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Viedeň/Paríž, 26. októbra 2015 

Coface: Insolvencie v Poľsku klesajú 

Správa o insolventnosti za polrok 2015 ukazuje zlepšenie, za tento rok by mal 
u nášho severného suseda klesnúť počet o 8 %. 

Súčasnú globálnu ekonomickú situáciu charakterizuje zlepšovanie v rozvinutých ekonomikách 
a turbulentné časy v rozvíjajúcich sa krajinách. Výnimkou sú rozvíjajúce sa krajiny strednej 
a východnej Európy, ktoré väčšinou nastúpili kurz zlepšovania. „Mimoriadne výkony podáva 
najmä Poľsko. Na mikroekonomickej úrovni kopíruje insolventnosť poľských spoločností 
zrýchľujúci sa ekonomický rast. Počet insolventností klesol v roku 2014 o 5,1 %. Tento trend 
pokračuje a počet bankrotov klesol počas prvého polroka 2015 o 3,3 %, pričom ekonomický 
rast za rovnaké obdobie dosiahol 3,4 %,“ hodnotí vývoj insolvencií v Poľsku za prvý polrok 
2015 Grzegorz Sielewicz, ekonóm spoločnosti Coface pre strednú a východnú Európu. 

Očakáva sa, že Poľsko dosiahne rekordný celkový rast. Coface predpovedá, že krajina 
porastie tento rok o 3,5 % a nasledujúci rok 3,4 %. Ide o jeden z najvyšších rastov HDP 
v celom regióne. Lepšie ekonomické vyhliadky, klesajúca nezamestnanosť, stúpajúce mzdy 
a zlepšená spotrebiteľská i podnikateľská dôvera prispeli k vyššiemu rastu HDP a zníženiu 
počtu prípadov insolventnosti. Poľské spoločnosti zároveň dokázali zvýšiť objem zahraničného 
obchodu v nových, aj kľúčových trhoch. 

„Zvýšená ekonomická aktivita Poľska dosiahla úroveň, vďaka ktorej sa počet firemných 
insolvencií môže stabilizovať. Dlhodobú udržateľnosť zlepšovania však môžu narušiť vnútorné 
alebo externé rizikové faktory. Medzi tie vonkajšie patrí napríklad spomalenie čínskej 
ekonomiky. Hoci nezasiahne poľské spoločnosti priamo, Poľsko ho môže pocítiť cez vplyv, 
ktorý bude mať na hlavné vývozné destinácie krajiny – eurozónu a zvlášť Nemecko,“ vysvetlil 
Grzegorz Sielewicz. 

V niektorých sektoroch insolvencie stále rastú 

Hoci sektory, ktoré sú priamo závislé na zákazníckom dopyte, ťažia zo zvýšenej spotreby 
domácností, niektoré priemyselné odvetvia naďalej čelia výzvam, čo sa odráža aj na raste 
insolvencií firiem z daného sektora: 

Stavebníctvo – nárast vďaka zvýšenej spotrebe domácností 

Trh s nehnuteľnosťami začal vykazovať pozitívnu aktivitu. Dynamika trhu práce prináša lepšie 
vyhliadky. Domácnosti sú tak viac motivované ku kúpe nehnuteľností, zvlášť keď môžu ťažiť 
z historicky najnižších úrokových sadzieb. Skúsenosť s platbami však potvrdzuje, že niektoré 
spoločnosti stále prenasledujú ťažkosti z minulosti. Výrazný pokles cien stavebných materiálov 
znamená, že v štatistikách insolventnosti sa ocitli ich výrobcovia. 

Plasty – v sektore sú protichodné trendy 

Prvá polovica roku 2015 priniesla 100 % nárast insolventností spoločností, vyrábajúcich 
gumené a plastové produkty. Je to prekvapujúce, keďže tento sektor v ostatnom čase 
zaznamenal pozitívny vývoj. Sem možno zahrnúť zvýšený dopyt a výrazný prepad cien ropy, 
čo je hlavná komodita, ktorú tento sektor využíva. Ceny polyetylénu a polypropylénu však 
v prvom polroku výrazne narástli, čo negatívne zasiahlo spracovateľov plastov. 
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Doprava – závisí od výkonu zahraničia 

Počet prípadov insolventností dopravcov v prvom polroku 2015 narástol o 28 % v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím minulého roka. Sektor dopravy zaznamenal zníženie objemu na 
východných trasách (pre ruské embargo), ktoré boli zvyčajne ziskovejšie ako destinácie 
v eurozóne. Poľské dopravné spoločnosti zasiahli aj nemecké opatrenia o minimálnej mzde, 
ktoré ovplyvňujú dodávky do Nemecka. To je pre poľskú dopravu kľúčovým trhom. 

Dôležitý vplyv spotreby domácností na podnikovú insolventnosť 

K poľskému ekonomickému rastu najviac prispieva vnútorný dopyt. Súkromná spotreba (vlani 
dosiahla takmer 60 % HDP) stúpala každý kvartál od začiatku roka 2014 o solídne 3 %. 
Spotrebitelia ťažia zo zlepšenia pracovného trhu s klesajúcou nezamestnanosťou a rastúcimi 
mzdami. Kúpnu silu domácností podporuje aj výrazný prepad cien ropy a celková deflácia 
spotrebiteľských cien. „Pozitívny trend bude pravdepodobne pokračovať, čo okrem iného 
ukazujú aj vysoké úrovne ukazovateľov spotrebiteľskej dôvery. Pozitívnejšie je aj firemné 
prostredie. S pribúdajúcimi objednávkami poľské spoločnosti naberali viac pracovnej sily 
a zvyšovali svoje kapacity,“ zdôrazňuje Silewicz. Počas prvého polroka 2015 firmy najímali 
zamestnancov (1,1 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím minulého roka), kým platy 
rástli v rovnakom období o 3, 6 %.  

Podľa analýzy Coface by mala dynamika rastu HDP dosiahnuť medziročne aspoň 3,1 %, aby 
došlo k stabilizácii bankrotov poľských podnikov. Súkromná spotreba musí medziročne rásť 
aspoň o 2,9 %. Poľská ekonomika obe úrovne už dosiahla. Coface tak prepokladá, že celý rok 
2015 prinesie pokles prípadov insolventnosti o 8 %. Zlepšovanie bude pokračovať aj budúci 
rok, keď sa očakáva pokles  o 5 %. 
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O spoločnosti Coface 
 
Skupina Coface, popredný svetový hráč v poistení pohľadávok, ponúka spoločnostiam po celom svete 
globálne riešenia pre riadenie rizík pohľadávok a platobnej neschopnosti klientov tak na domácom trhu, 
ako aj pri exporte. V roku 2014 skupina zvýšila svoj konsolidovaný obrat o 1,6 % na 1,441 miliardy eur, 
v strednej Európe dokonca o 3 % na 113,3 milióna eur. V súčasnosti pôsobí priamo alebo nepriamo v 
99 krajinách, jej 4 406 expertov zabezpečuje  transakcie 40 000 spoločností vo viac než 200 krajinách 
sveta. Každý štvrťrok Coface publikuje svoje hodnotenie rizík 160 krajín sveta, ktoré je založené na 
jedinečných znalostiach platobnej morálky v krajinách a odborných znalostiach 350 underwriterov. Vo 
Francúzsku Coface poskytuje verejnoprávne exportné záruky z poverenia francúzskeho štátu. Na 
Slovensku pôsobí Coface Slovensko od roku 1993 
.  

www.coface.com 
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