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Construcțiile în creștere cu 27% an/an la opt luni din 2019
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Totodată, construcțiile inginerești au urcat cu 16.3% an/an, pe fondul majorării
investițiilor publice (cheltuielile de capital ale statului au crescut cu 26.4%
an/an).
Conform estimărilor econometrice elaborate (și prezentate în al treilea grafic din
partea dreaptă) sectorul construcțiilor a înregistrat o dinamică peste potențial
pentru a cincea lună la rând în august.
În scenariul central BT (actualizat prin încorporarea datelor publicate astăzi de
INS) ne așteptăm la creșterea sectorului de construcții cu ritmuri medii anuale de
17.4% în 2019, 5.7% în 2020 și 5.4% în 2021.
Cu alte cuvinte, ne așteptăm la un proces de decelerare în sfera construcțiilor pe
termen scurt, pe fondul finalului ciclului economic post-criză în plan extern și
perspectivelor de rebalansare a politicii economice interne (în contextul
intensificării deficitelor gemene).
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Din perspectiva analizei pe obiecte de construcții se evidențiază majorarea
lucrărilor de clădiri rezidențiale și clădiri nerezidențiale cu 35.2% an/an,
respectiv 39.5% an/an, evoluție determinată de climatul pozitiv din piața forței de
muncă și din piața creditului.
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sursa: INS, prelucrări BT

De asemenea, lucrările de construcții inginerești s-au temperat de la 38.8% an/an
în iulie la 25.5% an/an în august.

De asemenea, lucrările de reparații capitale și cele de reparații curente au urcat
cu 2.3% an/an, respectiv 18.6% an/an în primele opt luni din 2019.
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Se evidențiază majorarea componentei construcții noi cu 33.5% an/an, pe fondul
redinamizării investițiilor, în contextul ameliorării percepției de risc și nivelului
redus al costurilor reale de finanțare.
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Pe de altă parte, lucrările de construcții clădiri rezidențiale au decelerat de la 57%
an/an în iulie la 31% an/an în august.

Clădiri rezidențiale
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Astfel, în primele opt luni din 2019 sectorul construcțiilor a consemnat o creștere
cu 27% an/an.
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Din perspectiva analizei pe obiecte de construcții se evidențiază accelerarea
componentei clădiri nerezidențiale de la 32.8% an/an în iulie la 50.4% an/an în
august, cel mai bun ritm din mai.
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Dinamica an/an a sectorului de construcții a decelerat de la 40.6% în iulie la
32.7% în august, pe fondul temperării construcțiilor noi (de la 49.1% la 36.6%) și
reparațiilor capitale (de la 5.4% la 1.1%). Pe de altă parte, lucrările de reparații
curente au accelerat la 36.6% an/an în august.
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Astfel, conform INS volumul construcțiilor a stagnat în august raportat la iulie,
dat fiind că majorarea componentei reparații curente cu 7.6% lună/lună a fost
contrabalansată de declinul înregistrat pe segmentele construcții noi și reparații
capitale cu ritmuri lunare de 2%, respectiv 8.9%.
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Statisticile indică continuarea climatului favorabil în acest sector intensiv în
capital și forță de muncă, pe fondul nivelului redus al costurilor reale de
finanțare, majorării veniturilor populației, prelungirii Programului Prima Casă și
creșterii investițiilor publice.

sectorul de construcții (MA 12, %, an/an) sursa: INS, prelucrări BT

Clădiri nerezidențiale

sectorul de construcții vs. tendința sursa: INS, prelucrări BT
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Astăzi Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele cu privire la
evoluția construcțiilor în august și primele opt luni ale anului curent.
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previziuni pe sectorul de construcții (MA12, %, an/an)
sursa: previziuni BT pe baza datelor Eurostat, INS
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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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utilizarea acestora în orice etapă a prestării unor servicii sau activități de investiții își asumă în mod expres toate riscurile aferente, Banca Transilvania neavând nici o obligație legală sau de orice altă natură față de persoana
în discuție ce ar deriva din publicarea acestor rapoarte de analiză. Cu alte cuvinte, analizele publicate de Banca Transilvania sau oricare dintre subsidiarele sale nu trebuie interpretate ca: a) Ofertă de vânzare/subscriere sau
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Rapoartele de analiză ale Bancii Transilvania sau ale subsidiarelor sale ar putea fi nepotrivite pentru unii investitori (în funcție de situația financiară, orizontul și obiectivele investiționale). Subliniem că rapoartele de
analiză nu reprezintă recomandări individuale și/sau personalizate unei anumite persoane sau grup de persoane de orice natură. Aceste rapoarte nu au fost emise la solicitarea unei terțe părți față de Banca Transilvania
și/sau în legătură cu realizarea uneia sau mai multor tranzacții cu instrumente financiare. Valoarea instrumentelor financiare la care se face referire în analizele elaborate fluctuează în timp, iar performanța trecută nu
constituie sub nicio formă un indicator pentru performanța viitoare. Totodată, subliniem faptul că investițiilor le sunt asociate factori de risc, care nu sunt totalmente explicitați în rapoarte. Altfel spus, Banca Transilvania
și/sau Subsidiarele sale sau orice colaborator nu sunt responsabili pentru niciun fel de pierdere directă și/sau potențială rezultată din utilizarea elementelor publicate în raport.
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Banca Transilvania, angajații sau colaboratorii săi sau ai subsidiarelor sale pot avea expunere pe orice instrument financiar analizat în raport.
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