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Exporturile, prioritate pe termen lung!

Contribuie la:

 ameliorarea deficitului balanţei comerciale;

 creșterea produsului intern brut;

 o dezvoltare pe baze sănătoase a economiei românești.
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Exporturile românești – date și fapte

România:

 înregistreză în mod curent o balanță comercială deficitară;

 activitatea de comerț exterior contribuie negativ la creșterea 

PIB;

 ocupă locul 15 în UE, după volumul exportului de bunuri, 

deși este a șasea țară ca populație și a opta ca suprafață 

(2020);

 este în top 10 (UE) al celor mai afectate țări din punct de 

vedere al scăderii exportului (-10% în 2020);
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 problemele companiilor

exportatoare;

 implicarea Camerei 

bucureștene în:

 susținerea activității 
exportatorilor;

 promovarea ofertei 

românești pe piețele 

externe.

Subiecte abordate:
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Contextul macroeconomic și sanitar cere:

 din partea autorităților: măsuri coerente, 
consecvente și conjugate;

 din partea reprezentanților comunității de 
afaceri: flexibilitate și initiativă;

 noi modalități de a veni în sprijinul 
exportatorilor, utilizând experiența, relațiile și 
disponibilitatea fiecărui actor din piață.

Ce e de făcut?
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 sistemul de muncă flexibilă;

 liniile de finanţare pentru IMM-uri, dar şi pentru 

companiile care nu se încadrează în această categorie.

Măsuri utile care au contribuit la “recalibrarea” afacerilor în 2020
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 acordarea de credite cu garanţii 
de stat şi dobândă subvenţionată 

pentru capital de lucru;

 prevederile privind şomajul 
tehnic;

6



Probleme:
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 perioada de revenire a 

economiei va fi mai lungă 

decât se anticipa;

 criza sanitară e departe de 

final;

ATENȚIE! Retragerea prematură şi bruscă a 

sprijinului statului ar conduce la un val de falimente!
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Statul trebuie să investească în mediul privat
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 masuri menite să asigure lichidităţi şi finanţări;

 simplificarea şi clarificarea procedurilor necesare 

pentru accesarea diverselor programe guvernamentale;

 automatizarea procedurilor de evaluare a dosarelor 

depuse de companii;

 scurtarea perioadei de procesare pentru creditele 
bancare acordate în cadrul diverselor axe de finanţare;

 relansarea programului de promovare a exportului;

 relansarea programului de internaționalizare.
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 Organizarea de forumuri de afaceri și de investiții 
(în mediul virtual și în format hibrid)

CCIB susţine internaţionalizarea 
afacerilor companiilor româneşti prin:   
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 Organizarea de seriei de evenimente 
“Ziua Oportunitatilor de Afaceri”

CCIB susţine internaţionalizarea 
afacerilor companiilor româneşti prin:   

Informații utile despre:

 tendinţele în comerţ exterior;

 cadrul juridic bilateral

 accesul pe pieţe cu potenţial;

 participarea la licitaţii pe proiecte;

 oportunităţi de afaceri şi investiţionale;

 stimulentele acordate investitorilor străini. 10
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 intermediul unui birou de reprezentare deschis la 

Tanger (Regatul Maroc), pentru regiunea magrebiană

 Informații utile despre: 

o mediul de afaceri;

o oportunitati de afaceri și investiționale.

 Consiliere și asistență

CCIB susţine internaţionalizarea 
afacerilor companiilor româneşti prin:   
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Alte modalități de identificare    
de parteneri de afaceri, prin CCIB

 participând la evenimentele online organizate în 

rețeaua EEN;

 accesând publicația Afacerea 
(https://ccib.ro/afacerea/);

 accesând Bursa de afaceri 
(https://ccib.ro/bursa-de-afaceri/);

 solicitând asistență și consultanță specialiștilor 

noștri.
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Membrii CCIB

 reduceri de până la până la 50% la tarife, pentru 

majoritatea serviciilor;

 până la 24 de ore de consultanţă netarifate/an;

 eliberarea de scrisori de recomandare;

 eliberarea de certificate pentru participarea la 

licitaţii în străinătate;

 promovarea ofertei companiei, pe plan intern şi 
extern, online şi offline, prin mijloace specifice.
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Contactați echipa noastră!

Telefon: 021 319 0087, fax 021 319 0142

e-mail: office@ccib.ro

www.ccib.ro
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Vă mulțumesc!
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