
CRISTIAN ERBAªU:

„2015 va aduce Grupului Erbaºu
o cifrã mai mare de afaceri”
„Am supravieþuit crizei pentru cã am investit prudent ºi nu am
depins doar de unul sau doi beneficiari”
„2015 va fi un an mai bun decât 2014 pentru constructori”
„Se prefigureazã un vid de lucrãri noi de construcþii în 2016”

Reporter: Cum a reuºit grupul
Erbaºu sã reziste pe piaþã în toatã
aceastã perioadã de crizã, care se
adânceºte în sectorul construcþii-
lor?

Cristian Erbaºu: Nu suntem sin-
gurii de pe piaþã care au rezistat. ªi
pentru noi a fost foarte greu. În
2013, am avut o scãdere de 60% a
cifrei de afaceri a companiei mamã,
de la peste 100 milioane euro în
2012 la 37 milioane euro în 2013.
Prin urmare ºi afacerile grupului
s-au diminuat de la 130 milioane
euro în 2012 la circa 52 milioane de
euro în 2013.

Pe de altã parte, este adevãrat cã
2012 a fost un an de excepþie

pentru grupul nostru, cu o creºtere
foarte mare a cifrei de afaceri.
Dacã, însã, raportãm 2013 la 2011
ºi 2010, atunci se constatã cã scã-
derea afacerilor a fost doar de
10-15%. În anii 2010-2011, am avut
afaceri între 40 ºi 50 milioane de
euro. Aceasta este cifra de afaceri
pentru care este dimensionat gru-
pul din punct de vedere tehnic ºi
financiar.

Reporter: Câþi angajaþi mai aveþi
acum?

Cristian Erbaºu: Sunt aproxima-
tiv 800 de angajaþi în tot grupul.
Executãm foarte multe lucrãri cu
propriul personal. Evident cã lu-
crãm ºi cu subantreprize care sunt

fie companii de specialitate, fie
completeazã personalul grupului
Erbaºu când avem vârf de lucrãri.

Ca majoritatea firmelor de con-
strucþii din România, ºi noi am tre-
cut prin perioade extrem de difici-
le. Este adevãrat cã, în perioada în
care grupul a avut o activitate
bunã ºi foarte bunã, ne-am pregã-
tit pentru perioade dificile. Am fost
extrem de prudenþi ºi nu ne-am
hazardat în investiþii care, ulterior,
sã ne creeze probleme de lichiditãþi.
De asemenea, am investit mult în
personal.

Dacã deþii un personal foarte
bine pregãtit, atunci poþi sã obþii
o eficienþã extrem de bunã. Anga-
jaþii noºtri sunt foarte bine specia-
lizaþi, prin urmare, cu un numãr
mic de specialiºti, poþi obþine o
producþie foarte bunã. Un perso-
n a l e f i c i e n t e s t e a c e l a c a r e
reuºeºte sã aibã o organizare per-
fectã, fãrã timpi morþi, fãrã risipã,

fãrã erori majore. Dar cel mai im-
portant lucru este cã oamenii ce
fac parte dintr-o companie trebu-
ie sã aibã capacitatea de a lucra
eficient în echipã. Poþi fi foarte efi-
cient lucrând individual, dar nu
neapãrat ºi atunci când eºti nevoit
sã lucrezi într-un colectiv.

Cred cã acestea au fost mãsurile
cele mai importante pe care le-am
luat în perioada crizei. Am angajat
ºi mulþi oameni noi, dar numãrul
noilor veniþi a fost optim, astfel
încât sã se integreze cu uºurinþã în
companie. Integrarea noilor veniþi
a fost fãcutã pas cu pas, pentru ca
aceºtia sã se adapteze sistemului
de lucru implementat în cadrul
unei companii mari. Managemen-
tul, procedurile ºi metodele de lu-
cru diferã de la o companie mare la
una micã. Într-o firmã micã, oame-
nii fac de toate, dar în una mare ac-
tivitãþile sunt foarte bine structura-
te, iar colaborarea ºi coordonarea
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Grupul de firme Erbaºu, care este

printre primele din þarã pe lucrãri

edilitare, de infrastructurã ºi hidro-

tehnice, va avea, anul viitor, afaceri

în creºtere, estimeazã Cristian

Erbaºu, director general al grupu-

lui , care are 24 de ani vechime pe

piaþa noastrã. 2014 va lãsa multe

proiecte în execuþie pentru 2015,

ne-a declarat domnia sa într-un

amplu interviu, atrãgând atenþia cã

situaþia rea pentru piaþa noastrã de

construcþii va veni în 2016 ºi 2017

din cauza aplicãrii cu întârziere a

proiectelor europene pentru noua

programare 2014-2020. Domnul

Erbaºu ne-a mai spus cã a supra-

vieþuit crizei pentru cã a fost pru-

dent în investiþii ºi nu a depins de

puþini beneficiari de lucrãri

publice.

Directorul grupului de firme

Erbaºu trage un semnal de alar-

mã pentru autoritãþi cu privire la

firmele de construcþii cu capital

autohton care au supravieþuit

crizei ºi care au nevoie de sprijin

pentru a rezista în continuare pe

piaþã alãturi de companiile

strãine.

Cristian Erbaºu ne-a mai vorbit

în interviu despre investiþiile în

agriculturã ºi modernizarea ho-

telului Erbas.

Mari investitori



specialiºtilor din grup trebuie sã fie
foarte bunã.

Reporter: Aþi avut un mix bun de
lucrãri în perioada de crizã?

Cristian Erbaºu: Am fost acuzaþi
cã lucrãm exclusiv cu statul. Este
adevãrat cã suntem o companie
care, în domeniul reþelelor edilita-
re, în domeniul drumurilor, mediu-
lui ºi al lucrãrilor hidrotehnice, sun-
tem printre primele din þarã. Ori
acest tip de lucrãri sunt, în marea
lor majoritate, investiþii publice.

În domeniul construcþiilor civile,
am lucrat ºi cu investitori privaþi ºi
cu statul. Însã departamentul de
construcþii civile reprezintã doar
25% din potenþialul de execuþie al
grupului. În condiþiile acestea,
doar 10-15% din lucrãri la nivel de
grup sunt cu beneficiari privaþi.

În ultimii 4-5 ani, companiile pri-
vate au fãcut puþine investiþii.
Statul, în schimb, a continuat sã in-
vesteascã, dar evident cã nu la ni-
velul dinantea crizei care a debutat
în 2008-2009.

În Europa Occidentalã, vedem cã
toate oraºele au multe ºantiere.
Majoritatea sunt de infrastructurã.
Pe fondul scãderii investiþiilor pri-
vate, în toate statele puternice au
fost mãrite investiþiile publice.
Activitatea turisticã a scãzut în tim-
pul crizei, iar multe state europene
au gãsit o oportunitate în a face re-

medieri ºi dezvoltãri ale infrastruc-
turii. Totodatã ei au înþeles cã, în
acest mod, pot susþine economia
localã sau naþionalã, iar costurile
investiþiilor vor fi mai scãzute deo-
arece ºi companiile de construcþii
ºi-au redus tarifele pe timp de cri-
zã.

Acelaºi principiu ar fi trebuit sã-l
aplicãm ºi noi. Parþial, ºi în þara noastrã
s-au fãcut investiþii publice, mai cu
seamã prin proiecte cu fonduri eu-
ropene. Pentru constructori, lucrãri-
le finanþate din bani comunitari au
fost ºi sunt cele mai accesibile în
aceastã perioadã.

Însã, mulþi antreprenori nu ºi-au
dat seama cã modalitatea de lucru
pe care o aveau se va schimba. Ei
au venit cu oferte foarte mici, sub
costuri, care i-au ajutat doar sã
câºtige licitaþii, dar, ulterior, aceste
contracte câºtigate în acest mod
au devenit adevãrate poveri pen-
tru companiile lor de construcþii.
Lucrãrile cu fonduri europene tre-
buie realizate la un anumit stan-
dard de calitate, trebuie finalizate
la timp, iar valoarea contractelor
nu poate fi majoratã dupã atribuire
decât cu maxim 10% ºi doar dacã
au existat cu adevãrat lucrãri supli-
mentare necesare. Multe companii
de construcþii care au câºtigat con-
tracte la preþuri subevaluate nu au
reuºit sã finalizeze aceste investiþii

din fonduri europene, o parte din
ele intrând în insolvenþã sau chiar
în faliment.

Reporter: Credeþi cã ºi-au învãþat
lecþia în toþi aceºti ani?

Cristian Erbaºu: Nu-mi dau sea-
ma. Cei care au dat faliment ºi-au
fãcut alte firme ºi continuã sã acti-
veze în piaþã. Rãmâne de vãzut
dacã îºi vor conduce noile compa-
nii pe alte principii. Sper cã printre
atâtea necazuri aduse de crizã sã
avem ºi lucruri bune, ºi anume
constructori mult mai responsabili
ºi lucrãri la o calitate mult mai
bunã. Sper ca antreprenorii sã fi
învãþat sã gestioneze riscul.

Ca sã fii antreprenor de succes
trebuie sã riºti, dar nu atât de mult
încât într-o situaþie criticã sã nu
faci faþã.

Reporter: Sectorul construcþiilor
este plin de insolvenþe ºi chiar fali-
mente. Totuºi, care este secretul
de a te menþine în piaþã ºi pe profit
atunci când lucrezi cu statul, care a
cumulat datorii enorme cãtre an-
treprenori?

Cristian Erbaºu: ªi noi avem fo-
arte mulþi bani de încasat de la
stat. Însã unul din lucrurile impor-
tante pe care l-am fãcut este acela
cã nu suntem dependenþi de unul,
doi sau puþini beneficiari de lucrãri
publice. Lucrãm cu foarte multe
entitãþi. De asemenea, avem grijã

ca bugetul pentru aceste lucrãri
publice sã existe. Atunci când ace-
sta nu existã, avem proceduri care
ne ajutã sã ne oprim la timp ºi dacã
avem anumite cheltuieli, acestea
sã nu fie atât de mari încât sã ne
ducã într-o zonã periculoasã.

Prudenþa mare în aceastã perioa-
dã este absolut necesarã. Poate
este unul din puþinele avantaje
aduse de crizã. Sunt firme care au
învãþat sã fie foarte prudente ºi
sã-ºi gestioneze mai bine riscurile.

Cei care au în spate un numãr
mare de salariaþi trebuie sã fie foar-
te prudenþi, mai ales cã rãspund ºi
de traiul familiilor acestora.

În anii 2007-2008, se vehiculau
salarii enorme în sectorul construc-
þiilor. Unii constructori au fost di-
spuºi sã le plãteascã. Noi am pier-
dut oameni foarte buni în acel con-
text al pieþei. Dar în timp, cei care
au rãmas la noi au câºtigat mai
mult decât cei care au plecat,
deoarece ºi-au pãstrat locul de
muncã fãrã sã fie afectaþi în ceea ce
priveºte venitul lor.

Reporter: 2014 pare un an atipic.
Avem alegeri prezidenþiale ºi in-
vestiþiile publice au încetinit faþã de
2013.

Cristian Erbaºu: Probabil cã par-
tea a doua din 2014 va salva un pic
sectorul construcþiilor. Este bine,
însã, cã 2014 va lãsa multe proiecte
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"În
ultimii 4-5 ani,

companiile private au
fãcut puþine investiþii.

Statul, în schimb,
a continuat sã investeascã,

dar evident cã nu
la nivelul dinaintea

crizei ".

Staþie epurare Timiºoara



în execuþie pentru 2015. Situaþia
rea va veni în 2016 ºi 2017. 2015 va
fi, totuºi, un an mai bun pentru
constructori deoarece este ultimul
din perioada aplicãrii programelor
europene 2007-2013. Toþi se grã-
besc sã termine lucrãrile din aceste
proiecte finanþate cu fonduri euro-
pene.

Î n sã , d i n c au z a apl i c ãr i i c u
întârziere a proiectelor pentru
noua programare 2014-2020,
pânã când constructorii vor pune
în operã aceste proiecte vor trece
cel puþin doi ani. Deci 2016 ºi 2017
vor fi ani în care, brusc, firmele de
construcþii nu vor mai avea de lu-
cru, dupã un an 2015 ceva mai
bun .

Constructorii trebuie sã fie ex-
trem de prudenþi ºi sã-ºi facã bine
socotelile. Ei trebuie sã fie chiar
pregãtiþi pentru o nouã cãdere pe
piaþa construcþiilor în 2016. Abia în
momentul în care încep lucrãrile
pe noua axã 2014-2020, vom avea
o perioadã de 4-5 ani buni pentru
construcþii, dar asta cu condiþia sã
ºtim sã absorbim aceºti bani ºi
dacã am învãþat din greºelile trecu-
tului.

Reporter: Dar am învãþat ceva
din prima perioadã de programare
a fondurilor europene?

Cristian Erbaºu: Unii ºi-au învã-
þat lecþia, dar nu-mi dau seama
câþi. Din durere se învaþã cel mai
repede, iar din bucurii aproape ni-

ciodatã. Când le merge bine, oa-
menii trãiesc cu senzaþia cã va fi
bine veºnic. Însã existã ºi cazuri în
care companii sãnãtoase, foarte
bine structurate, au ajuns în situaþii
critice nu din cauza managemen-
tului, ci din cauza situaþiei foarte
dure din piaþã.

Acum se întâmplã un alt feno-
men. Costurile cresc în construcþii.
Este efectul pervers al crizei. În pri-
mii ani de crizã preþurile au scãzut,

lucru ce pãrea normal. Însã, în ge-
neral, scãderile de preþuri nu sunt
bune. Efectul ulterior al crizei, care
a început sã se manifeste acum doi
ani, este cã dispare concurenþa de
pe piaþa construcþiilor în urma fali-
mentelor. Firmele rãmân din ce în
ce mai puþine ºi, prin urmare,
acestea aplicã preþuri din ce în ce
mai mari. Astfel, când vom avea
din nou mai multe investiþii, antre-
prenorii supravieþuitori crizei vor fi

sufocaþi ºi vor selecta proiectele pe
principiul profitabilitãþii. Criza a
decimat companiile ºi se vor crea
situaþii în care beneficiarii nu vor
avea alternative ºi vor plãti mai
mulþi bani pentru lucrãri sau vor
alege firme decapitalizate care nu
vor putea duce la bun sfârºit pro-
iectele.

Acum beneficiarii pun criterii fo-
arte dure ºi nu se gândesc dacã
constructorii sunt capabili sã le
ducã la îndeplinire. Antreprenorii
pot sã declare orice în momentul
ofertãrii, însã în final se dovedeºte
cã nu sunt capabili sã ducã la bun
sfârºit contractele. În multe situaþii,
uneori la îndemnul consultanþilor,
beneficiarii introduc condiþii abu-
zive în licitaþiile publice de proiec-
tare ºi execuþie.

ªi statul are o atitudine ciudatã
din disperarea lui de a economisi
cu orice preþ. Acordã contracte la
preþuri subevaluate unor companii
incapabile sã ducã la final proiecte-
le. Asta se poate vedea prin faptul
cã nu a reuºit sã cheltuie în acest
an bugetele alocate investiþiilor. În
final, statul va pierde mai mult.

Autoritãþile vor acum sã schimbe
sistemul de garanþii în cadrul lucrã-
rilor publice. Acum garanþiile se
ramburseazã în proporþie de 70%
la finalizarea lucrãrilor. Autoritãþile
vor sã ramburseze doar 25% la fi-
nalizarea proiectului ºi abia dupã
expirarea perioadei de garanþie,
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Reabilitare termicã imobile - Bucureºti ºi Ploieºti.

Dezvoltare infrastructurã turisticã Slãnic Prahova

Mari investitori



care în multe cazuri nu mai este
maxim 2 ani, ci 5 ani ºi chiar 10 ani,
sã returneze restul fondurilor. Ga-
ranþii de 10 ani la lucrãri publice
sunt nerealiste. Nimeni nu va pu-
tea rãspunde peste 10 ani pentru
lucrãri fãcute în aceastã perioadã.

Ne-am opus acestui proiect, dar
dacã autoritãþile se încãpãþâneazã
sã îl aplice, atunci vor distruge sec-
torul construcþiilor definitiv, deoa-
rece profitul realizat este mult mai
mic decât cuantumul acestor ga-
ranþii. Deci firmele de construcþii
vor lucra pe un flux de lichiditate
negativ. Cine le va acoperi acest
minus de lichiditãþi?

Existã o mare crizã de lichiditãþi
în acest sector. Acum au început sã
intre în insolvenþã sau chiar în fali-
ment ºi firme mari. Primele care au
cãzut au fost firmele mijlocii. Com-
paniile mici s-au reorganizat repe-
de la debutul crizei, iar cele mari au
fost sprijinite de bãnci sã nu intre
în colaps. Firmele mijlocii nu erau
nici suficient de mari, cu un porto-
foliu important care sã le dea greu-
tate ºi sã fie sprijinite, de nevoie,
de toþi factorii implicaþi ºi nici nu
s-au putut reorganiza peste noap-
te. Multe din aceste firme de mijloc
º i - au î nc e t at ac t i v i t at e a î n
2010-2012.

2009 a fost încã un an bun pentru
construcþii. În perioada 2010 –
2011, au fost ani în care s-au mai
fãcut totuºi investiþii, chiar ºi priva-
te, e adevãrat din ce în ce mai puþi-
ne. Dar investitorii privaþi au sistat
lucrãrile atunci când au vãzut cã se
prelungeºte criza. Investiþiile priva-
te lipsesc cu desãvârºire de pe pia-
þã de 2-3 ani.

Aºa cum am spus mai devreme,
acum au început ºi firmele mari de
construcþii sã intre în insolvenþã,
din diverse motive, care nu toate
þin de economia de piaþã, ci ºi de
situaþia sectorului în general.

Nicio firmã de construcþii nu tre-
buie sã se considere mare, ci tre-
buie sã fie pregãtitã oricând sã de-
vinã mai micã, iar dacã se dezvol-
tã, atunci sã o facã într-un mod su-
stenabil. Dacã managementul
vrea sã acopere cu acelaºi numãr
de personal de 2-3 ori mai multe
lucrãri, intrã în dificultate. Nu tre-
buie sã te întinzi mai mult decât
þi-e plapuma care te protejeazã,
ca sã zic aºa.

ªi filosofia de afaceri în urma cri-
zei se schimbã. Pânã acum, dezvol-

tarea sustenabilã însemna priori-
tizarea profitului, iar acum analiza
riscului este pe primul loc ºi abia
apoi profitabilitatea. Primeazã pro-
fitul mic ºi sigur pe un termen fo-
arte lung. Iar acest profit trebuie
gestionat inteligent.

Mulþi constructori au investit în
alte domenii în care nu se pricepe-
au ºi au ajuns sã piardã ºi profitul
din domeniul în care se pricepeau,
acela al construcþiilor.

Noi am început acum câþiva ani
sã investim în agriculturã. Am
încercat sã atrag în firmã oameni
pricepuþi în agriculturã. Am fãcut
aceastã investiþie la o dimensiune
micã spre medie astfel încât even-
tualele sincope apãrute în afacerile
din domeniul agricol sã nu-mi in-
fluenþeze activitatea de bazã din
construcþii.

Simt cã toate planificãrile ºi bu-
getãrile, care în construcþii au o
eroare de maxim 5%, în afacerile
agricole au o eroare de 20-30% ºi
totdeauna în minus.

Reporter: Vreþi sã renunþaþi la

fermã ºi fabrica de lapte?
Cristian Erbaºu: Nu renunþ. Pânã

la urmã, rezultatul real îl vezi când
închizi ciclul de investiþii.

Am început investiþiile din agri-
culturã cu o fermã micã, de 100 de
vaci de lapte. Acum avem o fabricã
ce poate procesa 20.000 de litri de
lapte pe zi, iar ferma se va extinde
la 700 de vaci. Nu este o cantitate
prea mare, dar industria laptelui
este extrem de concurenþialã ºi
trece printr-o perioadã în care con-
sumul a scãzut mult.

În plus, pe piaþã existã multe pro-
duse de calitate îndoielnicã ºi foar-
te ieftine. Existã brânzã foarte iefti-
nã, care nu conþine vreo urmã de
lapte. Acesta este un produs nesã-
nãtos, care dãuneazã oamenilor
dacã este consumat pe termen
lung.

Am descoperit extrem de
multe lucruri în zona
agriculturii, dar ca
sã aju ng la o
p e r f o r m a n þ ã
similarã cu ac-

tivitatea din construcþii vor trece
ani buni. Voi ajunge la aceastã per-
formanþã, probabil, la vârstã pen-
siei.

75% din activitatea grupului este
ºi va continua sã fie în construcþii.
Este meseria mea ºi a majoritãþii
membrilor familiei mele.

Reporter: Cum vedeþi viitorul
pieþei construcþiilor? Vor supravie-
þui firmele autohtone? Licitaþii
mari sunt câºtigate în special de
companii strãine.

Cristian Erbaºu: Sunt câteva fir-
me mari cu capital autohton, care
sper sã rãmânã pe piaþã ºi este ne-
voie de ele. Sper cã toþi factorii de
decizie vor înþelege cât este de ne-
cesar capitalul românesc din con-
strucþii. Vreau sã atrag atenþia au-
toritãþilor cã bugetul de stat este
„þinut” de firmele locale care au an-
gajaþi pentru care plãtesc impozite

ºi care au profit. Bugetul nu
este þinut cu salariaþii de

la stat ºi nici cu firme
strãine.

Majoritatea firmelor
strãine cumpãrã echi-
pamente ºi materiale

din þara lor, iar TVA-ul
nu intrã în þara noastrã.

Marea majoritate a acestor
companii are foarte puþini an-

gajaþi în România. Se bazeazã pe
subcontractare, iar profitul decla-
rat în România este extrem de mic.
Profitul este exportat în general în
þãrile lor de origine. Se poate ob-
serva acest lucru dupã cum evolu-
eazã cursul valutar în jurul lunii ia-
nuarie când îºi expatriazã profitul
prin diferite contracte de consul-
tanþã ºi management cu firmele
mamã, operaþiuni ce sunt legale ºi
corecte.

Este corect sã existe aceste firme
pe piaþã pentru cã au adus calitate
ºi management eficient, iar firmele
româneºti au învãþat multe de la
companiile strãine.

Eu nu sunt împotriva lor pentru
cã în continuare sunt necesare pe
piaþa noastrã pentru know-how,
tehnologie ºi abordarea proiecte-
lor de anvergurã unde, deocamda-
tã, constructorii români nu au cali-
ficare.

Vreau doar sã atrag atenþia cã
sunt pe piaþã firme de construcþii
c u c api t a l au t oht on c ar e au
evoluat foarte frumos. Este pãcat sã
disparã capitalul românesc ºi sã ne
trezim cã în România antreprenorii
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din activitatea grupului
este ºi va continua sã fie în

construcþii. Este meseria
mea ºi a majoritãþii
membrilor familiei

mele.

Ansamblu rezidenþial - Popa Nan



generali sunt numai strãini, iar
companiile autohtone se limiteazã
la contracte de servicii ºi de suban-
treprizã din care se aleg cu un pro-
fit extrem de mic.

Deci pledez pentru o abordare
echilibratã, astfel încât sã putem
activa toþi pe piaþa româneascã.

Reporter: ªi autoritãþile ce trebu-
ie sã facã în acest sens?

Cristian Erbaºu: De exemplu,
autoritãþile pot gãsi metode sã
încurajeze asocierile între compa-
niile strãine ºi cele româneºti în ca-
drul marilor proiecte. În strãinãtate
nu reuºeºti sã iei lucrãri importante
dacã nu te asociezi cu firmele loca-
le. Firmele strãine sunt puternice
prin ele însele, dar ºi pentru ca
sunt la ele în þarã.

În România, firmele autohtone
nu se simt puternice în faþa celor
strãine ºi chiar nu sunt. Companiile
româneºti sunt inhibate când ne-
gociazã cu strãinii. Sunt într-o infe-

rioritate care n-ar mai trebui sã
existe dupã 24 de ani de economie
de piaþã.

Spania, dupã 30 de ani de econo-
mie de piaþã, a absorbit multe fon-
duri europene. Constructorii spa-
nioli au invadat acum Europa ºi
America Latinã. La fel ºi
ce i d in Portugal ia ,
Grecia ºi Italia. Fir-
mele s-au dezvol-
tat datoritã inve-
stiþiilor masive din
þãrile respective.

ª i î n R om âni a
s-au dezvoltat com-
panii puternice de
construcþii, dar se pare
cã existã acest risc ca firme-
le locale, în urma crizei, sã disparã
dacã nu sunt sprijinite. Este o situa-
þie criticã. Statul va trebui sã ia
acest aspect în calcul, deoarece va
fi afectat direct. Acum autoritãþile
ignorã fenomenul ºi nu-ºi dau sea-

ma de consecinþele care vor veni
peste 2-3 ani, când vor vedea cã nu
vor mai încasa bani la buget. Dar
atunci va fi prea târziu. Autoritãþile
nu vor mai avea constructori con-
sacraþi, ci unii noi. Istoricul compa-

niilor este foarte important în
domeniul construcþiilor ºi

se realizeazã foarte
greu.

D ac ã nu av e m
grijã ca România
sã aibã companii
autohtone cu
prestigiu ºi istorie

în spate, înseamnã
cã cineva nu ºi-a do-

rit sã încurajeze ºi sã
protejeze ºi societãþile cu

capital românesc.
Reporter: Ce planuri de viitor

aveþi cu grupul?
Cristian Erbaºu: Acum este greu

sã-þi faci planuri pe termen foarte
lung. Acum lucrãm aproape de ca-

paciteatea maximã de producþie.
Existã loc ºi de mai bine dar trebuie
sã fim pregãtiþi ºi pentru situaþii
mult mai rele. Se spune cã mai rãu
de atât nu se poate. Întotdeauna
se poate ºi mai rãu ºi mai bine ºi
trebuie sã fii pregãtit ca antrepre-
nor pentru toate situaþiile.

Grupul Erbaºu va continua investi-
þiile în agriculturã. Vreau sã înche-
iem un program care, în final, sã
ducã la 15 milioane de euro investi-
þii în agriculturã.

Avem în plan sã revigorãm activi-
tatea hotelierã. Acum pornim re-
novarea ºi extinderea Hotelului
Erbas din Bucureºti. Însã aceste in-
vestiþii evident cã sunt prudente.
Ne uitãm cu un ochi la ele ºi cu ce-
lãlalt la situaþia economicã din þarã
ºi din Europa astfel încât sã nu ne
trezim cã facem credite prea mari
pentru investiþii care nu îºi vor arã-
ta roadele într-un viitor cât de cât
apropiat.
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"Grupul

Erbaºu va continua

investiþiile în agriculturã.

Vreau sã încheiem un

program care, în final,

sã ducã la 15 milioane

de euro investiþii

în agriculturã".

Bazin înot Clubul Sportiv Steaua Reabilitare - Sala sporturilor din Zalãu

Mari investitori



Reporter: Cheltuiþi numai din
bani proprii sau vã ºi împrumutaþi?

Cristian Erbaºu: Folosim ºi credi-
te bancare. Toþi antreprenorii tre-
buie sã înþeleagã cã atunci când in-
vesteºti, trebuie sã ai ºi fonduri
proprii. Nu poþi sã investeºti numai
cu bani de la bancã. Este nepro-
ductiv ºi riscant. Aceste investiþii
trebuie sã le faci la dimensiunea
corectã, iar creditul trebuie sã îl
poþi rambursa ºi în situaþii critice.
Trebuie sã faci o analizã de risc mai
întâi.

Reporter: Cum credeþi cã se va
încheia 2014 pentru piaþa de con-
strucþii? La fel ca 2013?

Cristian Erbaºu: Da. Nu vor fi di-
ferenþe mari. La nivel de grup, vom
avea profit mult mai mic decât în
perioada 2010-2012, ceea ce este
normal. Însã, avem un portofoliu
care ne dã speranþa cã 2015 va
aduce un reviriment pe cifra de
afaceri, dar cu un profit destul de
mic. Concurenþa este încã mare
deºi deja au început sã fie din ce în
ce mai puþine companii participan-
te la licitaþii pentru cã dispar multe
firme de construcþii.

Se spune cã economia dã semne
de revenire pentru cã anul acesta
au intrat mai puþine companii în
insolvenþã. De fapt acest lucru se
întâmplã ºi pentru cã nu prea mai
are cine sã dea faliment. Mulþi au
falimentat deja pânã acum .

Eu zic cã suntem într-o situaþie cri-
ticã. Dacã aceasta nu este înþeleasã
de toþi factorii de decizie, atunci pia-
þa va merge din rãu în mai rãu.

Încã sunt oameni care cred cã
metodele de lucru valabile acum
câþiva ani pot fi aplicate ºi acum. Ei
trebuie sã înþeleagã cã realitatea
din construcþii este alta ºi lucrurile
sunt mult mai transparente. Lupta

împotriva corupþiei s-a accentuat
ºi dã roade.

Reporter: În afara þãrii vã gândiþi
sã contractaþi lucrãri?

Cristian Erbaºu: Am tatonat
piaþa din Irak, dar am renunþat. Si-
tuaþia de acolo nu este propice
unui astfel de demers. Eu personal
consider cã nu este un moment
propice. Dacã aº fi intrat pe piaþa
irakianã a construcþiilor în urmã
cu 2-3 ani, acum eram în pline lu-
crãri ºi riscam sã nu-mi primesc
banii din cauza conflictelor care

au reizbucnit acolo. Când mergi
pe o astfel de piaþã riscantã, tre-
bu ie sã f i i pr eg ãt i t sã pier z i
oricând banii investiþi. ªi mai tre-
buie sã ai un profit foarte mare, pe
mãsura riscului. Ori eu nu am gãsit
acest echilibru între risc ºi profit.
Pentru un profit un pic mai mare
decât în România, ar fi trebuit sã
îmi asum un risc mult prea mare.

În Irak se plãteºte mai mult pentru
lucrãri, dar sunt mulþi intermediari
pe drumul dintre antreprenor ºi
beneficiarul final. Acele companii
româneºti care activeazã acolo
sper sã fie bine acum ºi dacã cum-
va sunt acolo într-o situaþie grea
acum, sper ca acest lucru sã nu
conducã la destabilizarea lor în
România.

Pieþele sigure sunt cele din UE ºi
SUA, care sunt greu accesibile pen-
tru companiile autohtone. Totuºi,
în ultimii 2 ani, au început, pe lu-

crãri mai mici, sã fie abordate ºi
companiile româneºti. Asta pentru
cã ºi în Europa este crizã, iar com-
paniile noastre au deja experienþã
în a lucra la standarde europene,
dar sunt mai ieftine în raport cu fir-
mele din Occident.

Criza a creat astfel de oportunitãþi
pentru firme româneºti, dar nu
este un fenomen de anvergurã.
Însã consider cã este un început
bun.

Reporter: Care sunt principalele
probleme cu care vã confruntaþi în
licitaþiile publice?

Cristian Erbaºu: Sunt foarte mul-
te piedici pe care le întâlnim în ca-
drul licitaþiilor publice. Singura
lege care a venit în sprijinul con-
structorilor este cea care îi penali-
zeazã pe contestatarii de profesie a
licitaþiilor. Sunt licitaþii contestate
numai ca sã fie întârziate. Sunt lu-
crãri care sunt amânate ºi câte 2
ani, din cauza acestor contestaþii.
Noi am avut licitaþii câºtigate cu
aproape un an în urmã, dar abia de
curând am reuºit sã semnãm con-
tractele, tot din cauza acestor con-
testaþii.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"La nivel de grup, vom avea
profit mult mai mic decât în
perioada 2010-2012, ceea ce
este normal. Însã, avem un
portofoliu care ne dã speranþa
cã 2015 va aduce un
reviriment pe cifra de afaceri,
dar cu un profit destul de mic".

Pavilionul expoziþional din Constanþa


