
B A S I N  B Ü L T E N İ   

 

 

 1 

Paris, 12 Eylül 2019 

 

Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ülkelerinde iflaslar artıyor: Giderek zorlaşan 
küresel ekonomiye rağmen durum halen olumlu  

Orta ve Doğu Avrupa bölgesi Avrupa Birliği içerisinde benzeri olmayan bir büyüme yaşadı. 
Ancak önümüzdeki yıllarda bir yavaşlama bekleniyor. 

Orta ve Doğu Avrupa bölgesi son yıllarda ekonomik faaliyette bir iyileşme kaydetti. 2017 ve 2018 
yıllarında, bölgedeki GSYH artışı 2008 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oranlar olan 
sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 4,3’e yükseldi. 

CEE ekonomisindeki bu hızlanma temel olarak özellikle işsizlikteki azalmanın hanehalklarına 
sağladığı önemli fayda ile birlikte iç talepteki artıştan kaynaklandı. Hanehalkları aynı zamanda 
tüketim üzerinde doğrudan etkisi olan güçlü ücret artışından da yararlandı. Hanehalkı tüketiminin 
dışında, kamu ve özel sektör yatırımlarındaki artış da büyümeyi destekledi. 

Yukarıda belirtilen olumlu makroekonomik ortam CEE bölgesindeki şirketlerin ödeme güçleri 
üzerinde de etkili oldu. Bir yıl önce iflas işlemlerinde kaydedilen artışın aksine, GSYH’ya göre 
ağırlıklandırılmış ortalama iflas seviyesi 2018 yılında yüzde 4,2 azaldı. 

Küresel ekonomik koşullar özellikle Avrupa’da daha da geriliyor ve bu iflasları da 
etkileyecek  

Bu olumlu gelişmelere karşın, CEE şirketleri bazı zorluklar da yaşadı. Düşük işsizlik oranı işgücü 
açığına yol açarken, bu durum hem gündelik faaliyetleri hem de potansiyel genişlemeleri 
bakımından işletmelerin önündeki ana engel haline gelmiştir. 

İşgücü eksikliği, yüksek kapasite kullanım oranları, artan girdi maliyetleri ve dışarıdaki 
yavaşlamanın etkisi (doğrudan ve dolaylı) dâhil olmak üzere arz tarafı kısıtları CEE bölgesinde 
faaliyet gösteren şirketler için bir endişe kaynağı oluşturuyor. Sabit varlıklara yapılan yatırımlardaki 
sınırlı hızlanma ve azalan ihracat GSYH artışını biraz zayıflatsa da, hanehalkı tüketiminin GSYH 
artışının ana sürükleyici etkeni olmaya devam etmesi bekleniyor.  

Öte yandan, Avro bölgesindeki yavaşlama, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret 
savaşlarının tırmanması ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecindeki belirsizlikler, şirketler 
ve ekonomi üzerindeki potansiyel etkileri sebebiyle ihracatçılar için endişeye yol açıyor. Esasen, 
Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde GSYH artışında beklenen yavaşlama temel olarak dış talepteki 
bir yavaşlamanın doğrudan ve dolaylı etkilerinden kaynaklanacak. CEE bölgesinde ortalama 
büyümenin 2019 yılında yüzde 3,6 ve 2020 yılında yüzde 3,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.  

CEE ekonomileri çoğunlukla dış piyasalara yüksek derecede açık olduklarından dolayı, dış 
talepteki zayıflama kendini sadece büyüme oranlarında değil zamanla iflas istatistikleri ile de 
gösterecektir. Bu bakımdan, otomotiv sektörü ile bu sektörel parça ve aksam tedarik eden kimya 
ve metal sektörleri gibi dış piyasalar ile güçlü bir şekilde iş yapan sektörler bu durumdan 
etkilenecektir.  
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MEDYA İRTİBAT:  

Verda YAKAR – T. +90 (212) 385 99 10 verda.yakar@coface.com 

 

 

 

 

 

 

70 yıllık deneyimi ve güçlü ağı, Coface’ı ticari alacak sigortası alanında ve küresel ekonomide bir referans 
noktası haline getirmiştir. Sektördeki en çevik küresel ticari alacak sigortası ortağı olma hedefiyle Coface 
uzmanları dünya ekonomisinin nabzını tutarak 50.000 müşterisinin başarılı, sürekli olarak büyüyen ve 
dinamik iş faaliyetleri geliştirmelerini desteklemektedir. Grubun hizmetleri ve çözümleri, şirketleri koruyarak 
hem yurt içi piyasalarda hem de ihracat pazarlarında satış yapma olanaklarını arttırmak için kredi kararları 
almalarına yardımcı olmaktadır. 2018 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.100 çalışanı ile 1,4 milyar €’luk 
bir ciro kaydetmiştir. 
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