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 Argument

L ucrarea își propune scoaterea în evidență a locului și rolului capitalului privat românesc în economia 
locală. La 26 de ani de la Revoluție, s-a dezvoltat o puternică clasă antreprenorială în România, chiar 
dacă, la vârf, firmele străine domină.

Firmele românești dețin 47% din cifra de afaceri globală a companiilor locale, față de 49% cele străine,
restul de 4% aparținând companiilor de stat.

Doar 138 de companii cu capital privat românesc au afaceri în echivalent de peste 50 milioane de euro
față de 322 de firme cu capital străin și încă 30 firme de stat care depășesc acest prag al cifrei de
afaceri.

În intervalul 10-50 milioane de euro se confruntă circa 1.300 de firme cu capital străin și 1.000 de
firme cu capital românesc privat.

Firmele locale domină însă grupa 2-10 milioane de euro, cu circa 7.200 de companii, față de 2.700
de firme străine, iar în grupa de sub 2 milioane de euro, raportul este de 415.000 de firme românești la
34.000 de firme străine.

Sunt prezentate date despre indicatorii de productivitate ai firmelor românești, de îndatorare, de
salarizare și despre ponderile acestora în cele mai importante sectoare din economie după codul
CAEN2.

Lucrarea analizează doar sectorul companiilor, fără bănci și companii de asigurări.

Definiția firmelor străine este, conform Oficiului Național al Registrului Comerțului, următoarea:
„Prin societate cu participare străină la capitalul social se înțelege societatea constituită, parțial sau
integral, prin participarea unor persoane fizice sau juridice cu domiciliul stabil sau cu sediul social în
afara României”.

Denumirea „firme românești” sau „capital românesc” desemnează, pe parcursul lucrării, firme cu
capital privat românesc.
Au fost folosite doar date privind firmele cu cifră de afaceri diferită de zero care au făcut raportări la
Registrul Comerțului.

Mesajul Patronatului Serviciilor Private

Analiza Ziarului Financiar reunește date, calcule și rezultate care poziționează capitalul autohton ca factor 
important într-o dezvoltare economică stabilă, capabilă să asigure locuri de muncă și prosperitate pe 
termen lung.
Demersul Patronatului Serviciilor Private va stimula spiritul antreprenorial, creativitatea și va mobiliza 
competențele și resursele financiare, chiar dacă încă reduse, în direcția dezvoltării afacerilor, utilizării mai 
inteligente a resurselor materiale și umane disponibile.
Profitabilitatea semnificativ mai ridicată pe care o realizează companiile cu capitalul autohton  
demonstrează că antreprenorii români sunt creativi, buni plătitori de taxe și impozite și merită respectul 
societății pentru eforturile pe care le fac, riscurile pe care și le asumă, de cele mai multe ori împreună cu 
angajații lor.
Pe parcursul realizării acestei analize, a rezultat necesitatea creșterii transparenței administrative,  
necesitatea creșterii gradului de cunoaștere a datelor microeconomice, pentru a permite decidenților 
politici, Guvernului, să adopte măsuri stimulative pentru mediul de afaceri, așa cum procedează toate 
guvernele țărilor membre ale UE.
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Pentru a evalua impactul capitalului autohton în economia românească, cel mai bun indicator 
este ponderea, în cifra de afaceri totală a companiilor din România, a companiilor cu capital 
privat românesc.

Cele 423.000 de firme active cu capital privat românesc au avut în 2014, conform Registrului 
Comerțului, o cifră de afaceri de 509 miliarde de lei, adică 47% din cifra totală de afaceri a companiilor 
înregistrate în România, care s-a ridicat în 2014 la 1.088 mld. lei (Tabel 1).

Companiile străine cu cifră de afaceri mai mare ca zero, care au desfășurat afaceri de 536 mld. lei 
în 2014, ceea ce înseamnă o pondere de 49%, erau la sfârșitul lunii decembrie 2014 în număr de circa 
38.000.

Ca urmare, cifra de afaceri medie a unei întreprinderi străine, de 14 mil. lei, este mai mare de 12 ori 
decât cifra de afaceri medie a unei întreprinderi cu capital local, de 1,2 mil. lei.

Diferența se datorează și faptului că întreprinderile cu capital străin activează în principal în industrie, 
iar cele cu capital privat românesc, în servicii (comerț, hoteluri și restaurante).

Forța financiară a întreprinderilor străine nu le-a făcut însă pe acestea mai profitabile. Astfel, în 2014, 
cele 38.000 de companii străine au declarat pierderi nete de 28 de miliarde de lei și profituri nete de 26 
de miliarde de lei, deci un rezultat net negativ per sistem companii străine de 2 miliarde de lei.

În schimb, cele 422.000 de companii cu capital românesc au declarat în 2014 pierderi nete de 19 
miliarde de lei și un profit net cumulat de 33 de miliarde de lei, deci un rezultat pozitiv de 14 miliarde lei.

Privind din punctul de vedere al marjei de profit, companiile românești profitabile au avut o marjă de 
profit de 6% în 2014, iar cele străine, una de 5%.

Productivitatea din companiile străine este dublă față de companiile cu capital autohton. Astfel, la o 
cifră de afaceri similară, numărul mediu de angajați din companiile străine era de 1,18 milioane în 2014, 
față de 2,4 mil. angajați în companiile cu capital românesc (Tabel 3).

Diferența se datorează și în acest caz faptului că întreprinderile românești sunt în principal în zona de 
servicii, în timp ce investitorii străini domină industria.

În sumă, profilul unei companii cu capital românesc este următorul: circa 1,2 milioane de lei afaceri, 6 
angajați și o profitabilitate medie de 6%.

O companie străină are în medie afaceri de 14 mil. lei, circa 30 de angajați și o profitabilitate medie de 5%.
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Finanțarea sistemului de companii din România

Cele 461.000 de companii care au declarat în 2014 o cifră de afaceri mai mare ca zero au avut afaceri 
de 1.088 miliarde de lei. Valoarea totală a activelor per total sistem de companii locale era de 1.097 
miliarde de lei la sfârșitul anului 2014, finanțate în felul următor: 721 miliarde de lei datorii și 376 miliarde 
de lei capitaluri proprii. Gradul de îndatorare pe întreg sistemul de companii din România este de circa 
66%.

Din cele 721 de miliarde de lei datorii, doar 110 miliarde de lei sunt către bănci și alte 120 miliarde de lei 
către acționari (date valabile la sfârșitul lunii decembrie 2014, conform Ministerului de Finanțe). Restul de 
aproape 500 de miliarde de lei sunt datorii către furnizori.

Sistemul de companii din România stă pe capitaluri proprii de 376 miliarde de lei, adică 84 miliarde  
de euro.

Analiză întocmită de
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capital străin și a firmelor
cu capital privat românesc
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Un calcul brut al return-on-equity (ROE) în 2014 al profitului adus de capitalul propriu pe toată 
economia indică un raport de 12 miliarde de lei/376 miliarde de lei, adică 3,2%. Cele 12 miliarde de lei 
sunt rezultatul net al pierderilor și profiturilor însumate înregistrate de toate companiile din România în 
2014 (vezi Tabelul 1). Capitalul propriu luat în calcul este suma capitalurilor proprii ale firmelor străine, 
românești private și românești de stat, conform Registrului Comerțului (Tabelul 2).

Din acest punct de vedere, firmele românești au adus în total un ROE de 14 mld. lei/145 mld. lei în 2014 
(Tabelul 1), adică de 10%, în timp ce firmele străine au adus pierderi în 2014.

Capitalul propriu al firmelor private românești era de 145 miliarde de lei (33 mld. euro) în 2014, față de 
un capital social subscris de 118 miliarde de lei, conform Registrului Comerțului.

Capitalul propriu al firmelor străine era de 172 de miliarde de lei (39 mld. euro) la sfârșitul lui 2014, față 
de un capital social subscris de 146 miliarde de lei (vezi Tabelul 2).

Soldul investițiilor străine declarat de Banca Națională la sfârșitul lunii decembrie 2014 era de 64,2 
miliarde de euro, însă diferența de aproape 25 de miliarde de euro o constituie creditele intragrup, 
încadrate tot la investiții străine.

Gradul de îndatorare (datorii/active totale) al firmelor cu capital românesc era în 2014 de 70%, față de 
66% grad de îndatorare al firmelor străine.

Firmele românești și-au redus gradul de îndatorare între 2013 și 2014 cu 2 puncte procentuale, adică 
cu 6 miliarde de lei.

Firmele românești au o poziție dificilă în ceea ce privește datoriile pe termen scurt (DTS) în valoare de 
245 de miliarde lei în 2014.

Poziția datoriilor pe termen scurt este în scădere cu 6 miliarde de lei față de 2013, dar ponderea în total 
pasive este de 50%, față de 40% în cazul firmelor străine.

Românii - 54 mld. lei profit cumulat, străinii - 3 mld. lei

În 2008, în pofida faptului că a fost unul dintre cei mai buni ani pentru economia românească după 
1990, companiile cu capital străin au înregistrat pierderi nete egale cu profitul net (Tabelul 1).

Astfel, la o cifră de afaceri de 480 de mld. lei, străinii au declarat pierderi nete de 26 mld. lei și profituri 
nete tot de 26 mld. lei.

În cei șapte ani dintre 2008 și 2014, firmele private românești au înregistrat un rezultat net total de 54 
de miliarde de lei, în timp ce firmele străine au avut un rezultat net total de 3 miliarde de lei.

De altfel, din cei șapte ani care au trecut de la declanșarea crizei financiare la sfârșitul lui 2008, străinii 
au declarat pierderi în patru dintre aceștia.

În 2011, pierderile nete însumate au fost de 27 de miliarde de lei, astfel încât la un profit net total de 20 
mld. lei, rezultatul final al companiilor străine a fost în 2011 de minus 7 mld. lei. În 2012, iarăși un rezultat 
final negativ de 4 mld. lei, iar în 2014, cu toată creșterea economică, rezultatul final a ajuns la un minus de 
2 mld. lei.

Pe de altă parte, companiile locale au înregistrat un rezultat net pozitiv (profit net minus pierderi nete) 
în toți anii din 2008 încoace, cu un vârf de 15 miliarde de lei chiar în 2008. Criza a micșorat aproape de 
patru ori rezultatul net al companiilor locale, pentru că a majorat pierderile și a micșorat profiturile, însă, 
per total, sistemul a rămas pe profit, raportând în anul 2009 4 miliarde de lei.

În anii următori, între 2010 și 2013, raportul a rămas favorabil cu un rezultat net de circa 5-6 miliarde 
lei. În schimb, 2014 a adus un rezultat excepțional și anume un profit net total de 33 de miliarde de lei, 
ceea ce la pierderi nete totale de 19 miliarde de lei înseamnă un rezultat final pozitiv de 14 miliarde de lei. 
Este cel mai bun rezultat pentru companiile locale din 2008 încoace.

Din punctul de vedere al profiturilor brute, la care se aplică impozit pe profit de 16%, firmele românești 
au fost în fiecare an mult peste firmele străine, cu excepția lui 2009 și 2010, când străinii nu au fost atât 
de afectați de criză precum românii.

Stadiul de dezvoltare
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După cum se vede din rezultatele sintetice ale sistemului de companii locale, companiile străine și-au 
majorat profitul brut în 2009 și 2010, în timp ce pentru companiile locale acesta a scăzut. Apoi invers, în 
2011, după scăderea salariilor, profitul brut al companiilor străine s-a micșorat de la 39 miliarde la 23 de 
miliarde, pe când profitul brut al companiilor locale a crescut de la 26 mld. lei în 2010 la 30 mld. lei în 2011.

În pofida scăderii cifrei de afaceri din ultimii trei ani a companiilor locale, acestea și-au îmbunătățit 
rezultatul financiar, astfel încât în 2014 au declarat un profit brut de 38 mld. lei, cu 7 mld. lei mai mare 
decât profitul brut declarat de investitorii străini.

În aceste condiții, investitorii români devin principalii susținători ai impozitului pe profit.
Este de explicat de ce companiile străine declară profituri mai reduse și pierderi mai mari decât 

companiile locale, cu toate că au o cifră de afaceri mai mare.
Know-how-ul adus și eficiența operațiunilor ar trebui să determine o profitabilitate mai mare pentru 

firmele străine, mai ales că perioada de investiții masive în utilaje și echipamente este epuizată, România 
intrând în faza în care capitalul străin începe să-și repatrieze câștigurile.

Analiză întocmită de
ZIARUL FINANCIAR,
realizată cu sprijinul
PSPR

Tabel 2. Cum se finanțează 
companiile străine, de stat 
și cele cu capital privat românesc
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Evoluția capitalului 
românesc  
între 2008 și 2014

Ponderea capitalului românesc în economie

Capitalul privat românesc și capitalul străin și-au împărțit în mod aproximativ egal ponderile în totalul 
cifrei de afaceri a companiilor din România în ultimii șapte ani. Cu toate acestea, se observă pierderea de 
viteză a capitalului românesc. În 2008, cifra de afaceri a celor circa 463.000 de companii cu capital privat 
românesc era de 497 mld. lei, pentru ca în 2014 să ajungă la 509 mld. lei, cu doar 2% mai mult (Tabelul 1).

Dacă se ia în considerare inflația cumulată din anii 2009 (5,59%), 2010 (6,09%), 2011 (5,79%), 2012 
(3,3%), 2013 (4,0%) și 2014 (1,1%), de 27%, înseamnă că cifra de afaceri a întreprinderilor cu capital privat 
românesc a cunoscut o scădere reală de 20%.

Pe de altă parte, întreprinderile străine au pornit de la 480 mld. lei afaceri în 2008, iar în 2014 au 
ajuns la 536 mld. lei, ceea ce înseamnă o creștere de 12%. În termeni reali, față de inflația cumulată de 
27%, rezultă o scădere de 12% în această perioadă. Astfel, de la un raport de 0,96 între cifra de afaceri a 
străinilor față de români în 2008 s-a ajuns la un raport de 1,05.

Analizând evoluția cifrelor de afaceri per total în economie în această perioadă, se observă că în 2009 
întreprinderile românești au fost mult mai lovite decât cele străine. Astfel, cifra de afaceri a companiilor 
românești a scăzut cu 10% în 2009, de la 497 mld. la 444 mld. lei, iar punctul de jos a fost atins în 2010 cu 
o cifră de afaceri de 442 mld. lei.

Capitalul străin, în schimb, și-a majorat afacerile în 2010 și chiar în 2011, nefiind afectat în aceeași 
măsură ca și capitalul românesc de tăierea salariilor și majorarea TVA din iunie 2010.

După o scurtă revenire în 2012 a cifrei de afaceri, companiile locale și-au continuat scăderea cifrei de 
afaceri și în 2013 și în 2014, pe când exact în aceeași perioadă, firmele străine și-au majorat cu circa 10% 
cifra de afaceri și, deci, rolul în economie.

PIB-ul unei țări este construit din valoarea adăugată adusă de întreprinderi plus impozitele pe produs. 
La o cifră de afaceri agregată a tuturor companiilor locale de circa 1.072 mld. lei în 2013 și de 1.088 mld. lei 
în 2014, PIB-ul a fost de 637 de miliarde de lei și respectiv de 667 miliarde lei în 2014.

2
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Evoluția numărului de angajați din firme
românești versus străine

Criza a tăiat 700.000 de angajați de pe listele companiilor autohtone, față de o reducere de doar 
20.000 de angajați la companiile cu capital străin (Tabelul 1).

Pierderea a un sfert din numărul de angajați de către companiile locale este cea mai dramatică evoluție 
a indicatorilor macroeconomici din 2008 până în prezent. Astfel, cele 463.000 de companii cu capital 
românesc cu o cifră de afaceri mai mare ca zero care au avut un rulaj de 497 mld. lei în 2008 aveau un 
număr de 3,1 milioane de angajați.

În 2014, la o cifră de afaceri puțin mai mare, de 509 mld. lei, cele 422.000 de companii private 
românești rămase mai aveau doar 2,4 milioane de angajați.

Numărul de companii cu capital autohton s-a redus cu 40.000 în perioada 2008-2014, în timp ce 
sistemul de companii străine a pierdut în aceeași perioadă 6.000 de firme, de la 44.000 la 38.000.

Companiile locale și-au redus an de an numărul de salariați, cea mai amplă scădere fiind înregistrată în 
2009, când au dat afară 500.000 de oameni. A mai urmat un val de restructurări în 2011, când au plecat 
200.000 de angajați din sectorul companiilor cu capital românesc, iar după o ușoară creștere în 2012, încă 
300.000 de joburi au fost anulate până în 2014. Astfel, productivitatea, adică cifra de afaceri per angajat, 
a crescut în cazul companiilor locale de la 160.000 de lei în 2008 la 209.000 lei în 2014. Aceasta a fost 
foarte probabil una din sursele principale ale îmbunătățirii eficienței companiilor cu capital autohton, în 
condițiile în care salariile au fost menținute sub control.

Companiile străine au evoluat de la o productivitate medie per angajat de 400.000 de lei în 2008 până 
la 453.000 de lei în 2014.

Problema este însă că, în pofida scăderii numărului de salariați, pe care era de așteptat să o execute, 
companiile cu capital privat românesc nu au reușit în ultimii trei ani o îmbunătățire a cifrei de afaceri. 
Pierderea de viteză în creșterea vânzărilor companiilor cu capital local în pofida revenirii economice 
consistente din ultimii trei ani va dăuna și asupra capacității acestora de a-și îmbunătăți productivitatea.

Evoluția capitalului 
românesc  
între 2008 și 20142
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De partea cealaltă, companiile străine au reînceput angajările din 2012 încoace, astfel că, de la 1,11 
milioane de angajați în 2012, au ajuns la 1,18 mil. angajați în 2014, în condițiile în care cifra de afaceri în 
expansiune de la 490 de miliarde lei la 536 miliarde lei în aceeași perioadă le-a permis extinderea.

Pe baza unei productivități duble, firmele străine plătesc salarii medii nete cu 90% mai mari decât 
firmele private.

Astfel, firmele străine au obținut în 2014 o productivitate medie (cifra de afaceri per angajat) de 
452.000 de lei, față de 208.500 de lei cât au obținut firmele cu capital românesc.

O explicație este faptul că, așa cum se va vedea, firmele private românești sunt prezente mai ales în 
sectorul serviciilor, pe când firmele străine domină industria.

Cea mai mică productivitate se înregistrează însă în firmele de stat, de doar 147.000 de lei pe an/
angajat.

Firmele private cu capital românesc au înregistrat o creștere a productivității de 5,5% în 2014, față de 
o creștere de doar 1% în cazul firmelor străine.

Ponderea cheltuielilor cu salariile în totalul cifrei de afaceri la investitorii străini și investitorii români 
este aproximativ egală, de 9-10%. Numai diferența între numărul de salariați de 2 la 1 între firmele 
românești și cele străine face ca salariile din sectorul firmelor cu capital străin să fie duble față de cele din 
firmele românești.

Astfel, salariul mediu net în firmele străine a fost în 2014 de 1.972 de lei, în creștere cu 2,3% față de 
2013. La firmele românești, salariul mediu a fost de 1.034 de lei în 2014, în creștere cu 12% față de 2013, 
fiind apropiat practic de salariul minim pe economie, în prezent (septembrie 2015) fiind de 777 de lei 
net. Salariul mediu net pe toate companiile din România a fost pentru cei 3,9 milioane de angajați din 
întreprinderile locale - de stat, private românești și străine - în 2014 de 1.411 lei.

Conform INS, salariul mediu net în România a fost în 2014 de circa 1.690 de lei, mai mare decât 
în întreprinderi, pe baza includerii salariilor celor 1,2 milioane de bugetari. Deși au cea mai redusă 
productivitate, cu 30% mai mică decât a firmelor private românești și cu 68% mai redusă față de firmele 
străine, firmele de stat plătesc cele mai mari salarii: 2.294 de lei salariul mediu în 2014.

În firmele de stat mai lucrează circa 290.000 de oameni, în scădere cu 24.000 față de 2013.
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Importanța  
capitalului privat 
românesc în  
sectoarele  
economiei

Tabloul economiei locale

D in 99 sectoare economice definite după CAEN 2 - împărțirea oficială folosită de Registrul 
Comerțului - unde au fost încadrate companiile în funcție de CAEN-ul principal raportat, 70 de 
sectoare au o cifră de afaceri cumulată în 2014 de peste un miliard de lei.

Acestea acoperă 99% din cifra de afaceri totală a întreprinderilor din România, de 1.088 miliarde de lei 
declarată pentru 2014 (Tabelul 4).

Din cele 70 de sectoare semnificative, 10 sectoare - comerțul cu ridicata, comerțul cu amănuntul, 
industria auto, producția și furnizarea de energie electrică și termică, transporturile, industria alimentară, 
agricultura, comerțul cu autovehicule, construcțiile și extracția țițeiului - raportează o cifră de afaceri 
totală de circa 685 de miliarde de lei, adică peste două treimi din totalul businessului local.

Numai comerțul - cu cele trei ramuri mari: cu ridicata, retailul și comerțul auto - înseamnă 40% din 
totalul cifrei de afaceri a întreprinderilor din România.

Cifra de afaceri a întreprinderilor din industrie se ridică la circa 283 miliarde de lei în 2014, deci o 
pondere de 26%. Energia și apa raportează afaceri cumulate de 76 miliarde de lei în 2014, deci o pondere 
de aproape 8%.

Agricultura și silvicultura, fără industria alimentară, înseamnă circa 36 miliarde de lei anual, adică spre 
4% din totalul businessului local.

Transporturile și logistica, cu afaceri de 57 miliarde de lei, mai aduc 6%, iar construcțiile (construcții 
de clădiri, lucrări de geniu civil, construcții speciale) însumează afaceri de aproape 60 miliarde de lei, deci 
încă 6% din economie.

IT&C-ul, care înseamnă telecom, producție de software, dar și diverse activități de servicii în tehnologia 
informației sau de management, are un rulaj anual de circa 41 miliarde de lei, încă aproape 4%.
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Deci, tabloul economiei românești dat de ponderea în cifra de afaceri a sectoarelor economiei, cu 
excepția serviciilor financiare, este următorul:

Comerțul - 60% derulat de firme private românești

Cu 40% din businessul local și aproape 800.000 de salariați, companiile din comerț reprezintă 
dominanta economiei locale. Comerțul cu ridicata (locul 1 în Tabelul 4, CAEN 46) raportează afaceri de 
233 miliarde de lei la nivelul anului 2014, adică o cincime din toată cifra de afaceri locală a întreprinderilor 
autohtone.

Capitalul românesc acoperă 57% din comerțul cu ridicata și are o pondere chiar mai mare la nivelul 
profitului net pe această ramură, de 63%.

Respectând regula general valabilă pentru toată economia românească, unde capitalul străin produce 
aceeași cifră de afaceri în general cu un număr la jumătate de angajați față de capitalul românesc, în 
comerțul cu ridicata, ponderea numărului de angajați la firmele străine este de circa 28%, față de o 
pondere în cifra de afaceri a străinilor de 43%.

Comerțul cu amănuntul (retail), care pare dominat de companiile multinaționale ce au instalat 
supermarketuri, hipermarketuri, magazine hard-discount sau de bricolaj în fiecare județ din țară, este, de 
fapt, încă într-o proporție semnificativă în mâini locale.

Doar 34% din afacerile de 146 miliarde de lei (33 mld. euro) din retail revin companiilor străine, deci loc 
de creștere probabil că mai există pentru mulți ani.

Firmele românești de profil sunt foarte fragmentate. Numai în sectorul materialelor de construcții au 
reușit să se impună, prin jucători ca Dedeman sau Arabesque. În rest, niciun lanț românesc de  
hiper/supermarketuri nu a reușit să rămână pe piață.

Importanța capitalului 
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sectoarele economiei3
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Și în comerțul de mașini, de asemenea o afacere aflată în top 10 sectoare economice din România după 
CAEN, românii domină, cu 57% pondere. În total, în comerț, capitalul românesc încă domină cu o pondere 
de circa 60%, dar situația se îndreaptă spre egalitate și probabil că în cinci ani raportul de forțe se va 
inversa, având în vedere că în piețele dezvoltate retailul modern are o pondere de circa 70%, față de 34% 
astăzi în România.

Electricitate și petrol - investitorii privați români,
ca și inexistenți

Al treilea sector ca pondere în economia românească, producția, distribuția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze și apă caldă (locul 4, CAEN 35), producția de petrol (locul 10, CAEN 6) și 
captarea și distribuția apei (locul 46, CAEN 36), este reprezentat de companii mari, foste monopoluri.

Sectorul desfășoară afaceri de circa 77 miliarde de lei pe an în 2014, adică spre 8% din cifra de afaceri 
globală a companiilor locale. Extracția de petrol și gaze naturale este dominată de investitorii străini, cu 
o pondere de 78%, aici sectorul privat local având cea mai slabă prezență din toate sectoarele economiei: 
1%. În total, sectorul privat românesc are o pondere de circa 10% din sectorul energiei, considerat 
strategic oriunde în lume. În acest sector lucrează circa 134.000 de angajați, cu o productivitate medie de 
571.000 de lei, dublu față de media pe economie.

Doar statul mai echilibrează importanța sectorului străin în energie, cu o pondere de circa 21% la 
extracția de țiței și gaz (prin Romgaz), 11% la energie și 63% la captarea și distribuția apei.

Transporturile, construcțiile și agricultura,
dominate de români

Transporturile terestre, aeriene, pe apă și depozitarea înseamnă afaceri de circa 60 miliarde de lei pe 
an. Capitalul privat românesc are o prezență de circa 50% la depozitare (locul 17 în Tabelul 4, CAEN 52), 
67% la transporturi terestre (locul 5, CAEN 49), 62% la transporturi pe apă (locul 68, CAEN 50) și 48% la 
transporturi aeriene (locul 55, CAEN 51).
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Transporturile terestre, care derulează afaceri de 43,2 miliarde de lei pe an, rămân o afacere 
românească, în care capitalul străin nu a reușit să preia controlul. Este unul dintre puținele mari sectoare 
ale economiei dominate de investitorii români. Mai mult, transportatorii români reușesc să fie printre 
cei mai mari exportatori în ultimii ani, aducând pe plus cu 2 miliarde de euro pe an balanța serviciilor, 
conform datelor privind balanța de plăți de la Banca Națională pe 2014. Productivitatea acestui sector, de 
circa 200.000 de lei pe angajat/an, reclamă însă îmbunătățiri.

Jucătorii locali au o prezență puternică și pe piața de curierat, inclusă în acest sector de activitate.
Construcțiile rulează anual circa 60 miliarde de lei, prin construcții de clădiri, lucrări de geniu civil și 

construcții speciale. Sectorul construcțiilor de clădiri (locul 9 în Tabelul 4, CAEN 41) este dominat de 
capitalul privat românesc, cu 71%. La fel și cel al construcțiilor speciale (locul 15, CAEN 43), cu 86%, iar 
ponderea românilor la lucrările de geniu civil (locul 16, CAEN 42) este de 74%. În construcții lucrează 
circa 334.000 de angajați, la o productivitate medie de 180.000 de lei, cu 50% mai redusă decât cea 
de la nivelul întregii economii. Construcțiile sunt unul din sectoarele mari de activitate dominate de 
întreprinzătorii locali, chiar dacă majoritatea contractelor de autostrăzi sunt câștigate de companii străine 
de profil. De obicei, firmele românești intră subcontractori. Profitabilitatea sectorului este de circa 9%. 
O strategie de creștere a companiilor cu capital local în construcții ar presupune consolidarea sectorului 
prin apariția de mari jucători și trecerea la câștigarea de contracte pe piețele externe.

Agricultura (locul 7, CAEN 1), cu afaceri de 31 miliarde de lei în 2014, este dominată de firmele cu 
capital românesc în proporție de 87%, aceasta fiind una dintre cele mai mari rate de prezență  
într-un sector de activitate al capitalului local. În silvicultură, firmele locale sunt prezente într-o proporție 
de 60%, o mare parte din suprafața de pădure fiind încă la stat, care deține 35% din cifra de afaceri a 
sectorului. Agricultura împreună cu industria alimentară (locul 6, CAEN 10) înseamnă afaceri totale de 
circa 70 miliarde de lei. Dominanța capitalului românesc în aceste sectoare poate constitui punctul de 
plecare pentru o strategie de sprijin a industrializării agriculturii autohtone, pe baze competitive, prin 
încurajarea capitalului local.

Industria - 70% la firme străine

Industria locală reprezintă circa 26% din cifra de afaceri a tuturor întreprinderilor din România, ceea 
ce este consistent cu ponderea acestei ramuri în PIB în 2014, de circa 24%. România este peste media 
Uniunii Europene la ponderea industriei în PIB. Grecia, spre exemplu, are o pondere de 15% a producției 
industriale în PIB. Industria are în total peste un milion de salariați, adică un sfert din totalul angajaților 
din economie, fiind pentru viitor principala resursă de creștere a competitivității și, deci, de majorare a 
salariilor prin creșterea productivității și a valorii adăugate.

Profitabilitatea, de 5%, este aproape dublă față de marja din comerț, dar încă la jumătate față de 
profitabilitatea generală a întreprinderilor locale, de 9%. Cele mai mari trei ramuri industriale, care acoperă 
40% din totalul industriei, sunt industria auto (locul 3, CAEN 29, în Tabelul 4), industria alimentară și 
fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, adică rafinare.

De altfel, Dacia, Petrom, Petromidia și Lukoil sunt în top 10 cele mai mari companii din România. 
Surprinde în top 3 industrii din România aici prezența industriei alimentare, care poate constitui un punct 
de sprijin pentru o nouă politică industrială locală. Firmele străine controlează în total 70% din industria 
românească (vezi Tabelul 6). Spre deosebire de comerț, în 18 din cele 21 de mari ramuri industriale ale 
României, firmele străine dețin controlul, cu ponderi între 51% și 96%.

Cea mai mare ramură industrială a României, fabricarea autovehiculelor, este dominată de capitalul 
străin în proporție de 96%. Afacerile raportate de 56 miliarde de lei (12 miliarde de euro) înseamnă 
dublul cifrei de afaceri a Dacia. În industria auto lucrează circa 132.000 angajați, ceea ce înseamnă o 
productivitate de 428.000 de lei pe an, adică cu 50% mai mare decât cea pe total economie de 280.000 
de lei pe angajat. Ponderi mari ale capitalului străin mai sunt în activitatea de rafinare - 97%, industria 
metalurgică - 83% și fabricarea echipamentelor electrice - 82%.

Numai în trei sectoare industriale - industria alimentară, industria construcțiilor metalice și fabricarea 
mobilei - capitalul românesc este majoritar.
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Dintre aceste sectoare, industria alimentară, cu afaceri totale declarate în 2014 de 39 miliarde de lei (8,8 
mld. euro), este controlată în proporție de 66% de investitorii români.

Industria alimentară cu capital autohton a fost motorul creșterii exporturilor de produse 
agroalimentare în ultimii 10 ani, care au evoluat de la un miliard de euro în 2004 la 5 miliarde de euro în 
2014, contrabalansând pentru prima dată importurile de profil.

În industria alimentară lucrează 155.000 de angajați, din care 82% sunt salariați în întreprinderile 
cu capital românesc. Media de productivitate a sectorului este de 251.000 de lei/an/angajat, sub 
media generală pe economie de 280.000 lei/angajat/an. În întreprinderile cu capital străin din 
industria alimentară, media productivității este de 465.000 de lei, mai mult decât dublă față de media 
productivității în companiile românești din industria alimentară, de 196.000 de lei/an/angajat.

Achiziția de utilaje și echipament și transferul de know-how pot îmbunătăți evoluția productivității 
muncii în industria alimentară cu capital local.

Dacă la industria alimentară se adaugă fabricarea băuturilor, industrie în valoare de 9,4 miliarde de 
lei cu 18.000 de angajați, sectorul îl ajunge ca valoare pe cel al producției de automobile. Producția de 
băuturi este însă dominată în proporție de 82% de capitalul străin, care controlează 90% din producția 
locală de bere. O prezență încă semnificativă o are în acest sector capitalul românesc în zona apelor 
minerale. Capitalul românesc mai are poziții majoritare în fabricarea de mobilă (52%) și în industria 
construcțiilor metalice și a produselor din metal (51%).

Industria construcțiilor metalice desfășoară afaceri de 16 miliarde de lei cu circa 85.000 de angajați, 
în timp ce fabricarea mobilei înseamnă astăzi în România afaceri de circa 9,3 miliarde de lei (2 miliarde de 
euro) și 63.000 de angajați.

Producția de mobilă este împărțită aproape egal între companiile străine și cele românești, însă ca și 
în celelalte sectoare, productivitatea este mai mare la companiile străine, cu circa 50%. Astfel, firmele 
străine au o pondere de doar o treime din numărul de angajați din industria mobilei, față de două treimi 
românii.

Industria mobilei este dată deseori ca exemplu, alături de industria alimentară, ca fiind unul dintre 
motoarele care pot contribui la creșterea capitalului românesc, având în vedere resursele naturale larg 
disponibile. Însă forța sa de tracțiune este limitată, având în vedere volumul businessului de doar 9 
miliarde de lei, adică sub 1% din cifra de afaceri a tuturor întreprinderilor din România și 3% din cifra de 
afaceri a întreprinderilor industriale.

Un impact mai mare îl are prelucrarea primară a lemnului (locul 20, CAEN 16), adică producția de 
cherestea, cu 13,1 miliarde de lei (3 miliarde de euro), unde românii mai au o pondere de doar 42%.
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Corelată cu industria mobilei, producția de hârtie de 3,5 miliarde de lei pe an are încă mult capital 
românesc activ: 46% din total. În total, industria legată de prelucrarea lemnului în cherestea, mobilă sau 
hârtie înseamnă circa 26 miliarde de lei. Privite împreună ca industrii care prelucrează resursele naturale 
autohtone și pot contribui la creșterea economică prin aducerea de valoare adăugată față de simpla vânzare 
a cerealelor/lemnului/animalelor, industriile alimentară, a mobilei, cherestelei și hârtiei plus fabricarea 
articolelor de marochinărie (5 mld. lei) înseamnă circa 70 miliarde de lei, adică un sfert din industria 
românească. În cadrul acestor industrii, capitalul românesc este într-o mare măsură majoritar. Modernizarea 
acestor sectoare industriale, care depind mai puțin de investiții străine decât sectoare dominate spre 100% 
precum industria auto sau rafinare, poate constitui o strategie pe termen lung pentru reindustrializare sub 
control local. Industria farma, cu o producție anuală de doar 3,5 miliarde de lei, are cea mai bună rată de 
profit din sectorul industrial, de 10%. Capitalul românesc are o pondere de 35% aici.

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, echilibrată 49%-51% între români și străini, este sursa principală 
de locuri de muncă în industrie, cu 147.000 de angajați, dar cu una din cele mai scăzute productivități: 
64.000 de lei/angajat/an, de aproape cinci ori mai scăzută decât productivitatea generală pe economia 
românească. La îmbrăcăminte, nici investitorii străini nu excelează în productivitate: doar 80.000 de lei/
angajat/an.

Sectoare dominate de capitalul privat românesc

Agricultura (afaceri de 31 mld. lei în 2014), activitățile de peisagistică (2 mld. lei), lucrări speciale de 
construcții (15 mld. lei), intermedieri financiare (1,1 mld. lei) și activități de pază și protecție (3,2 mld. lei) sunt 
top 5 sectoare din economie unde capitalul românesc domină cu o rată care coboară de la 87% la 85%. 
Piețele mari unde capitalul românesc are peste două treimi pondere în cifra de afaceri totală mai sunt 
agențiile de turism, hotelurile și restaurantele, construcțiile, transporturile, industria alimentară și comerțul 
cu amănuntul (Tabelul 5). În echilibru sunt tranzacțiile imobiliare (10 mld. lei/an), activitățile de producție 
cinematografică, activitățile de consultanță contabilă și de arhitectură, activitățile de servicii privind forța 
de muncă. Capitalul românesc este majoritar, cu peste 50%, în 39 de piețe din cele 70 de piețe de peste un 
miliard de lei afaceri în 2014. Aceste 39 de piețe desfășoară afaceri de 724 miliarde de lei, deci circa 70% din 
totalul businessului local este dominat de investitorii români.

Sectoare dominate de capitalul străin

Capitalul străin are peste 80% în rafinării, industria auto, industria metalurgică, fabricarea 
echipamentelor electrice și industria băuturilor. În general, capitalul străin domină autoritar zona de 
producție, cu circa 70%. Din 25 de sectoare unde are peste 51%, 22 sunt de producție sau industriale, numai 
patru - telecom, închiriere și leasing, difuzarea de programe și activități de servicii în tehnologia informației 
- fiind de servicii (Tabelul 6). Cele 25 de sectoare derulează afaceri de 334 miliarde de lei, deci circa 30% din 
businessul local, dar includ coloana vertebrală a economiei. Din 23 de sectoare industriale, de extragere a 
petrolului și de producere a energiei, 21 sunt dominate de străini. Firmele românești au rămas cu serviciile, 
care în general sunt dependente de industrie.

În IT&C, producția de soft este împărțită
jumătate-jumătate români-străini

Ramura IT&C, cu afaceri de circa 40 miliarde de lei, adică 4% din totalul cifrei de afaceri a companiilor 
locale, angajează circa 35.000 oameni în telecom, 57.000 în activități de servicii în tehnologia informației, 
38.000 în service center-uri (încadrate la activități ale birourilor administrative centralizate) și 12.000 la 
servicii informatice, adică în total 142.000 de salariați.
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Telecomunicațiile (locul 6 în Tabelul 6, CAEN 61), cu afaceri de 14 miliarde de lei în 2014, reprezintă cel 
mai mare sector al ramurii IT&C. Telecomul este dominat de străini, care desfășoară aici 80% din business. 
Întreprinzătorii români au doar 17% din industria telecom. Este una din cele mai eficiente industrii, cu o 
productivitate medie per angajat de 400.000 de lei/an.

Urmează activitățile de servicii în tehnologia informației (locul 21 în Tabelul 6, CAEN 62), cu 13 miliarde 
de lei afaceri. Aici, capitalul românesc are o pondere de circa 46%, ceea ce înseamnă o puternică bază pentru 
creșteri viitoare într-un sector cu valoare adăugată mare.

Și în zona de activități de servicii informatice (locul 18 în Tabelul 6, CAEN 63), cu afaceri de 1,7 miliarde de 
lei pe an, capitalul românesc are o prezență semnificativă, de 42%.
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Productivitatea firmelor românești
versus cele străine, pe sectoare

În 67 din cele 70 de sectoare economice după CAEN, productivitatea per angajat este mai redusă la 
firmele românești decât la cele străine. Totuși, la transporturi aeriene, activități de servicii în tehnologia 
informației și activități de servicii privind forța de muncă, firmele românești sunt mai productive per 
angajat decât firmele străine (vezi Tabel 7).

Interesant este că, și la activități de servicii informatice, firmele românești sunt aproape ca 
productivitate per angajat de cele străine. Deci în IT&C, un sector cu mare potențial de creștere în ultimii 
10 ani, care a depășit ca valoare adăugată în 2014 valoarea adăugată din agricultură și a egalat-o pe cea 
din construcții, capitalul românesc „joacă” de la egal la egal cu firmele străine din punctul de vedere al 
eficienței muncii. Dintre piețele mari, diferențe reduse de productivitate mai sunt la agricultură - la români, 
391.000 de lei/an/angajat, la străini, 435.000 de lei/an/angajat -, la fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, 
la activități de jocuri de noroc și pariuri. Cele mai mari diferențe de productivitate între firmele străine și 
cele românești sunt la rafinare, producția și furnizarea de energie electrică, comerț cu amănuntul și cu 
ridicata, transporturi pe apă și închiriere și leasing.

În comerțul cu ridicata, o piață de 132 miliarde de lei pentru firmele românești și de 101 miliarde de 
lei pentru firmele străine, productivitatea firmelor cu capital local este de 629.000 de lei/an/angajat, 
în timp ce străinii lucrează cu 1.230.000 de lei/an/angajat. La activitățile de difuzare și transmisie de 
programe (televiziuni), unde firmele străine și cele românești își împart afacerile în mod aproximativ egal, 
productivitatea firmelor străine este de 499.000 lei/angajat/an, în timp ce, în cazul firmelor românești, 
productivitatea este de 166.000 lei/angajat/an.

La telecom, productivitatea companiilor locale, care desfășoară afaceri de profil de circa 2,4 miliarde de 
lei pe an, este de circa 207.000 de lei/an/angajat, în timp ce la firmele străine, cu afaceri de 11,4 miliarde de 
lei, este de 530.000 de lei/angajat/an. La hoteluri, firmele românești au o productivitate de 91.000 de lei/
angajat, în timp ce firmele străine lucrează cu 143.000 de lei/angajat.

La publicitate, unde firmele românești desfășoară afaceri de 3,8 miliarde de lei, iar cele străine, de 2,3 
miliarde de lei pe an, productivitatea românilor este de 194.000 de lei/an, iar a firmelor străine, de 327.000 
de lei/an.

În industria alimentară, unde capitalul românesc are firme cu afaceri anuale de 25 miliarde de lei, iar 
capitalul străin, un business de 13 miliarde de lei, productivitaea firmelor românești este de 202.000 de lei/
an/angajat, iar la firmele străine, de 480.000 de lei/angajat.
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Companiile
cu capital privat 
românesc
în exporturi

C u un nivel record de 52,5 mld. euro în 2014, exporturile au fost în anii de criză un driver al 
economiei românești în condițiile în care piața internă s-a restrâns dramatic odată cu scăderea 
puterii de cumpărare.

Din toată „felia” exporturilor, capitalul românesc are numai 30%, respectiv 15 mld. euro anul 
trecut, restul este controlat de companii multinaționale care domină autoritar construcția de mașini și 
componente auto, sectorul metalurgic, dar și prelucrarea țițeiului.

„Dezbrăcat” de sectorul componentelor auto, exportul României s-ar mai sprijini doar pe industria 
textilă, îmbrăcăminte și încălțăminte, pe materii prime agricole, dar și pe industria alimentară sau 
pe producția de mobilă. Ultimele două sunt teritorii în care s-au dezvoltat companii antreprenoriale 
puternice.

Moștenirea vechilor întreprinderi de stat și pregătirea forței de muncă în anumite industrii au făcut ca 
județe precum Maramureșul să rămână capitala mobilei, Botoșaniul sau Vrancea, un teritoriu al industriei 
textile, în timp ce Tulcea, Galați sau Constanța să stea pe harta exporturilor și prin constructorii de nave.

La nivel regional, în numai două județe, cel mai mare exportator este o companie antreprenorială - 
Interagro (în Teleorman) și Pandora Prod (Vrancea). În Vâlcea, liderul este o companie de stat (Oltchim - în 
insolvență), în timp ce restul județelor se află „sub controlul” unor multinaționale.

Industria alimentară - românii au 38% din exporturi

Industria alimentară este șansa capitalului privat românesc la export, dar dimensiunea ei trebuie 
să crească de cel puțin cinci ori pentru a „cântări” decisiv în balanța exporturilor României. În prezent, 
industria alimentară aduce doar 1,3 miliarde de euro în totalul exporturilor, adică în jur de 3%. Acest „3%” 
este în proporție de 38% în mâinile unor fabrici și branduri deținute de oameni de afaceri români.

În total, România a exportat anul trecut alimente, băuturi și tutun de 1,3 miliarde de euro, în creștere 
cu 11% față de 2013, cea mai mare pondere, de 62%, fiind realizată de companii cu capital străin, arată 
calculele ZF pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică (INS) și Banca Națională a României 
(BNR). Dacă alimentele și băuturile sunt dominate de companii antreprenoriale, tutunul este un teritoriu 
exclusiv de producție și de export pentru multinațioanale (Philip Morris, British American Tobacco și JT 
International).

Industria alimentară și a băuturilor, care se ridică la circa 10 miliarde de euro, poate fi un motor de 
creștere al produselor românești la export, în condițiile în care piețe precum carnea, apele minerale 
sau lactatele sunt încă produse de români. Comparativ, industrii precum cea auto, a petrolului, a 
componentelor, care creează cea mai mare valoare la export, sunt de ani buni sub „aripi“ străine.
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În ultimii ani, tot mai multe companii românești din industria alimentară s-au extins în străinătate 
pentru a putea contracara consumul de pe piața locală care a fost în scădere în unele cazuri sau pentru 
că era singura modalitate în care puteau să își crească vânzările. Însă marea lor majoritate sunt companii 
care au exporturi mici, așa cum este cazul unor branduri precum Kosarom (carne), Alexandrion (băuturi 
spirtoase), Croco (covrigei), Gusto (pufuleți) sau Betty Ice (înghețată).

Maramureșul, capitala exporturilor de mobilă

Producătorii de mobilă Aramis Invest, Taparo și Plimob, toți controlați de antreprenori locali, au 
transformat județul Maramureș într-o adevărată capitală a exporturilor de mobilă. Județul a avut în 2014 
exporturi de un miliard de euro, din care peste jumătate vin din producția de mobilă.

Din Maramureș vine și cea mai veche fabrică de mobilă din România, care acum funcționează sub 
numele de Plimob, fiind dezvoltată de un antreprenor român, Vasile Godja, dar care are o istorie de mai 
bine de 100 de ani și care începea în 1886, când a fost înființat un atelier de producție a scaunelor curbate 
și a altor piese din lemn. În 1992, fabrica este privatizată, iar economistul Vasile Godja devine acționarul 
majoritar. Plimob se află astăzi pe locul șapte în topul celor mai mari producători locali de mobilă, 
principalul client fiind gigantul suedez IKEA.

De numele grupului suedez se leagă însă mare parte din exporturile de mobilă ale României, estimate 
să ajungă în 2015 la 3 miliarde de euro. Atât Aramis Invest, cât și Taparo și Plimob sunt furnizori ai IKEA. 
Dacă mobila este un teritoriu dominat de fabrici antreprenoriale, industria lemnului a devenit un câmp de 
joc pentru grupurile austriece Holzindustrie, Kronospan și Egger.

Analiză întocmită de
ZIARUL FINANCIAR,
realizată cu sprijinul
PSPR

Tabelul 8.  
Românii stau bine în industria 
alimentară și cea de mobilă
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21.500 de exportatori privați români livrează
la export de 15 mld. euro pe an

Capitalul românesc la export este reprezentat de companii antreprenoriale în general medii și mici, ale 
căror produse trimise pe piețele externe au valori cuprinse între 500 de mii și 1 milion de euro. „Liga” mare 
este exclusiv a multinaționalelor. Raportul de forțe între antreprenori și multinaționale este ilustrat cel 
mai bine de lideri. Dacia, cel mai mare exportator străin, a trimis anul trecut pe piețele externe mașini și 
motoare de 3,7 mld. euro, potrivit calculelor ZF.

Aramis Invest, cel mai mare exportator cu capital privat românesc, a produs mobilă pentru export cu o 
valoare de 100 de milioane de euro.

INS arată că în România sunt 22.000 de companii exportatoare, adică numai 5% din numărul total de 
firme cu afaceri mai mari ca zero. Top 500 exportatori contribuie cu 74% la exporturi (top 100 au 50% 
din livrările externe), respectiv 39 mld. euro. Din cei mai mari 500 de exportatori, doar 50 au capital privat 
românesc și exporturi estimate la 1-1,5 mld. euro. În economia locală sunt în jur de 21.500 de companii 
private românești angrenate pe piețele externe, care trimit produse fabricate în România de 15 miliarde de 
euro anual. Acesta este „teritoriul” antreprenorilor.
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Topul exportatorilor cu capital privat românesc în 2014

Cei mai mari cinci exportatori cu capital privat românesc - Aramis Invest (mobilă), Interagro SRL și SA 
(cereale), Gersim Impex (telecom), Astra Vagoane Călători (producția de vagoane) - au trimis anul trecut pe 
piețele externe produse cu o valoare estimată la cel mult 500 mil. euro.

Primele cinci multinaționale au avut exporturi de cel puțin cincisprezece ori mai mari. Top 50 
exportatori cu capital privat românesc trimit produse cu o valoare estimată la 1-1,5 mld. euro anual pe 
piețele externe.

Producția de mobilă, cerealele, industria textilă și de încălțăminte, cablurile electrice sunt domeniile din 
care vin cei mai mulți exportatori români, însă dimensiunea exporturilor realizate de capitalul românesc 
este infimă raportat la cele 52,5 mld. euro înregistrate anul trecut. Cifra de afaceri a celor mai mari 50 
de exportatori cu capital privat românesc este de doar 4,2 mld. euro - cât businessul Automobile Dacia 
-, valoare dublă față de 2008, ceea ce arată că piețele externe au fost factor de creștere pentru firmele 
românești care s-au aruncat în bătălii internaționale. Cifra de 4,2 mld. euro nu este însă echivalentă cu 
valoarea exporturilor, pentru că există businessuri în special în industria mobilei sau textile (Aramis Invest, 
Taparo, Pandora Prod sau Te-Rox Prod) unde exporturile acoperă peste 90% din vânzări, dar sunt și 
companii unde livrările externe sunt marginale și nu reprezintă o componentă prioritară în activitate.

În top 100 exportatori din economie, în 2014 sunt doar patru companii cu capital privat românesc 
(Aramis, Interagro SRL și Interagro SA și Gersim Impex), iar în top 200 sunt doar 15 afaceri antreprenoriale. 
„Grosul” sunt companiile multinaționale. Afacerile antreprenoriale sunt încă în liga a treia a exporturilor 
românești, cu valori estimate de ZF la 10-30 de milioane de euro.

Harta exporturilor arată că în doar 15 județe din țară companiile reușesc să trimită pe piețele externe 
produse de peste un miliard de euro anual.

În alte 18 județe, exporturile nu ajung nici la 500 mil. euro anual.
Distribuția pe județe a celor mai mari exportatori arată încă o dată ruptura economică a regiunilor din 

România. Timișul are exporturi de 20 de ori mai mari decât județul vecin Caraș-Severin, ceea ce arată că, 
dincolo de infrastructură, forța de muncă sau sistemul de învățământ și modul în care este condus un 
județ cântăresc decisiv în atragerea investitorilor.

Topul exporturilor pe județe este condus de București cu bunuri livrate de peste 8,6 mld. euro în 2014, 
în creștere cu 1,1% față de 2013, potrivit datelor preliminare furnizate de INS la solicitarea ZF. Capitala 
este urmată de Argeș, Timiș, Arad, Constanța și Brașov, județe pe a căror carte de vizită apar nume 
precum Automobile Dacia (cel mai mare exportator din România), Continental (cel mai mare exportator 
de componente auto) sau Rompetrol Rafinare (cel mai mare exportator din industria petrolieră). De altfel, 
industria auto și a componentelor auto este motor de export pentru județele din vestul și centrul țării, în 
Arad, cei mai mari cinci exportatori având activități legate de sectorul auto.

În Brașov, patru din cei mai mari cinci exportatori vin tot din auto, la fel și în Argeș.
Cei mai mari 50 de exportatori români au avut afaceri de 4,2 mld. euro în 2013, duble față de 2008 și 

33.000 de salariați.

Sursă: clasament realizat de ZF pe baza TOP 500 exportatori furnizat de INS. Statistica nu deține 
informații privind structura acționariatului companiilor și nici nu furnizează valoarea exporturilor pentru 
fiecare companie în parte. ZF a folosit atât propria bază de date, cât și informații de la Registrul Comerțului 
și Ministerul de Finanțe pentru cifra de afaceri, acționari și număr de salariați. ZF a folosit cifra de afaceri 
pentru a avea un ordin de mărime privind activitatea companiilor, dar cifra de afaceri nu este similară cu 
valoarea exportului. Sunt companii cu export de 90-100% din cifra de afaceri (ex. Aramis, Taparo), dar și 
firme cu o pondere mai redusă (ex. Transavia).
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Distribuția
pe județe
a capitalului
privat românesc

P rimele trei județe din punctul de vedere al ponderii capitalului privat românesc în totalul cifrei 
de afaceri totale a județului sunt Teleorman, Bacău și Vaslui, cu peste 90%. Teleorman și Vaslui 
sunt însă printre județele cu cele mai mici cifre de afaceri în rândul județelor din România, la fel 

ca și Brăila, Tulcea, Vrancea, Mehedinți și Botoșani. Cum și acestea sunt în top în ceea ce privește ponderea 
capitalului românesc, se vede că acolo unde investitorii străini au întârziat, nici economia locală nu s-a 
dezvoltat suficient.

Excepție fac Bacău, cu afaceri de 15 mld. lei pe an și o pondere a capitalului local de 92%, Constanța, cu 
afaceri de 45 de miliarde de lei și 86% capital românesc, Suceava (13 mld. lei afaceri, 79%), Mureș (24 mld. 
lei, 74%) și Prahova (36 mld. lei, 70%).

La polul opus, județe puternice economic din vestul țării precum Timiș (45 mld. lei afaceri în 2014) sau 
Arad (23 mld. lei) sunt dominate de capital străin într-o proporție de 55-60%. Astfel, polul capitalului local 
este la Constanța, unde firmele private românești au derulat afaceri de 39 miliarde de lei în 2014.

Deși percepția publică este că, la nivel național, Clujul este cel mai puternic județ pentru capitalul privat 
românesc, firmele românești desfășoară la Cluj afaceri de doar 21 miliarde de lei, adică la jumătate față de 
cele din județul Constanța.

În Cluj, capitalul românesc are o pondere de doar 58%, restul de 41% fiind capital străin și 1% capital 
de stat. De altfel, județul Constanța este, după Timiș, al doilea cel mai puternic județ al României din 
punctul de vedere al cifrei de afaceri. Timișul, cu afaceri de 45,6 miliarde de lei, este însă în mâini străine 
în proporție de 54%. După Constanța urmează Ilfovul, cu afaceri ale companiilor private românești de 27 
miliarde de lei în 2014, apoi Prahova (25 mld. lei), Cluj (22 mld. lei), Timiș (21 mld. lei), Mureș (18 mld. lei), 
Brașov (18 mld. lei) și Argeș (17 mld. lei). În general, se observă că firmele românești sunt puternice acolo 
unde și firmele străine derulează afaceri consistente - în județe precum Cluj, Timiș, Brașov sau Argeș.

Totuși, la un moment dat, când firmele străine s-au dezvoltat rapid într-o perioadă scurtă de timp, 
capitalul românesc nu a avut ocazia să se formeze și să poată concura pentru resurse cu capitalul străin. 
Astfel, deși Timișul este cu 25% mai puternic decât Clujul ca județ din punctul de vedere al businessului 
total, Clujul este înainte la rulajul firmelor private românești. Constanța este o excepție de la regulă, ca 
și Bacăul sau Iașiul, unde însă rulajele sunt la o treime față de Constanța. Turismul, portul și autostrada 
spre București sunt factorii cei mai importanți care dau Constanței această poziție de pol al capitalului 
românesc. Cele mai puternice 10 județe din punctul de vedere al cifrei de afaceri au fost în 2014, neluând 
în calcul București și Ilfov, următoarele: Timiș, Constanța, Argeș, Cluj, Brașov, Prahova, Sibiu, Bihor, Mureș 
și Arad. Șapte din cele 10 județe sunt din Transilvania, două din Muntenia și unul din Dobrogea. Cele 10 
județe înseamnă 35% din cifra de afaceri agregată a tuturor companiilor din România în 2014, iar împreună 
cu Bucureștiul și Ilfov înseamnă 75% din tot businessul românesc.
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Aceasta arată un puternic dezechilibru regional între zona de vest a țării și zonele de est și de sud. 
Privite simetric, județele de la vestul țării precum Timiș sau Bihor desfășoară business total triplu față 
de Galați sau Vaslui. Acest dezechilibru este dat doar de prezența investițiilor străine. În Timiș avem 54% 
capital străin, pe când în Galați, doar 30%. În Bihor avem 38% capital străin, pe când în Vaslui, doar 7%. 
Dacă se elimină companiile străine din totalul cifrei de afaceri, diferența de putere economică între granița 
de vest și cea de est a României se reduce la 10-20%.

Cu afaceri ale întreprinzătorilor români între 13 și 14 miliarde de lei pe an, Bacău, Galați, Iași sau 
Suceava sunt mai puternice din punctul de vedere al capitalului autohton decât Sibiu sau Arad, unde 
întreprinzătorii locali sunt în zona 9-10 miliarde de lei.

Ca urmare, se poate aprecia că, în afara Constanței, cea mai puternică zonă din punctul de vedere al 
capitalului autohton este Moldova. Mai mult, în zona de est a țării, capitalul privat românesc este singurul 
prezent.

Pentru recuperarea decalajelor față de vestul țării, capitalul românesc privat din Moldova trebuie 
sprijinit prin cheltuieli de infrastructură alocate proporțional cu ponderea populației. Exemplul Constanței, 
a cărui economie s-a dezvoltat substanțial ca urmare a apariției autostrăzii, arată că o autostradă între 
București și Iași ar dubla ritmul de dezvoltare din estul țării în următorii zece ani.

Sudul este dominat de București, înconjurat de cele mai slabe județe din țară ca cifră de afaceri: 
Ialomița, Giurgiu, Călărași sau Dâmbovița. București și Ilfov reprezintă 42% din cifra de afaceri totală de 
1.088 de miliarde de lei obținută în 2014 la nivelul întregii țări.

Analiză întocmită de
ZIARUL FINANCIAR,
realizată cu sprijinul
PSPR
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Valoarea adăugată 
brută adusă
de capitalul
privat românesc

S unt puține date publicate de instituțiile publice din România care să trateze valoarea adăugată 
adusă în economie separat între firme cu capital străin și firme cu capital românesc. Însă din 
lucrarea „Activitatea Filialelor Străine” în România, publicată de Institutul Național de Statistică 

(INS), cu date valabile pentru 2013, se pot trage anumite concluzii.
Filialele firmelor străine aproximează bine activitatea investitorilor străini, iar afacerile totale indicate 

ale acestora, în total de 502 miliarde de lei în 2013, se apropie de suma indicată de datele Registrului 
Comerțului, de 509 miliarde de lei în 2013. De asemenea, cifra de afaceri totală pe economie, de 1.040 
de miliarde de lei conform INS, este apropiată de cea furnizată Ziarului Financiar de Oficiul Național al 
Registrului Comerțului (ONRC), de 1.072 miliarde de lei în 2013.

Filiala este definită de INS ca întreprinderea cu personalitate juridică controlată de o alta, direct sau 
indirect, iar o întreprindere deține controlul asupra alteia atunci când deține un procent depășind strict 
50% în luarea deciziilor din adunarea generală a acționarilor societății controlate.

Conform lucrării citate, în condițiile în care valoarea adăugată la costul factorilor are o pondere de circa 
23% per total economie, în cazul filialelor străine, aceasta are o pondere de doar 21% (Tabel 11).

Valoarea adăugată brută (VAB) la costul factorilor reprezintă suma salariilor și a altor elemente legate 
de costul factorilor de muncă, a profitului, a subvențiilor de exploatare, a amortizării capitalului fix din care 
se scad impozitele legate de producție.
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Astfel, valoarea adăugată totală la costul factorilor a fost pentru firmele străine de 106 miliarde de lei 
în 2013, la afaceri desfășurate de 502 miliarde de lei, față de o valoare adăugată la costul factorilor de 235 
miliarde de lei per total economie, la afaceri globale de 1.040 miliarde de lei în același an.

Cum firmele de stat mai au o pondere de doar 4% din cifra de afaceri globală a firmelor din România, 
firmele private românești sunt cele responsabile de restul valorii adăugate la prețul factorilor.

Valoarea adăugată la costul factorilor în industrie la firmele 
românești - 30%, la firmele străine - 24%

Firmele private românești au o pondere de 24% a valorii adăugate brute la costul factorilor în totalul 
cifrei de afaceri, mai mare decât media pe economie de 23% și cu 3 puncte procentuale mai mare decât la 
firmele străine, care raportează 21%.

Nivelul mai ridicat al valorii adăugate brute pentru firmele private românești este confirmat și de 
nivelul mai mare al profitabilității acestora, așa cum a fost subliniat în prima parte a lucrării.

Conform Registrului Comerțului, în 2013, firmele cu capital privat românesc au înregistrat un rezultat 
net pozitiv (profituri nete totale plus pierderi nete totale) de 6 miliarde de lei, triplu față de companiile 
străine, cu un rezultat net de 2 miliarde de lei.

Pe sectoare de activitate, cea mai mare pondere a VAB la costul factorilor în totalul cifrei de afaceri este 
în servicii - 40%, urmat de construcții cu 38%, industrie cu 26% și comerț cu 10%.

Față de această medie per total economie, firmele străine produc valoare adăugată mai mare la costul 
factorilor în servicii - 44%. În schimb, în industrie sunt sub medie, cu 24%, la fel în construcții (33%) și 
comerț (9%).

Firmele românești aduc valoarea adăugată la costul factorilor semnificativ mai mare în industrie - de 
30% și în construcții - 39%.

Faptul este surprinzător, având în vedere că, așa cum s-a arătat în capitolul 2, firmele străine dețin 
controlul a 25 din cele 27 de mari ramuri industriale conform CAEN Rev2.

Este posibil ca valoarea adăugată la prețul factorilor să fie mai redusă ca pondere în producția finală 
în sectorul industrial pentru companiile străine pentru că, pentru multe multinaționale, România este la 
mijlocul lanțului valoric.

Astfel, cu cât operațiunile unei întreprinderi pe o piață cuprind o mai mare parte din lanțul valoric, cu 
atât valoarea adăugată la costul factorilor rămâne pe acea piață.

Analiză întocmită de
ZIARUL FINANCIAR,
realizată cu sprijinul
PSPR

Tabelul 11.  
Valoarea adăugată brută pe  
sectoare de activitate (la costul 
factorilor), 2013
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Dacă întreprinderea însă importă subansambluri, desfășoară activități de ansamblare pe teritoriul 
României și reexportă bunuri intermediare, valoarea adăugată rămasă este mai redusă.

În schimb, în cazul întreprinderilor românești, lanțul de valoare este acoperit într-o mai mare măsură. 
Punerea pe piață a produsului final înseamnă că întregul profit este înregistrat local, deci valoarea 
adăugată este mai mare.

Diferența de pondere a valorii adăugate la costul factorilor în cifra de afaceri totală în cazul 
construcțiilor este și mai izbitoare: români - 39%, străini - 33%. Faptul se poate explica prin achiziții din 
străinătate de materii prime și transferul de resurse în exterior - adică majorarea artificială a consumului 
intermediar, în dauna valorii adăugate locale.

Discuția asupra valorii adăugate (la prețul factorilor sau altfel măsurată) este relevantă pentru că de aici 
se distribuie, practic, resursele pentru consum și investiții, deci pentru creștere economică.

Orice strategie de atragere a investitorilor străini și de încurajare a capitalului autohton este necesar să 
aibă la bază o analiză profundă asupra valorii adăugate pe fiecare ramură a economiei.
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