
"Creºterea din sectorul construcþiilor
nu este sustenabilã"

(Interviu cu Marian Petre Miluþ, preºedintele Consiliului de Administraþie
din cadrul PREFAB)

l "Trendul de creºtere a domeniului nu poate continua fãrã investiþii mari
în infrastructurã"l "Problema bãncilor este sã gãseascã o soluþie de
echilibru ºi sã dimensioneze mai corect rata de profitabilitate în raport cu
expunerea la risc"l "Companiile cu capital autohton trec printr-o crizã de
capital cash flow, aproape cronicã"l "România încã nu a înþeles care sunt
regulile economiei de piaþã în domeniul fiscal"

Reporter: În ultima perioadã, toa-
te cifrele aratã cã sectorul construc-
þiilor se aflã în creºtere. Care a fost
evoluþia acestuia ºi ce trend a avut
piaþa materialelor de construcþii, în
ultimul an?

Marian Petre Miluþ: Anul 2015 ra-
portat la 2014, aratã într-adevãr o
creºtere realã în sectorul construcþii-
lor ºi al materialelor de construcþii,
pe fondul unor investiþii care s-au fã-
cut în special de cãtre investitori pri-
vaþi. Acest lucru nu este sustenabil ºi
trendul nu poate sã continue fãrã in-
vestiþii mari de infrastructurã care
încã treneazã ºi sunt insuficiente.
Mai grav, considerãm cã întârzierile
sunt din cauza elementelor de natu-
rã birocraticã ºi a lipsei de asumare a
responsabilitãþii din partea instituþii-
lor statului. Toate þãrile care au tre-
cut prin crizã, asemeni României, au
încercat sã depãºeascã momentele
grele prin investiþii ale statului în do-
meniul infrastructurii. Din pãcate, în
þara noastrã, în ultimii 3-4 ani, s-a

constatat o încetinire în acest sector.
Pentru 2016, toate companiile au

încercat sã-ºi bugeteze o creºtere
moderatã, dar constatãm, la începu-
tul lunii aprilie, cã poate am fost
prea optimiºti ºi anul electoral pe
care-l parcurgem poate sã fie un an
de stagnare, ceea ce ar duce la o de-
teriorare a situaþiei economice în
multe companii. Lipsa unor proiecte
care sã utilizeze atât resurse interne
financiare, cât ºi bani europeni care
nu pot fi decât la îndemâna institu-
þiilor statului, poate creea din nou, în
urmãtoarea perioadã, o pierdere
importantã de fonduri europene
pentru România.

Astfel, putem sã tragem o primã
concluzie, cã orice ar face sectorul
privat în sensul adaptãrii la condiþiile
ºi standardele unei pieþe europene,
fãrã implicarea concretã a instituþii-
lor statului, evident ºi a Guvernului,
nu vom putea depãºi, în curând,
standardul de þarã la periferia Euro-
pei. România are potenþial enorm în

zona de dezvoltare a infrastructurii,
cerutã de altfel de toatã lumea, dar,
creând sisteme birocratice în aplica-
rea procesului de dezvoltare, nu
vom face decât sã producem
întârzieri ºi disfuncþii.

Reporter: Care este percepþia oa-
menilor de afaceri din sectorul con-

strucþiilor despre aºa-zisã lege a
bail-in-ului, care presupune inclusiv
confiscarea depozitelor negarantate
pentru salvarea bãncilor cu proble-
me? Se gândesc investitorii sã-ºi re-
tragã banii din depozitele constitui-
te în bãncile de le noi/din UE, în con-
textul în care Legea Rezoluþiei Ban-
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Creºterea înregistratã în ultima perioadã în sectorul construcþiilor nu este

sustenabilã, iar trendul de creºtere nu poate continua fãrã investiþii mari în

infrastructurã, este de pãrere Marian Petre Miluþ, preºedintele Consiliului

de Administraþie din cadrul PREFAB.

Domnia sa ne-a vorbit, într-un interviu, atât despre problemele din dome-

niu, cât ºi despre evoluþia companiilor cu capital autohton ºi despre relaþia

acestora cu bãncile.

"Problema bãncilor este sã gãseascã o soluþie de echilibru ºi sã dimensione-

ze mai corect rata de profitabilitate în raport cu expunerea la risc. Ele tre-

buie sã se apropie mai mult, din sferele înalte din care au trãit pânã acum,

de viaþa realã, fãrã a expune însã capitalul celor care s-au îndreptat spre

bãnci".



care a intrat în vigoare ºi în Europa la
începutul acestui an?

Marian Petre Miluþ: Oamenii de
afaceri din sectorul contrucþiilor nu
privesc cu ochi buni problema
bail-in-ului, care ar putea duce în
primul rând la înãsprirea condiþiilor
de creditare, atât pentru persoane
private, cât ºi pentru companii. Aici
este problema bãncilor - sã gãseascã
o soluþie de echilibru ºi sã se dimen-
sioneze mai corect în ceea ce pri-
veºte rata de profitabilitate în raport
cu expunerea la risc. Aºa, mai devre-
me sau mai târziu, se vor gãsi solu-
þii. Din pãcate, în astfel de situaþii,
când se aplicã noi reglementãri cu
caracter restrictiv, suferã în primul
rând companiile din domeniul pro-
ductiv, care au nevoie de capital,
deci au nevoie de dezvoltare ºi, nu
în ultimul rând populaþia care va
avea tot mai greu acces la resurse
financiare.

Reporter: Cum consideraþi cã vor
fi afectate piaþa construcþiilor ºi sec-
torul materialelor de construcþii de
Legea dãrii în platã?

Marian Petre Miluþ: Legea dãrii în
platã va afecta în mod sigur piaþa
sectorului construcþiilor ºi a materia-
lelor de construcþii, pentru cã popu-
laþia din România nu are un exce-
dent atât de mare de capital ca sã-ºi
poatã permite plata unor avansuri
atât de ridicate cum le percep bãnci-
le. Pe de altã parte însã, nu putem sã

fim de acord cu poli-
tica extrem de laco-
mã a bãncilor de a
penaliza în toate mo-
durile incapacitatea
temporarã de platã a unor
persoane sau chiar companii.
Ele trebuie sã se apropie mai mult,
din sferele înalte din care au trãit

pânã acum, de viaþa
realã, fãrã a expune
însã capitalul celor

care s-au îndreptat
spre bãnci. Pânã la

urmã, legea dãrii în platã
vine sã rezolve o problemã

pentru oameni, în primul rând, iar
cei ce vor profita efectiv de pe urma

ei vor fi doar excepþii.
Reporter: În ce mod consideraþi cã

firmele româneºti contribuie la dez-
voltarea economiei româneºti?

Marian Petre Miluþ: Firmele româ-
neºti contribuie în mod esenþial la
dezvoltarea economiei româneºti. O
firmã multinaþionalã vine sã inves-
teascã pe o perioadã limitatã de
timp, dacã condiþiile o avantajeazã.
În momentul în care condiþiile se
schimbã, pleacã în altã zonã geo-
graficã pentru a-ºi îndeplini obiecti-
vele. Firmele româneºti vor rãmâne
aici ºi vor plãti taxe ºi impozite. S-a
dovedit cã în perioada de crizã, þãri-
le care au avut industrie au trecut
mai uºor de momentele grele. Paºii
fãcuþi de firmele româneºti din
punct de vedere al retehnologizãrii,
al pregãtirii profesionale ºi al adap-
tãrii la legislaþia europeanã au fost
importanþi ºi vor continua în aceas-
tã direcþie.

Reporter: Ce le lipseºte companii-
lor cu capital autohton ca sã se dez-
volte?

Marian Petre Miluþ: Companiile
cu capital autohton trec printr-o cri-
zã de capital cash flow, aproape cro-
nicã. Lipsa de predictibilitate legisla-
tivã, zeci ºi sute de taxe care apar
peste noapte, dar ºi modificãri ale
cuantumului celor deja existente,
taxe ºi impozite locale lãsate de ca-
pul lor sã creascã la mâna adminis-
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traþiei locale în diverse regiuni ale
þãrii, au dus la o decapitalizare a
companiilor ºi, de aici, la dificultãþi
majore în funcþionare. Statul conti-
nuã sã nu aibã o strategie pe termen
mediu ºi lung în care sã fie precizate
obiectivele majore ºi direcþiile de
dezvoltare.

Reporter: Cum a evoluat activita-
tea PREFAB, în 2015?

Marian Petre Miluþ: Anul trecut,
PREFAB a înregistrat o creºtere im-
portantã din punct de vedere al ci-
frelor, raportat la producþia de mar-
fã, dar nu ºi-a putut îndeplini obiec-
tivele faþã de marja de profit, pe fon-
dul unor costuri variabile derivate
din schimbãri permanente în zona
legislativã, dar ºi a unor proiecte
mari de infrastructurã amânate pen-
tru anii urmãtori.

Reporter: Ce estimãri aveþi pentru
anul în curs?

Marian Petre Miluþ: Pentru acest
an, deocamdatã, nu vedem schim-
bãri majore ºi credem cã obiectivul
companiei este sã consolideze
creºterea realizatã anul trecut la in-
dicatorii producþie ºi productivitate
ºi sã încerce sã obþinã marje de
vânzare mai bune care sã pre-
întâmpine posibilele costuri variabi-
le. În domeniul materialelor de con-
strucþii, problemele sunt multiple,
iar lipsa de preocupare a instituþiilor
statului în domeniu, de a încuraja
producþia internã cu beneficiile deja
cunoscute, ar putea duce în viitor, la
importuri masive, similar cu alte do-
menii cum ar fi cel al medicamente-
lor, zona legumicolã din agriculturã
etc. Deosebirea este cã aici în condi-
þiile în care materialele de construc-
þii ar fi aduse sau importate din
exterior, costurile de dezvoltare în

România ar fi imense ºi þara noastrã
ar înregistra niºte întârzieri în dez-
voltare, practic de nerecuperat în ur-
mãtorii 20-30 de ani. S-au pierdut
deja doi ani, 2014-2016, în perspec-
tiva bugetului UE.

Dacã anul acesta, respectiv în ur-
mãtorii doi ani, 2017-2018, lucrurile
nu se vor reglementa corect, fãrã o
suprataxare ºi o supraimpozitare pe
care le resimþim extrem de acut,
România nu va avea infrastructurã
nici dupã 2020 ºi toate celelalte
domenii de activitate vor avea
întârzieri enorme. Soluþiile pentru re-
zolvarea unor astfel de situaþii sunt
în parte, cunoscute: reducerea biro-
craþiei, a legislaþiei stufoase ºi aproa-
pe imposibil de comensurat de cãtre
companii care nu mai ºtiu ce sã facã

mai întâi ºi cred cã deja ºi în Româ-
nia s-ar pune problema deregle-
mentãrii, restricþionãrii ºi restrânge-
rii numãrului extrem de mare de
autoritãþi, agenþii, regii ºi alte
organisme menite sã trãias-
cã din taxe ºi birocraþie.
Spre a exemplifica, o
companie din dome-
niul productiv trebuie
sã plãteascã pentru
ceea ce produce maxi-
mum douã-trei taxe ºi
acestea dupã ce a produs ºi
vândut. Noi ne confruntãm astãzi
cu situaþia în care, înainte de a pro-
duce ceva, fiecare parte componen-
tã a noului produs este taxat ºi im-
pozitat cu zeci de taxe, întregul pro-
ces de producþie este antetaxat.
Acest lucru aratã cã România încã
nu a înþeles care sunt regulile eco-
nomiei de piaþã în domeniul fiscal.
Mediul de afaceri este ostil. Oame-
nii de afaceri sunt vãzuþi negativ, iar
exemplele din media au fãcut ca
populaþia sã-i vadã în cele mai ne-
gre culori, fãrã sã se exemplifice ro-
lul pozitiv al majoritãþii lor. Totuºi,
în condiþiile pe care le-am arãtat
mai sus, PREFAB a reuºit sã-ºi creas-
cã cifra de afaceri în raport cu 2014,
cu aproximativ 30%, pe fondul unui
efort care, pe termen mediu ºi lung,
nu poate sã fie susþinut decât prin
deschiderea unor proiecte impor-
tante în România.

PREFAB a fost cumpãratã de la sta-
tul român în 1998, fiind consideratã

o întreprindere de interes naþional.
Mã întreb cum este consideratã
astãzi, în condiþiile în care este sin-
gurul combinat de materiale de

construcþii viabil, cu investitor
român, dupã 17 ani de la

privatizare.
Reporter: În aceste
condiþii, ce planuri de
investiþii aveþi ºi ce bu-
get aþi alocat în acest

sens?
Marian Petre Miluþ:

Pentru acest an, investiþiile
pe care le bugetãm sunt mai modes-
te, încercând sã consolidãm ceea ce
am fãcut în anii anteriori - numai
ceea ce este strict necesar ºi care sã
ajute în procesul de vânzare a pro-
duselor. Ne concentrãm pe introdu-
cerea în procesul de producþie de
noi produse tipizate marca PREFAB,
care sã îndeplineascã criteriile de ca-
litate cerute de standardele europe-
ne. PREFAB este lider de piaþã în mai
multe sectoare de activitate, ne pro-
ducem singuri energie ºi abur în
procesul de producþie, printr-o cen-
tralã de cogenerare de înaltã eficien-
þã ºi încercãm sã menþinem în viaþã
toate sectoarele de activitate cu
eforturi uriaºe. Întrebarea pe care o
punem în final este: Are România
nevoie de PREFAB?

Reporter: Mulþumesc!
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