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STUDIU COFACE ROMÂNIA

Valul de insolvenþe,
în creºtere
l În 2022, s-au deschis 6531 de noi proceduri de
insolvenþã, cu 7% mai mult decât în 2021l Scalat la
numãrul companiilor active, numãrul total ne aratã 19
insolvenþe la 1000 de companii activel Reprezentanþii
Coface România estimeazã cã, la finalul anului 2023, vom
înregistra o creºtere cuprinsã între 7% ºi 10% a numãrului
de insolvenþe comparativ cu anul trecut

N
umãrul insolvenþelor înregis-
trate la finalul anului trecut a
fost cu 7% mai mare decât
cel din 2021, potrivit unui ra-

port întocmit de Coface România. În
2022 au fost deschise 6.531 proceduri
noi de insolvenþã, în creºtere cu 7%
faþã de 2021, ºi cu 2% peste nivelul
anterior pandemiei Covid-19. Scalate
la 1000 de companii active, avem 19
insolvenþe la 1000 de firme, mult pe-
ste media celorlaltor þãri din regiune,
care este de 11 insolvenþe la 1000 de
companii active.

Pierderile cauzate creditorilor în
2022 de cãtre companiile insolvente au
fost de 4,6 miliarde lei, în scãdere cu
12% faþã de anul anterior. Documentul

citat aratã cã numãrul companiilor in-
solvente cu cifrã de afaceri de peste
500.000 euro a crescut de la 322 în anul
2021 la 357 la finalul anului trecut.

�Anul trecut a fost marcat de un
context economic si geopolitic care a
pus presiune pe mediul de afaceri lo-
cal. Cifrele contureazã un tablou plin
de provocãri în condiþiile frânãrii
creºterii economice de la aproape 6%
în 2021, la circa 4% în 2022. În ciuda
evitãrii recesiunii, ne confruntãm cu
unele dezechilibre care pot genera ri-
scuri ºi vulnerabilitãþi pentrupopulaþie
ºi mediul de business.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

CA SÃ SPRIJINE REDUCEREA PREÞURILOR
LOCALE

India oferã pieþei un
plus de 2 milioane
de tone de grâu
l India, care este al doilea mare consumator de grâu din
lume, a interzis exporturile de profil în mai 2022lMarii
cumpãrãtori mondiali de grâu, expuºi la creºterile de preþuri

I
ndia va furniza un plus de douãmi-
lioane de tone de grâu cãtre consu-
matorii mari din þarã, precum mo-
rarii, ca parte a eforturilor menite

sã susþinã scãderea preþurilor de pe pia-
þa de profil, care au ajuns la un nivel
record luna trecutã, anunþã Reuters,
citând Guvernul de la New Delhi.

Aceastã alocare, pe lângã cele trei
milioane de tone anunþate luna trecutã,
ar putea ajuta la domolirea preþurilor
locale, care se situeazã peste costul de
cumpãrare fixat de guvern, de 21.250
de rupii (256,77 dolari) tona ºi care a
alimentat inflaþia în ianuarie.

India, care este al doilea mare con-
sumator de grâu din lume, a interzis
exporturile de profil înmai 2022, dupã
ce o creºtere bruscã a temperaturilor a

redusproducþia. Interdicþia a fost insti-
tuitã chiar dacã cererea de export a
crescut în contextul deficitului global
de grâu declanºat de conflictul
Rusia-Ucraina.

Preþurile grâului au înregistrat o co-
recþie de aproape 25% de când guver-
nul a anunþat, luna trecutã, eliberarea
de stocuri pe piaþa liberã, noteazã
Reuters.

Guvernul a încercat sã scadã preþu-
rile pentru a se asigura cã poate cum-
pãra cantitãþi mari de la fermieri în
noul sezon, conform unui dealer din
New Delhi. Acesta a declarat: �Fer-
mierii nu vor vinde guvernului dacã
preþurile pieþei rãmân peste preþul de
cumpãrare oferit de Executiv�. (V.R)

(continuare în pagina 12)

SUMMITUL EXTRAORDINAR BUCUREªTI 9

SUA lucreazã la o
strategie privind
zona Mãrii Negre

S
ummitul Extraordinar al For-
matului Bucureºti 9 (B9),
care a avut loc ieri la Var-
ºovia, a adus pentru þara noa-

strã informaþia oferitã de preºedintele
american Joe Biden, potrivit cãreia
SUA lucreazã la elaborarea unei stra-
tegii pentru zonaMãrii Negre, aceastã
strategie fiind încã un demers fãcut
pentru întãrirea posturii de apãrare ºi
descurajare pe Flancul Estic al
NATO, aºa cum a precizat preºedinte-
le Klaus Iohannis, ieri, dupã încheie-
rea evenimentului care a avut loc în
capitala Poloniei.

�Implicarea aliatã este demonstratã
de creºterea prezenþei americane pe
flancul estic, inclusiv în România. De
asemenea, salutãm ºi vom contribui la
procesul de articulare a unei strategii
la nivelul Mãrii Negre din partea ad-
ministraþiei americane. Am reafirmat
sprijinul României pentru efortul
Ucrainei de contracarare a agresiunii
ruse, deoarece acest sprijin înseamnã

sprijin pentru securitatea þãrii noastre
ºi a NATO. De aceea vom fi alãturi de
autoritãþile de la Kiev oricât timp va fi
necesar pentru ca Ucraina sã câºtige
acest rãzboi. Totodatã amsubliniat ne-
cesitatea de a susþine ordinea interna-
þionalã bazatã pe reguli în ciuda efor-
turilorMoscovei de adistruge acest pi-
lon esenþial. Creºterea rezilienþeiMol-
dovei este esenþialã,mai ales în lumina
recentelor încercãri de destabilizarea
din partea Rusiei�, a spus preºedintele
Klaus Iohannis, care a arãtat cã în
acestmoment þara noastrã are celemai
solidegaranþii de securitate din istorie.

Referitor la contribuþia pe care þara
noastrã ova avea la elaborarea de cãtre
SUAa unei strategii privind zonaMã-
rii Negre, Klaus Iohannis a precizat cã
în acest moment se lucreazã la douã
strategii pentru aceastã zonã: una din
ãartea NATO ºi una din partea SUA.

GEORGEMARINESCU
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RAPORTUL GLOBAL DEBT MONITOR DE LA IIF

Povaradatoriilor la
nivelglobal a scãzut,
înultimiidoiani

D
atoria globalã a scãzut
cu 4 trilioane de dolari
în 2022, pânã la 299
trilioane de do-
lari, pe fondul
menþinerii ten-
dinþei de creº-
tere a costurilor

de finanþare, conform ultimului
raport Global Debt Monitor
(GDM) de la Institute of Inter-
national Finance (IIF).

Declinul de 4 trilioane de dolari a
fost determinat de scãderea cu 6 trilioa-
ne de dolari a datoriilor de la nivelul
economiilor avansate ºi de creºterea
cu 2 trilioane de dolari a datoriilor de

la nivelul economiilor emergente.
Povara datoriei globale, exprimatã

prin raportarea acesteia la Produsul
Intern Brut global, a scãzut cu
12,3 puncte procentuale faþã
de anul precedent, pânã la
337,3%, în condiþiile în care
PIB-ul global nominal a cre-
scut cu 2 trilioane de dolari,
pânã la circa 88,6 trilioane de
dolari, un nou nivel record de-
terminat mai ales de creºterea

acceleratã a inflaþiei.
În T4 2022, datoria globalã a cre-

scut cu 10,7 trilioane de dolari, dupã
un declin de 8,9 trilioane în trimestrul
anterior, pe fondul unei creºteri cu 4

trilioane de dolari a PIB-ului global,
ceea ce a determinat a ºaptea scãdere
trimestrialã consecutivã a ponderii da-
toriilor în PIB, cu 3,3 puncte
procentuale (vezi graficul 1).

Raportatã la PIB, datoria totalã din
economiile avansate a scãzut cu 21 de
puncte procentuale în 2022, pânã la
389,4%, în timp ce datoria din econo-
miile emergente a crescut cu 2 puncte
procentuale, pânã la 250,2%. Creºterea
poverii datoriilor la nivelul economiilor
emergentea fostdeterminatãmaialesde
deprecierea puternicã a monedelor na-
þionale în raport cu dolarul american.

�Deprecierea monedelor din eco-
nomiile emergente a condus la scãde-

rea cererii investitorilor internaþionali
pentru datoriile în moneda localã la
minime ale ultimilor ani, fãrã sã existe
semnale ale unei redresãri iminente�,
se mai aratã în raportul de la IIF.

Datoria totalã la nivelul economii-
lor emergente a crescut cu 3,1 trilioane
de dolari în T4 2022, pânã la 98,2 tri-
lioane de dolari, dupã ce a atins unma-
xim istoric de 99,6 trilioane în T1
2022, în timp ce datoria totalã de la ni-
velul economiilor dezvoltate a oprit
seria de trei scãderi trimestriale conse-
cutive cu o creºtere de 7,6 trilioane de
dolari, pânã la 200,8 trilioane de dolari
(vezi graficul 2).

(continuare în pagina 3)
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