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Studiu privind evaluarea nivelului tehnic şi tehnologic al capacit ǎţilor de
producţie existente în industria de profil.
Cercetarea a fost făcută în decembrie 2009, pe un eşantion de 298 de reprezentanţi ai unităţilor
de morărit şi panificaţie din România, folosind ca metodă: chestionar autoaplicat, realizat online
– 220 de chestionare şi chestionar administrat de către operator de interviu – 78 de chestionare.
Urmare analizei chestionarelor completate, cercetarea a ajuns la următoarele concluzii:
● Piaţa afacerilor în domeniul producţiei produselor de morărit, panificaţie şi produse
făinoase este în trei sferturi din cazuri (74,5%) în mediul urban;

● Profilul firmei: două treimi dintre firme (60,4%) sunt producătoare de pâine, mai mult de
jumătate fabrică şi alte produse de panificaţie (cornuri, batoane, chifle, baghete, împletituri 56,7%), respectiv produse de patiserie (55,7%), iar un sfert sunt producătoare de făină
(24,5%);
● Capacitatea medie de producţie a fabricanţilor de pâine este de 124 tone/24 ore, iar a
producătorilor de făină este de 749 tone/24 ore;
● Capacitatea de producţie utilizată : în jur a 50 - 60% din capacitatea maximă;
● Tipul instalaţiilor folosite:
- instalaţii continue - sunt folosite de cei mai mulţi producători de pâine (40,6%) şi de
făină (23,9 %);
- instalaţii discontinue - sunt folosite de cei mai mulţi producători de produse de
panificaţie (34,9%) şi de produse de patiserie (34,1% );
● Tipul de combustibil utilizat în producţie: gaz (49,1%); electric (37,4%); motorină
(7,8%); alte tipuri (5,8%);
● Existenţa laboratoarelor proprii: jumătate din firme au laborator propriu (50,7%),
acest procent crescând la 60% în cazul firmelor membre ROMPAN. Trei sferturi dintre
laboratoare (74,2%) sunt autorizate, iar mai mult de două treimi (68,9%) sunt acreditate;
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● Servicii de transport: două treimi dintre firmele intervievate au parc auto propriu, doar
6% folosesc servicii externalizate (parc auto atras), în timp ce 16% dintre firme utilizează atât
servicii interne cât şi externe de transport materii prime şi produse finite;
● Intreţinerea şi repararea instalaţiilor: aceste operaţii sunt realizate de către angajaţii
proprii în jumătate din cazuri (48,3%) – faţă de unul din cinci cazuri (20,5%) în care aceste
servicii sunt externalizate;
● Investiţii în modernizarea instalaţiilor de producţie/dotarea tehnică: In perioada
2006 - 2008 jumătate din firme au investit în mod constant: 49,3% în 2006, 53,7% în 2007, 51,7
% în 2008, procentul acestora scăzând în 2009 la 46%. Valoarea investiţiilor: Sumele medii
investite au scăzut din 2006 şi până în prezent. Faţă de 2006 şi 2007 când sumele medii investite
au fost de 57.178 euro, respectiv de 53.740 euro, nivelul mediu al investiţiilor a scăzut în 2008
la suma de 31.508, iar în 2009 firmele au investit în medie suma de 43.238 euro. Sursele
investiţiei: capital propriu ( 59,6%); credite bancare (29,9%); fonduri europene (5,9%); alte surse
(4,7%).
Investiţii preconizate pentru anul 2010: Mai mult de jumătate din firme doresc să
investească pentru îmbunătăţirea capacităţii tehnice şi tehnologice de producţie. Ele îşi propun să
aloce în medie 26,57% din cifra de afaceri din anul 2008;
● Oportunităţi de finanţare pentru investiţii: Doar un sfert din respondenţi (24,6%)
estimează că suma necesară pentru investiţii va putea fi acoperită în totalitate din fondurile
proprii, în timp ce cei mai mulţi şi-au propus să utilizeze surse suplimentare de finanţare (61,8%)
din care, în principal, fonduri europene (58,3%). Numai un sfert dintre respondenţi (26,7%) şi-au
planificat să utilizeze creditele bancare ca sursă adiacentă de finanţare.
In timp ce în ultimii 3 ani ((2007 - 2009) 29,4% din totalul firmelor chestionate au depus cereri
de finanţare pentru fonduri europene nerambursabile sau pentru obţinerea unor sume de bani din
alte surse de finanţare, în anul 2010, 40,5% dintre firmele din domeniu intenţionează să depună
astfel de cereri. Procentul firmelor interesate de accesarea fondurilor europene este mai ridicat în
cazul firmelor membre ROMPAN, atât în ceea ce priveşte depunerea de cereri de finanţare în
ultimii 3 ani (43,4%), cât şi intenţia de depuneri de astfel de cereri în 2010 (45,3%).

