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Bucuresti, 12 Noiembrie 2014

Numarul insolventelor din romania continua sa scada in trimestrul 3

Din analiza Coface, realizata pe baza datelor furnizate de Oficiul National al Registrului
Comertului rezulta ca, pe parcursul primelor noua luni ale anului 2014 s-au deschis
15.575 de insolvente noi, in scadere cu aproximativ 17% fata de aceeasi perioada a
anului anterior (18.735 de proceduri noi de insolventa).
Contractia inregistrata la sfarsitul lunii septembrie este in linie cu estimarile anuntate de
Coface la sfarsitul primului semestru, respectiv o reducere cu 15% a insolventelor
pentru intreg anul.
Distributia sectoriala si teritoriala a firmelor insolvente
Din punctul de vedere al distributiei sectoriale, sectorul constructiilor, fabricarea produselor
textile, HORECA, industria extractiva si transporturile au ramas in top 5 sectoare cu cel mai
ridicat nivel al insolventelor raportat la 1.000 de firme active. Chiar daca sectoarele „Productia
si furnizarea de energie electrica si termica, apa si gaze” (prima pozitie) si „Asanarea si
indepartarea gunoaielor; salubritate si activitati similare” (pozitia a 6-a) se regasesc in top,
pozitia acestora este datorata unui efect de baza pozitiv, pe fondul inregistrarii unui numar
foarte redus de companii active.
Distributia teritoriala a cazurilor de insolventa din primele noua luni ale anului 2014 a suferit
modificari importante fata de situatia existenta in aceeasi perioada a anului anterior, dar
pastreaza tendinta observata in primul semestru. Astfel, Bucurestiul ramane singura regiune in
care insolventele au crescut in perioada analizata (+24%), restul regiunilor inregistrand scaderi
pentru acest indicator.
Evolutia in timp a firmelor insolvente
Pentru o cercetare mai aprofundata a cauzelor care au determinat intrarea in insolventa a
companiilor in primele noua luni ale anului curent, Coface a analizat declaratiile financiare
ale acestor companii pentru perioada 2008 - 2013. Astfel, se observa ca:
 Majoritatea datoriilor suplimentare au fost atrase pentru acoperirea pierderilor si a
investitiilor in creante, in conditiile in care valoarea contabila a activelor fixe a ramas
aceeasi;
 Cresterea constanta a duratei medii de incasare indica o politica neadecvata de risc
comercial, durata medie de incasare a creantelor crescand cu 81 de zile in intervalul
analizat. Acest lucru a determinat plata din ce in ce mai lenta a facturilor catre
furnizori, durata medie de plata a furnizorilor crescand in aceeasi perioada cu 122 de
zile.

C O M U N I C A T

D E

P R E S A

In cazul disciplinei de plata se observa imbunatatiri continue in perioada analizata, cifrele
indicand atat o contractie valorica, cat si numerica a instrumentelor refuzate la plata,
comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. In acelasi timp, numarul insolventelor
deschise in randul companiilor cu cifra de afaceri de peste 1 MIL EUR a scazut cu 21% in
perioada analizata, indicand un posibil recul al impactului de contagiune in randul companiilor
peste medie.
Care este impactul financiar al insolvententelor in T1-T3?
Probabil mesajul promovat furnizorilor in perioada 2009 - 2013 de catre firmele intrate in
insolventa in primele noua luni ale anului 2014 a fost acela ca nu isi pot achita facturile la
termen, deoarece isi incaseaza propriile creante mai greu. Acest lucru este adevarat, dar nu
reprezinta decat unul dintre motivele indisciplinei de plata. Folosirea resurselor financiare de la
furnizori (prin plata mai tardiva a facturilor) pentru investitii pe termen lung, care s-au dovedit
ulterior ca fiind neprofitabile, a reprezentat in aceeasi masura o cauza a indisciplinei de plata a
firmelor respective.
Coface a calculat „factura” generata de firmele care au intrat in insolventa in primele noua luni
ale anului 2014, pentru a vedea cine sunt platitorii si care a fost impactul pentru fiecare
categorie, iar cifrele finale sunt urmatoarele:
 Furnizori comerciali: 4,7 MLD RON
 Banci: 3,7 MLD RON
 Actionari: 2 MLD RON
 ANAF (Statul): 1 MLD RON
„Scaderea din primele noua luni ale anului curent este inregistrata, in general, pe fondul unui
volum imens de insolvente deschise in ultimii cinci ani, si, in special din cauza ritmului mai
accelerat de insolvente nou deschise in trimestrul al IV-lea al anului 2013. Astfel, aceasta
dinamica este explicata mai degraba pe fondul unui efect de baza si al comparatiei cu un
volum record al insolventelor nou deschise in aceeasi perioada a anului anterior. Valoarea
instrumentelor refuzate la plata in primele noua luni ale anului curent inregistreaza, de
asemenea, o contractie cu 22%, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, dinamica
datorata in mod special de scaderea volumului instrumentelor folosite pe fondul diminuarii
increderii intre partenerii de afaceri.
Efectul de regenerare al sistemului economic privat ramane greoi, in conditiile in care Romania
inca sufera semnificativ la capitolul antreprenoriat si inregistrarea de companii noi, profitabile.
Astfel, chiar daca numarul de companii care si-au intrerupt activitatea in primele noua luni ale
anului curent este in scadere cu 17%, comparativ cu perioada similara a anului anterior,
numarul companiilor nou inregistrate in aceeasi perioada analizata prezinta o contractie si mai
mare, respectiv de 22%.”, a declarat Constantin Coman, Country Manager, Coface Romania.
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Despre Coface
Grupul Coface, lider mondial in asigurarile de credit, ofera companiilor din intreaga lume solutii de
protejare impotriva riscului financiar de neplata a clientilor proprii, atat pe piata interna, cat si pentru
export.
In 2013, cu suportul celor 4.440 de angajati, Coface a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de 1.440
MLD EUR. Prezent in mod direct sau indirect in 98 de tari, Grupul asigura peste 37.000 de companii din
peste 200 de tari. In fiecare trimestru, Coface publica evaluarile sale de risc de tara pentru 160 de tari, pe
baza cunostintelor sale unice asupra comportamentului de plata al companiilor si pe baza expertizei celor
350 de underwriter-i ai sai.
In Franta, Coface gestioneaza garantiile publice de export in numele Statului Francez.
www.coface.ro
Coface SA. este listata la Euronext Paris - Categoria A
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA
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Anexa
Top 10 sectoare din punctul de vedere al numarului de insolvente in T1-T3 - 2014,
raportat la 1.000 de firme active

Sursa: BPI, MFP, Date prelucrate Coface

