
CONDUCEREA WIENERBERGER ATRAGE ATENÞIA

Crizãdematerialede
construcþii înEuropa
lHeimo Scheuch, ºeful celui mai mare producãtor de blocuri ceramice
din lume, avertizeazã cã rãzboiul Rusia-Ucraina ameninþã sã
adânceascã problemele industriei

E
uropa se confruntã cu
o penurie de mate-
riale de construcþii,
deoarece companiile
de profil au oprit pro-
ducþia din cauza

creºterii costurilor energiei, dar ºi
a politicilor "haotice" ale Uniunii
Europene, avertizeazã ºeful celui
mai mare producãtor de blocuri
ceramice din lume, Wienerberger.

Heimo Scheuch, directorul exe-
cutiv al companiei austriece Wie-
nerberger, care mai produce þigle
ºi þevi, a declarat recent, citat de
Financial Times (FT), cã mulþi din-
tre rivalii mai mici ai societãþii au
fost forþaþi sã-ºi închidã fabricile,
ceea ce afecteazã producþia din
domeniu. Domnia sa a precizat:
"ªi-au închis operaþiunile în lunile
de iarnã, ceea ce genereazã o

aprovizionare insuficientã. Trebu-
ie sã fim atenþi - avem o cerere în
creºtere prea mare, pe care nu o
putem satisface de pe o zi la alta.
Este un teren nou pentru noi".

Avertismentul sãu a venit dupã
ce invadarea Ucrainei de cãtre
Rusia a declanºat o volatilitate su-
plimentarã pe pieþele gazelor na-
turale, unde preþurile au crescut
masiv.

Scheuch a spus cã operaþiunile
Wienerberger în Rusia, care in-
clud douã fabrici de cãrãmizi, nu
au fost afectate de invazia Ucrai-
nei, dar a avertizat cã un rãzboi
lung între cele douã þãri ar putea
influenþa în cele din urmã deci-
ziile de afaceri ºi de investiþii în
construcþii în Europa ºi America
de Nord.

Antreprenorii britanici raportea-
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zã deja lipsuri de materiale de
construcþii, inclusiv cãrãmizi, þigle
ºi produse din plastic, iar criza s-ar
putea înrãutãþi dacã rãzboiul din
Ucraina va provoca creºteri supli-
mentare ale preþurilor energiei,
ceea ce ar putea duce apoi la
întârzieri în construirea de case ºi
instalaþii industriale, conform
sursei citate.

Pe lângã luptele din Ucraina ºi
preþurile record ale gazului, an-
treprenorii din construcþii de pe
continentul european luptã cu in-
flaþia în creºtere ºi cu deficitul de
lucrãtori calificaþi.

Potrivit FT, acest lucru a dus la

falimente în þãri precum Marea
Britanie, unde sute de firme de
construcþii ies de pe piaþã în fie-
care lunã.

În opinia lui Heimo Scheuch,
politicile "haotice" ale UE în do-
meniul energiei, în special în ceea
ce priveºte reducerea emisiilor de
carbon, ºi lipsa de coeziune pri-
vind forþa de muncã au dus la cri-
za actualã. "Problema în Europa
este cã avem o abordare haoticã
ºi asta ne va dãuna", subliniazã
oficialul Wienerberger, amintind
de eºecul Germaniei în a propune
alternative dupã ce a renunþat la
energia nuclearã ca sursã de

energie.

Companii de
materiale de
construcþii din
Spania, Italia ºi
Polonia, obligate sã
îºi reducã producþia

În timp ce Wienerberger ºi-a
cumpãrat în avans aproximativ
90% din gazul necesar pentru
2022, companii din þãri precum
Spania, Italia ºi Polonia au fost
forþate sã îºi reducã producþia din
cauza creºterii costurilor energiei,
potrivit FT.

Publicaþia britanicã aratã, spre
exemplu, cã Grespania din Spania
ºi-a redus producþia de plãci cera-
mice cu 15% din noiembrie anul
trecut pânã în prezent ºi intenþio-
neazã sã o taie cu încã 15% în al
doilea trimestru, în cazul în care

preþurile gazelor rãmân ridicate.
Directorul executiv al Grespa-

nia, Luis Hernandez, susþine cã
obiectivul UE de a reduce emisiile
de carbon cu 55% pânã în 2030
va avea ca rezultat "distrugerea
industriilor ceramice din Spania,
Italia ºi Polonia", deoarece preþu-
rile mari ale gazului ºi carbonului
vor absorbi banii necesari pentru
decarbonizare.

ªi Emilio Mussini, vicepreºedin-
tele asociaþiei comerciale Confin-
dustria Ceramica din Italia, a aver-
tizat cã volumul producþiei de ce-
ramicã din þarã ar putea scãdea
cu 30% în acest an, dacã preþurile
gazelor rãmân la nivelurile actua-
le. În opinia sa, pierderea produc-
þiei ar putea fi permanentã dacã
importurile turceºti, arãbeºti ºi
indiene de profil vor compensa
deficitele.
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Antreprenorii britanici raporteazã deja
lipsuri de materiale de construcþii, inclusiv
cãrãmizi, þigle ºi produse din plastic, iar
criza s-ar putea înrãutãþi dacã rãzboiul din
Ucraina va provoca creºteri suplimentare
ale preþurilor energiei, ceea ce ar putea duce
apoi la întârzieri în construirea de case ºi
instalaþii industriale, conform sursei citate.


