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Insolventieverslag van Coface voor Midden- en Oost-Europa:  
Betere economische vooruitzichten, maar de uitdagingen voor 
bedrijven houden aan 
 

 De verbeterde economische activiteit in Midden- en Oost-Europa (MOE) 

in 2014 leidde tot de stabilisatie van het aantal bedrijfsinsolventies. Er 

werd zelfs een kleine afname van -0,5% opgetekend voor het gemiddelde 

van de regio. 

 Gevarieerde MOE-regio: Het aantal insolventies in Slovenië en Hongarije 

nam toe, terwijl we in Servië en Roemenië een duidelijke daling 

vaststellen 

 Positief vooruitzicht: Coface voorspelt dat het aantal insolventies met -

6% zal afnemen in 2015 

 

 

Bedrijven in Midden- en Oost-Europa hebben de afgelopen jaren woelige tijden beleefd. 

Economieën kregen het moeilijk door de krimp van de particuliere consumptie, als gevolg van 

de stijgende werkloosheid en het aanhoudende proces van schuldafbouw. Ze werden ook 

getroffen door de W-vormige recessie van hun belangrijkste handelspartner, de eurozone. 

2014 zag er beter uit voor de meeste landen in MOE. Het gemiddelde groeitempo van het BBP 

steeg van 1,3% in 2013 naar 2,5% in 2014. De motor van de economische groei werd 

aangedreven door de binnenlandse vraag. Dit is vooral merkbaar bij de consumptie van 

huishoudens, die de voordelen plukt van een lagere werkloosheidsgraad, stijgende lonen en 

meer consumentenvertrouwen. Heel wat landen in de regio kennen een lage inflatie of zelfs 

deflatie. Aan de basis hiervan liggen voornamelijk externe factoren, zoals lagere 

grondstoffenprijzen. De verbeterde economische vooruitzichten hebben tot een stabilisatie van 

het aantal insolventies geleid, met een bescheiden afname van -0,5% in 2014 (in vergelijking 

met een stijging +7% in 2013) als gevolg. 

 

“Ondanks een kleine verbetering zijn er nog steeds een groot aantal insolventies. Vorig jaar 

werden er maar liefst 65.000 bedrijven insolvent verklaard. Een verbetering van de 

binnenlandse consumptie was niet voldoende om het aantal insolventies terug te brengen tot 

het niveau van voor de crisis. Met een voorspelde BBP-groei van 2,7% zijn we ervan overtuigd 

dat de neerwaartse trend van insolventies zal worden voortgezet in 2015. Het zal echter enige 

tijd duren eer bedrijven ten volle kunnen profiteren van het economische herstel”, aldus 

Grzegorz Sielewicz, Coface-economist voor Midden-Europa. 

 

Gevarieerd MOE: positieve en negatieve tekenen binnen de regio 

 

Overeenkomstig de economische situatie varieert de insolventiedynamiek tussen de 

verschillende MOE-landen. Er werden sterke stijgingen opgetekend in het aantal insolventies 
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in Slovenië en Hongarije. Hoewel Slovenië een stevige BBP-groei van 2,5% kende in 2014, 

ervoeren de bedrijven in dit land geen zichtbare verbeteringen in hun activiteiten. Het aantal 

insolventies steeg met +44,7%, het hoogste percentage in de hele MOE-regio. Verkeerde 

investeringsbeslissingen, een gebrek aan aanpassing aan de huidige economische 

omstandigheden en de hoge schuldenlast van bedrijven waren de vaakst genoemde redenen 

door entiteiten die insolvent werden verklaard. In Hongarije droeg de veranderende juridische 

omgeving bij tot de hoge toename van het aantal insolventies, dat met +29,4% steeg in 2014. 

Servië en Roemenië genoten van een veel lager aantal insolventies dan in het voorgaande 

jaar. Door amendementen op de Servische insolventiewet in augustus 2014 nam het aantal 

insolventies vorig jaar met -43,8% af. Roemeniës solide economische activiteit, gesteund door 

een sterkere consumptie door huishoudens en een toegenomen benutting van EU-middelen, 

heeft zich ook vertaald in verbeteringen bij bedrijven: het aantal insolventies daalde met -28%. 

 

Positief vooruitzicht: het aantal insolventies blijft dalen 

Deze neerwaartse trend zal zich in de MOE-regio voortzetten. Coface voorspelt dat het 

gemiddelde aantal insolventies met -6% gedaald zal zijn aan het einde van het jaar. De 

consumptie van huishoudens zal de grootste drijvende kracht blijven achter de meeste MOE-

economieën. Bijgevolg zijn de vooruitzichten beter voor sectoren die afhankelijk zijn van de 

vraag van de consument.  

Wat de export betreft, was het Russische embargo dat vorig jaar werd ingevoerd een sterke 

negatieve factor, voornamelijk voor de voedingsmiddelensector. Het moedigde bedrijven in 

MOE echter aan om naar alternatieve markten op zoek te gaan en de groeiende plaatselijke 

vraag aan te pakken. MOE-economieën profiteren van de hogere volumes aan buitenlandse 

handel met de eurozone, omdat veel West-Europese landen duidelijke signalen van herstel 

vertonen. 
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About Coface 
 

The Coface Group, a worldwide leader in credit insurance, offers companies around the globe so-

lutions to protect them against the risk of financial default of their clients, both on the domestic 

market and for export. In 2014, the Group, supported by its 4,406 staff, posted a consolidated 

turnover of €1.441 billion. Present directly or indirectly in 98 countries, it secures transactions of 

40,000 companies in more than 200 countries. Each quarter, Coface publishes its assessments of 

country risk for 160 countries, based on its unique knowledge of companies’ payment behaviour 

and on the expertise of its 350 underwriters located close to clients and their debtors. 

www.coface.be  
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