
Luna mai vine cu o loviturã destul de puternicã
pentru numãrul de investiþii înregistrate în cea mai
mare bazã de date cu ºantiere ºi proiecte din România,
www.raportuldeinvestitii.ro. Chiar dacã în mai 2012
ne-am confruntat cu un numãr de investiþii apropiat
d e cota 2000, u nu l d in cele mai mar i nivele
înregistrate în 2012, trendul generat de mai 2013 e
unul în scãdere atât faþã de aceastã lunã (-24%) cât ºi
faþã de luna precedentã din acest an (-9%).

Ne aºteptãm ca perioada mai – iulie sã fie una în care
ºantierele sã nu fie “în corzi”, însã prima luna
premergãtoare verii loveºte fulgerãtor piaþa ºi o pune
în genunchi. Mai dureros este, cã per total, volumul de
lucrãri înregistrate pânã în aceastã perioadã (ianuarie
– mai 2013) este în scãdere cu 1,6% faþã de aceeaºi
perioadã a anului precedent.

Din pãcate, veºtile neplãcute primite în aceastã
perioadã nu se opresc aici. Tãierea de fonduri tinde sã
devinã un sport naþional, la care din ce în ce mai puþin
“atleþi” reuºesc sã facã performanþã. Subvenþiile
pentru energia verde urmeazã sã fie tãiate, în urma
deciziei statului de amânare a acordãrii unei pãrþi din
certificatele verzi pentru producãtorii de energie.

Totodatã, mãsurile de finanþare a bugetului sãnãtãþii
nu au fost respectate, actualii bani ajung doar pânã în
octombrie, iar noua taxã, coplata, nu ajutã spitalele.

Retailul, ultima redutã

ªapte din cele nouã domenii analizate au dat semne
de obosealã masivã în luna mai, comparativ cu aceeaºi
perioadã a anului trecut. Scãderile de forþã, au fost
cuprinse între 11% în cazul domeniului de Construcþii
sociale ºi Comunitate ºi 54% în cazul proiectelor de
Hotel & Relaxare.

Observãm însã cã pe lângã domeniul de Retail care
marcheazã o creºtere de 28% faþã de cifra notatã în
2012, ºi în rândul Clãdirilor rezidenþiale private

semnalãm o evoluþie pozitivã, chiar dacã e de 1%.
Aceste douã domenii, prin numãrul suplimentar de

ºantiere reunite sunt cu atât mai mult de apreciat în
aceastã lunã pe fondul declinului major înregistrat de
majoritatea segmentelor, ºi în general, de toatã
piaþa.

Dupã primele cinci luni ale anului, cifrele notate de
fiecare domeniu în parte ne aratã cã unele sectoare au
avut de câºtigat, în timp ce unele au pierdut intens. În
general, evoluþiile s-au pãstrat între +11% ºi -11%.

Cea mai bunã perioadã a avut-o domeniul Clãdirilor
rezidenþiale private. Este pânã în prezent domeniul cu
cea mai spectaculoasã creºtere faþã de 2012. 30% este
procentul pe care îl noteazã în dreptul sãu acest
vehicul al pieþei construcþiilor, în urma celor aproape
1600 de investiþii încadrate aici dupã cinci luni. De
altfel, creºtere notãm ºi în alte domenii preponderent
private: Retail (+15%), Birouri/Comercial (+14%).
Sectorul Medical & Stiinþific pluseazã 11%, în timp ce
Construcþiile sociale marcheazã scãdere de 0,5%, ºi
Infrastructura scade cu 6,6%, Utilitãþile scad cu 11,5%,
iar domeniul Industrial cu 17% ºi domeniul Hotel &
Relaxare cu 22%.

Piaþa rezidenþialã, relansatã

Încet, dar sigur, domeniile îºi consolideazã poziþiile în
funcþie de numãrul de ºantiere adunate. În proporþie
de 95%, aceastã clasificare pe care o înregistrãm dupã
primele cinci luni o vom întâlni ºi peste o lunã, în
analiza noastrã semestrialã. Sunt ºanse destul de mici
ca unul dintre domenii sã înregistreze pe parcursul
lunii iunie evoluþii spectaculoase în ceea ce priveºte
numãrul de ºantiere. Singurele segmente care nu pot
oferi asigurãri cã vor ocupa aceeaºi poziþie ºi luna
urmãtoare sunt domeniul Birouri/Comercial ºi cel
Medical & Stiinþific. Aici o evoluþie pozitivã din partea
uneia ºi negativã din partea celeilalte ar putea duce la
un schimb de locuri.

Domeniul clãdirilor rezidenþiale private ocupã cea
mai mare cotã. Cu 21% din total, acest domeniu se
claseazã la aproape 300 de unitãþi în faþã urmãtorului
d o m e n i u c a º i i m p o r t a n þ ã n u m e r i c ã , c e l a l
Construcþiilor sociale ºi de comunitate. La polul opus,
cele mai puþine investiþii înregistrate sunt încadrate în
domeniile Retail, Birouri/Comercial ºi Medical &
ªtiinþific. Aici, sunt anunþate de aproximativ 4-6 ori
mai putine investiþii ca în domeniile majore în care am
înregistrat chiar ºi 1558 de investiþii.

Luna mai, luna în care înfloreºte
Bucureºtiul

Lucrul pe care ne putem canaliza atenþia în luna mai,
în ceea ce priveºte evoluþia ºi repartiþia pe zone a
proiectelor anunþate, este evoluþia zonei Bucureºti –
Ilfov. Creºterea volumului de ºantiere din aceastã
zonã, comparativ cu luna precedentã este una
spectaculoasã. Dacã pânã în aprilie se înregistrau în
aceastã arie 632 de investiþii, fapt ce o plasa pe ultima
poziþie în clasamentul zonelor în funcþie de numãrul
de ºantiere, creºterea de 39% a acestei cifre în luna
mai comparativ cu luna aprilie, propulseazã zona pe a
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patra treaptã a clasamentului, în urma regiunilor cu
care deja ne-am obiºnuit în vârful clasamentului: Nord
– Vest, Centru ºi Nord – Est.

Cea mai slab cotatã zonã este în prezent cea de Sud –
Vest, dupã spectaculoasa revenire a zonei de Bucureºti
– Ilfov. Chiar dacã am vazut cã zona Bucureºti – Ilfov, a
fost zona care a înregistrat cea mai micã scãdere
comparativ cu luna precedentã, numãrul de ºantiere
înregistrate în aceastã lunã, i-au adus un plus suficient
pentru a se clasa excelent per total dupã aceste prime
cinci luni scurse din an.

Invesþiile majore, încã în aºteptare

Dupã primele cinci luni ale anului observãm cã
procentul deþinut de investiþiile mari este unul relativ
scãzut. Doar 16% din totalul proiectelor analizate sunt
obiective de amploare, în timp ce proiectele de
dimensiuni medii se regãsesc într-o proporþie de 38%.
Situaþia e diferitã de cea înregistratã în aceeaºi

perioadã din 2012, perioadã în care una din cinci
investiþii urmãrite de echipa IBC Focus era un proiect
major, în timp ce investiþiile medii se regãseau într-un
procent de 34%. Cu toate acestea, procentul
proiectelor mici a rãmas neschimbat în ambele cazuri.
Situaþia lunii mai este una care plaseazã procentul
ºantierelor medii cât ºi al celor mari, peste media

anualã înregistratã pânã în prezent. Observãm cã cele
mai multe proiecte de amploare au venit din domeniul
Utilitãþi, Infrastructurã ºi Construcþii Sociale, chiar dacã
raportat la total ºi investiþiile din domeniile Medical &
Stiinþific ºi cele din categoria Hotel & Relaxare deþin
procente însemnate. Categoria în care înregistrãm cele
mai multe proiecte de dimensiuni mici , atât
procentual cât ºi numeric este cea a Clãdirilor
rezidenþiale.
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