PIA}~

L

a \nceput
de martie,
s-a constatat
o cre[tere
a nivelului
comenzilor de
transport postate
pe burs`, datorat`
varia]iei sezoniere
a pie]ei.

PRIMELE

semnale
pozitive?
Pia]a transporturilor a fost lovit`
din plin de criza economic`. Blocajul
financiar, accesul redus la surse de
finan]are, ne\ncasarea crean]elor dar,
\n special, sc`derea puternic` a cererii
au dus la poate cea mai neagr` perioad`
din istoria transporturilor române[ti postdecembriste.

Cre[tere
la m`rfurile
transportate
Pe bursele de transport, la fel ca
[i pe \ntreaga pia]` a transportului
rutier de m`rfuri, se face sim]it` o
varia]ie sezonier` anual`. Lunile ianuarie - februarie constituie un debut
anual s`r`c`cios \n m`rfuri de transportat. Urmeaz`, \n mod normal, \n
martie, o cre[tere semnificativ` fa]` de
primele dou` luni care, cu excep]ia
s`rb`torii Pa[telui, se men]ine pân` \n
luna august. În aceast` lun`, tradi]ional`
a concediilor, pia]a \nregistreaz` o
sc`dere. Dup` care, din septembrie, vin
iar`[i luni bune pentru transportatori, pân` la Cr`ciun, de la care, pân`
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Dan Cotenescu,
director general
BursaTransport:
„Criza s-a instalat pe pia]a
transporturilor \n octombrie
2008 [i a avut ca efect
sc`derea brutal` [i atipic`,
din punct de vedere sezonier, a nivelului pie]ei la
40% din ceea ce se preconiza \n 2008. Dup` care,
pia]a a continuat s`
func]ioneze la acest nivel
sc`zut, respectând varia]ia
sezonier` anual`“.

dup` Anul Nou, se \nregistreaz` cel
mai redus nivel anual al pie]ei.
„Cu excep]ia perioadei Pa[telui [i
a concediilor din august, pia]a func]ioneaz` la nivel normal din martie pân`
\n decembrie la Cr`ciun. Nivelul pie]ei
transportului (num`rul m`rfurilor de
transportat) urmeaz` trendul economic general. Astfel, nivelul normal
al pie]ei este altul de la an la an, dar

varia]ia sezonier` se p`streaz`“, a
explicat Dan Cotenescu, director gene ral BursaTransport, una dintre
principalele burse de transport din
România.
Criza s-a instalat pe pia]a transporturilor din România \ncepând din
octombrie 2008 [i s-a accentuat \n
noiembrie. Astfel, \n ]ara noastr`,
momentul de declan[are a crizei a
determinat o prelungire cu dou` luni
(cel pu]in) a celei mai slabe perioade
a anului.
„Sc`derea num`rului de m`rfuri
transportate a ajuns \n final la 40%
din ceea ce ar fi trebuit s` se \ntâmple dac` num`rul de m`rfuri [i-ar fi urmat
varia]ia sezonier`. Partea bun` a
lucrurilor este c` dup` perioada Cr`ciun
- Anul Nou, nivelul lunilor ianuarie [i
februarie s-a p`strat acela[i cu cel din
octombrie - noiembrie 2008“, a precizat Dan Cotenescu. Faptul c` lipsa
comenzilor de transport, specific`
\nceputului de an, a fost devansat`
de criza care s-a instalat \n toamn` a
amplificat dificult`]ile resim]ite de
c`tre firme. Astfel, chiar dac` am ajuns
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\n luna martie [i primele semne pozitive au ap`rut, mul]i transportatori
traverseaz` situa]ii extrem de dificile,
din care se vor redresa cu mare dificultate. Aceast` varia]ie pozitiv` a
m`rfurilor postate pe BursaTransport
ne face s` sper`m \ntr-o redresare a
situa]iei actuale, \ns` trebuie s` preciz`m faptul c` sfâr[itul lunii februarie - \nceputul lunii martie 2009 abia
a atins nivelul \nregistrat la sfâr[itul lunii
ianuarie 2008. Astfel, speran]ele sunt
legate \n primul rând de p`strarea
trendului cresc`tor al num`rului de
m`rfuri [i \ntr-o mic` m`sur` de nivelul
atins \n aceast` perioad`, aflat mult sub
a[tept`rile pie]ei de transport.

Evolu]ie m`rfuri postate pe BursaTransport
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