
“2014 - un an negru în istoria
construcþiilor civile ºi industriale”

(Interviu cu Marian Petre Miluþ, acþionarul majoritar al Prefab)

“Pentru Prefab, rolul Bursei în ceea ce înseamnã flexibilitate la
finanþare ºi sprijin din partea investitorilor a fost aproape inexistent”

Reporter: Cum a evoluat piaþa
materielelor de construcþii, anul
trecut?

Marian Petre Miluþ: În 2014,
acest sector a înregistrat una din-
tre cele mai mari cãderi din ultimii
17 ani, chiar în lunile de vârf
(iunie-august), de peste 20%. În
aceste condiþii, putem sã spunem
cã 2014 rãmâne un an negru în
istoria construcþiilor civile ºi
industriale din România,
responsabil pentru
aceastã situaþie fiind
în special Guvernul
României, care nu a
investit în infrastruc-
turã ºi lucrãri necesare
unei bune funcþionãri a
economiei de piaþã. Proble-
mele pe care le identificãm sunt
atât structurale (ºi aici ne referim la
instituþii, birocraþie ºi ineficienþã în
luarea unor decizii care se impun
cu celeritate), cât ºi dimensionale,
multe dintre lucrãri înghesuin-
du-se în aceleaºi perioade ale anu-
lui, cu impact negativ asupra cali-
tãþii ºi termenelor de realizare. S-a
vorbit mult despre soluþiile posibi-
le în sectorul construcþiilor ºi mate-

rialelor de construcþii - plecând de
la predictibilitate, nu numai anua-
lã, dar ºi multianualã, resurse fi-
nanciare, legislaþie mai simplã ºi
fãrã ambiguitãþi ºi posibilitãþi de
interpretare care ar putea duce la
corupþie ºi tergiversare -, dar ºi de-
spre cele legate de stimularea cre-
ditãrii pentru populaþie, care sã po-
atã readuce în discuþii investiþiile

imobiliare.

Reporter: În ce stadiu
credeþi cã a ajuns criza
economicã?

Marian Petre Mi-

luþ: Putem spune cã
ºi în România perioa-

da de crizã ar trebui sã
ia sfârºit. Din pãcate, lup-

tele politice ºi instabilitatea
în domeniul fiscal ºi legislativ au
fãcut ca nici în acest sector sã nu
existe continuitate ºi predictibilita-
te ºi multe dintre lucrãri sã fie fina-
lizate într-un timp foarte lung ºi cu
costuri absolut exagerate. Ar tre-
bui ca, începând cu sfârºitul ace-
stui an ºi începutul lui 2016, sã se
înregistreze o cotiturã în dezvolta-
rea ºi repoziþionarea sectorului
materialelor de construcþii ºi a

construcþiilor în general, ajutaþi ºi
de potenþialul de dezvoltare a
României pentru urmãtorii 5-10
ani, þinând cont de stagnarea ºi
chiar de regresul din ultimii ºapte
ani. Despre o revigorare în dome-
niul construcþiilor nu putem discu-
ta deocamdatã, decât conjuctural,
cererile fiind generate mai mult de
sectorul privat sau de unii investi-
tori ad-hoc, ori dezvoltatori pe o
piaþã care ar trebui sã fie ocupatã
(office building-uri, mall-uri, super-

ºi hyper-marketuri etc.). Din pãca-
te, domeniul infrastructurii ºi al
construcþiilor industriale rãmân
doar o opþiune pentru orice gu-
vern (adicã la stadiul de proiect).
Raportul dintre cerere ºi ofertã
începe sã se egalizeze, dar, din pã-
cate, nu prin creºterea cererii, ci
prin diminuarea ofertei, generând
faliment ºi insolvenþã, multe dintre
c om pani i le d i n d om e ni u
închizându-ºi porþile în ultimii 6-7
ani, cu consecinþele de rigoare.
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"Putem sã
spunem cã 2014

rãmâne un an negru
în istoria construcþiilor

civile ºi industriale
din România".

Piaþa materialelor de construcþii a cunoscut una dintre cele mai mari cãderi din
ultimii 17 ani, în 2014, ne-a spus, în cadrul unui interviu, Marian Petre Miluþ, ac-
þionarul majoritar al companiei Prefab, care ne-a precizat: “În aceste condiþii,
putem sã spunem cã 2014 rãmâne un an negru în istoria construcþiilor civile ºi
industriale din România, responsabil pentru aceastã situaþie fiind în special Gu-
vernul României, care nu a investit în infrastructurã ºi lucrãri necesare unei
bune funcþionari a economiei de piaþã”.
În opinia domniei sale, rolul Bursei de Valori în ceea ce înseamnã flexibilitate la
finanþare ºi sprijin din partea investitorilor a fost aproape inexistent pentru Pre-
fab - companie listatã la BVB. Domnul Miluþ ne-a mai declarat: “Modificãrile de
structurã, cum ar fi desfiinþarea RASDAQ ºi înfiinþarea platformei AeRO, nu vor
aduce schimbãri majore, iar legislaþia a evoluat în sensul unei birocratizãri ºi
mai mari ºi a unor impuneri ºi mai drastice pentru companiile listate pe Bursã,
fãrã vreun beneficiu concret. (…)
Credem cã Bursa trebuie sã joace alt rol decât acela de a restricþiona comunica-
rea ºi a interpreta în sens negativ (informaþie privilegiatã) punerea în piaþã a
unor puncte de vedere care oricum nu modificã cu nimic apetitul cumpãrãtoru-
lui pentru acþiunile companiilor româneºti”.



Evident cã, în noua situaþie, cei
care au rãmas în piaþã ca potenþiali
producãtori ºi ofertanþi, trebuie sã
facã faþã unei noi competiþii cu cei
mai mari jucãtori din domeniu ve-
niþi în România cã la un El Dorado
ºi care practicã toate metodele de a
se impune pe o piaþã sufocatã de
taxe ºi impozite pentru producãtori.
Astfel, s-a ajuns sã luãm fier din
Spania ºi Portugalia, ciment ºi var
din Bulgaria ºi tot felul de produse
pentru finisaje din cele mai înde-
pãrtate colþuri ale Europei, România
fiind o bunã piaþã de desfacere
pentru producãtorii din þãrile dez-
voltate care beneficiazã de un su-
port real din partea guvernelor lor,
atât pentru producþie, cât ºi pentru
export. Sã nu uitãm cã încã sunt
produse (cum ar fi ciment ºi var)
utilizate în procesul de producþie
de cãtre companii care plãtesc
TVA, în vreme ce, dacã respectivele
materii prime sunt importate, TVA
este plãtitã abia la facturarea pro-
dusului. De aici pot apãrea ºi ele-
mente de evaziune ºi corupþie,
pentru cã 24%, cât este TVA, face
diferenþa în cash-flow-ul oricãrei
companii.

Reporter: În aceste condiþii, ce

investiþii deruleazã Prefab?

Marian Petre Miluþ: Prefab, chiar
ºi în anii de crizã, a investit foarte
mult, devenind producãtor de
energie în 2013 ºi lansând produse
mai suple ºi cu consumuri optimi-
zate de materie primã. Toate s-au
fãcut urmare a colaborãrii cu insti-
tuþii de proiectare ºi laboratoare
abilitate pentru încercãri comple-
xe. Dar cel mai important lucru în
toþi aceºti 17 ani de la privatizare
este cã toate produsele Prefab au
rãmas în portofoliu ºi au fost îmbu-
nãtãþite din punct de vedere cali-
tativ. Deci, investiþiile realizate nu
numai în anul trecut, ci ºi în ultimii
ºase ani, au fost extrem de comple-
xe ºi au privit aproape toate com-
partimentele productive ale com-
paniei, în special BCA, prefabricate
ºi tuburi.

Reporter: Cum a încheiat com-
pania anul 2014?

Marian Petre Miluþ: Anul trecut
a fost unul de referinþã, în sens ne-
gativ, pentru Prefab, ajungând sã
oprim compania în mijlocul verii
timp de o lunã, ceea ce a dus la de-
teriorarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli ºi, implicit, a cifrei de afa-
ceri. Pentru anul în curs estimãm o

creºtere importantã, necuantifica-
bilã la aceastã datã, cu certitudine
generatã atât de vremea mai favo-
rabilã din primul trimestru, cât ºi
de factorii conjucturali care ne-au
dat posibilitatea sã pornim mai de-
vreme capacitãþile de producþie.
Sperãm ca în acest an Prefab sã
facã o cotiturã ºi sã plece pe un
nou drum, de revenire la cifrele din
2007-2008. Din pãcate, atunci
când vorbim de finanþãri - ºi Pre-
fab este listatã pe prima categorie
la BVB -, constatãm cã nu existã ni-
ciun avantaj cã suntem pe Bursa
de la Bucureºti, transparenþa maxi-
mã ºi deschiderea în prezentarea
companiei neaducând niciun be-
neficiu.

Cu alte cuvinte, rolul Bursei în
ceea ce înseamnã flexibilitate la fi-
nanþare ºi sprijin din partea investi-
torilor a fost aproape inexistent.
Modificãrile de structurã, cum ar fi
desfiinþarea RASDAQ ºi înfiinþarea

platformei AeRO, nu vor aduce
schimbãri majore, iar legislaþia a
evoluat în sensul unei birocratizãri
ºi mai mari ºi a unor impuneri ºi
mai drastice pentru companiile
listate pe Bursã, fãrã vreun benefi-
ciu concret. Ba mai mult, suntem
þinuþi în declaraþiile noastre ºi sun-
tem obligaþi ca orice ieºire publicã
s-o facem mai întâi cunoscutã Bur-
sei ºi ASF, ceea ce se va întâmpla ºi
cu acest interviu, care va fi dat mai
întâi Bursei ºi ASF ºi apoi publicului
larg.

Credem cã Bursa trebuie sã joace
alt rol decât acela de a restricþiona
comunicarea ºi a interpreta în sens
negativ (informaþie privilegiatã)
punerea în piaþã a unor puncte de
vedere care oricum nu modificã cu
nimic apetitul cumpãrãtorului pen-
tru acþ iuni le compani i lor
româneºti. Cu toþii sperãm, însã, în
anumite schimbãri în perioada ur-
mãtoare, atât din punct de vedere
politic, cât ºi din punct de vedere
structural ºi economic, care sã
ducã România pe un alt loc decât
este astãzi în Europa, pentru cã po-
tenþial existã!

Reporter: Mulþumesc!
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"Ar trebui ca,

începând cu sfârºitul

acestui an ºi începutul lui

2016, sã se înregistreze o

cotiturã în dezvoltarea ºi

repoziþionarea sectorului

materialelor de construcþii

ºi a construcþiilor

în general".

Companii


