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București, 12 Octombrie 2017 
 
Sondajul plăților corporative din Maroc în prima jumătate a anului 
2017  
 
Perioade de plată extinse în practic toate sectoarele: 99 de zile în 
medie în 2017, în urcare de la 82 de zile în 2016 
 

Ultima ediție a sondajului anual realizat de Coface analizează comportamentul 

de plată a 256 de companii din diferite sectoare de activitate. Eșantionul de 

participanți acoperit este cu 23% mai mare față de cel din ediția din 2016 și 

include mai multe companii de export. 

 

 În 2016, întârzierile la plată au arătat o îmbunătățire, dar în 2017 ele sunt 

din nou în creștere  

 Toate sectoarele par afectate de extinderile semnificative ale perioadelor 

de plată 

 Numărul companiilor care se confruntă cu perioade de plată ce depășesc 

120 de zile este în urcare în mod considerabil, în timp ce procentul 

companiilor cu termene de plată între 90 și 120 de zile rămâne stabil 

 Perioada medie de plată în prima jumătate a lui 2017 a fost de 99 de zile, 

comparativ cu 82 de zile în 2016 și 66 de zile în 2015 

"Cu o activitate economică care arată o creștere accentuată în prima jumătate a lui 2017, 

perioadele de plată extinse par paradoxale. Scăderea economică din 2016 cu aproape trei 

puncte și contracția de peste 10% în PNB agricol au avut repercusiuni asupra activității 

economice care pare să fi persistat în primul trimestru al anului 2017. Insolvențele companiilor
1
 

au crescut cu 15%, un vârf fiind observat între Decembrie 2016 și Ianuarie 2017. Acest lucru 

corespunde de asemenea perioadei de nesiguranță politică accentuată.  

Totuși, încetinirea economică nu este singura explicație posibilă. Lipsa activelor și accesul la 

finanțarea companiilor ar putea fi de asemenea factori care contribuie la aceste termene de 

plată extinse. Numărul respondenților ale căror situații legate de fluxul de numerar au 

degenerat în ultimele șase luni este mai mare (43%, comparativ cu 37% în 2016). Procentul  

companiilor care raportează situații dificile ale fluxului de numerar este de asemenea în 

creștere. Sunt din ce în ce mai multe companii care se protejează împotriva riscurilor de credit, 

57% făcând apel la profesioniști, comparativ cu 43% în 2016," a declarat Sofia Tozy, 

economistă responsabilă de regiunea Africii de Nord în cadrul Coface. 

                                                        
1
 Diferitele sondaje efectuate de Coface atât în Maroc, cât și în alte țări și regiuni (Asia, Polonia, Germania și EAU) au 

arătat că anumite sectoare de activitate, din cauza unor constrângeri specifice naturii sectorului sau tipului de produs, 
au în general perioade de plată mai lungi (construcții), în timp ce altele au perioade de plată relativ scurte (servicii). 

http://www.coface.com/News-Publications/News/Asia-Corporate-Payment-Survey-2016-Tail-risks-are-on-the-rise
http://www.coface.com/News-Publications/News/Poland-Payment-Survey-Payment-delays-pervade-Polish-corporates
http://www.coface.com/News-Publications/News/New-Germany-Corporate-Payment-Survey-2016
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Extindere accentuată a perioadelor de plată, în special în construcții și retail 

Anumite sectoare, cum ar fi construcțiile, înregistrază, în mod tradițional, perioade lungi de 

plată. În prima jumătate a anului 2017, perioadele de plată extinse par să fi afectat practic 

toate sectoarele analizate în sondaj. În medie, acestea se ridică la 105 zile pentru construcții, 

102 zile pentru retail și comerț, 98 de zile pentru servicii adresate companiilor și 90 de zile 

pentru sectorul agribusiness. Aceste perioade erau de 87, 89, 64 și respectiv 63 de zile în 

2016. Procentul perioadelor de plată care depășește 120 de zile a crescut în mod semnificativ, 

pentru a ajunge la 45% pentru firmele de construcții (38% în 2016), 46% pentru companiile din 

sectorul retail  (29% în 2016), 33% pentru companiile din sectorul agribusiness și 47% pentru 

servicii adresate companiilor. Serviciile (reprezentate de cele adresate companiilor și alte 

servicii) constituie un sector în care perioadele de plată sunt în general mai scurte. 

O creștere a plăților întârziate de 120 de zile 

În 2016, situația plăților întârziate a arătat o îmbunătățire, dar 2017 a înregistrat o tendință 

inversă. Deși procentul respondenților care se confruntă cu întârzieri medii între 30 și 60 de 

zile este stabil (28%), companiile care raportează întârzieri de peste 120 de zile sunt în 

creștere (21,4% pentru întârzieri între 120 și 210 zile și 5% pentru întârzieri care depășesc 210 

zile).  

În ciuda deteriorărilor legate de plățile clienților, 83% dintre companii nu aplică penalități de 

întârziere atunci când se confruntă cu neplăți din partea clienților. 36% preferă să urmărească 

o soluționare pe cale amiabilă, în timp ce 30% optează pentru oprirea livrărilor.  

Pentru companiile de export, s-ar părea că plățile întârziate din străinătate sunt în principal 

concentrate în țările din Africa Sub-Sahariană (27%) și Europa (22%). 

Companiile așteaptă să vadă o stabilizare a perioadelor de plată și îmbunătățiri ale 

mediului lor economic 

În ciuda perioadelor de plată extinse din prima jumătate a lui 2017, companiile nu se așteaptă 

la alte deteriorări. Peste jumătate dintre respondenți speră să vadă o stabilizare a 

comportamentului de plată și doar 25% anticipează o deteriorare. 23,8% prevăd o 

îmbunătățire a plăților întârziate și 16% preconizează perioade de plată mai scurte. Dintre 

sectoarele care așteaptă o îmbunătățire a perioadelor de plată, sectoarele produselor chimice 

și energiei sunt îndeosebi optimiste, la fel și sectoarele de construcții și retail. 

Cu toate acestea, la nivel global, companiile din Maroc rămân pesimiste în ceea ce privește 

evoluțiile climatului de afaceri, în ciuda implementării unui nou cadru de reglementare privind 

practicile de plată. Acestea sunt relativ pozitive în legătură cu evoluțiile situației economice în 

lunile care urmează. Acest lucru este demonstrat de faptul că 30% așteaptă o îmbunătățire a 

situației economice, în timp ce 42% anticipează că nu va fi nicio schimbare.  
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CONTACT MEDIA 

Claudia POPA - T. +40/21/231 60 20 – claudia.popa@coface.com 

 

 

Despre Coface 

 

Coface, asigurator de credit lider mondial, oferă pentru 50.000 de companii din toată lumea soluții de protecție 

împotriva riscului de insolvență financiară al clienților săi, atât pe piețe interne cât și pe cele externe. Grupul, care 

dorește să fie cel mai agil asigurator de credit din lume, este prezent în 100 de țări, are 4.300 de angajați și a 

raportat o cifră de afaceri consolidată de 1.411 miliarde de euro în 2016. Coface publică evaluări de risc naționale 

și sectoriale trimestriale pe baza cunoștințelor sale unice privind comportamentul de plată al companiilor și 

expertizei celor 660 de asiguratori și analiști de credit ai săi situați în apropierea clienților și debitorilor lor. 
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