
Acul indicatorului de ºantiere medii ºi mari s-a oprit la finalul lui
2012 la 18.400 obiective pentru www.raportuldeinvestitii.ro. Aceastã cifrã pune
punct unui an al dezmorþirii pieþei construcþiilor ºi face loc unui an 2013 la fundaþia
cãruia optimismul este principalul agregat.

Cifra înregistratã de cãtre echipa de analiºti IBC Focus este în creºtere faþã de cea
din anul precedent. În analiza realizatã la începutul anului 2012 constatam cã între
2011 ºi 2010 diferenþa nu a fost una semnificativã (-0,7%) în ceea ce priveºte
numãrul de ºantiere ºi proiecte urmãrite.

Procentul de +16,4% pe care îl notãm în dreptul lui 2012 faþã de 2011
confirmã previziunile fãcute în luna iulie 2012, dar ºi optimismul de care au
dat dovada beneficiarii, antreprenorii, proiectanþii ºi executanþii de
instalaþii care au fost intervievaþi de-a lungul acestei perioade.

Unul din cinci proiecte din Capitalã este o investiþie
majorã

Informaþiile echipei IBC Focus acoperã în proporþie de peste 90% piaþa
proiectelor medii ºi mari din România.

În distribuþia acestora pe dimensiuni, observãm cã 21% din obiectivele
urmãrite din Capitalã ºi în judeþul Ilfov au fost obiective de amploare. Fie
cã vorbim de spaþii industriale de peste 3000 mp, investiþii de retail de
peste 1 milion de euro, ansambluri rezidenþiale cu un numãr de peste 30
de apartamente, locuinþe private sau clãdiri civile cu valoare de peste 4
milioane de lei, fie de proiecte de infrastructurã ce depãºesc 10 milioane
lei, acestea au fost regãsite într-un numãr de peste 500 în Bucureºti ºi
zonele afiliate din judeþul Ilfov.

Este singura zonã ce depãºeºte acest procent de 20% în condiþiile în care
aici ne confruntãm cu o situaþie paradoxalã. Se realizeazã multe proiecte
rezidenþiale, care într-o foarte mare mãsurã sunt investiþii fie mici, fie
medii. ªi totodatã, comparativ cu alte zone, aici numãrul investiþiilor în
infrastructurã ºi utilitãþi (proiecte de regulã cu o valoare medie sau mare)
este unul relativ mic.

Am fi tentaþi sã spunem, da, Capitala ºi judeþul Ilfov nu au nevoie de proiecte de
utilitãþi. Greºit. Dacã în ceea ce priveºte populaþia din Capitalã conectatã la reþeaua
de canalizare vorbim de o ratã de 89% (a doua cea mai mare din România), în
judeþul Ilfov vorbim doar de 19,5% dintre locuitorii judeþului, care beneficiazã de

acest „lux”. Studiul din 2012 care prezenta aceste cifre preciza cã la nivel naþional,
doar unul din doi români are o toaletã în casã.

La polul opus, proiectele de mari dimensiuni s-au regãsit în cea mai micã mãsurã
în zona de Sud - Vest (14%), în timp ce fiecare din celelalte zone au avut un procent
de proiecte mari cuprins între 15% ºi 18%.

ªantierele mici ºi medii au împãrþit cote egale sau relativ egale în zone ca Sud -
Est, Nord - Est ºi Nord - Vest. Aici, între cele douã categorii de dimensiuni nu s-au
pus mai mult de 4 puncte procentuale.

Proiectele în execuþie, într-un procent neaºteptat

Crizã. Lipsã de lichiditãþi. ªantiere oprite. Nefinanþare. Insolvenþã. Întârzieri. Toate
aceste cuvinte încã dau fiori firmelor din domeniu. O altã ramurã a problemelor din
ultimii ani a fost existenþa unor ºantiere doar pe hârtie, care teoretic puteau fi atacate,
dar din motivele enumerate anterior sau altele, nu s-a mai întâmplat. Situaþia s-a
modificat substanþial în 2012, an în care ºantierele în lucru au fost mai vizibile.

Evoluþia nu se remarcã doar prin diferenþa numericã dintre ani, ci ºi prin
procentul deþinut din total. Numãrul ºantierelor neatacate (în faza de
intenþie, proiectare sau licitaþie) a fost 10.408 în 2011. Acestea reprezentau
66% din totalul proiectelor anului respectiv. Cifra nu s-a modificat
substanþial în 2012, perioadã în care numãrul investiþiilor aflate în acest
stadiu a ajuns la 10.534 (+1% faþã de 2011), însã raportat la total,
procentul este de 57%, cu aproape 10 puncte procentuale mai mic decât în
2011.

Pe de altã parte, numãrul ºantierelor aflate în execuþie (construcþie ºi
amenajare) a fost în 2011 de 5.185, reprezentând 33% din total. Aceastã
cifrã a crescut în urmãtorul an cu peste 43% ºi a ajuns la un total de 7.428.
Total care reprezintã 41% din totalul celor 18.400 de investiþii anunþate
de-a lungul lui 2012.

6 din 10 ºantiere din România, nedemarate

La nivelul întregului an 2012, observãm cã 55% din investiþiile identificate
au fost fie în faza de proiectare, fie în faza de licitaþie. La acestea se adaugã
un procent de 2% al investiþiilor aflate în faza de intenþie (înainte de
proiectare). La categoria „în lucru” au intrat 41% din investiþii.
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Capitala impune ritmul

În materie de distribuþie geograficã, zona Bucureºti - Ilfov
a atras cele mai multe ºantiere în execuþie. Procentul
înregistrat aici se aflã la o distanþã mare de restul zonelor.
Dacã în celelalte 7 zone ale þãrii, procentul proiectelor în
lucru din totalul înregistrat pe fiecare din aceste arii este
unul cuprins între 35% (Sud - Vest) ºi 42% (Centru ºi Nord -
Vest), în regiunea Capitalei remarcãm un procent de 67%.

Zona de Bucureºti - Ilfov, împreunã cu zonele de Nord -
Vest ºi Centru, adunã mai mult de jumãtate din totalul
proiectelor aflate în execuþie. În fiecare din aceste zone
s-au înregistrat peste 1150 de obiective, în cazul
Capitalei depãºind chiar 1600.

Situaþia „rãsturnatã” ne aratã o zonã Bucureºti - Ilfov cu
mai puþin de 900 de ºantiere nedemarate, în timp ce
restul zonelor înglobeazã fiecare peste 1100, chiar ºi în
zona cu cele mai puþine proiecte per total, Sud – Vest.

Cum poate în construcþii, vara sã fie ca
iarna?

În 2011 procentul ºantierelor în lucru înregistrate pe
www.raportuldeinvestitii.ro a început sã creascã abia din
perioada mai - iunie, în timp ce în perioada octombrie -
d ecembr i e 2 01 1, aces ta a s cãzu t s imþi tor . Pr i n
comparaþie, proiectele în lucru din 2012 au început sã fie
vizibile încã din aprilie, cu un apex în iulie (luna în care
unu din douã obiective analizate era în lucru). Peste
aceste, „standardul” stabilit de luna august a fost
menþinut ºi de urmãtoarele luni pânã la finele anului,
procentul ºantierelor în lucru identificate de cãtre echipa
de analiºti ai IBC Focus fiind cuprins între 45% si 48%.
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