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Bucuresti, 20 Mai 2015

Scadere record a numarului de insolvente
in trimestrul 1, dar cu ce pret?

Din analiza Coface, realizata pe baza datelor furnizate de Oficiul National al Registrului
Comertului rezulta ca, in primul trimestru al anului 2015 s-au deschis 2.740 de
insolvente noi, in scadere cu aproximativ 58% fata de aceeasi perioada a anului
anterior, cand s-au inregistrat 6.512 insolvente. Cu toate acestea, raportat la 1.000 de
firme active, incidenta insolventelor este de patru ori mai mare decat media inregistrata
pe plan regional, Romania fiind pe prima pozitie din acest punct de vedere.
Scaderea record a numarului de insolvente in primul trimestru al anului 2015 se datoreaza
scaderii firmelor insolvente cu cifra de afaceri sub 100 K EUR. In acelasi timp, contractia este
datorata si unui efect de baza semnificativ (prin comparatie cu un record istoric inregistrat in
anul anterior). Mai mult decat atat, numarul insolventelor deschise in primele trei luni ale anului
curent in randul companiilor cu cifra de afaceri peste 1 MIL EUR este de 170 de firme, in
crestere cu aproximativ 13% fata de aceeasi perioda a anului anterior. Astfel, socul social numarul locurilor de munca care ar putea fi pierdute - este mai mare cu 24%.
Distributia sectoriala si teritoriala a firmelor insolvente
Din punctul de vedere al distributiei sectoriale, fabricarea produselor textile, asanarea si
indepartarea gunoaielor, constructiile, HORECA si industria alimentara sunt in top 5 sectoare
cu cel mai ridicat nivel al insolventelor raportat la 1.000 de firme active.
Distributia teritoriala a cazurilor de insolventa din primul trimestru al anului 2015 a suferit
modificari importante fata de situatia existenta in aceeasi perioada a anului anterior. Astfel,
daca numarul insolventelor nou deschise a inregistrat contractii similare comparativ cu anul
anterior pentru toate regiunile, zona de Sud si S-V se remarca printr-o scadere majora (-70%).
Evolutia in timp a firmelor insolvente
Pentru o cercetare mai aprofundata a cauzelor care au determinat intrarea in insolventa a
companiilor in primul trimestru al anului curent, Coface a analizat declaratiile financiare
ale acestor companii pentru perioada 2008 - 2013. Astfel, se observa ca:
 Una dintre principalele cauze care au accelerat riscul intrarii in insolventa a fost
dezechilibrarea graduala a structurii bilantului. Astfel, companiile respective au atras
resurse financiare suplimentare (gradul de indatorare ajungand la aproape 95% in
2013), care au fost orientate cu precadere catre investitii pe termen lung;
 Acestea din urma nu au generat venituri suplimentare sau o crestere a productivitatii
prin imbunatatirea marginii operationale. Din contra, veniturile medii au scazut,
dinamica nefiind cuplata cu o ajustare corespunzatoare a cheltuielilor;
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Companiile care au intrat in insolventa in primul trimestru al anului 2015 au inregistrat
o dublare a duratei medii de colectare a creantelor, crescand gradual de la 82 de zile
(2008) pana la 155 de zile (2013). Acest lucru a determinat plata din ce in ce mai lenta
a facturilor catre furnizori, durata medie de plata aproape triplandu-se in aceeasi
perioada, ajungand de la 85 de zile (2008) la 239 de zile (2013)

Aspectele observate in randul companiilor insolvente nu raman izolate de situatia generala a
economiei romanesti, ci se incadreaza in contextul general al structurii de finantare al
companiilor private. Astfel, nivelul creantelor raportate in bilant de catre companiile private
aproape ca s-a dublat in ultimii opt ani, crescand de la 167 MLD RON (anul 2007) la peste 310
MLD RON (anul 2014). In acest conditii, nivelul cumulat al creantelor comerciale inregistrate la
nivel national pentru anul 2014 depaseste de aproape trei ori soldul creditelor bancare
acordate companiilor non-financiare.
In cazul modului de finantare al companiilor, analistii Coface aproximeaza ca cererea de
credite inregistrata in anul 2014 este de aproximativ 10 ori mai mica decat cea din 2008.
Restrictiile de finantare care au persistat in perioada 2009-2012 si care au avut un caracter
mai pronuntat pentru IMM-uri, au determinat companiile mari si foarte mari sa joace un rol din
ce in ce mai semnificativ de “banci comerciale” pentru clientii acestora, preferand sa accepte
termene de incasare extinse. Pe fondul acestor modificari structurale din economie, efectul de
contagiune si propagare a unor socuri negative este mult mai rapid in prezent, cu atat mai mult
cu cat fenomenul de intrare in insolventa a unui numar in crestere a firmelor mari si foarte mari
s-a accelerat in primul trimestru al anului curent.
„Scaderea insolventelor este explicata mai degraba pe fondul unui efect de baza si al
comparatiei cu un volum record al insolventelor nou deschise in aceeasi perioada a anului
anterior. Astfel, 98% din scaderea insolventelor se regaseste in randul companiilor mici, in
timp ce numarul companiilor insolvente care inregistreaza o cifra de afaceri peste 1 MIL EUR
este in crestere cu 13%. Raportul dintre numarul companiilor care si-au intrerupt activitatea
(toate formele) relativ la numarul companiilor nou inregistrate (SRL) a crescut de aproape cinci
ori in perioada analizata, de la nivelul inregistrat in anul 2008, respectiv 0,48, la aproape 2,32,
nivelul inregistrat in anul 2014. Astfel, efectul de regenerare al sistemului economic privat
ramane greoi, in conditiile in care Romania inca sufera semnificativ la capitolul antreprenoriat
si inregistrarea de companii noi, profitabile.”, a declarat Constantin Coman, Country Manager,
Coface Romania.
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Despre Coface
Grupul Coface, lider mondial in asigurarile de credit, ofera companiilor din intreaga lume solutii de
protejare impotriva riscului financiar de neplata a clientilor proprii, atat pe piata interna, cat si pentru
export. In 2014, cu suportul celor 4.406 de angajati, Coface a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de
1.441 MLD EUR. Prezent in mod direct sau indirect in 98 de tari, Grupul asigura peste 40.000 de
companii din peste 200 de tari. In fiecare trimestru, Coface publica evaluarile sale de risc de tara pentru
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160 de tari, pe baza cunostintelor sale unice asupra comportamentului de plata al companiilor si pe baza
expertizei celor 350 de underwriter-i ai sai.
In Franta, Coface gestioneaza garantiile publice de export in numele Statului Francez.
www.coface.ro
Coface SA. este listata la Euronext Paris - Categoria A
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA
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Anexa
Top 10 sectoare din punctul de vedere al numarului de insolvente in T1 - 2015,
raportat la 1.000 de firme active

Sursa: BPI, MFP, Date prelucrate Coface

