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Construcțiile în accelerare la 41% an/an în iulie

Totodată, lucrările de construcții clădiri rezidențiale au urcat cu 34.1% an/an, pe
fondul climatului pozitiv din piața forței de muncă și din piața creditului și
continuării Programului Prima Casă.
De asemenea, lucrările de construcții inginerești s-au majorat cu 15.7% an/an în
primele șapte luni din 2019, evoluție determinată de creșterea cheltuielilor de
capital ale statului.
Din estimările econometrice elaborate (și sintetizate în al treilea grafic alăturat)
rezultă că sectorul de construcții a evoluat peste potențial pentru a cincea lună la
rând în iulie, ca urmare a redinamizării investițiilor în infrastructură publică și
nivelului redus al costurilor reale de finanțare.
Am majorat prognozele pe termen scurt și mediu pentru sectorul de construcții
prin încorporarea datelor din iulie. În scenariul actualizat ne așteptăm la creștere
cu ritmuri medii anuale de 14.6% în 2019, 5.5% în 2020 și 5.2% în 2021, pe
fondul nivelului accesibil al costurilor reale de finanțare, potențialului ridicat de
investiții în infrastructură (după dinamica lentă din ciclul post-criză) și
perspectivelor de continuare a procesului de convergență a veniturilor populației
spre nivelurile medii din Uniunea Europeană.
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Din perspectiva analizei pe obiecte de construcții se evidențiază creșterea
lucrărilor de construcții clădiri nerezidențiale cu 37.4% an/an.
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Nu în ultimul rând, lucrările de construcții clădiri nerezidențiale au consemnat
un avans de 30.1% an/an în iulie, ritm în consolidare comparativ cu iunie.

De asemenea, lucrările de reparații capitale și cele de reparații curente au crescut
cu 2.5% an/an, respectiv 15.7% an/an.
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Se evidențiază majorarea componentei construcții noi cu 32.9% an/an, susținută
de nivelul redus al costurilor reale de finanțare.
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De asemenea, lucrările de construcții clădiri rezidențiale au accelerat de la 26.7%
an/an în iunie la 45.2% an/an în iulie.

Prin urmare, în perioada ianuarie – iulie acest sector intensiv în capital și forță de
muncă a crescut cu 26% an/an.
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Din perspectiva analizei pe obiecte de construcții se evidențiază creșterea
componentei construcții inginerești cu 45.7% an/an în iulie, cel mai bun ritm din
februarie 2012.
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Pe de altă parte, lucrările de reparații capitale au decelerat de la 11.2% an/an în
iunie la 4.9% an/an în iulie.
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Evoluția a fost determinată de majorarea lucrărilor de construcții noi (cu 48.9%
an/an) și reparații curente (cu 37.2% an/an).
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Dinamica anuală a accelerat de la 20.7% în iunie la 41% în iulie (cel mai bun ritm
din aprilie).
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Pe de altă parte, reparațiile capitale au scăzut cu 0.5% lună/lună în iulie.
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De asemenea, lucrările de construcții noi au urcat cu 1.7% lună/lună.
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Astfel, conform INS construcțiile au crescut cu 4% lună/lună în iulie (după
ajustările din mai și iunie), evoluție determinată, în principal, de majorarea
componentei reparații curente cu un ritm lunar de 13.5%.
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Institutul Național de Statistică (INS) a comunicat recent statisticile privind
dinamica sectorului de construcții în iulie și primele șapte luni ale anului curent.
Datele indică accelerarea dinamicii anuale în iulie (spre maximul din aprilie) și o
creștere cu un ritm puternic la șapte luni, evoluție susținută de redinamizarea
investițiilor publice, nivelul redus al costurilor reale de finanțare, majorarea
venitului real disponibil al populației și continuarea Programului Prima Casă.
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previziuni pe sectorul de construcții (MA12, %, an/an)
sursa: previziuni BT pe baza datelor Eurostat, INS
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Grupul Financiar Banca Transilvania
•
•
•
•

cursuri spot – operațiuni cont
depozite – persoane juridice
cursuri case de schimb
titluri de stat și operațiuni REPO

accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI

•
•
•
•

tranzacționare online pe bursele din Bucuresti și Viena
credite marjă
administrare discreționară
împrumuturi de acțiuni pentru vânzarea în lipsă

accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI

• fonduri de venit fix în lei sau euro
• fonduri mixte (max. 20% acțiuni)
• fonduri de acțiuni (indice sau fără reper) în lei sau euro

LEI sau EUR
accesează AICI
LEI sau EUR

• finanțări rapide către persoane fizice, credite de
consum pentru nevoi personale sau pentru achiziții în
rate în locațiile comercianților parteneri

accesează AICI

• acces rapid și simplificat la suport financiar în vederea
achiziției de bunuri de folosință îndelungată; se
adresează persoanelor juridice, companii mici, mijlocii
și corporate
• soluții de finanțare pentru afacerile mici

accesează AICI

accesează AICI
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