
Asigurãrile din domeniul
construcþiilor –
puternic afectate de
falimentul City Insurance

(Interviu cu Ovidiu Demetrescu, Partener OCD Capital & Resource ºi London Brokers)

Reporter: Traversãm o perioadã
incertã din toate punctele de
vedere - economic, social, fiscal,
geopoltic. În aceste condiþiii, se
mai aratã interesaþi investitorii de
piaþa noastrã imobiliarã?

Ovidiu  Demetrescu: Am vãzut
interes pentru asset-urile existen-
te, în tranzacþiile de fuziuni ºi
achiziþii la care lucrãm, existã inte-
res pentru dezvoltãrile de proiec-
te noi. Este adevãrat cã interesul
este rezervat, pentru cã, pe de o

parte, au crescut foarte mult cos-
turile aferente construcþiilor - cos-
tul cu materiile prime, cu oþelul
care intrã în compoziþia fier beto-
nului, costul cimentului, al utilitã-
þilor etc. -, pe de altã parte, un fac-
tor care influenþeazã vânzarea
imobilelor este scumpirea credi-
telor. ªi atunci, lumea nu mai are
aceeaºi dorinþã, acelaºi apetit
pentru a-ºi lua un credit acum,
întrucât banii s-au scumpit. În
aceste condiþii, mai degrabã se

chibzuiesc ºi sunt mai rezervaþi,
deocamatã. Aici vorbim atât de-
spre cei care vor sã-ºi cumpere lo-
cuinþe, cât ºi despre investitorii
care ar putea sã construiascã în
credit, pentru cã nu ºtiu ce le va
rezerva viitorul în ceea ce priveºte
vânzarea spaþiilor construite.

Dacã vorbim de spaþii comercia-
le, de clãdiri de birouri, ºi aici
identificãm o piaþã cu semnul
întrebãrii. Bucureºtiul ºi oraºele
mari au nevoie crescutã în conti-

nuare de spaþii moderne, de biro-
uri, însã cred cã va fi nevoie de o
regândire, de o reconfigurare.
Marile companii care au suprafeþe
mari închiriate îºi regândesc stra-
tegia, pentru cã nu mai vin toþi
oamenii simultan la muncã ºi cred
cã nu se va schimba paradigma
aceasta în curând.

Segmentul care pur ºi simplu va
exploda în perioada imediat ur-
mãtoare este cel al construcþiilor
de hale industriale, fie cã sunt de-
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În domeniul construcþiilor existã o lipsã de produse de asigurare, ca ur-
mare a falimentului City Insurance, ne-a spus, într-un interviu, Ovidiu
Demetrescu, Partener OCD Capital & Resource ºi London Brokers.

Printre altele, consultantul ne-a vorbit atât despre scumpirea creditelor
din sectorul imobiliar, dar ºi despre lipsa forþei de muncã ºi despre inte-
resul oamenilor de afaceri de a investi în piaþa noastrã imobiliarã.
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stinate spaþiilor logistice, indu-
striale, capacitãþilor de producþie
sau celor pentru depozitare. Ace-
sta este un sector cu cerere foarte
mare ºi cred cã vom vedea o dez-
voltare foarte serioasã pe aceastã
axã.

În ceea ce priveºte sectorul de
construcþii, estimarea pentru pro-
iectele rezidenþiale este uºor re-
z e r v at ã , d e z v olt at or i i ana-
lizându-ºi modelul de business,
atât din punctul de vedere al ce-
rerii, cât ºi al ofertei ºi al disponibi-
litãþii bãneºti pentru achiziþona-
rea imobilelor.

Reporter: Piaþa construcþiilor se
confruntã ºi cu problema asigurã-
rilor...

Ovidiu Demetrescu: Da, pentru
cã a dispãrut o verigã-cheie din
piaþã, care garanta toate aceste
proiecte de construcþii. Au dispã-
rut niºte jucãtori mari din sectorul
asigurãrilor ºi nu mai existã asigu-
rãrile de garanþii de bunã execu-
þie, garanþii de participare, garan-
þii pentru avans. Tot segmentul
acesta de garantare este afectat
dramatic, existând o mare lipsã a
acestor produse financiare pe pia-
þa localã. Vorbim despre o lipsã de
capacitate de asigurare pentru
aceste segmente ºi, mai mult
decât atât, intrând în faliment City
Insurance, au rãmas în aer toate
garanþiile emise de acest asigurã-
tor ºi nu existã o soluþie pentru

aceastã problemã sau sunt pre-
zentate niºte soluþii foarte delica-
te.

Am observat câþiva noi jucãtori
care ºi-au anunþat intenþia la ASF
de a se înregistra în piaþã. Vom ve-
dea dacã vor oferi aceste produse
ºi care va fi apetitul lor pentru
subscriere. Dacã nu vor avea suc-
ces, putem sã vedem un început
de crizã pe aceastã piaþã, în spe-
cial în zona aceasta de relaþie an-
treprenor privat cu beneficiar au-
toritate contractantã de stat, pen-
tru cã vom avea niºte cerinþe foar-
te stringente din partea autoritãþii
contractante pe care nu va avea
cine sã le satisfacã.

Reporter: Unde se aflã þara noa-
trã pe harta regionalã a asigurãri-
lor pentru construcþii?

Ovidiu Demetrescu: Nu am fã-
cut o comparaþie cu Bulgaria sau
Ungaria, însã aceasta din urmã stã
foarte bine la capitolul asigurãri,
are firmele bine capitalizate ºi nu
a avut parte de falimente ºi de
ºocuri de acest gen, iar Polonia stã
ºi mai bine, are firme foarte puter-
nic capitalizate din domeniul asi-
gurãrilor, au reuºit sã se capialize-
ze ºi firmele de construcþii, care
sunt mari, serioase ºi cu capacita-
te f inanciarã bunã. Singurul
debuºeu al acestei pieþe este ace-
la cã vin contractorii strãini care îºi
aduc aceste garanþii din þara lor
de origine.

Reporter: În sectorul imobiliar
se anunþã miºcãri de genul fuziu-
nilor ºi achiziþiilor?

Ovidiu Demetrescu: Piaþa de
fuziuni ºi achiziþii este una eferve-
scentã. Tranzacþiile la care ne ui-
tãm noi nu sunt din acelea mari,
spectaculoase, se încadreazã
într-un tipar normal de business.
Pe piaþa imobiliarã am vãzut, însã,
niºte miºcãri, niºte schimbãri de
proprietari ale activelor respecti-
ve, care ºi-au reîmprospãtat por-
tofolii, unii dintre ei, alþii au intrat
pe piaþã cumpãrând portofolii de
la jucãtorii existenþi. Investitorii
de la noi nu au o forþã sã creascã
prin achiziþii, nu existã nici cultura
corporativã de achiziþii, la noi.
Încã nu avem mentalitatea aceea
de prãdãtor, ca sã mergem sã
achiziþ ionãm alte firme ºi sã
creºtem ºi prin prisma achiziþiilor
corporative.

Reporter: Ce ne puteþi spune
despre fondurile de investiþii din
þara noastrã?

Ovidiu Demetrescu: Cererea
din partea fondurilor de investiþii
este foarte mare în zona de rege-
nerabile, de dezvoltare de capaci-
tãþi energetice bazatã atât pe ne-
voia Europei de a înlocui treptat
generarea clasicã pe bazã de
combustibili fosili cu soluþii rege-
nerabile, cât ºi pe nevoia de reviri-
ment a acestui sector energetic. ªi
este, cumva, stimulatã ºi de Green

Deal-ul european, de facilitãþile
de investiþii acordate. De aseme-
nea, este favorizatã ºi de creºterea
absolut nemaiîntâlnitã a preþuri-
lor din energie, investiþiile deve-
nind atractive în acest sector.

Reporter: Care este evoluþia for-
þei de muncã în domeniul în care
activaþi?

Ovidiu Demetrescu: Existã o
lipsã de expertizã în domeniul de
consultanþã pe proiecte, inclusiv
în zona de studii de fezabilitate ºi,
din pãcate, trebuie sã importãm
aceastã resursã de proiectare, mai
ales pentru proiectele mari din
zona energeticã. Din cauza lipsei
de personal nu avem expertizã în
zona de project management ºi
de gestiunea riscurilor de proiect.
Aºadar, una dintre limitãrile de la
noi este lipsa de forþã de muncã
specializatã. ªi este foarte compli-
cat sã imporþi resursã umanã. Pe
de o parte, încercãm sã aducem în
þarã români care lucreazã în afarã
ºi au o experienþã foarte bunã sau
pur ºi simplu aducem strãini din
Europa, din India. Am dori sã cola-
borãm mai mult cu firme româ-
neºti, dar nu se poate, pentru cã
nu gãsim întotdeauna experienþa
ºi expertiza de care este nevoie.

Reporter: Mulþumesc!

BURSA Construcþiilor nr. 7 / 2022   13

Asigurãri


