
Blocajul financiar tine productia pe loc
Peste o treime din oamenii de afaceri considera ca productia nu se dezvolta din cauza cererii insuficiente,
se arata in raportul de conjunctura pentru luna iunie intocmit de Banca Nationala a Romaniei. Aceste
opinii sunt exprimate de manageri din industria electronica, chimica, transporturi si prelucrarea
petrolului, care considera ca nu exista cerere suficienta pentru relansarea productiei. Un alt factor care
este facut responsabil pentru limitarea cresterii productiei de 33% dintre subiectii sondajului BNR este
reprezentat de blocajul financiar. Dificultatea de asigurare a fluxurilor financiare este prezenta in toate
ramurile industriale, mai putin afectate decat majoritatea fiind industria alimentara, metalurgica, materiale
de constructii, edituri si poligrafie. Potrivit raportului BNR, 26% dintre managerii chestionati sunt de
parere ca cea mai mare influenta asupra productiei o are lipsa de materie prima. Comparabil cu luna mai,
procentul celor care acuza lipsa de materii prime s-a dublat. Pentru luna iunie, circa 31% din agentii
economici considera ca portofoliul lor de comenzi a crescut, in timp ce 59% indica o stagnare a
volumului inregistrat in lunile precedente. Cei care considera ca au avut un regres al comenzilor
reprezinta 9% dintre agentii economici inclusi in studiul bancii centrale. Aprecierile privind evolutia
portofoliului de comenzi pentru export au fost, si luna trecuta, favorabile unui trend ascendent circa 32%
dintre participantii la sondaj au estimat o crestere a exportului, iar 37% considera ca in sectoarele pe care
le reprezinta, comenzile externe se vor situa la un nivel stabil. O conjunctura mai putin favorabila in luna
iunie a fost semnalata de 11% din agentii economici care intra in componenta esantionului chestionat.
Mai putin optimisti sunt agentii economici din industria extractiva (circa 32%), precum si cei din
industria de prelucrare a petrolului si prelucrare a lemnului (21, respectiv 15%). In ciuda estimarilor
pesimiste, aproximativ 56% dintre cei chestionati considera ca in luna iunie s-a obtinut o productie mai
mare decat in luna precedenta, 30% indica mentinerea pe aceiasi linie, iar 13% din participantii la sondaj
considera ca productia a fost in regres fata de luna mai. In privinta investitiilor, subiectii sondajului sunt
de parere ca in luna iunie acestea au inregistrat un ritm mai lent decat in mai. Pe ansamblul sectorului de
productie industriala, 23% dintre agentii economici au estimat ca au existat resurse pentru investitii.
Aceste opinii provin de la operatori din industria mijloacelor de transport, sectorul energetic si extractie.
Sondajul de conjunctura al BNR cuprinde un esantion national de 380 de unitati industriale si de
constructii, selectate astfel incat sa fie repezentative. 
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