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București, 28 Septembrie 2017

Perspectivă globală asupra insolvențelor din Europa Centrală și de
Est:
Mai puține insolvențe ale companiilor în 2016, dar un declin în
sectorul construcțiilor






Numărul insolvențelor a scăzut cu 14% în 2015 și cu 6% în 2016
O varietate largă a dinamicii, mergând de la o scădere de 35,6% a
procedurilor din Bulgaria, la o creștere minoră de 2,6% în Polonia și la
o creștere de 56,9% în Ungaria
Sectorul construcțiilor rămâne printre sectoarele afectate
Coface prognozează o scădere a insolvențelor în regiune, cu 3,9% în
2017 și cu 2,3% în 2018

În 2016 s-a înregistrat o scădere continuă, de 6%, a numărului insolvențelor în Europa Centrală
și de Est, după o altă scădere de 14% în 2015. Per total, în cursul anului trecut, șase entități din
1.000 au intrat în insolvență. Această îmbunătățire a fost în concordanță cu mediul
macroeconomic favorabil, în mare parte datorat situației pozitive de pe piața muncii, cu rate ale
șomajului mai scăzute și cu salarii în creștere. În ciuda acestui lucru, insolvențele sunt încă
peste nivelurile de dinaintea crizei din 2008 în majoritatea țărilor. România și Slovacia au fost
singurele două țări care au înregistrat niveluri mai scăzute ale insolvențelor față de prioada
anterioară anului 2008.

Dinamica variază foarte mult în cele 14 țări acoperite de această analiză. Opt țări au înregistrat o
scădere a numărului de insolvențe în 2016. Bulgaria a avut cea mai puternică scădere, cu o
reducere de 35,6% a procedurilor și foarte puține insolvențe în sectoarele farmaceutic, IT sau
educație. Pe de altă parte, în Ungaria, acestea aproape s-au dublat comparativ cu anul anterior,
în timp ce în Lituania au crescut cu +35,2%. În cazul Ungariei, creșterea s-a datorat în principal
unui număr mai mare de anulări ale companiilor din oficiu (care abia erau prezente în statistica
din 2015). Statistica Lituaniei a fost afectată de procesul Inspectoratului de Stat pentru Impozite
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și de Fondul Social de „curățire” a pieței companiilor care în realitate erau insolvente de ceva
timp. Polonia a înregistrat o ușoară creștere de 2,6% a procedurilor, statistica fiind afectată de
schimbările legale implementate anul trecut pentru a diminia numărul de insolvențele și de
restructurarea companiilor care se confruntau cu probleme legate de plăți.

Sectorul construcțiilor a avut cel mai mult de suferit dintre sectoarele afectate
O împărțire pe sectoare arată că în timp ce anumite industrii s-au bucurat de îmbunătățiri anul
trecut, altele s-au confruntat cu probleme legate de lichidități. Acest lucru a variat de la țară la
țară, deși au existat unele tendințe comune în cadrul regiunii. Sectorul construcțiilor a înregistrat
cel mai dificil mediu de afaceri. Economiile Europei Centrale și de Est au fost afectate de
trecerea la noul buget UE și de investiții mai reduse în 2016, cu un ritm mai lent de creștere a
PIB-ului (în scădere de la 3,5% în 2015, la 2,9% în 2016). În ceea ce privește randamentul
sectorului construcții, majoritatea țărilor au înregistrat o scădere semnificativă a activității care a
dus la condiții deteriorate ale lichidităților pentru companiile din sector. Pentru unele țări, cum ar
fi Estonia, Ungaria și Rusia, insolvențele firmelor de construcții au reprezentat peste 20% din
totalul procedurilor.

Se anticipează tendințe pozitive în următorii ani
Coface prognozează scăderi continue ale insolvențelor companiilor din Europa Centrală și de
Est, cu 3,9% în 2017 și ulterior cu 2,3% în 2018. „Accelerarea creșterii PIB și redresarea
activității de investiții anunță semnale pozitive pentru companii”, a subliniat Grzegorz Sielewicz,
Economist Regional Europa Centrală și de Est. „Un flux nou de proiecte de infrastructură, de
contribuții stabile din partea consumului casnic și dezvoltarea piețelor străine vor sprijini
creșterea economică.”
Redresarea investițiilor ar trebui să fie îndeosebi benefică sectoarelor transport, construcții, și
fabricarea de mașini, echipamente și materiale de construcții. Cu toate acestea, deficitul de forță
de muncă va rămâne un obstacol pentru multe companii care se extind.
În final, companiile s-ar putea confrunta cu anumite probleme legate de evoluțiile economiei
globale și incertitudinile politice. Ultimele includ eventualele consecințe negative ale Brexit-ului și
insecuritățile în Europa de Vest, cum ar fi rezultatele electorale neclare din Italia. Probleme
politice au fost de asemenea observate în Republica Cehă, Polonia și România.
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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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