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Polonya İflas Raporu: Sağlam bir ekonomiye rağmen, iflaslar ve 
yeniden yapılandırma işlemleri halen yükselişte artıyor   

 2017 yılının ilk üç çeyreğinde iflaslar ve yeniden yapılandırma işlemleri, 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı  

 Çoğu sektörde iflas işlemlerinin sayısında artış kaydedildi  

 İç talep ve iyileşen küresel ticaret dinamiklerinin desteklediği güçlenen 

ihracat, Polonya’nın önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca GSYH artışlarını 

sağlam seviyelerde tutmasına yardımcı olacaktır  

 2017 yılında GSYH artışı yüzde 3,9’a yükselecek  

 

İflas işlemlerinde yüzde 14 artış çoğu sektörü etkiliyor  

 

Ekonomik büyüme hızının daha yavaş olduğu geçtiğimiz yılın aksine, Polonya’nın şirketler kesimi 

bu yıl ekonomik faaliyetteki hızlanmadan yararlanıyor. Polonya 2015 yılında yüzde 3,8’lik GSYH 

artışı kaydederken, 2016 yılında bu oran yüzde 2,7’ye düştü. Sabit varlık yatırımlarında da düşüşe 

yol açan bu durum, AB fonlarına ilişkin yeni programlama döneminin yavaş başlamasından 

kaynaklanmıştı. GSYH artışı şu anda yeniden güç kazanıyor ve 2017 yılının ilk yarısında yıllık 

bazda yüzde 4,0’a ulaştı. Hem AB eş finansmanı ile desteklenen altyapı projeleri hem de artan 

kurumsal kapasite sayesinde yatırımlar yeniden yükselişe geçti. Bununla birlikte, hanehalkı 

tüketimi en büyük itici güç olarak görünmektedir. Polonya bu yıl da  işgücü piyasasında iyileşmeler 

yaşamaktadır. Ağustos 2017 itibariyle yüzde 4,7’ye düşen işsizlik oranı rekor derecede düşük 

seviyeler kaydetmeye devam etmektedir. Bu oran yüzde 7,6 olan Avrupa ortalamasına göre çok 

daha düşüktür.  Bu arada ücretler de yükselmeye devam etmektedir. 2014 yılından bu yana, 

ücretler yıllık en az yüzde 3 ile sağlam bir büyüme oranı kaydetmiştir. Öte yandan, Polonya’daki 

hanehalkları şimdiye kadarki en düşük merkez bankası faiz oranlarını yaşıyorlar. Bunun 

sonucunda, iç talep ve iyileşen küresel ticaret dinamiklerinin desteklediği güçlenen ihracat,  

Polonya’nın önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca GSYH artışlarını sağlam seviyelerde tutmasına 

yardımcı olacaktır. 

 

Polonya’nın sağlam ekonomik büyüme performansına rağmen, 2017 yılının ilk üç çeyreğinde 

iflaslar ve yeniden yapılandırma işlemleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı.  

 

Coface Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Ekonomisti Grzegorz Sielewicz konu ile ilgili olarak şunları 

belirtti:  “İflas mevzuatında yapılan değişiklikler sebeplerden birisidir ancak tek katkıda bulunan 

faktör değildir. Düşen kârlılık, yoğun rekabet, marjlar üzerindeki baskı, birikmiş ödemeler ve işgücü 

açıkları da şirketlerin likiditesini sıkıştıran kısıtlar haline gelmiştir.”  

 

Sektörel dağılım 2017 yılının ilk üç çeyreğinde neredeyse tüm sektörlerde  iflas işlemlerinin 

sayısının arttığını göstermektedir. Bu yıl genel düzeyde yeniden yapılandırma prosedürlerinin 
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artan popülerliği sektörler için de geçerlidir. En fazla sayıda iflas ve yeninden yapılandırma işlemi, 

toplam içerisinde neredeyse yüzde  28’lik paya sahip olan üretim şirketleri arasında kaydedilmiştir. 

 

İflaslar daha istikrarlı bir duruma doğru yöneliyor  

 

Coface bu yıl için yüzde 3,9’luk bir büyüme oranı tahmin ediyor ve 2018 yılında yavaşlayarak 

yüzde 3,5’e ineceğini öngörüyor. Ülkenin olumlu ekonomik faaliyeti şirketler için de bir itici güç 

olacaktır, ancak arz kısıtları ve işgücü açıkları gibi aşırı ısınan bir ekonominin işaretleri şirketler ve 

büyüme hızı için yeni zorluklar getirecektir.  

 

Önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca,  istatistikler geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan yasal 

değişikliklerden etkilenmeye devam edecektir. Coface iflas ve yeniden yapılandırma işlemlerinin 

toplam sayısının 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 8 daha yüksek olacağını, toplam dosya 

sayısının 820’ye ulaşacağını tahmin etmektedir. Hanehalkı tüketimindeki istikrarlı artış, sabit varlık 

yatırımlarındaki ve Polonyalı şirketlerin yurt dışı piyasalardaki iş faaliyetlerindeki sıçrama sağlam 

büyüme oranını desteklemeye devam edecektir. Önümüzdeki yıl, yeniden yapılandırma 

prosedürlerinin sayısı hafif bir şekilde artarken iflaslar aşağı yönlü bir eğilim izlemeye devam 

edecektir. Coface toplam iflas ve yeniden yapılandırma işlemleri sayısının 2018 yılında yüzde 0,7 

azalmasını beklemektedir. Perakendeciler sağlam hanehalkı tüketiminden yararlanmaya devam 

edecektir, ancak yoğun rekabet ve marjlar üzerindeki baskı özellikle küçük ölçekliler olmak üzere 

çok sayıda şirketi etkileyecektir. Sağlam özel tüketim sayesinde ticaret sektörü olumlu bir ortam 

yaşamasına rağmen yine de iflas ve yeniden yapılandırma istatistiklerinde yerini koruyacaktır. 
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Ticari alacak (kredi) sigortası alanında dünyadaki en yaygın şirket olan Coface Grubu, firmalara hem iç pazar 
hem de ihracat müşterilerinden doğan alacaklarının ödenmeme (temerrüt) riskine karşı küresel çözümler 
sunmaktadır. Grup 2016 yılında 4.300 çalışanının desteği ile 1.411 milyon €’luk konsolide ciro açıklamıştır. 
Doğrudan veya dolaylı olarak 100 ülkede faaliyet gösteren Grup, 200’e yakın ülkedeki 50.000’in üzerinde 
şirketin ticaretini güvence altına almaktadır. Coface şirketlerin ödeme alışkanlıkları hakkındaki bilgi birikimine 
ve müşteriler ile borçluları en güncel şekilde izleyen 660 analistin ve risk değerlendirme uzmanının 
deneyimlerine dayalı olarak her üç ayda bir ülke risk değerlendirmeleri yayınlamaktadır. 
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