
Acesta ar putea fi titlul multor comunicate de presã date de companiile de
construcþii în 2013. De ce? Aproape o treime dintre firmele puternice de construcþii

îºi au sediul în Bucureºti, de unde îºi
coordoneazã activitatea la nivel naþional.
Totuºi, privind distribuþia geograficã a
proiectelor pe zone de dezvoltare, se
identificã ca zone „puternice” zonele de
Nord - Vest ºi Centru. Doar cele douã zone
î m p r e u n ã a d u n ã 3 1 % d i n t o t a l u l
proiectelor anunþate pe www.raportulde
investitii.ro în 2012.

Zonele îºi demonstreazã forþa dupã ce ºi
în 2011 erau lideri la acest capitol. Cine nu
a fãcut-o pânã acum, ar trebui sã includã în

strategia de dezvoltare ºi aceste zone. Cu peste 5500 de obiective înregistrate doar
aici, piaþa construcþiilor gãseºte un real sprijin în aceste perimetre. Mulþi jucãtori
importanþi din piaþa construcþiilor au început încã din 2011 deschiderea de unitãþi de
producþie a materialelor de construcþii în aceste locaþii, dar ºi în zona Moldovei.
Miºcãrile strategice vin atât în urma creºterii cererilor de oferte de materiale în aceste
locaþii, dar ºi în baza anunþurilor ºi zvonurilor cu privire la viitoare investiþii fãcute de
retaileri sau dezvoltatori din alte domenii decât construcþii. Aceºtia aleg zonele re-
spective ca arii de extindere, fie datoritã forþei de muncã mai slab plãtitã, fie datoritã
gradului mai ridicat de absorbþie a fondurilor europene, care generazã pe termen
lung, un numãr în creºtere de ºantiere.

32% creºtere în zona vedetã a lui 2012

ªase din cele opt zone în care IBC Focus a structurat þara, au strâns de-a lungul lui
2012 peste 2000 de ºantiere fiecare. Mai mult, Nord - Vestul ºi Centrul þãrii s-au
apropiat de cota 3000. Situaþia e diferitã faþã de 2011, când doar trei beneficiau de
un astfel de statut. Creºterile pe zone au fost cuprinse între 7% (Sud - Est ºi Nord -
Vest) ºi 32% (Bucureºti - Ilfov). Capitala þãrii ºi zonele învecinate recupereazã mult
faþã de anul trecut ºi ajung sã deþinã peste 13% din totalul la nivel naþional, în urma
unui avans de peste 600 de proiecte faþã de 2011.

Zona de Nord - Vest îºi pãstreazã statutul de lider, chiar dacã plusul înregistrat
este de doar 7%. 2013 poate fi anul zonei de Centru. Judeþele Sibiu, Braºov, Alba,
Mureº, Covasna ºi Harghita au generat o creºtere de 25% faþã de perioada
precedentã, ameninþând poziþia de fruntaº, ocupatã de Nord - Vest. Dacã în 2011
diferenþa între cele douã zone era substanþialã (aproape 500 de investiþii), aceasta
s-a redus simþitor în prezent (puþin peste 100 de obiective). Potenþialul creºte ºi în
zona de Sud - Vest, zona care ia un avans de 24% faþã de anul precedent ºi „strânge”
lupta dintre zonele mai slab dezvoltate.

Împãrþite pe domenii, se identificã zonele preferate de cãtre fiecare domeniu.
Dacã zona Bucureºti - Ilfov a atras multe proiecte rezidenþiale private, zona de Sud a
excelat la capitolul proiecte industriale. Birourile ºi construcþiile sociale ºi de
comunitate s-au simþit bine în zona de Nord - Vest, în timp ce majoritatea spaþiilor
de cazare ºi relaxare s-au realizat în zona de Centru, unde s-au fãcut totodatã cele
mai multe investiþii în infrastructurã. Investitorii din Nord - Vest s-au orientat ºi spre
spaþii de Retail ºi Medical & ªtiinþifice, în condiþiile în care cele douã domenii au fost
liderele numerice în aceastã zonã, în timp ce zona de Sud, îºi adaugã ºi premiul
pentru zona cu cele mai multe investiþii în utilitãþi.

40% din banii ºantierelor vin din zona de Nord – Vest

Repartiþia numericã a proiectelor medii ºi mari la care s-a precizat valoarea
investiþiei este una echilibratã (cu procente cuprinse între 9% în zona Bucureºti -
Ilfov ºi 16% în Nord - Vest). În schimb, situaþia se dezechilibreazã în clipa în care
vedem repartiþia valoricã.

40% din sumele generate de ºantiere în 2012 vin din zona de Nord - Vest, în timp
ce un procent considerabil de 20% vine din zona Bucureºti - Ilfov. E surprinzãtor
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cum doar douã zone din cele opt
reuºesc sã genereze 60% din banii puºi
la bãtaie de cãtre investitori. Restul
celorlalte ºase zone cumuleazã 40%,
fiecare cotizând cu un procent cuprins
între 5% ºi 9%, cu sume cuprinse între
9,5 miliarde lei (Sud) ºi 16,9 miliarde lei
(Vest).

Ca împãrþire pe stadii de execuþie,
proiectele nu par sã þinã cont de
dimensiunea investiþiei. Astfel, în cazul
f iecãrei categori i de dimensiune,
proiectele pãstreazã procente relativ
egale în ceea ce priveºte proiectele în
execuþie versus proiectele nedemarate.
Procentele din dreptul proiectelor în
execuþie sunt, însã, în creºtere faþã de
2011. Dacã în prezent, proiectele în
execuþie, pe f iecare categorie de

dimensiune, deþin peste 40% din total, în 2011 doar proiectele de mici dimensiuni
reuºeau sã se apropie de acest procent (37%), în timp ce proiectele medii ºi mari
atunci abia ajungeau la 32%.

Proiectele medii ºi mari, la mare cautare

Marile plusuri vin din partea proiectelor de dimensiuni medii ºi mari. În timp ce în
rândul proiectelor mici, per total, se sesizeazã chiar o scãdere (-1%), în ceea ce
priveºte proiectele medii ºi mari, se înregistreazã creºteri de 44%, respectiv 23%. Cu
toate problemele ºi instabilitatea de care a dat dovadã mediul economic din
România, aceste cifre aratã cã încrederea investitorilor a crescut. Chiar dacã încã dau
dovada de pragmatism, investitorii ºi dezvoltatorii de proiecte strâng din dinþi ºi
intrã pe piaþã cu proiecte medii ºi mari.

Care investiþii atrag mai
mulþi bani?

Valoarea totalã a contractelor
pentru investiþii medii ºi mari, la care
IBC Focus a reuºit sã obþinã informaþii
de acest gen în 2012, s-a ridicat la
aproape 195 miliarde lei. Suma s-a
calculat pe baza estimãrilor sau
d e c l a r a þ i i l o r b e n e f i c i a r i l o r ,
proiectanþilor sau antreprenorilor,
însã nu reprezintã suma realã la care
s-a ridicat piaþa în 2012, în condiþiile
în care nu la toate au fost furnizate
acest tip de informaþii ºi în plus,
existã proiecte demarate în anii
anteriori lui 2012, care au fost reluate
în acest an analizat. Totodatã au fost
excluse investiþiile considerate mici.
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