
SECTORUL CONSTRUCÞIILOR, CEA MAI MARE SCÃDERE DIN UNIUNEA EUROPEANÃ,

Andrioaiei, PSC: “Constructorii au
nevoie ca de aer de investiþii publice”

S
ectorul construcþiilor din

þara noastrã a înregistrat

o scãdere de 10,2% a

producþiei, în trimestrul II

al acestui an faþã de trimestrul I,

fiind cea mai mare prãbuºire din

Uniunea Europeanã, potrivit date-

lor Eurostat.

Tiberiu Andrioaiei, secretarul ge-

neral al Patronatului Societãþilor

din Construcþii (PSC), ne-a declarat

cã sectorul construcþiilor este, în

continuare, grav afectat: „Perioada

îndelungatã scursã de la începutul

crizei ºi pânã acum a produs deja

efecte sistemice grave, cum ar fi

decapitalizarea firmelor de con-

strucþii. Este evident faptul cã, în

lipsa investiþiilor publice majore,

nu au fost încurajaþi nici operatorii

privaþi sã dezvolte proiecte. Ca ur-

mare, aceste efecte cumulate sunt

parte din rezultatul pe care îl înre-

gistrãm acum”.

Constructorii ar fi avut nevoie “ca

de aer” de investiþii semnificative

în aceastã perioadã, considerã

domnia sa, care ne-a menþionat cã

a prevãzut cu mult timp în urmã cã

blocajele în atribuirea ºi imple-

mentarea proiectelor publice

vor afecta grav economia

ºi sectorul construcþii-

lor.

Pentru a doua

parte a anului ,

oficialul PSC nu

pr e v e d e v r e o

îmbunãtãþire a si-

tuaþiei atâta vre-

me cât nu au fost

pregãtite corespun-

zãtor proiectele de in-

vestiþii. “Nici anul viitor nu

aratã mai bine, deoarece nu sunt

pregãtite ghidurile de aplicare

pentru finanþãrile comunitare”,

ne-a mai declarat domnia sa.

Tiberiu Andrioaiei considerã cã

este dificil de stabilit ce pondere a

avut scãderea sectorului construc-

þiilor în reculul economic înregistrat

în trimestrul II al anului, când þara

noastrã a intrat în recesiune tehni-

cã: “Este greu de spus, cu toate cã

sectorul construcþiilor are un im-

pact semnificativ în evoluþia pe

orizontalã a economiei,

mai mare decât apor-

tul la PIB, atâta vre-

me cât include un

volum semnifica-

t iv de resursã

umanã. Efectul

negativ este reci-

proc, pentru cã

lipsa investiþiilor în

domeni i diverse

(sãnãtate, educaþie, in-

dustrie, infrastructurã, turism

etc) au afectat sectorul, iar diminua-

rea activitãþii din construcþii diluea-

zã ºi rezultatele celorlalte domenii”.

Risc de afectare sistemicã a

sectorului

Domnul Andrioaiei apreciazã

cã, dupã ºase ani de evoluþie ne-

gativã a sectorului construcþiilor,

existã riscuri de afectare sistemicã

a sectorului: “Mã refer la faptul cã,

pe lângã decapitalizarea financia-

rã masivã, apare decapitalizarea

companiilor de resursã umanã ca-

litativã, de diminuarea capacitãþi-

lor manageriale, de afectarea

competenþelor pentru participare

pe pieþele externe ºi, de aseme-

nea foarte grav, de pierderea eligi-

bilitãþii de participare în proiecte

importante – atunci când acestea

vor apãrea – datoritã scãderii por-

tofoliului de experienþã necesarã

a firmelor”.

PSC trage un semnal de alar-

mã pr iv ind soarta întregului

sector, care are un impact sem-

nificativ asupra întregii econo-

mii. Domnul Andrioaiei sperã

ca sectorul construcþiilor sã nu

mai fie influenþat de ciclurile

electorale, pentru cã proiectele

nu evolueazã în ritmul dinami-

cii politicii.
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Tendinþe

autorizaþii s-au eliberat,
în luna iulie, pentru

construirea de clãdiri
rezidenþiale, din care

61,5% sunt pentru
zona ruralã.



5

Producþia în construcþii în primul semestru al anului (%)

Total construcþii
Trim.III

2013
Trim.IV

2013
Trim.I
2014

Trim.II
2014

Ianuarie
2014

Februarie
2014

Martie
2014

Aprilie
2014

Mai
2014

Iunie
2014

Zona euro -1,2 -1,3 6,6 2,8 7,0 6,9 6,3 7,3 4,4 -2,3

Uniunea Europeanã -0,1 -0,1 6,5 3,4 7,0 6,2 6,4 7,2 4,1 -0,5

Belgia -2,1 -2,0 9,2 - 23,9 7,4 0,3 1,0 -0,9 -

Bulgaria -7,7 -6,1 4,8 3,4 5,0 4,6 4,8 -1,5 6,1 5,6

Republica Cehã -5,1 -2,6 8,4 4,1 5,3 6,8 11,8 8,0 1,6 3,5

Danemarca -3,5 -7,6 0,3 - 0,6 -1,7 1,9 4,7 2,7 -

Germania 1,0 2,5 13,6 -0,3 13,3 16,4 11,9 1,5 -1,2 -1,0

Estonia 4,5 -4,0 -3,4 - - - - - - -

Irlanda 20,0 10,4 7,8 - - - - - - -

Grecia -9,5 0,8 2,4 - - - - - - -

Spania 6,2 -2,3 21,2 34,0 14,6 25,6 23,4 55,4 46,1 6,8

Franþa -1,0 0,2 2,6 -0,7 4,9 1,4 1,6 0,2 -1,1 -1,2

Croaþia -2,8 -5,3 -6,7 - - - - - - -

Italia -9,0 -9,8 -5,3 c -7,6 -8,0 -1,0 -5,0 -4,7 c

Cipru -29,4 -24,8 -9,6 c - - - - - -

Letonia 11,6 3,9 24,6 15,8 - - - - - -

Lituania 14,3 18,4 33,1 17,9 - - - - - -

Luxemburg -2,7 2,2 15,9 - 26,3 20,8 5,2 1,9 2,1 -

Ungaria 8,0 11,7 26,1 20,8 13,5 28,0 32,6 26,8 28,3 9,8

Malta -3,3 -2,5 0,8 - - - - - - -

Olanda -5,7 2,0 4,8 -2,3 7,5 10,9 -2,1 0,1 -3,2 -3,5

Austria 0,3 1,3 7,0 - 11,4 -1,0 10,3 1,4 -3,7 -

Polonia -7,4 0,5 10,2 9,0 -3,7 14,4 18,2 13,2 6,8 8,0

Portugalia -15,3 -13,8 -13,2 -10,1 -14,2 -11,3 -13,8 -9,5 -10,5 -10,3

România 8,4 -1,6 -10,0 -10,2 -14,2 -16,8 -2,5 -6,8 -9,5 -13,1

Slovenia -3,4 22,7 37,0 38,2 34,6 28,9 44,4 43,9 44,2 28,7

Slovacia -4,1 1,7 -0,3 -3,3 3,7 -3,8 -0,6 -5,1 0,2 -5,0

Finlanda 0,2 -2,5 -0,1 c 2,8 -3,1 0,1 9,9 3,2 c

Suedia 4,1 5,3 5,0 6,7 4,9 4,7 5,4 11,0 5,0 4,5

Marea Britanie 5,3 4,7 6,8 4,5 10,6 4,4 5,7 5,8 2,7 5,0

Norvegia 7,8 9,2 4,7 - - - - - - -

Elveþia 1,6 3,3 8,2 - - - - - - -

"-" - datele nu sunt disponibile; "c" - confidenþial Sursa: Eurostat

În cazul clãdirilor
rezidenþiale, s-au

eliberat cu 0,2% mai
multe autorizaþii de

construire pentru
clãdiri în primele

ºapte luni ale acestui
an faþã de perioada

similarã a anului
trecut, numãrul

acestora ajungând la

21.556,
aratã datele INS.
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“Totuºi, existau speranþe ca, mã-
car din raþiuni de marketing politic,
sã existe un oarecare reviriment al
pieþei. Nu a fost cazul în ultimii ani”,
ne-a mai spus domnul Andrioaiei.

Datele Eurostat au arãtat cã þara
noastrã a intrat în recesiune tehni-
cã, iar informaþiile indicã o tendin-
þã de scãdere a investiþiilor guver-
namentale în lucrãri publice.

Preºedintele Consiliului Fiscal, Io-
nuþ Dumitru, a declarat, recent, cã
printre cauzele recesiunii tehnice a
economiei se numãrã ºi lipsa in-
vestiþiilor publice. Domnia sa susþi-
ne cã þara noastrã trebuie sã aibã o
revigorare la nivelul investiþiilor
publice ºi cã încasãrile bugetare
sunt foarte slabe, mult sub pro-
gram. Ionuþ Dumitru considerã cã
deficitul bugetar este mult sub þin-
ta agreatã cu FMI, ceea ce indicã
lipsa de investiþii.

Domnia sa susþine cã scãderea
sectorului construcþiilor este lega-
tã ºi de absorbþia slabã a fondurilor
europene.

Managerii estimeazã o
relativã stabilitate în
construcþii

Managerii estimeazã, pentru ur-
mãtoarele trei luni, o tendinþã de
creºtere moderatã a activitãþii în
sectorul de comerþ cu amãnuntul

ºi servicii ºi relativã stabilitate în in-
dustria prelucrãtoare ºi construcþii,
în raport cu cele trei luni anterioa-
re, conform indicatorului sold con-
junctural, potrivit INS.

În cadrul anchetei din luna au-
gust 2014, managerii din industria
prelucrãtoare preconizeazã, pen-
tru urmãtoarele trei luni, relativã
stabilitate a volumului producþiei
(sold conjunctural +4%).

În ceea ce priveºte estimarea pro-
ducþiei, pentru unele dintre activi-
tãþi se va înregistra tendinþã de

creºtere, respectiv fabricarea hârtiei
ºi a produselor din hârtie (sold con-
junctural +18%) ºi fabricarea altor
mijloace de transport (sold con-
junctural +18%). Potrivit estimãrilor
din luna august, în activitatea de
construcþii se va înregistra, pentru
urmãtoarele trei luni, relativã stabi-
litate a volumului producþiei (sold
conjunctural +4%).

În ceea ce priveºte preþurile lu-
crãrilor de construcþii, se preconi-
zeazã relativã stabilitate a acestora
(sold conjunctural +2%).

Creºtere nesemnificativã a
autorizaþiilor de construire
pentru clãdiri

În cazul clãdirilor rezidenþiale,
s-au eliberat cu 0,2% mai multe au-
torizaþii de construire pentru clãdiri
în primele ºapte luni ale acestui an
faþã de perioada similarã a anului
trecut, numãrul acestora ajungând
la 21.556, aratã datele INS.

Astfel, în perioada 1 ianuarie - 31
iulie, creºterea de 0,2% s-a reflec-
tat în urmãtoarele regiuni de dez-
voltare: Bucureºti-Ilfov (+941 auto-
rizaþii), Nord-Vest (+204) ºi Sud-Est
(+68). Scãderi ale numãrului de au-
torizaþii de construire eliberate
pentru clãdiri rezidenþiale s-au
înregistrat în regiunile de dezvol-
tare Nord-Est (-361), Centru (-256),

Sud-Muntenia (-238 autorizaþii),
Sud-Vest Oltenia (-169) ºi Vest
(-144).

În ceea ce priveºte luna iulie a
acestui an, s-au eliberat 3.807 au-
torizaþii pentru construirea de clã-
diri rezidenþiale, din care 61,5%
sunt pentru zona ruralã.

Distribuþia în profil regional evi-
denþiazã o creºtere a numãrului de
autorizaþii de construire eliberate
pentru clãdiri rezidenþiale în urmã-
toarele regiuni de dezvoltare:
Sud-Muntenia (+101 autorizaþii),
Nord-Est ºi Centru (+66 fiecare),
Sud-Vest Oltenia (+35), Vest (+13)
ºi Nord-Vest (+4). Scãderi s-au înre-
gistrat în urmãtoarele regiuni de
dezvoltare: Bucureºti-Ilfov (-292
autorizaþii) ºi Sud-Est (-10).

În luna iulie faþã de aceeaºi lunã a
anului precedent, se remarcã o
scãdere a numãrului de autorizaþii
de construire eliberate pentru clã-
diri rezidenþiale (-308 autorizaþii),
scãdere reflectatã în urmãtoarele
regiuni de dezvoltare: Nord-Est
( - 9 6 au t or i z aþ i i ) , V e st ( - 9 1 ) ,
Nord-Vest (-67), Sud-Vest Oltenia
(-33), Bucureºti-Ilfov (-25), Centru
ºi Sud-Est (-12 fiecare).

Creºteri s-au înregistrat doar în
regiunea de dezvoltare Sud-Mun-
tenia (+28 autorizaþii).

Tendinþe

Datele Eurostat au arãtat
cã þara noastrã a intrat în

recesiune tehnicã, iar
informaþiile indicã o

tendinþã de scãdere a
investiþiilor guvernamentale

în lucrãri publice.


