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București, 25 Octombrie 2017 

 

Comerțul cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de 

construcții: tendința ratei insolvenței este în scădere în ultimii trei 

ani, similară cu cea de la nivelul întregii economii, dar se menține 

peste aceasta 

 
În 2015, comerțul cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de 

construcții și echipamentelor s-a situat pe locul 8 în Top 10 sectoare (CAEN 4 

cifre) după numărul insolvențelor (la fel ca în 2014), în condițiile în care 

numărul insolvențelor raportat la cel al companiilor active (cu cifră de afaceri 

mai mare de zero) a fost peste media națională (2,2% în 2015, respectiv 4,5 în 

2014).  

 

Tendința ratei insolvențelor în industrie este de scădere în ultimii trei ani, la fel ca cea de la 

nivelul întregii economii, însă se menține peste aceasta. Aspectul observat este confirmat și 

de trendul din 2016, de asemenea în scădere, care plasează comerțul cu ridicata al 

materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor pe locul 9 în Top 10 

sectoare (CAEN 4 cifre) după numărul de insolvențe. 

 
Analiza realizată de Coface România a vizat companiile cu domeniul principal de activitate 

4673 (Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și 

echipamentelor), care au desfășurat activitate în 2015 și au raportat corespunzător 

declarațiile financiare la Ministerul Finanțelor.  

Pe baza acestei grupări, a rezultat un univers total de 7.229 firme care au depus declarațiile 

financiare privind activitatea desfășurată în 2015. Conform situațiilor financiare publicate de 

Ministerul Finanțelor, aceste firme au generat o cifră de afaceri totală de 16,56 MLD RON, în 

creștere cu 4% comparativ cu anul anterior. Numărul companiilor care activează în sector a 

crescut în 2015 comparativ cu 2014, fiind în ușoară scădere în anii anteriori. Avansul cifrei 

de afaceri raportat pentru 2015 este sub media națională de 7%, iar creșterea cifrei de 

afaceri (4%) este mai mică decât evoluția numărului jucătorilor din industrie (7%).  

 

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra comerțului cu ridicata al materialului lemnos și 

al materialelor de construcții și echipamentelor este necesar să privim în ansamblu sectorul 

construcțiilor din România. 

 

Situația financiară consolidată a tuturor companiilor din sectorul construcțiilor 

reflectă următoarele concluzii: 

 

 Scăderea investițiilor pe termen lung, în condițiile în care ponderea activelor fixe 

în total active a scăzut de la 65% (2008) la sub 50% ( 2016); 

 Creșterea duratei medii de colectare a creanțelor, de la 115 zile (2008), până la 

195 zile (2016), pe fondul creșterii arieratelor statului în acest sector; 
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 Creșterea gradului de îndatorare, de la 73% (2008), până la 88% (2016). Aspectul 

problematic nu derivă din creșterea îndatorării în sine, ci din faptul că finanțarea 

suplimentară nu este orientată pe termen lung (pentru investiții), ci pentru 

acoperirea nevoilor temporare pe termen scurt (creșterea capitalului de lucru pe 

fondul extinderii duratei de colectare a creanțelor) și pentru finanțarea pierderilor din 

perioada 2010-2014 (care nu au fost acoperite prin suplimentarea capitalului); 

 Creșterea timidă a profitabilității generale, la doar 2,5% în 2016, comparativ cu 

perioada pierderilor înregistrate în perioada 2010-2014, dar mult sub nivelul de 

dinainte de impactul crizei financiare, respectiv 8% în 2008. 

 

„Situația companiilor din sectorul comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor 

de construcții și echipamentelor pare a fi în ușoară îmbunătățire din punctul de vedere al 

rezultatelor consolidate și al comportamentului de plată în ultimii ani. Structura financiară a 

companiilor care activează în acest domeniu, lipsa investițiilor și dependența de alte 

sectoare din domeniul construcțiilor care subperformează - reprezintă amenințări pentru 

activitatea curentă a acestora. Conform simulării unui Stress Test Scenario, companiile din 

sector sunt expuse șocurilor de neîncasare a creanțelor și/ sau de scădere a cifrei de 

afaceri, cele două cumulate conducând la imposibilitatea acoperirii cheltuielilor ajunse la 

maturitate,” a precizat Nicoleta Mărunțelu, Analist Economic, Coface România.  

 
“Din perspectiva incidentelor bancare, a datoriilor la bugetul de stat și a dosarelor în 

instanță, situația înregistrată până în Iulie 2017 în sectorul comerțului cu ridicata al 

materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor arată o îmbunătățire 

considerabilă față de punctele maximale înregistrate în 2015, respectiv 2009. Această 

evoluție pozitivă a fost anticipată încă din 2015, când în acest sector a fost observată o 

îmbunătățire a termenelor de plată către furnizori și o ușoară scădere a ciclului de conversie 

a banilor, fapt ce denotă o disciplinare a companiilor și o ameliorare a indicatorilor de bilanț. 

Totuși, sectorul analizat rămâne extrem de polarizat, iar mai mult de o treime dintre 

companii au o pondere valorică în total cifră de afaceri de doar 2%, în timp ce 9% din totalul 

firmelor generează aproximativ 80% dintre veniturile de la nivelul întregului sector. Cu toate 

că rezultatul net a fost în creștere în 2015 față de anii anteriori, dar modest în comparație cu 

media națională, este de reținut că 40% dintre companii au avut venituri în scădere. În ciuda 

avansului record al construcțiilor clădirilor rezidențiale, volumul total al construcțiilor s-a 

contractat în 2016 pe fondul scăderii reparațiilor capitale și curente, respectiv a construcțiilor 

de clădiri nerezidențiale”, a declarat Alexandru Fotia, Analist Economic, Coface România. 
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Coface, asigurator de credit lider mondial, oferă pentru 50.000 de companii din toată lumea soluții de protecție 

împotriva riscului de insolvență financiară al clienților săi, atât pe piețe interne cât și pe cele externe. Grupul, care 

dorește să fie cel mai agil asigurator de credit din lume, este prezent în 100 de țări, are 4.300 de angajați și a 

raportat o cifră de afaceri consolidată de 1.411 miliarde de euro în 2016. Coface publică evaluări de risc naționale 

și sectoriale trimestriale pe baza cunoștințelor sale unice privind comportamentul de plată al companiilor și 

expertizei celor 660 de asiguratori și analiști de credit ai săi situați în apropierea clienților și debitorilor lor. 
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