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Piata de constructii locala depinde de producatorii europeni. Erbasu (FPSC): Vrem
sa discutam cu ministrul Bolos despre necesitatea unor investitii în producerea de
materiale de constructii
Piata de constructii din România depinde de foarte multi producatori din Europa, mai ales în ceea ce
priveste materialele prefabricate începând cu tot ceea ce tine de partea de ceramica, finisaje, continuând cu
partea de instalatii, echipamente, a declarat joi, într-o dezbatere de specialitate, Cristian Erbasu,
presedintele Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC).
"Este adevarat ca piata din România depinde de foarte multi producatori din Europa. (...) Din nefericire importam
tot ceea ce înseamna materiale prefabricate, începând cu ceea ce tine de partea de ceramica, de finisaje, continuând
cu partea de instalatii, foarte multe echipamente, si nu numai. Este un subiect pe care vrem sa îl discutam cât de
curând, chiar si cu domnul ministru Bolos (Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene, n.r.) saptamâna viitoare,
vizavi de necesitatea unor investitii în România în privinta producerii de materiale de constructii absolut necesare
pietei în urmatorii ani. Nu ma refer la doi-trei ani, ci probabil la 10-20 de ani. Sunt doua categorii de materiale:
materialele care tin de un flux major si de o investitie de mare anvergura, de exemplu: bitumul sau otel betonul sau
profilele. Aici, într-adevar, desi în trecut produceam propriul bitum în România, partea de metale se producea în
institutele siderurgice din România, în acest moment importam aproape 80% din aceste materiale. De foarte multe
ori suntem dependenti de acesti importatori, preturile sunt instabile, iar furnizarea lor de foarte multe ori ne
creeaza greutati. Sunt si alte lucruri banale care s-ar putea produce cu usurinta în România", a explicat Erbasu.
Potrivit acestuia, în anumite sectoare importante, cum este cel al constructiilor, echipamentele si alte materiale ar
trebui produse în România.
"Industria noastra produce prea putine echipamente în România. Strategia pe termen mediu si lung a tarii noastre
ar trebui sa prioritizeze pe anumite domenii importante anumite productii în România, astfel încât piata
româneasca sa nu depinda covârsitor de alte piete. Este adevarat ca piata europeana depinde de productia din
China foarte mult. Şi-au dat seama si europenii în aceasta perioada", a spus Cristian Erbasu.
PRIAevents organizeaza, joi, dezbaterea online "Sectorul constructiilor 2021 - finantari, investitii, risk
management".
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