
CONSTRUCTORII AVERTIZEAZÃ:

Piaþa construcþiilor,
aproape de colaps
l Cristian Erbaºu, preºedintele FPSC: "Dacã lucrurile rãmân cum sunt
acum, mai mult de 50% din firme vor intra în insolvenþã sau faliment"

M
ajorarea pre-
þurilor mate-
r i a le lor d e
construcþii ºi
materii prime,
migraþia spe-

cialiºtilor în Vestul Europei ºi
schimbãrile legislative pregãtite
de Guvern pentru sector pentru
contractarea lucrãrilor de investi-
þ i i f i nanþ at e pr i n P N R R v or
conduce la un colaps al pieþei
construcþiilor, au atras atenþia,
luna trecutã, reprezentanþii secto-
rului. ªefii companiilor din cons-
trucþii au avertizat cã sute de lucr-
ãri de investiþii riscã sã rãmânã ne-
finalizate ºi cã banii din PNRR nu
vor fi atraºi decât într-o proporþie

foarte micã.
Cristian Erbaºu, directorul ge-

neral al Erbaºu Construcþii ºi
preºedintele FPSC, a afirmat cã
sectorul construcþiilor este pe o
t e n d i n þ ã p u t e r n i c ã d e d e-
screºtere ºi cã este nevoie de mã-
suri de sprijin pentru ca aceastã
tendinþã conturatã în finalul anu-
lui trecut sã nu continue ºi în tot
anul 2022.

Erbaºu a precizat: "Constructorii
au avut plângeri ºi probleme ma-
jore în ceea ce priveºte predicti-
bilitatea în construcþii. Este evi-
dent cã situaþia grea prin care
trece þara noastrã, în contextul
european ºi mondial, afecteazã
toate domeniile. Poate cã este de

înþeles ºi faptul cã, în aceastã iar-
nã, prioritãþile au fost altele, dar
nu cred cã soluþiile vor avea re-
zultate în ceea ce priveºte redre-
sarea economicã fãrã a þine cont
de situaþia investiþiilor, a con-
strucþiilor ºi a firmelor de con-
strucþii. Noi am avut o atitudine
mult mai liniºtitã ºi mai rezervatã

în ultima vreme, chiar ºi anul tre-
cut când lucrurile au fost extrem
de dificile pentru firmele de con-
strucþii, tocmai pentru cã au fost
alte prioritãþi. Am înþeles faptul
cã, în urma pandemiei, proble-
mele medicale ºi cele legate de
traiul de zi cu zi al oamenilor erau
prioritare pentru Guvern, parla-
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Vlad Gheorghiu, REALTOR: "Impredictibilitatea a atins
cote maxime, influenþând profund piaþa. În aceastã
perioadã de rãzboi în Ucraina, asistãm la o scãdere
temporarã a cererii ºi intenþiei de cumpãrare. Este posibil
sã avem parte din nou de începutul unui nou ciclu
imobiliar, întocmai celui din 2008, declanºat de începutul
unei noi crize economice".



mentari, politicieni ºi funcþionari,
însã din nefericire aceºtia nu au
înþeles cã, pe lângã cã trebuie sã
se ocupe de prezent, este la fel
de important ºi poate chiar mai
important sã se ocupe de viitor ºi
mai ales de cum ieºim din starea
în care ne aflãm.

Dupã doi ani buni pentru con-
strucþii ºi investiþii în România, ani
în care am ºi fost extrem de co-
mentaþi în spaþiul public vizavi de
facilitãþile care s-au dat construc-
torilor ºi mai puþin în legãturã cu
rezultatele productive ale acestor
facilitãþi, evident a urmat ºi o pe-
rioadã grea pentru noi. 2020 a
fost un an care, deºi a fost domi-
nat de pandemie, construcþiile - în
2020 ºi jumãtate din 2021 - au
fost unul dintre puþinele motoare
care au mai þinut economia ro-
mâneascã. În România a fost o
creºtere mai mare ca în alte þãri,

dar peste tot construcþiile au re-
prezentat modelul de sustenabili-
tate economicã a þãrilor în perioa-
da de pandemie. Evident, când un
lucru merge bine toatã lumea
profitã, însã este lãsat pe plan se-
cund. Însã rezultatele crizei s-au
reflectat ºi în construcþii. Este ne-
voie de mãsuri ca rezultatele deja
în descreºtere de la finalul anului
trecut sã nu continue".

Cristian Erbaºu a mai avertizat
cã, dacã lucrurile rãmân în situaþia
în care se aflã acum, mai mult de
jumãtate din firmele de construc-
þii vor intra în insolvenþã sau fali-
ment. Majoritatea firmelor care ri-
scã sã intre într-o asemenea situa-
þie criticã sunt firme româneºti, a
mai spus Erbaºu. Potrivit acestuia,
autoritãþile cautã soluþii în mo-
mentul de faþã, dar soluþiile pe
care le urmãresc autoritãþile sunt
pe termen scurt.

Irinel Gheorghe, FPSC:
"Creºterile preþurilor
materialelor de
construcþii sunt de
60% ºi 80%, în
perioada septembrie
2021 - februarie
2022"

Irinel Gheorghe, vicepreºedinte
FPSC, evidenþiazã cã, în medie,
creºterile preþurilor materialelor
de construcþii sunt de 60% ºi
80%, în perioada septembrie
2021 - februarie 2022. Acesta a
e x p l i c a t : " C a u z e l e a c e s t o r
creºteri fãrã precedent sunt ur-
mãtoarele: existã în acest mo-
ment o crizã a materiilor prime, o
crizã generatã în primul rând de
faptul cã anumite materii prime
sunt cotate la bursã ºi aici vorbim
despre minereuri ºi þiþei. De ase-
menea, este o crizã a materiilor
prime generatã de sustenabilita-
tea pe care România ºi-a asu-
mat-o la nivelul Uniunii Europe-
ne. Din cauza aceasta, tot mai
multe unitãþi de producþie s-au
închis în Uniunea Europeanã ºi
probabil cã ºi în România. Vã dau
un singur exemplu de produs pe
care îl folosim în construcþii: plãci
de ghips-carton. Circa 70-80%
din producþia de ghips-carton se
bazeazã pe reziduurile rezultate
din arderea cãrbunelui în termo-

centrale ºi doar restul se bazeazã
pe extracþia din cariere de ipsos.
Gândiþi-vã ce înseamnã închide-
rea termocentralelor doar din
aceastã perspectivã".

Potrivit acestuia, o altã cauzã

este creºterea fãrã precedent a

preþurilor energiei electrice ºi ga-

zelor naturale: "Vorbim despre

creºteri, raportate la septembrie

2021, în domenu energiei electri-

ce, de peste patru ori, iar la gaze

de peste opt, chiar zece ori. Asta

în contextul în care statul român

este acþionar la multe dintre uni-

tãþile sau entitãþile producãtoare

de energie. ªi vorbim aici despre

Hidroelectrica, Nuclearelectrica,

Romgaz ºi poate ºi OMV Petrom.

O a treia cauzã ar fi transportul.

Vorbim de preþul combustibililor,

de preþurile crescute ale asigurã-

rilor - fie cã vorbim de RCA sau de

asigurãrile CASCO. În componen-

ta de preþ a unui produs, material

de construcþii, transportul începe

sã însemne peste 10%. Acestea ar

fi principalele trei cauze, dar si-

gur cã n-am vorbit despre com-

ponenta menþinerii salariilor în

sectorul nostru, o componentã

importantã care nu cred cã mai

poate fi menþinutã la nivelul ac-

tual".

Potrivit acestuia, FPSC a identifi-

cat ºi câteva soluþii pentru rezol-

varea problemelor din domeniu,

printre acestea numãrându-se in-

clusiv blocarea exporturilor de

materiale de construcþii.
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Cristian Erbaºu, directorul general al Erbaºu Construcþii ºi
preºedintele FPSC: "2020 a fost un an care, deºi a fost
dominat de pandemie, construcþiile - în 2020 ºi
jumãtate din 2021 - au fost unul dintre puþinele
motoare care au mai þinut economia româneascã. În
România a fost o creºtere mai mare ca în alte þãri, dar
peste tot construcþiile au reprezentat modelul de
sustenabilitate economicã a þãrilor în perioada de
pandemie. Evident, când un lucru merge bine toatã
lumea profitã, însã este lãsat pe plan secund. Însã
rezultatele crizei s-au reflectat ºi în construcþii. Este
nevoie de mãsuri ca rezultatele deja în descreºtere de la
finalul anului trecut sã nu continue".



Vlad Gheorghiu,
REALTOR:
"Impredictibilitatea
din piaþa
construcþiilor a atins
cote maxime,
influenþând profund
acest sector"

Impredictibilitatea din piaþa
construcþiilor a atins cote maxi-
me, influenþând profund acest
sector, este de pãrere dr. Vlad
Gheorghiu, consultant imobiliar
REALTOR.

Sectorul rezidenþial din România
a înregistrat o creºtere a preþului
mediu/mp de 16% în anul 2021,
iar debutul acestui an arãta cã
trendul este în continuare de
ascensiune. Acest trend era susþi-
nut atât de cererea mãritã de case
ºi apartamente, dar ºi de preþurile
în creºtere pentru materialele de
construcþii ºi terenuri. În acelaºi
timp, preþurile terenurilor desti-
nate dezvoltatorilor imobiliari
erau într-o creºtere acceleratã la
finalul lui 2021 ºi începutul ace-
stui an, cu un avans de 20-30%
faþã de perioada similarã a anului
precedent. De asemenea, în con-
strucþii, costurile au crescut cu
20-25% anul trecut, materialele

înregistrând preþurile mai mari cu
50%. În acest context ºi în condi-
þiile izbucnirii conflictului de la
graniþã, Vlad Gheorghiu conside-
rã: "Impredictibilitatea a atins
cote maxime, influenþând pro-
fund piaþa. În aceastã perioadã de
rãzboi în Ucraina, asistãm la o scã-
dere temporarã a cererii ºi inten-
þiei de cumpãrare. Este posibil sã
avem parte din nou de începutul
unui nou ciclu imobiliar, întocmai
celui din 2008, declanºat de înce-
putul unei noi crize economice.
Cei care cunosc cu adevãrat ci-
clurile imobiliare ºtiau oricum cã
acesta urma sã se declanºeze în
anii urmãtori (1-4 ani). La 14 ani
de la declanºarea crizei imobiliare
din 2008, care a constituit începu-
tul unui ciclu imobiliar, este posi-
bil sa ne aflãm acum la începutul
unuia nou.

Avertismentul consultantului
imobiliar vine în contextul în care,
anul trecut, s-a înregistrat cea mai
mare creºtere a preþurilor din sec-
torul imobiliar de dupã anul 2015,
fiind segmente cu mãriri ºi de pe-
ste 16%. În ceea ce priveºte prece-
denta perioadã de scãdere a sec-
torului imobiliar din România, în
perioada iulie 2008 - mai 2009
preþul caselor din România a scã-
zut cu 40%, iar în tot ciclul de scã-

dere a pieþei (2008-2014) acesta
s-a contractat cu 50%.

"Declanºarea rãzboiului în Ucrai-
na ºi declanºarea sancþiunilor asu-
pra Rusiei au dus deja la majora-
rea fãrã precedent a preþurilor ce-
realelor, gazelor naturale, ener-
giei electrice, materiilor prime etc.
Domeniul imobiliar este interco-
nectat ºi dependent de toate ace-
ste fenomene, aºadar cu siguran-
þã nu are cum sã nu fie afectat. Pe
termen scurt, cel mai probabil va
scãdea cererea ºi intenþia de
c u m pãr ar e " , spu ne d r . V lad
Gheorghiu.

Specialistul subliniazã cã este
posibil sa vedem scãderi ale pre-
þurilor pentru casele particularilor
în scurt timp, dar ºi ale dezvolta-
torilor imobiliari care au o ratã
mare a profitului ºi care au intere-
sul sã þinã vânzãrile la un nivel ri-
dicat. El este de pãrere cã existã ºi
un efect benefic al acestui rãzboi.
Acesta poate accelera piaþa de
tehnologii sustenabile (pompe de
cãldurã, panouri solare, termoizo-
laþii mai performante ale imobile-
lor etc.), astfel cã noile dezvoltãri
imobiliare vor fi din ce în ce mai
independente energetic.
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Irinel Gheorghe, FPSC: "Este o crizã a materiilor prime
generatã de sustenabilitatea pe care România ºi-a
asumat-o la nivelul Uniunii Europene. Din cauza aceasta,
tot mai multe unitãþi de producþie s-au închis în Uniunea
Europeanã ºi probabil cã ºi în România. Vã dau un singur
exemplu de produs pe care îl folosim în construcþii: plãci
de ghips-carton. Circa 70-80% din producþia de
ghips-carton se bazeazã pe reziduurile rezultate din
arderea cãrbunelui în termocentrale ºi doar restul se
bazeazã pe extracþia din cariere de ipsos. Gândiþi-vã ce
înseamnã închiderea termocentralelor doar din aceastã
perspectivã".
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