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Obiective şi metodologie (1)

Obiectivul studiul este analiza direcţiilor de 
dezvoltare a sectorului construcţiilor, din 
perspectiva firmelor de construcţii,  în vederea 
identificării tendinţelor de dezvoltare a 
companiilor. 

Metoda aleasă - cercetarea cantitativă la nivelul 
firmelor de construcţii, pe un eşantion de 
persoane din managementul de vârf al 
companiilor



Obiective şi metodologie (2)
Eşantionul. 
Eşantionul ţintă a fost de 350 de chestionare 

completate
Eşantionul realizat este de 200 chestionare 

completate
Eşantionul realizat permite analiza cantitativă 

exploratorie a domeniului. 
Eşantionul este reprezentativ pentru firmele din 

construcţii din România cu o marjă de eroare de 
+/- 4,3% la un nivel de încredere de 90%. 



Obiective şi metodologie (3)
Chestionarul

Chestionar flexibil şi relativ scurt. 
Chestionarul propus a fost astfel construit încât 

să permită aplicarea prin auto-completare. 
Chestionarul a fost discutat cu toţi partenerii din 

proiect şi completat pe baza observaţiilor 
acestora. 



Obiective şi metodologie (4)
Culegerea datelor şi prelucrarea datelor

 5 operatori în 5 regiuni ale ţării, un operator 
pentru firmele foarte mari

 chestionare completate la evenimente la care au 
participat reprezentanţii firmelor din sector

 chestionarul completat de persoane din 
managementul firmelor

datele introduse într-o bază de date şi prelucrate 
statistic



Profilul eşantionului (1)
după numărul de angajaţi

 

Câţi angajaţi are compania dvs.?

27%

55%

12% 6%

1000 si peste 250-999 10-249 0-9



Profilul eşantionului (2)
Profilul eşantionului după vechimea companiilor

 

11%

14%

23%

52%

maxim 5 ani 6-10 ani 11-15 ani peste 15 ani



Profilul eşantionului (3)

 

Firma dvs. a avut profit...

Da; 94%

Da; 94%

Nu; 6%

Nu; 6%

2007

2008

după profitabilitate



Profilul eşantionului (4)

 

Compania este publică sau privată?

91%

1%

4%

4%

100% privată Mixt,majoritar privat Mixt,majoritar public 100% public

în funcţie de provenienţa public/privat a acţionariatului



Profilul eşantionului (5)

 

Structura acţionariatului este… 

4%

3%

93%

Mixt,majoritar străin Mixt,majoritar român 100% român



Profilul eşantionului (6)

 

13

5

27

27

27

Integral lucrari private

Intensiv lucrari private

Mixt

Intensiv lucrari publice

Integral lucrari publice

în funcţie de portofoliul de lucrări



Profilul eşantionului (7)

 

61%

16%

23%

Mai multe tipuri de lucrări Intensiv un tip de lucrări Exclusiv un tip de lucrări

în funcţie de specializarea pe un tip de lucrări.



Profilul eşantionului (8)

 

Vă desfăşuraţi activitatea…? 
4%

45%

15%

36%

Doar în localitatea unde avem sediul În judeţul unde avem sediul
În judeţele limitrofe La nivel naţional

după relevanţa geografică



Profilul eşantionului (9)

În ultimii doi ani, lucrările executate de societate au fost 
localizate în mediul urban sau în cel rural? 

14%

50%

36%

Doar în mediul urban
Majoritar în mediul urban
Majoritar în mediul rural

după mediul rezidenţial în care se desfăşoară activitatea



Perspective (1)
 

Credeţi că în 2009 faţă de 2008 cifra de afaceri a companiei dvs. 
va înregistra o creştere sau o scădere?

4

1

2

14

27

23

5

5

1

19

Creştere cu peste 50%

Creştere 34%-50%

Creştere 25%-33%

Creştere până la 25%

Stagnare

Scădere până la 25%

Scădere 25%-33%

Scădere 34%-50%

Scădere cu peste 50%

Nu pot aprecia

Scădere 33%

Creştere 21%



Perspective (2)
Cei care aşteaptă o scădere sau o stagnare au 

indicat ca sursă a problemelor criza ce afectează 
întreaga economie şi efectele ei (reducerea 
investiţiilor, blocarea bugetelor publice)

Tot criza economică este principalul motiv invocat 
de cei ce nu pot aprecia la acest moment 
rezultatul de la finele anului

Cei ce aşteaptă o creştere au motivat prin 
contractele deja încheiate şi aflate în derulare.



Perspective (3)

Datele conduc la concluzia că în 2009 sectorul 
construcţiilor este afectat puternic de criza 
economică, percepută de firmele din domeniu ca 
sursă de incertitudine, reducere a investiţiilor şi 
blocaj. Companiile care aşteaptă o creştere se 
bazează în principal pe contracte încheiate 
anterior şi aflate în derulare şi foarte puţin pe 
începerea unor proiecte noi.



Perspective (4)
Perspectiva 2009: Scădere Stagnare Creştere Incertitudine

Dimensiunea afacerii

Foarte mare 60 20 20

Mare 39 17 33 11

IMM 10 32 38 20

Microîntreprindere 10 30 20 40

Experienţa

sub 5 ani 17 33 17 33

6-10 8 38 33 21

11-15 10 36 33 21

peste 15 ani 30 20 36 15

Portofoliu

integral privat 15 5 30 50

intensiv privat 22 11 67

mixt 16 43 27 14

intensiv public 13 31 40 16

integral public 36 18 29 18



Perspective (5)
Perspectiva 2009: Scădere Stagnare Creştere Incertitudine

Specializare

Mai multe tipuri de 
lucrări 14 38 31 17

Intensiv unul 22 7 52 19

Exclusiv unul 37 8 29 26

Relevanţa

Local 16 34 28 23

Regional 8 23 46 23

National 33 20 35 12

Mediul rezidenţial

Doar urban 13 22 35 30

Majoritar urban 21 33 34 13

Majoritar rural 23 22 32 23

Total eşantion 21 27 34 19



Perspective (6)

 

Prognoza evoluţiei numărului de angajaţi în 2009
15%

72%

13%

Scăderea numărului de angajaţi
Schimbări nesemnificative
Creşterea numărului de angajaţi



Percepţii şi strategii (1)

 

Cât de optimist sunteţi în legătură cu ... în următorii 2-3 ani?

2

22

30

19

26

3

34

26

16

21

Foarte optimist

Destul de optimist

Destul de pesimist

Foarte pesimist

Nu pot aprecia

Evoluţia economică a României Evoluţia industriei construcţiilor



Percepţii şi strategii (2)

Pesimismul este semnificativ mai ridicat în rândul 
microîntreprinderilor

Companiile nou înfiinţate reclamă în mai mare 
măsură incertitudinea mediului

Optimism mai ridicat arată companiile cu capital 
integral public şi cele care acţionează 
preponderent în mediul rural



Percepţii şi strategii(3)
În actualul context economic, vă confruntaţi cu vreuna dintre 

următoarele probleme?

92

75

29

80

35

8

25

71

20

65

Întârzieri la plata facturilor de către clienţi pentru
lucrările efectuate

Dificultăţi la accesarea creditelor şi a altor linii de
finanţare

Anularea unor proiecte contractate anterior 

Proiecte noi puţine sau chiar deloc

Lipsa personalului calificat

Da Nu



Percepţii şi strategii (4)

Aceste probleme sunt generalizate la nivelul 
întregului sector şi nu există categorii de firme 
care să nu se confrunte cu ele

Totuşi, companiile cu portofoliu integral privat se 
confruntă într-o măsură semnificativ mai mică cu 
fiecare dintre aceste dificultăţi



Percepţii şi strategii (5)

Din câte ştiţi dvs., s-au schimbat planurile clienţilor dvs. în 
ultimele şase luni?

3

16

51

9

8

12

Majoritatea clienţilor nu au schimbat nimic şi merg
înainte cu planurile de construcţii

Majoritatea clienţilor anticipează schimbări în
activităţile de construcţii, dar impactul este încă

neclar

Majoritatea clienţilor au redus finanţările pentru
construcţii şi proiectele noi întârzie

Condiţiile economice au condus la anularea unor
proiecte şi întreruperea altora la majoritatea

clienţilor 

Majoritatea clienţilor au întrerupt sau anulat toate
activităţile de construcţii

Nu pot aprecia



Percepţii şi strategii (6)

Credeţi că Guvernul a luat suficiente măsuri pentru a ajuta ... în 
perioada de criză?

0

37

54

9

2

30

61

6

Măsurile luate sunt
suficiente

Au fost luate unele
măsuri, dar nu suficiente

Măsurile sunt puţine sau
aproape inexistente

Nu pot aprecia

Sectorul privat în general Industria construcţiilor



Percepţii şi strategii (7)
Ce măsuri sau stimulente aşteptaţi din partea statului?

92

71

81

94

60

8

29

19

6

40

Finanţarea investiţiilor
publice

Reducerea TVA în
construcţii

Plata TVA la încasarea
facturilor

Neimpozitarea profitului
reinvestit

Scăderea contribuţiilor
angajatorilor la bugetele

de stat

Da Nu



Percepţii şi strategii (8)

În ce măsură compania dvs. şi-a schimbat strategia pentru a se 
adapta la criza economică?

6%

41%

33%

17%

3%

Schimbare semnificativă
Unele schimbări
Foarte puţine schimbări
Nici o schimbare
Nu pot aprecia



Percepţii şi strategii (9)

În ultimele şase luni, aţi luat măsuri concrete care vizează 
fiecare dintre următoarele…?

94

78

63

64

64

6

22

37

36

36

Găsirea unor noi clienţi 

Abordarea de noi categorii de lucrări

Extinderea în alte localităţi sau judeţe 

Creşterea eficienţei pentru categoriile de lucrări
din portofoliu 

Scăderea preţurilor

Da Nu



Percepţii şi strategii (10)
Ce scenariu pentru următoarele 12-24 de luni vi se pare cel mai 

probabil în domeniul ... ?

6

27

41

16

4

6

3

22

36

13

9

17

Recuperare rapidă (creştere rapidă în majoritatea
sectoarelor)

Recuperare lentă (creştere uşoară în majoritatea
sectoare)

La limită (creştere uşoară în unele sectoare,
scădere în altele)

Contractare lentă (scădere uşoară în majoritatea
sectoarelor) 

Contractare rapidă (scădere rapidă în majoritatea
sectoarelor)

Nu pot aprecia

Construcţii rezidenţiale Construcţii nerezidenţiale



Tendinţe (1)
 Anii precedenţi au fost ani de creştere. 

 Aproape toate companiile participante la anchetă raportează 
profit şi creşteri ale cifrei de afaceri. 

 Pe acest fond se poate construi pentru consolidarea firmelor 
eficiente chiar şi în condiţii de criză economică.

 Criza economică se face simţită în domeniul construcţiilor, 
dar încă nu a atins punctul de maxim 
 menţinerea personalului actual, pe fondul continuării unor 

proiecte începute sau contractate în perioada anterioară 
 puţine proiecte noi într-un orizont de timp apropiat.  

 Dacă situaţia se menţine, apare riscul unei căderi bruşte 
atunci când proiectele în derulare se termină, pentru că nu 
sunt înlocuite în portofoliul companiilor cu proiecte noi.



Tendinţe (2)

Pentru moment, companiile din construcţii 
păstrează un optimist moderat privitor la 
revenirea economiei în general şi a sectorului în 
particular în următoarele 6-24 de luni. 
Respondenţii prevăd o revenire mai rapidă a 
construcţiilor rezidenţiale

Principalele efecte resimţite ale crizei sunt 
absenţa proiectelor noi şi blocaje financiare

Sectorul construcţiilor are o dependenţă puternică 
de investiţii publice



Tendinţe (3)

Ca răspuns la criză, majoritatea companiilor se 
orientează momentan către reducerea costurilor 
şi creşterea eficienţei. 

Costurile cu forţa de muncă sunt primele reduse, 
inclusiv prin măsuri de îngheţare a salariilor şi 
suspendare a sporurilor.



Tendinţe (4)
Companiile din construcţii sunt foarte nemulţumite 

de reacţia autorităţilor, despre care consideră că 
au luat foarte puţine măsuri sau chiar deloc 
pentru a contracara efectele crizei economice, 
atât în general cât mai ales în domeniul 
construcţiilor.

Principalele măsuri aşteptate sunt cele de altfel 
promise de Guvern, respectarea planului de 
investiţii anunţat şi neimpozitarea profitului 
reinvestit. Majoritatea companiilor ar dori şi unele 
măsuri fiscale – plata TVA la încasarea facturilor, 
TVA redus în construcţii, taxe mai mici pe salarii.
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