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București, 6 iulie, 2020 

 

Sondajul plăților corporative din Asia 2020: COVID-19 va anula 
revenirea economică incipientă înregistrată anul trecut 
 
După un 2019 dominat de tensiunile comerciale dintre Statele Unite și China, Coface a 

observat o revenire economică incipientă în Asia (cu excepția Chinei), susținută de 

schimbările lanțului de aprovizionare și de lichidități suplimentare de la Rezerva Federală a 

SUA1. Termenele medii de plată oferite s-au îmbunătățit în 2019, ajungând la 67 de zile față 

de 69 de zile în 2018. Și, în timp ce 65% dintre companii au raportat întârzieri la plată în 

2019 (63% în 2018), durata medie a plăților a scăzut la 85 de zile în 2019, față de 88 de zile în 

2018. 

 

Cu toate acestea, recuperarea se va dovedi de scurtă durată, deoarece pandemia de 

COVID-19 amenință sever perspectivele de creștere, multe economii din regiune urmând să 

experimenteze cea mai mare contracție de la criza financiară asiatică din 1997-1998. 

 

Pe baza PIB-ului ponderat, rata de creștere a economiilor din Asia va scădea la 0,3% în 

2020 (-0,65% excluzând China). Aceasta poate fi comparată cu rata de creștere din 2019 de 

4,6% sau chiar cu rata din 1998, care a fost mare: 2,9% (0,76%, excluzând China). 

 

Disparități în perioadele de plată și plăți întârziate între țări 

Anul 2019 a înregistrat prima îmbunătățire a termenelor de plată medii din 2015. Cele mai lungi 

termene de plată au fost în Japonia (91 de zile), China (86 de zile) și Taiwan (72 de zile), în timp 

ce toate celelalte economii din țările asiatice chestionate au avut termene sub medie. La capătul 

opus se află Australia, cu o perioadă de 36 de zile. 

 

Cele mai mari întârzieri de plată s-au înregistrat în China (96 de zile), Malaezia (84) și Singapore 

(71). Din 2019, întârzierile la plată au crescut în Thailanda (cu la 7 zile, până la 69) și în Malaezia 

și Taiwan (ambele cu 2 zile, până la 67). 

 

Majoritatea respondenților (48%) au declarat că principala cauză a creșterii întârzierilor la plăți a 

fost dată de dificultățile financiare ale clienților. Aceste dificultăți au provenit în principal de la 

competiția acerbă care a impactat marjele (41%) și din lipsa resurselor financiare (22%). 

 

                                                      

1 Studiul Coface din 2020 privind plățile corporative a cuprins peste 2.500 de companii din Asia din 9 țări (Australia, China, 
Hong Kong, India, Japonia, Malaezia, Singapore, Taiwan și Thailanda). Datele au fost compilate în al patrulea trimestru din 
2019, prin urmare, aceste cifre nu iau în considerare impactul pandemiei COVID-19 asupra economiei în regiunea Asia-
Pacific. 
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Situații contrastante în sectoarele de activitate: energia, TIC-ul și construcțiile, printre cele 

mai afectate 

Termenele medii de plată au fost mai mari pentru sectoarele de energie, informații și comunicații 

(TIC), și construcții, mai mult de 20% dintre companii oferind termene de 120 de zile sau mai mult. 

 

Aceleași sectoare au înregistrat, de asemenea, cele mai mari întârzieri de plată, 24%, 28% și 26% 

dintre respondenți din energie, TIC și construcții au raportat întârzieri de plată de 120 de zile sau 

mai mult. 

 

Studiul raportului întârzierilor de plăți ultra-lungi arată un risc de deteriorare a fluxului de 

numerar în anumite regiuni și sectoare 

Întârzierile la plăți și riscurile fluxurilor de numerar sunt interdependente. Pentru a evalua riscurile 

fluxului de numerar, Coface studiază raportul întârzierilor de plată ultra-lungi (ULPD, peste 180 de 

zile). Atunci când acestea reprezintă mai mult de 2% din cifra de afaceri anuală, fluxul de numerar 

al unei companii poate fi în pericol. Din experiența Coface, în întreaga lume, 80% dintre întârzierile 

de plată ultra-lungi (ULPD, peste 180 de zile) nu sunt plătite niciodată. 

 

Proporția companiilor asiatice analizate care au înregistrat ULPD-uri care depășesc 2% din cifra 

de afaceri anuală a scăzut la 31% în 2019, de la 38% în 2018. Cu toate acestea, o privire mai 

atentă relevă că această „recuperare” este echivocă: numărul de companii care raportează ULPD 

care depășesc 10% din cifra de afaceri anuală a rămas constantă în 2019 (13%). 

Excluzând China, cea mai mare proporție de companii cu ULPD-uri care depășesc 10% din cifra 

de afaceri anuală a fost în Malaezia (7%), Singapore (7%) și Thailanda (6%). Similar, proporția de 

țări care au raportat întârzieri de plată ultra-lungi care depășesc 10% din cifra de afaceri anuală a 

fost mai mare pentru sectoarele de transport, energie și construcții. 

 

Anul 2020 va fi marcat de cea mai gravă recesiune de la criza financiară din Asia din 1997-

1998 

Coface se așteaptă ca regiunea Asia-Pacific să se contracte brusc în 2020 (cu excepția Chinei și 

a Indiei din cele nouă economii studiate), înainte de a-și reveni în 2021. Contracția PIB va fi mai 

semnificativă în Thailanda (-5,0%), Hong Kong (-4,0%), Singapore (-3,5%), Japonia (-3,0%), 

Malaezia (-2,0%) și Australia (-1,9%), în contextul încetinirii industriei turismului și a comerțului 

mondial. 

 

Conform prognozelor Coface, reluarea creșterii PIB-ului nu se va face până în 2021 când ar urma 

să ajungă la 6,2% (4,65%, excluzând China). 
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CONTACT MEDIA  

Diana Oros – T +40/374 670 886  – diana.oros@coface.com 

 

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 Informații 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. 

 

www.coface.com 
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