600 osób bankrutuje co miesiąc w Polsce. Częściej kobiety
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- W pierwszym półroczu tego roku sądy ogłosiły 3,7 tys. upadłości konsumenckich. To
oznacza 600 upadłości konsumenckich co miesiąc, które częściej dotyczą kobiet – wynika z
danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) Biura Informacji Gospodarczej, które
podaje „Rzeczpospolita".
Coraz więcej Polaków decyduje się na ogłoszenie bankructwa, aby pozbyć się długów i zacząć nowe
życie. Nowością jest informacja, że to kobiety dominują w gronie bankrutów i mają większe długi niż
mężczyźni. Tymczasem jeszcze w zeszłym roku było odwrotnie.
Coraz wyższe zadłużenie
Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w tym roku miesięcznie
bankrutowało średnio 600 osób, w ubiegłym – ok. 547. Aż 3,7 tys. bankrutów, czyli ponad 62 proc.
było w dniu ogłoszenia przez sąd upadłości notowanych w rejestrze długów (w ubiegłym roku – 58
proc.). Bankruci mieli na koncie 7,3 tys. zaległych zobowiązań na łącznie 89,5 mln zł. Jeśli rosnący
trend się utrzyma, to tegoroczne zadłużenie będzie wyższe niż to w roku ubiegłym ( a wówczas
sięgało 141 mln zł) - informuje "Rz".

Liczba bankrutów zaczyna rosnąć po 25. roku życia, nasila się po skończeniu 35 lat i osiąga szczyt w
grupie 36–45-latków. Jednak największe zadłużenie mają osoby w wieku 46–55-lat. Częściej
bankrutują kobiety. Średni wiek zadłużonych bankrutek to 52 lata, mężczyzn – 50 lat. Bankrutujące
kobiety mają nie tylko więcej zobowiązań, ale większy dług (48,7 mln zł czyli o 8 mln zł więcej niż
mężczyźni).
Rekordowi bankruci są z Mazowsza
Bankruci zalegają głównie firmom windykacyjnym oraz bankom i instytucjom finansowym. Na
trzecim miejscu – firmom budowlanym i jest to nowość na liście wierzycieli. Osoby z najwyższym
długiem pochodzą z Mazowsza (dług 16,5 mln zł), z woj. łódzkiego i ze Śląska. Najmniej zadłużonych
jest w woj. lubelskim (1 mln zł długu), podlaskim i opolskim.
Po zmianie przepisów w 2015 roku, które ułatwiają ogłoszenie bankructwa, taki proces
przeszło ponad 22 tys. osób. Analitycy COIG prognozują, że do końca 2019 roku upadłości będzie o
ok. 16 proc. więcej niż w roku ubiegłym.
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