
Produsul intern brut al României (PIB)
estimat pentru anul 2012 a fost de aproximativ 590
miliarde lei preþuri curente, în creºtere – în termeni
reali – cu 0,7% faþã de anul 2011, potrivit Institutului
Naþional de Statisticã (INS). Chiar dacã aceastã creºtere
este nesemnificativã în termeni procentuali, sectorul
construcþiilor nu s-a bucurat de acelaºi apetit. Din
contrã, acesta a pierdut 1,2 puncte procentuale la
contribuþia formãrii PIB, faþã de anul precedent ºi 11%
faþã de valoarea propriu-zisã. Într-o analizã anterioarã
realizatã de IBC Focus, observãm cã 9,8% din PIB din
2011 a fost generat de ramura construcþii cu realizãri
de 56,74 miliarde lei preþuri curente. Realizãrile din
2012 au scãzut cu peste 11%, ajungând la 50,45
miliarde lei preþuri curente, punctând o pondere de
8,6% în alcãtuirea Produsului Intern Brut al României.
0,1 puncte procentuale din avansul PIB a fost generat
de domeniul tranzacþiilor imobiliare, în vreme ce
sectorul construcþiilor nu a avut nicio contribuþie la
creºterea economiei naþionale.

Construcþiile, rãmase fãrã „vitamine”

Pentru a avea creºteri spectaculoase în 2013 faþã de
2012, trebuie sã asistãm la punerea în scenã a unor
programe de stimulare a economiei ºi stimulare a
angajãrilor. Din pãcate, aceastã creºtere a PIB nu a
stimulat ºi sectorul construcþiilor. Realitãþile din piaþã
aratã lipsa proiectelor, a lucrãrilor ºi a lichiditãþilor, iar
una dintre principalele probleme cu care sectorul
rezidenþial se confruntã este lipsa unor semnale
guvernamentale de stimulare a consumului ºi implicit
a producþiei. Pentru producãtorii locali de materiale
de construcþii, piaþa din România nu reprezintã un
sprijin de încredere, în condiþiile în care ponderea
ducerii la final a proiectelor prin programe de stat e
încã foarte micã, datoritã demersurilor greoaie, iar
proiectele private nu oferã o garanþie pe termen lung.
Producãtorii autohtoni se bazeazã pe exporturi, iar
dacã privim cifrele în materie de export pentru

România, 2013 pare a fi cel mai bun an din ultimii 20 la
acest capitol.

Mai multe informaþii despre cifrele înregistrate anul
acesta ºi anul trecut în domeniul construcþiilor la nivel
naþional puteþi afla din ediþia de anul acesta a Top 100
Antreprenori Generali, material realizat de IBC Focus.

2013 doneazã 2% pentru buget

PIB în trimestrul al doilea al anului 2013 a fost, în
termeni reali, mai mare cu 0,5% comparativ cu
trimestrul întâi al 2013 (date ajustate sezonier),
potrivit comunicatului INS. Faþã de acelaºi trimestru
din anul 2012, PIB a înregistrat o creºtere cu 1,5% pe
seria brutã ºi cu 1,4% pe seria ajustatã sezonier. În
semestrul întâi al 2013, PIB a crescut, comparativ cu
semestrul întâi al 2012, cu 1,8%, atât pe serie brutã cât
ºi pe serie ajustatã sezonier. Ca serie brutã, PIB estimat
pentru semestrul I 2013 a fost de 266 miliarde lei
preþuri curente, în creºtere – în termeni reali – cu 1,8%
faþã de semestrul întâi al 2012. Evoluþia PIB faþã de
acelaºi trimestru din anul anterior, serie brutã, ne
aratã o nouã serie pozitivã de creºteri , dupã
întreruperea din trimestrul al treilea al anului 2012.
Chiar dacã evoluþiile nu pot fi comparate cu cele din
perioada 2007 – 2008, situaþia din prezent propagã
optimism în economia þãrii. Valorile realizate pânã în
prezent ne aratã cã economia þãrii se aflã dupã ºase
luni la 45% din cifrele înregistrate în urmã cu un an, în
timp ce sectorul construcþiilor doar la 31% din ce era
realizat pânã la mijlocul anului în 2012, în condiþiile în
care dinamica favorabilã din semestrul întâi din 2012 a
fost alteratã de evoluþia negativã din partea a doua a
anului.

Alt indicator de urmãrit, investiþiile strãine directe
(ISD) atrase de România au scãzut în 2012 pentru al

patrulea an la rând, la 1,7 miliarde euro, potrivit
datelor publicate de Banca Naþionalã a României.
Suma este în scãdere faþã de cea atrasã în 2011,
respectiv de 1,8 miliarde de euro. Investiþiile strãine
atrase de România se aflã pe un trend descrescãtor
începând cu finele anului 2008, în 2011 atingând un
minim al ultimilor nouã ani, fiind sub cota înregistratã
în 2003, de 1,91 miliarde de euro.

Din pãcate, în ultimii ani investiþiile strãine directe
din România au fost orientate cãtre sectorul financiar
(bãnci º i asigurãr i ) º i mai puþin în producþia
propriu-zisã, ceea ce a dus la o influenþã mai puþin
consistentã asupra creºterii economice. Repartizarea
soldului ISD din 2011 ne aratã cã ramura de construcþii
ºi tranzacþii imobiliare a ocupat doar 10,7% din totalul
soldului ISD. Cifrele nu aratã bine nici pentru prima
parte din 2013. Investiþiile directe ale nerezidenþilor în
România au totalizat 666 milioane euro (faþã de 826
milioane euro în perioada ianuarie - iunie 2012). Chiar
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1,2 procente mai puþin în 2013 din partea construcþiilor pentru PIB

Analize



ºi cu aceste date, autoritãþile se declarã optimiste ºi
spun cã investiþiile strãine ar putea ajunge la douã
miliarde euro, asta datoritã în cea mai mare parte
forþei de muncã bine calificatã, fondurilor europene ºi
stabilitãþii economice. Nivelul de absorbþie al
fondurilor europene pe programul 2007 – 2013 ar
urma sã creascã în acest context pânã la 50%, ceea ce
ar însemna aproximativ nouã - zece miliarde euro
pentru acest an.

Pe de altã parte, investiþiile realizate în economia
naþionalã au crescut începând cu 2011, dupã ce atât în
2009, cât ºi în 2010, acestea au marcat scãderi
constante ºi au ajuns acum la cel mai ridicat nivel din
ultimii patru ani, peste 75 miliarde lei preþuri curente

(aproximativ 17 miliarde euro). Aºadar, în timp ce
investiþiile strãine directe scad, investiþiile realizate în
economia României cresc.

Investiþiile concretizate în lucrãri de construcþii noi,
în anul 2012, au însumat aproximativ 36 mii milioane
lei, reprezentând 47,5% din total, faþã de 49,5% în
anul 2011. Investiþiile în utilaje ºi mijloace de transport
au însumat peste 32 miliarde lei, reprezentând 43,4%
din total, faþã de 40,8% în anul 2011, iar structura
investiþiilor pe activitãþi ale economiei naþionale în
2012, ne aratã cã sectorul de construcþii a reprezentat
19,5% din total.

În primul semestru din 2013, investiþiile concretizate
în lucrãri de construcþii noi, au însumat peste 12
miliarde lei, reprezentând 43,1% din total, faþã de
52,0% în semestrul întâi al 2012. Investiþiile în utilaje
ºi mijloace de transport au însumat peste 13 miliarde

lei, reprezentând 48,3% din total, faþã de 40,2% în
semestrul întâi al 2012, iar structura investiþiilor în
primul semestru pe activitãþi ale economiei, indicã o
cotã de 14,4% a sectorului de construcþii, în scãdere cu
aproape cinci puncte procentuale faþã de cota din anul
2012.

Mai multe informaþii despre ºantierele deschise de
primii 100 antreprenori ai þãrii în intervalul 2012-2013
puteþi gãsi în Top 100 Antreprenori Generali din
Construcþii, catalog realizat în acest an de firma de
consultanþã IBC Focus.
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