REDRESARE vs.
LICHIDARE.
Salvarea
firmelor în
insolvență
pentru
asigurarea unei
creșteri
sustenabile
27 septembrie 2017

creditarea
Structura restanţelor*
608.246

Număr companii în economie

la plată în
economie după forma

268.670

155.887

251.921

de proprietate

Număr firme cu capitaluri negative
Număr firme cu cifră de afaceri nulă

Număr firme cu 0 angajați
Evoluția stocului de

93.484

Număr firme cu toate cele 3 situații
atipice de mai sus

credite acordate firmelor,
structurate în funcție de
dimensiunea acestora

24 mld.
EUR

Valoare credite acordate companiilor

Sursa: Raport de stabilitate BNR 2017

Sursa: Raport de stabilitate BNR 2017
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creditare IMM
Potenţialul de creditare sustenabilă a IMM este semnificativ
=> rezolvarea unor provocări ce țin atât de latura cererii
(îmbunătăţirea sănătăţii financiare şi a disciplinei la plată a
firmelor), cât și a ofertei de finanțare

110.000

IMM-uri cu cifră de afaceri > 100.000 EUR, din
care < 80.000 au avut profit

40.000

IMM-uri au potențial de creditare

12.200

IMM-uri care pot fi considerate companii
performante din punct de vedere economic se menţin printre cele mai bune firme din
economie în cel puţin 7 ani din ultimii 9 ani.
Acestea au un potenţial de creditare de
circa 5% din PIB.

6.600

IMM-uri au un nivel al raportului dintre
datorii şi capitaluri subunitar şi pot susţine
un volum de creditare semnificativ (36,3
miliarde lei, în luna decembrie 2015)
Sursa: Raport de stabilitate BNR 2017

cum putem contribui la
creșterea bunăstării?
Susținem iniţiativele care promovează activitatea,
ﬁnanţarea şi garantarea creditelor acordate IMMurilor
Protocol de colaborare ARB-AMR-CNIPMMR
Crearea unui produs de garantare a IMM-urilor cu
garanție de stat și la costuri competitive

Sursa:BNR
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creditarea
Stocul de credite (mld lei) și rata creditelor neperformante (%) pe sectoare economice
CONSTRUCȚII

SERVICII

dec 2016
dec 2015

COMERȚ

dec 2016
dec 2015

INDUSTRIE
AGRICULTURĂ

69.93%

dec 2016
dec 2015

60.95%

23,49 mld

39.05%
85.09%

14.91%

80.48%
83.04%

16.96%

75.30%

24.70%
82.91%

dec 2016
dec 2015

16.60%

76.70%

0.00

23.30%

22,96 mld
23,83 mld
17.09%

77.39%
83.40%

22,26 mld
21,55 mld

19.52%

dec 2016
dec 2015

Credite performante

21,69 mld

30.07%

22.61%

27,44 mld
29,00 mld

7,53 mld
7,65 mld

5.00

Rata creditelor neperformante

Îndatorarea companiilor ocupă o pondere de 26,2% în
PIB, din care îndatorarea la băncile locale reprezintă
13,3% din PIB
Aprox. 10% din pasivul companiilor reprezintă credite
contractate de la bănci și IFN-uri
15,4% din IMM au în derulare un credit de la o instituție
financiară autohtonă (dec. 2016)

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Sursa:BNR

19,3% - rata creditelor neperformante la companiile
nefinanciare (dec. 2016)
40% - pierderea în caz de nerambursare (LGD)
estimată de bănci pentru împrumuturile acordate
companiilor care au intrat în stare de nerambursare
Trebuie îmbunătățit nivelul productivității muncii, în
special prin investiții în dotarea tehnică.
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creditare IMM
fișă informativă
Small Business Act - România 2016
total
companii

România

UE-28

total
angajați

România

UE-28

valoare
adăugată

România

UE-28

număr

procent

procent

număr

procent

procent

mld. euro

procent

procent

Micro

392.191

87,7%

92,8%

903.100

23,5%

29,5%

9,4

15,8%

21,2%

Mici

45.413

10,2%

6,0%

883.851

23,0%

20,2%

9,4

15,7%

18,0%

Medii

7.933

1,8%

1,0%

812.205

21,1%

17,0%

11,0

18,4%

18,2%

total IMM

445.537

99,7%

99,8%

2.599.156

67,5%

66,8%

29,8

49,9%

57,4%

Mari

1.469

0,3%

0,2%

1.251.575

32,5%

33,2%

30,0

50,1%

42,6%

Total general

447.006

100,0%

100,0%

3.850.731

100,0%

100,0%

59,8

100,0%

100,0%

10,8% - activitatea IMM-urilor în faza incipientă (7,8% UE) cumulat cu faptul că mai mult de jumătate din companiile înființate dispar în cel mult
10 ani de la data înregistrării implică volatilitate mare
IMM-urile reprezintă 99,7% din total companii, dar aduc doar 49,9% din valoarea adăugată în economie față de media UE de 57,4%
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Performanță antreprenorială
2008 - 2016

Subindicatori relevanți Ro / media UE

1. ANTREPRENORIAT
+10,8% - activitate în fază incipientă (2015), Media UE: 7,8%
- 2,2 IMM-uri / 100 locuitori, față de 4,5 IMM/ 100 locuitori în UE (2015)
2. “A DOUA ȘANSĂ”
- 3,3 ani pentru soluționarea insolvențelor (2016), Media UE: 1,97 ani
antreprenoriat
- Costul soluționării cazurilor de insolvență (costul recuperării datoriei ca procent din pasivul
1.0
debitorului) 2016; România: 10,5; Media UE: 10,25
3. “ADMINISTRAȚIA RECEPTIVĂ”
0.8
“a doua șansă”
internaționalizare
+ 2 zile calendaristice pentru înființarea unei firme (2015), Media UE: 3,35 zile
0.6
- 65,35% din IMM-uri interacționează online cu autoritățile (2013); Media UE: 87,85%
0.4
4. AJUTOR DE STAT ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
+/- IMM-urile contribuie 44% din valoarea contractelor publice (2013), Media UE: 29%
0.2
“administrația - 25% din întreprinderi participă la licitații publice (2015), Media UE: 37%
mediu
receptivă”
0.0
5. ACCESUL LA FINANȚARE
+ 6,46% din cererile de împrumuturi bancare sunt refuzate (2015), Media UE: 9,64%
- 2,28% investiții cu capital de risc (% din PIB); 2015; Media UE: 2,73%
6. PIAȚA UNICĂ
ajutor de stat și - 1,93% din IMM-uri fac exporturi on-line în interiorul UE, Media UE: 7,52%;
Competențe
achiziții publice - 13 directive privind piața unică care nu au fost transpuse încă (2015); Media UE: 8;
& Inovare
7. COMPETENȚE ȘI INOVARE
- 5,16% din IMM-uri aduc inovații de produse și procese (2012), Media UE: 30,6%
accesul la
- 24% dintre IMM-uri își formează angajații (2010); Media UE: 66%
piața
finanțare
unică
8. MEDIU
- 62% din IMM-uri iau măsuri de eficientizare a resurselor (2015), Media UE: 95%
9. INTERNAȚIONALIZARE
- 4,67% din IMM-uri exportă mărfuri în afara UE (2013), Media UE: 9,95%
- 6,7% din IMM-uri au importuri de mărfuri din afara UE (2013); Media UE: 11,08%
Romania
UE

Sursa: SBA 2016
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insolvența
Noul cod de insolvenţă
(în vigoare din iunie 2014)

EFECTE
POZITIVE
ASUPRA
EFICIENŢEI
PROCEDURII
INSOLVENȚEI

Durata medie a procesului de insolvenţă în cazul companiilor care au
intrat în această stare începând cu iulie 2014 s-a înjumătățit, la circa
un an, comparativ cu circa doi ani pentru companiile cărora li se
aplică legea anterioară

Durata medie de reorganizare a scăzut de la 23 de luni la 12 luni

Durata medie de lichidare a unei companii a scăzut de la 5 ani la
aproximativ 26 de luni
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insolvența
Evoluţia nr. de companii
în insolvenţă

7.800

Nr. companii pentru care a fost
declanşată procedura de insolvenţă în
2016 (-25% fata de 2015)

39.100

Nr. total de companii aflate în
procedură de insolvenţă în decembrie
2016 (-10% fata de dec. 2015)

2.700

Nr. companii pentru care a fost
declanşată procedura de insolvenţă în
T1 2017 (+12% fata de T12016)

0,6
mld.
lei

Volumul creditelor neperformante
generate de companiile aflate în
insolvenţă, T1 2017 (+20% față de
T12016). Ele deţin 0,5% din datoriile
totale ale sectorului companii
nefinanciare.

Sursa: Raport de stabilitate BNR 2017

În 2016, reduceri notabile ale nr. de companii nou intrate în
insolvenţă au fost înregistrate la nivelul microîntreprinderilor
(-30%), companiilor de utilităţi (-46%) și a celor din comerţ (-30%).
O proporție semnificativă din companiile insolvente în anul 2016
provin din sectorul comerț și al serviciilor (54%).
În T1 2017, trend inversat, atât ca număr de firme nou intrate în
insolvenţă cât şi ca volum al neperformanţei generate.
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insolvența
Companiile în insolvenţă
Rol în economie

Structura restanţelor* la plată în
economie, companii insolvente

Contribuţie redusă în economie:
• produc aprox. 2% din valoarea adăugată brută,
respectiv cifra de afaceri totală a companiilor
nefinanciare
• angajează circa 4% din numărul de salariaţi ai
sectorului
INSA deţin o pondere importantă:
• din restanţele generate furnizorilor şi altor
creditori nebancari (33%, în luna iunie 2016)
• din datoriile neachitate la termen către bugetul
general consolidat (51% în luna iunie 2016)
Mai mult, +20% restanţe totale nebancare ale
acestor companii în perioada iunie 2015 – iunie
2016.
Deşi la nivel agregat valoarea arieratelor bugetare
s-a diminuat (2,6%, între S1 2015 – S1 2016),
pentru companiile care au intrat în insolvenţă pe
baza noii legi volumul sumelor restante faţă de
bugetul de stat s-a majorat semnificativ (+27%).

Sursa: Raport de stabilitate BNR 2017
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insolvența
Companiile în insolvenţă
Credite neperformante
Responsabile pentru aproximativ 44% din creditele
neperformante aflate în portofoliul băncilor locale
(decembrie 2016).

Evoluţia creditelor neperformante cu o
întârziere la plată mai mare de 90 de zile, în
funcţie de momentul intrării în insolvenţă

Pondere de 72% din totalul împrumuturilor care au o
întârziere la plată mai mare de 90 de zile.
O pondere importantă din expunerile care au un
serviciu al datoriei mai mare de 90 de zile este
generată de companiile insolvente cărora li se
aplică noul cadru legislativ (28%).

UE

Proces
insolvenţă:
câteva luni > patru ani.
Rată de
recuperare:
65%

Romania

Proces
insolvenţă:
3,3 ani
Rată de
recuperare:
34,4%

Sursa: Raport de stabilitate BNR 2017
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Vă mulțumim!
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