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1.1.  Najwięcej bankructw od stycznia do sierpnia 2015 roku było w branży 

transportowej  

2 

 Jak wynika z danych przeanalizowanych przez Euler Hermes, o 5% spadła 

liczba upadłości firm w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2015 roku w stosunku 

do analogicznego okresu roku ubiegłego. Firmy, które zbankrutowały w sierpniu i 

znany był ich ostatni przychód, łącznie miały 950 mln obrotu i zatrudniały ok. 2 

tys. osób. 

 

 Najwięcej upadłości przez ostatnie 8 miesięcy, w stosunku do analogicznego 

okresu r./r, było wśród firm transportowych. Od stycznia do sierpnia 2015 roku 

niewypłacalnych było 30 przedsiębiorstw, podczas gdy w ubiegłym roku problem 

ten dotyczył 18 firm (o 70% mniej). 

 

 Natomiast w sierpniu najwięcej upadłości zarejestrowano wśród 

przedsiębiorstw budowlanych (15 upadłości) oraz produkcyjnych (16). Jak 

podaje Euler Hermes, w przypadku przemysłu wzrost dotyczy głównie tych firm, 

które dostarczają swoje produkty na rynek budowlany. 

 

 Największy wzrost bankructw odnotowano w województwie mazowieckim - 

liczba ogłoszonych niewypłacalności firm wzrosła o 40% w porównaniu 

z  analogicznym okresem r./r. 



 

  

 

 

 

1.2. W Polsce od 01. do 08. 2015 upadłość ogłosiło 527 przedsiębiorstw 
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 Spadła ogólna liczba ogłoszonych upadłości w ciągu pierwszych 8 m-cy tego roku. 

W  2015 roku biznes zamknęło 527 firm, zaś w 2014 - 559, co oznacza spadek o 5%. 

 Jedynie w marcu więcej przedsiębiorstw zaprzestało swojej działalności niż miało to 

miejsce w ubiegłym roku (08.2014 – 64; 08.2015 – 79).   

 Sierpień 2015 roku oznaczał zakończenie pracy dla 62 firm. Dokładnie tyle samo 

przedsiębiorców ogłosiło swoją niewypłacalność w analogicznym okresie w 2014 roku. 

 Jak podaje Euler Hermes, w sierpniu 2015 roku aż o 40%, w porównaniu 

z  poprzednim rokiem,  wzrosła liczba opublikowanych upadłości na Mazowszu. W tym 

regionie zamkniętych zostało 20 firm (dla porównania w sierpniu 2014 roku było to 

jedynie 6 firm). 



 

  

 

 

 

1.3. Wzrosła liczba upadłości w firmach produkcyjnych  
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 Jak wynika z danych Euler Hermes, w sierpniu 2015 roku wzrosła liczba upadłości 

przedsiębiorstw z branży produkcyjnej (z 12 do 16). 

 Także więcej firm budowlanych, w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, ogłosiło 

swoją niewypłacalność. Biznes w 2015 roku zamknęło 15 przedsiębiorców, podczas 

gdy w 2014 zrobiło to 12 firm (wzrost o 25%). 

 W sierpniu tego roku zbankrutowało mniej przedsiębiorstw świadczących usługi (21 

– 08.2014, 17 – 08.2015). Bez zmian pozostała liczba zamkniętych firm zajmujących się 

handlem. Zarówno w sierpniu tego roku, jak i ubiegłego, swą działalność zakończyło 7 

przedsiębiorców.  



 

  

 

 

 

1.4.Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 
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