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București, 8 iunie, 2020

Barometrul Coface, Q2 2020
De la un șoc major, la revenire diversificată
La câteva săptămâni de la instaurarea primelor măsuri de relaxare, activitatea economică
pare să fie în creștere în majoritatea țărilor europene. Cu toate acestea, la aproximativ două
luni după China, această recuperare treptată și parțială nu va șterge efectele izolării asupra
creșterii globale.
În acest context, Coface prognozează că recesiunea din 2020 (o scădere de 4,4% a PIB-ului
mondial) va fi mai puternică decât cea din 2009. În ciuda recuperării preconizate în 2021 (+
5,1%) - presupunând că nu va exista un al doilea val de pandemie a coronavirusului - PIB-ul
ar rămâne cu 2-5 puncte mai scăzut în Statele Unite, zona euro, Japonia și Regatul Unit,
comparativ cu nivelul din 2019.
Lipsa unei reveniri rapide se datorează în principal următorilor factori: incertitudinea persistentă cu
privire la evoluția pandemiei care duce la o creștere a economiilor precaute în gospodării și
anularea investițiilor în afaceri, dar și natura irecuperabilă a pierderilor de producție în unele
sectoare (în special activități de service și materii prime utilizate drept combustibil). Măsurile luate
de băncile centrale au contribuit la stabilizarea piețelor financiare din aprilie, în special în țările din
Europa de Vest, contribuind astfel la menținerea capacităților de producție ale unor companii, în
principal prin creșterea datoriilor. Cu toate acestea, ele amână, de asemenea, ajustări ale
angajărilor și a problemelor cu fluxurile de numerar ale companiilor.
Insolvențele corporative vor crește cu o treime la nivel mondial din prezent până în 2021,
față de 2019
În ciuda măsurilor de sprijin public, creșterea insolvențelor deja evidențiate în barometrul Coface
anterior (primul trimestru 2020) va afecta probabil toate principalele economii mature: Statele
Unite (+43%), Regatul Unit (+37%), Japonia (+24%), Franța (+21%) și Germania (+12%). Totuși,
multe economii emergente (+44% în Brazilia, +50% în Turcia) vor fi, de asemenea, afectate de
consecințele economice ale măsurilor de carantină, precum și de scăderea veniturilor din turism, a
remitențelor lucrătorilor expatriați și a veniturilor legate de exploatare de mărfuri, ale căror prețuri
au scăzut.
Pe lângă transport, pandemia slăbește în continuare sectoarele care erau deja vulnerabile
anul trecut: automotive, metale, comerț cu amănuntul și confecții textile
Această creștere accentuată a insolvențelor reflectă o o evoluție ascendentă a riscului de credit
corporativ pe termen scurt (6 până la 12 luni). Această creștere a riscului de țară, evaluată de
Coface (folosind date macroeconomice, financiare și microeconomice), este reflectată de 71
retrogradări ale riscurilor de țară, adică puțin peste 40% dintre economiile acoperite la nivel
mondial. În ceea ce privește evaluările riscurilor sectoriale, aproximativ 40% dintre cele 13
sectoare de afaceri din 28 de țări evaluate de Coface (reprezentând 88% din PIB-ul global) au fost
retrogradate. În mod surprinzător, transportul este sectorul cel mai afectat în contextul actual,
urmat de automotive și retail, care erau deja într-o poziție slabă încă de anul trecut. La celălalt
capăt al spectrului, industria farmaceutică și, în mai mică măsură, produsele agro-alimentare și
TIC sunt cele mai rezistente.
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Coface: for trade - Dezvoltăm afaceri împreună
Cu peste 70 de ani de experiență și cea mai extinsă rețea internațională de specialiști, Coface este lider în domeniul
asigurărilor de credit și de servicii complementare precum Factoring, Colectare de creanțe, Asigurări Single Risk, Bonding
și Infomații de afaceri. Experții Coface lucrează în centrul economiei mondiale, sprijinind 50.000 de clienți să construiască
afaceri de succes, în creștere și dinamice. Coface ajută companiile să ia decizii de creditare pentru îmbunătățirea
capacității de a vinde prin protejarea acestora impotriva riscului de neplată atât pe piețele interne, cât și pe piețele de
export. În 2019, Coface a avut aproximativ 4.250 de angajați și a înregistrat o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de euro.
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