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Activitatea în industrie scade în continuare. În noiembrie, indicatorul pentru volumul 
producţiei a ajuns la 55 de puncte, de la 60 în septembrie şi 56 în octombrie. Este a 
doua lună consecutiv când indicatorul se află sub media de 57 de puncte din ultimele 
25 de luni. Totodată industria s-a apropiat la 5 puncte de pragul sub care se află zona 
de contracţie.

Industria încheie 2016 în cădere

Majoritatea indicatorilor înregistrează scăderi. Numai 45% din indicatorii măsuraţi 
arată creşteri mici sau valori neschimbate faţă de luna anterioară.

Rata comenzilor noi a căzut mai drastic decât volumul producţiei. Indicatorul a coborât 
4 puncte, de la 57 la 53.

Comenzile pentru export au scăzut şi ele de la 64 de puncte la 58.
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* Indexul de Difuziune reprezintă jumătate din procentul celor care spun că situaţia e neschimbată, plus cei care 
raportează o creştere. 
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Stocurile mai mult scad decât cresc. De opt luni, nivelul stocurilor se află în zona de 
contracţie sub 50 de puncte. Micşorarea stocurilor vine de la scăderea comenzilor şi a 
volumului producţiei.

Indicatorul comenzilor neexecutate se află în plină contracţie, datorită decalajului 
dintre comenzile finalizate si fluxul subţire al comenzilor noi. O scădere mai 
îndelungată a comenzilor neexecutate poate semnala apariţia excesului de capacitate 
în raport cu cererea insuficientă. Situaţia poate deveni periculoasă, pentru că duce la 
scăderea preţurilor.

Ce predicţii se pot face pentru 2017?

Oscilaţiile activităţii industriale din 2016 sugerează că, cel puţin pe termen scurt, 
volatilitatea va continua şi în 2017. Cererea oscilantă va rămâne cauza principală a 
volatilităţii. Fluctuaţii se manifestă la nivelul cererii propriu-zise, dar şi la nivelul 
decalajelor între încheierea contractelor şi intrarea în execuţie a comenzilor 
contractate. Volatilitatea creează un risc major. Se poate transforma în declin 
persistent. Dacă declinul durează mai mult de trei luni, el afectează nu numai 
industria, ci şi economia.

Pe termen mai lung, ponderea redusă (sub 50%) a indicatorilor care au crescut în luna 
noiembrie arată că o redresare semnificativă şi durabilă nu poate fi aşteptată prea 
curând.

Dificultatea principală este nivelul scăzut al investiţiilor făcute de firme. De şapte 
luni, indicatorul pentru cheltuieli de capital oscilează între 58 de puncte în mai şi 55 
în noiembrie, cu cinci puncte peste zona de contracţie şi cu două puncte sub media 
ultimelor 25 de luni. În condiţii de volatilitate a cererii, firmele se tem de investiţii 
ireversibile pe termen lung şi preferă investiţii mai mici cu pierderi potenţiale mai 
uşor de suportat.

Totuşi, managerii se arată ceva mai optimişti. Media speranţelor cumulate privind 
comenzile, producţia şi preţurile peste 6 luni a crescut de la 58 la 60 de puncte. 
Creşterea survine probabil în contextul începerii unui an nou şi a aşteptărilor faţă de 
un nou guvern care va fi instalat în urma alegerilor generale din 11 decembrie 2016.
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Datele lunii noiembrie 2016

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.

 Noiembrie faţă de Octombrie  Peste 6 luni faţă de Noiembrie 

 

Cum apreciaţi nivelul 
acestor indicatori? 

Creştere Ne-
schimbat

Scădere Indexul de 
Difuziune 

 Creştere Ne-
schimbat 

Scădere Indexul de 
Difuziune 

1. Producţia 29 52 19 55  37 49 12 62 

2. Comenzi noi 26 54 19 53  34 53 13 60 

3. Stocurile 14 62 16 45  15 63 13 47 

4. Costurile de producţie  24 69 6 58  34 58 8 62 

5. Comenzi neexecutate 11 71 18 46  17 67 16 51 

6. Timpul de livrare de la 
furnizori 

9 87 2 52  4 87 7 48 

7. Numărul angajaţilor 13 76 12 51  19 72 9 55 

8. Comenzi noi pentru 
export 

34 47 19 58  42 50 8 67 

9. Importuri de materii 
prime, materiale 

28 63 10 59  31 65 4 63 

10. Preţurile încasate pentru 
produsele livrate 

7 89 5 51  21 75 4 58 

11. Cheltuielile de capital 20 69 4 55  29 61 5 59 
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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: ianuarie 2017 cu situaţia din decembrie 2016.

• Barometru lunar cu situaţia la zi din industrie.

• Prezintă activitatea din industrie în luna noiembrie 2016.

• 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 14-16
decembrie 2016. 

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


