
Dupã primele patru luni ale acestui an putem
face prima evaluare consistentã pentru sectorul
construcþiilor din 2013. Luna aprilie adaugã aproape
1600 de investiþii pe portativul evolutiv al anului 2013,
totalizând astfel dupã primele patru luni puþin peste
6000 de investiþii.

Chiar dacã cifra pentru luna martie este în scãdere cu
10% faþã de aceeaºi lunã a anului precedent, cifra
pentru aprilie este în creºtere cu 7 procente, iar per to-
tal, primele patru luni pluseazã faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut cu 6%.

Sunetul macaralelor ºi al utilajelor de ºantier rãsunã
în ritm “allegro” iar prima parte a simfoniei din acest
an þine cu sufletul la gurã atât antreprenorii cât ºi
furnizorii de materiale, în faþa numãrului constant de
ºantiere de ofertat.

Media lunarã a numãrului de investiþii anunþate pe
primele patru luni ale anului 2012 a fost de 1415.
Pentru aceeaºi perioadã a anului 2013 media lunarã se
ridicã la 1510, în creºtere cu peste 90 de unitãþi.

Datele ne împing cu optimism spre mai multe ºanse
de ofertare ºi contractare. Singura problemã rãmâne
încasarea banilor din contractele deja finalizate ºi
onorarea promisiunilor pentru cele abia semnate.

Creºtere lunarã în ºase din nouã
sectoare

Creºterea de 7% amintitã mai devreme s-a resimþit în
majoritatea domeniilor analizate de noi, mai puþin în
cel al clãdiri lor din domeniul Hotel&Relaxare,
Infrastructurã ºi Industrial.

Aºa cum aminteam la finele anului trecut, punctul
nevralgic al pieþei de pânã acum (clãdirile rezidenþiale
private) îºi ia doza de “medicamente” ºi anunþã
însãnãtoºirea pieþei, la fel cum a fãcut-o în luna aprilie,

în care a înregistrat o creºtere de 35% .
Cea mai importantã creºtere pe care o întâlnim este

cea din domeniul Retail, unde avem cu 22 unitãþi
(42%) mai multe investiþii ca în luna aprilie din 2012.

Creºteri semnificative întâlnim ºi în domeniul Medi-
cal & Sti inþif ic, dar ºi în domeniul Uti l itãþi º i
Birouri/Comercial afirmã analiºtii IBC Focus.

Cea mai însemnatã scãdere e înregistratã de
domeniul Industrial, care a adunat în luna aprilie 198
de investiþii, cu 91 mai puþine ca în aprilie 2012.

La nivel global, dupã primele patru luni, se
înregistreazã scãderi în domeniile: Industrial (-13%),
Utilitãþi (-10%), Hotel & Relaxare (-8%), în timp ce
c r e º t e r i l e o b s e r v a t e s u n t c u p r i n s e î n t r e 3 %
(Construcþii sociale ºi comunitate) ºi 40% (Clãdiri
rez idenþia le pr ivate) . C lãdir i le din domeniu l
Birouri/Comercial au înregistrat o creºtere de 35%,
spaþiile Medical & ªtiinþifice au crescut cu 22%, în timp
ce domeniul de Retail a crescut cu 11%, iar cel al
Infrastructurii cu 10%.

Nord – Estul þãrii, revelaþia începutului
de an

În timp ce douã zone din cele nouã analizate
puncteazã cu scãderi ale numãrului de investiþii
anunþate în luna aprilie, zona de Nord – Est pluseazã
cu 25% faþã de aceeaºi perioadã a anului precedent.
Zonele Bucureºti – Ilfov ºi cea de Centru noteazã
creºteri apropiate (+17%, în timp ce zona de Vest ºi
Sud – Est se pãstreazã la un nivel asemãnãtor lunii
aprilie din 2012).

În zona de Sud ºi Sud-Vest se înregistreazã scãderi de
9,3%, respectiv 13,6%.

Linia trasã dupã primele patru luni trecute din 2013
aratã o creºtere de 16% în cazul zonei de Nord – Vest.

A doua cea mai importantã creºtere este cea a zonei
de Nord – Est, de 13%. Totodatã, aceastã zonã este,
dupã primele patru luni, a treia ca ºi volum de ºantiere
a þãrii, dupã regiunea de Nord – Vest ºi Centru.
Nord-Estul se înscrie astfel ca zonã ce surprinde plãcut
acest debut de an 2013.

Creºteri cuprinse între 2,5% ºi 8% au fost înregistrate
în zonele de Vest, Centru, Sud – Vest ºi Sud – Est.
Situaþia rãmâne relativ constantã în Bucureºti – Ilfov
(-0,6%). În schimb, în zona de Sud se resimte scãderea
din luna aprilie. În acestã regiune sunt cu 6% mai
puþine investiþii.

1 din 5 proiecte din 2013, rezidenþial
privat

Potrivit analiºtilor IBC Focus, creºterea surprinsã în
luna aprilie pe sectorul rezidenþial privat propulseazã
acest domeniu în fruntea clasamentului intermediar
pe domenii. Nu mai puþin de 1241 de obiective
încadrate în acest domeniu au fost anunþate în aceastã
primã parte a lui 2013. Ele reprezintã astfel 21% din
totalul investiþiilor de pânã acum.

Dacã dupã primele douã luni ale anului prima poziþie
în funcþie de numãrul de ºantiere pe domenii, era
ocupatã de sectorul Construcþiilor sociale ºi de
comunitate, rolurile s-au inversat în prezent. Aceasta
va fi practic ºi bãtãlia pe parcursul întregului an –
construcþii sociale ºi de comunitate vs. clãdiri
rezidenþiale private.

Dacã în ceea ce priveºte al treilea cel mai prolific
domeniu nu prea existã concurenþã pentru domeniul
Industrial, nu la fel putem spune ºi de prima sau a
doua treaptã, chiar dacã în prezent diferenþa e una
considerabila. Revenirea sectorului rezidenþial, face
acest domeniu candidatul ideal pentru cel mai mare
“contribuabil” al sectorului de construcþii dupã
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numãrul de ºantiere în 2013. Totuºi definitivarea
bugetelor locale ar putea face loc în urmãtoarea
perioadã a anului la o serie de investiþii realizate din
fonduri publice, care sã dea un impuls domeniului de
Construcþii sociale ºi comunitate.

Extremele nu se atrag

În analiza distribuþiei geografice dupã primele patru
luni ale anului, remarcãm în aprilie o repartiþie relativ
uniformã a ºantierelor pe zonele Bucureºti, Sud – Vest,
Sud – Est, Vest, Sud ºi Nord – Est. Zonele nu sunt
despãrþite de mai mult de 150 de investiþii, astfel
fiecare ocupând raportat la total, procente cu valori
cuprinse între 9% ºi 13%.

Marile diferenþe se semnaleazã în zonele de Nord –
Vest ºi Centru, care iau un avans considerabil faþã de

celelalte zone ºi astfel ajunge sã înregistrãm în zona de
Nord – Vest de aproape douã ori mai multe investiþii
ca în zona Bucureºti – Ilfov.

Cele mai importante trei zone dupã numãrul de
investiþii din primele patru luni sunt Nord – Vest,
Centru ºi Nord – Est. Zona de Nord - Est s-a remarcat în
permanenþã printr-un numãr mare de ºantiere
realizate mai ales prin fonduri europene. Accelerarea
absorbþiei fondurilor europene din acest an ar putea
contribui suplimentar la aportul acestei zone, zona
Moldovei fiind recunoscutã pentru gradul mare de
absorbþie, motiv pentru care ne putem aºtepta la o
contribuþie de pânã la 15% - 16% la totalul ºantierelor
din acest an al acestei zone.
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