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București, 27 Iulie 2017 
 
Sondajul plăților corporative în Asia, pentru 2016: Riscurile sunt în 
creștere 
 
Ultimul sondaj anual privind plățile realizat de Coface a acoperit 2.795 de 
companii din regiunea Asia Pacific (APAC), concentrându-se pe 8 piețe: 
Australia, China, Hong Kong, India, Japonia, Singapore, Taiwan și Thailanda. 
Sondajul a urmărit, de asemenea, evoluția plăților corporative în 111 sectoare. 
 

• 64% dintre companiile intervievate au înregistrat restanțe în 2016 
• 12,5% (+4,3 ppt față de 2015) au raportat depășiri medii pentru mai mult 

de 120 de zile, atingând cel mai înalt nivel din ultimii 4 ani 
• Mai mult de un sfert au înregistrat depășiri2 
• Deprecieri s-au înregistrat în China, India și Tailanda, în timp ce alte țări 

și-au menținut stabilitatea în ceea ce privește experiența plăților 
• Cele mai riscante sectoare sunt construcțiile, mașinile industriale și 

electronicele, IT & telecomunicații și industria metalurgică  
 
„2017 este considerat un alt an dificil, în ciuda incertitudinilor globale în creștere legate de 
decelerarea Chinei. Acest lucru va fi amplificat de provocările fiscale cu care se confruntă 
țările exportatoare de mărfuri și de înăsprirea politicii monetare în Statele Unite. Având în 
vedere toți acești factori, experiența globală de plată a companiilor din cele opt economii 
regionale selectate este posibil să rămână la un nivel scăzut”, a declarat Carlos Casanova, 
economist pentru Asia Pacific în cadrul Coface. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1 Cele 11 sectoare studiate sunt auto și transporturi, chimicale, construcții, electronice și produse de uz 
casnic, mașini industriale, IT& telecom, metale, hârtie și lemn, farmaceutice, retail și textile - haine. 
2 Potrivit experienței Coface, aproximativ 80% din restanțele pe termen lung nu vor fi plătite deloc. Atunci 
când peste 2% din cifra de afaceri anuală totală este legată de restanțe pe termen lung, o companie 
poate întâmpina deficiențe de fluxuri de numerar dacă se materializează riscurile de neplată, ducând la o 
dificultate mai mare a lichidității financiare. 
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China, India și Tailanda: deteriorări la nivelul experienței de plăți corporative  
 
64% dintre companiile intervievate au înregistrat plăți 
restante în 2016. Riscurile depășirii plăților la termen se 
pare că sunt în continuă creștere în întreaga regiune. 
Numărul mediu de zile de plată restante s-a prelungit în 
2016. S-a înregistrat o creștere semnificativă a procentului 
respondenților care au depășit 120 de zile restante, de la 
8,2% în 2015 la 12,5% în 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În 2016, un număr mai mare de 
respondenți (25,8%, față de 24,2% în 
2015) a avut de suferit din cauza unor 
sume foarte mari care au depășit 2% 
din cifra lor de afaceri anuală totală. La 
un nivel detaliat, datele arată că 
situația s-a depreciat în mod constant, 
în ceea ce privește companiile cu sume 
restante foarte mari, echivalente sau 
depășind 10% din cifra lor de afaceri 
anuală totală. Acest procent a crescut 
de la 3,4% în 2014 și de la 5,1% în 
2015 până la 5,4% în 2016, ceea ce a 
dus la scăderea semnificativă a 
fluxurilor de numerar pentru companii.  
 

 
Deși situația s-a deteriorat în întreaga regiune, au apărut unele diferențe geografice. Cea mai 
vizibilă creștere a riscurilor de neplată a fost înregistrată în China, urmată de Thailanda și de 
India. Mai multe companii din Australia (14%) și din Japonia (9%) au raportat sume restante în 
exces, care depășesc 2% din cifra lor de afaceri anuală - dar acestea se situează încă la un 
nivel relativ scăzut. S-au înregistrat îmbunătățiri în Singapore și Hong Kong, în timp ce situația 
din Taiwan a rămas stabilă.  
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Problemele legate de restanțele de plată se intensifică în jumătate dintre sectoarele 
analizate 
 
Construcțiile au rămas cel mai riscant sector din regiunea Asia-Pacific în 2016. Procentul 
respondenților care înregistrează restanțe foarte mari, depășind 2% din cifra de afaceri anuală, 
de 33%, a fost cel mai mare dintre toate sectoarele din cadrul sondajului Coface.  
 
Neregulile provocate de încetinirea creșterii economice din China, combinate cu incertitudinile 
legate de politicile monetare și fiscale din SUA vor avea, probabil, un impact considerabil 
asupra perspectivelor economice din regiune. Acest lucru destabilizează încrederea atât față 
de achizițiile corporative, cât și față de achizițiile individuale. În plus, datoria înregistrată la 
nivelul populației rămâne ridicată în unele economii din regiunea Asia-Pacific (cum ar fi 
Australia, Thailanda, Singapore, Malaezia și Coreea de Sud). Acest lucru ar putea reduce 
capacitatea de achiziții individuale, mai ales dacă ratele dobânzilor vor crește la egalitate cu 
cele din SUA. Investițiile în infrastructura publică, în unele regiuni, vor contribui la susținerea 
sectorului construcțiilor din perspectiva unui declin mai pronunțat în 2017.  
 
Urmând îndeaproape sectorul construcțiilor, în 2016, industria electronică și industria 
producătoare de mașini industriale au reprezentat următorul sector cu cel mai mare grad de 
vulnerabilitate. Cu toate acestea, în 2016, procentul respondenților care au înregistrat restanțe 
foarte mari, depășind 2% din cifra de afaceri anuală, a rămas ridicat, de 32%. Acest aspect 
subliniază riscuri de restanțe de plată deloc neglijabile în ceea ce privește echipamentele 
industriale și electronice, 2017 fiind, probabil, încă un an dificil pentru sectorul menționat. 
Factorii pro-ciclici indică o cerere latentă pentru restul anului, ca urmare a unei decelerări a 
activității în China și a cheltuielilor de capital mai slabe în cadrul APAC. Semnele de saturație 
din China și o fragmentare semnificativă a pieței vor spori concurența. În plus, revenirea 
presiunilor deflaționiste pe piețele principale ale APAC, inclusiv în China (în care inflația 
prețurilor la producător a încetinit din Februarie), ar putea să reducă marjele.  
 
Riscurile de neplată par să se fi deteriorat pentru sectorul de IT și telecomunicații, deoarece 
un procent mai mare de respondenți (68% în 2016, față de 63% în 2015) au înregistrat o 
creștere a restanțelor la plăți. Investițiile în infrastructura publică în unele economii ale APAC, 
precum și mega-proiectele strategice, cum ar fi inițiativa Belt and Road din China, vor genera 
o cerere suplimentară în următorii ani. Acest lucru va veni cu beneficii relativ reduse, în special 
pentru telecomunicații. Cu toate acestea, concurența acută de pe piață în sectorul IT, 
împreună cu deteriorarea condițiilor de lichiditate, vor întreține, cel mai probabil, un mediu 
favorabil pentru activitățile de fuziuni și achiziții, în 2017. 
 
În timp ce industria metalurgică rămâne unul dintre cele mai riscante sectoare, nivelul său de 
performanță din 2016 a fost stimulat de o revenire a prețurilor la materii prime. Sectorul 
industriei metalurgice va continua, probabil, să facă față provocărilor în 2017. Economia Chinei 
a început să dea semne de decelerare, iar autoritățile pun în aplicare măsuri de diminuare a 
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speculațiilor și cererii din sectorul domestic. Aceasta s-ar putea manifesta printr-o recidivă a 
prețurilor mai scăzute la metale, ceea ce va afecta aproape sigur marjele. Restructurarea 
înregistrată în acest sector este posibil să continue, ca urmare a fuziunii dintre Baosteel și 
Wuhan Iron and Steel din 2016. Începând cu anul 2017, se preconizează închiderea 
întreprinderilor fantomă ale Chinei din sectorul siderurgic și o creștere a activităților de fuziuni 
și achiziții. 
 
 
CONTACT MEDIA:  
Emilia MUSCALU - T. +40/21/231 60 20 - emilia.muscalu@coface.com 
 

 

Despre Coface 
Grupul Coface, lider mondial în asigurările de credit, oferă unui număr de 50.000 de companii din întreaga lume 
soluții de protejare împotriva riscului financiar de neplată a clienților proprii, atât pe piața internă, cât și pentru export. 
Grupul, care își propune să fie cel mai agil asigurator de credite la nivel mondial în industrie, este prezent în 100 de 
țări, are 4.300 de angajați și o cifră de afaceri consolidată de 1.411 MLD EUR în 2016.  Coface publică evaluările de 
risc de țară, pe baza cunoștințelor sale unice asupra comportamentului de plată al companiilor și pe baza expertizei 
celor 660 de underwriter-i ai săi și analiști de credit, situați aproape de clienți și de debitori. 

www.coface.com 
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