P iaþa cimentului - Companii

Semne pozitive în zona proiectelor de
infrastructurã ºi a celor non-rezidenþiale
Efectele crizei din domeniul construcþiilor nu au

Estimãri pentru 2012
Holcim se aºteaptã ca cererea pentru materiale de
construcþie sã creascã pe pieþele în dezvoltare din America
ºi Asia, precum ºi în Rusia ºi Azerbaijan. O creºtere mai
slabã este aºteptatã pentru America de Nord.
În Europa, cererea ar trebui sã se menþinã stabilã, cu
condiþia ca situaþia sã nu fie subminatã de alte ºocuri
sistemice. În orice caz, Holcim va acorda mangementului
cheltuielilor cea mai mare atenþie pentru a depãºi
creºterea costurilor indusã de inflatie. Abordarea de cãtre
Holcim a noilor investiþii va fi prudentã.
Holcim se aºteaptã ca Grupul sã realizeze o creºtere
organicã a profiturilor brute.
(extras din Raportul anual Holcim pe 2011)
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dispãrut încã, astfel cã avem în continuare de-a face cu
proiecte de real-estate suspendate ºi acces dificil la
creditare în cazul potenþialelor proiecte noi.
Cu toate acestea, domnul Daniel Bach, director
general al Holcim România, menþioneazã cã se
întrevãd semne de îmbunãtãþire în zona proiectelor de
infrastructurã ºi a celor non-rezidenþiale. “În mãsura în
care Guvernul va continua lucrãrile de infrastructurã
demarate în 2011, vom asista cu siguranþã la o
evoluþie pozitivã a sectorului construcþiilor, dar ºi a
economiei în general”, subliniazã domnul Bach.
Principala ameninþare vine de la nivel regional,
considerã directorul general Holcim referindu-se la
faptul cã România ar putea fi afectatã de situaþia cu
care se confruntã ºi alte þãri din Uniunea Europeanã în
ceea ce priveºte datoriile. Motivul de îngrijorare
pentru piaþa construcþiilor din Europa de Est este, în
perioada care urmeazã, nesiguranþa economicã
generatã de criza datoriilor din Uniunea Europeanã.
Dealtfel, sectorul construcþiilor a fost printre cele mai
puternic afectate industrii de cãtre criza economicã.
Piaþa cimentului a fost în consecinþã lovitã ºi ea de
scãderea abruptã a cererii ºi de creºterea costurilor
materiilor prime. Una dintre cele mai mari probleme
cu care se confruntã sectorul construcþiilor în
momentul actual este accesul dificil la credite. Având
în vedere numãrul ridicat de credite neperformante ºi
riscurile la care sunt expuse companiile de construcþii
ºi imobiliare (cererea scãzutã de pe piaþã, termenele
lungi de platã solicitate de cãtre stat etc), bãncile sunt
în continuare reticente în a acorda bani companiilor
private, în special la sectoarele menþionate mai sus.
Începând cu anul 2008, Holcim România nu mai
funcþioneazã la capacitate maximã, ca mãsurã de
adaptare la noile condiþii din piaþã. “Nici anul 2011 nu
a adus o creºtere a cererii suficientã încât sã justifice ºi
o creºtere a capacitãþii de producþie”, precizeazã
domnul Daniel Bach.
În ceea ce priveºte exporturile, începând cu anul
2011, Holcim România a început o colaborare cu
Holcim Ungaria, în vederea acoperirii cererii de pe
piaþa ungureascã. Cantitatea de ciment exportatã nu
este însã semnificativã, comparativ cu producþia
pentru piaþa internã.
Evoluþia preþurilor produselor a fost determinatã de
piaþã, de echilibrul dintre cerere ºi ofertã, ºi de costul
de producþie, în special de cele cu materia primã ºi
energia. “Am urmãrit continuu evoluþia mãrfurilor ºi a
materiilor prime, însã o mare parte a materialelor de
construcþii a înregistrat în ultimul an o creºtere a
preþurilor, ca urmare a majorãrii preþurilor la
combustibili, cãrbune, energie etc”, menþioneazã

Daniel Bach, director general al Holcim România

domnul Bach.
În ultimii ani Holcim România a continuat sã
construiascã relaþii strânse cu clienþii sãi, printr-o
prezentã constantã pe piaþã ºi prin dezvoltarea de
produse ºi servicii competitive. În acelaºi timp, ºi-a
adaptat ºi optimizat unitãþile de producþie la cererea
pieþei, pentru a fi pregãtiþi pentru oportunitãþile pe
care le preconizeazã în urmãtorii ani
Anul 2012 are semnificaþie aparte pentru Holcim.
Anul acesta, Grupul Holcim împlineºte 100 de ani de
existenþã ºi, totodatã, 15 ani de activitate susþinutã în
R omâni a, cu r ez u l tate notabi l e î n i nd u s tr i a
construcþiilor.
Directorul general Holcim România ne-a declarat: “ªi
în acest an ne menþinem prioritãþile legate de relaþia
cu clienþii noºtri pe de o parte ºi de performanþe ºi
eficienþã în zona operativã, pe de alta. Vom continuã
sã investim în dezvoltarea de produse ºi servicii,
precum ºi în promovarea acestora pentru cã noi
credem în potenþialul de creºtere al pieþei locale, în
ciuda problemelor economice la nivel european. Vom
aloca în continuare fonduri pentru introducerea celor
mai performante tehnologii în unitãþile noastre de
producþie”.
Cea mai însemnatã investiþie care va fi finalizatã în
anul 2012 este proiectul de Recuperare a Energiei
Termice Reziduale (Waste Heat Recovery) de la fabrica
de ciment din Aleºd. Acest sistem va înlocui cu energie
“verde” aproximativ 15% din energia electricã
consumatã de fabricã, ce este furnizatã în prezent de
reþeaua publicã. Valoarea totalã a acestui proiect este
de 14 milioane de euro ºi va fi finalizat în al doilea
trimestru din 2012.

