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Raport Euler Hermes : Dupa doi ani de declin, insolvențele globale vor crește în
2022 (+ 15%)

Din 2020 masurile de sprijin oferite de stat au ajutat majoritatea economiilor sa evite valul mare de
insolvențe în afaceri, în ciuda șocului economic istoric cauzat de criza Covid-19. Cu toate acestea, exista
riscul ca retragerea lor treptata sa declanșeze o reapariție în urmatoarele luni.
Insolvențele globale sunt în creștere, dar totuși la un nivel mai scazut decât în 2019
Insolvențele globale au scazut în 2020 (-12%) și vor continua acest trend pâna la finalul acestui an (-6%), deoarece
extinderea multor masuri de sprijin de stat într-un context de politica monetara general acomodativa contribuie la
gestionarea presiunii asupra lichiditații companiilor și a solvabilitații acestora.
„Privind nivelurile de insolvența, guvernele au reușit sa ajute companiile sa faca fața crizei: intervenția masiva a
statului a împiedicat una din doua insolvențe în Europa de Vest și una din trei în SUA în 2020. Extinderea lor va
menține insolvențele la un nivel scazut în 2021, dar ceea ce se întâmpla în continuare depinde de modul în care
acționeaza guvernele în urmatoarele luni”, a declarat Maxime Lemerle, șef de cercetare sectoriala și de
insolvența la Euler Hermes.
Potrivit Euler Hermes, retragerea masurilor de sprijin pentru companii pune bazele unei normalizari treptate a
insolvențelor în afaceri. Cel mai mare asigurator mondial de credite comerciale se așteapta ca insolvențele globale
sa înregistreze o revenire de + 15% în 2022, dupa doi ani consecutivi de declin. Chiar și în cazul unei eliminari
treptate, revenirea la nivelurile de insolvența dinaintea de criza va dura mai mult. Astfel, insolvențele globale vor
ramâne cu -4% sub nivelurile din 2019 în 2022.
Mai multe țari europene și piețele emergente ar putea constata o revenire mult mai repede decât SUA și
parți din Asia
Piețele emergente vad deja o normalizare a insolvențelor comerciale pe fondul unor restricții reînnoite ca raspuns
la noi valuri de infecții și la un sprijin politic mai puțin generos. În fața unei succesiuni de blocaje și a unui sprijin
politic mai puțin generos, în Africa insolvențele vor depași nivelurile pre-Covid-19 în 2021, în timp ce în Europa
Centrala și de Est și America Latina acest lucru se va întâmpla în 2022.
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Dupa un declin vizibil în 2020-2021 din cauza pandemiei și a redresarii economice, majoritatea țarilor asiatice vor
înregistra insolvențe mai mari în 2022 (+ 18% pentru regiune), iar India va înregistra o creștere puternica (+ 69%).
Cu toate acestea, deși majoritatea țarilor se vor întoarce la tendințele „naturale” a insolvențelor legate de
demografia afacerilor și perspectivele economice, regiunea va înregistra în continuare mai puține insolvențe în
2021 decât în 2019, cu excepția cazului în care o reapariție prelungita a virusului continua sa perturbe lanțurile de
aprovizionare.
Europa de Vest va prezenta tendințe mixte: Spania și Italia vor vedea probabil o recuperare semnificativa a
insolvențelor pâna în 2022 (5.110 și respectiv 10.500 insolvențe) datorita ponderii mai mari a sectoarelor sensibile
la restricțiile Covid-19. În schimb, în Germania (16.300), Franța (37.000), Belgia (8.150) și Țarile de Jos (2.400)
va dura mai mult timp pentru a reveni la nivelurile dinaintea crizei din cauza pachetelor mari de sprijin și / sau a
extinderii masurilor de sprijin.
SUA ramâne cu un numar redus de insolvențe atât în 2021, cât și în 2022, în principal datorita combinației de
sprijin masiv (prin programul de împrumut PPP în 2020 și planul de redresare în 2021-2022).
În cazul României, daca în perioada 2018-2020 eram obișnuiți cu scaderi anuale de peste 5%, pentru 2021 tendința
pare sa se fi inversat. Nivelul de +7.6% înregistrat pe primele opt luni confirma așteptarile anterioare de creștere
emise chiar înainte de criza pandemica. Totuși, mai multe nuanțari merita evidențiate. În primul rând, o creștere
era normal a avea loc dupa ani de scaderi a numarului de insolvențe.
Apoi, efortul de susținere a economiei în pandemie a scazut gradual în intensitate în al doilea an pandemic și va
continua sa se manifeste cel puțin printr-o contracție la nivelul lichiditații companiilor. În al doilea rând,
accelerarea inflației sub presiunea creșterii prețurilor la energie și a materiilor prime la nivel global va conduce
inevitabil la intervenții graduale asupra dobânzii de referința din partea BNR pe masura ce estimarile pentru
inflație vor fi depașite în urmatoarele luni (deja peste 6%). O creștere a costurilor de finanțare deja observata la
nivel local și regional va pune presiune asupra capacitații de finanțare a nevoilor companiilor. Asistam astfel, la o
scadere a ritmului în ultimele luni dupa vârfurile înregistrate în Aprilie-Mai (+54% la cinci luni), explicabile însa
printr-un efect de baza foarte puternic începând cu trimestrul II al anului trecut când instanțele au avut un program
restricționat iar masurile de suport (inclusiv la nivel legislativ) au început sa fie implementate.
”Dintre sectoarele cu ponderea cea mai importanta în total, dar și cu creșteri peste medie în 2021 se remarca
sectorul comerțului (cu ridicata și cu amanuntul), al construcțiilor, al serviciilor administrative și suport și,
bineînțeles, domeniul Horeca.
Daca în cazul construcțiilor și al comerțului constrângerile au fost mai puțin la nivelul cererii (cu excepția
anumitor segmente din off-line), creșterea numarului insolvențelor ținând mai mult de fragilitatea intrinseca a
companiilor aferente (de dimensiuni reduse, slab capitalizate și cu îndatorare ridicata), sectorul serviciilor și mai
ales Horeca au resimțit din plin efectul pandemiei. Cu toate acestea, evoluția numarului de insolvențe în acest an
nu a înaintat într-o singura direcție, fiind mai volatila decât în anii precedenți. Deși o normalizare a numarului de
insolvențe indica un nivel de +7-8% creștere per total în 2021, felul cum va fi gestionata criza energetica în
urmatoarele șase luni și implicit „îmblânzirea” puseului inflaționist aferent va determina magnitudinea creșterii
numarului de insolvențe mai ales pentru 2022. Un nivel sub 10% de creștere ar putea fi considerat ușor optimist
ținând cont de ritmurile în scadere din anii anteriori pandemiei și de turbulențele ce au urmat”, declara Mihai
Chipirliu, CFA, Risk Director Euler Hermes Romania.
5 indicatori vor modela evoluția insolvențelor în lunile urmatoare
Euler Hermes a identificat cinci factori care vor da trendul urmator pentru insolvențe globale:
•

Momentul global al revenirii economice, care va fi decisiv pentru ritmul eliminarii masurilor de sprijin de stat

page 2 / 3

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2021-10-14 12:26:29

și care, la rândul sau, va afecta ritmul normalizarii insolvenței în afaceri: majoritatea economiilor avansate ar
trebui sa vada o creștere a PIB peste + 1,7% necesara stabilizarii insolvențelor în 2021-2022 ;
•

Ritmul de retragere a sprijinului de stat, deoarece va influența și dinamica arderii de numerar a companiilor;

• Acest punct este cu atât mai important cu cât multe companii fragile vor fi în continuare cu un risc ridicat de
neîndeplinire a obligațiilor, în special „zombii” pre-Covid-19 menținuți pe linia de plutire prin masuri de urgența și
companiile slabite de îndatorarea suplimentara din criza;
•

Deteriorarea situației financiare a companiilor;

• Recuperarea rapida a crearii de afaceri, deoarece creșterea numarului de întreprinderi va influența pozitiv baza
pentru insolvențe potențiale, în special în sectoarele în care noile businessuri sunt strâns legate de satisfacerea
nevoilor care decurg din pandemie (livrarea la domiciliu), dar cu viabilitate incerta.
Pentru mai multe detalii legate de insolvențele globale puteți accesa link-ul urmator:
https://www.eulerhermes.com/ro_RO/stiri-si-analize/ultimele-stiri/insolventele-globale.html
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