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Plosceanu: Legislaţia achiziţiilor publice rămâne în continuare o sursă generatoare
de probleme pentru constructori  
"Multe firme obţin puncte artificial prin garanţii care ajung şi la 200 de ani,
denaturând competiţia pe piaţă, ca şi preţurile de dumping''
ARACO: Sectorul construcţiilor va  începe un nou capitol abia peste 2 ani

Legislaţia achiziţiilor publice rămâne în continuare una dintre sursele generatoare de probleme
în sectorul construcţiilor susţine, într-un interviu acordat Curierului Naţional, Laurenţiu
Plosceanu, preşedintele  Asociaţiei Române a Antreprenorilor în Construcţii (ARACO). Potrivit
acestuia, deşi s-au făcut eforturi pentru modificarea legislaţiei, din solicitările pe care
antreprenorii le-au avut şi care erau de natură tehnico-economică, în marea lor parte nu s-au
regăsit în modificarea legislativă. "Vă dau un singur exemplu - faptul că în continuare sunt
acordate puncte importante pentru perioada de garanţie aferentă proiectelor executate'', a
declarat Laurenţiu Plosceanu. Preşedintele ARACO atrage atenţia asupra faptului că în acest
moment sunt foarte mulţi antreprenori care speculează negativ această portiţă şi care vin cu 
perioade de garanţie care ajung chiar şi la 200 de ani, obţinând în acest fel puncte artificial, ceea
ce nu face altceva decât să denatureze competiţia pe piaţă.  Mai mult decât atât, Plosceanu
susţine că "în continuare se practică pe scară largă acea manieră de preţuri de dumping, preţuri
care sunt artificial scăzute, însă ulterior, prin acte adiţionale, valorile lor se majorează în
conformitate cu prevederile legale până la valori care ating un coeficient de 1,5 faţă de  valorile
iniţiale''. În ceea ce priveşte evoluţia acestui sector, din estimările preşedintelui ARACO, se pare
că nu sunt în acest moment argumente care să ne permită să luăm în considerare o creştere  în
2011, însă din 2012 construcţiile ar putea începe un nou capitol.

 

Legislaţia  achiziţiilor publice rămâne în continuare una dintre sursele generatoare de probleme
în sectorul construcţiilor, susţine, într-un interviu acordat Curierului Naţional, Laurenţiu
Plosceanu, preşedintele  Asociaţiei Române a Antreprenorilor în Construcţii (ARACO).

Cum aţi caracteriza evoluţia
sectorului de construcţii în  acest an?

Noi am sperat că vom învăţa ceva din ce s-a întâmplat în 2009. Atunci, în 2009, am avut
negocieri cu Guvernul şi odată cu bugetul pe 2009 a fost promovat un plan de măsuri anticriză
cu nişte măsuri foarte clare pentru sectorul construcţiilor. Erau circa 10 mld. euro puşi la
dispoziţia unor anumite categorii de lucrări. Deci, nişte lucruri au fost convenite atunci. Sigur că
ele nu au fost în totalitate respectate, dar măcar ştiam de nişte direcţii de dezvoltare. Din păcate,
în acest an nu am reuşit în negocierile cu Guvernul să obţinem nişte informaţii clare pe care să
ne putem baza din perspectiva asigurării finanţării pentru o parte din proiectele începute, pentru
anumite licitaţii, şi asta a generat, pe de o parte, o acută lipsă de informaţie pentru antreprenori,
incapacitatea lor de a se pregăti pentru proiectele care urmau să fie scoase  la licitaţie, iar pe de
altă parte concurenţa în licitaţii s-a acutizat în sensul că firmele care au depăşit momentul 
insolvenţelor sau  al dezechilibrelor financiare majore au solicitat preţuri de supravieţuire cele
mai multe, iar asta a generat o competiţie care de multe ori a depăşit cadrul tehnico-economic.
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Când estimaţi că vor apărea primele semne de relansare?

Cred că 2011 va fi un an cu o creştere economică zero în cel mai optimist caz. Îmi place să cred că
2011 va fi anul de punct critic, de minim pe care îl cunoaştem, şi începând undeva cu 2012 când
lucrurile din punct de vedere  macroeconomic să sperăm că se stabilizează, cu sprijinul fondurilor
comunitare şi cu o deschidere către parteneriatul public-privat, investiţiile semnificative în
România în proiectele de construcţii ar putea să intre pe o dezvoltare nouă, practic să se deschidă
un capitol nou în această industrie care din 2012 să însemne o creştere. Nu avem în acest
moment argumente care să ne permită să luăm în considerare în 2011 o creştere,  pentru că din
semnalele politice pe care actualul Guvern le transmite nu simţim un interes mai mare pentru
zona de redresare economică, accentul fiind în continuare pus pe gestionarea problemei sociale.

 Care ar fi principalele probleme care se manifestă în acest sector?

Un capitol care pentru noi rămâne în continuare o sursă generatoare de probleme este  legislaţia 
achiziţiilor publice. Una dintre problemele noastre şi în 2009, şi în 2010 a fost sediul materiei
pentru această activitate. Am făcut presiuni majore şi pe lângă premier, şi pe lângă ANRMAP.  
S-au făcut eforturi pentru a modifica legislaţia, însă din solicitările pe care noi le aveam şi care
erau de natură tehnico-economică, în marea lor parte nu s-au regăsit în modificarea legislativă.
Şi vă dau un singur exemplu - faptul că în continuare sunt acordate puncte importante pentru
perioada de garanţie aferentă proiectelor executate. Există foarte mulţi antreprenori care
speculează negativ această portiţă, venind cu  perioade de garanţie care ajung la sute de ani, 
chiar şi 200 de ani. În acest fel obţin puncte artificial pe garanţii care nu pot fi din punct de
vedere tehnic sau economic asigurate şi asta denaturează competiţia pe piaţă. Mai mult decât
atât, în continuare se practică pe scară largă acea manieră de preţuri de dumping, preţuri care
sunt artificial scăzute, însă ulterior vedem că, prin acte adiţionale, valorile ei se majorează în
conformitate cu prevederile legale până la valori care ating un coeficient de 1,5 faţă de  valorile
iniţiale, ceea ce înseamnă că jucăm dublu.

Mai are statul datorii faţă de firmele de construcţii?

Sigur că da. Din estimările noastre, din ceea ce avem acum în evidenţă din filiale, datoriile
statului către firmele de construcţii se ridică în acest moment la 1,3 - 1,4 miliarde de euro,
creanţe aferente activităţilor de construcţii, care sunt datorate  nu numai din 2010, ci vin şi din
2009 şi din 2008. Acest fapt  este ca un bulgăre de zăpadă care se amplifică şi care în mod sigur
afectează echilibrul financiar, şi aşa precar, al multor companii. Este anacronic să te împrumuţi
de la bancă în condiţiile actuale pentru a compensa ceea ce statul nu-ţi plăteşte.  Mai mult, nu
am  reuşit încă să găsim cu statul acel mecanism de compensare reciprocă între datorii şi
creanţe, ceea ce este într-adevăr o mare problemă.

Care ar fi segmentele în care s-a mai construit anul acesta?

Este clar că pe zona de rezidenţial, unde toată lumea aşteaptă un reviriment, lucrurile au fost în
continuare îngheţate.  Şi aici trebuie să admitem fapul că intrăm într-o altă paradigmă, pentru
că dezvoltarea  care a fost până în 2008 era una nesănătoasă. Unul dintre segmentele unde s-au
asigurat totuşi fonduri au fost în principal lucrările de reparaţii, iar asta s-a văzut şi în spaţiul
public, discutăm în principal de infrastructură, dar nu numai. Deci reparaţiile au fost prima zonă
de asigurare  a finanţărilor. De asemenea, au mai existat finanţatori privaţi care şi-au continuat
o parte din proiectele de investiţii.
 
Ce puteţi să ne spuneţi despre falimentele şi disponibilizările din construcţii?
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Sunt multe firme care au fost grav lovite de contracţia de lucrări, de neîncasarea creanţelor
pentru lucrările executate şi, din păcate, foarte multe firme şi-au declarat insolvenţa. La
începutul anului aveam cifre care spuneau că circa 20.000 de companii din sectorul de
construcţii fie erau în insolvenţă, fie deja în faliment. Deşi nu avem datele finale peste acest an, 
cred că numărul va fi cel puţin egal cu cel de anul trecut. În raport cu 2008 şi cu 2009 cifrele
sunt îngrijorătoare. De la 420 de mii de oameni cât aveam la începutul anului 2009, acum din
estimările noastre mai sunt 320 de mii de oameni, cu valorile la jumătatea anului, la 1 iulie. Deci
este o contracţie inclusiv la nivelul resursei umane şi mă tem că tendinţa aceasta va continua. În
plus, informaţiile care sunt despre proiecţiile de buget pentru anul viitor nu sunt de natură să ne
încurajeze. Se mizează pe o creştere economică modestă anul viitor.

Ce s-a mai întâmplat cu românii plecaţi la muncă în străinătate?

O parte dintre cei plecaţi au revenit acasă. Niveulul întoarcerilor acasă  a fost totuşi  sub
estimările atât politice, cât şi ale noastre. Dacă aveam nevoie de ei acum doi ani şi erau
bineveniţi, ei nu au venit. Au început să vină nu când au avut motive de aici, ci când aveau
motive în Italia şi Spania să plece, mai bine spus când autorităţile de acolo au făcut eforturi ca
aceştia să plece, numai că situaţia s-a complicat foarte mult, în sensul că mulţi contractaseră
deja o locuinţă acolo, începuseră să plătească ratele la credit, iar unii erau deja acolo cu familia.
Mulţi au preferat să rămână şi să lucreze acolo ca zilieri sau pe ce apucă. Oricum românul are o
calitate foarte mare, aceea că se adaptează foarte uşor la schimbările de situaţii şi în construcţii
sunt  meseriaşi. Nu trăiesc din lucrări noi, trăiesc din reparaţii, pentru că acesta este un sector
unde muncitorii buni sunt  în continuare căutaţi.

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 04 Noiembrie 2010. Acest articol este proprietatea
Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.
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