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Paris / Viyana, 7 Eylül 2017 

 
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde iflaslara genel bakış: 
2016 yılında işletme iflasları azaldı ancak inşaat sektörü sıkıntılı  
 

 Şirket iflasları 2015 yılında yüzde 14 ve 2016 yılında yüzde 6 azaldı  

 Çok çeşitli dinamikler gözleniyor: Bulgaristan’da icra işlemleri yüzde 

35,6 azalırken, Polonya’da yüzde 2,6’lık çok küçük bir artış, 

Macaristan’da ise yüzde 56,9’luk büyük bir artış kaydedilmiştir.  

 İnşaat sektörü düşüşte olan sektörler arasında yer alıyor  

 Coface bölgedeki şirket iflaslarında 2017 yılında yüzde 3,9’luk ve 2018 

yılında yüzde 2,3’lük bir azalma bekliyor  

 

Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde 2015 yılında yüzde 14 oranında düşen şirket iflasları sayısı 

2016 yılında da yüzde 6’lık bir düşüş kaydetti. Genel olarak, geçtiğimiz yıl boyunca, her 1000 

işletmeden altısı iflas etti. Bu iyileşme, özellikle işgücü piyasasındaki olumlu durum, düşen 

işsizlik oranları ve yükselen ücretler sebebiyle olumlu makroekonomik ortam ile de uyumludur. 

Buna karşın, iflaslar çoğu ülkede halen 2008 yılındaki kriz öncesi seviyelerin üzerindedir. 

Romanya ve Slovakya, şirket iflaslarının 2008 yılı öncesine göre daha düşük olduğu yegane iki 

ülkedir.   

 

Analiz kapsamında incelenen 14 CEE ülkesi arasında dinamikler büyük değişkenlikler 

sergilemektedir. Sekiz ülke 2016 yılında iflas düzeylerinde düşüş kaydetmiştir. Bulgaristan  

iflas işlemlerinde yüzde 35,6’lık azalma ile en güçlü düşüşü kaydederken, tıbbi ilaç, bilgi 

teknolojileri ve eğitim  sektörlerinde neredeyse hiçbir iflas yaşanmamıştır. Öte yandan, 

Macaristan’da iflas oranı bir önceki yıla göre neredeyse iki kattan fazla yükselmiştir; 

Litvanya’da ise yüzde 35,2 artmıştır. Macaristan durumunda, artış temel olarak resmen 

gerçekleştirilen şirket iptallerinden kaynaklanmıştır (2015 istatistiklerinde bunlar yoktu). 

Litvanya’daki istatistikler ise Devlet Vergi Denetim Kurumu ile Sosyal Fon’un piyasayı bir 

süredir fiili olarak müflis durumda olan şirketlerden “temizleme” sürecinden etkilenmiştir.   

Polonya iflas işlemlerinde yüzde 2,6’lık hafif bir artış kaydederken, iflas istatistikleri geçtiğimiz 

yıl gerçekleştirilen ve ödeme sorunları yaşayan şirketlerin iflasını ve yeniden yapılandırılmasını 

içeren yasal değişikliklerden etkilenmiştir.  

 

CEE Bölgesinde 2008 yılından bu yana iflas düzeylerinin gelişimi (2008=100) 
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Düşüşteki sektörler arasında en kötü performansa sahip sektör inşaat sektörü oldu  

 

Sektörel dağılıma bakıldığında, bazı sektörler geçtiğimiz yıl iyileşme kaydederken, bazılarının 

likidite zorlukları yaşadığı görülmektedir. Bölge genelinde bazı ortak eğilimler gözlenmekle 

birlikte ülkeler arasında değişkenlikler de kaydedilmiştir. İnşaat sektörü en zorlu iş ortamı ile 

karşı karşıya kalan sektör olmuştur. 2016 yılında yeni AB bütçesine geçilmesi ve yatırımların 

azalması ile birlikte GSYH artış hızının yavaşlaması (2015 yılında yüzde 3,5 iken 2016 yılında 

yüzde 2,9)  CEE ekonomilerini etkilemiştir. İnşaat çıktısı bakımından, çoğu ülke faaliyette 

önemli bir düşüş yaşamış ve bu durum sektördeki şirketler için likidite koşullarının 

kötüleşmesine yol açmıştır. Estonya, Macaristan ve Rusya gibi bazı ülkeler için, inşaat 

şirketleri arasındaki iflaslar toplam iflas işlemlerinin yüzde 20’den fazlasını oluşturmuştur. 

 

Önümüzdeki yıllarda olumlu eğilimler bekleniyor  

 

Coface CEE bölgesinde şirket iflaslarının düşmeye devam edeceğini, düşüş oranının 2017 yılı 

için yüzde 3,9 ve 2018 yılı için yüzde 2,3 olacağını tahmin etmektedir. Orta ve Doğu Avrupa 

Bölgesi Ekonomisti Grzegorz Sielewicz’in bu konudaki görüşleri şöyle: “GSYH artışındaki 

hızlanma ve yatırım faaliyetlerindeki toparlanma işletmeler için daha olumlu işaretler 

vermektedir. Yeni bir altyapı projesi akışları, hanehalkı tüketiminden gelecek istikrarlı katkılar 

ve dış piyasalardaki gelişmeler ekonomik destek unsurları olarak öne çıkacaktır.”  

 

Yatırımlardaki sıçrama özellikle inşaat, ulaştırma ve makine, inşaat ekipmanları ve inşaat 

malzemeleri imalatı gibi sektörler için yararlı olacaktır. Bununla birlikte, işgücü eksiklikleri 

birçok büyümekte olan işletme için engel teşkil etmeye devam edecektir. 

 

Son olarak, işletmeleri küresel ekonomideki gelişmeler ve siyasi belirsizlikler ile ilgili bazı 

zorluklar yaşayabilirler. Siyasi belirsizlikler arasında Brexit’in yol açacağı olumsuz sonuçlar ile 

İtalya’daki belirsiz seçim ortamı gibi Batı Avrupa’daki bazı güvensizlikler sayılabilir. Çek 

Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya’da da siyasi sorunlar gözlenmiştir.  

 
 
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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