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1.5. Mediu de afaceri şi competitivitate economică 
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Demografia agenţilor economici locali 
 
Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică, în judeţul Brăila existau, în anul 2012, 6248 
unități locale active. Anul 2012 este primul an din 
intervalul 2008-2012 (de la debutul crizei economice 
mondiale) în care numărul de unităţi locale active din 
judeţ a înregistrat o creștere faţă de anul precedent 
(+3,2%). 
 
Structura întreprinderilor din judeţ pe clase de 
mărime se prezintă astfel: 86,6% sunt 
microîntreprinderi (au în componenţă mai puţin de 9 
salariaţi), 10,9% sunt întreprinderi mici (cu un număr 
de personal cuprins între 10 și 49), 2,1% - întreprinderi 
mijlocii (care au între 50 și 249 persoane) și doar 0,4% 
sunt întreprinderi mari (care au mai cel puţin 250 de 
angajaţi).  
 
Structura unităţilor locale active, pe activităţi, reflectă 
o   concentrare    a    agenţilor    economici    în   sectorul  

 
comerţului (44,4%, 2.775 firme).  Următorul sector de 
activitate cu cea mai bună reprezentare în profilul 
economic judeţean este industria ce cumulează 9,7% 
dintre agenţii economici. În acest sector sunt  
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angrenate un număr total de 615 unităţi locale, din 
care 609 în industria prelucrătoare şi 9 agenţi în 
industria prelucrătoare. 
 
Agricultura, silvicultura și pescuitul reprezintă 8% din 
unităţile locale active brăilene, având 508 agenţi 
economici.  
 
De construcţii se ocupă 6,6% din unităţile locale active, 
de transport și depozitare 6,9%, de activităţi 
profesionale, știinţifice și tehnice, 5,6%, iar de hoteluri 
și restaurante, 5%. Celelalte ramuri ale economiei 
reprezintă, fiecare, mai puţin de 3% din agenţii 
economici brăileni.  
 
Din totalitatea activităţilor de comerț realizate în anul 
2011 în judeţul Brăila, comerţul cu amănuntul a ocupat 
o proporţie semnificativă de 67,5%, iar cel cu ridicata, 
25,9%. Restul de 6,6% a constituit activităţi de 
intermediere în comerţul cu ridicata, întreţinerea și 
repararea autovehiculelor, comerţul cu piese și 

accesorii pentru autovehicule, comerţul cu 
autovehicule și cel cu motociclete, piese și accesorii 
aferente.  
 
Industria este a doua ramură din judeţul Brăila în ceea 
ce privește gradul de dezvoltare, după comerţ. 
Industria prelucrătoare reprezintă 99% din industria 
din cadrul judeţului, în timp ce cea extractivă 
reprezintă doar 1%.  
 
Cele mai importante diviziuni ale industriei 
prelucrătoare din judeţul Brăila sunt: industria 
alimentară (25,8% din industria prelucrătoare), 
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (12,5%), 
industria construcţiilor metalice și a produselor din 
metal, exclusiv mașini, utilaje și instalaţii (11,7%), 
repararea, întreţinerea și instalarea mașinilor și 
echipamentelor (7,7%), și fabricarea altor produse din 
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minerale nemetalice (4,9%). Celelalte ramuri 
reprezintă mai puţin de 5,0% din industria 
prelucrătoare, iar cumulate, 37,4%.  
 
Întreprinzătorii privați din judeţ se clasifică în 
următoarele categorii: întreprinderi familiale și 
persoane independente. La nivelul anului 2012, erau, 
în judeţul Brăila, 100 întreprinderi familiale, valoare ce 
a înregistrat o scădere considerabilă în decursul 
ultimilor ani. Faţă de anul 2004 numărul 
întreprinzătorilor privaţi a scăzut cu aproape 1900 de 
întreprinderi familiale.  
 
Anul 2012 număra 3490 persoane independente 
(cealaltă categorie a întreprinzătorilor privaţi), în 
scădere cu 17% faţă de anul precedent. Cele mai multe 
persoane independente înregistrate la nivelul judeţului 
Brăila au fost în anul 2004 (4.831 persoane 
independente), iar cele mai puţine în 2006 (2.996 
persoane independente). 

Rezultate financiare 
 
Conform Institutului Naţional de Statistică, cifra de 
afaceri totală înregistrată în anul 2012 de unităţile 
locale active din industrie, construcţii, comerţ si alte  
 
servicii este de 9323 milioane lei RON, cu 4,3 procente 
mai scăzută decât în anul precedent.  La formarea 
acestei cifre de afaceri cea mai mare contribuţie a 
avut-o Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor si motocicletelor: 5461 milioane lei 
RON, reprezentând 58,6% din totalul cifrei de afaceri 
din aceste sectoare. În comparaţie cu anul anterior, 
cifra de afaceri din comerţ a avut o creștere de aproape 
10 procente. 
 
Poziţia secundă este ocupată de industria 
prelucrătoare care a înregistrat o cifră de afaceri de 
2077 milioane lei RON (22,3%). Faţă de anul precedent, 
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cifra de afaceri din industrie a resimţit o scădere de 
aproape 28%, fiind unul din sectoarele care au 
înregistrat cele mai mari scăderi.  
 
În totul sectoarelor cu cifre de afaceri mari se numără 
și cel al construcţiilor, în anul 2012 unităţile economice 
din acest domeniu cumulând o cifră de afaceri de 482 
milioane lei RON (5,2%) 

 
 
Probleme majore  
 
Mediul de afaceri brăilean întâmpină în prezent mai 
multe probleme care le îngreunează dezvoltarea 
întreprinderilor sau înfiinţarea de noi unităţi 
economice. Un prim aspect ce trebuie avut în vedere 
este contextul economic actual, multe companii încă 
depunând eforturi pentru diminuarea efectelor crizei 
economice mondiale care a început în anul 2008. 
Scăderea vânzărilor de bunuri și servicii în diverse 
sectoare economice – dovedită de altfel și prin 
intermediul statisticilor – a făcut ca multe companii să 
reducă numărul de salariaţi sau nivelul remuneraţiei 
acestora.  
 
Piedicile întâlnite de antreprenori sunt variate și ţin 
atât de nivelul judeţean, cât și de cadrul naţional. 
Astfel, dacă birocraţia și fiscalitatea ridicată sunt 
aspecte ce pot fi reglementate în mare parte de 
factorii de decizie de la nivel naţional, calitatea 
infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare (variabilă 
pentru importantă pentru dezvoltarea economică a 
judeţului) pot fi, mai curând, influenţate de factorii de 
decizie de la nivel local. Principalele zone afectate de 
neajunsurile infrastructurii sunt comunele din judeţ, 
care nu, întâmplător, sunt cele care întâmpină și cele 
mai mari probleme legate de dezvoltarea economică și 
calitatea vieţii populaţiei.  
 

La nivel general, lipsa spiritului antreprenorial al 
populaţiei a devenit o problemă stringentă. Grupuri 
mari de tineri aleg să plece la muncă în străinătate, 
urmând ca veniturile câștigate să fie „investite” în 
construirea de case și vile cât mai somptuoase, în locul 
investirii realmente în activităţi ce le-ar putea genera 
noi venituri.  

 
Direcţii posibile de acţiune 
 
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri trebuie să 
reprezinte una din preocupările principale ale 
administraţiilor publice locale. Rezolvarea problemelor 
ce ţin de infrastructură, valorificarea resurselor 
existente precum Portul Brăila și promovarea 
oportunităţilor de investiţii de la nivel judeţean pot 
duce la atragerea de noi investitori în localităţile 
brăilene.  
 
Eforturi substanţiale trebuie făcute pentru dezvoltarea 
sectorului IMM de la nivelul întregului judeţ, în prezent 
singura concentrare economică fiind în municipiul 
Brăila.  
 
Valorificarea superioară a potenţialului agricol 
reprezintă o altă direcţie importantă, cu atât mai mult 
cu cât judeţul Brăila este unul dintre cele mai irigate 
judeţe de la nivel naţional. Existenţa (încă!) a forţei de 
muncă cu experienţă constituie un alt avantaj care 
poate fi fructificat în faţa potenţialilor investitori 
români și străini.  
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Disparităţi de dezvoltare 
 

Distribuţia firmelor active în 
profil teritorial arată că la nivelul  
judeţului Brăila avem o 
puternică concentrare 
economică în reședinţa de judeţ. 
Pe lângă acesta, un număr mai 
mare de firme au sediul social în 
localităţile urbane din judeţ 
(orașul Făurei, orașul Ianca și 
orașul Însurăţei), dar și în 
localităţile rurale din 
vecinătatea orașelor și 
municipiilor (comuna Vădeni, 
comuna Chiscani, comuna 
Traian).  
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Conform reprezentării 
grafice a  distribuţiei cifrei 
de afaceri în profil teritorial 
în judeţul Brăila, peste 85% 
din cifra de afaceri a fost 
realizată de unităţile 
economice din municipiul 
Brăila. Alte localităţi cu 
rezultate financiare mai 
bune au fost: comuna 
Chiscani, comuna  Vădeni, 
comuna Măxineni și orașul 
Ianca.  
 
Unităţile economice din 
majoritatea localităţilor din 
judeţ deţin mai puţin de 3% 
din cifra totală de afaceri de 
la nivel judeţean.  
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În ceea ce privește distribuţia firmelor 
din industrie în profil teritorial, peste 
80% din acestea au sediul social în 
localitatea reședinţă a judeţului 
Brăila. Un număr mai mare de firme 
din industrie activează în localităţile 
din vecinătatea municipiului Brăila 
(comuna Vădeni, comuna Cazașu, 
comuna Chiscani), la care se adaugă 
orașul Ianca, orașul Făurei, comuna 
Cireșu și orașul Însurăţei. 
 
Majoritatea localităţilor din judeţ 
deţin maxim 4% din firmele din 
sectorul industrial de la nivel 
judeţean. 
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Ponderea firmelor din 
agricultură din municipiul 
Brăila din totalul firmelor din 
acest sector de la nivel 
judeţean este mai scăzută 
decât a firmelor din industrie, 
spre exemplu. Astfel, doar 
35,8% din firmele din 
agricultură din judeţ au sediul 
social în municipiul Brăila.  
 
Între 8% și 10% din firmele din 
agricultură din judeţ își 
desfășoară activitatea în 
comuna Traian și comuna 
Viziru, acestea fiind urmate de 
comunele Măxineni, Vădeni,  
Chiscani, Cireșu și orașele 
Ianca și Însurăţei. 
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Activitatea comercială din judeţ este 
puternic concentrată în municipiul 
Brăila, peste 80% din firmele din 
comerţ din judeţ având sediul aici. 
Între 10% și 12% din firmele din 
comerţ își desfășoară activitatea în 
orașul Ianca, acesta fiind urmat de 
comuna Chiscani (între 8% și 10%), 
orașul Făurei (între 6% și 8%), orașul 
Însurăţei (între 6% și 8%), comuna 
Vădeni (între 6% și 8%) și comuna 
Cazașu (între 6% și 8%).  
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Conform datelor statistice 
publicate de Ministerul 
Finanţelor, în anul 2012, 90% 
din salariaţii din industrie își 
desfășurau activitatea în 
unităţile economice din 
municipiul Brăila.  

Localităţi care au înregistrat un 
număr mai mare de salariaţi în 
sectorul industrial sunt: 
comuna Măxineni, orașul 
Ianca, comuna Chiscani și 
comuna Vădeni. 
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În ceea ce privește distribuţia salariaţilor 
din comerţ în profil teritorial, 84,1% din 
aceștia își desfășoară activitatea în 
unităţile economice din municipiul 
Brăila. 

Alte localităţi care au înregistrat un 
număr mai ridicat de salariaţi în comerţ 
sunt: orașul Ianca, orașul Însurăţei, 
comuna Chiscani și comuna Vădeni. 
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Reprezentarea grafică a 
distribuţiei cifrei de afaceri 
din comerţ în profil teritorial 
arată că 81% din aceasta a 
fost realizată de unităţile 
economice din municipiul 
Brăila. 

Alte localităţi care au 
înregistrat o cifră de afaceri 
mai mare a unităţilor din 
comerţ sunt: orașul Ianca, 
comuna Chiscani și comuna 
Vădeni.  
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În ceea ce privește distribuţia 
cifrei de afaceri totale în profil 
teritorial la nivelul judeţului Brăila, 
78,1% din aceasta a fost realizată 
de unităţile economice din 
municipiul Brăila. 

Alte localităţi care au înregistrat o 
cifră de afaceri mai mare sunt: 
orașul Ianca, , comuna Chiscani, 
comuna Vădeni și comuna Traian. 
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Reprezentarea grafică a 
distribuţiei cifrei de afaceri 
din industrie în profil 
teritorial arată că 88,8% din 
aceasta a fost realizată de 
unităţile economice din 
municipiul Brăila. 

Alte localităţi care au 
înregistrat o cifră de afaceri 
mai mare a unităţilor din 
industrie sunt orașul Ianca și 
comuna Vădeni.  
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Reprezentarea grafică a distribuţiei 
cifrei de afaceri din agricultură în 
profil teritorial arată că 52,7% din 
aceasta a fost realizată de unităţile 
economice din municipiul Brăila. 

Alte localităţi care au înregistrat o 
cifră de afaceri mai mare a unităţilor 
din agricultură sunt orașul Ianca, 
comuna Chiscani, comuna Traian și 
comuna Vădeni.  
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În ceea ce privește autorizaţiile de 
construcţie pentru clădiri 
nerezidenţiale în perioada 2005-2012 
(exclusiv clădiri administrative), 
localităţile care au emis cele mai 
multe autorizaţii sunt: municipiul 
Brăila, orașul Ianca, comuna Chiscani, 
comuna Unirea și comune Tufești.  

Pe de altă parte, localităţi care au 
eliberat un număr mai redus de 
autorizaţii de construcţie sunt: 
comuna Vișani, comuna Mircea Vodă, 
comuna Mărașu, comuna Ulmu, 
comuna Roșiori, etc.  
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Analiza SWOT 
 
 

Puncte tari Puncte slabe 

- Creșterea numărului de unităţi locale active în anul 
2012, faţă de anul precedent  

- Existenţa forţei de muncă calificate; 
 

 

- Concentrarea unităţilor locale active în sectorul 
comercial, în detrimentul altor sectoare 
economice; 

- Trendul descendent al întreprinzătorilor privaţi din 
judeţ; 

- Scăderea cifrei de afaceri din industrie, construcţii, 
comerţ si alte servicii cu 4,3% în anul 2012, faţă de 
anul precedent; 

- Mediul de afaceri local nu are capacitatea de a 
oferi locuri de muncă pe măsura cererii din judeţ; 

- Distribuţie neuniformă a unităţilor locale pe 
teritoriul judeţului, se remarcă o concentrare a 
mediului de afaceri în municipiul Brăila; 

- Capacitate scăzută a mediului de afaceri local de a 
susţine investiţii pentru dezvoltare; 

- Slaba dezvoltare a spiritului antreprenorial, în 
special în mediul rural;  

- Lipsa culturii asociative, slaba colaborare între 
întreprinderi;  

- Infrastructura de acces şi de utilităţi slab 
dezvoltată în zona rurală pentru dezvoltarea 
unităţilor economice;  

- Lipsa danelor de operare pentru nave de pasageri; 
- Lipsa infrastructurilor moderne de susţinerea 

afacerilor; 
- Lipsa infrastructurii de organizare de târguri și 

expoziţii; 
- Lipsa valorificării terenului sărat; 
- Taxele de canal mari fac neatractive porturile din 

Brăila; 
- Fiscalitatea ridicată; 
- Cadrul legislativ instabil; 
- Forţa de muncă nemotivată; 
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Oportunități Amenințări 

- Existenţa apelor termale care în prezent nu sunt 
valorificate; 

- Potenţial de producere de energie regenerabilă; 
- Construirea unui ponton turistic poate revitaliza 

turismul judeţean; 
- Fondurile europene care sprijină dezvoltarea 

mediului antreprenorial; 
- Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatelor de tip 

public-privat; 
- Cooperarea mediului privat cu autorităţile publice 

locale, cu instituţiile de învăţământ superior şi 
centrele de cercetare şi dezvoltare; 

- Existenţa programelor guvernamentale de 
susţinere a  sectorului IMM; 

- Creşterea numărului de societăţi cu capital străin; 
- În profil teritorial există terenuri şi imobile 

disponibile investiţiilor; 

 

- Apariţia fenomenelor meteorologice extreme, 
precum secete, ploi abundente, ce pot periclita 
producţia agricolă; 

- Nivel ridicat de fiscalitate şi birocraţie excesivă; 
- Lipsa lichidităţilor poate conduce la falimentarea 

unităţilor locale active de tip microîntreprinderi şi 
chiar a celor medii; 

- Lipsa informării populaţiei cu privire la procedura 
de înfiinţare a unei afaceri; 

- Creşterea ratei inflaţiei şi creşterea ratei şomajului 
vor conduce implicit la scăderea puterii de 
cumpărare a produselor şi serviciilor în rândul 
populaţiei; 

- Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi 
co-finanţarea proiectelor europene; 

- Instabilitate legislativă; 
- Migraţia forţei de muncă calificată în afara 

judeţului şi în afara graniţelor ţării; 

 


