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București, 1 August 2019

Barometrul Coface – Tensiunile privind comerțul revin în prim planul
economiei globale
Războiul comercial dintre SUA și China, sectorul automotive aflat în dificultate,
avansul lent a economiilor în curs de dezvoltare... cel de-al doilea trimestru din
2019 evidențiază o întârziere economică globală
Declinul comerțului mondial este confirmat pentru prima jumătate a anului și, chiar dacă se
așteaptă o ușoară revenire în a doua jumătate a anului, sectorul ar trebui să sufere o pierdere de
0,7% în volum pe parcursul perioadei, conform barometrului Coface. Creșterea economică
mondială este de așteptat să încetinească de la 3,1% în 2018 la 2,7% în 2019 și apoi să rămână
stabilă în 2020. În acest context, Coface se așteaptă ca majoritatea țărilor să înregistreze o
creștere a insolvențelor corporative1 în acest an.
Sectoare tensionate ... în special cel al autovehiculelor
Există multe sectoare care ilustrează vulnerabilitățile economiei globale, cum ar fi sectoarele
automotive, metalurgie, distribuție, îmbrăcăminte. Prin urmare, Coface extinde evaluarea riscului
de credit al companiilor auto din 13 țări pentru a doua oară în șase luni asupra multora dintre
acestea (și pentru aproape toate evaluările de risc ale sectorului automotive din Europa).
Sectorul automotive este emblematic pentru dificultăție economice globale. În același timp, este
penalizat de o încetinire ciclică în multe regiuni, de riscurile politice legate de protecționismul
comercial și de schimbarea comportamentului consumatorilor (de exemplu, niveluri ridicate ale
echipamentelor de uz casnic din China și noi reglementări anti-poluare în Europa).

Tensiuni comerciale care au impact asupra economiei globale
Tensiunile comerciale dintre China și Statele Unite vor contribui la o încetinire a economiei SUA,
împreună cu o scădere a cererii interne, cu o creștere economică estimată la 2,5% în acest an și
de numai 1,3% în 2020 față de 2,9% în 2018. În ceea ce privește China, războiul comercial a
condus, în principal, la o scădere a exporturilor sale către Statele Unite cu 10% în primele patru
luni ale anului.
În linii mai generale, incertitudinile privind rezultatul negocierilor dintre guvernele chinez și
american și climatul de tensiune generat de acest război comercial continuă să aibă impact
asupra nivelului de încredere în afaceri. Indicatorii de încredere în afaceri în multe țări din întreaga
lume au scăzut în ultimul an, în special în sectoarele de producție. Acesta este cazul Germaniei,
unde indicatorii de încredere în afaceri, cum ar fi IFO, se află la cel mai scăzut nivel dintr-o
perioadă de cinci ani în iunie. Rata anuală a producției industriale cunoaște o tendință
descendentă. Coface prognozează o creștere economică de 0,8% în acest an, față de 1,5% anul
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trecut. Coface evaluează riscul de țară al Germaniei ca fiind în creștere, trecând de la categoria de
risc A1 la A2. Trei economii care depind de economia germană sunt și ele estimate ca fiind în
retrogradare. Acest lucru este valabil pentru Cehia și Slovacia (de la A2 la A3), precum și pentru
Austria (de la A1 la A2).
Riscul de afaceri crește și în Islanda (retrogradată la A3). Într-o notă mai pozitivă, companiile din
Uzbekistan (de la C la B) și Khirghiztan (de la D la C) beneficiază de o deschidere politică și
economică relativă continuă.
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Coface: for trade – Dezvoltăm afaceri împreună
70 de ani de experiență și cea mai fin alcătuită rețea au făcut din Coface o referință în domeniul asigurărilor de credit, al
gestionării riscurilor și al economiei globale. Cu ambiția de a deveni cel mai agil partener mondial în asigurări de credite
comerciale din industrie, experții Coface lucrează în ritmul economiei mondiale, sprijinind 50.000 de clienți la construirea
de afaceri de succes, în creștere și dinamice. Serviciile și soluțiile Grupului protejează și ajută companiile să ia decizii de
credit pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a vinde, atât pe piața internă, cât și pe cea a exportului. În 2018, Coface a
angajat ~ 4.100 de persoane și a înregistrat cifra de afaceri de 1,4 miliarde de euro .
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