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Insolventa companiilor din Franta la sfarsitul  

lunii aprilie 2015:  
Cifrele continua sa se imbunatateasca incet, la -2.7% pe an 

 
 
Progresul observat prima data in 2014 continua. Cresterea numarului de insolvente din 
primele patru luni s-a datorat, partial, unei recuperari dupa datele scazute inregistrate in 
mod artificial la sfarsitul anului, ca urmare a actiunii industriale din sistemul judiciar, 
care a reaparut, insa, in luna mai. 
 
Desi greva din Tribunalele Comerciale a cauzat o anumita volatilitate, tendinta ramane 
in scadere. 
 
Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, pana la sfarsitul lunii aprilie 2015, 
numarul companiilor intrate in insolventa a scazut intr-un ritm comparabil cu cel inregistrat la 
finele anului 2014: -2,7% (comparativ cu -2,9% in 2014). Cele 62.473 de companii intrate in 
insolventa ii costa pe furnizorii lor 3,9 MLD EUR (-16,6%) si periclitarea potentiala a 174.786 
locuri de munca (-4,6%). Aceasta tendinta reflecta, in special, efectele temporare asupra 
consumului casnic asociate cu scaderea preturilor la petrol si imbunatatirea marjelor 
companiilor. 

Daca perioada ianuarie-aprilie 2015 pare 
sa dea un semnal ingrijorator, cu o 
crestere de +1,6% a numarului de 
insolvente 1 , explicatia pentru aceasta 
agravare tranzitorie consta in intarzierea 
inregistrarilor, ca urmare a grevelor 
Tribunalelor Comerciale din decembrie 
2014, ceea ce a condus la o crestere 
artificiala de +16% in martie 20152. 
 
 
“Din al doilea trimestru, ne asteptam la 
un nivel de consum mai moderat, avand 
in vedere ca preturile la energie sunt din 

nou in crestere. Pe de alta parte, datorita redresarii limitate, infiintarea de noi companii3 este, 
de asemenea, in crestere (+2,8% in martie 2015, fata de sfarsitul lunii martie 2014), ceea ce ar 
trebui sa duca la insolvabilitati suplimentare intre momentul de fata si sfarsitul anului 2015”, a 
declarat Guillaume Baqué, Economist in cadrul Coface. 

1 Comparativ cu aceeasi perioada din 2014 
2 Comparativ cu luna martie 2014 
3 Cu exceptia micro-intreprinderilor 
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Cele mai afectate 3 sectoare: Metalele, Constructiile si Serviciile pentru Persoane fizice 
 
A existat un declin puternic al insolventelor companiilor cu cifra de afaceri intre 2,5 si 10 MIL 
EUR, in acelasi timp insolventelele in randul firmelor mai mari (cu cifra de afaceri peste 10 MIL 
EUR) au crescut din nou la inceputul anului, inregistrand totusi o scadere in aprilie.  
 
In ceea ce priveste cele mai mari 100 de 
insolvente raportate la cifra de afaceri, s-au 
remarcat trei sectoare: Metalele (15% din total), 
Constructiile (17%) si Serviciile pentru 
Persoane fizice (5%), care s-au alaturat acestui 
clasament pentru prima data. Acestea au fost, 
de asemenea, cele trei sectoare din cele 11 
care au inregistrat cresteri ale numarului de 
insolvente. 
 
 
 
 
 
Agravarea in Ile-de-France, regiunea cu cele mai multe insolvente 
 
Au existat o serie de modificari in harta insolventelor din Franta. Sase regiuni au inregistrat 
imbunatatiri clare, cu scaderi ale numarului insolventelor de peste 5%, in special in Aquitaine (-
10,2%) si Limousin (-8%).  
 
Doar cinci regiuni au inregistrat niveluri mai ridicate, variind intre +5,1% pentru Alsacia si 
+0,3% pentru Ile-de-France, regiunea care concentreaza 19,7% din totalul insolventelor din 
Franta. In aceste doua cazuri, sectorul constructiilor a fost cel mai afectat, in special 
constructorii de case private din regiunea Ile de France, care au inregistrat o crestere a 
insolventelor de +10,3%. 
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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 
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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