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3. SINTEZA LUCRĂRII 

Scopul prezentei teze îl reprezintă identificarea determinanţilor și evaluarea poziției 

competitive a firmelor din România, utilizând trei abordări: macroeconomică, la nivel 

microeconomic și analiza poziționării companiilor autohtone în cadrul lanțurilor globale de 

formare a valorii adăugate. Abordările menționate reprezintă pilonii pe baza cărora teza creează 

un cadru holistic de evaluare a competitivității României, explicând evoluțiile la nivel 

macroeconomic și rolul în context regional al companiilor autohtone prin analiza dezagregată a 

indicatorilor la nivel de firmă. Instrumentarul utilizat include, printre altele, modele de tip 

Vector Autoregresiv pe date panel, metode semiparametrice de estimare a factorului total de 

productivitate (Levinsohn şi Petrin, 2003; Wooldridge, 2009), regresii pe date panel cu efecte 

fixe, descompunerea fluxurilor de export în fluxuri de valoare adăugată (metodologia Koopman 

et al., 2012), modelul Hausmann et al. (2007) pentru calculul gradului de sofisticare a 

exporturilor și metode de matching pentru identificarea cauzalității productivitate-implicare în 

activități de comerț exterior. Bazele de date variază de la cele la nivel de țară/regiune/sector 

(Eurostat, INS, World Input-Output Database, Banca Mondială, FMI) la informații detaliate la 

nivel de firmă, având la dispoziție date financiare (bilanț, cont de profit și pierdere, activitate de 

comerț exterior, insolvență) pentru toate companiile din România (furnizate de MFP, INS, 

ONRC) și informații despre firme activând în alte state UE (Orbis Bureau van Dijk, 

Competitiveness Research Network, Bank for the Accounts of Companies Harmonized). 

În primul capitol al tezei se analizează poziţia competitivă a României pe baza unei palete 

variate de indicatori macroeconomici. România prezintă anumite avantaje de 

competitivitate prin cost şi preţ, reflectate prin costul unitar cu forța de muncă și majorarea 

cotei de piață a exporturilor. Mai mult, în ultimii ani, România a înregistrat un ritm relativ ridicat 

de creștere a productivității muncii și o ameliorare a mediului economic general. România a 

înregistrat de asemenea progrese la nivelul factorilor calitativi (non-preț) ai 

competitivității, cum ar fi stabilitatea macroeconomică, ușurința de a face afaceri, ponderea 

produselor intensive în tehnologie în totalul exporturilor. Cu toate acestea, se înregistrează încă 

un nivel redus al productivităţii muncii per salariat (la jumătatea mediei europene) și o 

specializare a firmelor autohtone în comerţul cu materii prime şi în industriile intensive în forţa 

de muncă slab calificată.  

Anumite aspecte ale competitivităţii non-preţ inhibă potenţialul competitiv al României şi 

pot periclita capacitatea de a exporta pe termen mediu şi lung. Acestea se referă în special la 

infrastructură, calitatea instituţiilor publice și a mediului de afaceri, precum şi ale sistemului de 

sănătate şi educaţie. Mai mult, anumite regiuni din cadrul țării noastre prezintă un decalaj 

important de competitivitate față de restul zonelor europene. Gradul de inovare a economiei 

autohtone este redus, reflectat de indicii de competitivitate în materie și de gradul de sofisticare 

relativ redus al exporturilor (calculat pe baza metodologiei Hausmann et al., 2007). Menţinerea 

competitivităţii prin preţ a exporturilor este importantă, însă pentru o creştere sustenabilă a 

exporturilor este necesară rezolvarea problemelor structurale ale economiei autohtone, 

reflectate de factorii non-preţ. Aceștia au un potențial mai mare în ceea ce privește 

susținerea unui ritm de creștere economică superior pe termen mediu și lung, așa cum arată 

estimările de tip panel VAR în cazul statelor membre UE pentru perioada recentă. Eforturi 

pentru a încuraja schimbările structurale către o economie bazată într-o mai mare măsură pe 

eficiență și aport tehnologic ar contribui la îmbunătăţirea poziţiei competitive a ţării noastre. 

Evidențele la nivel microeconomic prezentate în al doilea capitol semnalează anumite 

vulnerabilități structurale ale activității de comerț exterior. Analiza în detaliu a situației 

firmelor autohtone evidențiază de ce România se află pe penultimul loc în UE în ceea ce privește 
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productivitatea, fapt translatat în dificultăți pe termen mediu de susținere a competitivității 

mediului de afaceri intern și a vânzărilor pe piețele externe. Indicatorii de eficiență la nivel 

microeconomic prezintă un grad ridicat de asimetrie, care s-a menținut în ultimii ani. 
Există un număr redus de firme productive și un număr ridicat de companii cu nivel scăzut al 

productivității. Această asimetrie justifică inclusiv puternicele disparități în profil teritorial și 

rolul modest al unor județe/regiuni în activitatea de export. Regiunile cele mai puțin competitive 

din România (Sud-Est Dobrogea, Centru şi Sud-Vest Oltenia) se caracterizează și prin capacități 

tehnologice reduse. Se arată că modelul de afaceri autohton nu e bazat pe inovație, activitatea din 

sectoarele intensive în tehnologie în majoritatea regiunilor fiind concentrată la nivelul 

companiilor care beneficiază de investiții străine directe. Această realitate constituie un motiv de 

îngrijorare, în contextul unui procent foarte redus în PIB pe care România îl alocă cheltuielilor 

de inovare. Eterogenitatea productivității și implicarea redusă a firmelor în modele de 

afaceri sofisticate stau totodată la baza indicatorilor macroeconomici care evidențiază 

vulnerabilitățile României în domeniul competitivității non-preț. 

Exportul prezintă un grad mare de concentrare, primele 10 la sută companii după valoarea 

exportului contribuind cu circa 88 la sută din total, iar circa 78 la sută din fluxurile de export sunt 

datorate firmelor cu acționariat majoritar străin. Diversificarea geografică şi sortimentală a 

comerţului exterior este modestă, peste jumătate dintre exportatori având o singură piaţă de 

desfacere, în timp ce peste 70 la sută dintre aceștia exportă mai puţin de 5 sortimente de produs. 

Ținând cont de evidențele empirice în domeniu, diversificarea pe varietăți de produse sau piețe 

geografice ar putea contribui la majorarea oportunităților de inovare și creștere.  

Analiza mecanismului de ajustare a firmelor la condițiile internaționale confirmă un 

comportament eterogen al firmelor, pornind de la fundamentele microeoconomice, în funcție 

de clasa de mărime, caracteristicile sectorului de activitate, piețele de desfacere/proveniență. 

Șocurile nu au un efect agregat, magnitudinea și canalele de transmisie depinzând de distribuția 

performanțelor în economie. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, exportatorii autohtoni 

au manifestat o oarecare rezistență pe piețele internaționale chiar și în contextul crizei 

recente, o explicație putând proveni din avantajele de productivitate ale acestora comparativ cu 

restul economiei. Alte explicații pot proveni din costurile ridicate asociate cu activitățile de 

export, care nu pot fi recuperate, determinând astfel firmele să nu iasă de pe piețe chiar și în 

condiții de stres, ci mai degrabă să ajusteze prețul practicat pentru a putea supraviețui. 

Pornind de la concluziile precedentelor două, în al treilea capitol al tezei se analizează în 

detaliu performanțele economice și financiare ale companiilor nefinanciare din România, 

precum și mecanismele de transmisie a comportamentului la nivel de firmă asupra 

disciplinei financiare din economia autohtonă. Analiza firmelor în funcție de diverse paliere 

arată că există diferențe sistematice în performanța firmelor nu numai între 

regiuni/sectoare/grupe de mărime, dar și în cadrul aceleiași categorii de companii. Piața este 

formată dintr-un număr redus de companii performante și un număr mare de firme care 

au doar activitate scriptică sau au performanță redusă (caracterizate de un grad ridicat de 

îndatorare, de lichiditate, productivitate și profitabilitate scăzută). Din numărul de peste 600 mii 

de firme existente în economie, circa 26 la sută (158 mii) sunt inactive, respectiv au avut o cifră 

de afaceri nulă în 2014. În cazul firmelor care generează cifră de afaceri pozitivă, o proporţie de 

peste 40 de sută (circa 178 mii de firme) înregistrează pierderi nete. În ultimii ani, în topul 

firmelor active cu cele mai mari pierderi se regăsesc filiale ale companiilor multinaționale. 
La o analiză a performanțelor filialelor acestor firme în alte ţări, se observă un tipar care dă 

motive de îngrijorare: cu unele excepții, companiile menționate prezintă cea mai redusă 

profitabilitate (evidențiată prin ROA) în România. 
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Economia autohtonă este decapitalizată. Numărul firmelor active cu capitaluri proprii 

negative a fost în creştere aproape continuă în ultimii ani, pe fondul înregistrării unei astfel 

de situații la un număr din ce în ce mai mare de firme private.  De asemenea, firmele inactive au 

o contribuție importantă la diminuarea bazei de capital la nivelul economiei: acestea însumează 

capitaluri negative de -18 miliarde lei în 2014 (2,7 la sută din PIB). În prezent, necesarul de 

recapitalizare aferent firmelor cu pierdere netă se ridică la 56 miliarde lei (8,3 la sută din PIB) 

pentru atingerea a 50 la sută din capitalul social conform cerințelor legale în vigoare și 99 

miliarde lei (14,8 la sută din PIB) pentru atingerea a 100 la sută din capitalul social.  

Deficienţele în cadrul legislativ, precum şi un comportament generalizat de indisciplină 

financiară au generat manifestarea unor fenomene care periclitează procesul convergenţei 

reale. În ultimii 20 de ani, perioada medie în care firmele active au funcționat pe pierdere a fost 

de 3 ani, în condițiile în care durata medie de funcționare a fost de 6 ani. Companiile cu o situaţie 

economică precară au o probabilitate ridicată de a intra în insolvenţă, acest fenomen fiind unul 

frecvent utilizat în ţara noastră, deşi cu un grad de eficienţă relativ scăzut. Explicații pentru 

caracteristicile procesului insolvenței derivă inclusiv din cadrul legislativ național în acest 

domeniu, ale cărui evoluție și carențe sunt dezbătute în detaliu în cadrul tezei, inclusiv prin 

raportare la experiența altor state europene. Firmele intrate în insolvență în anul 2014 au 

funcționat pe pierdere în medie, în 3,2 ani, din ultimii 10 ani, în condițiile unei durate medii de 

raportare de circa 5,4 ani. De asemenea, acestea au fost inactive în medie în 2,5 ani în respectiva 

perioadă, având capitaluri negative în medie în 3,7 ani. În ultimii ani, structura firmelor nou 

intrate în insolvență a fost foarte asemănătoare cu structura firmelor nou înființate, în timp 

ce gradul de corelare între cele două fenomene s-a majorat. La nivel sectorial, serviciile şi 

comerţul se remarcă prin i) cel mai mare număr de firme cu capitaluri negative şi cu pierdere în 

2014, ii) cele mai multe firme inactive, iii) cea mai mare incidenţă de firme insolvente şi iv) un 

volum important al împrumuturilor de la acţionari. În speță, ramuri de activitate precum 

comercializarea de alimente, consultanţă şi management, construcţii de clădiri, transporturi 

rutiere de mărfuri sau restaurante se caracterizează prin frecvenţa ridicată a cazurilor de 

insolvenţă, corelate cu înfiinţări de noi firme şi un număr ridicat de companii cu pierdere sau 

care au doar activitate scriptică.  

Înregistrarea persistentă a pierderilor la un număr mare de agenți economici, precum și 

capitalizarea necorespunzătoare și incidența mare a insolvențelor contribuie semnificativ la 

deteriorarea disciplinei financiare din economie. Performanțele la nivel de firmă, în special 

cele legate de eficiență, sunt corelate sistematic cu rata creditelor neperformante la bănci. Se 

arată că acele categorii de firme cu probleme de profitabilitate și capitalizare persistente nu au 

făcut față șocurilor negative, problemele acestora translatându-se în bilanțurile băncilor 

autohtone. Cea mai importantă variabilă explicativă pentru rata NPL este productivitatea. 

Restanțele totale ale firmelor active cu pierderi și ale celor inactive se ridicau în 2014 la 9,8 

la sută din PIB (66 miliarde lei).  Primele 500 companii după cele mai mari pierderi nete în 

2014 cumulează restanțe de 23 miliarde lei (un sfert din total), un rol important în generarea de 

plăți restante în economie revenind și firmelor insolvente. Restanțele ridicate generate de 

companiile indisciplinate în speță către bugetul de stat se translatează  în investiții reduse în 

infrastructură, instituții, educație sau sănătate, diminuând astfel PIB potențial. Deși înregistrarea 

de pierderi de un număr mare de firme este o situație comună altor state din regiune, România se 

remarcă printr-o frecvență mai ridicată a agenților economici cu pierdere comparativ cu 

media UE10. Distribuția rentabilității și a altor indicatori evidențiază că România se numără 

printre țările din regiune în care se manifestă cea mai mare inegalitate între firmele cu 

performanțe de top și cele din clasele inferioare de performanță. Evidenţele la nivel 

microeconomic evidenţiază faptul că progrese importante în procesul de convergenţă reală nu se 
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pot obţine decât prin încurajarea afacerilor viabile, antreprenorialului şi a unui mediu de afaceri 

orientat spre eficienţă şi disciplină.  

Pornind de la concluziile analizei datelor la nivel de firmă, care a evidențiat că firmele implicate 

în activităţi semnificative de comerţ exterior se caracterizează prin performanţe financiare 

superioare mediei pe economie, în capitolul al patrulea am testat direcția cauzalității 

performanță-implicarea în activități de comerț exterior. Astfel, am căutat validarea ipotezei 

de auto-selecție (doar cele mai performante firme se auto-selectează în activități pe piețele 

internaționale) și/sau învățare prin export, respectiv avantajele în materie de performanță 

prezentate de companiile exportatoare sau importatoare se datorează cunoștințelor și tehnologiei 

la care au acces ca urmare a desfășurării activității pe plan extern. Analiza acestei cauzalități este 

importantă inclusiv pentru a înțelege cum efectele benefice ale comerțului exterior se pot 

propaga mai departe în economie în oportunități de creștere economică și dezvoltare. Rezultatele 

empirice au confirmat ipoteza de auto-selecție a celor mai performante firme din economie 

în fluxurile externe (deci cu capacitate mai mare de a face față șocurilor). Astfel, strategiile de 

promovare a exporturilor ar putea fi puțin eficiente dacă nu sunt însoțite de strategii și măsuri 

pentru asigurarea unor câștiguri de productivitate la nivelul firmelor.  

Pe de altă parte, activitatea pe piețele internaționale nu are, în general, efecte semnificative 

asupra performanței firmelor, în România existând mai multe evidențe pentru fenomenul de 

învățare prin import. Atât timp cât activitățile presupuse de exportul companiilor românești nu 

presupun un grad de cunoaștere ridicat, oportunitățile de import de tehnologie, know-how sau 

majorare a productivității datorate exporturilor se diminuează. 

Evoluțiile la nivel de firmă oferă explicații valoroase despre fenomenele macroeconomice, 

așa cum este evidențiat în al cincilea capitol al tezei.  Strategiile de promovare a performanţei 

la export trebuie să fie bazate pe o analiză în profunzime a impactului comportamentului la nivel 

microeconomic asupra rezultatelor macroeconomice. În formularea de soluţii pentru a face faţă 

de exemplu unui şoc extern, trebuie avut în vedere canalul  de transmisie a acestuia la nivel de 

firmă, având în vedere că ajustarea exporturilor la nivel de firmă este eterogenă la nivel 

microeconomic (în funcție de productivitate, dimensiunea firmei, sectorul de activitate etc.). 

Şocurile la nivel individual nu pot avea un efect agregat, eterogenitatea microeconomică 

contribuind la volatilitatea macroeconomică.  

În primul rând, se arată că anumite categorii de firme care prezintă probleme structurale 

(pierderi, capitalizare redusă) nu numai că au un rol modest în cadrul activității de export, 

dar acestea au și un rol negativ asupra indicatorilor principali de competitivitate externă, 

în speță productivitatea. Astfel, deficiențele în performanța și competitivitatea externă a 

României reflectate de statisticile macroeconomice sunt explicate de evidențele la nivel de firmă. 

Productivitatea redusă a activității firmelor cu pierderi, precum și existența pe piață pentru o 

perioadă îndelungată a firmelor cu activitate scriptică, afectează negativ competitivitatea prin 

preţ la nivelul economiei autohtone. Atât mediana, cât și media productivității muncii firmelor 

active cu pierderi reprezintă circa un sfert din indicatorii aferenți companiilor active care 

înregistrează profit. Companiile cu pierderi nete sunt implicate în număr mic în activități de 

comerț exterior: doar 400 de firme din peste 177 mii de companii active cu pierderi au exportat 

net semnificativ în anul 2014 (peste 100 mii euro în fiecare trimestru din 2014) în timp ce din 

rândul firmelor inactive, niciuna nu a avut export net semnificativ. Pe de altă parte, aceste firme 

sunt implicate în activităţi semnificative sau sporadice de import, generând astfel un deficit 

comercial de 1,9 miliarde euro. În acest context, numărul firmelor cu un model de afaceri 

care are succes la export este redus, evoluție manifestată și pe fondul persistenței unei serii de 
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vulnerabilități la nivelul sectorului IMM: i) profitabilitate precară (în special în cazul 

microîntreprinderilor), ii) capacitate redusă de generare a VAB, iii) o implicare scăzută în export. 

În al doilea rând, se investighează modalitatea în care distribuția indicatorilor de competitivitate 

la nivel de firmă influențează crearea valorii adăugate în economie. Analiza microeconomică a 

formării VAB evidențiază motive de îngrijorare având în vedere gradul ridicat de 

concentrare a creării VAB la un număr redus de companii. Firmele active cu pierderi 

generează VAB într-o măsură redusă (15 la sută din VAB aferentă firmelor active în 2014), cu o 

medie a VAB de 0,36 miliarde lei/firmă comparativ cu o medie de 1,3 miliarde lei pentru firmele 

active cu profit. Mai mult, VAB aferentă companiilor cu pierderi s-a diminuat cu aproape o 

treime în perioada 2009- 2014 (față de firmele cu profit, unde diminuarea a fost de 10 la sută în 

aceeași perioadă). Un număr relativ însemnat de firme alocă ineficient resursele, acestea 

generând VAB negativ (circa 54 mii de firme în 2014, respectiv 9 la sută din numărul total de 

companii care depun bilanțul la MFP, cumulează VAB de -2,2 miliarde lei). Mai mult, un număr 

semnificativ de firme (132 mii), majoritatea inactive, generează o valoare nulă a VAB. Astfel, în 

realitate, doar 414 mii de firme din cele 600,7 mii care depun bilanțul la MFP au capacitate 

de generare de VAB pozitivă în economie. Rezultatele evidenţiază că o parte redusă a VAB 

este distribuită mai departe în economie spre remunerarea forţei de muncă sau creditorilor 

guvernamentali. Mai mult, în ciuda unei ponderi ridicate a EBE în VAB, un număr important 

de agenţi economici operează cu rezultat operaţional negativ (acesta fiind afectat de un volum 

foarte mare al altor cheltuieli de exploatare), nefiind astfel pasibili de plata impozitului pe profit. 

Mai puţine astfel de resurse la bugetul de stat se traduc în investiţii şi oportunităţi de creştere 

diminuate. Comparativ cu începutul anilor 2000, s-a manifestat o creştere a discrepanţelor 

în repartizarea VAB, ponderea remunerării salariaţilor diminuându-se la circa 27 la sută din 

VAB, în favoarea remunerării capitalului, care reprezenta în 2014 circa 70 la sută din VAB. 

Dinamica cheltuielilor totale cu salariile în perioada 2000-2014 indică faptul că i) firmele cu 

pierdere au contribuit la deteriorarea competitivităţii prin preţ a economiei, în special în anii 

anteriori declanşării crizei, pe fondul majorării cheltuielilor medii cu forţa de muncă (în ciuda 

rentabilităţii negative și productivității reduse), iar ii) firmele cu profit au înregistrat o majorare a 

acestor categorii de cheltuieli, în principal datorită avansului numărului de salariaţi. La nivel 

sectorial, structura cea mai echilibrată a repartizării VAB între remunerarea angajaţilor şi 

EBE se înregistrează în industrie (cu o pondere a cheltuielilor cu personalul de 32 la sută din 

VAB), la polul opus fiind sectorul imobiliar (12 la sută din VAB). Corporaţiile şi întreprinderile 

mijlocii repartizează VAB către salariaţi într-o măsură mai mare decât media pe economie (peste 

30 la sută), spre deosebire de microîntreprinderi, în cazul cărora cheltuielile cu forța de muncă 

contabilizează 22 la sută din VAB. O situaţie mai favorabilă angajaţilor se remarcă în cadrul 

firmelor de stat şi în sectoarele intensive în tehnologie. 

Capacitatea redusă a firmelor de a genera VAB este în general corelată cu o pondere ridicată a 

cheltuielilor cu mărfurile. Impunând condiţia ca toate companiile din economie să aibă o 

structură a cheltuielilor similară firmelor performante din acelaşi sector, sau presupunând 

că  toate firmele din economie au capacitate de a genera profit operaţional nenegativ, 

creşterea VAB care ar rezulta din astfel de situaţii ar ajunge la un maxim de 34,5 miliarde 

lei în anul 2014 (circa 8,4 la sută din VAB). Aceste valori evidențiază impactul negativ al 

firmelor neviabile asupra PIB potențial, importanța lor în VAB fiind însă mai redusă 

comparativ cu rolul în economie din punct de vedere al numărului de angajați angrenați în aceste 

firme (de exemplu, numărul de salariați ai firmelor cu pierdere netă în anul 2014 este de peste 

962 mii, respectiv mai mult de un sfert din forța de muncă a firmelor active). Distribuția 

majorării VAB în condiții de eficientizare a activității firmelor după sector, dimensiune sau 

formă de proprietate confirmă costul de oportunitate mai ridicat al menţinerii pe piață a firmelor 

neviabile din sectorul serviciilor, comerţului şi industriei și în principal din categoria 
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microîntreprinderilor şi al firmelor private cu capital majoritar autohton. Concentrarea creării 

VAB la un număr redus de companii de mari dimensiuni, în majoritate străine, evidenţiază 

nevoia accentuată de mai mulţi participanţi cu un rol important la activitatea economică, 

ceea ce ar conduce la o mai mare stabilitate şi rezilienţă în faţa şocurilor, o dimensiune 

crescută a pieţei şi creştere economică. 

În al treilea rând, am testat din punct de vedere econometric legătura dintre performanța la export 

la nivel de județ şi indicatorii de competitivitate a firmelor din respectiva regiune, pentru a vedea 

ce impact are distribuția indicatorilor de performanță la nivel de companie asupra volumului 

agregat al exporturilor și asupra gradului de sofisticare a acestora. Rezultatele confirmă că 

performanţa la export la nivel de judeţ este determinată în mod semnificativ de 

productivitatea la nivel de firmă, chiar și după ce se controlează pentru caracteristicile 

respectivei regiuni. Nu numai nivelul mediu al productivităţii dintr-un judeţ determină 

performanţa agregată la export a regiunii, ci întreaga distribuţie a indicatorilor la nivel de firmă 

(dispersia și percentilele superioare). 

Acest rezultat a fost testat și în cazul altor state europene. Evidențele arată că performanțele la 

nivel de firmă influențează semnificativ fluxurile comerciale la nivel național. Se arată că 

doar firmele productive au o activitate durabilă pe piețele internaționale, cele din clase inferioare 

de productivitate având o prezență sporadică și fiind mai expuse șocurilor. Forma distribuției 

productivității din economii are consecințe semnificative asupra dinamicii agregate a 

exportului, inclusiv în perioade de criză, indicatorii de productivitate la nivel de firmă având un 

rol esenţial în determinarea comportamentului la export a firmelor şi în supravieţuirea acestora 

pe pieţele externe. Firmele productive concentrează o mare parte din exporturi, iar şocurile în 

activitatea acestora explică în măsură importantă evoluţia exporturilor agregate şi a contului 

curent. Episoadele de ajustare a deficitelor de cont curent înregistrate în UE după 2008 pot 

fi explicate de creşterea exporturilor firmelor productive. Răspunsurile 

diferite/disproporţionate ale firmelor la şocuri în funcţie de nivelul productivităţii acestora pot 

explica relaţia cu o intensitate în scădere între variabilele de curs şi evoluţia exporturilor. O 

deficienţă majoră a unor astfel de variabile (e.g. REER) se referă la ipotezele că mărimea 

cursului de schimb este determinată doar de fundamente macroeconomice (Altăr, 2010).  

Astfel, ameliorarea disciplinei firmelor și a indicatorilor de competitivitate (în speță a celor 

legați de productivitatea microeconomică) ar genera sinergii pozitive atât asupra 

capacităților de export, sustenabilității fluxurilor externe, dar și asupra sectorului bancar, 

bugetului consolidat și mai departe, asupra potențialului de creștere economică. 

Ținând cont de noile realități ale comerțului internațional, productivitatea și succesul pe piețele 

externe depinde în prezent nu numai de capacitățile de export, dar și de capacitatea de a importa 

eficient factori de producție. Capitolul șase îşi propune să realizeze o evaluare a 

competitivităţii externe a României prin prisma poziţionării firmelor româneşti în cadrul 

lanţurilor globale de creare a valorii adăugate. Rezultatele obţinute prin descompunerea 

fluxurilor de export în fluxuri de valoare adăugată (conform metodologiei Koopman et al., 2012) 

sugerează că firmele autohtone se poziţionează către partea incipientă a lanţurilor de 

formare a valorii adăugate (participare în amonte). Aportul tehnologic și gradul redus de 

sofisticare a afacerii, productivitatea la niveluri scăzute pentru un număr important de companii 

și concentrarea activității economice, implică în mod previzibil o poziție nefavorabilă a firmelor 

autohtone în cadrul lanțurilor valorice. Situarea firmelor autohtone în fazele incipiente ale 

procesului de producție justifică inclusiv nevalidarea ipotezei de învățare prin export în cazul 

României (learning by exporting), așa cum indică rezultatele econometrice pe baza datelor la 

nivel de firmă. Având în vedere că exportul companiilor românești nu presupune un grad de 
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cunoaștere ridicat, oportunitățile de import de tehnologie, know-how sau majorare a 

productivității datorate exporturilor se diminuează. Se arăta că indicatorii de tip global value 

chain reflectă mai fidel competitivitatea externă, aducând în discuție și elementele înregistrate de 

mai multe ori în cadrul statisticilor tradiţionale de balanţă de plăţi şi care sunt ignorate de obicei 

politicile de comerț internațional. De asemenea, se arată că rolul serviciilor la crearea bunurilor 

de export este subestimat de indicatorii standard de comerț. Chiar și în aceste condiții, România 

se remarcă în cadrul UE prin cea mai redusă pondere a serviciilor în valoarea adăugată a 

exporturilor. Având în vedere că România nu a beneficiat optim de sinergiile din lanțurile de 

producție, remedierea acestei situații ar trebui să constituie o prioritate pentru decidenții de 

politici, o integrare mai bună în lanțurile de producție putând furniza oportunităţi 

adiţionale de export pentru firmele româneşti. Acest lucru este susținut și de situația actuală 

care relevă concentrarea exporturilor autohtone în industrii caracterizate de o integrare ridicată în 

lanțurile globale de formare a valorii adăugate. 

Pe baza indicatorilor aferenți diverselor paliere de analiză a competitivității, sunt 

formulate posibile măsuri de politici referitoare la cadrul legislativ, mediul de afaceri, 

eficientizarea aparatului fiscal sau la rezolvarea unor probleme structurale. Toate aceste 

propuneri de măsuri au rolul de a spori capacitatea firmelor autohtone, și implicit, a economiei 

naționale, de a concura pe piețele externe prin asigurarea unui cadru care să asigure premisele 

desfășurării în bune condiții a activității economice, să penalizeze comportamentele agenților 

indisciplinați și să constituie un pilon al competitivității și atractivității economiei autohtone. 

Evidențele referitoare la profitabilitatea precară și frecvența ridicată a insolvențelor, inclusiv la 

nivelul firmelor recent înființate semnalează că încurajarea de noi afaceri trebuie efectuată de o 

manieră sustenabilă. Astfel, pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale, antreprenorii ar putea 

urma cursuri specializate şi susţine un examen pe baza căruia să poată deveni 

administratorul unei firme. Educația antreprenorială timpurie este de asemenea o cerinţă 

esenţială pentru redresarea viitoare a mediului de afaceri.   

O altă măsură de care poate fi luată în calcul de decidenţii de politici ar putea fi majorarea 

nivelului capitalului social minim solicitat la înfiinţarea societăţii, precum şi măsuri de 

asistare și ghidare a firmelor nou-create, pentru ca acestea să își prelungească durata de viață. 

În prezent, asistăm la o creştere artificială a duratei de supravieţuire a afacerilor neviabile. În 

acest sens, trebuie introduse sancțiuni pentru agenții care nu respectă prevederile Legii 

31/1990 privind societățile (care prevede că limita inferioară a capitalurilor proprii este de 50 la 

sută din capitalul social subscris) și adoptarea de măsuri speciale pentru societățile care 

funcționează cu activ net negativ. Ținând cont de realitățile economiei autohtone, dar și de 

practicile la nivel european care arată că majoritatea statelor membre au reglementări specifice 

pentru împrumuturile primite de la persoane afiliate, autoritățile române ar putea implementa 

soluții care, pe de o parte: i) să introducă o limită pentru datoriile de la acționari și entități 

din cadrul grupului raportate la capital (de exemplu, în Cehia, raportul dintre împrumuturile 

de la entități afiliate și capitalul firmei nu poate depăși nivelul de 4) și/sau pe de altă parte ii) să 

plafoneze deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor către 

acționari/entități afiliate  (de ex., în Slovacia, deducerea cheltuielilor cu dobânzile aferente 

datoriei către entități afiliate este permisă numai în limita a 25 la sută din EBITDA, măsuri 

similare fiind întâlnite și în Lituania, Franța, Belgia, Danemarca). 

Efectuarea inspecțiilor fiscale ar trebui direcţionate către acele categorii de firme care 

prezintă un risc ridicat de comportament evazionist, respectiv companiile care: 1) au 

probabilitate mare de utilizare a muncii la negru, având o pondere redusă a remunerării 

salariaților în VAB (în speță microîntreprinderile); 2) au ponderi peste media sectorului a 

cheltuielilor cu mărfurile sau materiile utilizate în producție; 3) au valori neobișnuit de mari 
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pentru poziția “alte cheltuieli de exploatare” (microîntreprinderi, firme din construcții, servicii și 

utilități); 4) activează în anumite ramuri care se remarcă prin frecvenţa ridicată a cazurilor de 

insolvenţă, corelată cu înfiinţări de noi firme şi un număr ridicat de firme inactive sau cu pierdere 

(ex. comerţul cu alimente, construcţii de clădiri, restaurante, baruri); 5) sunt filiale ale 

multinaţionalelor din România și înregistrează pierderi masive în special din tranzacţiile derulate 

cu societăţile afiliate; astfel de evidenţe pot constitui indicii pentru depistarea cazurilor de 

transfer de profituri în ţara de origine a companiei mamă sau de “profit shifting” (profitul este 

mutat în ţări cu regim de taxe avantajos). 

Eficientizarea procesului insolvenţei prin soluţionarea rapidă şi imparţială a insolvenţelor, 

prevenirea folosirii inadecvate a mecanismelor procedurale şi identificarea şi sancţionarea 

cazurilor de proaste practici în domeniul insolvenţei ar contribui la creşterea încrederii firmelor 

şi creditorilor că această procedură poate fi un instrument mulţumitor pentru rezolvarea 

dificultăţilor financiare, respectiv pentru recuperarea mai eficientă a datoriilor. O lacună a 

actualului sistem este eliminarea sancţiunilor aplicabile reprezentanţilor debitorilor 

administratorilor judiciari sau lichidatorilor care acţionează cu rea credinţă. Comparativ cu 

Legea nr. 85/2006, noul cod al insolvenţei a eliminat o serie de prevederi care impuneau 

sancţiuni reprezentanţilor legali ai debitorului, administratorilor sau lichidatorilor care nu 

respectă termenele de introducere a cererii insolvenţei, care refuză să furnizeze date sau 

furnizează informaţii neconforme cu realitatea, dezmembrează active sau drepturi din 

patrimoniul debitorului în insolvenţă sau săvârşesc acte de delapidare. În acest context, trebuie 

introduse prevederi care să limiteze potenţiale abuzuri, inclusiv prin folosirea insolvenţei 

ca formă de evaziune fiscală (companiile în insolvenţă au avut până în prezent o contribuţie 

importantă la restanţele către bugetul de stat). Sistemul de comunicare şi publicitate în 

domeniul insolvenţei ar putea fi îmbunătăţit prin i) publicarea în ziare cu circulaţie naţională a 

cazurilor notabile de agenţi pentru care se deschide procedura insolvenţei, ii) crearea unei baze 

de date centralizate care să cuprindă date cu firmele aflate în insolvenţă (faza în care se află) sau 

care intră în insolvenţă precum şi informaţii despre administratorii/acţionarii despre care se 

demonstrează sau există suspiciunea că au acţionat contrar legii sau cu rea credinţă. Limitarea 

numărului de firme pe care le poate deține/administra o persoană fizică, în special în cazul 

în care a fost emisă o sentință a unei curți de judecată în care respectivul administrator 

este acuzat de practici defectuoase/ilegale inclusiv declararea frauduloasă a insolvenței ar 

conduce la o mai mare transparență și disciplină. Asemenea acţiuni ar conduce la îmbunătăţirea 

competitivităţii a României, având în vedere raportul nefavorabil înregistrat de firmele neviabile 

între costurile unitare cu forţa de muncă şi productivitatea muncii.  

Pentru creșterea bunei conduite în afaceri, decidenții de politici ar putea acorda reduceri pentru 

plățile la timp sau institui penalități ridicate pentru întârzieri sau nerespectarea clauzelor 

contractuale/angajamentelor, în special în cazul marilor contribuabili. Pentru îmbunătățirea 

performanțelor la nivelul economiei naționale și în vederea sustenabilităţii pe termen lung a 

contului curent, este necesară remedierea dificultăților la nivel de firmă, în condițiile în care 

activitatea economică, inclusiv cea de export, este dependentă de un număr mic de 

companii sănătoase. Majoritatea firmelor active în România (în speță cele cu acționariat 

majoritar autohton) nu au altă strategie competitivă decât costurile reduse, în detrimentul 

îmbunătățirii productivității și remedierii decalajelor tehnologice și de know how. Creşterea 

gradului de sofisticare a exporturilor româneşti prin i) modernizarea proceselor de producție a 

firmelor autohtone prin majorarea productivității, ii) modernizarea produselor printr-o 

specializare sporită în produse cu valoare adăugată mare, precum și iii) plasarea firmelor 

autohtone către faze de producție mai avansate (proiectare, design, servicii asociate cu 

produsul final, marketing, branding) sau către sectoare intensive în cunoaștere ar putea 

contribui la câştiguri de competitivitate ale României și la avansarea către faze superioare în 
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cadrul lanțurilor globale de producție. În acest sens, ajutarea firmelor în crearea propriului brand- 

de exemplu prin rambursarea costurilor cu personalul, mașinării și echipamente, cercetare-

dezvoltare etc.- concomitent cu o calitate corespunzătoare a produselor autohtone, va putea 

permite firmelor autohtone să concureze prin elemente de acest tip și nu în principal prin preț 

(așa cum se întâmplă în prezent), cu efecte benefice asupra profitabilității și capacității de a face 

față unor evoluții nefavorabile. Stimulente fiscale oferite firmelor care efectuează cheltuieli 

cu inovarea, respectiv de cercetare dezvoltare ar putea contribui la procesul de tranziţie de la 

o economie bazată pe competitivitatea prin preţ la o una bazată pe competitivitatea non-preţ, 

centrată pe inovaţie.  

Stimularea parteneriatelor public-private în cercetare, o mai bună colaborare între 

universități și companii, în speţă din domeniul industrial, ar fi un instrument util în acest 

sens, susţinut de evidenţele empirice legate de capacitatea industriei de a crea VAB într-o 

proporție mai ridicată decât alte sectoare economice. Pe de altă parte, având în vedere capacitatea 

redusă de generare a VAB a sectorului comerţ şi numărul foarte mare de agenţi economici din 

acest sector, se evidenţiază nevoia de descurajare a creării de noi firme și de menținere a firmelor 

nerentabile în acest sector, în favoarea creării unor lanţuri de producţie coerente, cu servicii 

de înaltă calitate care să potenţeze capacităţile industriale.  Avansarea către faze superioare în 

lanțul de producție presupune axarea pe dotări precum capitalul, tehnologie și cunoaștere. În 

acest sens, măsuri cu impact pozitiv asupra capacității firmelor de a genera VAB și implicit 

asupra productivității acestora s-ar putea axa pe creșterea stocului de capital și reducerea 

vârstei acestuia, de exemplu prin încurajarea investițiilor (atât interne, cât și străine); nivelul 

redus de capital, precum și al cheltuielilor de cercetare-dezvoltare frânează capacitățile inovative 

și progresul tehnologic, necesare pentru avansuri susținute de productivitate.  

Rezolvarea unor probleme structurale trebuie avute în vedere în scopul creşterii atractivităţii 

și productivității economiei României, fiind necesare: 

 creșterea pregătirii profesionale a forței de muncă (inclusiv vocaționale) și o mai bună 

corelare a sistemului educațional cu cerințele pieței; ameliorarea calificărilor forței de 

muncă va contribui la majorarea productivității și valorii adăugate brute.  

 îmbunătățirea calității instituțiilor publice și investiții în infrastructură, cu efecte 

pozitive în special asupra regiunilor greu accesibile și slab dezvoltate; 

 îmbunătăţirea legislaţiei comerciale, fiscale şi contabile, inclusiv prin alinierea la 

standardele europene; acest lucru ar contribui la o diminuare a riscurilor derivate dinspre 

sectorul companiilor și evitarea derapajelor (Georgescu, 2015). 

 reglementarea mediului de afaceri, reducerea birocrației și simplificarea procedurilor 

aplicabile companiilor (licențiere, plăți taxe, insolvență); 

 creșterea gradului de predictibilitate a legislației. 

Prezenta teză creează un cadru cuprinzător de evaluare a competitivității externe a 

firmelor autohtone, analizând, pe lângă indicatorii tradiționali de competitivitate 

macroeconomică, fundamentele derivate din evoluțiile la nivel de firmă care determină 

comportamentul agregat. Coroborarea celor două abordări oferă explicații valoroase pentru 

competitivitatea agenților economici autohtoni și  fundamentează poziționarea acestora în 

context regional în cadrul lanțurilor de producție. Evidențele prezentate permit identificarea unor 

provocări principale pentru următoarea perioadă, respectiv i) îmbunătăţirea performanțelor 

și disciplinei financiare a firmelor româneşti, ii) consolidarea capacității de export pe termen 

mediu și lung, iii) ameliorarea mediului de afaceri general şi iv) poziţionarea economiei 

româneşti către fazele superioare în cadrul lanţurilor globale de formare a valorii adăugate (prin 

îmbunătățirea factorilor de competitivitate non-preț, de eficiență și inovare).  


