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BLOCAJUL FINANCIAR 
SE ACUTIZEAZĂ ÎN 2019
FACTURILE NEÎNCASATE ȘI CELE PLĂTITE CU 
ÎNTÂRZIERE ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ VOR 
REVENI PE CREȘTERE ÎN ACEST AN, DUPĂ DOI ANI 
DE RELATIVĂ ACALMIE
Pe fondul incertitudinilor legate de modificărilor fiscale, evoluția cursului 

valutar, costurilor în creștere ale utilităților, inflației și limitării și scumpirii 

finanțării, multe dintre companii vor alege să se protejeze în fața riscului 

prin cea mai simplă metodă pe care o au la dispoziție - amânarea cât 

mai mult a plății facturilor.



PRINCIPALELE PROVOCĂRI INDICATE DE 

MEDIUL DE AFACERI

78% dintre 

companiile 

consultate în 

sondaj se tem de 

neplata facturilor 

sau plata cu 

întârziere a 

acestora în 2019

BLOCAJUL 
FINANCIAR

32% dintre firme 

se așteaptă la o 

creștere 

semnificativă a 

prețurilor 

utilităților și a 

materiilor prime

NOI 
SCUMPIRI

63% dintre firme 

estimează că 

deprecierea 

leului le va 

afecta 

semnificativ 

planurile de 

afaceri din 2019

CURSUL 
VALUTAR

52% dintre 

respondenți 

estimează 

posibila apariție 

a unor noi taxe 

și impozite 

pentru mediul 

de afaceri

CADRUL 
FISCAL

Sondajul a fost realizat  în rândul a peste 150 de companii reprezentative pentru întreg spectrul economic, în perioada 15-25 ianuarie 2019



ALTE PROVOCĂRI INDICATE DE 
MEDIUL DE AFACERI

29% dintre firme văd 

costurile creditării o 

problemă în 2019

SCUMPIREA ȘI 
LIMITAREA 

CREDITĂRII 23% dintre investitori 

estimează o 

accentuare a crizei 

din piața muncii

CRIZA FORȚEI 
DE MUNCĂ

19% estimează că 

anul electoral 2019 va 

infliuența business-ul 

românesc

DECIZIILE 

POLITICE
16% se tem de 

apariția unei noi crize 

economice mondiale

CRIZĂ 

ECONOMICĂ

Sondajul a fost realizat în rândul a peste 150 de companii reprezentative pentru întreg spectrul economic, în perioada 15-25 ianuarie 2019



Potrivit estimărilor Frames, nu este exclus ca valoarea plăților 

restante ale companiilor românești să depășească, în acest an, 

nivelul de 25 de miliarde de euro după ce, în 2018, s-au situat la 

aprox. 22 de miliarde de euro, potrivit datelor preliminare

VALOAREA 
PLĂȚILOR 
RESTANTE ÎN 
ECONOMIE 
  25 MILIARDE EURO 
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UNDE SE FAC CEL 
MAI GREU PLĂȚILE
COMERȚUL, ÎN PRIM-PLAN
Potrivit sondajului Frames & Train Your Brain, cel mai 

afectat domeniu de întârzierile la plată continuă să fie 

comerţul, menționat de 73% dintre respondenți. Industria 

prelucrătoare (67%), construcțiile (58%) și sectorul 

activităţilor profesionale, ştiinţifice şi tehnice (43%) se află 

pe următoarele locuri în clasament, urmate de 

transporturi şi depozitare (22%) și hoteluri şi restaurante 

(17%).

Sondajul a fost realizat în rândul a peste 150 de companii reprezentative pentru întreg spectrul economic, în perioada 15-25 ianuarie 2019

COMERȚ 
INDUSTRIA 

PRELUCRĂTOARE

CONSTRUCȚII
ACTIVITĂȚI 

PROFESIONALE



DINAMICA PLĂȚILOR ÎN ECONOMIE

CONSTRUCȚII
INDUSTRIA 

EXTRACTIVĂ
AGRICULTURĂ UTILITĂȚI

Plățile se fac în 

medie la 422 

de zile, în timp 

ce creanțele se 

colectează în 

195 de zile

Plățile se fac în 

medie la 272 

de zile, în timp 

ce creanțele se 

colectează în 

139 de zile

Plățile se fac în 

medie la 272 

de zile, în timp 

ce creanțele se 

colectează în 

150 de zile

Plățile se fac în 

medie la 240 

de zile, în timp 

ce creanțele se 

colectează în 

129 de zile



INCIDENTELE DE PLATĂ 
Statisticile Băncii Naționale arată că numărul titularilor de 
cont care au generat incidente de plată a crescut, anul 
trecut, la 21.814 față de 21.550 în 2017, iar numărul 
persoanelor juridice declarate cu risc a crescut de la 

13.468 la 13.975.



1279
ÎN DECEMBRIE 2018 S-AU 
ÎNREGISTRAT CELE MAI MULTE 
PERSOANE JURIDICE DECLARATE 
CU RISC DIN TOT ANUL TRECUT
 1,91 MLD.LEI
VALOAREA INCIDENTELOR DE 
PLATĂ DIN 2018
Pe ansamblu, numărul incidentelor de plată a 

scăzut în 2018 cu peste 2700, la aproape 

56.000, în valoare de 1,91 mld.lei, față de 3,7 

mld. lei în 2017



SEMNALE DE ALARMĂ
SEMNALELE EFECTUARII PLATILOR CU INTARZIERE POT 
DEVENI VIZIBILE INCĂ DINTR-O FAZA INCIPIENTA
 

•           cresterea cererilor privind referintele comerciale;

•           reduceri sau cresteri bruste in comenzi;

•           cresterea obiectiunilor/litigiilor;

•           fluctuatii majore de personal;

•           pretexte neasteptate, grosolane;

•           platile se raresc sau inceteaza, instrumentele de 

plata sunt refuzate;

•           e-mailurile se returneaza;

•           persoanele de contact nu sunt disponibile.
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CUM EVIȚI RISCUL ÎN AFACERI

INFORMEAZĂ-TE
Evită expunerea neprotejată față de terți 

netransparenți, sau cu un istoric 

problematic (legături cu firme care au 

ajuns în insolvență, incidente de plată 

față de terți, litigii multiple în calitate de 

debitor, restanțe semnificative la bugetul 

statului, etc.). Astfel de relații pot fi 

gestionate prin solicitarea de garanții sau 

prin solicitarea plății la livrare;

CALCULEAZĂ IMPACTUL
Stabilește limite de credit pentru fiecare 

contrapartidă în funcție de situația 

economic-financiară a acesteia, de 

istoricul asociaților și administratorilor 

acestora, precum și de comportamentul 

de plată al acesteia atât în relația 

bilaterală, cât și față de terți;

VERIFICĂ
Monitorizează activitatea firmelor față de 

care vă asumați expunere de credit prin 

ținerea sub observație a tuturor surselor 

publice de informații care pot avertiza cu 

privire la potențiale probleme (Registrul 

Comerțului, Portalul Instanțelor de 

Judecată, Buletinul Procedurilor de 

Insolvență, site-ul ANAF).



PLAN TO ACTION
MANAGEMENT & CONSULTING

office@framesmedia.ro

FRAMES

office@trainyourbrain.ro
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