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Analiza plăților corporatiste din Asia pentru 2019: Deteriorarea 
tendințelor de plăți în mijlocul problemelor războiului comercial  

Analiza Coface 2019 a plăților corporatiste a cuprins 3.000 de companii din cadrul a nouă 

economii (Australia, China, Hong Kong, India, Japonia, Malaezia, Singapore, Tailanda și 

Taiwan). Din companiile analizate, 63% au declarat că s-au confruntat cu întârzieri ale plăților în 

2018. Durata întârzierilor de plată a crescut la 88 de zile în medie pe parcursul anului 2018, în 

comparație cu 84 de zile în 2017. Cele mai îndelungate perioade de întârzieri s-au înregistrat în 

China, Malaezia și Singapore; precum și în sectoarele energiei, construcțiilor, tehnologia 

informației și comunicațiilor. 

Termene de plată mai lungi și mai multe întârzieri  

Anul trecut, întreprinderile din Asia au fost nevoite să gestioneze anul trecut mai multe provocări 

politice, economice și financiare. Printre acestea amintim războaiele comerciale, încetinirea creșterii 

economice în Statele Unite (SUA) și Europa, Brexit și fluxurile globale de capital volatile. Pentru a 

înțelege mai bine impactul unor astfel de evenimente asupra companiilor, Coface realizează sondaje 

anuale privind plățile corporatiste din întreaga lume. Sondajul privind plata corporatistă pentru 2019 

din Asia acoperă nouă economii din regiunea Asia-Pacific, iar datele au fost colectate de la peste 

3.000 de companii în al patrulea trimestru din 2018. 

Datele sondajului arată că societățile din Asia au fost supuse presiunii anul trecut pentru a oferi 

termene de plată mai lungi. Termenele medii de plată au crescut până la 69 de zile în 2018, de la 64 

de zile în 2017. Acest lucru este în concordanță cu tendințele observate în Asia încă din 2015. 

Corespunzător cu extrinderea termenelor de plată, 63% dintre companiile intervievate au declarat că 

au întâmpinat întârzieri în efectuarea plăților în 2018, iar întârzierile de plată medii au crescut, de 

asemenea, la 88 zile în 2018, comparativ cu 84 zile în 2017. Cele mai mari întârzieri la plată s-au 

înregistrat în China, Malaezia și Singapore; în timp ce în Hong Kong și Japonia s-au observat cele mai 

mici întârzieri de plată. 

Datele sondajului evidențiază, de asemenea, schimbări în diferite industrii. Întârzierile medii privind 

plățile au fost cele mai ridicate în sectoarele energetic, construcții și în sectorul de tehnologia 

informației și comunicațiilor, peste 20% dintre companiile din aceste sectoare oferind termene de plată 

de 120 de zile sau mai mult. Întârzierile de plată mai lungi în 2018 pot fi atribuite în mare măsură 

dificultăților financiare ale clienților. Aceste dificultăți sunt rezultatul concurenței acerbe care are 

impact asupra coeficienților de siguranță, precum și a lipsei resurselor financiare ca o consecință a 

unor politici monetare mai stricte în 2018. 

Riscul fluxurilor de lichidități în sectoarele construcțiilor, energiei și transporturilor 

În ceea ce privește riscul fluxurilor de lichidități, sondajul Coface analizează raportul de întârzieri la 

plată ultra-lungi (depășind 180 de zile). Potrivit constatărilor Coface, 80% din plățile cu întârzieri ultra-

lungi (ULPD) nu sunt efectuate niciodată. Atunci când aceste ULPD nerecuperate reprezintă mai mult 
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de 2% din cifra de afaceri anuală, fluxul de numerar al unei companii poate fi în pericol. Proporția 

companiilor care au experimentat ULDP depășind 2% din cifra de afaceri anuală a crescut de la 26% 

în 2016 la 33% în 2017 și apoi la 38% în 2018. Mai mult, rezultatele sondajului au arătat o creștere a 

numărului de companii care declară că au avut ULDP depășind 10% din cifra de afaceri anuală. 

Creșterea numărului de companii care au raportat ULPD ce depășesc 2% din cifra lor de afaceri 

anuală a fost cea mai mare în China, Australia și Malaezia; precum și în sectoarele construcțiilor, 

energiei și transporturilor din regiune. 

Prognozele economice mai slabe pentru 2019 prevăd probleme viitoare în ceea ce privește 

plățile 

Așteptările economice s-au deteriorat semnificativ în mai multe cazuri anul trecut, potrivit sondajului. 

Peste 50% dintre companiile din Hong Kong, China, Japonia, Singapore și Taiwan au declarat că nu 

se așteaptă ca dezvoltarea să se îmbunătățească în 2019. Aceste economii sunt afectate în mod 

direct și indirect de războiul comercial dintre SUA și China. În ciuda creșterii mai slabe, 53% dintre 

companii au declarat că nu utilizează instrumente de gestionare a creditelor pentru a atenua riscurile. 

În mod surprinzător, piețele cu majoritatea managerilor de risc care prezic faptul că economia nu se va 

îmbunătăți, prezintă un procent mare de companii care au recunoscut că nu folosesc instrumente de 

gestionare a creditelor. 

“2019 se va dovedi a fi un an mai dificil pentru companiile din Asia Pacific, deoarece ritmul de creștere 

mai slab, însoțit de o creștere a riscurilor fluxurilor de lichidități, ar putea genera un nivel mai mare de 

neplată", a declarat Carlos Casanova, Economist Coface pentru Asia Pacific. 
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Coface: for trade - Creștem  afaceri  împreună 

70 de ani de experiență și cea mai rafinată rețea au transformat Coface într-o referință în domeniul asigurărilor de credit, a 
gestionării riscurilor și a economiei globale. Cu ambiția de a transforma Coface în cel mai agil partener mondial în domeniul 
asigurărilor de credite comerciale, experții lucrează în centrul economiei mondiale, sprijinind 50.000 de clienți să construiască 
afaceri de succes, în creștere și dinamice. Serviciile și soluțiile Grupului protejează și ajută companiile să ia decizii de creditare 
pentru îmbunătățirea capacității de a vinde atât pe piețele interne, cât și pe piețele de export. În 2017, Coface are aproximativ 
4.100 de angajați în 100 de țări și înregistreză o cifră de afaceri de 1,4 MLD EUR. 
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