
Anul 2013 ar putea semnifica pentru piaþa de
cãrãmidã ºi blocuri ceramice încetarea declinului ºi
menþinerea la un nivel comparabil celui înregistrat
anul trecut. De altfel, în anul trecut piaþa de profil a
atins nivelul înregistrat în 2006, an în care sectoarele
construcþiilor ºi materialelor de construcþii erau în
plinã dezvoltare. Primul trimestru al anului 2013 a
generat rezultate superioare celui similar din 2012.

Producãtorii sperã ca anul acesta sã fie unul de
stabilizare a pieþei, de oprire a cãderii. Nu toþi sunt
convinºi cã va fi un an de creºtere.

Menþinerea nivelului pieþei în 2013 depinde atât de
evoluþia economicã a þãrii, cât ºi de cea politicã.
Premisele sunt prezente prin faptul cã avem deja o
stabilitate politicã începând cu noiembrie 2012, lucru
c a r e î n c u r a j e a z ã d e z v o l t a r e a l u c r ã r i l o r d e
infrastructurã, care la rândul lor genereazã efecte în
alte domenii.

Raportat la nivelul întregii pieþe de cãrãmidã, anul
trecut a însemnat o contracþie a volumelor cu 4% faþã
de anul precedent, respectiv cu 10% valoric,
precizeazã Liviu Stoleru, director general Cemacon.

Chiar dacã anul trecut s-a înregistrat o uºoarã
scãdere a cererii la materialele de zidãrie, urmând
tendinþa ultimilor 5 ani, materialele de învelitori au
cunoscut o relativã stabilitate.

Anul 2013 este atipic pentru piaþa de cãrãmidã.
Þinând cont de iarna prelungitã, în unele pãrþi ale þãrii
înregistrându-se temperaturi negative inclusiv în luna
aprilie, sezonul construcþiilor a început târziu. Primele
semne de reviriment s-au simþit în lunile aprilie - mai.
În zona de sud a României, unde iarna a fost ceva mai
scurtã, construcþiile au debutat în acest an încã de la
sfârºitul lunii martie.

Cu toate acestea, în unele zone ale þãrii se simte o
anumitã creºtere a activ i tãþ i i pr in reapar iþ ia
dezvoltatorilor de locuinþe. Spre deosebire de anii
precedenþi, proiectele imobiliare nu mai sunt la fel de
mari ºi sunt orientate cãtre segmentul sub 60.000 de
euro pe apartament.

Pe de altã parte, sunt unele regiuni din România,

care depindeau foarte mult de banii veniþi din afarã.
Conform rapoartelor oficiale, remitenþele celor plecaþi
sã munceascã în strãinãtate s-au diminuat foarte mult,
ceea ce duce ºi la o scãdere a construcþiilor în zonele în
care aceºtia reprezentau cea mai mare parte dintre
investitori.

Producãtorii þintesc majorãri ale cifrei
de afaceri

Pentru anul 2013, Cemacon are obiective ambiþioase.
Compania îºi propune sã atingã o cifrã de afaceri de 50
milioane de lei, în creºtere cu 40% faþã de 2012 ºi un
volum de producþie cu 17% mai mare.

Liviu Stoleru, directorul general Cemacon, ne-a
declarat: „Venim în piaþã cu multe surprize, atât la nivel
de imagine, dar ºi cu un portofoliu de produse
revoluþionare. Am lansat cinci produse noi, cu avantaje
importante faþã de soluþiile obiºnuite de zidãrie. Vom
pãtrunde pe pieþe noi ºi vom acoperi 27 de judeþe în
toatã þara, atât prin reþeaua de distribuitori parteneri,
dar ºi prin centrele proprii de distribuþie din Timiºoara,
Suceava, Bacãu, Braºov ºi Iaºi. Astfel, þintim o cotã de
piaþã de aproape 16% ºi vrem sã devenim principalul
furnizor de zidãrie din Transilvania”.

Anul trecut a fost unul foarte bun pentru Cemacon,
în pofida tendinþei de scãdere a pieþei de profil.
Compania a realizat o cifrã de afaceri cu 26% mai mare
decât în anul precedent ºi un profit operaþional în
creºtere cu 37%.

La rândul sãu, Eugen Ristea, director de marketing
Ceramica Iaºi, ne-a declarat cã pentru a contracara
efectele negative din piaþã, Ceramica îºi va continua în
2013 strategia care a dus la triplarea cotei de piaþã din
2008 pânã în prezent, pe fondul unor condiþii de piaþã
vitrege. Compania mizeazã pe dezvoltarea distribuþiei
ºi a exporturilor, dezvoltarea gamei de produse,
menþinerea calitãþii la standarde înalte ºi oferirea de
servicii performante ºi complexe pentru susþinerea
produselor sale.

Evoluþia cifrei de afaceri a companiei depinde foarte
mult de ceea ce se va întâmpla în piaþã. „Ne dorim sã
creºtem faþã de anul anterior. Credem în continuare
cã, în pofida condiþiilor aprige din piaþã, prin
perseverenþã, adaptare continuã la cer inþele
consumatorilor, oferirea de produse ºi servicii la
standarde de calitate ridicate, putem progresa”, ne-a
spus Eugen Ristea.

Conducerea Siceram sperã sã vândã în 2013 aceeaºi
cantitate la gama de zidãrie ºi sã obþinã o creºtere de
circa 5% la þigla de câmp. O creºtere chiar mai mare ar
putea avea loc la unele accesorii. „Per global, bugetãm
o creºtere a cifrei de afaceri cu circa 3,5% , la 60
milioane lei”, precizeazã Nicolae Neag, director
comercial Siceram.

Investiþii în modernizãri ºi servicii cãtre
clienþi

Anul acesta, Siceram îºi previzioneazã investiþii de
circa douã milioane de euro. Investiþiile noi vor viza
mai ales creºterea eficienþei energetice, precum ºi
dotãri cu utilaje de încãrcare. De asemenea, în 2013
vor fi achitate integral toate creditele aferente liniei de
învelitori, ne-a precizat directorul comercial al
companiei.

Ca în fiecare an, Ceramica va investi ºi în 2013 în
modernizarea liniilor de producþie ºi mentenanþa celor
existente, precum ºi în serviciile oferite partenerilor.
Printre acestea se numãrã asigurarea transportului,
asigurarea gratuitã de consultanþã ºi documentaþie
tehnicã de specialitate. În acelaºi timp, producãtorul
oferã gratuit un program care calculeazã cu precizie
n e c e s a r u l d e m a t e r i a l e a l u n e i c o n s t r u c þ i i ,
menþioneazã directorul de marketing al companiei.

Principalele investiþii pe care Cemacon le va efectua
în acest an sunt cele legate de dezvoltarea noilor
produse ºi de promovarea lor în piaþã. La acestea se
adaugã deschiderea de centre de distribuþie proprii,
potrivit directorului general al companiei.

Preþurile sunt menþinute cu greu

Deºi costurile de producþie au crescut, producãtorii de
cãrãmidã au fãcut eforturi pentru a menþine nivelul
preþurilor.

În cazul Cemacon, preþurile produselor au rãmas
anul acesta la acelaºi nivel cu cel din 2012. Politica de
p r e þ a c o m p a n i e i a r e l a b a z ã o v â n z a r e
tipo-sortimentalã, fapt care permite pãstrarea
preþurilor. „Deºi costurile cu utilitãþile au crescut, am
reuºit sã eficientizãm procesul de producþie, astfel
încât aceastã creºtere sã nu se regãsescã în preþul fi-
nal”, afirmã domnul Stoleru.

Anul trecut, Siceram a redus preþurile la unele
modele de învelitori. Din decembrie au crescut uºor
preþurile la toate sortimentele de zidãrii. „Nu cred cã
anul acesta va fi propice creºterilor de preþuri, chiar
dacã majorãrile de preþ de la gaze ºi energie electricã
ar impune-o. Probabil, aceste scumpiri vor fi compen-
sate prin creºteri ale productivitãþii ºi eficienþei
energetice. Cel puþin la cum se vede în prezent, anul
acesta va fi stabil din punct de vedere al preþurilor”,
considerã domnul Neag.

În condiþiile actuale de piaþã, preþurile practicate de
Ceramica Iaºi sunt similare cu cele ale competitorilor ºi
aliniate la puterea de cumpãrare a românilor.
Creºterea la intervale scurte de timp a utilitãþilor, cu
precãdere a materiilor prime energetice (combustibilii
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ºi energie electricã), care sunt cruciale în procesul de
fabricaþie, afecteazã ºi activitatea producãtorului.
„Þinând cont de anunþarea creºterii preþului la gazele
naturale ºi la curentul electric, preþurile de vânzare din
piaþã vor trebui sã creascã la un moment dat, altfel
sectorul materialelor de zidãrie va intra într-o
instabilitate financiarã”, subliniazã domnul Ristea.

Produsele noi iau cu asalt piaþa

Un atu pentru Ceramica în ult imi i ani a fost
dezvoltarea de produse noi, zonã în care vor continua
invesþiþiile ºi în 2013. Pânã acum, compania a lansat
deja douã produse noi pentru ziduri interioare cu
grosimea de 15 cm.

În plus, producãtorul va intra ºi pe piaþa de produse
cu valoare adãugatã, prin lansarea unei game lãrgite
de cãrãmidã pentru faþade colorate, pentru decorarea
caselor ºi realizarea pereþilor ventilaþi în domeniul
rezidenþial.

Pentru a compensa scãderea pieþei în România,
compania îºi va concetra atenþia ºi asupra exporturilor
în Republica Moldova ºi Ucraina.

Cemacon se bazeazã pe caracteristicile ºi avantajele
noilor produse, care sã poatã determina o absorbþie
naturalã a lor în piaþã: „cãrãmizile inteligente”.
Acestea sunt concepute pentru a uºura munca ºi
pentru a realiza construcþii durabile. Compania a
lansat pe piaþã ºi un produs care nu necesitã
termoizolaþie.

Reprezentantul Siceram nu sesizeazã oportunitãþi

deosebite pe piaþa de profil , argumentând cã
produsele sunt deja “clasice ºi arhicunoscute”. Situaþia
ar putea fi diferitã în cazul învelitorilor. „Probabil cã la
învelitori, dupã cum s-a observat în ultimii ani, va mai
scãdea cererea la produsele surogat care au început
sã-ºi arate limitele”, crede Nicolae Neag.

Instabilitatea politicilor economice se
resimte ºi asupra pieþei de cãrãmidã

Pe lângã majorarea costurilor la utiliãþi ºi combustibili,
producãtorii de cãrãmidã se mai confruntã ºi cu o serie
de riscuri generate de cadrul politic ºi legislativ,
precum ºi de competiþia acerbã existentã în piaþã.

În opinia directorului de marketing Ceramica,
schimbãrile legislative majore cauzeazã principalele
blocaje în economie ºi, de cele mai multe ori, sperie
investitorii. „Avem nevoie de stabilitate legislativã ºi
politicã pentru a putea progresa”, declarã domnul
Ristea.

În plus, la nivel naþional a existat un blocaj în ceea ce
priveºte circulaþia banilor. Multe investiþi i în
infrastructurã au fost suspendate, companiile de
construcþii nu ºi-au primit banii pe lucrãrile efectuate
ºi au blocat la rândul lor alte companii furnizoare de
materiale de construcþii.

D i r e c t o r u l g e n e r a l C e m a c o n a p r e c i a z ã c ã
principalele probleme cu care se confruntã sunt legate
direct de riscurile comerciale presupuse de creºterea
într-un ritm agresiv a companiei într-o piaþã în care
nivelul ofertei este mult mai mare decât cel al cererii.

„Din fericire, începând din 2010 nu ne-am mai
confruntat cu nicio problemã semnificativã din acest
punct de vedere”, adaugã domnul Stoleru.

Competiþia din ce în ce mai acerbã, pe fondul cererii
tot mai reduse, a fãcut sã scadã mult profitabilitatea
f i r m e l o r d i n s e c t o r . „ S u n t m u l t e f i r m e c a r e
înregistreazã pierder i an de an. Aic i , pentru
însãnãtoº i r ea cl imatu lu i economic, poate cã
organismele statului responsabile cu respectarea
legilor concurenþei ar trebui sã se manifeste mai preg-
nant”, este de pãrere Nicolae Neag.
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