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București, 9 iulie 2019

Maroc: întârzierea plăților se îmbunătățește, dar rămâne în
continuare extinsă
Cel de-al patrulea sondaj al Coface privind condițiile de plată din Maroc arată o situație
care rămâne îngrijorătoare, în ciuda unei ușoare îmbunătățiri.
Coface prezintă cel de-al patrulea sondaj privind comportamentul de plată al companiilor din
Maroc. Realizat la începutul anului 2019, acest studiu urmărește monitorizarea evoluției
termenelor de plată și a întârzierilor între diferiții actori economici marocani.
Termene de plată cu o medie de 93 de zile
Trecând de la o medie de 99 la 93 de zile, termenele contractuale de plată rămân extinse și
larg răspândite. Aproape jumătate dintre cei chestionați au spus că au avut întârzieri mai
mari de 180 de zile.
Limita maximă legală de timp cuprinsă între 60 și 90 de zile este, prin urmare, depășită cu
mult. Trebuie remarcat însă faptul că firmele au observat o îmbunătățire în această privință
în ultimele șase luni, în special referitor la serviciile guvernamentale și companiile publice,
care se dovedesc a fi mai bune platnice.
Această reducere a termenelor limită se observă și în cele patru sectoare principale:
tehnologia informației și comunicațiilor (de la 107 zile la 86 zile), construcții (de la 105 la
100), distribuție (de la 102 la 96) și sectorul agroalimentar (de la 90 la 86).
Facturi neplătite care constrâng microîntreprinderile și IMM-urile
Cu toate acestea, nivelul facturilor neplătite rămâne ridicat. 24,6% dintre respondenți
raportează facturi neachitate pentru 20% din cifra lor de afaceri, fiind afectate cu precădere
microîntreprinderile și IMM-urile. Mai mult de jumătate dintre microîntreprinderi suferă din
cauza neplăților, care reprezintă mai mult de 15% din cifra lor de afaceri, acest lucru
făcându-le extrem de vulnerabile și conducându-le pe unele dintre acestea la faliment.
Trebuie remarcat faptul că pentru 80% dintre societăți nu se aplică penalități de întârziere.
Un climat aflat la granița dintre prudență și optimism
Majoritatea companiilor consideră că întârzierea plăților va rămâne stabilă în următoarele
șase luni, însă o treime dintre acestea preconizează întârzieri și mai mari.
Evoluția contextului economic marocan în ansamblul său este considerată problematică,
48% dintre respondenți considerând că se va deteriora. Însă când sunt întrebați despre
propria evoluție, 58% dintre companii consideră că cifra lor de afaceri va crește, iar fluxul de
numerar se va stabiliza. Aceeași proporție intenționează să investească în următoarele șase
luni.
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Coface: for trade - Creștem afaceri împreună
70 de ani de experiență și cea mai rafinată rețea au transformat Coface într-o referință în domeniul asigurărilor de credit, a
gestionării riscurilor și a economiei globale. Cu ambiția de a transforma Coface în cel mai agil partener mondial în domeniul
asigurărilor de credite comerciale, experții lucrează în centrul economiei mondiale, sprijinind 50.000 de clienți să construiască
afaceri de succes, în creștere și dinamice. Serviciile și soluțiile Grupului protejează și ajută companiile să ia decizii de creditare
pentru îmbunătățirea capacității de a vinde atât pe piețele interne, cât și pe piețele de export. În 2017, Coface are aproximativ
4.100 de angajați în 100 de țări și înregistreză o cifră de afaceri de 1,4 MLD EUR.
www.coface.com
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