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Viyana / Paris, 7 Eylül 2017 

 
Coface, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesindeki İlk 500 Şirketi Açıkladı:  
Otomotiv ve Taşımacılık sektörü bölge lideri  
Petrol ve gaz sektörü düşüşe devam ederken ilk kez birinci sıradaki 
yerini kaybetti  
 

 2016 yılı Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi için karışık bir yıl oldu. İşgücü 

piyasası yükselişe geçerken en büyük şirketlerin cirosu ve net kârı sırasıyla 

yüzde 0,6 ve yüzde 3,1 azaldı  

 Orta ve Doğu Avrupa Bölgesindeki ilk 500 şirket 2016 yılında işgüçlerini 

arttırdılar. Bölgedeki işsizlik oranları düştü  

 Polonya (ciroda yüzde 3,3 artış) en büyük oyuncu olurken, onu Macaristan 

(yüzde -11,5) ve Çek Cumhuriyeti (yüzde -2,2) takip etti.  

 Sektörler: Otomotiv sektörü yükselişte (ciroda yüzde 8,6 artış), petrol ve gaz 

sektörü ise düşüşte (yüzde -5,6) 

 

Orta ve Doğu Avrupa Bölgesindeki (CEE) ilk 500 şirket 2016 yılında 580 milyar avroluk bir ciro 

üretti. En büyük şirketlerin ciroları ve net kârları azalırken, istihdam ettikleri işgücü önemli ölçüde 

arttı. Otomotiv sektörü petrol ve gaz sektörünü geçerek ilk kez en büyük sektör oldu. Bunlar 

uluslararası ticari alacak sigortası kuruluşu Coface’ın Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki 

gelişmeleri yansıttığı “CEE İlk 500 Şirket” çalışmasının dokuzuncu sayısından öne çıkan 

gelişmeleri oluşturmaktadır. 

 

2015 yılında yüzde 3,5 ile zirveye ulaştıktan sonra (kriz sonrasındaki en yüksek seviye), CEE 

bölgesindeki ortalama büyüme hızı 2016 yılında yüzde 2,9’a düştü. Ekonomiler işgücü 

piyasasındaki olumlu durumdan yararlanırken, işsizlik oranları düştü ve ücretler yükseldi. 

Coface Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi CEO’su Katarzyna Kompowska şu açıklamalarda 

bulundu: “İyileşen makroekonomik ortam iş faaliyetleri üzerinde olumlu bir etki yarattı ve şirket 

iflasları 2015 yılında yüzde 14, 2016 yılında ise yüzde 6 oranında düşüş kaydetti. Öte yandan, 

işgücü piyasaları iyileşmeye devam etti ve bunun sonucunda işsizlik oranları şimdiye kadar 

kaydedilen en düşük seviyelere indi. Özellikle Çek Cumhuriyeti’nde sadece yüzde 4,0 olarak 

gerçekleşmiştir. Artan ücretler ve düşük enflasyon, iyileşen tüketici güveni ile birlikte, hanehalkı 

tüketimini ekonomik genişlemenin ardında yatan ana sürükleyici güç haline getirdi ve CEE 

bölgesindeki bazı sektörler için olumlu bir etki yarattı.” 

 

İlk 500 oyuncu: Büyümede düşüş, işgücünde artış  

 

2016 yılında ilk 500 şirket yüzde 0,6’lık çok küçük bir düşüş ile 580 milyar avroluk ciro üretti. Bu 

şirketlerin net kârları yüzde 3,1 ile daha büyük bir düşüş yaşayarak 26,3 milyar avro olarak 

gerçekleşmiştir. Öte yandan, istihdam oranları ise önemli ölçüde yükselmiştir. CEE bölgesindeki 

ilk 500 şirket 2016 yılında bölgenin toplam işgücünün yüzde 4,5’ini istihdam ederken, işgücünü 

yüzde 3,9 oranında güçlü bir şekilde büyüterek 2,24 milyon kişiye çıkarmıştır. Bu gelişmeler 

bölgedeki düşen işsizlik oranlarına da yansımıştır. Bölge ülkelerinin onunda işsizlik yüzde 10’un 

üzerinde azalma kaydetmiştir. Özellikle Macaristan’da (yüzde 25’lik düşüş ile yüzde 5,1’e 

inmiştir) ve Çek Cumhuriyeti’nde (yüzde 21,6 düşüşle yüzde 4’e inmiştir). Çoğu CEE ülkesinde 
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işsizlik oranı şu anda Batı Avrupa ülkelerinden bile daha düşük seviyededir. Bir önceki yıla göre 

işsizlik oranının yükseldiği tek ülke Estonya olmuştur (işsizlik oranı yüzde 9,7 artarak yüzde 

6,8’e ulaşmıştır). 

 

Sektörler arasında görünüm çeşitlilik arz ediyor: Otomotiv sektörü yükselirken petrol ve 

gaz sektörü düşüşte  

 

Sektörler bazında yapılan analiz, piyasada değişimler yaşandığını gösteriyor. Geleneksel sektör 

düşüşe geçerken yeni sektörler bayrağı devralıyor. Genel ciro yüzde 0,6 azalırken, analiz edilen 

13 sektörden dokuzu bir önceki yıla göre cirolarını arttırmıştır. İlk 500 şirketin cirosundaki 

azalma özellikle dört sektöre bağlanabilir: Petrol ve gaz (yüzde -5,4), enerji (yüzde -7,3), makine 

ve hassas cihaz mühendisliği (yüzde -59,1) ve metal (yüzde -6,4). Bunlar birlikte alındığında 

gelir kayıpları o kadar büyük gerçekleşmiştir ki, diğer sektörlerin pozitif performansı ile 

dengelenmeleri mümkün olmamıştır.  

 

Daha önceki sıralamalarda hakim konumda olan petrol ve gaz sektöründe birkaç yıldır düşüş  

gözlenmektedir. 2015 ile 2016 yılları arasında ilk 500 şirket sıralamasındaki şirket sayısı 

111’den 92’ye (yüzde 22,2’den yüzde 18,4’e) düşen sektörün cirosu, küresel emtia 

piyasasındaki zorlu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Bunun sonucunda, listede yer alan 92 

sektör şirketinin yüzde 50’den fazlası sıralamada düşüş yaşamıştır.  

 

Otomotiv ve taşımacılık sektörü 128 milyar avroluk cirosu ile lider konumuna yükselmiştir. 

Avrupa Birliği’nde yeni binek araç tescilleri neredeyse yüzde 7 artış kaydetmiştir. Talepte 

yaşanan bu artış temel olarak CEE bölgesinde konumlanan otomobil üreticilerini olumlu 

etkilemiştir. Dolayısıyla, bölgenin otomobil üreticileri ile bileşen ve yedek parça üreticileri (ana 

ihracat pazarları olan) Batı Avrupa’ya yönelik kapasitelerini arttırmışlardır. 2016 yılında CEE  İlk 

500 sıralamasında yer alan tüm şirketlerin yüzde 20’den fazlası (102 şirket) bu sektördendir 

(2015 yılında yüzde 17 idi). Sektör şirketlerini gelirleri yüzde 8,6, net karları ise yüzde 6,8 artış 

kaydetmiştir. Bu olumlu sonuçlar olumlu ekonomik ortam ve artan talep ile doğrudan ilişkilidir. 

 

2017 ve 2018 yıllarında CEE bölgesi için olumlu görünüm  

 

Geçtiğimiz yıl yaşanan yavaşlamanın ardından CEE ekonomilerinde büyümenin toparlanması 

bekleniyor. Coface Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Ekonomisti Grzegorz Sielewicz’in konu ile ilgili 

görüşleri şöyledir: “Coface Orta ve Doğu Avrupa’da ortalama GSYH artışının 2017 yılında yüzde 

3,4’e ve 2018 yılında yüzde 3,3’e yükseleceğini tahmin etmektedir. Bu iki yıl boyunca işgücü 

piyasasında devam eden iyileşmelerin desteği ile özel tüketimde yaşanacak  istikrarlı artışlar 

büyümeyi sürükleyecektir. Hanehalkları fiyatlarda artış yaşamaya başlamıştır. Bu durum 

geçtiğimiz çeyreklerde birçok ekonomide kaydedilen deflasyonist dönemin tersine döndüğünü 

göstermektedir.” 
 

CEE İlk 500 Şirket Çalışması  

Uluslararası ticari alacak sigortası kuruluşu Coface her yıl düzenli olarak hazırladığı ve Orta ve 

Doğu Avrupa’daki en büyük 500 şirketi belirlediği çalışmasının bu yıl dokuzuncusunu yayınladı: 

Coface CEE İlk 500 çalışmasında ciro bakımından bölgedeki en büyük 500 işletme sıralanıyor 

ve çalışan sayısı, şirket çerçeveleri, sektörler ve piyasalar gibi ilave hususlar analiz ediliyor.  
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MEDYA İRTİBAT:  
Leyla ZERGER SİDAL – T. +90 (212) 385 99 60 leyla.zerger@coface.com  
 

 
 
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. 
 
 
www.coface.com.tr 
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