
Efectul pandemiei asupra 
companiilor românești de impact



Principale concluzii 
conferința 2020



Sectoare principale
contributoare la PIB 2020 

* Date INS

PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ SECTORUL CONSTRUCȚIILOR COMERȚUL

SE STABILIZEAZĂCREȘTE CREȘTE



Trend descendent în 
insolvență și NPL-uri 2020

Scădere de 

12% 
insolvențe noi

Scădere de 

35%
insolvențe noi
de impact

Scădere de 

53%
AI companii 
de impact în 
insolvență

Minim istoric de

3,8% al
NPLs în România
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Evoluția insolvențelor în piață

Insolvente pe rol Insolvente noi



Rezultatele CONFIDEX arătau 
în 2020 un optimism precaut

Criză
în V, cu 
revenirea in 2 
viteze

54%
dintre manageri 
sunt optimiști și 
idealiști

58%
dintre manageri 
cred că ar trebui 
crescută 
productivitatea 
pentru a fi mai 
competitivi, 33% 
consideră necesară 
reducerea 
costurilor

Indicele
CONFIDEX 
este la 

41
de puncte din 
totalul de 100

Percepția 
managerilor
asupra afectării 
propriei companii 

este una mai 
ușoară, 

în raport cu 
percepția asupra 
industriei din care 
fac parte și asupra 
economiei.
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Realitatea din 2021



Trendul insolvențelor 2021

Creștere de 

7% 
insolvențe noi

Scădere de 

33%
insolvențe noi
de impact

Scădere de 54%
AI companii de impact în 
insolvență

Crize sectoriale: asigurări, energie
Sectoare susținute de stat: HORECA

Măsuri luate de Romania în pandemie:

Moratorii publice și private

Amânări fiscale

Garanții publice

La nivel global este așteptată o creștere (ori o normalizare la nivel 
pre-Covid) a numărului de insolvențe în 2022, de aproximativ 
15% față de 2021 – Euler Hermes



Val agresiv cauzat de pandemie vs
Val ascuns al companiilor în dificultate



Insolvențele nu acționează elastic la o criză

• Acționează insolvențele elastic o dată cu criza?

• Vin ele cu întârziere?

• Sunt insolvențele un indicator relevant al gradului de sănătate din economie?

• Sunt singurul indicator?



Concluzii studiu CITR – 7 ani de analize

Companiile 
românești cu AI 

peste 

1 mil. Eur 
generează peste 

80% din CA la 
nivel național

Companiile 
restructurabile și 

aflate în insolvență 
iminentă reprezintă 

45%
din totalul 

companiilor de 
impact. Starea 

persistă de

7 ani.

Cel mai 
ridicat 
nivel al 

companiilor aflate în 
insolvență iminentă 

din ultimii 4 ani

30% din totalul 
companiilor de stat 

incluse în studiu sunt 

în 
dificultate

DOAR
1%

din companiile în stare 
de insolvență 

iminentă în 2020 
reușesc să devină 
finanțabile prin 
metode proprii



30 MLD. lei
Acumulări din taxe neplătite din 
martie 2020

*Sursa: M. Finanțelor

90 MLD. lei 
datorii existente către stat

1,1% 
din PIB

Economia a funcționat cu sprijin



45% ZONĂ DE DIFICULTATE

17.997

7.896
6.654Finanțabile

Restructurabile
Insolvență iminentă

*Sursa: Studiu CITR - 2020 
Criterii: grad de îndatoarare, profitabilitate

Aproape jumătate din companiile de 
impact erau în dificultate înainte de criză.

55% ZONĂ FINANȚABILĂ



din companiile în stare
de insolvență iminentă
în 2020 reușesc să
devină finanțabile prin
metode proprii

De la conștientizare 
la salvare

DOAR



1

•Scădere CA cu 50%
•Creșterea datoriilor cu 30%
•Pierderea a 3.000 locuri de muncă
•Vânzări active imobilizate pentru plata

datoriilor
•Pierderi operaționale
•Lichiditate foarte scăzută

57% 
dintre companii 

amână 3 ani 
accesarea unei 

măsuri de 
restructurare



vs

Top 3 industrii afectate

Agricultura Constructii Tranzactii imobiliare

proceduri de insolvență în 2020 – 2021 - 138
total restructurări financiare din piață  - 155

300 6654
În insolvență 
iminentă



AD LITERAM - SALVAREA COMPANIEI 

▪În primele etape ale dificultății
▪Aplicarea unui plan de 
reorganizare/strategie de restructurare, 
traversarea procedurii
▪Aceeași companie, ieșită din restructurare 
este sănătoasă, curățată de elementele 
operaționale neprofitabile

Ce înseamnă salvarea?

ÎN SENS EXTINS- SALVAREA VALORII 
DIN COMPANIE

Când businessul ca întreg nu mai este viabil 
economic

SALVAREA VIZEAZĂ:
▪Brandul
▪Produsul
▪Cota de piață
▪Locuri de muncă
▪Reconversia activelor companiei



Companiile de stat

30%
din totalul companiilor de stat incluse 
în studiu sunt în dificultate

Companiile de stat au manifestat 
deschidere față de perspectiva 
restructurării 

Doar 5 
din totalul companii de stat au apelat 
la măsuri de restructurare



Studiu de caz: 
companie de stat

Datorie bugetară uriașă
(360 mil. RON)

SOLUȚIA: Aplicarea OG 6/2019
CONTRIBUȚIA RESTRUCTURATORULUI: Elaborarea planului de restructurare și a 
testului creditorului privat

Dezechilibru de ordin bilanțier – active 
neproductive (peste 200 mil. RON) și datorii 
bancare istorice (peste 100 mil. RON), 
ambele producând costuri semnificative

SOLUȚIA: Restructurarea și înghețarea pe 2 ani a datoriilor bancare 
istorice și valorificarea activelor neproductive în vederea rambursării 
debitelor
CONTRIBUȚIA RESTRUCTURATORULUI: Negocierea restructurării 
creditelor bancare și elaborarea planului de valorificare a activelor

Lipsa resurselor financiare pentru plata 
contribuției proprii la restructurarea 
datoriilor bugetare

SOLUȚIA: Obținerea unei finanțări bancare de 45 mil. RON
CONTRIBUȚIA RESTRUCTURATORULUI: Elaborarea documentației de 
finanțare și negocierea aprobării finanțării



Studiu de caz: 
companie de stat

Lipsa resurselor financiare pentru 
derularea activității curente

SOLUȚIA: Obținerea unei finanțări de capital de lucru de 15 mil. RON
CONTRIBUȚIA RESTRUCTURATORULUI: Elaborarea documentației de finanțare și 
negocierea aprobării finanțării

Nevoia modernizării capacității 
de producție și mentenanță

SOLUȚIA: Elaborarea unui plan de investiții în capacități civile și militare
CONTRIBUȚIA RESTRUCTURATORULUI: Suport pentru companie în elaborarea 
planului, cu rol determinant în identificarea resurselor financiare interne pentru 
finanțarea parțială a acestuia

Problema restructurării și 
eficientizării operaționale

CONTRIBUȚIA RESTRUCTURATORULUI: Implementarea planului de 
restructurare aprobat



VAL COMPANII DIFICULTATEVAL CAUZAT DE 
PANDEMIE



Cum adresăm valul de dificultate?

Construim produse care să fie pentru aceste companii care sunt în diverse stadii de 

dificultate

Insolvența trebuie accesată de companiile care se confruntă cu o stare gravă de lichiditate

Pentru restul companiilor, întregul ecosistem (bănci, stat, restructuratori) trebuie să ofere 

produse alternative, care să le ajute, să le determine să se salveze;



Restructurarea
• Proceduri de prevenție – Directiva Europeană

• Restructurare în afara procedurilor legale

• Implicarea statului în domenii strategice

• Parteneriat cu specialiști în management de criză

b. Finanțare
• IMM INVEST pentru dificultate

• Fond de investiții al statului cu management privat

• Program de garantare a creditelor pentru companiile mari cu efect asupra

SME’s

Soluții



Maximizarea capitalului de lucru

7896
Companii

restructurabile

Restructurarea împrumuturilor

Vânzari active non-core

Accelerare proces recuperare creanțe

Externalizarea unor procese

Reproiectarea produselor și a procesului de fabricație

Îmbunătățirea proceselor operaționale

Focus asupra produselor/liniilor de business profitabile

1004
Companii

restructurate



VAL COMPANII DIFICULTATEVAL CAUZAT DE 
PANDEMIE

Concluzii



E momentul să înțelegem nevoile tuturor companiilor aflate în 
dificultate, fără a ne raporta doar la numărul de insolvențe ca 
indicator unic privind lipsa acestora de sănătate



Foarte puține companii au capacitatea de a se restructura 
singure, e nevoie de susținerea întregului mediu de 
business



Avem nevoie de produse pe care să le oferim 
acestor companii aflate în dificultate



Orice decizie e mai bună decât lipsa deciziei

AȘTEPTARE

ACȚIUNE

RESTRUCTURARE

SALVARE



Vă mulțumesc!


