
26

FINAN E 

EVOLU IA I STRUCTURA ARIERATELOR 

 Conf. univ. dr. Ion GHIZDEANU, pre edinte
Carmen RISTEA, ef serviciu 

Comisia Na ional  de Prognoz  

 

Rezumat 
Arieratele reprezint  pl ile restante acumulate în 

timp, ca urmare a neachit rii obliga iilor fa  de furnizori, 
b nci, bugete. 

Pl ile restante din economia româneasc  s-au 
men inut, dup  anul 2001, în jurul valorii de 60 miliarde 
lei, cu un vârf în anul 2003, când pl ile restante au 
totalizat 63,5 mld. lei i un minim în anul 2006, situat la 
53,1 mld. lei. 

Anul 2008 a reprezentat anul cu una dintre cele mai 
pronun ate cre teri a arieratelor (cre tere cu circa 22% 
fa  de anul 2007). Astfel, arieratele au ajuns la sfâr itul 
anului la 70,4 miliarde lei, fa  de 57,8 miliarde lei la 
sfâr itul anului 2007. 

Una din cauzele majore ale men inerii la un nivel 
ridicat a arieratelor din economie o reprezint  pierderile 
înregistrate de companii. Astfel, la sfâr itul anului 2008 
pierderile agen ilor economici au ajuns la 42,9 mld. lei, 
ceea ce reprezint  o pondere de 8,5% din PIB, 
comparativ cu cele înregistrate în anul 2007, când au 
reprezentat 5,2% din PIB. 

Prezentul articol încearc  s  realizeze o analiz  a 
evolu iei arieratelor, atât la nivel na ional, cât i pe ra-
muri de activitate Caen, c utând s  surprind  cauzele 
care au condus la cre terea acestora din anul 2008.

Abstract
Arrears are overdue payments accumulated over 

time, due to the non-payment of the obligations to 
suppliers, banks and budgets. 

Overdue payments in the Romanian economy 
remained after 2001 at around Lei 60 billion, with a 
peak in 2003 when they amounted Lei 63.5 billion 
and a minimum in 2006, placed at Lei 53.1 billion. 

 
Year 2008 was the year with one of the most 

pronounced increases in arrears (by about 22% as 
compared to 2007). Thus, arrears reached Lei 70.4 
billion at the end of year, as against Lei 57.8 billion at 
the end of 2007. 

One of the major causes of maintaining a high level 
of arrears in economy is loss recorded by com-
panies. Thus, economic units loss reached Lei 42.9 
billion at the end of 2008, which means a share of 
8.5% of GDP, as compared to 2007 recordings, 
when amounted 5.2% of GDP. 

 
This article aims to carry out an analysis of deve-

lopments in arrears, both at national level and Caen 
branches seeking to capture the causes that led to 
their growth during 2008. 
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neral consolidat, buget de stat, bugetul asigur rilor so-
ciale de stat 
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Arieratele (pl ile restante) s-au acumulat în timp, ca urmare a neachit rii obliga iilor fa  de 
parteneri, b nci, bugete, ceea ce a contribuit la blocajul financiar din economie. Blocajul financiar a 
ap rut ca urmare a amân rii la plat  a sumelor datorate atât între companii, cât i între acestea i 
bugetul public i sistemul bancar. 

Astfel, blocajul financiar a fost resim it pe toate fluxurile financiare, indiferent de forma de 
proprietate a capitalului. Din cauza bloc rii fluxurilor financiare, precum i a altor factori ce au ac ionat în 
economia real , s-a deteriorat grav echilibrul financiar al agen ilor economici, fiind afectate rentabilitatea 
i eficien a activit ii acestora, ceea ce a condus la o rat  a profitabilit ii destul de redus . 

Înc  din primii ani ai perioadei de tranzi ie, blocajul financiar a reprezentat o problem  a economiei 
române ti. Dac  într-o prim  perioad  acest blocaj a ap rut din inadaptabilitatea sectorului de stat la 
cerin ele economiei de pia , ulterior, de i sectorul privat a devenit majoritar, blocajul financiar s-a 
men inut la cote ridicate. 

Astfel, pentru ca sectorul de stat s - i diminueze datoriile c tre buget sau sectorul concuren ial - 
de altfel, una din cerin ele importante pentru îmbun t irea capacit ii economiei române ti de a face 
fa  presiunilor concuren iale de pe Pia a Unic  European  – începând cu anul 2000 s-au luat perma-
nent m suri pentru înt rirea disciplinei financiare iar toate societ ile de stat au fost atent monitorizate, 
inclusiv în cadrul acordurilor anterioare cu Fondul Monetar Interna ional. 
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De i economia s-a restructurat i participarea pe pia a unic  european  a ar tat c  exist  o 
competitivitate extern  bun , arieratele se men in înc  la un nivel ridicat. Acestea au reprezentat i în 
perioada de cre tere economic  o modalitate de asigurare a resurselor financiare pentru produc ie.  

Chiar în perioada de cre tere economic  2001-2008, blocajul financiar a reprezentat un procent 
ridicat din produsul intern brut, afectând performan ele economiei generale. 

Prezentând un scurt istoric al blocajului financiar se remarc  faptul c  în anul 2000, anul relu rii 
cre terii economice, stocul de arierate (pl ile restante) reprezenta circa 40% din produsul intern brut. 

În perioada de preg tire pentru aderare, perioad  în care ritmul mediu de cre tere a produsului 
intern brut a fost de 6,1% (perioada 2001-2006), arieratele, ca pondere în PIB, s-au redus cu 24,6 
puncte procentuale (comparativ cu anul 2000) pân  la 15,4% în anul 2006. 

Valoric, pl ile restante din economia româneasc  s-au men inut, dup  2001, în jurul valorii de 60 
miliarde lei, cu un vârf în anul 2003, când pl ile restante au totalizat 63,5 mld. lei i un minim în anul 
2006, situat la 53,1 mld. lei. 

Evident c  pe m sura cre terii valorice a produsului intern brut, ponderea arieratelor în PIB s-a 
redus, de la 37,0% în anul 2002, la 13,97% în anul 2008. 

- mld. lei - 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
PIB 117,9 152,0 197,4 247,4 289,0 344,7 412,8 504,0 
Arierate 41,3 56,3 63,5 61,5 54,0 53,1 57,8 70,4 
% în PIB 35,0 37,0 32,2 24,9 18,7 15,4 14,0 13,97 

Sursa: Prelucr ri CNP a datelor din bilan urile contabile centralizate de MFP 

Evolu ia arieratelor în anul 2008 

Anul 2008 a reprezentat anul cu una dintre cele mai pronun ate cre teri a arieratelor, în condi iile 
în care produsul intern brut s-a majorat, în termeni reali, cu 7,1%. Astfel, arieratele au ajuns la sfâr itul 
anului la 70,4 miliarde lei, fa  de 57,8 miliarde lei la sfâr itul anului 2007, în cre tere cu circa 22% (plus 
12,6 mld. lei). 

Cre terea din anul 2008 a urmat unei perioade de relativ  stagnare a nivelului arieratelor din 
perioada 2005-2007, când acestea au crescut doar cu 3,8 mld. lei (54 mld. lei în anul 2005; 53,1 mld. lei 
în anul 2006 i 57,8 mld. lei în anul 2007). 

Cele mai mari cre teri s-au înregistrat în cazul pl ilor restante c tre furnizori (arieratele interîntre-
prinderi), de la 45 mld. lei în 2007 la 56 mld. lei în 2008. Ca urmare, ponderea acestora în total arierate a 
ajuns la aproape 80%, comparativ cu 66% în anul 2004. 

Este de precizat c  schimbarea compozi iei arieratelor, de la datorii c tre bugetul consolidat la 
datorii c tre interîntreprinderi1 – este o constant  a ultimilor ani. Ponderea datoriilor restante c tre buge-
tul general consolidat s-a redus de la 28,8% în 2004 la 18,5% în 2008. 

                                                                                                                                                     - % - 
 2004 2008 
Pl i restante total  100,0 100,0 

Interîntreprinderi  66,3 79,6 

total buget consolidat  28,8 18,5 

credite bancare, dobânzi 4,9 1,9 

Sursa: Prelucr ri CNP a datelor din bilan urile contabile centralizate de MFP 

 

Se poate constata c  datoriile restante c tre bugetul general consolidat au provenit în principal din 
restan ele c tre bugetul asigur rilor sociale de stat i din restan ele bugetului de stat. 

                                                          
1 Pentru a surprinde mai bine pl ile restante c tre bugetul consolidat s-a efectuat o nou  împ r ire a pl ilor 

restante, respectiv furnizorii i obliga iile restante fa  de creditori au fost grupate alc tuind pl ile restante 
interîntreprinderi, iar pl ile restante c tre bugete au format bugetul consolidat. 

FINANŢE

RFPC nr. 3/2010



28

FINAN E 

                                                                                                            mld. lei pre uri curente 

Anul Nr. crt.  

2004 2005 2006 2007 2008 

1 Pl i restante total (2+5+10): 61,5 54,0 53,1 57,8 70,4 
2 Interîntreprinderi (3+4) 40,8 37,6 39,1 44,9 56,0 
3 - furnizori 29,3 26,6 27,3 32,0 40,1 
4 - obliga ii al i creditori 11,5 11,0 11,8 12,9 15,9 
5 Total buget consolidat (6+7+8+9) 17,7 14,4 12,7 11,9 13,0 
6 - bugetul de stat 8,6 6,9 6,0 5,4 5,7 
7 - bugetele locale 0,9 0,7 0,4 0,4 0,4 
8 - bugetul asigur rilor sociale 7,1 6,3 5,8 5,5 6,3 
9 - bugetul fondurilor speciale 1,1 0,5 0,5 0,6 0,6 
10  Credite bancare, dobânzi 3,0 2,0 1,3 1,0 1,4 

Sursa: Prelucr ri CNP a datelor din bilan urile contabile centralizate de MFP 

O particularitate a anului 2008 se refer  la faptul c  acesta este primul an când datoriile restante 
c tre bugetul asigur rilor sociale au dep it sensibil pe cele c tre bugetul de stat (6,3 mld. lei fa  de 5,7 
mld. lei); acestea au ajuns s  reprezinte 48,5% din totalul datoriilor c tre buget - fa  de 40% în anul 
2004. 

În ceea ce prive te structura arieratelor ca pondere în PIB se remarc  o cre tere a arieratelor 
interîntreprinderi i cele c tre b nci i o sc dere a arieratelor c tre bugetul public: 

- arieratele interîntreprinderi (furnizori i obliga ii restante fa  de al i creditori) au crescut ca 
pondere în PIB, cu 0,2 puncte procentuale (de la 10,9% la sfâr itul anului 2007, la 11,1% la 
sfâr itul anului 2008);  

- arieratele c tre b nci au înregistrat o cre tere cu 0,1 puncte procentuale (de la 0,2% la 0,3%); 
- arieratele la bugetul general consolidat s-au redus cu 0,3 puncte procentuale pe seama sc derii 

cu 0,2 puncte procentuale (pp) la bugetul de stat i cu 0,1 pp la bugetul fondurilor speciale. 

Structura arieratelor ca pondere In PIB
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Structura arieratelor ca pondere în PIB 

Sursa: Prelucr ri CNP a datelor din bilan urile contabile centralizate de MFP 
 

Una din cauzele majore ale men inerii la un nivel ridicat a arieratelor din economie o reprezint  
pierderile înregistrate de agen ii economici. Astfel, la sfâr itul anului 2008 pierderile agen ilor econo-
mici practic s-au dublat, ajungând la 42,9 mld. lei, ceea ce reprezint  o pondere de 8,5% din PIB, 
comparativ cu cele înregistrate în anul 2007 (5,2% din PIB). 
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Rela iile de creditare stabilite între agen ii economici, extrabancari, gratuit i cu ignorarea riscului 
insolvabilit ii partenerului împrumutat, au condus la o redistribuire de surse între agen ii economici cu 
activit i neprofitabile i în final la amânarea la plata multora din acestea, provocând blocarea fluxului 
financiar. 

Pierderi mari se localizeaz  în sectoarele care de in un volum mare al pl ilor restante. Astfel, 8 
activit i cu o pondere a arieratelor proprii de peste 3% în totalul arieratelor genereaz  i cea mai mare 
parte a pierderilor din economie, respectiv 43,33% din acestea. 

- % - 
 Ponderea în pl i 

restante 
Ponderea în pierderea 

net  total   

Total 52,52% 43,33% 
Comer  cu ridicata cu excep ia comer ului cu autovehicule 
i motociclete 15,00% 7,11% 

Produc ia i furnizarea de energie electric  i termic , 
gaze, ap  cald  i aer condi ionat 8,80% 5,67% 
Comer  cu am nuntul, cu excep ia autovehiculelor 
i motocicletelor 6,02% 5,76% 

Construc ii i cl diri 5,62% 15,07% 
Extrac ia c rbunelui superior i inferior 5,14% 0,91% 
Depozitare i activit i auxiliare pentru transporturi 4,40% 2,34% 
Lucr ri de geniu civil 4,30% 2,85% 
Transporturi terestre i transporturi prin conducte 3,24% 3,62% 
Sursa: Prelucr ri CNP a datelor din bilan urile contabile centralizate de MFP 

Cele mai multe din activit ile cu pondere în arieratele totale au aceast  pozi ie datorit  arieratelor 
interîntreprinderi. Spre exemplu: fa  de ponderea arieratelor interîntreprinderi în total arierate de 79,6% 
pe total economie, în comer ul cu ridicata aceast  pondere a fost de 94%, în produc ia i furnizarea de 
energie electric  i termic  88,2%, iar în comer ul cu am nuntul (exclusiv comer ul cu autovehiculele) 
91,6%. 

Ponderi peste 90% a arieratelor interîntreprinderi  mai de in o serie de ramuri, cum ar fi: extrac ia 
petrolului brut i a gazelor naturale (99,92%), fabricarea produselor farmaceutice de baz  i a prepa-
ratelor farmaceutice (95,67%), fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice (92,18%), fabricarea 
produselor din tutun (90,67%) etc. 

În ceea ce prive te pl ile restante c tre bugetul general consolidat, activit ile cu pondere în 
aceast  categorie de arierate sunt pe de o parte activit i din proprietatea de stat, iar pe de alt  parte 
activit i cu evaziune i economie neobservat  ridicat . 

Astfel, în industria de extrac ie a c rbunelui datoriile restante c tre bugetul general consolidat 
reprezentau 96,5% din totalul arieratelor din aceast  activitate, în extrac ia minereurilor metalifere 
71,2%, activit i în care proprietatea de stat este majoritar . 

Urmeaz , ca importan  a arieratelor c tre bugetul general consolidat, o serie de servicii bazate 
pe valorificarea resursei de munc  (f r  pondere mare a furnizorilor), precum: activit i de servicii privind 
for a de munc  (72,5%), activit i de investiga ii i protec ie (57,7%), activit i de cercetare-dezvoltare 
(44,8%), intermediere financiar  (29,9%), activitatea de po t  i curier (29,8% arierate c tre bugetul 
general consolidat din total arierate), activit i de peisagistic  i servicii pentru cl diri (28%), activitatea 
de asigurare-reasigurare (22%), înv mânt (21%); pentru compara ie pe ansamblul economiei, pon-
derea arieratelor c tre bugetul general consolidat în total arierate a fost la sfâr itul anului 2008 de 
18,5%. 

Din totalul arieratelor c tre bugetul consolidat, 20 de ramuri au datorii c tre bugetul de stat, de 
peste 60% din total. Cele mai mari ponderi se reg sesc în ramuri ca: intermedieri financiare; telecomu-
nica ii; comer  cu ridicata, cu excep ia comer ului cu autovehicule i motociclete; industria metalurgic ; 
produc ia i furnizarea de energie electric , termic , gaze i ap  cald ; fabricarea produselor din tutun; 
fabricarea b uturilor. 
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                                                                                                                                       - % - 
Din care: Denumire 

activitate Caen2
 

Total buget 
consolidat Bugetul de stat Bugetul asigur rilor 

sociale de stat 
Intermedieri financiare 100,0 93,59 4,30 
Telecomunica ii 100,0 76,22 21,52 
Comer  cu ridicata cu excep ia comer ului cu 
autovehicule i motociclete 

100,0 71,53 21,59 

Industria metalurgic  100,0 69,88 20,75 
Fabricarea echipamentelor electrice 100,0 68,13 25,92 
Produc ia i furnizarea de energie electric , 
termic , gaze i ap  cald  

100,0 67,33 26,8 

Fabricarea produselor din tutun 100,0 63,98 36,01 
Fabricarea b uturilor 100,0 63,83 18,62 

Sursa: Prelucr ri CNP a datelor din bilan urile contabile centralizate de MFP 

Referitor la datoriile restante c tre bugetul asigur rilor sociale de stat, ponderi de peste 62% 
se reg sesc la urm toarele ramuri: extrac ia minereurilor metalifere; fabricarea de ma ini i echipa-
mente; fabricarea mobilei; fabricarea mijloacelor de transport rutier; t b cirea i finisarea pieilor; fabrica-
rea articolelor de îmbr c minte. 

                                                                                                                                                          - % - 
Din care: Denumire 

activitate Caen 
Total buget 
consolidat Bugetul 

de stat 
Bugetul asigur rilor 

sociale de stat 
Extrac ia minereurilor metalifere 100,0 4,34 90,1 
Fabricarea de ma ini i echipamente 100,0 24,18 67,01 
Fabricarea mobilei 100,0 28,72 63,99 
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier  100,0 32,01 63,63 
T b cirea i finisarea pieilor 100,0 29,61 62,85 
Fabricarea articolelor de îmbr c minte 100,0 33,43 61,69 

Sursa: Prelucr ri CNP a datelor din bilan urile contabile centralizate de MFP 

Putem concluziona c  anul 2008 a înregistrat o cre tere a arieratelor, ajungând la 70,4 mld. 
lei (pre uri curente), ponderea cea mai mare este de inut  de pl ile restante interîntreprinderi, care au 
ajuns s  reprezinte 79,6% din total, în timp ce pl ile restante c tre bugetul general consolidat reprezint  
18,5% din total. Aceast  cre tere a arieratelor a avut ca principale cauze urm toarele: 

- Criza economic  i financiar  interna ional ;  
- Reducerea lichidit ilor financiare, ca urmare a politicii monetare restrictive în ceea ce prive te 

creditarea; 
- Sc derea încrederii investitorilor, cât i a încrederii consumatorilor, ceea ce a determinat o 

sc dere a consumului; 
- Insolvabilitatea partenerilor de afaceri, rezultat al declinului sever al produc iei; 
- Majorarea pierderilor acumulate de companii i care împiedic  desf urarea unor activit i 

normale care practic s-au dublat la sfâr itul anului 2008 fa  de anul anterior; 
- Num rul mare al societ ilor comerciale active, care au înregistrat pierderi. Astfel din num rul 

total de societ i care au depus bilan uri contabile în anul 2008 pe total economic, respectiv din 
663.844 societ i, 43,8% din acestea au înregistrat pierderi. 

                                                          
2 Clasificare a activit ilor din economia na ional /20.04.2007 - Institutul Na ional de Statistic  (M.O. nr. 293/03.05.2007) 
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