
"Imaginaþia arhitectului ºi contul
clientului din bancã stabilesc trendul"

(Interviu cu domnul Claudiu Georgescu, preºedintele APMCR)

Reporter: Care a fost evoluþia pie-
þei materialelor de construcþii, anul
trecut?

Claudiu Georgescu: Anul 2016 a
continuat în mod firesc tendinþele
anului precedent, cu realizãri poziti-
ve pe ansamblu, dar nu conform
aºteptãrilor de la începutul anului ºi
mai ales din primul trimestru. S-a
ajuns, astfel, la sfârºitul anului, la o
creºtere pe ansamblul industriei
construcþiilor modestã, aºa de mo-
destã încât dacã se þine seama de
abaterile statistice s-ar putea sã fie
chiar uºor negativã. În concordanþã,
ºi domeniul materialelor a mers în
acelaºi ritm. Cu dezechilibrele clare,
pentru cã sectorul imobiliar a stat
mai bine, iar materialele pentru in-
frastructura mare au fost modeste.
Se constatã în piaþã o concentrare ºi
o întãrire a marilor companii de ma-
teriale, companii ce anul trecut au
avut creºteri în jurul valorii de 10%.

Reporter: Care sunt problematici-
le domeniului ºi care ar fi soluþiile
pentru rezolvarea lor?

Claudiu Georgescu: Problematici-
le domeniului þin de mai multe
aspecte. Primul ºi cel mai important
ar fi predictibilitatea. ªi când spun
acest lucru mã refer mai ales la do-
meniul politicilor de stat privind
dezvoltarea regionalã ºi localã, defi-
nirea clarã a conceptelor urbanisti-
ce, a politicilor de mediu ºi a condi-
þiilor de locuit, precum ºi la situaþia

socio-profesionalã ºi numericã a po-
pulaþiei. De asemenea, trebuie vãzu-
te, discutate ºi legiferate noile tren-
duri privind parametrii ce se impun
pentru localitãþile moderne (clãdiri,
reþele inteligente etc.), precum ºi
mãsurile fiscale ce se impun pentru
demararea de urgenþã a acestor
proiecte. Soluþiile þin de voinþa poli-
ticã în primul rând, întrucât ne gã-
sim într-o situaþie fericitã, când sunt
bani pe piaþã la dobânzi mici. O a
doua masurã ar fi deblocarea acce-
sului la fondurile europene ºi redu-
cerea birocraþiei la utilizarea lor.
Dacã administriþia acestor fonduri

va continua sã priveascã aplicanþii
ca pe potenþiali "rãu intenþionaþi" ºi
va cere zeci de documente inutile
tocmai pentru a se asigura de corec-
titudinea lor, iar în unele cazuri pen-
tru a se masca incompetenþa unor
functionari, vom avea probleme. A
treia problemã care se întrevede va
fi persoanalul calificat ºi mai ales lip-
sa lui, dar aici se pare cã s-a tras sem-
nalul de alarmã ºi se aºteaptã
mãsuri.

Reporter: În contextul în care evo-
luþia pieþei imobiliare se reflectã în
activitatea producãtorilor de mate-
riale de construcþii, care a fost tren-

dul sectorului imobiliar în ultima pe-
rioadã ºi ce perspective are acesta,
în opinia dumneavoastrã?

Claudiu Georgescu: Anul 2016 a
mers pe un trend imobiliar foarte
bun, mai ales construcþia de locuin-
þe, în creºtere faþã de anul anterior,
dar neatingând încã valorile din
2007-2008. A cresut ºi segmentul
spaþiilor de birouri ºi cel comercial,
iar construcþiile inginereºti, mai ales
spaþiile logistice, au fost ºi ele pe un
trend ascendant. Tot ce am enume-
rat a fost realizat în mare mãsurã cu
capital privat, cifrele pieþei imobilia-
re, tranzacþiile indicând o creºtere
sustenabilã. La celãlalt pol, cu câteva
sute de locuinþe prin ANL, cu km în
minus de autostradã ºi cu zeci de
studii plãtite degeaba statului
român nu ne putem lãuda cu inves-
tiþii vizibile ºi utile. Nu mai vorbim
de celelalte elemente de infrastruc-
turã - cãi ferate, poduri, aeroporturi,
transport aerian - pentru cã ne
creºte tensiunea când ne întrebãm,
în calitate de contribuabili, unde se
duc banii din acest sac fãrã fund
care este Ministerul Transporturilor?

Reporter: Considerati cã vom asis-
ta din nou la o bulã imobiliarã,
þinând cont cã au fost demarate nu-
meroase ºantiere de clãdiri de birouri/
rezidenþiale?

Claudiu Georgescu: Ca în orice
perioadã de creºtere, este clar cã
existã un trend speculativ. Problema
este ce jucãtori vor sã intre sau sã
iasã din piaþa româneascã, fiindcã
marile afaceri dau trendul, urmate
de micile tranzacþii. În orice caz, te-
renurile de tot felul vor fi în atenþia
jucãtorilor pieþei, la care se adaugã
construcþiile cu potential de venit
peste medie. Fiind bani în piaþã, aºa
cum am mai subliniat, tendinþa este
sã se investeascã în lucruri cu valoa-
re crescãtoare în timp.

Reporter: Cum estimaþi cã vor
evolua preþurile pe piaþa construcþii-
lor, în acest an?
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Atâta vreme cât situaþia internã va fi

una stabilã ºi predictibilã, România

va fi un pol de atragere a investiþii-

lor imobiliare, "deoarece este atât

de mult de construit aici ca sã atin-

gem standardele reale de civilizaþie,

încât  nu  ne  imaginãm",  ne-a  spus

domnul Claudiu Georgescu,

preºedintele Asociaþiei Producãtori-

lor Materielelor de Construcþii din

România (APMCR). Domnia sa su-

bliniazã, însã, cã mai trebuie sã þi-

nem cont ºi de situaþia externã, des-

tul de tesionatã în acest moment la

frontierele UE ºi NATO.

(continuare în pagina 8)



Claudiu Georgescu: Creºterea va
fi sigurã, mai ales cã se scumpeºte
forþa de muncã, energia va creºte ºi
ea, mai ales petrolul, produsele pen-
tru construcþii vor adãuga ºi ele
câteva procente la preþ. Este de ur-
mãrit dacã prognoza domnului Isã-
rescu de numai 1,7% - inflaþie în
acest an - se va realiza, fiindcã o
creºtere mai mare va duce econo-
mia româneascã într-un ciclu de tip
"dinþi de fierãstru".

Reporter: Cât de mult conteazã
preþul în opþiunile clienþilor?

Claudiu Georgescu: Pentru inves-
titori, preþul produsului finit este
esenþial - sã fie cât mai mic -, pentru
a putea valoriza la maxim produsul.
Pentru persoanele fizice, intervin ºi
criterii socio-profesionale, criterii ce
fac ca preþul sã intre într-un mix de
factori. Pentru investiþiile publice, ni-
ciun epitet nu are sens.

Reporter: Ce tipuri de materiale
de construcþii sunt cel mai cãutate?

Claudiu Georgescu: Betonul rã-
mâne cel mai folosit material, iar
pentru domeniile imobiliare private
cãrãmida ºi BCA-ul sunt eternii com-
petitori. Sistemele termoizolante au
devenit ceva obligatoriu pe piaþa lo-
cuinþelor, iar pentru spaþiile de biro-
uri - sticla ºi metalul formeazã un
parteneriat permanent.

Reporter: Care sunt tendinþele pe
piaþa de profil (materie primã utili-
zatã, culori, eficienþã, preþ…)?

Claudiu Georgescu: Tendinþele
pieþei þin de factorul preþ final. Uti-

lizarea materialelor se face în
funcþie de destinaþia con-

strucþiei ºi dacã ar fi res-
pectate în totalitate re-
gulile urbanistice nu
am avea culori fistichii
între douã turnuri de
sticlã sau alte minuni

ale lumii contempora-
ne. În ziua de astãzi,

imaginaþia arhitectului,
uneori cam debordantã ºi

contul clientului din bancã stabi-
lesc trendul!

Reporter: În ce mãsurã consuma-
torii trec la materiale de construcþii
eficiente energetic?

Claudiu Georgescu: Consumatorii
au început sã fie educaþi ºi sã solicite
locuinþe eficiente energetic. Din pã-
cate, nivelul financiar al majoritãþii
populaþiei nu permite sã folosim
materiale de ultimã orã, care au pre-
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þuri ridicate. Paradoxul face cã un
material termoizolant, cu cât este
mai eficient, cu atât este mai scump.
La acestã orã, liderul pieþei este in-
contestabil termosistemul cu polisti-
ren, urmat, pentru situaþii speciale,
la blocurile mai înalte, de termosis-
temul cu vatã mineral-bazalticã. Din
pãcate, polistirenul se produce în
România cu materie primã integral
importatã, iar vatã mineralã existã în
capacitate foarte redusã la Ploiesþi,
restul fiind din import. Dacã evalu-
ãm acestã situaþie, care se menþine
de câþiva ani ºi care va mai dura ºi de
acum înainte timp de mai mulþi ani,
întrucât România mai are de termoi-
zolat milioane de apartamente ºi
case, ne intrebãm de ce statul ro-
man nu stimuleazã acest domeniu
serios. Spun asta pentru cã progra-
mul Casa Verde referitor la termoi-
zolarea cu materiale naturale a fost
conceput pe o bazã greºitã (la acea-
stã orã toatã Europa nu ar putea
produce ceea ce are nevoie Româ-
nia pentru termoizolare cu aceste
materiale naturale).

Reporter: Cum apreciaþi strategii-
le ºi proiectele legislative de anul
trecut referitoare la eficienþa ener-
geticã, la Programul Prima Casã, la
imobilele ANL?

Claudiu Georgescu: Fãrã cap ºi
fãrã a se gândi o strategie unitarã în
piaþã! Dupã opinia mea, ANL (n.r.
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe)
nici nu ar trebui sã existe în piaþa
imobiliarã, la fel nici celebra compa-
nie CNI (n.r. Compania Naþionalã de
Investiþii), cea care face construcþii la
preþ de "1001 de nopþi", ele distor-
sionând piaþa imobiliarã. Mai mult,
am avut la sfârºitul anului o minune,
de genul "statul face concurenþã sta-
tului", prin infiinþarea unei companii
de construcþii a Primãriei municipiu-
lui Bucureºti - companie despre care
sper sã am prilejul sã revin, fiindcã
ceva nu este "curat în Danemarca",
prin statutul acelei companii. Prima
Casã, dupã ce a rulat sume imense
prin tranzacþiile cu locuinþe vechi,
începe sã evolueze spre ceea ce ar fi
normal - locuinþe noi -, dar valorile
prognozate de finanþare prevãd o

stingere a programului în viitorii ani.
Acest program, care era o idee ge-
neroasã pentru o societate sãracã ºi
care ar fi putut sã dea un suflu nou
industriei construcþiilor ºi sã menþi-
nã personalul calificat în þarã, a de-
venit un mecanism financiar, din
care au avut de câºtigat fãrã niciun
fel de risc bãncile ºi diversele fonduri

de garantare ºi contragarantare. Pãs-
trãm în memorie ºi scandalurile ulti-
milor ani legate de aceste subiecte.

Reporter: Care este apetitul inves-
titorilor de a-ºi dezvolta afaceri pe
piaþa noastrã imobiliara?

Claudiu Georgescu: Atâta vreme
cât situaþia internã va fi una stabilã ºi
predictibilã, România va fi un pol de
atragere a investiþiilor imobiliare,
deoarece atât de mult de construit
aici ca sã atingem standardele reale
de civilizaþie, încât nu ne imaginãm.
Mai avem de þinut seama totuºi ºi de
situaþia externã, destul de tesionatã
în acest moment la frontierele UE ºi
NATO.

Reporter: Care sunt obiectivele
APMCR pentru anul în curs?

Claudiu Georgescu: Împlinind
douãzeci de ani de activitate, APMCR
a dat dovadã de necesitatea ei în pia-
þa produselor pentru construcþii ºi va
încerca sã dezvolte în continuare
aceleaºi coordonate ale activitãþii
pentru membrii sãi ºi pentru realiza-
rea interesului general. Niciodatã
Asociaþia nu va face rabat de la prin-
cipiile ei atunci când va fi vorba de
calitatea produselor de construcþii,
fiindcã siguranþa vieþii oamenilor de-
pinde ºi de aceastã calitate.

Reporter: Cum apreciaþi noul Gu-
vern?

Claudiu Georgescu: La puþin timp
dupã instalare nu pot sã spun decât
cã realizarea integralã a programului
de guvernare ar fi o mare realizare.
În rest, vorba românului: "Vãzând ºi
Fãcând !"

Reporter: Mulþumesc!
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