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SONDAJ 

ZIUA INFORMAȚIEI DE CREDIT
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ZIUA INFORMAȚIEI DE CREDIT 

- A avut loc în perioada 21 – 22 sepmtebrie 2017;

- Demersul este unic și se desfășoară la nivel internațional în peste 13 țări;

- În România este la cea de-a doua ediție;

- Au fost transmise e-mailuri către toate companiile românești care au
disponibile datele de contact;

- Inițiativa are drept scop educația financiară care să minimizeze riscul de
credit pentru cei care solicită raporturi;
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DESCRIEREA PARTICIPANȚILOR LA SONDAJ

Profit
89%

Pierdere
11%

Ponderea respondenților în funcție de profit 

Peste 50 milioane 
lei
4%

5-50 milioane lei
23%

Până la 5 milioane 
lei

73%

Ponderea respondenților în funcție de veniturile înregistrate 

Mai puțin de 2 ani
6%

2-5 ani
8%

5-10 ani
16%

Mai mult de 10 de 
ani
70%

Ponderea respondenților în funcție de vechime 

Mai puțin de 10
60%

10–50
30%

50-250
8%

Peste 250
2%

Ponderea respondenților în funcție de numărul de angajați 

CÂȚI DINTRE CLIENȚII DUMNEAVOASTRĂ AU ÎNTÂRZIERI LA PLATĂ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

<2 ani

2-5 ani

5-10 ani

>10 ani

Ponderea companiilor a căror clienți au intârzieri la plată în totalul
clienților în funcție de vechimea societății

Doar cazuri excepționale Mai puțin de jumătate Aproape jumătate Practic, toți

Rezultatele sondajului indică o legătură directă între vechimea societății și ponderea societăților care au clienți rău platnici.
- Toate societățile cu o vechime mai mică de 2 ani au doar în cazuri excepționale clienți cu întârzieri la plată ponderea

acestora scăzând odată cu creșterea vechimii companiilor.
- 65% dintre companiile înființate în ultimii 2-5 ani au în cazuri excepționale clienți cu întârzieri la plată;
- 62% dintre companiile înființate în ultimii 5-10 au în cazuri excepționale clienți cu întârzieri la plată;
- Mai putin de 50% dintre companiile mai vechi de 10 ani se pot lăuda cu faptul că au doar în cazuri excepționale clienți cu

întârzieri la plată.
Dacă orice societate înființată în ultimii 5 ani mai are și clienți fără restanțe, 2,5% dintre companiile mai vechi de 5 ani și peste
10% dintre cele mai vechi de 10 ani au practic toți clienții cu întârzieri la plată.

Doar cazuri 
excepționale

54%

Aproape 
jumătate

15%

Mai puțin de 
jumătate

24%

Practic, toți
7%
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CE FEL DE FACTURI TRIMITEȚI CLIENȚILOR?

Rezultatele sondajului indică o corelare între dimensiunea societății și modul în care aceasta transmite facturile clienților.
- 3 din 4 societăți mari (cu peste 250 angajați), transmit clienților doar facturi imprimate, fără a lua în calcul alte modalități

(facturi online);
- 43% dintre societățile între 50 și 50 de angajați (întreprinderi mijloci) transmit clienților doar facturi imprimate;
- 40% dintre societățile între 10 și 50 de angajați (întreprinderi mici) transmit clienților doar facturi imprimate;
- 35% dintre societațile cu mai puțin de 10 angajați (microîntreprinderile) transmit clienților doar facturi imprimate;
Astfel, cu cât o societate este mai mare cu atât aceasta este mai tradiționalistă și mai puțin deschisă la folosirea soluțiilor
moderne de transmitere a facturilor.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

> 250

50-250

10–50

<10

Modul de transmitere al facturilor in functie de numarul de angajati ai
societatii

Exclusiv factura imprimata Alte modalitati

Exclusiv 
Factura 

imprimata
37%

Alte modalitati
63%

CÂTE FACTURI EMITEȚI PE LUNĂ?

Vechimea societății dictează numărul de facturi transmise. Peste 80% dintre societățile mai noi de 2 ani transmit sub 50 de
facturi lunar pe când doar 50% dintre companiile cu o vechime mai mare de 10 ani realizează sub 50 de facturi lunar.
Dacă peste 75% dintre companiile cu vechimea între 2 și 5 ani transmit sub 50 de facturi lunar, ponderea scade brusc la
aproximativ 53% în cazul companiilor cu vechimea între 5 și 10 ani. Pragul de 5 ani se dovedește astfel un prag privind la
direcția în care o ia activitatea unei societăți creșterea sau reducerea activității urmată de insolvență și închidere.
Existența unui prag al activității companiilor după vârsta de 5 ani este dată și de cele peste 12% companii din categoria 5-10
ani care nu cunosc numărul facturilor transmise lunar, o dovadă a unei ușoare lipse de organizare sau dezinteres referitor la
bunul mers al afacerii.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

<2 ani

2-5 ani

5-10 ani

>10 ani

Numărul de facturi emise in funcție de vechimea societății 

Nu mai mult de 50 Între 51 şi 100 Între 101 şi 500 Între 501 şi 1000 Mai mult de 1000 Nu ştiu

Nu mai mult de 
50

55%

Între 51 şi 100
15%

Între 101 şi 500
19%

Între 501 şi 1000
2%

Mai mult de 
1000
6%

Nu ştiu
3%
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CE TERMENE DE PLATĂ SUNT ÎN GENERAL STIPULATE ÎN CONTRACTELE CU CLIENȚII 
ȘI PARTENERII DUMNEAVOASTRĂ?

Cu cât este mai mică o companie, cu atât este mai precaută cu privire la termenele de plată.
- Peste 15% dintre microîntreprinderi (companii cu mai puțin de 10 angajați) solicită plata în avans sau la livrare;
- Aproximativ 8% dintre companiile mici (între 10 și 50 de angajați) solicită plata în avans sau la livrare.
- Nici o companie cu peste 50 de angajați nu soliciă plata în avans și doar 4% dintre aceste companii solicită plata la livrare.
Cu cât este mai mare o companie cu atât este mai flexibilă în stabilirea termenelor de plată:
- Companiile cu peste 250 de angajați sunt mai flexibile privind termenele de plată, peste 75% dintre acestea permițând

termene de plată mai lungi de 30 de zile,
- Doar 69% întreprinderi mijlocii (50-250 angajați) oferă termene de plată mai lungi de 30 de zile.
- Doar penntru 29% microîntreprinderi și 46% întreprinderi mici au termene contractuale de plată peste 30 de zile;

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

> 250

50-250

10–50

<10

Ponderea termenelor de plata in functie de numarul de 
angajati dintr-o societate 

Plata în avans Plata după livrare Până la 30 de zile 31-60 de zile Mai mult de 60 de zile

Plata în avans
3%

Plata după 
livrare

7%

Până la 30 de 
zile
49%

31-60 de zile
30%

Mai mult de 60 
de zile

8%

Nici o plată 
amânată

3%

CARE ESTE TERMENUL REAL ÎN CARE CLIENȚII VĂ PLĂTESC?

Companiile mai vechi încasează banii mai greu decât companiile noi.
- Doar 30% dintre companiile mai vechi de 10 ani sunt plătite în mai puțin de 30 de zile, 22% dintre acestea fiind plătite în peste

60 de zile;
- Puțin peste 50% dintre companiile cu vechimea între 5 și 10 ani sunt plătite în mai puțin de 30 de zile, 18% dintre acestea fiind

plătite în peste 60 de zile;
- 65% dintre companiile cu vechimea între 2 și 5 ani sunt plătite în mai puțin de 30 de zile, 9% dintre acestea fiind plătite în

peste 60 de zile;
- Peste 88% dintre companiile mai noi de 2 ani sunt plătite în mai puțin de 30 de zile, restul de 12% fiind plătite într-un termen ce

nu depășește 45 de zile;

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mai puțin de 2 ani

2-5 ani

5-10 ani

Mai mult de 10 de ani

Termenul  încasării facturiilor în zile în funcție de vechimea societății 

Până la 30 de zile 31-45 de zile 46-60 de zile 61-90 de zile Mai mult de 90 de zile

Până la 30 de 
zile
40%

31-45 de zile
23%

46-60 de zile
17%

61-90 de zile
15%

Mai mult de 90 
de zile

5%
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CE MĂSURI UTILIZAȚI PENTRU COLECTAREA DATORIILOR?

Companiile cu venituri mai mari își permit să întrerupă mai des colaborăriile.
- 25% dintre companiile cu venituri mai mari de 50 milioane lei anulează limita de credit, întrerupând practic colaborarea în

cazul în care sunt nevoie să colecteze datoriile restante;
- 16% dintre companiile cu venituri între 5 și 50 milioane lei recurg la anularea limitei de credit;
- Mai puțin de 10% dintre companiile cu venituri sub 5 milioane recurg la anularea limitei de credit.
Companiile cu venituri mai mici reactționează mai puțin activ pentru colectarea datoriilor:
- Peste 70% dintre companiile cu venituri mai mici de 5 milioane lei asteaptă plata sau încearcă recuperarea datoriei pe cont

propriu.
- Doar 58% dintre companiile cu peste 5 milioane lei cifra de afaceri asteaptă plata sau încearcă recuperarea datoriei pe

cont propriu.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Peste 50 milioane lei

5-50 milioane lei

Până la 5 milioane lei

Modalități de recuperare folosite de companii pentru 
colectarea datoriilor în funcție de cifra de afaceri obținută 

Anulare limita credit Colaborare companii colectare credite Pe cont propriu Schimb de informatii despre datorii Se asteapta plata

Anulare limita 
credit
10%

Colaborare 
companii 
colectare 

credite
7%

Pe cont propriu
35%

Schimb de 
informatii 

despre datorii
14%

Se asteapta 
plata
34%

CE SURSE DE INFORMAȚII VERIFICAȚI ÎNAINTE SĂ ACORDAȚI CREDIT 
CLIENȚIILOR NOI?

Companiile cu venituri mai mari colaborează cu furnizorii specializați în oferirea informațiilor despre companii
- 24% dintre companiile cu venituri mai mari de 50 milioane lei colaborează cu furnizorii de informații despre companii când

vine vorba despre verificarea noilor clienți;
- 15% dintre companiile cu venituri între 5 și 50 milioane apelează la furnizorii de informații pentru verificarea noilor clienți;
- Mai puțin de 10% dintre companiile cu venituri sub 5 milioane apelează la furnizorii de informații pentru verificarea noilor

clienți .
Companiile cu venituri mai mici își verifică colaboratorii pe internet:
- Peste 35% dintre companiile cu venituri mai mici de 5 milioane de lei își verifică noii clienți cu ajutorul motoarelor de căutare,

lucru valabil doar pentru 26% dintre companiile cu venituri între 5 și 10 milioane și pentru aproximativ 22% dintre companiile
cu venituri mai mari de 50 de milioane de lei.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Peste 50 milioane lei

5-50 milioane lei

Până la 5 milioane lei

Sursele de informații verificate în funcție de cifra de 
afaceri obținută 

Furnizori informații despre companii Bilanţuri financiare Altele

Surse oficiale Întrebat competitorii Internet și motoare de căutare

Altele
21%

Bilanţuri 
financiare

7%

Furnizori 
informații 
despre 

companii
11%Internet și 

motoare de 
căutare

42%

Întrebat 
competitorii

10%

Surse oficiale
9%
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CUM CREDEȚI CĂ SE VA SCHIMBA COMPORTAMENTUL DE PLATĂ ÎN URMĂTOARELE 
12 LUNI?

Companiile mai noi sunt mai optimiste decât cele mai vechi
- Peste 40% dintre companiile înființate în ultimii 2 ani consideră că în următoarele 12 lunii comportamentul de plată al

clienților se va schimba în bine.
- 30% dintre companiile înființate între 2 și 5 ani consideră că în următoarele 12 luni comportamentul de plată al clienților se va

schimba în bine.
- Sub 21% dintre companiile înființate cu mai mult de 5 ani în urmă consideră că acest comportament de plată al clienților se

va schimba în bine.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

<2 ani

2-5 ani

5-10 ani

>10 ani

Schimbarea comportamentului de plată al cliențiilor în 
funcție de vechimea societății

Va fi mai bine Nu se va schimba Va fi mai rău

Va fi mai bine
19%

Nu se va 
schimba

54%

Va fi mai rău
27%

DUPĂ PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ, ESTE MAI UȘOR SĂ ÎMPRUMUȚI BANI DE LA 
BĂNCI ASTĂZI FAȚĂ DE ANUL TRECUT?

Băncile sprijină companiile mai mari în detrimentul celor mai mici
- 57% dintre companiile cu cifre de afaceri peste 50 milioane lei consideră creditele bancare mai accesibile decât erau în

trecut. Nici o companie cu cifra de afaceri mai mare de 50 de milioane de lei nu consideră că băncile au îngreunat
modalitățile de acordare a creditelor.

- 42% dintre companiile cu cifre de afaceri situate între 5 și 50 de milioane de lei consideră că băncile au ușurat modalitățile
de acordare a creditelor iar 11% consideră că acestea au fost îngreunate.

- Doar 25% dintre companiile cu cifre de afaceri mai mici de 5 milioane de lei consideră că băncile au ușurat modalitățile de
acordare a creditelor în ultima perioadă. În același timp, 19% dintre acestea consideră că băncile au îngreunat
accesibilitatea unui credit.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Peste 50 milioane lei

5-50 milioane lei

Până la 5 milioane lei

Usurința accesării unor credite bancare în funcție de 
mărimea cifrei de afaceri

Mai greu Situația nu s-a schimbat Mai uşor

Mai greu
16%

Mai uşor
31%

Situația nu s-a 
schimbat

53%
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CE TIP DE CLIENȚI AVEȚI?

Companiile mai vechi sunt orientate mai puțin spre clienții persoane fizice (sau companiile orientate spre persoanele fizice au
o rezistență mai scăzută pe piață)
- Peste 20% dintre companiile înființate în ultimii 2 ani au exclusiv clienți din categoria persoanelor fizice;
- Peste 12% dintre companiile înființate între 2 și 5 ani au exclusiv clienți din categoria persoanelor fizice;
- Doar 10% dintre companiile cu o vechime mai mare de 5 ani și sub 4% dintre cele cu o vechime mai mare de 10 ani au

clienți exclusiv persoane fizice.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mai puțin de 2 ani

2-5 ani

5-10 ani

Mai mult de 10 de ani

Tipul clienților în funcție de vechimea societății 

Exclusiv persoane fizice Exclusiv persoane juridice Persoane fizice si juridice Exclusiv institutii de stat

Exclusiv 
persoane fizice

5%

Exclusiv 
persoane 

juridice
34%

Persoane fizice 
si persoane 

juridice
39%

Exclusiv institutii 
de stat

0%

Institutii de stat, 
persoane fizice 

si persoane 
juridice

22%

PE CE PIAȚĂ ACTIVEAZĂ COMPANIA DUMNEAVOASTRĂ

Companiile mai noi activează preponderent pe piața internă
- 80% dintre companiile cu mai puțin de 10 angajați se adresează exclusiv pieței interne pe când doar 25% dintre companiile

cu peste 250 de angajați acționează exclusiv în România.
- 71% dintre companiile care au între 10 și 50 de angajați și 39% dintre cele care au între 50 și 250 de angajați activează

exclusiv pe piața românească.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

> 250

50-250

10–50

Mai puțin 
de 10

Piața de activitate în funcție de numărul de angajați

Exclusiv piața internă – România În principal România, mici export

50% România și 50% pentru export Cea mai mare parte din vânzări /servicii sunt pentru export

50% România și 
50% pentru 

export
3%

Cea mai mare 
parte din 

vânzări /servicii 
sunt pentru 

export
7%

Exclusiv piața 
internă –
România

73%

În principal 
România, mici 

export
17%
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