
Societăţile cu pierdere în anul 
2007

Pierderea netă din economia 
naţională



Stare de fapt
• În anul 2007 din cele 617.525 societăţi 

comerciale care au depus bilanţuri contabile 
(societăţi active), 242.106 au înregistrat pierderi; 
acestea au reprezentat 39,2% din numărul total 
al societăţilor active;

• Valoarea pierderilor înregistrate de societăţile 
comerciale în anul 2007 a fost de 21,65 miliarde 
lei, ceea ce reprezintă 5,2% din produsul intern 
brut;

• Societăţile cu pierdere au realizat o cifră de 
afaceri de 134 miliarde lei, ceea ce a reprezentat 
17,4% din cifra totală de afaceri obţinută în 
economie (de 770,4 miliarde lei).
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Rezultatele economico-financiare 
în anul 2007

– Pierderea societăţilor neprofitabile a făcut ca profitul obţinut pe total 
economie să fie cu 32,8%, sub profitul obţinut de societăţile profitabile, 
respectiv 44 miliarde lei faţă de la 66,1 miliarde lei;

– Pierderea medie  pe economie (pierderea netă raportată la cifra de 
afaceri a societăţilor cu pierderi * 100) a fost de 16,2%;

– Sunt domenii de activitate cu rata pierderii de peste 50%, iar pentru 
unele chiar 100% (anexa3);

– Rata profitului pe economie (profitul brut raportat la cifra de afaceri a 
societăţilor cu profit * 100) a fost de 10,4%;

– Rata profitabilităţii generale (diferenţa dintre profitul brut şi pierderea 
netă raportată la cifra de afaceri * 100) a fost  în anul 2007 de 5,8%.

– Este de remarcat că 32,5% din societăţile care au înregistrat pierdere 
în anul 2007 se află în situaţia de a înregistra pierdere 3 ani la rând, 
respectiv 78.739 societăţi.



Concluzii 1
• În majoritatea sectoarelor cu pondere în pierderea netă totală nu 

există un segment important de societăţi profitabile care prin 
rezultatele lor, să compenseze în mod semnificativ lipsa de 
performanţă a societăţilor cu pierdere;

• Din acest punct de vedere se detaşează din nou sectorul „tranzacţii 
imobiliare”, unde pierderea netă este mai mare decât profitul brut, 
raportul fiind de 1,41/1 (anexa nr. 2);

• De asemenea este de subliniat că între sectoarele cu pierdere mai 
mare decât profitul obţinut se înscriu şi activităţile de servicii 
personale (spălare, curăţare şi vopsire textile, coafură, activităţi de 
pompe funebre) cu un raport de 1,27/1 între pierderea netă şi 
profitul brut, care au însă o pondere redusă în pierderea netă totală, 
respectiv de 0,45%;

• Dintre activităţile cu pondere mare în pierderea totală şi grad de 
concentrare redus (peste 90% IMM-uri), următoarele activităţi au un 
raport de peste 0,5 între pierdere şi profit: tranzacţii imobiliare; 
activităţi recreative, culturale şi sportive; agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe; activităţi anexe şi auxiliare de transport; activităţi ale 
agenţiilor de turism; hoteluri şi restaurante



Concluzii 2

• Sectoarele care înregistrează cele mai mari pierderi sunt 
activităţi care au o pondere foarte ridicată a 
microîntreprinderilor;

• Acestea aveau şi în 2007 regimul opţional al declarării ca 
plăţi de impozit pe profit sau plata a 2% din vânzări;

• Contribuţia efectivă arată că în general s-a optat pentru 
plata impozitului pe profit, dar fiind – obiectiv sau nu – pe 
pierdere nu au plătit nici cota de 2%;

• Dacă în sectoarele cu peste 80% microîntreprinderi, 
societăţile cu pierdere ar fi plătit cota de 2% din vânzări 
(cifra de afaceri) s-ar fi încasat la buget circa 1.311,5 
milioane lei, ceea ce reprezintă cca. 0,3% din produsul 
intern brut.


