
Prognozele CNP
privind creºterea sectorului

construcþiilor, contrazise de specialiºti
Georgescu, APMCR: “Piaþa construcþiilor nu are cum sã creascã, ci cel mult va stagna
în urmãtorii ani”
Ghizdeanu, Comisia Naþionalã de Prognozã: „Estimãrile se bazeazã pe fondurile
europene pe care le vom atrage ºi pe creºterea economicã anunþatã de autoritãþi”

P
roiecþia principalilor indica-

tori macroeconomici pen-

tru perioada 2014-2017,

realizatã de Comisia Naþio-

nalã de Prognozã (CNP) în luna

mai, aratã cã volumul lucrãrilor de

construcþii va înregistra o creºtere

cu 1,8% în 2014 faþã de 2013, iar

tendinþa pozitivã se va menþine ºi

în urmãtorii trei ani (+5,3% în 2015,

+5,1% în 2016, +5% în 2017).

Aceastã prognozã optimistã nu

este împãrtãºitã ºi de specialiºtii

din domeniul construcþiilor. Astfel,

Claudiu Georgescu, preºedintele

Asociaþiei Producãtorilor de Ma-

teriale pentru Construcþii din

România (APMCR) ne-a spus cã

estimarea este una eronatã ºi cã

piaþa construcþiilor nu va înregistra

nicio creºtere în volum în urmãtorii

ani, ci cel mult o stagnare.

“De trei ani, Comisia Naþionalã de

Prognozã realizeazã numai estimãri

eronate, singura prognozã corectã

din ultimele cinci pe care le-am ur-

mãrit fiind cea legatã de cursul de

schimb valutar. Aºteptãm sã ve-

dem care va fi prognoza din toam-

nã, pentru cã aceasta este greºitã”,

ne-a mai spus domnia sa.

Analistul economic Aurelian Do-

chia ne-a declarat, de asemenea, cã

prognozele pentru sectorul con-
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CONTRIBUÞII LA CREªTEREA REALÃ A PIB
procente

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Industrie -0,3 2,3 1,4 0,7 0,9 1,0

Agriculturã, silviculturã, pescuit -1,6 1,1 -0,2 0,1 0,1 0,1

Construcþii 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4

Total servicii 2,0 0,0 1,0 1,1 1,3 1,4

Impozite nete pe produs 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4

PRODUS INTERN BRUT 0,6 3,5 2,5 2,6 3,0 3,3

Notã: Eventuale neconcordanþe la însumare sunt ca urmare a rotunjirilor.

Sursa: Comisia Naþionalã de Prognozã

CREAREA PRODUSULUI INTERN BRUT
miliarde lei ºi %

2012 2013 2014

Indice de
volum

Valoare la
preþ 2011

Indice de
preþ

Valoare la
preþ

curent

Indice de
volum

Valoare la
preþ 2012

Indice de
preþ

Valoare la
preþ

curent

Indice de
volum

Valoare la
preþ 2013

Indice de
preþ

Valoare la
preþ

curent

Producþie 99,1 129,8 108,6 140,9 102,9 145,0 98,2 142,4 101,8 145,0 102,6 148,7

Consum
intermediar

97,7 84,0 107,9 90,6 104,2 94,5 97,1 91,7 101,8 93,4 102,5 95,8

Valoare
adãugatã
brutã

101,9 45,8 109,8 50,3 100,4 50,5 100,3 50,7 101,7 51,6 102,7 52,9

Sursa: Comisia Naþionalã de Prognozã

Macro



strucþiilor sunt mult prea optimiste:
“Nici în cel mai bun scenariu, în care
vom reuºi sã atragem cât mai multe
fonduri europene, nu vom atinge
creºterile pe care le estimeazã Co-
misia Naþionalã de Prognozã. Dacã
ne raportãm la incertitudinile de la
nivelul investiþiilor publice, nici nu
poate fi vorba de o creºtere anualã
de 5% a construcþiilor, aºa cum ara-
tã datele CNP”.

Estimãrile Comisiei Naþionale de
Prognozã pentru sectorul construcþii-
lor se fundamenteazã strict pe gran-
turile care vin de la Uniunea Europe-
anã, pentru dezvoltarea regionalã,
reabilitarea drumurilor, a reþelelor de
apã ºi canalizare, ne-a spus Cristian
Pârvan, secretarul general al Asocia-
þiei Oamenilor de Afaceri din Rom-
ânia (AOAR), care a subliniat: “De ase-
menea, cred cã au fost luate în consi-
derare ºi liniile de credit care vor fi
deschise la Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare, Banca
Europeanã de Investiþii sau Banca
Mondialã. Avem foarte multe investi-
þii de fãcut, dispunem ºi de fonduri
europene, dar nu avem instituþii care
sã punã în practicã aceste proiecte.
Compania Naþionalã de Investiþii
(CNI) ºi Compania Naþionalã de Dru-
muri ºi Autostrãzi (CNADNR) trebuie
sã înceapã investiþiile în infrastructu-
rã pentru cã ne-am sãturat de proiec-
te «pe hârtie». Prognoza pentru sec-
torul construcþiilor este optimistã, aºa
cum suntem ºi noi, cei din mediul de
afaceri”.

Î n sc hi m b, I on G hi z d e anu ,
preºedintele CNP, ne-a spus cã
aceste estimãri se bazeazã pe fap-
tul cã vom avea o nouã perioadã
de accesare a fondurilor europene,
în intervalul 2014-2020, corelatã
cu creºterea economicã anunþatã
de autoritãþi. “De asemenea, esti-
mãm cã numãrul locuinþelor va
continua sã creascã în urmãtorii
ani”, ne-a mai precizat domnia sa.

(continuare în pagina 10)
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STRUCTURA PRODUSULUI INTERN BRUT PE RAMURI
procente

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Industrie 28,2 30,0 30,5 30,7 31,0 31,1

Agriculturã, silviculturã, pescuit 4,9 5,6 5,2 5,2 5,1 5,0

Construcþii 8,6 8,1 8,0 8,2 8,4 8,5

Total servicii 45,6 44,0 43,5 43,2 43,0 43,0

Impozite nete pe produs 12,7 12,3 12,8 12,7 12,5 12,4

PRODUS INTERN BRUT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Notã: Structura s-a calculat pe baza valorilor nominale

Sursa: Comisia Naþionalã de Prognozã

CREAREA PRODUSULUI INTERN BRUT
miliarde lei ºi %

2015 2016 2017

Indice de
volum

Valoare la
preþ 2011

Indice de
preþ

Valoare la
preþ

curent

Indice de
volum

Valoare la
preþ 2012

Indice de
preþ

Valoare la
preþ

curent

Indice de
volum

Valoare la
preþ 2013

Indice de
preþ

Valoare la
preþ

curent

Producþie 105,3 156,6 102,8 161,0 105,1 169,3 102,1 172,8 105,0 181,5 101,8 184,8

Consum
intermediar

105,2 100,8 102,7 103,5 105,1 108,8 102,1 111,0 105,0 116,6 101,8 118,6

Valoare
adãugatã
brutã

105,4 55,8 102,9 57,5 105,2 60,5 102,2 61,8 105,0 64,9 101,9 66,1

Sursa: Comisia Naþionalã de Prognozã

EVOLUÞIA PRODUSULUI INTERN BRUT - ramura construcþii
- modificare procentualã faþã de anul anterior, %-

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producþie -0,9 2,9 1,8 5,3 5,1 5

Valoare adãugatã brutã 1,9 0,4 1,7 5,4 5,2 5

Sursa: Comisia Naþionalã de Prognozã

Macro



(urmare din pagina 8)

În 2014, valoarea la preþuri curen-
te a producþiei în construcþii va fi
de 148,7 miliarde lei, conform CNP,
ºi va creºte anual pânã la 184,8 mi-
liarde lei în 2017.

Prognoza Comisiei mai aratã cã
lucrãrile de construcþii noi din 2014
vor fi în scãdere cu patru procente
faþã de 2013, dar vor urma trei ani
de creºtere consecutivã, respectiv
5% în 2015, 5,1% în 2016 ºi 5,6% în
2017. Aceeaºi tendinþã pozitivã
este aºteptatã ºi în cazul lucrãrilor
de reparaþii capitale, unde Comisia
Naþionalã de Prognozã susþine cã

vom avea creºteri în perioada
2014-2017.

În plus, contribuþia sectorului
construcþiilor la PIB se va majora
de la 8% în 2014 la 8,5% în 2017.

O posibilã explicaþie pentru
aceste estimãri ale Comisiei Naþio-
nale de Prognozã (CNP) ar putea fi
acel “efect de bazã” despre care a
vorbit guvernatorul BNR, Mugur
Isãrescu, ne-a declarat analistul
imobiliar Radu Ziliºteanu.

Domnia sa ne-a explicat: “Dacã va-
loarea la care te raportezi este micã,
atunci creºterea este mare pe orice
piaþã - în acest caz sectorul construc-

þiilor. De exemplu, dacã notãm piaþa
din România cu 10, iar pe cea din
Germania cu 100 ºi le mãrim cu 1,
asta înseamnã o creºtere de 10% pe
piaþa noastrã ºi de 1% în Germania.
Nu prea am încredere în Comisia
Naþionalã de Prognozã, pentru cã
nu ºtiu pe ce se bazeazã aceste pro-
iecþii ale lor ºi nici nu ne-au oferit
vreo explicaþie în acest sens”.

Analistul mai spune cã tendinþele
pieþei imobiliare continuã ca în pe-
rioada de crizã. Dezvoltatorii au o
mare problemã pentru cã au un
stoc foarte mare de unitãþi locative
nevândute, în opinia lui Radu

Ziliºteanu, care susþine cã un stoc
rezonabil de locuinþe ar trebui sã
nu fie mai mare decât ceea ce se
construieºte într-un an: „În acest
moment, este un gest sinucigaº sã
te apuci sã dezvolþi proiecte de lo-
cuinþe. Aceastã prognozã a CNP pri-
vind creºterea sectorului construc-
þiilor este destul de conservatoare
ºi nicidecum spectaculoasã. O
creºtere anualã de 5%, pânã în
2017, la nivelul producþiei ºi lucrãri-
lor de construcþii nu este foarte
mare. Totuºi, cred cã estimãrile Co-
misiei de Prognozã ar putea fi baza-
te pe atragerea fondurilor europe-
ne, dar ºi pe prognoza de creºtere
economicã. Majorarea gradului de
absorbþie a fondurilor europene va
permite creºterea investiþiilor publi-
ce, dar ºi a celor private”.

Ideea cã estimãrile CNP se bazea-
zã pe implementarea noilor pro-
iecte pe fonduri europene din pe-
rioada 2014-2020 este susþinutã ºi
de Tiberiu Andrioaiei, secretarul
general al Patronatului Societãþilor
din Construcþii (PSC).

Domnia sa ne-a spus cã susþine-
rea acestor creºteri în sectorul con-
strucþiilor depinde foarte mult ºi
de decizia politicã de a începe un
program consistent de investiþii.
Domnul Andrioaiei apreciazã cã
sectorul construcþiilor este pe o
tendinþã de revenire, dar nu vom
mai atinge nivelul de dinainte de
crizã, chiar dacã estimãrile sunt op-
timiste. Reprezentantul PSC susþi-
ne cã, dacã statul nu porneºte in-
vestiþiile mari în infrastructurã, in-
vestitorii privaþi nu vor fi încurajaþi
sã fie activi pe piaþa construcþiilor.
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STRUCTURA PRODUSULUI INTERN BRUT PE RAMURI
procente

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Industrie 28,2 30,0 30,5 30,7 31,0 31,1

Agriculturã, silviculturã, pescuit 4,9 5,6 5,2 5,2 5,1 5,0

Construcþii 8,6 8,1 8,0 8,2 8,4 8,5

Total servicii 45,6 44,0 43,5 43,2 43,0 43,0

Impozite nete pe produs 12,7 12,3 12,8 12,7 12,5 12,4

PRODUS INTERN BRUT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Notã: Structura s-a calculat pe baza valorilor nominale
Sursa: Comisia Naþionalã de Prognozã

VOLUMUL LUCRÃRILOR DE CONSTRUCÞII
pe elemente de structurã *)

modificãri procentuale faþã de anul anterior, %

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Construcþii-total,
din care: 1,4 -0,6 1,8 5,3 5,1 5,0

pe elemente de
structurã:

Lucrãri de
construcþii noi 8,0 -9,4 -4,0 5,0 5,1 5,6

Lucrãri de
reparaþii capitale -9,2 27,5 15,0 7,0 6,0 5,0

Lucrãri de
întreþinere ºi
reparaþii curente

-10,4 12,6 9,0 5,0 4,5 3,5

*) Conform CAEN Rev. 2
Sursa: Comisia Naþionalã de Prognozã

VOLUMUL LUCRÃRILOR DE CONSTRUCÞII
pe tipuri de construcþii *)

modificãri procentuale faþã de anul anterior, %

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Construcþii-total,
din care: 1,4 -0,6 1,8 5,3 5,1 5,0

pe tipuri de
construcþii:

a) Clãdiri -2,1 -4,1 2,3 4,7 5,6 6,4

Clãdiri
rezidenþiale -13,3 5,4 8,0 12,0 13,0 14,0

Clãdiri
nerezidenþiale 2,7 -7,5 0,0 1,5 1,9 2,2

b) Construcþii
inginereºti

3,5 1,4 1,5 5,6 4,8 4,2

*) Conform CAEN Rev. 2; NOTÃ: Sursa datelor pentru perioada 2012-2013 o con-
stituie Cercetarea statisticã lunarã privind indicatorii pe termen scurt în construcþii

Sursa: Comisia Naþionalã de Prognozã

CNP aratã
cã lucrãrile de

construcþii noi din
2014 vor fi în scãdere

cu patru procente
faþã de 2013.

Macro


