
Constructorii au început anul cu

un mare handicap, care le-a agravat si-

tuaþia pe timp de crizã: la finele lunii fe-

bruarie încã nu ajunseserã la firme banii

pe care statul trebuia sã îi plãteascã

pentru lucrãrile publice realizate în tri-

mestrul IV al anului trecut. Laurenþiu

Plosceanu, preºedintele Asociaþiei

Române a Antreprenorilor de Construc-

þii (ARACO), ne-a declarat: „Ni s-a pro-

mis cã plãþile restante vor fi efectuate în

trei tranºe, pânã pe 15 martie. Dar bu-

getul de stat ºi planul anti-crizã au fost

aprobate abia la finele lunii februarie,

astfel încât nu toþi banii au putut fi achi-

taþi constructorilor. Sperãm cã autoritã-

þile vor face plãþile negreºit, altfel ramu-

ra de construcþii se va afla într-un risc

major. Aceºti bani din lucrãri publice,

dacã vor fi recuperaþi rapid de firme, vor

asigura capitalul minim necesar pro-

ducþiei în 2009”.

Domnia sa ne-a spus cã este greu de

prognozat ce creºtere va mai înregistra

sectorul construcþiilor în 2009, în noul

context economic cu atâtea necunoscu-

te. „Cred cã aceastã creºtere va fi doar

de câteva procente în 2009, pe fondul

lipsei investiþiilor imobiliare private”, a

adãugat preºedintele ARACO.

Antreprenorii sunt acum în situaþia de

a depinde aproape în întregime de co-

menzile de la stat ºi de implementarea

bunã a lucrãrilor finanþate din fondurile

europene. Marea necunoscutã este

dacã statul ºi autoritãþile publice locale

vor reuºi, mãcar în al doisprezecelea

ceas, în contextul crizei, sã implemente-

ze amplele programe de infrastructurã

promise ºi sã contracteze cât mai multe

din fondurile europene care ne-au fost

alocate.

Constructorii ºi alþi oameni de afaceri

nu au fost impresionaþi de planul

anti-crizã aprobat de Guvern. Laurenþiu

Plosceanu ne-a explicat: „Majoritatea

soluþiilor anti-crizã nu sunt, de fapt

anti-crizã, ci corespund unei economii

normale ºi trebuiau adoptate demult.

Oricum ne bucurãm cã mãcar relaþiile

economice dintre stat ºi privaþi au intrat

cât de cât în normalitate. Apreciem în

mod deosebit iniþiativa Ministerului Fi-

nanþelor de a consulta mediul de afaceri

ºi sindicatele în întocmirea bugetului ºi

a planului anti-crizã. Ne pare rãu însã,

cã Guvernul nu a avut curajul sã-ºi asu-

me mãsuri precum plata TVA la încasare

ºi nu la facturare ºi reducerea TVA

pentru locuinþe sociale, lucrãri de

r e a b i l i t a r e t e r m i c ã º i e f i c i e n þ ã

energeticã”.

Printre câºtigurile dialogurilor dintre

minister ºi patronate se numãrã ºi alo-

caþiile bugetare pentru infrastructurã.

Domnul Plosceanu apreciazã cã autori-

tãþile au înþeles cã statul devine inve-

stitor strategic pe timp de crizã ºi cã

încearcã sã ia mãsuri în consecinþã. Gu-

vernul a promis cã va asigura cu priori-

tate resursele pentru infrastructurã (o

cincime din totalul bugetului pe 2009)

dar ºi pentru co-finanþarea fondurilor

structurale.

Preºedintele ARACO mai apreciazã cã

o altã mãsurã pozitivã este majorarea

alocaþiilor pentru lucrãri de reabilitare

termicã, ce reduc consumul de energie,

pentru programe ce vizeazã economia

de energie, dar ºi pentru infrastructura

de mediu (reþele de apã, canalizare, sta-

þii de epurare,etc) ºi infrastructura

energeticã.

La finele lunii februarie, autoritãþile

centrale aveau în curs de elaborare mai

multe proiecte legislative pentru a re-

glementa achiziþiile publice, reabilita-

rea termicã, dar mai ales scurtarea pe-

rioadei de contractare a fondurilor

europene.

Un alt câºtig este faptul cã patronii

i-au convins pe guvernanþi sã adopte

mãsura de neimpozitare a profitului re-

investit, care va aduce, indirect, mai

mulþi bani la bugetul de stat.

Laurenþiu Plosceanu ne-a mai decla-

rat: „Creºterea de câteva procente a sec-

torului de construcþii în 2009 ar fi mai

sigurã dacã bãncile încep sã îºi asume

riscurile ºi sã finanþeze economia, iar

statul sã aibã curajul sã devinã finanþa-

tor al economiei. Astfel, nu existã nicio

ºansã sã colecteze suficiente taxe ºi

i m p o z i t e p e n t r u a î º i s u s þ i n e

programele”.

Domnia sa a mai spus cã se aºteaptã

ca iarna sã fie extrem de „lungã” în

2009, din cauza crizei ºi a adoptãrii

târzi i a bugetului de stat, care a

întârziat ºi investiþiile administraþiilor

locale. Noile obiective vor fi licitate

târziu, înspre varã. Acest lucru înseam-

nã cã se va lucra efectiv abia în toamnã,

iar banii vor ajunge la constructori spre

finele anului. Aceastã situaþia a fost,

totuºi, preferatã de constructori pentru

cã au reuºit sã stabileascã o relaþie de

parteneriat cu autoritãþile centrale ºi sã

f i e c o n s u l t a þ i a s u p r a t u t u r o r

iniþiativelor legislative.
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Actualitate

Sectorul construcþiilor se mulþumeºte cu o creºtere de câteva
procente
Supravieþuirea economiei depinde de implementarea lucrãrilor de infrastructurã ºi de
absorbþia fondurilor europene, spune Laurenþiu Plosceanu, preºedintele Asociaþiei Române a
Antreprenorilor de Construcþii (ARACO)

Laurenþiu Plosceanu, preºedinte ARACO


