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SECTORUL AUTOHTON DE CULTIVARE A CEREALELOR - 
VENITURI IN CRESTERE, PROFITURI IN SCADERE 

 

Conform datelor financiare disponibile pentru anul 2014, toate companiile care activeaza in 
sectorul cultivarii cerealelor, a plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte 
oleaginoase inregistreaza venituri in crestere semnificativa, dar care nu se regasesc in 
profituri mai mari. Investitiile in retehnologizare sunt necesare, in conditiile in care Romania 
inregistreaza o productivitate de trei ori mai mica fata de media inregistrata in UE pentru 
acest sector. Desi ritmul de tehnologizare a activelor a depasit de peste doua ori dinamica 
uzurii acestora pentru al treilea an consecutiv, impactul nu este vizibil din perspectiva 
performantei economice. Companiile din sectorul analizat au facut apel din ce in ce mai mult 
la creditul furnizor, durata medie de plata crescand pana la 269 de zile, in timp ce creantele 
sunt colectate la 153 de zile.  

Conform situatiilor financiare publicate de Ministerul Finantelor, firmele care au domeniul 
principal de activitate „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase si a 
plantelor producatoare de seminte oleaginoase” au generat in 2014 o cifra de afaceri totala de 
19,06 MLD RON, in crestere cu 24% comparativ cu anul anterior. 40% din avansul veniturilor 
este generat de companiile nou inregistrate pe parcursul anului 2014, iar 50% din crestere 
este raportata de companiile cu cifra de afaceri peste 1 MIL EUR. Astfel, doar 2% dintre 
companiile care activeaza in acest sector au raportat venituri in scadere in 2014.  

Numarul companiilor cu cifra de afaceri mai mare de 1MIL EUR, in crestere  

• 636 de companii din acest sector au inregistrat o cifra de afaceri anuala mai mare de 1 
MIL EUR in 2014, in crestere comparativ cu nivelul inregistrat in 2013, respectiv 555 
de companii. Acest segment al firmelor reprezinta aproximativ 9% din totalul firmelor 
active, dar genereaza aproximativ 72% din veniturile inregistrate la nivelul intregului 
sector; 

 Aproximativ 14% dintre companiile care au depus declaratiile pentru anul 2014 nu au 
desfasurat in realitate nicio activitate; 

 Aproape jumatate dintre companiile active inregistreaza o cifra de afaceri mai mica de 
100K EUR/ an (2014), insa ponderea valorica in total cifra de afaceri a acestui 
segment este de doar 2%. 

. Profitul companiilor din Romania, sub nivelul celui din Europa Centrala si de Est  

• Rezultatul net consolidat la nivel sectorial pentru anul 2014 a fost de 4,7%, 
inregistrand o dinamica descrescatoare fata de nivelul inregistrat in trecut, respectiv 
5,8% pentru anul 2013 si 8,9% pentru anul 2012; 

• Marginea operationala a scazut de la nivelul inregistrat in 2012, respectiv 13%, la 
9,1% in 2013. Chiar si in aceste conditii, media inregistrata in Europa Centrala si de 
Est pentru sectorul analizat a fost de doar 6,5%, Romania fiind depasita din acest 
punct de vedere doar de Bulgaria si Cehia; 
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• 44% dintre companiile care activeaza in acest sector au raportat o deteriorare a 

rezultatului net in 2014 comparativ cu anul anterior, aproximativ 20% dintre acestea 
trecand din profit in pierdere; 

• Aceasta dinamica se inregistreaza pe fondul datoriilor foarte mari contractate de 
firmele autohtone, acestea avand un grad de indatorare total de 65%, comparativ cu 
media inregistrata pe plan regional de doar 45%. Companiile din Romania 
inregistreaza cel mai ridicat grad de indatorare pe plan  regional.  

 

Productivitatea in agricultura, de trei ori mai mica fata de media UE   

• Firmele romanesti au inregistrat cel mai ridicat nivel al investitiilor in active fixe si in 
terenuri, ponderea acestora in totalul activelor fixe fiind de 23%, de doua ori mai mare 
decat media inregistrata pe plan regional; 

• Productivitatea medie in agricultura (valoarea adaugata bruta raportata la numarul de 
ore lucrate anual) este de trei ori mai mica in Romania comparativ cu media UE. Din 
acest punct de vedere, dinamica investitiilor foarte ridicata in Romania este justificata 
de necesitatea retehnologizarii si de eficientizarea acestui sector. In ciuda acestui fapt, 
rezultatele obtinute (profituri in scadere), precum si modalitatea nesustenabila de 
finantare a acestor investitii, genereaza presiuni majore asupra lichiditatilor acestor 
companii, amplificand riscul de insolventa. 

 

Companiile din agricultura inregistreaza cel mai lent nivel de colectare a creantelor 

• Modalitatea de finantare a acestor investitii realizate de catre companiile autohtone nu 
este sustenabila. Ponderea datoriilor pe termen scurt in totalul capitalurilor 
imprumutate a crescut la peste 70%; 

• In ciuda cresterii duratei medii de colectare a creantelor la 153 de zile (cel mai ridicat 
nivel din regiunea ECE), situatia de lichiditate s-a imbunatatit marginal, rata de 
acoperire a datoriilor pe termen scurt prin trezoreria neta crescand la 11%. In orice  
caz, sursa de conservare a lichiditatii nu este una sustenabila pe termen lung, in 
conditiile in care furnizorii sunt platiti foarte tarziu; 

• Durata medie de plata a datoriilor pe termen scurt a crescut in anul 2014 pana la 269 
zile, in crestere cu 54 de zile fata de nivelul inregistrat in anul 2012, in conditiile in care 
durata cumulata de rotatie a creantelor si a stocurilor (ciclul operational) a crescut cu 
22 de zile. Practic, extinderea duratei de plata a datoriilor pe termen scurt (avans de 
54 de zile) cu 32 de zile peste avansul stocurilor si al creantelor (avans de 22 de zile), 
a permis companiilor din sectorul analizat sa finanteze investitii importante pe termen 
lung (de doua ori peste nivelul amortizarii) si sa poata conserva marginal situatia de 
lichiditate; 

• Companiile din sectorul analizat care activeaza pe plan local inregistreaza cel mai lent 
nivel de colectare a creantelor, respectiv 153 de zile, cu peste 50 de zile mai mult 
decat media regionala; 

• Astfel, doar companiile din sectorul analizat care activeaza in Romania, Croatia si 
Slovenia inregistreaza un ciclu de conversie a banilor cu valori negative, confirmand 
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faptul ca aceste companii isi platesc furnizorii mai tarziu decat media colectarii 
creantelor si rotatiei stocurilor. 

 
 „Anul 2014 a inregistrat un rezultat remarcabil din punctul de vedere al veniturilor, nivelul 
acestora crescand cu 24% si doar 2% dintre companii raporteaza venituri in scadere. 40% din 
crestere este alimentata de companiile nou infiintate in acest sector, 346 de companii, in timp 
ce 50% din crestere este alimentata de companiile foarte mari, cu cifra de afaceri peste 1 MIL 
EUR. Totusi, avansul veniturilor nu se regaseste in profituri suplimentare, dinamica acestora 
fiind descrescatoare. Rezultatul net consolidat la nivel sectorial pentru 2014 a fost de 4,7%, 
inregistrand o dinamica descrescatoare fata de nivelul inregistrat in trecut, respectiv 5,8% 
pentru 2013 si 8,9% pentru 2012. In acest context, pentru a putea sustine finantarea 
investitiilor pe termen lung, companiile din sectorul analizat au extins termenul mediu de plata 
a datoriilor pe termen scurt la 269 de zile, cu 11 zile peste ciclul operational si la cel mai 
extins nivel comparativ cu media inregistrata la nivel regional (Europa Centrala si de Sud-
Est). In acest context, companiile autohtone care activeaza in acest sector prezinta cea mai 
slaba situatie a indicatorilor financiari, comparativ cu media inregistrata in Europa Centrala si 
de Est, Romania raportand pentru acest sector, prin comparatie cu media regionala, cea 
mai mare pondere a companiilor cu risc major de insolventa, precum si a companiilor 
care efectueaza platile cu intarziere”, a declarat Iancu Guda, Services Director, Coface 
Romania Credit Management Services. 
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Despre Coface 
Grupul Coface, lider mondial in asigurarile de credit, ofera companiilor din intreaga lume solutii 
de protejare impotriva riscului financiar de neplata a clientilor proprii, atat pe piata interna, cat 
si pentru export. In 2014, cu suportul celor 4.406 de angajati, Coface a inregistrat o cifra de 
afaceri consolidata de 1.441 MLD EUR. Prezent in mod direct sau indirect in 98 de tari, Grupul 
asigura peste 40.000 de companii din peste 200 de tari. In fiecare trimestru, Coface publica 
evaluarile sale de risc de tara pentru 160 de tari, pe baza cunostintelor sale unice asupra 
comportamentului de plata al companiilor si pe baza expertizei celor 350 de underwriter-i ai 
sai.  
In Franta, Coface gestioneaza garantiile publice de export in numele Statului Francez.  
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