
ÎN CONTEXTUL UNEI OFERTEI SCÃZUTE ªI A UNEI CERERI RIDICATE

„Poate apãrea o nouã
bulã imobiliarã, în circa doi ani”

Interviu cu Marian Petre Miluþ,
preºedintele Consiliului de Administraþie al Prefab

“S-a dus speranþa mediului de afaceri”
“Nu mai vãd viitorul Prefab cu un antreprenor român”

Reporter: Cum a evoluat piaþa
construcþiilor din þara noastrã, în
acest an, în contextul în care
creºterea economicã a încetinit?

Marian Petre Miluþ: Piaþa con-
strucþiilor s-a prãbuºit în special în
trimestrul al doilea din acest an,
ceea ce este un semn destul de
grav, întrucât lunile aprilie-mai-iu-
nie sunt definitorii pentru segmen-
tul pe care activãm. Dacã în perioa-
da menþionatã piaþa nu funcþio-

neazã cum trebuie, acest lucru îºi
pune emblema pe întreaga activi-
tate din restul anului. În prezent,
chiar dacã au mai apãrut câteva
miºcãri, foarte puþine, nu sunt pro-
iecte care sã se deschidã ºi în care
sã intrãm.

Reporter: Aþi spus cã piaþa con-
strucþiilor s-a prãbuºit. Nu era deja
destul de jos? Mai avea loc sã se
prãbuºeascã?

Marian Petre Miluþ: Întotdeauna

este loc sã ne ducem mai jos decât
suntem. Foarte multe companii au
intrat în insolvenþã sau în incapaci-
tate de platã ºi le paºte falimentul.
Au rãmas foarte puþine companii
de materiale de construcþii. Va fi o
crizã în special a producãtorilor de
materiale de construcþii în perioa-
da urmãtoare, pentru cã foarte
multe unitãþi de producþie s-au
închis, iar multe dintre cele cu ca-
pital strãin au fost relocate. Îmi
este greu sã cred cã ele pot fi înlo-
cuite cu uºurinþã, iar acest fapt va
crea o anumitã tensiune mai ales
în zona producãtorilor de materia-
le de construcþii. Este greu sã faci
investiþii mari, sã construieºti fabrici,
în domeniul în care noi activãm.
Faptul cã am mai rãmas 5-6 produ-
cãtori în zona de prefabricate, în
condiþiile în care înainte nu era ju-
deþ care sã nu aibã o capacitate cât
de micã de producþie, este posibil
sã conducã la o gâtuire a ofertei în
cazul în care cererea ar creºte.

Reporter: În ce segmente sunt
cele “câteva miºcãri” despre care
aþi amintit?

Marian Petre Miluþ: În zona
mall-urilor s-a mai construit cât de

cât, pe segmentul birourilor foarte
puþin, iar în zona construcþiilor ci-
vile se observã o încetinire, pentru
cã vin bani foarte puþini de afarã.
Din aceastã perspectivã, ne vom
confrunta cu o crizã imobiliarã cer-
tã în urmãtorii ani - o crizã de locu-
inþe. Va fi cerere, dar nu va fi ofertã,
fapt ce va duce la creºterea preþu-
rilor. Acest lucru se va întâmpla în
contextul în care reacþia pieþei este
întârziatã, nu instantanee. Între
momentul în care piaþa cere ºi mo-
mentul în care avem rãspuns la
aceastã cerere trece o perioadã de
unul-doi ani. Pericolul este ca pre-
þul sã creascã prea mult ºi sã nu fie
sustenabil prin veniturile care se
înregistreazã în România. Criza
despre care vorbesc va fi diferitã
de cea din 2008. La vremea respec-
tivã, preþurile locuinþelor erau mari
din cauza costurilor cu terenurile.
Acum, se poate sã aparã o bulã
imobiliarã în circa doi ani, iar o
bulã are mai multe caracteristici -
una este legatã de faptul cã nu
existã ofertã ºi atunci cresc preþuri-
le, dar sunt ºi situaþii în care unii
oameni ajunºi la maturitate nu au
unde sã stea. Veniturile nu s-au re-
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P
e piaþa producãtorilor de mate-
riale de construcþii urmeazã o
nouã crizã, având în vedere cã,

foarte multe unitãþi de producþie s-au
închis, iar o parte dintre cele cu capital
strãin s-au relocat, opineazã Marian
Petre Miluþ, preºedintele Consiliului de
Administraþie al Prefab, companie ce
produce BCA ºi alte produse prefabri-
cate din beton.
Domnia sa considerã cã urmeazã o pe-
rioadã, pe segmentul rezidenþial, în
care va exista cerere, dar nu va fi ofertã,

fapt care va conduce la creºterea preþu-
rilor ºi, implicit, la posibilitatea apariþiei
unei bule imobiliare, în circa doi ani.
În cadrul unui interviu, Marian Petre
Miluþ ne-a spus cã birocraþia, corupþia
ºi controlul þin la graniþa României
fondurile de investiþii din alte þãri.
Omul de afaceri susþine cã aproape toþi
antreprenorii autohtoni ºi-au vândut
business-urile sau au falimentat, ra-
portul dintre capitalul strãin ºi cel
românesc crescând substanþial în fa-
voarea celui de afarã.



dus, dar au crescut foarte mult pre-
þurile, scãzând, astfel, puterea de
cumpãrare.

Reporter: În aceste condiþii, pro-
babil cã ºi chiriile vor creºte…

Marian Petre Miluþ: În mod cert
ºi chiriile vor creºte. ªi veþi mai ve-
dea cheltuieli foarte mari în zona
consumului de produse alimenta-
re, pentru cã oamenii nu-ºi mai
dau banii pe case, pur ºi simplu
consumã primar.

Reporter: Existã fonduri de in-
vestiþii din afara þãrii care privesc
cãtre piaþa noastrã ºi dacã da de ce
ne ocolesc?

Marian Petre Miluþ: Controlul,
birocraþia, corupþia, toate elemen-
tele acestea þin la graniþa României
fondurile de investiþii, plus cã
acestea trebuie sã fie sigure cã
nu-ºi vor pierde banii la noi. Deo-
camdatã, dezvoltatorii sunt cir-
cumspecþi. Este un an electoral ºi
vor sã vadã ce se întâmplã aici, iar
semnalele nu au fost bune, în ulti-
mii ani. Totul s-a produs haotic ºi
este o tensiune imensã în piaþã.

Dacã România va merge într-o
anumitã direcþie, garantez cã nu
vor veni investitori ºase ani de aici
înainte. Evenimentele politice ºi
deciziile care se iau la acest nivel
influenþeazã foarte mult mediul de
afaceri. Investitorii nu vin dacã
sunt taxaþi ºi suprataxaþi. De ase-
menea, nici apariþia unui conflict
aproape de graniþa cu România, ºi
aici fac referire la situaþia din Ucrai-
na, nu influenþeazã pozitiv decizii-
le dezvoltatorilor strãini.

Reporter: Ce se întâmplã cu an-
treprenorii români?

Marian Petre Miluþ: Aproape
toþi antreprenorii autohtoni ºi-au
vândut afacerile, dacã nu au fali-
mentat. Raportul dintre capitalul
strãin ºi cel românesc a crescut
enorm în favoarea celui de afarã.
S-a subþiat foarte mult zona antre-
prenoriatului românesc. Dacã o
delegaþie economicã s-ar pregãti
sã plece în alte þãri nu ar
avea cine sã facã parte
din ea. Nu se poate
sã mergem cu fir-
mele strãine în
China sau în SUA,
trebuie sã mer-
gem cu antrepre-
nori români, dar,
din pãcate, nu mai
sunt astfel de oame-
ni de afaceri.

Nici de bruma de capital
autohton care mai existã nu mai
avem grijã sã o stimulãm sã se dez-
volte.

Reporter: În acest context, cum
evolueazã activitatea Prefab?

Marian Petre Miluþ: Suntem în
situaþia în care am pierdut forþã de
muncã. Prefab a pierdut 900 de oa-
meni, în ultimii cinci ani. Dacã ar fi
sã discutãm despre o ranforsare a
acestei activitãþi, ar fi mari proble-
me în aceastã zonã. Unii s-au re-
tras, alþii au plecat în strãinãtate…
Este o industrie grea ºi forþa de
muncã trebuie sã fie calificatã, iar
din învãþãmânt vin foarte puþini.

Reporter: Dacã au plecat 900 de

salariaþi, câþi angajaþi mai are acum
Prefab?

Marian Petre Miluþ: Acum avem
circa 320 de salariaþi. Nimeni nu a
înþeles cã acest lucru este o proble-
mã. Un combinat de dimensiunea
Prefab nu poate funcþiona cu un
numãr critic de angajaþi. Noi, în iu-
lie, am oprit pentru o lunã de zile
fabrica. Aºa ceva nu s-a întâmplat
de 16 ani de zile.

Reporter: La ce capacitate lu-
creazã combinatul?

Marian Petre Miluþ: Acum,
combinatul nostru de la Cãlãraºi
funcþioneazã la peste 90% pe seg-
mentul BCA, dar suntem opriþi la
tuburi. Avem încã stocuri, iar volu-
mul vânzãrilor este mic, în condiþii-
le în care aceasta era o perioadã în
care se fãceau investiþii în dome-
niul canalizãrilor, al infrastructurii.
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"La Prefab,

cifra de afaceri

s-a comprimat de la

40-50 de milioane de euro

la 15-20 milioane euro, în

anii de crizã, iar bãncile

noastre se uitã

la acest aspect".
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Reporter: Ce se întâmplã cu pro-
iectele mult anunþate ale statului?

Marian Petre Miluþ: Nouã ni se
fac cereri doar pentru licitaþii. Dacã
în luna septembrie vorbim doar de
licitaþii, ce se va întâmpla dacã ele
vor veni în octombrie-noiembrie,
pentru cã fabrica nu poate produ-
ce instantaneu? Trebuie sã aduci
forþã de muncã, sã pregãteºti pro-
ducþia. Aceste licitaþii sunt doar de
conjuncturã, probabil mai sunt
ceva bani de cheltuit...

Reporter: Înþeleg cã de investiþii
noi nici nu se mai pune problema…

Marian Petre Miluþ: Nu se pune
problema de nicio investiþie, mer-
gem doar pe mentenanþã. Am vor-
bit ºi cu bãncile ºi foarte puþine
companii româneºti au investit în
perioada 2009-2013.

Reporter: Cum colaboraþi cu
bãncile?

Marian Petre Miluþ: La Prefab,
cifra de afaceri s-a comprimat de la
40-50 de milioane de euro la 15-20
milioane euro, în anii de crizã, iar
bãncile noastre se uitã la acest
aspect. Cel puþin în relaþia cu noi,
care întotdeauna ne-am plãtit da-
toriile, bãncile nu au avut niciodatã
o atitudine ostilã. Ne-am bucurat
de deschiderea lor, dar analizele
de risc pe care ni le-au prezentat
au fost corecte. Am fãcut reduceri
de cheltuieli în toate direcþiile
companiei. Iniþial, am încercat sã
pãstrãm masa de salariaþi în afara
acestui lucru, dar am constatat cã
nu este posibil.

Reporter: Exportaþi prefebricate?
Marian Petre Miluþ: Exportãm

BCA în Bulgaria ºi Moldova, pentru
cã avem o companie de reprezen-
tare în Bulgaria ºi relaþii comerciale
în Moldova.

Reporter: Cum se situeazã piaþa
noastrã comparativ cu aceste douã
þãri, în domeniul construcþiilor?

Marian Petre Miluþ: În Moldova
este mai bine decât în alþi ani, dar
în Bulgaria este la fel ca la noi. Am
putea spune cã România ºi Bulga-
ria sunt la fel, din punct de vedere
al construcþiilor.

Reporter: Cum evolueazã relaþii-
le Prefab cu statul?

Marian Petre Miluþ: Vã dau doar
un exemplu din situaþiile prin care
trecem în relaþia cu statul. La Deve-
selu (n.r. unde NATO construieºte
sistemul antirachetã) s-a întâmplat
un lucru tipic þãrii noastre. Prefab
era furnizor de materiale. Noi nu

puteam controla situaþia de acolo,
pentru cã nu puteam verifica ce
garanþii are antreprenorul, relaþia
fiind foarte ciudatã. Nu aveam cum
sã intrãm în interior sã vorbim cu
beneficiarul (care o fi acela - statul
român, statul american, NATO…)
cu privire la calitatea antrepreno-
rului. Noi, în general, vorbim cu be-
neficiarii despre antreprenor, sã
vedem dacã acesta din urmã este
garantat, dacã existã riscuri etc.,
dar aici nu am avut acces la benefi-
ciar, nu am putut discuta despre
calitatea antreprenorului. Nici nu
ne-am putut imagina cã statul
român, cel american, NATO etc.,
nu-ºi iau mãsuri de siguranþã cu
privire la calitatea antreprenorului.
Nu era posibil ca cineva sã meargã
acolo pe un contract de 3 milioane
de dolari ºi sã nu aibã o garanþie

bancarã suficientã care sã-i asigure
pe toþi furnizorii de plata obligaþii-
lor. Aºa ceva este de neconceput.
Acum, suntem într-un proces cu
antreprenorul, care a dat faliment,
pentru recuperarea banilor. De
fapt, am aflat cã partea americanã
ºi-a schimbat antreprenorul cu o
firmã din Turcia.

Reporter: Mai aveþi alte aseme-
nea procese în Instanþã?

Marian Petre Miluþ: Avem peste
40 de procese în Instanþã, întrucât
suntem listaþi pe Bursã ºi orice cre-
anþã, cât de micã ar fi ea, trebuie
s-o revendicãm prin justiþie. Din
aceastã cauzã, nu putem nici mã-
car sã ne deducem TVA, nu putem
face provizioane pânã când nu
vom avea o sentinþã definitivã ºi
irevocabilã, iar Instanþa ne poartã
ºi zece ani prin procese.

Reporter: Lucraþi mai mult cu
statul, sau preponderent cu me-
diul privat?

Marian Petre Miluþ: Lucrãm
doar cu antreprenori privaþi, chiar
dacã beneficiarul este statul.

Reporter: Cum vedeþi perspecti-
vele Prefab?

Marian Petre Miluþ: Prefab tre-
buie sã aibã un viitor bun. Re-
zistând pe parcursul acestor ani de
crizã - este adevãrat, cu nervii ter-
minaþi, cu forþã de muncã pierdutã
etc. -, ar trebui sã avem viitor, dar
nu mai vãd acest viitor cu un antre-
prenor român. Mai devreme sau
mai târziu vom fi ºi noi cumpãraþi.
Nu mai poate susþine nimeni în
România o companie mare. Antre-
prenoriatul românesc a fost distrus
ºi a fost distrus de români. Noi nu
putem sã ne întâlnim cu reprezen-
tanþii statului ºi sã discutãm nor-
mal, sã ajungem la un consens pe
un subiect, pe o problemã, pentru
cã ne împiedicãm de orice lucru
minor - un document nu este tra-
dus în limba românã, nu are date
de identificare, deºi antetul este
acolo etc. Dacã Prefab, companie
listatã pe Bursã la prima categorie,
pãþeºte astfel de lucruri, oare ce
pãþ e ºt e u n m i c ant r e pr e nor
dintr-un colþ de þarã? S-a dus spe-
ranþa mediului de afaceri.

Reporter: Cum va evolua seg-
mentul construcþiilor?

Marian Petre Miluþ: Încã de anul
trecut am spus cã nu sunt premize
de creºtere, întrucât cererea înce-
puse sã scadã. Mediul de afaceri a
devenit ostil pentru investitori ºi
acest lucru se datoreazã unor impu-
neri care, de foarte multe ori, sunt
agresive ºi nu þin cont de feedbackul
pieþei ce nu mai poate suporta un
astfel de nivel. De aceea apar eva-
ziunea fiscalã ºi corupþia, aceste fe-
nomene fãcându-se simþite când o
lege este greºit pusã în aplicare ºi
nu poate fi suportatã. Nimeni nu
avea prevãzut ce s-a întâmplat cu
taxa pe stâlp, de exemplu, care a
fost introdusã în preþuri de cãtre
unele companii de utilitãþi. Ceea ce
se întâmplã în economie sunt niºte
aberaþii ce dau peste cap orice fel
de strategie.

Reporter: Mulþumesc!

Fondatã în anul 1967 ca Întreprinderea de Materiale de Construcþii Cãlãraºi, so-
cietatea s-a restructurat în 1990, când a devenit SC Prefab SA, urmând sã fie pri-
vatizatã în anul 1998, moment din care a cunoscut un proces continuu de mo-
dernizare ºi extindere.
Din 2009, a devenit unul dintre cei mai importanþi producãtori ºi furnizori de
BCA de la noi, iar la data de 5 iulie 2010 a fost listatã la Bursa de Valori Bucu-
reºti.
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