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București, 18 Iulie 2017

Riscuri la nivel de țară și de sectoare în întreaga lume
Al doilea trimestru al anului 2017 a marcat un nou început pentru Europa
și Rusia și pentru diferite sectoare, ca de exemplu automobile,
agroalimentar din mai multe țări.
Pentru a oferi companiilor o imagine cât mai completă asupra riscurilor la nivel
mondial, Coface publică, în prezent, evaluările trimestriale a 12 sectoare din 24 de țări
ce reprezintă aproape 85% din PIB-ul mondial, precum și 160 de evaluări ale riscului
de țară.
Europa accelerează, după cum o demonstrează un val de actualizări ale riscurilor
Semnalele conflictuale din economia Statelor Unite (A2, risc scăzut), împreună cu lipsa clarității în
privința pachetului de stimulente fiscale, îndeamnă la precauție. În ciuda unei îmbunătățiri a PIB-ului în
primul trimestru (de la 0,7% până la 1,2%) și a șomajului aflat la cel mai mic nivel din ultimii
șaisprezece ani, consumul gospodăriilor continuă să se clatine. Mai mult, este de așteptat o încetinire
a creșterii creditelor, ca urmare a evoluției ratelor dobânzilor.
Sectorul energetic american, aflat în recuperare, a fost actualizat la “risc ridicat”. Producția de țiței și
industria serviciilor petroliere cresc și vor continua să se extindă ca urmare a relaxării reglementărilor.
Zona Euro se află într-un moment pozitiv, se bucură de condiții de finanțare foarte favorabile, de
sprijinul investițiilor pentru dezvoltare și de revigorarea încrederii corporative. Insolvențele au scăzut în
aproape toate țările - cu excepția Regatului Unit al Marii Britanii (slăbit de reducerea consumului) și a
Belgiei (al patrulea cel mai mare partener comercial al Zonei Euro). În aceste două țări, se așteaptă ca
insolvențele să crească cu +9% și, respectiv, cu +5%, în 2017, potrivit previziunilor Coface.
Cu această ocazie, Coface actualizează evaluările Spaniei (unde creșterea economică și comerțul
exterior sunt deosebit de dinamice) la A2 și ale Portugaliei (care s-a retras din procedura Comisiei
Europene privind deficitul excesiv), la A3.
Mai multe sectoare urmăresc această tendință pozitivă. Industria agroalimentară, atât la nivel
regional în Europa de Vest, cât și în Franța, este acum evaluată la “risc mediu”. Acesta este
rezultatul creșterii prețurilor materiilor prime și al încetării condițiilor climatice dezastruoase pentru
culturile agricole. Industria metalurgică din Germania este acum clasificată cu „risc mediu”, datorită
stabilizării prețurilor și a dinamicii pozitive a piețelor sale principale. Sectorul automobilelor din Italia
este acum evaluat cu „risc scăzut”.
Europa Centrală continuă să beneficieze de evaluări îmbunătățite. În acest trimestru, produsele
farmaceutice sunt clasificate la „risc scăzut”, datorită creșterii cererii interne și externe.
Industria energetică și-a îmbunătățit clasificarea la „risc mediu”, atât la nivel regional, cât și în
Polonia, fiind încurajată de profitabilitatea companiilor de rafinare a petrolului și de creșterea
anticipată a cererii. Industria metalurgică este evaluată la „risc mediu”, la nivel regional și în Polonia,
datorită noilor investiții în infrastructură și a recuperării la nivelul sectorului auto.
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Performanțe variabile în țările emergente, inclusiv Rusia, China și India
O ușoară revenire se înregistrează în Rusia, unde evaluarea țării s-a îmbunătățit la B. Investițiile și
producția industrială sunt în creștere, iar vânzările cu amănuntul nu mai pezintă o scădere, datorită
nivelului controlat al inflației (aproape 4%). Vânzările de automobile sunt în creștere (+11% în 2017),
permițând industriei să fie actualizată de la „risc foarte ridicat” la „risc ridicat”. Uzbekistanul (în
prezent C) beneficiază, în special, de revigorarea activității din Rusia, precum și de finanțarea din
partea Băncii Mondiale și a BERD și de relaxarea incertitudinii politice.
Situația este mixtă în Asia emergentă. În China (care a fost retrogradată la B în Iunie 2016,
semnalând „risc semnificativ”), indicatorii s-au reîntors la roșu. Economia țării încetinește, iar riscurile
de insolvabilitate cresc, în mod deosebit, din cauza condițiilor mai stricte de creditare. Sectorul
automobilelor (la nivel regional, precum și în China) a fost redus la „risc ridicat”, ca urmare a
măsurilor drastice de control asupra autovehiculelor interne cu combustie. În ciuda unei scăderi a
vânzărilor de automobile, sectorul comerțului cu amănuntul beneficiază de o cerere robustă, de
unde trecerea la „risc scăzut”. În India, evaluarea îmbunătățită a sectorului agroalimentar la „risc
mediu” se explică prin condițiile climatice care au revenit la normal.
Riscurile din Orientul Mijlociu și Africa sunt în creștere
Orientul Mijlociu și Africa sunt regiunile în care evaluările de țară s-au deteriorat cel mai mult în
perioada 2014 - 2015. Acest lucru se datorează intensificării tensiunilor politice și a scăderii prețurilor
petrolului și gazelor. Coface a retrogradat mai multe țări în acest trimestru. Creșterea economică și
situația financiară din Qatar (acum A4) s-ar putea înrăutăți, ca rezultat al măsurilor recente luate de
alte țări din Golf. Bahrain (acum C) se confruntă cu un puternic deficit bugetar și cu datorii excesive.
Perspectivele Namibiei (acum B) pentru acest an sunt slabe, în ciuda recuperării sectorului minier.
Mauritius (acum A4) a primit clasamente mai mici în reperele internaționale care măsoară mediile de
afaceri.
Riscurile iau amploare, de asemenea, în aria sectorială, după cum reiese din retrogradarea industriei
farmaceutice la "risc mediu" în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, din cauza scăderii
cheltuielilor publice.
--Evaluările realizate de Coface la nivel de țară (160 de țări) sunt clasate pe o scară de 8 niveluri, în
ordinea ascendentă a riscului: A1 (risc foarte scăzut), A2 (risc scăzut), A3 (risc acceptabil), A4 (Risc
semnificativ), C (risc ridicat), D (risc foarte ridicat) și E (risc extrem).
Evaluările sectoriale realizate de Coface (12 sectoare în 6 regiuni geografice, 24 țări
reprezentând aproape 85% din PIB-ul mondial) sunt clasificate pe patru niveluri: risc scăzut, risc
mediu, risc ridicat și risc foarte ridicat.
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Despre Coface
Grupul Coface, lider mondial în asigurările de credit, oferă unui număr de 50.000 de companii din întreaga lume
soluții de protejare împotriva riscului financiar de neplată a clienților proprii, atât pe piața internă, cât și pentru export.
Grupul, care își propune să fie cel mai agil asigurator de credite la nivel mondial în industrie, este prezent în 100 de
țări, are 4.300 de angajați și o cifră de afaceri consolidată de 1.411 MLD EUR în 2016. Coface publică evaluările
sale de risc de țară, pe baza cunoștințelor sale unice asupra comportamentului de plată al companiilor și pe baza
expertizei celor 660 de underwriter-i ai săi și analiști de credit, situați aproape de clienți și de debitori.
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