
Finanţarea companiilor între 
Austeritate şi Dezvoltare 

 

Criza nu poate fi depăşită fără 
finanţarea companiilor cu capital 

autohton 



Unde ne  aflăm (INS 2012) 

În 2010 economia  României  era structurată astfel (INS 2012): 

>15000 grupuri de firme dc cca100 controlate  din România 

>5000 grupuri de firme capital românesc 

Cifra Afaceri/Număr angajaţi 2010 

3400 companii capital autohton CA cca 100 mild euro/950.000 sal  - 40% 
CA a companiilor din România 

Creşteri CA între 77-194%  între 2008-2010 

25835 companii capital străin CA cca 100 mild euro/916.869 sal  



Structura exporturi 2012 
 Industria Prelucrătoare / Intensitatea tehnologică (INS 2012)  

Evoluţie 2009-2012 cca 50% categorii HIGH şi Medium High Tech 

• Creştere exporturi HIGH TECH de la 10,3% la 12,3%??! 

 

• Scădere exporturi Medium High Tech de la 42,9% la 41,3% 

 

• Creştere exporturi Medium Low Tech de la 19,9% la 22,9% 

 

• Scădere exporturi Low Tech de la 26,9% la 23,7% 



Structura Industriei (2010) 
(Studiu Prof. Dr. Cezar Mereuţă) 

 
• companii cu capital majoritar străin, acoperă 76,55% CA (TOP 100) 

• 3 companii cu capital majoritar românesc 3,87% CA (TOP 100) 

• 13 companii cu capital majoritar de stat 19,58% CA  (TOP 100) 

• Export analiza 34 pieţe (CAEN) 

• 25 pieţe respective 73,4% lideri companii cu capital majoritar străin 

• 21 pieţe 61,8% au 2 companii din TOP 3 cu capital străin 

• 15 pieţe 44,1% au Top 3 format integral din companii cu capital majoritar 
străin 

• Din 8 pieţe semnificative 1 PIAŢĂ (încălţăminte, tăbăcire piei şi finisare piei) 
are GRAD acoperire 117,9% (1396 export/1185import mil euro) 



Capital autohton vs. Capital străin 

 
• Raportul Bruegel 2011; investiţiile străine 1989-2008 preponderent 

speculative în România faţă  de Cehia, Polonia, Ungaria 

 

• Conferinţa BNR BM 2011 creştere  superioară 2003-2008 a  productivităţii  
şi VAB companii capital românesc vs capital internaţional 

 

• ISD 23 ani 55 mld euro dc 17 mld euro în industria  prelucrătoare, dc 7 mld 
euro investiţii greenfield 

 

• 36,5 mld euro transfer în 8 ani de românii din străinătate (sursa BNR şi INS) 



Compania de nivel intermediar- concept nou 
Pilon de creştere economică a României 

 
• Franţa: nr. sal. 250-5000 angajaţi max. 1500 Meuro (grup firme) 

 

• De două ori mai puţine companii decât în UK şi Germania 

 

• România - propunere 250- 2000 angajaţi 

 

• Lipsa analize dar există realităţi - ”Campioni” (strategie de dezvoltare 
promovată de UE) 

 

• Grup Romet Ca 131 mil eur (2005) la 300 mil eur (2011); 22 firme 2000 
angajaţi 

 

• Grup Energobit 52 mil euro (2006) la 120 mil eur (2011) 17 companii 850 
angajaţi 

 



Politica  BNR  în susţinerea  economiei 

• Banca Angliei a  preluat  răspunderea finanţării directe  a IMM-urilor (a 
injectat cca 150 mld lire sterline) 

 

• Franţa a lansat în oct 2012 Banca Publică de Investiţii pentru a injecta min 
30 mld euro în finanţarea companiilor 

 

• Control inflaţie prin măsuri care să ducă la creşterea ofertei interne de 
bunuri şi produse (alimentare şi nealimentare) 

 

• Reducerea dobânzii de politică monetară pentru a permite reducerea 
costului creditelor 

 

• Grila de impunere a rezervelor minime obligatorii diferenţiat în funcţie de 
destinaţia creditelor: stimularea activităţilor de producţie 



Politica BNR în susţinerea economiei 
-continuare- 

• Norme bancare diferenţiate ca nivel de risc pentru subfurnizorii unei 
companii integratoare, pentru facilitarea creditării IMM-urilor pe baza de 
cesiune de creanţe din contracte ferme pe termen lung (ex. industria auto) 

• Corelare  politică monetară cu cea fiscală (credite mai ieftine pentru 
investiţii productive combinat cu fiscalitate atractivă) 

• Stimularea  investiţiilor IMM-uri inovative, cu CA <100000 euro, cu un 
plafon de 10000 euro/an 

• Capitalizarea majoră a CEC-ului (prin folosirea a min 5 miliarde  euro din 
rezerva BNR) pentru finanţarea dezvoltării IMM-urilor şi creerea unor 
grupuri productive româneşti competitive (trecerea întreprinderilor 
româneşti din categoria  micro/mici în categoria mijlocii sau intermediare). 



Politica BNR în susţinerea economiei 
-continuare- 

• Asigurarea condiţiilor ca firmele româneşti să poată  investi în R&D şi în 
extinderea activităţii lor în zona UE şi în afara acesteia. 

 

• Taxarea specială a tranzacţiilor finanaciare “short” (speculative) în scopul 
descurajării speculaţiilor financiare şi distorsionarea cursului de schimb 
(lipsa de consens European dar aplicată de membrii UE puternici 
(Germania, Franţa; respinsă de UK). Alimentare cu sumele colectate a 
Fondului Strategic de  Investiţii (finanţare companii productive), alături de 
măsuri ale MF. 

 

 



Măsuri Minister Finanţe 

 
• Acordarea de ajutoare de stat pe baza unor criterii transparente şi 

urmărind susţinerea investiţiilor productive. 
 

• Fond de Dezvoltare prin emisiune de titluri de stat adresată exclusiv 
populaţiei, maturitate 10-15 ani şi tranzacţionabile pe Bursa de Valori 
(economiile populaţie + firme au crescut cu 10 mld euro în perioada 2009-
2012). 
 

• Sursa pentru Fond Strategic Investiţii (Polonia iniţiază FSI cu 10 mld euro 
până în 2015 şi la cca 100 mld în următorii 8 ani!!!). 
 

• Scutirea de la impozitare a dividendelor sau a altor resurse financiare 
utilizate pentru capitalizarea IMM-urilor (cu fixarea unui plafon maximal 
anual). 

 



Măsuri Minister Finanţe 

-continuare- 

• Impozitarea stimulativă a participării cu capital (indiferent de formă) la 
finanţarea pe perioade min. de 5-7 ani a firmelor noi inovative (impozit 
ZERO pentru producţie PROTOTIP); 

• Fiscalitate diferenţiată pentru industrii noi: industria sănătăţii, industrii 
creative s.a.; 

• Fiscalitate diferenţiată pentru industrii noi: industria sănătăţii, industrii 
creative s.a.; 

• Impozitarea suplimentară a profiturilor volatile generate de creşterea 
preţurilor administrate, fără o justificare economică reală (după Ungaria şi 
UK, recent Polonia a anunţat impozitarea cu 40% a  profiturilor volatile); 

• Instituirea unei taxe aplicabilă companiilor ce se delocalizează din 
România (ex. Olanda, Belgia, UK, Franţa). 



CONCLUZII 

• CRIZA nu poate fi trecută doar prin AUSTERITATE sau protecţie socială 
extinsă 

 

• “Campionii” României alături de companiile inovative (domeniile anunţate 
de UE, în domeniul reindustrializării UE) TREBUIE  finanţate de bănci şi 
susţinute de MF 

 

• Pactul pentru Dezvoltare Economică, propus de AOAR formaţiunilor 
politice este CRUCIAL pentru România anului 2020 şi în continuare 

 

• O ţara care NU PRODUCE NU ARE CE VINDE!!! 


