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Industria de construcții grav afectat de politicile de austeritate nerezonabile: 
FIEC estimeaza un declin de 4,5% în activitatea de ansamblu construcțiilor din UE în 

2012 
și prognozează o scădere suplimentară de 2,6% în 2013 

                                                                                                                               Iunie 2013 

"Nu poate exista crestere fara investitii!" Acestea au fost cuvintele vicepreședintelui FIEC 
Jacques Huillard, responsabil de problemele economice, așa cum au prezentat statisticile 
anuale ale FIEC-lui. El a continuat "Deopotrivă, investițiile în construcție și infrastructura 
creează creștere și locuri de muncă. Pe această bază, industria europeană a construcțiilor este 
capabila de a oferi soluții pentru provocările globale majore, fie că este vorba de eficiență 
energetică a mediului construit, a eficienței resurselor, infrastructură durabilă sau de adaptare la 
schimbările climatice. " 
Tendința spre măsurile de austeritate nu dă semne de revenire, din cauza crizei datoriilor 
suverane, producția totală de construcții a UE s-a ridicat la 1,172 miliarde € în 2012, ceea ce 
reprezintă o scădere de 4,5% față de 2011", a avertizat Huillard. 
În lumina acestor cifre alarmante, apelurile FIEC la factorii de decizie europeni și naționali să ia 
în considerare contribuția potențială a industriei de construcții de creștere economică a UE, 
atunci când se decide asupra reformelor structurale și fiscale sau reduceri de buget. 
În aceste condiții dificile, Federatiile membre FIEC spun că nu va exista o recuperare înainte de 
2014", a avertizat Huillard. "Prin urmare, trebuie să ne așteptăm la o scădere în continuare de 
2,6% la nivelul întregii UE în 2013. 
Potrivit statisticilor FIEC-lui, evoluțiile din diferitele țări ale UE prezintă următoarele rezultate 
generale: 

• Reducerea în activitatea de construcții a fost observată în toate segmentele. 
• Măsurile de consolidare guvernamentala au dus la reduceri drastice ale investițiilor 

publice, iar aceste reduceri au lovit construcția de clădiri non-rezidențiale publice și 
infrastructură deosebit de greu (-9.9%, respectiv -6.5%). 

• Segmentul de locuințe nu a reușit sa compenseze declinul din alte segmente. 
Constructia  de locuințe noi, în special, a cunoscut o scădere bruscă (-5.2%), ca urmare 
a faptului că accesul la credite este încă foarte limitat, și de încredere foarte scăzută de 
uz casnic în această perioadă de austeritate. 

• Renovarea locuințelor existente este,de asemenea, în scadere cu (-2%). 
• Declinul general al activității a avut în mod inevitabil un impact negativ suplimentar 

asupra numărului de persoane angajate în acest sector. Prin urmare, în 2012, ocuparea 
forței de muncă în construcții a continuat să scadă în UE (-3.1%). 

• Totuși, industria construcțiilor rămâne unul dintre principalele motoare de creștere din 
Europa. Aceasta reprezintă 9,1% din PIB-ul UE și mai mult de 3 milioane de întreprinderi 
- dintre care majoritatea sunt IMM-uri - care oferă locuri de muncă pentru mai mult de 14 
de milioane de muncitori, fără a lua înconsidere ocuparea forței de muncă indirecta 
generata în sectoarele conexe ("efectul de multiplicare": 1 loc de muncă în construcții = 
2 locuri de muncă suplimentare în alte sectoare). 
 
Pliantul cu "Cifrele cheie - activitate 2012" (ediția iunie 2013) este disponibil pe site-ul 
FIEC: www.fiec.eu. 

http://www.fiec.eu/

