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Indicatorii de sănătate financiară a firmelor continuă să se mențină, în 
cele mai multe cazuri, peste pragul critic aferent zonei de risc
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Sursa: MFP, BNR, calcule BNR

Indicatorii de sănătate financiară, după principale sectoare de activitate



Necesarul de recapitalizare a economiei rămâne ridicat, dar tendința de 
îmbunătățire care a debutat în ultimii ani s-a menținut, pe fondul unei 

bune dinamici a profitabilității
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Sursa: MFP, BNR, calcule BNR

Evoluția profitabilitații în funcție de sectorul
de activitate

Necesarul de recapitalizare în economia României



Lichiditatea firmelor s-a ameliorat în ultimii ani, existând spațiu 
suplimentar pentru a gestiona eventuale constrângeri de acest tip
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Sursa: MFP, BNR, calcule BNR
*Firme cu lichiditate generală < 100%

Distribuția firmelor în funcție de indicatorul de lichiditate generală

Cifra de afaceri



Creșterile de prețuri pot afecta semnificativ capacitatea economiei de a 
genera rezultate financiare pozitive
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Ponderea companiilor cu pierderi s-ar majora de la 16 la sută la:

- 37 la sută în cazul creșterii cheltuielilor cu materii prime cu 25 la sută

- 44 la sută în cazul creșterii cheltuielilor cu materii prime cu 50 la sută

Distribuția companiilor după marja de 
profitabilitate

Ponderea în cifra de afaceri totală a companiilor cu 
pierderi

Sursa: MFP, BNR, calcule BNR



Creșterea costului îndatorării reclamă și mai pregnant necesitatea 
menținerii adecvate a sănătății financiare a firmelor, 

în special a celor cu grad mare de îndatorare 
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Sursa: MFP, BNR, calcule BNR
* Firme cu raportul datoriilor la capitaluri proprii > 2

Distribuția firmelor în funcție de gradul de îndatorare (Datorii / Capital)

Cifra de afaceri



Datoriile comerciale au cea mai însemnată pondere în pasivele firmelor, 
după capitalurile proprii, și cea mai ridicată rată de creștere 
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Sursa: MFP, BNR, calcule BNR

Structura pasivului companilor nefinanciare



Restanțele aferente datoriilor comerciale cunosc creșteri importante, 
dar rămân concentrate la un număr relativ scăzut de firme
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*) altele decât cele față de sectorul bancar și IFN
**) doar companiile care au depus bilanțul la iunie 2021

Evoluția restanțelor* la plată în 
economie**

Sursa: MFP, BNR, calcule BNR

Distribuția restanțelor pentru furnizori



Creditarea companiilor a accelerat, concomitent cu reducerea ratei 
creditelor neperformante
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Evoluția creditării după criteriul tehnologic Rata creditelor neperformante în funcție de 
mărimea companiilor

Sursa: MFP, INS, BNR



În loc de concluzii
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o Gradul mare de incertitudine cu privire la evoluțiile economice
din România și la nivel internațional reclamă menținerea unui
nivel adecvat al sănătății financiare a firmelor, pentru a putea face
față posibilelor viitoare evoluții nefavorabile

o Îmbunătățirea educației financiare a managerilor și a pregătirii
profesionale a bancherilor este esențială pentru menținerea
sănătății financiare a firmelor și a sustenabilității procesului de
creditare

o Sprijinul autorităților în finanțarea firmelor ar trebui să fie într-o
mai mare măsură țintit către domeniile cu valoare adăugată mai
mare și în care România înregistrează avantaje competitive



Vă mulţumesc!


