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• După o uşoară înviorare în septembrie faţă de august, activitatea în industrie s-a 
plafonat la aproape toţi indicatorii.

• Singura schimbare este creşterea preţurilor la produsele livrate.

• Aşteptările managerilor pentru următoarele şase luni au crescut însă uşor faţă de 
luna trecută, probabil pe fondul schimbării guvernului şi a speranţei într-un an 
nou mai bun.

În octombrie creşterea în industrie 
a rămas plafonată

Începând din 2014, în fiecare lună, IRSOP şi SNSPA întreabă un eşantion de 
manageri dacă în firma lor producţia, comenzile, stocurile, angajările şi alţi 
parametrii au crescut sau au scăzut faţă de luna precedentă. Un index bazat pe 
raportul net dintre răspunsuri semnalează expansiune dacă trece de 50 de puncte şi 
contracţie dacă scade sub 50.

Accente

Despre Barometru
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Sursa: IRSOP / SNSPA

* Indexul de Difuziune reprezintă jumătate din procentul celor care spun că situaţia e 
neschimbată, plus cei care raportează o creştere. 
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• Comenzile noi se află la 56 de puncte, faţă de 58 în septembrie, o scădere uşoară 
dar care anunţă o producţie slabă în următoarele luni ale anului.

• Comenzile pentru export s-au ameliorat minimal. De la 50 la 52 în octombrie. 
Mişcarea slabă arată că exporturile nu şi-au revenit şi că rămân în continuare la 
marginea zonei de contracţie care se află sub 50 de puncte.

• Importurile de materii prime au îngheţat – 57 în septembrie şi 57 în octombrie. 
Fără comenzi interne şi fără export, importurile de materii prime se pot deteriora 
rapid.

CEREREA 

• Volumul producţiei a scăzut de la 58 la 57 de puncte.

• Stocurile au continuat să crească uşor de la 45 în august la 49 în octombrie. 
Acumularea produselor stocate, în absenţa creşterii, ar putea semnala dificultăţi de 
desfacere.

PRODUCŢIA
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• Indicatorul global de încredere a managerilor în performanţa industriei peste 6 
luni a crescut la 61 de puncte, faţă de 52 în iulie, când indicatorul atinsese 
nivelul cel mai coborât din acest an. 
Nu e foarte clar de ce sunt managerii mai optimişti, în condiţiile în care creşterea 
stă pe loc. Probabil că încrederea se bazează preponderent pe factori externi şi 
anume schimbarea politică din România, stabilizarea uşoară a economiilor 
occidentale şi speranţele legate de apropierea noului an.

AŞTEPTĂRILE

• Costurile de producţie sunt la cel mai ridicat nivel din ultimele 4 luni – 67 de 
puncte în octombrie faţă de 60 în iulie. Creşterile lunare ale costurilor nu sunt 
mari, dar contează linearitatea evoluţiei ascendente.

• Preţurile încasate de firme pentru produsele lor scăzuseră puţin în septembrie 
faţă de august, dar în octombrie au urcat la loc, atingând 55 de puncte faţă de 52 
în septembrie. Evoluţia preţurilor este mai volatilă decât evoluţia costurilor de 
producţie.

COSTURI ŞI VENITURI

• Numărul salariaţilor rămâne contractat la acelaşi nivel ca şi în luna trecută – 48 
de puncte. Firmele au făcut disponibilizări parţiale, probabil în zona forţei de 
muncă temporare, iar deocamdată nivelul comenzilor nu încurajează angajări de 
personal. Contracţia are însă implicaţii asupra veniturilor încasate la buget şi 
asupra cheltuielilor statului cu indemnizaţiile de şomaj.

FORŢA DE MUNCĂ 
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Datele lunii octombrie 2019

Note:

(1) Indexul de Difuziune reprezintă jumătate din procentul celor care spun că situaţia e neschimbată, plus cei care 
raportează o creştere. 
Valori peste 50 semnalează un proces de expansiune, în timp ce un index sub 50 semnalează o contracţie.

(2) La indicatorii 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 un index mare peste 50 arată o creştere dezirabilă. La indicatorii 4, 5, 6 un index 
mare peste 50 arată o creştere indezirabilă. Aici cu cât indexul e mai mic cu atât situaţia e mai bună.

(3) Procentele însumate nu totalizează în toate cazurile 100 din cauza non-răspunsurilor din partea unor respondenţi.

(4) Toate cifrele reprezintă procente.

 Octombrie faţă de Septembrie  Peste 6 luni faţă de Octombrie 

 
Cum apreciaţi nivelul 
acestor indicatori? Creştere 

Ne-
schimbat

Scădere 
Indexul de 
Difuziune  Creştere 

Ne-
schimbat 

Scădere 
Indexul de 
Difuziune 

1. Producţia 35 44 20 57  33 48 18 57 

2. Comenzi noi 33 46 21 56  37 46 17 60 

3. Stocurile 21 57 16 49  18 58 18 47 

4. Costurile de producţie  38 57 3 67  43 51 3 69 

5. Comenzi neexecutate 16 63 21 48  5 71 24 41 

6. Timpul de livrare de la 
furnizori 

8 89 1 53  2 91 6 47 

7. Numărul angajaţilor 12 73 16 48  16 74 10 53 

8. Comenzi noi pentru 
export 

24 56 20 52  51 41 9 71 

9. Importuri de materii 
prime, materiale 

30 55 15 57  36 56 8 64 

10. Preţurile încasate pentru 
produsele livrate 

15 80 5 55  38 59 3 67 

11. Cheltuielile de capital 19 72 4 55  30 61 4 61 
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Coordonatorii Barometrului:

Dr. Petre Datculescu, Director General
IRSOP Market Research & Consulting SRL
Tel.: 021 315 66 41; e-mail: office@irsop.ro

Conf. Univ. Dr. Florina Pînzaru, Decan
Facultatea de Management 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Conf. Univ. Dr. Lucian Anghel
Facultatea de Management 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Detalii tehnice

Următoarea apariţie: decembrie 2019 cu situaţia din noiembrie 2019.

• Barometru lunar cu situaţia la zi din industrie.

• Prezintă activitatea din industrie în luna octombrie 2019.

• Apare în circa 20 de zile de la încheierea lunii analizate.

• Realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de Management pe un eşantion de 300 de 
firme industriale, reprezentativ la nivelul celor 15.200 de firme industriale cu peste 
9 angajaţi din România, care generează aproximativ 95% din totalul cifrei de 
afaceri din industrie.

• Datele culese prin interviuri directe cu managerii firmelor în intervalul 
26-28 noiembrie 2019. 

• Rezultatele pot fi vizionate pe site-ul SNSPA 
(http://facultateademanagement.ro/barometrul-industriei ; 
http://www.snspa.ro/info-snspa/comunicate-de-presa)


