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kelet-közép-európai 
térségben működő 
vállalatok tavaly stabil 
gazdasági növekedésről és 
strukturáltabb bővülésről 
számoltak be. A munkaerő-

piacok egészséges állapotának köszönhe-
tően a munkanélküliségi ráta csökkent, 
számos esetben történelmi mélypontra 
esett vissza. Ehhez tárult még a 
bérnövekedés és az alacsony infláció, így a 
lakossági fogyasztás lépett elő a gazdasági 
növekedés fő hajtóerejévé. A beruházások, 
a belföldi kereslet újabb jelentős eleme 
szintén bővültek – köszönhetően az üzleti 
várakozások javulásának és kiváltképp az 
EU-pénzek gyorsabb ütemű lehívásának 
(az előző EU-támogatási ciklus utolsó 
évében). Végül, de nem utolsósorban a 
kelet-közép-európai vállalkozások erősödő 
keresletet tapasztalhattak fő kereskedelmi 
partnerük, az euróövezet irányából.  Habár 
az euróövezet gazdasága lassan talál 
magára, az ide irányuló kivitel bővülése 
ellensúlyozza az orosz gazdaság 
visszaesésének és az egyes termékekre 
vonatkozó orosz embargó hatását. A 
pozitív makrogazdasági körülmények nem 
meglepő módon kedvező környezetet 
teremtettek a kelet-közép-európai 
vállalkozások számára. A fizetésképtelenné 
váló cégek száma az elmúlt év során a 

vizsgált 13 országból kilenc estében csök-
kent: a GDP-vel súlyozott regionális csődát-
lag 14 százalékkal esett vissza. Persze, a 
kelet-közép-európai gazdaságok körében 
változó mértékben jelentkezett a vállalati 
fizetésképtelenség. Ukrajnában és 
Litvániában kétszámjegyű  mértékben 
növekedett a csődbe ment vállalkozások 
száma, Romániában és Magyarországon  
viszont jelentős előrelépés történt ezen a 
téren. A nagy kilengések mögött egyes 
esetekben országspecifikus okok rejtőznek, 
és a jelen elemzés választ ad ezekre is. A 
legtöbb országban a fizetésképtelenné váló 
társaságok száma nem tért vissza a 2008-
as válságot megelőző szintekre. 
Csehországban például tavaly közel 
négyszer annyi csődeljárás indult, mint 
2008-ban, Lengyelország és Szlovénia 
pedig rendre 1,8-szeres és 2,2-szeres 
szorzóról számolt be. Ugyanakkor 
Szlovákiában és Romániában a 
fizetésképtelenné vált vállalkozások száma 
még mindig nem éri el a válság előtti 
értéket. Összességében azonban a 
csődstatisztikák ennél pozitívabb képet 
festenek 2015-re vonatkozóan.  A csökkenő 
tendencia nagy valószínűséggel fennmarad, 
hiszen a kedvező gazdasági környezet 
elősegíti a vállalati szektor fejlődését, 
kiváltképp a számos más feltörekvő 
gazdaságban tapasztalható viharokkal 
összevetve. A régióban tapasztalt javulást a

 

    
    

Coface országkockázati értékelései is 
alátámasztják, hiszen idén már több 
alkalommal is javítottunk a besorolásokon. 
Januárban Magyarország besorolását 
emeltük A4-re, júniusban pedig Lettország 
és Románia osztályzata javult A4-re, 
Litvániáé és Szlovéniáé pedig A3-ra. Ezzel 
a kelet-közép-európai országok zöme már 
elfogadható kockázati szinttel rendelkezik.

Idén a támogató gazdasági környezet 
továbbra is pozitívan hat a vállalkozások 
életének alakulására, habár a csődeljárások 
száma lassabb ütemben csökken, mint 
tavaly. A Coface előrejelzése szerint a 
vállalati csődök száma 5,3 százalékkal esik 
vissza 2016-ban.

A Kelet-közép-európai csődpanoráma az 
elmúlt év során a vállalati szférára ható 
regionális hatásokat vizsgálja. Ezt 
követően a keletközép-európai térség 
egyes gazdaságait emeli ki és részletesebb 
elemzést nyújt a fizetésképtelenséggel 
kapcsolatban, számba véve például a 
legjobban és legrosszabbul teljesítő 
szektorokat, valamint a legnagyobb 
csődöket is. Az utolsó fejezetben a 2015-
ben, a kelet-közép-európai vállalatok 
működését meghatározó üzleti környezet 
és a 2016. évi tevékenységekre vonatkozó 
kilátások elemzése következik.

    
    

A

Szerző: Grzegorz Sielewicz, a Coface 
közgazdásza
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1 CSŐDELJÁRÁSOK KELET-KÖZÉP EURÓPÁBAN 2015-BEN

A kelet-közép-európai régió országai  tavaly jó 
gazdasági körülményeknek örvendhettek. A térség 
átlagos GDP-növekedési üteme a 2014. évi 2,6 
százalékról 3,3 százalékra gyorsult. Sőt, a tavalyi 
GDP-bővülés mértéke volt a legnagyobb a válságot 
követő 2009-es esztendő óta. A gazdaság jelentős 
erősödését elősegítette az EU-források nagyobb 
arányú felhasználása is, ugyanis a tavalyi volt az 
utolsó olyan év, amikor még az előző finanszírozási 
ciklus pénzei lehívhatók maradtak. Minthogy a 
legtöbb kelet-közép-európai ország egyben EU 
tagállam is, így a leginkább az építőiparban és 
különféle kapcsolt szektorokban folyó tevékenység 
erősítésére használt kohéziós alapokból is 
részesülnek. Habár 2015-ben kivételes mértékben 
ugrott meg az EU által társfinanszírozott beruházási 
tevékenység, nem ez jelentette az egyetlen 
tényezőt a régió gazdasági bővülésében. A kelet-
közép-európai országok zöme számára az erősödő 
belső kereslet – kiváltképp a háztartások 
fogyasztása – adta a fő hajtóerőt. A 
munkanélküliség visszaesése, a bérek emelkedése, 
az alacsony infláció (sőt, egyes államokban a 
defláció), a nyomott nyersanyag-árak, és a mélybe 
zuhanó kamatok nyomán a háztartások fogyasztása 
lépett elő a gazdasági növekedés legfőbb 
hajtóereje. A háztartások költési hajlandósága is 
nőtt, amit a fogyasztói bizalmi indexek javulása is 
alátámaszt. Ennek ellenére a fogyasztók továbbra is 
viszonylag óvatosan költekeztek, ugyanis 2012 és 
2013 között több alkalommal is nehézségekkel 
voltak kénytelenek szembenézni a 
munkaerőpiacon. Azonban 2015-ben már inkább 
voltak hajlandók tartós fogyasztási cikkeket, mint 
napi szükségleti cikkeket vásárolni.

A kelet-közép-európai gazdaságok erősen 
exportközpontúak. Ennek egyik legékesebb példája 
a járműgyártás, ahonnan a termelés nagy része 
kivitelre kerül. Az egyéb szektorokban is fontos 
szerep jut a külső keresletnek, kivált a kisebb kelet-
közép-európai gazdaságokban, ahol ki kell használni 
az exportpotenciált, mivel a belső piacok gyakran 

túlságosan kicsik. A régió elsődleges exportpiaca az 
euróövezet, azon belül is Németország, ahová a 
kelet-közép-európai országokból nem csak 
késztermékek, hanem helyben értékesített, vagy 
exportra kerülő félkésztermékek is érkeznek. A 
külső környezet is támogatta Kelet-Közép-Európa 
gazdasági növekedését az elmúlt esztendőben. Az 
euróövezet növekedési üteme a 2014-es 0,9 
százalékról 1,6 százalékra erősödött 2015-ben. 
Habár Németország 2015-ben az előző évinél 
némileg gyengébb, 1,5 százalékos tempóban 
fejlődött, a fejlett gazdaságok átlagához képest ez 
jó eredmények számít. Ugyan az eurózóna bővülése 
lagymatag, mégis talpra állásnak nevezhető. 
Azonban az egyéb politikai bizonytalanságokkal 
együtt a Brexit negatív hatással járhat az üzleti 
bizalomra.

A képzett munkaerő, a vonzó munkaerő-költségek, 
valamint a régió földrajzi közelsége az euórövezet 
és az Orosz Föderáció kulcsállamaihoz – ezek a 
tényezők mind alapvetőnek bizonyultak abban, 
hogy Kelet-Közép-Európa a külső piacok által 
igényelt termékeket állítsa elő és így részt vegyen a 
globális kínálati láncban. Azonban egyes, korábban 
lehetőségként tekintett szovjet utódállamok ma már 
gazdasági visszaeséssel küzdenek. A 
legjelentősebbnek számító piac, Oroszország 2014 
augusztusában embargót léptetett életbe az EU-
ból, az Egyesült Államokból, Ausztráliából, 
Kanadából és Norvégiából érkező hús-, hal-, 
zöldség-, gyümölcs-, és tejtermékekre. Ez a lépés 
még ma is negatívan érint számos, a kelet-közép-
európai régióban működő vállalatot is. Habár az 
exportőrök sikerrel irányították át termékeiket 
alternatív exportpiacokra, Oroszország gyorsabb 
ütemű talpra állása és az embargó megszüntetése 
nagy lökést adna a régió külkereskedelmének. 
Egyelőre azonban ez valószínűtlennek tűnik, hiszen 
az EU nagy valószínűséggel meghosszabbítja a 
szankciókat.

Grzegorz SIELEWICZ 
A Coface közgazdásza,
Varsó

    DOSSZIÉ

“Kelet-Közép-Európa gazdasága stabilan 
növekedett tavaly, és ez komoly mértékben 
hatott a vállalati szektorra, hiszen a régióban a 
fizetésképtelenné váló vállalkozások száma 14 
százalékkal csökkent. Jóllehet az idei esztendő is 
kedvezőnek ígérkezik, a makró és mikró oldalon 
egyaránt kivételesnek számító, említett 
eredmények valószínűleg nem ismétlődnek meg.“

1 The following countries are included as the CEE region: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithua-
nia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Ukraine.
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1. táblázat: Vállalati fizetésképtelenségi eljárások Közép-Európában 2014/2015

Összes fizetésképtelenség Dinamika Csődök Aktív vállalatok 
száma*

Fizetésképtelen-
ségi ráta**    

2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015 2015

BULGÁRIA 592 644 -8.1% n.a. n.a. 400,000 0.15%

HORVÁTORSZÁG 1,977 2,764 -28.5% 388 719 263,897 0.75%

CSEHORSZÁG 13,877 12,772 8.7% 11,314 9,050 1,439,747 0.96%

ÉSZTORSZÁG   131 145 -9.7% n.a. n.a. 192,000 0.07%

MAGYARORSZÁG   9,748 17,461 -44.2% 9,686 17,377 560,853 1.74%

LETTORSZÁG 830 963 -13.8% 830 963 220,000 0.37%

LITVÁNIA 1,960 1,686 16.3% n.a. n.a. 99,200 1.98%

LENGYELORSZÁG 741 823 -10.0% 650 701 1,842,589 0.04%

ROMÁNIA 10,170 20,120 -49.5% n.a. n.a. 450,286 2.26%

SZERBIA 5,109 4,773 7.0% 2,062 1,831 126,262 4.05%

SZLOVÁKIA 446 522 -14.6% 354 407 539,089 0.08%

SZLOVÉNIA 950 1,446 -34.3% 816 1,302 203,542 0.47%

UKRAJNA 1,306 1,081 20.8% 1,290 1,063 1,117,000 0.12%

GDP-VEL 
SÚLYOZOTT ÁTLAG -14.0% 0.81%

*Szakintézményektől származó országos statisztikák, vagy becslések átlaga
** A fizetésképtelenné váló vállalatok száma az összes aktív vállalathoz viszonyítva

Csődeljárás: A fizetésképtelenség nyomán előálló eljárás, amelynek célja a fizetésképtelenné váló 
vállalkozás felszámolása az eszközök likvidálása vagy a vállalat átszervezése céljából. 

A belső kereslet bővülésével és az alapvető külpiacok 
javuló kilátásaival jellemezhető környezetnek 
köszönhetően a vállalkozások kedvezően ítélik meg 
növekedési lehetőségeiket. A fizetésképtelenné váló 
vállalatok számának GDP-vel súlyozott átlaga Kelet-
Közép-Európában 14 százalékkal zuhant 2015-ben, 
amelynek eredményeként az aktív vállalkozások 
kevesebb mint 1 százaléka ment csődbe. A vizsgált 13 
ország közül mindössze négy esetében – mégpedig 
Csehországban, Litvániában, Szerbiában és 
Ukrajnában – emelkedett a fizetésképtelenséget 
jelentő cégek száma. Említésre szorul ugyanakkor, 
hogy a gyengén teljesítők között Litvániát kiváltképp

érzékenyen érintette a legfőbb kereskedelmi 
partnere, Oroszország által bevezetett embargó. A 
legnagyobb negatív hatás a piac „kigyomlálásából” 
fakadt, amelynek keretében a litván Állami 
Adóhatóság és Társadalombiztosítási Alap 
megszüntetett számos, hivatalosan még létező, ám 
jó ideje fizetésképtelen státuszban lévő vállalkozást. 
Ennek folyományaként jelentősen megemelkedett 
tavaly a csődeljárások száma Litvániában, 
lehetetlenné téve az előző évek dinamikájához való 
viszonyítást.
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A kedvező üzleti kondíciók fennmaradtak 2016-
ban is. A munkaerőpiac és a bizalmi indexek 
további javulása megerősíti a háztartási 
fogyasztást mint a kelet-közép-európai 
gazdaságok fő hajtóerejét. A beruházások kisebb 
mértékben járulnak hozzá a bővüléshez, mint 
tavaly, mivel az EU-társfinanszírozásában 
megvalósuló új projektek csak lassan indulnak be. 
Ez természetesen aláássa az építőipar és más 
kapcsolódó szektorok növekedési lehetőségeit. A 
külső környezetet tekintve pedig a kelet-közép-
európai országok aktív exportőrök maradnak, 
habár a világkereskedelem lassulása kedvezőtlenül 
érinthetik az aktívum alakulását. A világgazdasági 
viharok, például a kínai GDP lassulási ütemének 
gyorsulása kifejezetten negatív hatást fejtenek ki 
Németország – Kelet-Közép-Európa fő 
kereskedelmi partnere – teljesítményére, ez pedig 
visszafoghatja a kivitel dinamikáját. A bizalmi 
mutatókat a Brexittel összefüggő politikai 
kockázatok és bizonytalanság növekedése 
tompíthatja. Ugyanakkor az általános üzleti 
kondíciók támogató hatása fennmarad, jóllehet 
ennek mértéke csökken tavalyhoz képest. A 
Coface ennek megfelelően a fizetésképtelenné 
váló vállalatok számának csökkenésével számol 
(habár ennek üteme lassabb lesz, mint 2015-ben): 
2016 egészére nézve a csődök száma 5,3 
százalékkal fog csökkeni. A legnagyobb visszaesés 
a csődeljárások számában várhatóan Szerbiában 
és Litvániában következik be – az utóbbi esetében 
vélhetően a tavalyi megugrás ellensúlyozása 
látható. Észtországban kismértékű növekedés 
következik be a vállalati csődök számában, mivel 
az ország nagymértékben támaszkodik a 
külpiacokra, viszont fő kereskedelmi partnerei 
gyenge gazdasági növekedésről számolnak be. Az 
ukrán gazdaság elhúzódó gyengélkedése a 
csődeljárások további növekedéséhez vezet. Az 
alábbi táblázat a fizetésképtelenséget jelentő 
vállalatok számának becsült előrejelzését mutatja 
be egyes kelet-közép-európai országokra bontva:

A vállalati fizetésképtelenség változó dinamikát 
mutatott az egyes országok vonatkozásában. A 
legjelentősebb, közel 21 százalékos növekedés 
Ukrajnában volt tetten érhető. Az ország 
gazdasága ma is lejtmenetben van: az egyes 
szektorok a nagymértékű infláció és gyenge 
fogyasztói bizalom miatt is zsugorodó lakossági 
fogyasztással kénytelen szembenézni a háború 
sújtotta környezetben. A fizetésképtelenség 
számának növekedése mellett tavaly számos ukrán 
vállalat úgy fejezte be pályafutását, hogy nem kért 
csődvédelmet. Ezzel szemben a legnagyobb 
mértékű javulás Romániában történt, ahol is a 
fizetésképtelenné vált cégek száma közel 50 
százalékkal esett vissza. Az ország tempó GDP-
növekedését a lakossági kereskedelmet támogató 
és az üzleti környezetet javító költségvetési 
intézkedések is erősítették. Ennek ellenére a 
fizetésképtelenségi számok csökkenését a már 
nem aktív vállalatok körében indított csődeljárások 
számának növekedése is támogatta. 

A legtöbb kelet-közép-európai ország helyzetének 
kedvezőbbé válását elősegített a munkaerőpiaci 
javulás is, hiszen ezáltal nőtt a fogyasztás. A 
kereskedelmi vállalatok azonban még mindig nagy 
arányban képviseltették magukat a 2105. évi 
csődstatisztikákban. Az erőteljes versenyre és az 
alacsony árrésre válaszképpen számos vállalat 
költségkontrollt léptetet életbe és új növekedési 
lehetőségek után nézett. Amellett, hogy több 
ország is előnyére fordította, hogy az előző EU-
finanszírozási büdzséből az utolsó összegek voltak 
lehívhatok, így számos építési projektet tudtak 
támogatni, a fizetésképtelenné váló építőipari 
vállalatok száma számos országban nőtt. A fizetési 
morál alacsony maradt az építőiparban. Sok 
esetben a korábbi évekbe elszenvedett 
veszteséget nem sikerült ledolgozni. Sőt, az új EU-
finanszírozási időszak lassú beindulása máris 
negatív hatással járt az építőipari teljesítményre 
nézve az idei év első hónapjaiban. A várakozások 
szerint a szektor jobb kilátásokkal számolhat 2017-
től.

A fizetésképtelenné vált vállalatok száma 
országról-országra változott, hiszen nem csak a 
gazdasági helyzet, hanem az egyes országokban a 
fizetésképtelenség formai követelményeire 
vonatkozó szabályozás – elsősorban a 
csődeljárására vonatkozó törvények módosítás, 
illetve a csődeljárás kiterjesztése – is befolyásolta 
a gazdasági helyzetet. 

1. ábra: A fizetésképtelenség alakulása Kelet-Közép-Európában 2008
óta (2008 = 100)

Forrás: Coface

Ország

Vállalati fizetésképtelenség 
alakulásának dinamikája

2015 2016 Coface 
becslés

BULGÁRIA -8.1% -2.3%

HORVÁTORSZÁG -28.5% -2.7%

CSEHORSZÁG +8.7% -5.5%

ÉSZTORSZÁG   -9.7% +3.4%

MAGYARORSZÁG   -44.2% -4.9%

LETTORSZÁG -13.8% -2.8%

LITVÁNIA +16.3% -9.6%

LENGYELORSZÁG -10.0% -8.9%

ROMÁNIA -49.5% -4.1%

SZERBIA +7.0% -10.5%

SZLOVÁKIA -14.6% -4.3%

SZLOVÉNIA -34,3% -2.6%

UKRAJNA +20.8% +7.1%

GDP-vel súlyozott 
átlag -14.0% -5.3%
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Azonban kétségek merülnek fel avval 
kapcsoltban, hogy az EKB lépései meghozzák-e a 
várt eredményt. Az exportpotenciált és a külföldi 
működőtőke bevonzásának képességét tekintve 
Bulgária rendelkezik a legalacsonyabb munkaerő-
költségekkel, viszont a legkevésbé támogató 
üzleti környezettel is. A korlátozott külföldi 
tőkebeáramlás visszafogja a beruházások 
bővülését és a gazdasági növekedést.

Habár a Corporate Commercial Bank AD [Vállalati 
Kereskedelmi Bank] 2014-ben szűnt meg, a 
bíróság csak 2015-ben nyilvánította 
fizetésképtelenné. Ez a csőd már érintette az 
államháztartást is, ugyanis a betétvédelmi alap 
nem tudta teljesíteni azt az EU-előírást, hogy a 
betéteseket maximum 100 ezer euróig 
kártalanítani kell, így ezt a kötelezettséget az 
állam vállalta magára. Emellett a kiadások 
növekedése további fiskális lazítást eredményez a 
költségvetés módosítása és nagyobb hiteligény 
mellett. Ennek ellenére az államadósság kezelhető 
mértékű marad, hiszen a 2015-ös 27,0 százalékról 
28,0 százalékra nő a Coface előrejelzése szerint.

3. ábra:
Vállalati csődök szektorok szerint 2015-ben

Bulgária - A magánszektor a 
tőkekivonásra összpontosít

Az elmúlt évben a bolgár gazdaság 3,0 százalékos 
mértékben bővült. A növekedési ütem nem csak a 
várakozásokat haladta meg, hanem az előző évek 
dinamikáját is (2009 és 2014 között a legnagyobb 
növekedési ütem 1,6 százalék volt). 2015-ben a 
gazdasági tevékenységeket az export bővülése és 
kiváltképp a második félévben a belső kereslet, 
azon belül is a lakossági fogyasztás és az 
állóeszköz-beruházás növekedése táplálta. Az EU-
pénzek vártnál nagyobb mértékű lehívása 
hozzájárult az állami beruházások és a GDP 
növekedés gyorsulásához. A háztartások 
fogyasztásának bővülését a 2009 óta első ízben 10 
százalék alá csökkenő munkanélküliség hajtja. 
Habár a foglalkoztatás továbbra is javuló 
tendenciát mutat, megjegyzendő, hogy az 
elöregedő lakosság és a kivándorlás is hozzájárult 
a munkanélküliségi ráta visszaeséséhez.

A fent vázolt környezetben a belső kereslet a 
gazdasági növekedés fő hajtóereje idén. A Coface 
előrejelzése szerint idén a GDP-bővülés elérheti a 
2,1 százalékot, amelyben a legjelentősebb erőt a 
lakossági fogyasztás képviseli. A beruházások 
visszaesése várható, mivel az EU-támogatások a 
tavalyinál kisebb mértékben játszanak szerepet, a 
magánszektor pedig még mindig a tőkekivonás 
béklyójában küzd. Mivel kelet-közép-európai 
társakhoz viszonyítva a bolgár vállalatok 
eladósodottsága még mindig jelentős mértékű, a 
vállalati hitelezés dinamikája is gyenge. A vállalati 
hitelállomány az előrejelzés szerint elérheti a GDP 
120 százalékát, ami pedig már túlmegy a 
szakirodalom  által figyelmeztető jelnek tartott 90 
százalékos határon. Másrészről, Bulgáriában – 
miképpen a nagyobb feltörekvő országokban sem 
– a vállalati hitelállomány 2008 óta nem nő gyors
ütemben. A kivitel oldalán a vállalatok
profitálhatnak az Európai Központi Bank az euró
gyengítését célzó törekvéseiből (a bolgár leva
árfolyama az európai devizához kötött). Ezáltal
javul Bulgária versenyképessége, mivel fő
exportpiacai közt olyan országok is találhatók, ahol
nem az euró a fizetőeszköz.

2 ORSZÁGFÓKUSZ

2. ábra:
A magánszektor hitelfelvételének dinamikája (év/év)

Forrás: Coface

A Corporate Commercial Bank fizetésképtelenné 
válása jelentette a tavalyi év legnagyobb szabású 
csődjét: közel egymilliárd euró és 600 munkatárs 
szerepelt az ügyben. Azonban a bank csődje ennél 
nagyobb hatást fejtett ki a háztartásokra, a 
vállalkozásokra és magára a gazdaságra is, 
ugyanis a Corporate Commercial Bank az ország 
legnagyobb pénzintézetei közt szerepelt. A 
jelentősebb csődök között szerepeltek 
nagyvállalatok is, például az Integrirani Patni 
Systemi építőipari cég és a burgaszi hajódokk is. 
Ennek folyományaként a bolgár csődstatisztikában 
tavaly nagyobb arányban szerepeltek a 
nagyvállalatok, amelyeknek fizetési problémáit 
számos partnerük is megérezte. Azonban a 
makrogazdasági környezet javulásával a bolgár 
vállalatoknak sikerült megragadniuk a növekvő 
kereslet kínálta előnyöket, így az általános 
csődhelyzet is pozitív képet mutatott már. 

2 Cecchetti, S.G., M.S. Mohanty and F. Zampolli (2011) : «The Real Effects of Debt,» Bank for International Settlements, Working paper n°352

Forrás: Bolgár Nemzetl Bank
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2015 folyamán a fizetésképtelenné váló vállaltok 
száma 8 százalékkal csökkent, vagyis ezer aktív 
vállalkozásra immár kettőnél is kevesebb csőd 
jutott. A kereslet növekedése ellenére a 
kereskedelmi társaságokat érintette leginkább a 

fizetésképtelenség: az ilyen esetek negyedéért 
voltak felelősek. Az építőipar is nagy százalékban 
képviseltette magát a csődeljárásokban, csakúgy, 
mint 2014-ben. Az építőipari és az ingatlanvállalatok 
körében egyaránt 15 százalék volt.

Az 5 legjobb szektor 

Információszolgáltatási tevékenységek

Gyógyszeripar

Gép- és berendezésgyártás

Társadalmi munka

Vízgyűjtés, -kezelés, és –ellátás

Az 5 legrosszabb szektor 

Nagykereskedelem

Kiskereskedelem

Épületek építése

Ingatlan

Szárazföldi és csővezetékes 
szállítás

Az öt legnagyobb csődeljárás 2015-ben

Vállalat Szektor Alkalmazottak 
száma Székhely

1. CORPORATE COMMERCIAL BANK Bank 629 Szófia

2. INTEGRIRANI PATNI SISTEMI AD
Út- és autópályaépítés

96 Skriniano 

3. BURGASZI HAJÓDOKK Hajóépítés 10 Szófia

4. TC IME VEST Pénzügyi szolgáltatások n.a. Szófia

5. INTERTRUST HOLDING
Üzleti és egyéb 
menedzsment-tevékenység 6 Szófia
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Horvátország - ébredés a hosszú 
recesszióból

Horvátországban a gazdasági növekedés végre 
visszatért a pozitív tartományba: a recesszió hat 
egymást követő éve után 2015-ben 1,6 
százalékos GDP-növekedés jelentkezett, amit 
egyaránt táplált a külső és a belső kereslet. Ez 
utóbbit tekintve a háztartások fogyasztása végre 
nőtt és – az elmúlt három évvel ellentétben – 
pozitív mértékben járult hozzá a GDP-adathoz. A 
munkaerőpiaci helyzet is javult: a 
munkanélküliségi ráta csökkent, a bérek 
emelkedtek. A személyi jövedelemadó 
csökkentése elősegítette a lakossági fogyasztás 
bővülését. A zsugorodás ellenére a 
munkanélküliségi ráta még mindig magas: 2015-
ben 16.3 százalékon állt, s a legfrissebb, 2016 
márciusi adatok szerint 14,9 százalékon (ld. 4. 
ábra). Ez nem csak a legmagasabb érték a Kelet-
Közép-Európában, hanem az egész Európai Unió 
egyik legrosszabbja, csak Görögországban és 
Spanyolországban súlyosabb a helyzet. A bruttó 
állóeszköz-képződést az EU-források nagyobb 
mértékű lehívása támogatta azáltal, hogy a 
beruházások főként az állami szektorban 
bővültek. Azonban a magánszektorban is a 
javulás jelei kezdtek jelentkezni ebben a 
tekintetben.

A vállalati szféra versenyképességének fokozása 
a kormány elsődleges céljai között szerepel. A

Azt követően, hogy éveken át meghaladta a GDP 
5 százalékát, 2015-ben a költségvetési hiány 3,2 
százalékra esett vissza. A kormány további 
deficitcsökkenést irányzott elő az államadósság 
stabilizálás amellett. A várakozások szerint ez 
utóbbi enyhe emelkedést mutathat, ám ennek 
üteme jóval elmarad az elmúlt években 
tapasztaltaktól.

4. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása (%)

Forrás: Eurostat

kis- és középvállalati szektor növekedésének 
stimulálása érdekében a kormány 500 millió 
eurós programot indított. A vállalati szektor 
felpezsdítése érdekében a kormányzat le kívánja 
bontani a vállalkozók és befektetők által 
tapasztalt akadályokat. A kormány bejelentette, 
hogy csökkenti az adójellegű hozzájárulások 
mértékét, módosítja a bírósági rendszert (a 
bírósági gyakorlat összehangolása és az 
eljárások időtartamának rövidítése érdekében), 
valamint felgyorsítja az építési engedélyek 
kiadásának átfutási idejét . A Coface előrejelzése 
szerint a GDP-növekedés üteme idén elérheti az 
1,9 százalékot; a munkaerőpiac további javulása 
pozitív hatást fejt ki a gazdaság teljesítményére. 
Azonban a folytatódó tőkekivonás akadályozza a 
háztartások fogyasztásának határozott 
élénkülését. A tavalyi esztendővel ellentétben a 
beruházásokat jórészt állami projektek fűtik, a 
magánszektor csak kismértékben járul hozzá a 
bővüléshez. A kitartóan nagy adósságteher 
egyaránt visszafogja az állami és a 
magánszektor. Ugyan napirenden vannak a 
strukturális változások, a kormányzati reformok 
előrehaladása bizonytalan.

5. ábra: Vállalati csődök szektorok szerint 2015-
ben

3 http://www.total-croatia-news.com/business/2947-good-news-for-entrepreneurs-croatian-government-to-reduce-parafiscal-levies 

Forrás: Coface

Tavaly nem csak a makrogazdasági oldal lépett a 
javulás útjára: a csődbe ment vállaltok száma 28 
százalékkal csökkent éves összehasonlításban. 
Azonban a tavaly (összesen 1977 csődeljárásból) 
elindult 696 bírósági eljárás mellett nagy 
számban fordultak elő csődeljárás 
megkezdésére beterjesztett esetek. A 
csődeljárások megugrottak azzal, hogy 2015 
szeptemberében életbe lépett az új csődeljárási 
törvény, amelynek értelmében a Nemzeti 
Pénzügyi Ügynökség köteles – nyolcnapos 
határidővel – csődeljárást kezdeményezni 
minden olyan vállalkozással szemben, amelynek 
számlái 120 napnál hosszabb ideig állnak zárolás 
alatt. Ennek nyomán a csődeljárások száma   
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Az 5 legjobb szektor 

Pénzügyi szektor 

Ásványi termékek, vegyipar, olajipar, 
műanyagipar, gyógyszeripar, 
üveggyártás

Gépjármű- és motorkerékpár-gyártás, 

egyéb járművek és szállítás 

Üzleti és személyi szolgáltatások
Fémipar

Az 5 legrosszabb szektor

Közművek és közszolgáltatások

Építőipar

Textil-, bőr- és ruházati ipar

Elektromos berendezések, elektronikai 
és IT szektor

Fa- és bútoripar

Az 5 legnagyobb csőd 2015-ben

Vállalat Alkalmazottak 
száma Kintlévőségek (euróban) Székhely

1. ANTE JURKOVIĆ 1 44,755,535 Zágráb

2. TLM Aluminium 487 41,615,840 Šibenik

3. TRGOVAČKI CENTAR SOLIDUM 9 32,039,530 Zágráb

4. ADRIA ČELIK 237 31,047,344 Kaštel Sućurac

5. MERKUR-HRVATSKA 132 28,770,179 Zágráb

megugrott tavaly. A további tényezők között 
szerepel a rövidített csődeljárás, amelyet azokban 
az estekben indítottak, amikor a vállalkozás három 
éve nem nyújtott be pénzügyi mérleget, nem 
rendelkezett eszközökkel, illetve alkalmazottakkal. 
Egy másik szabály pedig azt mondja ki, hogy ha egy 
vállalkozás bankszámlája 60 napnál hosszabb ideig 
folyamatosan zárolás alatt áll, akkor bírósági 
felszámolási eljárás kezdeményezhető, amelynek 
végeredménye az adósokkal hitelezőkkel? történő 
megállapodás és a vállalkozás működésének 
folytatása, vagy a csődeljárás elindítása.

Az építőipar továbbra is nagy százalékot képvisel 
a csődstatisztikákban. Jóllehet a szektorban 
bekövetkezett csődök száma csökkent tavaly, még 
így is az összes csőd negyedét adta csakúgy, mint 
2014-ben. A legmagasabb fizetésképtelenségi 
rátával jellemezhető, legnagyobbat bukó 
szektorok között szerepel a textil- és ruházati ipar, 
valamint a közművek és a közszolgáltatások. Ez 
utóbbi körben a fizetésképtelenségek száma 53 
százalékkal ugrott meg 2015-ben.
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Csehország - A gazdasági
növekedés éllovasa 2015-ben
Tavaly a cseh gazdaság lenyűgöző, 4,2 százalékos 
bővülést produkált, lekörözve az összes kelet-
közép-európai államot. A pozitív eredmény az 
állami beruházások kivételes mértékű 
megugrásának tulajdonítható. 2015 jelentette az 
utolsó olyan évet, amikor az előző EU-
finanszírozási ciklusból hátramaradt támogatások 
még felhasználhatók voltak, Csehország pedig 
sikeresen hívta le ezeket a forrásokat és építette 
be őket az EU társfinanszírozásában elindított 
beruházási projektekbe. A készletek is bővültek, a 
katonai repülőgép-vásárlás is hozzájárul a GDP-
növekedés tempójához. GDP-t. Idén azonban a 
cseh gazdaság már nem tud ilyen ütemben 
bővülni.  A Coface előrejelzésében szerényebb, ám 
még így is tisztes, 2,4 százalékos fejlődés szerepel 
a 2016. évre vonatkozóan. Az elmúlt évihez 
hasonlóan a gazdasági aktivitást a lakossági 
fogyasztás táplálja. Az alacsony munkanélküliség 
is komoly hajtóerőt jelent Csehországban, hiszen a 
munkanélküliségi ráta 5,1 százalék volt 2105, az 
egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. A 
munkabérek emelkedése és az alacsony infláció is 
támogatja a lakossági fogyasztás erősödését. 

A háztartások növekvő költésével szemben a 
bruttó állóeszköz-képződés a tavalyi erőteljes 
felfutást követően idén várhatóan kismértékben 
csökken. Ugyanakkor a magánszektor beruházásai 
valószínűleg növekednek a kereslet ígéretes, s a 
vállalkozásokat kapacitásbővítésére késztető 
kilátásai miatt. Számos európai és elsősorban 
német márka gyártóközpontjaként Csehország az 
ellátási lánc fontos elemévé nőtte ki magát. 
Jóllehet a mai napi bizonyos mértékben külföldi 
terméke összeszerelésén és a szolgáltatásokon 
alapul, a cseh gazdaságban kétségkívül erős a 
külföldi jelenlét. Ez ugyanakkor kockázatokkal is 
jár, hiszen a külföldi vállalatok más, kedvezőbb 
költségszintet kínáló országokat is figyelme 
vehetnek új beruházásaik kialakításánál. A 
munkavállalóknak járó juttatások Csehországban 
nagyobb mértékben nőttek, mint a 
termelékenység, ugyanakkor a kelet-közép-
európai régió több országában is alacsonyabb a 
munkaerő költsége.

6. ábra:
Államháztartási hiány és államadósság (%)

*Coface előrejelzés
Forrás: Convergence Programme (May 2016 update), Coface

4 Convergence Programme of the Czech Republic, May 2016, http://www.mfcr.cz/assets/en/media/Convergence-Programme-CR-May-2016_v01.pdf.

Éveken át tartó költségvetési konszolidációt 
követően 2014-ben már javult a helyzet, tavaly 
pedig a gazdasági aktivitást az állami beruházások 
és a fogyasztás is táplálta. Csehország továbbra is 
kedvező államháztartási adatokkal büszkélkedhet: 
a hiány szerény mértékű, az államadósság szintje 
pedig kezelhető.

Az államháztartás szemszögéből az EU-források 
nagyobb mértékű felhasználása komoly mértékben 
járul hozzá a hiánycsökkentéshez. Az is sokat 
javított a helyzeten, hogy az államkötvények 
hozama rekordmélységbe csökkent. 2015 
augusztusában a közepe lejáratú államkötvények 
első ízben keltek el negatív hozam mellett a 
másodpiacon. Azóta már tíz olyan államkötvény-
aukció zajlott az elsődleges piacon, ahol negatív 
hozam alakult ki. A kincstárjegyek folyamatosan 
negatív hozam mellett forognak az elsődleges 
piacon, de a másodlagos piacon is ez a helyzet .

A tavalyi évben elért lenyűgöző gazdasági 
növekedés ellenére Csehországban a 
fizetésképtelenné váló vállalatok száma 8.7 
százalékkal emelkedett éves összehasonlításban. 
Ez az arány 13900 vállalkozást érintett a vizsgált 
időszakban. Megjegyezendő, hogy az előző 
évekhez hasonlóan a csőd a legnagyobb számban 
az inaktívvá váló egyéni vállalkozókat érintette. 
Habár a kedvező makrogazdasági körülmények – 
kiváltképp a lakossági fogyasztás jelentős mértékű 
növekedése – pozitívan hatott a vállalati szférára, a 
számos szektorban jelentkező éles verseny 
nyomán a vállalatok alacsony árrést voltak 
kénytelenek alkalmazni. Jóllehet a munkaerőpiacon 
kialakult pozitív helyzet kedvező a háztartások 
számára, egyben fokozza költési hajlandóságukat, 
a vállalatok nehezebben találnak megfelelő 
munkaerőt, kiváltképp azokon a területeken, ahol 
szaktudás szükséges. Emellett a bérnövekedés 
emelkedő működési költséget jelentett a vállalatok 
számára. 

7. ábra:
Vállalati fizetésképtelenség Csehországban szektor
szerinti megoszlásban 2015-ben

Forrás: Coface
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Az 5 legjobb szektor 
Gyógyszeripari termékek 
előállítása

Biztosítási szektor

Bányászati szolgáltatások támogatása

Légi szállítás

Dohánytermékek gyártása

Az 5 legrosszabb szektor 
Környezetszennyezés elhárítása és 
egyéb hulladékkezelése

Mélyépítészet

Kokszgyártás és a finomított petróleumon 
alapuló termékek előállítása

Irodai adminisztrációs é egyéb 
üzlettámogatási tevékenység

Pénzügyi szolgáltatások (kivéve 
biztosítás)

Az 5 legnagyobb csőd 2015-ben

Vállalat Ágazat Alkalmazottak
száma

Székhely

1. KF Oil s.r.o. Üzemanyagok és kapcsolódó termékek 
nagykereskedelme

19 Prága

2. RD CZ Energy s.r.o. Áramkereskedés 2 Prága

3. VOKD, a.s. Mélyépítészet 480 Ostrava

4. LIJA a.s. Fémek és ércek nagykereskedelme 24 Frýdek-Místek

5. EFEKTIM a.s. Háztartási cikkek nagykereskedelme 10 Prága

Az előző esztendőhöz hasonlóan a 
fizetésképtelenné váló vállalatok listáját 2015-ben is 
kiskereskedelmi cégek vezették a cseh gazdaság 
egészében elfoglalt részarányuknak megfelelően. 
Tavaly viszont a 2014-es 15,8 százalékról 13,8 
százalékra csökkent a súlyuk a csődeljárások között. 
Ezzel szemben az építőipar részaránya nőtt az 
időszakban, ami arra utal, hogy a likviditási 
problémák és a tartozás még mindig visszafogja a 
szektor üzleti aktivitását. Ennek ellenére a kiskereske-

delemben és az építőiparban a fizetésképtelenségi 
ráta nem nőtt olyan mértékben, hogy a 
legnagyobbat bukó ágazatok közé kelljen sorolni 
őket. A nyersanyagpiacokon tapasztalt kihívások és 
áresés nyomán a bányászattal és kőfejtéssel 
foglalkozó vállalatok nagy arányban jelentek meg a 
csődstatisztikákban. A kokszgyártás és a finomított 
petróleumon alapuló termékek előállítása az egyik 
leggyengébb szektor lett. 
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Magyarország - KKV intézkedések 
hada
A magyar gazdaság stabil növekedési számokat 
produkál a 20102 recesszió óta. Az EU-pénzek 
jelentős mértékben járultak hozzá a növekedéshez, 
de messze nem ez jelentette az egyetlen ilyen 
tényezőt. Az ország gazdaságának tempós 
bővülését a kormányzati politika – így a monetáris 
lazítás, a KKV-hitelezés felfuttatását célzó 
unortodox intézkedések, és a közfoglalkoztatás 
növelése – is táplálta. A magyar gazdaság és az 
ország fő kereskedelmi partnerei javuló kilátásokkal 
számolhatnak. A magán- és az állami szektorban 
egyaránt nőtt a munkaerő-igény, ami – a 
devizahitelek forintosítása mellett – szintén pozitív 
hatást fejtett ki a háztartásokra. Habár a Coface 
előrejelzésében szereplő kétszázalékos gazdasági 
növekedés lassulást jelez a 2015-ös 2,9 százalékhoz 
képest, ez főként az EU-források renyhébb 
felhasználásának tulajdonítható, ám ez a 
várakozások szerint a jövő évtől ismét erősödésnek 
indul. A munkaerőpiacon tapasztalható folyamatos 
javulás és a fiskális intézkedések (így az SZJA- és 
ÁFA-csökkentés) nyomán a lakossági fogyasztás 
továbbra is központi szerepet tölt be a gazdaság 
növekedésében. 2015-ben a munkanélküliségi ráta 
történelmi mélypontra, 6,8 százalékra csökkent, 
majd tovább esett és idén márciusban már csak 5,8 
százalékon állt. A foglalkoztatás vélhetően tovább 
bővül köszönhetően a magánszektornak és a 
közmunkaprogramnak.

Az elmúlt évek során a vállalkozásokat különféle 
adók és adójellegű sarcok sújtották, például az 
ország bank-, energia-, és távközlési szektora 
számára bevezetett újabb pénzügyi terhek. A 
költségvetés helyzetének javulása és a gazdasági 
növekedés erősödése ellenére, további adókat 
vezetett be a kormány – például a dohányipari 
cégekre vetett ki adót, bevezette az 
élelmiszervizsgálati díjat, megdóztatta a pénzügyi 
tranzakciókat, vegyipari termékeket, valamint 
bevezetni tervezte az internetadót is, ám ez utóbbit 
a közvélemény felzúdulása nyomán végül elvetette. 
Az ország szabályozói és törvénykezési kereteinek 
esetleges további módosítása bizonytalanságot 
szült, így a vállalatok már nem szívesen eszközöltek 
beruházásokat, nem terveztek bővülést. A Magyar 
Nemzeti Bank ösztönző intézkedéseket vezetett be, 
például jelentősen csökkentette az alapkamatot és 
elindította a kis- és középvállalkozások számára 
alacsony hitelkamatot biztosító Növekedési 
Hitelprogramot. Ennek ellenére a vállalati szektor 
egészében folytatódott a tőkekivonás. A KKV-
hitelezés további támogatását elősegítő újabb 
intézkedések is hozzájárulhatnak az ország 
gazdasági aktivitásához. A nagyobb vállalatok 
körében az az általános vélemény, hogy a helyzet 
javulhat, amennyiben az adóterhelés nem nő. A 
bankszektor némileg fellélegezhet, hiszen az év 
elején csökkent a bankadó é a kormány ígéretet tett, 
hogy a továbbiakban nem vezet be a bankszektor 
nyereségét hátrányosan érintő intézkedéseket. A 
beruházásokat ösztönző unortodox intézkedések 
mellett (például az új 

Piaci Hitelprogram), a jegybank továbbra is 
alkalmaz hagyományos módszereket is. Az elmúlt 
években végrehajtott számos kamatcsökkentés 
után az MNB az idei évben eddig háromszor 
csökkentette az alapkamatot, ami így jelenleg 0,90 
százalékon áll. A kamatcsökkentési ciklus 2012 
augusztusában, 7 százalékos kamatszint mellett 
kezdődött. A kamatcsökkentések nyomán a 
Magyar Nemzeti Bank lett a feltörekvő piacok 
jegybankjai között az első, amely negatív 
kamatkörnyezetet hozott létre, hiszen az 
egynapos jegybanki betét kamata -0,05 százalék 
idén márciustól.

8. ábra:
A jegybanki alapkamat alakulása

Forrás: Magyar Nemzeti Bank

Az említett intézkedések azonban nem 
elegendőek arra, hogy a tavalyi szinten 
fennmaradjon a gazdasági növekedés mértéke, 
főleg azért, mert az új EU-büdzséből származó 
források felhasználása lassan indul be. A vállalati 
szféra egyre bizakodóbb a gazdasági kilátásokat 
illetően, a jegybank pedig továbbra is olyan 
intézkedéseket hoz, amelyeknek célja a 
tőkekivonás megakadályozása és a gazdaság 
élénkítése. Habár idén a beruházások kisebb 
mértékben járulnak hozzá a GDP-növekedéshez, 
2017-től kezdődően pozitív dinamikát jelentenek 
majd. A magyar gazdaság legfontosabb 
szegmense továbbra is az autóipar, amely a 
hozzáadott érték közel 4,5 százalékért és az 
össztermelés mintegy 10 százalékáért felelős. A 
szektor viszonylag pozitív kilátásait több tényező 
is táplálja, így az autógyártás számára kedvező 
helyi környezet, a nyugat-európai kereslet (a 
termelés zömét ide exportálják), valamint a 
túlkapacitással bajlódó más euróövezeti 
autógyárakkal szemben továbbra is meglévő 
költségelőny.

A kielégítő mértékű gazdasági növekedés, a 
magyar vállalatok számára kedvezőbb váló 
kilátások és a fizetési hajlandóság javulása mind 
hozzájárult ahhoz, hogy az ország besorolása idén 
januárban A4-re javult. A mikrogazdasági oldalon 
tapasztalt javulást a csődstatisztikák is 
alátámasztják. Ennek ellenére a csődeljárások 
terén tavaly regisztrált 44 százalékos elképesztő 
zuhanás jórészt az inaktív vállalkozások 
adminisztratív úton történő megszüntetésének 
köszönhető. A magyar törvények értelmében az 
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Az 5 legjobb szektor 

Egészségügy

Oktatás

Elektronika és számítástechnika

Nyomdai szolgáltatások

Banki és pénzügyi szolgáltatások

Az 5 legrosszabb szektor 

Papírgyártás és csomagolás

Energiaipar

Élelmiszeripar

Faipar

Közművek

üzleti évet december 31-én záró vállalkozások a 
következő év május 31.-ig kötelesek benyújtani 
éves pénzügyi beszámolójukat. Amennyiben egy 
gazdasági társaság a határidőig nem tesz eleget 
ennek a kötelezettségnek, az adóhatóság 
késedelmi büntetést szab ki és kötelezi a céget 
arra, hogy 30 napon belül nyilvánosságra hozza az 
éves pénzügyi jelentést. Amennyiben a cég ennek 
sem tesz eleget, az adóhatóság újabb büntetést 
szab ki és 60 napos határidőt határoz meg a 
pénzügyi jelentés publikálására. Amennyiben a 
vállalat a második felszólításnak sem tesz eleget, 
az adóhatóság azonnali hatállyal visszavonja a cég 
adószámát és tájékoztatja az illetékes 
cégbíróságot. Ezt követően a cégbíróság – az 
adóhatóság tájékoztatásának kézhezvételétől 
számított 20 nap múlva – megszünteti a 
társaságot és kezdeményezi a kényszertörlést. A 
már nem működő vállalkozások megszüntetésére  

irányuló intézkedések kiváltképp javították a 2014. 
évi csődstatisztikákat. Ezek az alvó vállalatok ezért 
kevéssé jelentek meg a tavalyi csődstatisztikákban, 
így ezek a számadatok jókora csökkenést mutatnak. 
Azonban a javulás akkor is számottevő, ha a 2015. 
évi adatokat a 2 14. évi adminisztratív felszámolások 
miatt relevánsabb 2013-as számokkal hasonlítjuk 
össze. A belföldi és a külpiacokon jelentkező 
erősebb kereslet máris pozitív hatást fejtett ki a 
vállalati fizetésképtelenség alakulására. A 
fizetésképtelenné váló vállalatok között az építőipar 
nagyarányú részvétele csökkent tavaly 2014-hez 
képest, habár a szektor ismét az élen végzett a 
csődeljárási listán (a nagykereskedelem és a 
kiskereskedelmet megelőzve).
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Balti államok – Az orosz 
gazdasági hanyatlás a vártnál 
kevésbé fáj

A kelet-közép-európai gazdaságok közül a Balti 
államok kitettsége a legnagyobb az Oroszországgal 
folytatott kereskedelem iránt. A 2014-ben 
bevezetett élelmiszerembargó és az orosz 
gazdaság teljesítményének visszaesése így komoly 
kockázatot jelentett a balti államok gazdasága és a 
helyi vállalkozások számára. Ezek az országok 
azonban az Európai Unió részét képezik és az 
euróövezethez való csatlakozásuk a nyugat-európai 
politikai kötődés demonstrációjaként is 
értelmezhető. Az oroszországi kereslet 
zsugorodását ellensúlyozandó a balti államok más 
exportpiacokra helyezték át a hangsúlyt. Emellett a 
belföldi piacon tapasztalható javulás is jelentős 
mértékben kompenzálja a visszaesést. A 
munkanélküliségi ráta továbbra is esik, a bérek 
pedig nőnek. A rendelkezésre álló munkaerő 
csökkenése miatt a vállalkozások növekvő 
bérnyomással kénytelenek szembenézni.

Litvániában a háztartások várakozásai pozitívak, 
hiszen idén már két alkalommal (januárban és 
júliusban) történt minimálbér-emelés. A 
magánszektor hitelfelvétele és a lakáshitelek is 
pozitív dinamikát mutatnak. A Litván Nemzeti Bank 
változásokat vezetett be a háztartások nagyarányú 
eladósodottságával kapcsolatos kockázatok 
mérséklése érdekében: ma már rövidebb 
futamidővel és szigorúbb feltételekkel lehet hitelhez 
jutni. A 2015. év számos kihívást tartogatott az 
építőipar számára: a szektor által kitermelt 
hozzáadott érték fokozatosan csökkent az év 
folyamán, majd 2016 első negyedévében alacsony, 
ám pozitív dinamikára állt be.  A kiadott építési 
engedélyek növekvő száma és az építőipari munkák 
iránt jelentkező kereslet növekedése azt jelzi, hogy 
az idei év némi javulást hozhat a szektor számára. 
Az építőipar gyenge teljesítményét a 
csődstatisztikák is alátámasztják, hiszen a szektor 
számolt be a legmagasabb csődarányról, amivel 
Litvánia legrosszabbul teljesítő szegmense.

9. ábra:
A fogyasztói bizalom index alakulása

Forrás: Eurostat

Az orosz embargó 
életbe lépése

A Coface előrejelzése szerint a litván gazdaság 
növekedése 2,8 százalék lesz idén, közel kétszerese a 
tavalyi 1,6 százaléknak, amely az ország egész 
gazdaságát érintő orosz export visszaesésének volt 
tulajdonítható. Az erőteljes bérnövekedéstől táplált 
lakossági fogyasztás marad továbbra is a gazdasági 
növekedés fő hajtóereje. Habár a kereskedelem tavaly 
nagymértékben hozzájárul a gazdasági aktivitáshoz, a 
fizetési problémákat nem tudta elkerülni. A 
kereskedelmi vállalatok a csődeljárások 29 
százalékában szerepeltek, pedig az előző évben az 
összes csőd közül 26 százalékot képviseltek. Ide 
tartozott a Fresh Market UAB csoport csődje is, 
amely előbb beszüntette e-kereskedelmi 
tevékenységét, majd csődöt jelentett az egész 
vállalkozásra nézve. Összességében a litván 
gazdaságban a fizetésképtelenné váló vállalatok 
száma 16,3 százalékkal növekedett tavaly. Az intenzív 
verseny és az alacsony árrés hátrányosan érintette 
egyes szektorok teljesítményét, ugyanakkor az orosz 
embargó viszonylag széles körben visszafogta az 
üzleti aktivitást. Ennek ellenére úgy tűnhet, hogy a 
legerősebb hatást hivatalosan még létező, ámbár már 
egy ideje fizetésképtelennek minősített vállalatok 
kigyomlálása jelentette. Az Állami Adóhatóság és 
Szociális Alap által végrehajtott akció tavaly jelentős 
mértékben megdobta a csődeljárások számát 
Litvániában, lehetetlenné téve az összehasonlítást az 
előző évek dinamikájával.   

10. ábra:
Vállalati csődök Litvániában 2015-ben, szektor szerinti
bontásban.

Forrás: Coface

A várakozások szerint Lettország gazdasági 
növekedésének üteme visszaesik. Ennek ellenére 
a 2016. évre szóló 2,3 százalékos előrejelzés még 
mindig tisztes bővülésnek számít, főleg, ha 
figyelembe vesszük az Oroszország és más, 
Lettországgal szoros kereskedelmi kapcsolatot 
ápoló Orosz Föderációs tagállamok gazdasági 
visszaesését. Az Oroszországba irányuló export 
mintegy a negyedével csökkent 2015-ben, és 
idén sem várható visszakapaszkodás. 
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Litvánia: Az 5  legjobb szektor 
Közigazgatás és honvédelem

Oktatás 

Egészségügy és szociális munka 

Egyéb szolgáltatások 

Bányászat és kőfejtés

Litvánia: Az 5  legrosszabb szektor  

Építőipar

Adminisztrációs és támogatási 
tevékenység

Szállás és vendéglátás

Szállítás és tárolás 

Vízgazdálkodás, hulladékkezelés, 
környezetvédelmi tevékenységek

Csakúgy, mint Litvánia esetében, a lett gazdaságot 
is a belföldi kereslet növekedése hajtja. A 
munkaerőpiaci javulást elősegíti a bérnövekedés, 
ami annak is köszönhető, hogy a minimálbér 2015-
ben és 2016-ban is nőtt. Tavaly végre - 2008 óta 
először – egyszámjegyű lett a munkanélküliségi 
ráta, és a csökkenő tendencia az elmúlt 
hónapokban is folytatódott. Habár a 
munkanélküliség további, fokozatos csökkenésének 
még van tere és a kormányzati politika is 
strukturális munkaerőhiány megoldásán dolgozik, a 
munkanélküliség további csökkentését strukturális 
akadályok fogják vissza. Az üzleti kondíciók 
szektoronként más-más képet mutattak. Litvánia 
legnagyobb acélgyára, a Liepajas metalurgs 2015-
ben újra termelni kezdett azt követően, hogy 2013-
ban fizetésképtelenné nyilvánították. De az acélipar 
még így a kínai túltermelés miatt kialakult, az egész 
világpiacot hátrányosan érintő alacsony 
árszínvonaltól szenved. Az Európai Bizottság által 
bevezetett dömpingellenes intézkedések jelentenek 
ugyan némi gyógyírt, de a szektor helyzete 
továbbra is kihívásokkal tűzdelt szerte a világon. Az 
építőipar továbbra is nehézségekkel néz szembe, az 
oroszországi kereslet visszaesése és az egyes 
európai országok által bevezetett protekcionista 
intézkedések negatív hatás fejt ki a szállítási 
szektorra. Mindkét szektor nagy részaránnyal van 
jelen az ország csődstatisztikáiban. Az ügyfelek 
részéről jelentkező kereslet növekedése nem volt 
elégséges ahhoz, hogy fenntartható javulást 
idézzen elő a kereskedelmi vállalatoknál, hiszen ez a 
szektor az egyik leggyakoribb szerepelő volt a 
tavaly indított csődeljárások között. A negatív 
hatások ellenére a csődök száma csökkent tavaly, a 
2014-es adathoz képest 13,8 százalékkal 830 esetre 
zsugorodott.

Észtország vállalati szektorában hasonlóképpen 
javult a csődhelyzet 2015-ben. 2014-hez 
viszonyítva 9,7 százalékkal csökkent a 
csődeljárások száma. A szektor szerinti bontás a 
lettországi helyzetet idézi. A fizetésképtelenné 
válást tekintve legrosszabbul teljesítő vállalatok 
között szerepeltek kis-és nagykereskedelmi cégek, 
építőipari vállalatok, gyártó- és szállítási cégek. A 
szállítási szektorban a csődök leginkább a kelet-
közép-európai régióba irányuló közúti fuvarozáshoz 
kapcsolódó vállalatok

körében fordultak elő, habár a legnagyobb csőd 
mégis az Estonian Air nevéhez fűződik. A 
légitársaság több mint 250 alkalmazottal és 90 
millió eurót meghaladó kötelezettséggel állt földbe.

A makrogazdasági oldalon Észtország produkálta a 
Baltikum leglanyhább gazdasági növekedését. 2015-
ben 1,1 százalékos bővülésről adott számot, habár a 
várakozások szerint a gazdasági aktivitás 
fokozatosan erősödik, idén már 1,8 százalékot, 2017-
ben pedig közel 3 százalékot ér majd el. 
Megjegyzendő, hogy Észtország sokrétűbb kiviteli 
struktúrával rendelkezik, mint balti társai, ám a 
kelet-közép-európai országokkal összehasonlítva a 
Skandináv államok felé fennálló nagyobb 
kereskedelmi kitettsége miatt hátrányosan érintette 
az északi gazdaságok lassulása. Habár Finnország 
talpra állt a recesszióból, a növekedés még mindig 
ingatag, mindössze 0,5 százalékot ért el tavaly. 
2014-hez képest Norvégia és Dánia is gazdasági 
lassulásról számolt be tavaly. Annak ellenére, hogy 
Észtország igyekezett kereskedelmi piacait mind 
jobban diverzifikálni, Oroszország jelentős 
exportdesztináció maradt. Ráadásul az országot az 
alacsony olajár is sújtja, minek következtében a 
palaolaj-kitermelés elvesztette hatékonyságát. Az 
EU-piacokra irányuló kivitel is pozitív dinamikát 
tudott felmutatni, ám a növekedés legfőbb 
hajtóereje a háztartási fogyasztás volt. A 
munkaerőpiacon történt pozitív fejlemények – 
úgymint a munkanélküliségi ráta esése, valamint a 
minimum- és reálbérek növekedése – táplálták a 
fogyasztási célú költést. Ennek ellenére a 
munkanélküliségi helyzet vélhetően nem javul a 
közelmúltban tapasztalt mértékben. Idén 
márciusban a munkanélküliségi ráta 6,8 százalékon, 
vagyis magasabb szinten állt, mint a tavalyi év 
hasonló időszakában. Ez pedig ellentétes irányt 
jelentett a régió legtöbb országával összevetve, 
hiszen ott csökkent a munkanélküliség mértéke a 
vizsgált időszakban. A munkaerőpiac teljesítményét 
a munkaképes korú lakosság csökkenése és az ún. 
munkaképességi reform érinti hátrányosan. Ez 
utóbbi program a nyugdíjasokat próbálja 
visszacsábítani a munkaerőpiacra. Nem 
elképzelhetetlen, hogy a munkanélküliségi ráta nőni 
fog az elkövetkezendő pár év során, habár a 
várakozások szerint még így is jóval a kétszámjegyű 
mezsgye alatt marad.
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Az öt legnagyobb csőd Litvániában 2015-ben

Vállalat Szektor Alkalmazottak 
száma Székhely

1. FRESH MARKET UAB Általános jellegű kiskereskedelmi tevékenység 693 Vilnius

2. SKIRNUVA UAB Mélyépítészet 435 Alytus

3. INTERNETINE PREKYBA
FRESH MARKET UAB Online kiskereskedelmi értékesítés 412 Vilnius

4. LA - NIKA BALTICS UAB Fehérnemű-gyártás 407 Vilnius

5. LIETUVOS JURU LAIVININ-
KYSTE UAB Tengeri szállítás 378 Klaipeda

Lettország: Az öt legjobb szektor  
Közigazgatás és honvédelem

Bányászat és kőfejtés 

Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások

Áram-, gáz-, hő-ellátás, 
légkondicionálás

Egészségügy és szociális munka

Lettország: Az öt legrosszabb szektor 
Kis- és nagykereskedelem

Építőipar

Gyártás

Szállítás és tárolás 

Vízgazdálkodás, hulladékkezelés, 
környezetvédelmi tevékenységek

The 5 biggest insolvencies in 2015 in Latvia

Vállalat Szektor Alkalmazottak 
száma Székhelye

1. PĀRTIKAS KOMPĀNIJA SIA Kis- és nagykereskedelem 23 Riga

2. TMMetal Baltic SIA Gyártás 56 Ogre

3. METRADE SIA Kis- és nagykereskedelem 105 Riga

4. Cēsu miesnieks SIA Gyártás 62 Cesis

5. Baltijas Taksometre SIA Szállítmányozás 422 Riga
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Észtország: Az öt legjobb szektor  
Vízgazdálkodás, hulladékkezelés, 
környezetvédelmi tevékenységek 

IT és kommunikációs szektor

Oktatás

Egyéb szolgáltatások

Mezőgazdaság, erdő- és halgazdálkodás

Az öt legnagyobb csőd Észtországban 2015-ben

Vállalat Szektor Alkalmazottak 
száma Székhelye

1. ESTONIAN AIR AS Szállítás 256 Tallin

2. LÕUNA PARK OÜ Ingatlan n.a. Tallin

3. PIDULA MÕIS OÜ Ingatlan n.a. Kihelkonna

4. REY SEAKASVATUS OÜ Mezőgazdaság 30 Rapla

5. B.W.T. KING AS Kis- és nagykereskedelem 320 Tallin

Észtország: Az öt legrosszabb szektor  

Kis- és nagykereskedelem

Építőipar

Gyártás

Szállítás és tárolás

Ingatlanszektor
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Lengyelország - A háztartások 
fogyasztása tovább erősödik

A lengyel gazdaság 2014 óta stabilan 3% feletti 
növekedési rátával teljesített. Ez a tendencia 
tovább folytatódik, a Coface előrejelzése szerint 
2016-ban a GDP növekménye eléri a 3,4 
százalékot (ez némileg elmarad a tavaly mért 3,6 
százaléktól). A lengyel növekedést továbbra is a 
belföldi kereslet hajtja, ezen belül erős a 
magánfogyasztás és fokozódik a tárgyi 
eszközökre fordított beruházás. Az előző két 
évben impozáns mértékben nőtt a tárgyi 
eszközökbe fektetés, ami szerepet játszott a 
tavaly rögzített növekedési szinthez. Az 
infrastrukturális projektek révén az uniós források 
által nyújtott támogatás is pozitív hatással volt az 
építőiparra. Ezzel együtt a korábbi nehéz idők 
még mindig nyomot hagynak az ágazatban, 
mivel a fizetési szokások továbbra is csak 
kismértékben javulnak. A lakásügyet illetően a 
cégek élvezik a növekvő kereslet előnyeit, 
amelyet az ország történetének legalacsonyabb 
kamatszintje is támogat. A mérsékelt kamatlábak 
nemcsak a jelzáloghiteleket tették csábítóbbá: az 
alacsony kamatozású bankbetétek 
alternatívájaként fokozódott az érdeklődés a 
befektetési célú ingatlanvásárlás iránt. 2015-ben 
csökkent a csődbe menő építőipari cégek száma, 
bár továbbra is ezek teszik ki a csődeljárások 
több mint egyötödét. A korábbi uniós források 
kifutásának és a jelenlegi uniós pénzügyi kilátások 
lassú beindulása eredményeképpen már 
negatívvá vált a lengyel építőipari termelés 
növekedési dinamikája.

11. ábra:
Az ipari termelés és építőipari temelés dinamikája
(százalékos mértékben, változás éves alapon)

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A pozitív munkaerő-piaci helyzet előnyeit a 
háztartások is élvezik. A 2013. évi 10,3 százalékról 
7,5 százalékra esett vissza a munkanélküliségi ráta 
2015-re, majd 2016 áprilisára tovább csökkent 6,3 
százalékra. A cégek a lengyel nagyvárosokban és 
nagy ipari koncentrációjú településeken még akkor 
is nehezen találnak dolgozókat a munkaerőhiány 
enyhítésére, ha magasabb bérezést kínálnak. A 
tavalyi 3,5 százalékos nominál bérnövekedést a 
defláció reálértéken csak fokozta. A 2014 közepe  

óta Lengyelországot jellemző deflációt főként a 
tömegáruk alacsony ára okozza. Az idei év utolsó 
hónapjaira az előrejelzések pozitív inflációs 
értékeket jósolnak. A kedvező munkaerőpiaci 
feltételek várhatóan továbbra is megmaradnak. A 
lakossági fogyasztást a gyermekek után kapható 
új járadék is fokozhatja, amely különösen az idei 
év harmadik és negyedik negyedévében válhat 
ösztönzővé a kiskereskedelmi értékesítésben.

Bár a lengyel export 2015-ben 49,4 százalékkal 
részesedett a GDP-ből, ez a többi közép-kelet-
európai országhoz képest viszonylag alacsony. A 
gazdaságot a világpiaci helyzet is befolyásolja. Ez 
különösen a német iparágak végtermékeinek 
előállításához felhasznált lengyel alkatrészek 
kínálatán látható. A legnagyobb feltörekvő piacok 
– pl. Kína – lassulásával kapcsolatos aggályokat
Lengyelországnak a kereskedelmi kapcsolatok
miatt fontos szem előtt tartania. Ezek és egyéb
külső tényezők miatt Lengyelországban romlik a
közhangulat, s ezt a valuta leértékelődése és az
államkötvényeken jelentkező magasabb marzs is
tanúsítja. A lengyel politikai helyzet választásokat
követő fordulata óvatosabbá tette a
befektetőket. Az új kormány által végrehajtott
egyes intézkedésekért (mint a fent említett
gyermekügyi ellátásért) nagy árat kell majd
fizetnie az államháztartásnak, miközben az
adóbeszedés fokozására irányuló tervek nem
hozzák a várt bevételeket. Lengyelország már
idén januárban megkapta első leminősítését,
mikor a Standard & Poor’s hitelminősítő A
mínuszról BBB pluszra módosította besorolását.
A hitelminősítő a legnagyobb hangsúllyal a
politikai kockázatot említette, kifejtve: az új
lengyel kormány különféle olyan jogalkotási
intézkedéseket kezdeményezett, amelyek a
legfontosabb intézmények függetlenségét és
eredményességét gyengítik. A választási ígéretek
valóra váltása érdekében a kormány új terheket
rótt a pénzügyi ágazat legnagyobbjaira (köztük
bankokra is). Ez azonban mindeddig nem
jelentett akadályt a hitelkínálatban. A kis- és
középméretű vállalkozások versenyképességét
fokozni hivatott újabb teherként új
kiskereskedelmi adónem készül. Ennek az adónak
a részleteiről jelenleg folyik az egyeztetés,
valószínűleg hamarosan be is vezetik.

12. ábra:
Céges csődeljárások Lengyelországban ágazati
bontásban, 2015-ben

Forrás: Coface
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Az 5 legjobb szektor 

Gyógyszeripar

Távközlés

Papíripar

Bútoripar

Vegyipar

Az 5 legrosszabb szektor 

Fémipar

Építőipar

Nagykereskedelem

Kiskereskedelem

Szállítás

The 5 biggest insolvencies in 2015

Vállalat Szektor Alkalmazottak 
száma Székhelye

1. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-
Kredytowa

Pénzügyi 300 Varsó

2. HYDROBUDOWA Gdańsk Építőipar 350 Gdańsk

3. Q9 Nagykereskedelem n.a. Varsó

4. Hurtownia Opon KRAKUS Brożek Nagykereskedelem 20 Krakkó

5. NFC POLSKA Termelés és forgalmazás 20 Szczecin

So far, sectorial taxes have not hampered Po-
land’s business activities, although a more cau-
tious approach to fixed asset investments and 
some levels of uncertainty over further burdens 
are being expressed by a number of corporates. 
Higher domestic demand and growing exposure 
to export markets (supported by comfortable 
levels of exchange rates) contributed to improve-
ments in the corporate sector. Last year company 
insolvencies dropped by 10% y/y. Sectors direct-
ly dependent on consumer demand benefited 
from the improved prospects of Polish house-
holds, while profitable activity on export markets 
(such as furniture and machinery) confirmed the 

insolvency statistics. Despite improving domes-
tic and external economic conditions, as well as 
low oil prices, bankruptcies in the transport sec-
tor increased. Due to their strong exposure to 
foreign markets, road cargo transport companies 
are suffering from a slump in demand from the 
Russian market and the embargo. In addition, 
some Western European destinations (Germany, 
France) are subject to minimum local wage requi-
rements, which are lowering the competitiveness 
of Polish companies. Last but not least, domestic 
competition in the sector remained strong, which 
imposed the acceptance of lower margins amid 
stable fixed costs.



CSŐDELJÁRÁSOK A CEE RÉGIÓBAN 19

Románia - fiskális lökés

A gazdasági növekedés tavaly 3,8 százalékot ért el 
Romániában. Ehhez legnagyobb mértékben a 
fiskális ösztönzésnek köszönhetően a 
magánfogyasztás járult hozzá. 2015. június 1-től az 
élelmiszertermékekre vonatkozó általános forgalmi 
adó kulcsát 24-ről 9 százalékra csökkentették. Az 
állam gyorsított eljárásban vezette be a háztartási 
fogyasztás fellendítését célzó intézkedést, 
amelynek nyomán nőtt a rendelkezésre álló 
jövedelem. A magánfogyasztás Románia GDP-jének 
63 százalékát teszi ki. Az idén újabb csökkentésre 
került sor: a nem élelmiszertermékekre vonatkozó 
ÁFA-kulcsot faragták le (24-ről 20 százalékra). Az 
új adójogi kódex részeként további változtatásokat 
terveznek. Felmerül az osztalékadó eltörlése, a 
vállalkozások versenyképességének fokozása a 
bérek közterheinek és az aktív mikrovállalkozások 
adójának csökkentése révén, valamint az 
üzemanyagok és az alkohol jövedéki adójának 
csökkentése. Ezen túlmenően 2016 májusában 19 
százalékot emeltek a minimálbéren. E változtatások 
támogatják az idei növekedést, amely a Coface 
előrejelzése szerint eléri a 4,2 százalékot.

A növekedés szerkezete tavaly csaknem 9 
százalékos növekedést mutatott a beruházásokban. 
Más országokhoz hasonlóan Románia is kihasználta 
a lehetőséget, hogy az előző költségvetés 
elérhetőségének utolsó pillanataiban uniós 
finanszírozást használjon fel. A nettó export a 
belföldi kereslet fokozódása miatt erőteljessé váló 
behozatal miatt negatívan járult hozzá a 
növekedéshez. A kormányzat a kényelmes 
államháztartási helyzetnek köszönhetően fiskális 
támogató intézkedéseket tudott megvalósítani. Az 
államháztartási hiány, amely már 2014-ben is a GDP 
csupán 0,9 százalékát tette ki, 2015-ben 0,7 
százalékra csökkent. Románia az EU egyik 
legfegyelmezettebb fiskális politikájával 
dicsekedhet, amely 2015 végére a GDP 38,4 
százalékának megfelelő, szerény államadósságot 
eredményezett. A lendületes adócsökkentések és a 

kiadások növekedése azonban idén várhatóan 2,9 
százalékra, 2017-ben pedig még inkább növeli a 
költségvetési hiányt. Idén az államadósság is 
enyhén emelkedik – 40,9 százalékra -, noha az 
ország a közép-kelet-európai térség legnagyobb 
növekedését hozza. Az államadósság ezzel együtt 
is kezelhető szinten marad – alacsonyabban, mint 
több más gazdaságban. Az ÁFA-kulcsok 
csökkentése az infláció visszaesésével járt, amely 
2016 májusában éves összehasonlításban a -3,5 
százalékos történelmi mélypontra esett vissza. Ez 
az év második felében pozitívra fordul, a fokozódó 
magánfogyasztás, a bérek gyorsuló növekedése és 
a minimálbér növelése miatt. Bár e tényezők felfelé 
hajtják az inflációt, az ÁFA-csökkentések miatt nem 
várható magas infláció.

A vállalati szektor a gazdasági fellendülés 
haszonélvezője. A 2014-ben a legtöbb csődeljárást 
felmutatott építőipar az új építések és az építési 
engedélyezés felgyorsulásával a lakásszektorban 
jelentkező javulást tapasztalhatta meg. Másrészt 
viszont gyakran késedelmet szenvedtek a nagy 
infrastrukturális projektek. Az uniós források 
fokozott felvétele dacára e tekintetben az 
intézményi hatékonyság hiánya gátolta a nagyobb 
mértékű felhasználást. Tavaly az összes csődeljárás 
16 százalékáért az építőipar volt a felelős. Itt merült 
fel Románia egyik legnagyobb csődje, és a 
csődeljárások aránya tekintetében ez volt az egyik 
legrosszabban teljesítő ágazat (100 aktív építőipari 
cégre csaknem 6 csődeljárás esett).

A csődeljárások száma tavaly jelentősen, éves 
összehasonlításban 49,5 százalékkal csökkent 
Romániában. A részletesebb elemzés azonban azt 
jelzi, hogy a legnagyobb növekedés a nem aktív 
cégek körében jelentkezett – ennek eredményeként 
erőteljesen visszaesett az összes csődeljárás száma. 
A tavalyi évben nulla forgalmat bonyolító vagy 
kimutatásokat be nem nyújtó társaságok aránya 59 
százalék volt. A részletezés arra is rávilágít, hogy 
további 23 százalék a nagyon kis vállalkozások 
köréből került ki (amelyek forgalma 100 000 
eurónál kevesebb). A csődeljárások számának 
zsugorodása dacára azonban Románia csődeljárási 
mutatója továbbra is az egyik legmagasabb a 
közép-kelet-európai térségben. 2015-ben 100 aktív 
társaságra több mint két csődeljárás jutott.

A csődök egyik fő oka a likviditáskezelés. A cégek 
likviditása a kintlévőségek beszedésének 
hosszadalmassága miatt csökkent, noha a 
fizetésképtelen társaságok egyharmada nagyobb 
fogalomról és nyereségről számol be. Sőt, miután 
2008-hoz képest (95 nap) 2014-re megduplázódott 
(181 nap) a követelések kintlevőségének időtartama, 
a helyzet tovább romlott. A 2014-ben a társaságok 
által tapasztalt gyenge pénzügyi teljesítmény 
fizetési nehézségekhez vezetett, és 2015-ben 
gyakran csődöt okozott. 2014 során 5 százalékkal 
visszaesett az összes értékesítés, a nettó eredmény 
pedig 7,9 százalékkal lett kevesebb. Végül, de nem 
utolsó sorban, az eladósodottság az utóbbi 
években jelentősen emelkedett, a 2008. évi 76 
százalékról 123 százalékra ért 2014-re.

13. ábra:
Kiskereskedelmi forgalom Romániában (százalékos 
mértékben, éves változás)

Forrás: Eurostat
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Az 5 legjobb szektor 

Egészségügy és szociális ellátások

IT

Pénzügyi közvetítés

Ingatlanügyletek

Vállalkozásoknak nyújtott egyéb 
szolgáltatások

Az 5 legrosszabb szektor 
Textil-, ruha- és lábbeligyártás

Szennyvíz- és hulladékszállítás; 
köztisztaság és hasonló tevékenységek

Építőipar

Szállodák és éttermek

Élelmiszerek és italok

Az öt legnagyobb csődeljárás 2015-ben

Vállalat Szektor Alkalmazottak 
száma Székhely

1. FAMILY HOME CONCEPT SRL
(FOSTA DOMO RETAIL SA)

Kiskereskedelem 1,052 Bucharest

2. AMBIENT SRL Nagykereskedelem és disztribúció 1,276 Sibiu

3. SUCCES NIC COM SRL Kiskereskedelem 899 Ilfov

4. STRACO GRUP SRL Építőipar 513 Bucharest

5. OCEAM SRL Kiskereskedelem 1,431 Iasi

14. ábra:
Csődeljárások szerkezete

Forrás: BPI, MF, Coface

15. ábra:
Vállalati csődeljárások Romániában ágazat szerint 2015-
ben

Forrás: Coface

Forgalom 2015 2014 Dinamika 
2015/2014

 Teljes 
részesedés

Pénzforgalom nélkül 4,514 10,132 -55% 46%

Nulla - nincs tevékenység 1,303 3,766 -65% 13%

0 – 100 000 EUR 2,287 4,082 -44% 23%

100 000 – 500 000 EUR 937 1,231 -24% 9%

500 000 – 1 millió EUR 268 327 -18% 3%

1 – 5 millió EUR 455 476 -4% 5%

5 – 10 millió EUR 66 79 -16% 1%

10-50 millió EUR 51 66 -23% 1%

50-100 millió EUR 3 8 -63% 0.03%

> 100 millió EUR 2 3 -33% 0.02%

A fokozódó háztartási fogyasztás és az 
élelmiszertermékek ÁFA-kulcsának meglehetős 
csökkentése révén a kiskereskedelmi értékesítés 
fellendült. Ez tavaly a kiskereskedelmi 
csődeljárások jelentős, 59  százalékos visszaesés-

-ét jelentette. Ezzel együtt az aktív kis- és 
nagykereskedő cégek magas száma miatt az 
összes csődeljárás vizsgálata során ez a csoport 
bizonyult a legnagyobbnak.
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Szerbia - a gazdaság a
magánfogyasztás nagyobb 
hozzájárulását várja

A szerb gazdaság tavaly gyenge, 0,7 százalékos 
növekedési rátát mutatott. Ez azonban eredmény 
a 2014-es recesszióhoz képest, amikor -1,8 
százalék volt a mutató értéke. A többi közép-
kelet-európai gazdaságok zömétől eltérően 
Szerbiában nem a magánfogyasztás volt a fő 
hajtóerő. Ez a tényező negyedik éve folyamatosan 
csökken, ennek oka a gyenge munkaerőpiac. A 
reálbérek visszaesése tavaly éves 
összehasonlításban 2,5 százalékot tett ki, és az 
állami vállalatok átalakítása további tömeges 
elbocsátásokhoz fog vezetni. A 17 százalékos 
munkanélküliségi ráta továbbra is magas, bár az 
utóbbi években csökkent. A 2016 első hónapjaira 
vonatkozó kiskereskedelmi és béradatok a 
háztartási fogyasztás élénkülésének 
valószínűségét jelzik.

A 2015-ös növekedést a beruházások fokozódása 
és a nettó export pozitív hozzájárulása táplálta. A 
beruházásokat segítette a jelentős pénzügyi 
lazítás és a javuló üzleti környezet. A kereskedelmi 
partnerek fellendülése támogatta a főleg 
Olaszországba, Németországba, Bosznia-
Hercegovinába, Oroszországba és Romániába 
irányuló kivitel erősödését. Mivel Szerbia nem EU-
tagállam, a várakozás az volt, hogy az ország az 
Oroszországgal fennálló szabadkereskedelmi 
megállapodás és az embargó hiányának előnyeit 
élvezheti – ez azonban nem hozott jelentős 
növekedést. Az oroszt recesszió az onnan érkező 
behozatal zsugorodását eredményezte, de még 
2014-ben is, amikor az orosz növekedés pozitív 
volt, Szerbia összes exportjának csupán 7 
százaléka érkezett oda. Ezzel együtt az 
összkivitelnek ismét támogatnia kell Szerbia idei 
gazdasági tevékenységét, az uniós piacokról 
származó kereslet révén. Kis gazdaság lévén, az 
ország exportképes áruinak kínálata nem széles. A 
kormányzat számára továbbra is prioritás az uniós 

csatlakozás.

A fiskális konszolidáció és a szerkezeti reformok 
ugyan zajlanak, azonban olyan népszerűtlen 
intézkedéseket is tartalmaztak, mint a 
javadalmazások és nyugdíjak 10 százalékos 
nominális csökkentése, ami a magánfogyasztásra 
negatívan hatott. A szerkezetváltás 
végrehajtásának folytatása létfontosságú, annak 
elmaradása vagy késedelme további 
kockázatokkal jár. A Coface előrejelzése szerint a 
GDP-növekedés idén 2,0 százalékra, 2017-ben 2,5 
százalékra gyorsul. Az államháztartás helyzet 
azonban ezzel együtt is kihívásokat támaszt, 
mivel az államháztartási hiány a legjobb esetben 
is valamivel a GDP 3 százaléka alatt marad, 
miközben a fokozatosan növekvő államadósság a 
GDP 80 százalékát közelíti.

A jobb, de még mindig próbára tévő gazdasági 
feltételek közepette a társasági csődeljárások 
mértéke éves alapon 7,0 százalékkal 4,05 
százalékra emelkedett 2015-ben. Számos más 
gazdasághoz hasonlóan az acélipar és az 
építőipar a legrosszabban teljesítő ágazatok 
között volt. Szerbia tavalyi két legnagyobb 
társasági csődjére az acéliparban került sor. A 
háztartási fogyasztás fokozatos növekedése, az 
erősödő bizalom, a korábbi pénzügyi enyhítések, 
a közvetlen külföldi befektetések és állami 
befektetések, valamint a külföldi kereslet 
növekedése mellett a vállalati szektor kedvezőbb 
környezetre és javuló üzleti feltételekre számíthat.

16. ábra:
Munkanélküliségi ráta (százalékos mérték, 15-64 éves
munkaképes korú népesség)

Forrás: Szerb Köztársaság Statisztikai Hivatala
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Az 5 legjobb szector 

IT

Távközlés

Olajipar

Gyógyszeripar

Mezőgazdaság

Az 5 legrosszabb szektor 

Acélipar

Építőipar

Élelmiszeripar

Kiskereskedelem

Nagykereskedelem

Az öt legnagyobb csődeljárás 2015-ben

Vállalat Szektor Alkalmazottak 
száma Székhely

1. SIRIUM STEEL DOO Acélipar 270 Sremska Mitrovica

2. FABRIKA ŽELEZNIČKIH VOZILA
ŽELVOZ

Acélipar 392 Smederevo

3. KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC Élelmiszeripar 457 Šabac

4. BIP AD Élelmiszeripar 530 Belgrád

5. INDUSTRIJA MAŠINA I TRAKTORA AD        Gépipar 809 Belgrád
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Szlovákia – további járműipari 
befektetésre csábít

2015-ben a szlovák gazdaság 3,6 százalékkal bővült 
– ez az elmúlt négy év legjobb eredménye. Ehhez 
főképpen a bruttó állóeszköz-felhalmozás járult 
hozzá, mivel az előző uniós költségvetés lehívási 
időszakában nagyobb mértékben használtak fel 
uniós forrásokat. Ennek eredményeként a 
beruházási teljesítmény össznövekedése 2,9 
százalékpontot ért el, ami 2005 óta a legmagasabb 
érték. A belföldi kereslet egy további eleme, a 
magánfogyasztás is erőteljesen hozzájárult a 
gazdasági tevékenységhez, a javuló munkaerőpiaci 
helyzet, a bérek növekedése és a negatív infláció 
révén. Szlovákiában folyamatosan javul a 
munkanélküliség, tavaly 11,5 százalékra esett vissza, 
miközben nemrégen, még 2013-ban is 14,2 
százalékon állt. 2016 áprilisában tovább csökkent a 
mutató, 10,2 százalékra. 2017-re valószínűnek 
látszik az egyszámjegyű éves átlag elérése. Bár a 
jelenlegi szint javulásként értékelhető, a szlovák 
munkanélküliség meghaladja az uniós átlagot és a 
fő regionális gazdaságok átlagát. Az országban a 
tartós és a fiatalokat érintő munkanélküliség szintje 
magasabb volt, mint a szomszédos 
gazdaságokban. A kormányzat szociális 
csomagjának célja a szlovák munkaerőpiacra 
jellemző regionális eltérések csökkentse is. A 
pozitív fejleményeket tekintve 2015-ben 3 
százalékkal nőttek a reálbérek, a minimálbér 405 
euróra emelkedett, az állami alkalmazottak bére 4 
százalékkal nőtt. A további béremelések a 
háztartások vásárlóerejét segítik.

A járműipar továbbra is a gazdaság fontos része. 
Szlovákia az egy főre eső autótermelésben 
világszerte az élen jár, 1 000 lakosonként 184 jármű 
előállításával. Az ágazat jó kilátásai hozzájárultak az 
ipari termelés tavalyi hangsúlyos eredményeihez. 
Úgy tűnik, a Volkswagen-botrány nem gyakorolt 
tragikus hatást a márka értékesítéseire. A botrány 
némi kockázatot jelentett, mivel a Volkswagen 
Szlovákia teljes járműgyártásának 40 százalékát 
teszi ki. 

Az ágazat 2015-ben 6 százalékos növekedést ért el, 
és az ország történelme során először az előállított 
autók összesített száma átlépte az egymilliót. A 
Volkswagen mellett a KIA Motors és a PSA 
Peugeot-Citroen játszik jelentős szerepet a szlovák 
autógyártásban. A Jaguar Land Rover több mint 
egymilliárd euro értékű beruházást jelentett be:

17. ábra:
Autógyártás Szlovákiában (ezer darab)

Forrás: OICA

ennek keretében az idei év elején kezdődik az új 
üzem építése, amely 2018 végén indítja be a 
termelést. Ez a jelentős beruházás a későbbi 
években a GDP növekedési ütemének javulását 
segítheti.

2016-ban a növekedést a háztartási fogyasztás 
vezérli, amely a bővülő munkalehetőségek és 
növekvő bérek jellemezte munkaerőpiaci helyzet 
előnyeit élvezi. Bár a magánbefektetések nem 
járulnak hozzá a növekedéshez a tavalyi 
mértékben, a Jaguar Land Rover projekten kívül 
egyéb beruházásokra is sor kerül. Az EKB 
alkalmazkodó monetáris politikája támogatja a 
vállalkozások beruházásait. A járműipari ágazat 
elsősorban kivitelre termel, és a viszonylag jó 
keresleti kilátások támogatják az ágazat 
növekedését. A kínai gazdaság lassulása és az 
orosz recesszió a jelentősebb exportbővülést 
visszafoghatja, azonban a főbb 
partnerországokba (Németország, Csehország 
és egyéb uniós gazdaságok) irányuló kivitel 
biztosítottnak tűnik. Ez nemcsak a járműiparra, 
hanem az export egészére vonatkozik.

18. ábra: 
Társasági csődeljárások ágazat szerint 2015-ben

Forrás: Coface

A kedvező gazdasági feltételek és stabil 
növekedés közepette a szlovák cégek kényelmes 
üzleti feltételek között működnek. A társasági 
csődeljárások tavaly éves alapon 14,6 százalékkal 
visszaestek. A lejárt követelések mellett a 
vállalkozások kiváltó okként nevezték meg, hogy 
továbbra is érzik az orosz embargó kivitelre 
gyakorolt hatását, amelyet az oroszországi 
recesszió csak tovább mélyít. Az uniós 
strukturális források felgyorsulásának 
köszönhetően az építőipar kezd magához térni 
az előző hat évben tapasztalt hanyatlásból. A 
csődadatok éves alapon 20 százalékos 
csökkenést mutatnak az érintett építőipari cégek 
számában. Ezzel együtt viszonylag magas a 
szektor részesedése az összes csődeljárásban, 
tavaly 15 százalékot tett ki. Az acélágazat nehéz 
helyzete miatt 2015-ben a legnagyobb szlovák 
csőd a Szlovák Acélművek csődje volt. A 
társaság 244 millió eurós tartozása messze 
meghaladta 80 millió eurós forgalmát 2014-ben.
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Az 5 legjobb  szektor 

Bányászat és kitermelés

Oktatás

Egészségügy és szociális munka

Pénzügyi és biztosítási tevékenységek

Szakmai, tudományos és műszaki 
tevékenységek

Az 5 legrosszabb szektor 
Vízellátás, hulladékkezelés és 
helyreállítási tevékenységek

Villamosenergia-, gáz-, gőz- és 
légkondicionálás ellátás

Ingatlantevékenységek

Nagykereskedelem és kiskereskedelem

Gyártás

Az öt legnagyobb csődeljárás 2015-ben

Vállalat Szektor Alkalmazottak 
száma Székhely

1. SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. Vas- és acélgyártás 250-499 Strážske

2. BIO OIL s.r.o. & co., k.s. Hulladékgyűjtés 3-4 Špačince

3. KOVOD, a.s.
Nagykereskedelmi hulladékok 
és selejt gyűjtése 50-100 Banská Bystrica

4. FARMSYSTEMS s.r.o.
Mezőgazdasági gépek, berendezések 
és anyagok nagykereskedelme 10-19 Pribeta

5. Berto sk, s.r.o. Húsipari termékek előállítása 150-199   Vysoká pri Morave
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Szlovénia – javulás a 
gazdaságban és a vállalatoknál

A 2012-2013-as recessziót követően 2014-re 
Szlovénia visszatért a stabil 3,0 százalékos 
növekedéshez. Ennek üteme tavaly csupán enyhén 
csökkent 2,9 százalékra. Az ország gazdasági 
bővülését az erőteljes kivitel és a helyreálló belföldi 
kereslet működtette 2015-ben. Más közép-kelet-
európai gazdaságokhoz hasonlóan a lehívási 
időszak végén az uniós források pozitív lökést 
adtak. Bár az állami beruházások enyhén bővültek, a 
magánberuházások erőteljes fordulatát a 
tőkeáttétel csökkentésére irányuló intézkedések 
korlátozták. Az építőipari tevékenység tavaly 
csökkent, és nem tudta fenntartani a 2014-ben 
meginduló fordulatot. Az ipari termelésben viszont 
az elmúlt öt év legmagasabb növekedési mutatóját 
rögzítették, amelyet főleg a gépjárművek és egyéb 
szállítóeszközök növekvő gyártási volumene 
játszott szerepet.

A magánfogyasztás a javuló munkaerőpiaci 
helyzetnek köszönhetően erőteljesebben járult 
hozzá a GDP növeléséhez. A bérek azonban csak 
mérsékelten növekedte, és a 201. évi 9,0 százalékos 
átlagos munkanélküliségi ráta csupán kicsivel volt 
jobb a 2013-as és 2014-es szintnél (és még mindig 
meghaladja a 2012 előtti években rögzített 
mértéket). 2015-ben kismértékben nőtt a 
foglalkoztatás, főleg az önfoglalkozás fokozódása 
miatt. Idén a magánszektor, különösen a gyártó 
iparágak, valószínűleg bővítik a foglalkoztatási 
lehetőségeket, és a kemény adatok már a 
munkanélküliség további zsugorodását mutatják. 
2016 áprilisában a munkanélküliségi ráta 7,8 
százalékra esett vissza.

2016-ban és 2017-ben a növekedés fő hajtóereje a 
háztartási fogyasztás lesz, míg a kivitel jelentős, de 
csekélyebb hozzájárulást teljesít. Az utóbbit főleg a 
nagyobb behozatal okozza. A külföldi kereslet 
lassulásával kapcsolatos kockázatok ugyan 
szerepelnek. 

19. ábra:
Államháztartási hiány (százalékos mértékben)

* Coface előrejelzés

Forrás: Coface

Szlovénia kivitele főleg Németországba, 
Olaszországba és Ausztriába irányul, de jelentős 
célpontok a régió egyéb országai (Horvátország, 
Magyarország, Szerbia) és Oroszország.

Az államháztartást tekintve a GDP-hez viszonyított 
államháztartási hiány jóval elmaradt a 2013-ban 
mért 15 százalékos csúcsértéktől, és a 2014-es 5 
százalékról 2015-ben 2,9 százalékra esett tovább. A 
javulás a megnövekedett adóbevételeknek, ezen 
belül az ÁFA- és társaságiadó-bevételeknek 
köszönhető. A deficit szélesítéséhez járult hozzá a 
Banki Eszközkezelő Társaság tevékenysége, ide 
helyezték át a banki szektor nemteljesítő eszközeit. 
A 2016-ra és 2017-re vonatkozó költségvetések 
azonban a GDP-arányos hiány 2,1 illetve 1,7 
százalékra történő lefaragását jelzik előre. 2016 
júniusában az Európai Tanács lezárta a Szlovéniával 
szembeni túlzottdeficit-eljárást. Erre azért került 
sor, mert a hiány a GDP 3 százaléka alá került, és az 
Európai Bizottság előrejelzése szerint az arány 
2016-ban 2,4 százalék, 2017-ben pedig 2,1 százalék 
lesz.

20. ábra:
Társasági csődeljárások szektorok szerint 2015-ben

Forrás: Coface

A javulás nemcsak makro-, hanem vállalati szinten is 
megtapasztalható. 2015-ben a társasági 
csődeljárások száma éves összehasonlításban 34,3 
százalékkal csökkent. A kereslet növekedése 
megsegítette a kereskedőcégeket, amelyeknek az 
összes csődeljárásból való részesedése a 2014-es 
21,4 százalékról tavaly 17 százalékra csökkent. A 
jelentős visszaesést a kedvező gazdasági 
feltételekkel párosult uniós finanszírozású építési 
projektek hozták magukkal, bár ez a szektor még 
megtalálható a legrosszabban teljesítő szlovén 
iparágak listájában. A fordulat késlekedése miatt a 
csődeljárási statisztikában nem tudott jelentős 
javulást felmutatni.



CSŐDELJÁRÁSOK A CEE RÉGIÓBAN26 PANORÁMA

Az 5 legjobb szektor 

Humán egészségügyi tevékenységek

Kreatív, művészeti és 
szórakoztató tevékenységek

Számítógépek, személyes és 
háztartási cikkek javítása

Információs szolgáltató tevékenység

Bútorgyártás

Az 5 legrosszabb szektor 
Szerencsejáték és fogadási 
tevékenységek

Pénzügyi szolgáltatások, kivéve a 
biztosítást

Házépítés

Bányászat és kitermelés

Egyéb szállítóeszközök 
gyártása

Az öt legnagyobb csődeljárás 2015-ben

Vállalat Szektor Number of 
employees Székhely

1. CIMOS d.d. AVTOMOBILSKA
INDUSTRIJA Gépjármű-alkatrészek  1,020  Koper

2. T - 2 Távközlés  302  Ljubljana

3. POMURSKE MLEKARNE d.d. Tejipari termékek előállítása  157  Murska Sobota

4. Seaway Yachts
Élmény- és sporthajók építése

112  Puconci

5. JAVOR PIVKA
Furnérlemezek és préselt 
lemezek gyártása 334  Pivka
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A kivitel tavaly visszaesett, és a dinamika 2016 első 
hónapjaiban is negatív maradt. Ukrajna nem tudja a 
hrivnya leértékelődéséből fakadó nagyobb 
versenyképességét kihasználni, mivel fő 
exporttermékeinek (acél, szén és mezőgazdasági 
nyersanyagok) árait világ- vagy regionális szinten 
rögzítették. A termelés lassú bővülése további 
korlátot jelent. Az uniós piacokra irányuló 
szállításokban is alacsonyabb volumenű kivitelt 
láthatunk. Bár az EU-val kötött mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi megállapodás (DCFTA) 
az idei év elején lépett hatályba, nem járt a kivitel 
fellendülésével. Az ukrán export már a legtöbb áru 
esetében 2014 óta szabadon juthat az uniós 
piacokra, és a DCFTA-megállapodás az uniós 
exportőröket tűnik támogatni. A hrivnya 
gyengesége azonban visszafogja a belföldi 
keresletet, aminek további következménye az uniós 
exportőrök korlátozott ukrajnai terjeszkedése. A két 
ország közti feszültségek és az orosz gazdasági 
recesszió dacára továbbra is Oroszország az ukrán 
export legnagyobb célpontja. Az orosz kereslet 
zsugorodása mellett az ukrán kivitel az 
élelmiszerekre kivetett orosz embargót is nyögi, 
emellett egyéb termékekre importvámok 
vonatkoznak, a harmadik országba irányuló ukrán 
áruk tranzitálása korlátozott.

Az ország gazdasági romlása és a gyenge bizalmi 
mutatók a vállalati oldalt is kedvezőtlenül érintik. A 
cégek kemény üzleti feltételek között küzdenek a 
kereslet visszaesésével. Ennek fényében a 
csődeljárások száma éves összehasonlításban 20,8 
százalékkal nőtt 2015-ben. Bár a térség többi 
részéhez képest ez már önmagában a legkiugróbb 
növekedés, sok ukrán cég anélkül zárt be, hogy 
formálisan beindította volna a csődeljárást. Mivel a 
gazdaság igen lassan kezd helyreállni és az üzleti 
feltételek továbbra is kihívást jelentenek, a Coface 
várakozásai szerint 2016-ban újabb növekedésre 
lehet számítani a céges csődeljárások számában.

Ukrajna – továbbra is gyenge 
teljesítmény

Az ukrán gazdaság gyenge teljesítménye tavaly 
érte el mélypontját, amikor a GDP-növekedés 9,9 
százalékkal zsugorodott. Bár lassú javulás várható, 
idén megmarad a recesszió (az előrejelzések szerint 
a GDP-növekedés -3,0 százalék lesz), majd 2017-
ben válik pozitívvá a növekedés, 1,5 százalékos 
mértékben. Bár a 2017-es adat nem túl impozáns, ha 
valóra válik, ez lesz 2012 óta a legjobb növekedési 
adat.

Az ukrán gazdaságot sújtja a háborúval összefüggő 
rombolás, hiszen ez a két keleti szeparatista 
tartomány (Donyeck és Luhanszk) termelő és 
exportkapacitásainak elvesztését eredményezte. Az 
ország acéltermelő létesítményeinek és 
szénbányáinak nagy százaléka ide összpontosul. A 
2015-ös mély recessziós adat nem tartalmazza az 
elfoglalt területeket és a terrorellenes operatív 
zónát. Az ipari termelés azonban így is 13 
százalékkal csökkent tavaly, a donyecki és luhanszki 
régióban 35 illetve 66 százalékos óriási 
visszaeséssel. Az ország lanyha gazdasági 
tevékenységét azonban főleg a háztartási 
fogyasztás negatív hozzájárulása okozta. A magas 
(csaknem 50 százalékos) infláció és a hrivnya 
erőteljes leértékelődése miatt a háztartások 
vásárlóereje csökkent. Az állami szektorban tavaly 
befagyasztott béreket és nyugdíjakat összesen 12,5 
százalékkal fogják indexálni. Ez azonban nem elég a 
magánfogyasztás fellendítésével, különösen azt 
tekintve,hogy a Coface idénre 20 százalékos 
inflációs rátát jelez előre.

21. ábra:
Átlagos reálbérek (százalékos mértékben, éves 
dinamika)

Forrás: Ukrán Állami Statisztikai Szolgálat
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