
Lucrarea “Capitalul Privat Românesc 2017 – ediția a III-a” 

își propune să descrie, pentru al treilea an consecutiv, situația 

companiilor cu capital privat majoritar românesc. 

Ideea proiectului a apărut ca urmare a faptului că nicio instituție nu 

se ocupă să analizeze periodic evoluția capitalului privat românesc, 

în condițiile în care Institutul Național de Statistică și Banca 

Națională publică anual un raport privind investițiile străine directe. 

Pe parcursul lucrării, sunt denumite companii “cu capital integral 

românesc” întreprinderile unde capitalul privat românesc este 

majoritar, iar companii “cu capital străin” sunt firmele unde capitalul 

străin este majoritar. La fel, în companiile “de stat” înseamnă că 

statul român deține pachetul majoritar. 

Lucrarea descrie cifra de afaceri, profitabilitatea, gradul de 

îndatorare și productivitatea firmelor românești față de firmele 

străine. 

De asemenea, este analizată structura români-străini pe sectoare 

CAEN, în județele României și în exporturi. 

În plus față de primele două ediții, este analizată corelația dintre 

soldul investițiilor străine pe fiecare județ și gradul de dezvoltare 

economică a județului respectiv, inclusiv dezvoltarea capitalului 

privat românesc.  

În context, este detaliată relația intrări-ieșiri de investiții străine între 

2000 și 2016, în condițiile în care, surprinzător pentru o țară în curs 

de dezvoltare, ieșirile sunt semnificativ mai mari decât intrările în 

2016.  

De asemenea, este evidențiat modul cum multinaționalele din 

industria auto, bere/băuturi răcoritoare și software au contribuit la 

dezvoltarea capitalului local. 



Harta de business a României 
JUDEȚE DUPĂ CIFRA DE AFACERI TOTALĂ ÎN 2016 

PONDEREA COMPANIILOR CU CAPITAL PRIVAT ROMÂNESC (%) 

 
 

Cifra de afaceri totală în 2016  
pentru 485.613 companii: 

1.225 mld. lei 
 

Companii private româneşti: 
CA: 571 mld. Lei (+4% vs 2016) 

447.749 companii 
2,5 mil angajați 

 
Companii străine: 

CA: 609 mld. Lei (+5% vs 2016) 
36.537 companii 
1,2 mil anagajați 

 
Companii de stat: 

CA: 45 mld. Lei (- 4% vs 2016) 
1.327 companii 

273.983 angajați 
 

 
 

 
 
 



Evoluția cifrei de afaceri și a profiturilor în 2016 față de 2015 



Evoluția salariaților, a datoriilor și a productivității în 2016 față de 2015 



Evoluţia firmelor private româneşti şi a firmelor străine la nivel naţional între 2008 şi 2016 
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Evoluţia firmelor private româneşti şi a firmelor străine la nivel naţional între 2008 şi 2016 
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Evoluţia firmelor private româneşti şi a firmelor străine la nivel naţional între 2008 şi 2016 
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Evoluţia firmelor private româneşti şi a firmelor străine la nivel naţional între 2008 şi 2016 
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Evoluţia firmelor private româneşti şi a firmelor străine la nivel naţional între 2008 şi 2016 
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Evoluția cifrei de afaceri 
pe sectoare CAEN în 2016 



 

 

Top 10 creșteri ale cifrei 
de afaceri pe sectoare 
CAEN în 2016 



 

 

Top sectoare 
unde domină 
companiile 
cu capital 
privat 
românesc și 
comparația 
cu 2015 



 

 

Top sectoare 
dominate de 
companiile 
străine și 
comparația cu 
2015 



 

 

Top 10 sectoare ca productivitate din economie în 2016 (lei) 



 

 

Top 10 sectoare unde companiile private românești au cea mai mare productivitate 



 

 

Top 10 sectoare unde companiile străine au cea mai mare productivitate 



 

 

Județe după cifra de 
afaceri totală în 2016, 
distribuția 
români/străini/stat și 
evoluția față de 2014 



 

 

Județe după cifra de 
afaceri totală în 2016, 
distribuția 
români/străini/stat și 
evoluția față de 2014 



 

 

Județe după cifra de 
afaceri totală în 2016, 
valoarea VAB și soldul 
ISD 



 

 

Județe după cifra de 
afaceri totală în 2016, 
valoarea VAB și soldul 
ISD 



 

 

Comparația intrări – ieșiri de capital străin  
în ultimii 17 ani 



 

 

Eco-sisteme multinationale – companii cu capital privat romanesc 



 

 

Eco-sisteme multinationale – companii cu capital privat romanesc 



 

 

Eco-sisteme multinationale – companii cu capital privat romanesc 



 

 

Eco-sisteme multinationale – companii cu capital privat romanesc 



 

 

Concluzii 


