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Paris, 28 Mayıs, 2019

Fransa’da şirket iflasları: Mikro işletmeler dalganın en dip noktasında
Sarı yelekliler hareketi yılın ilk aylarında şirket iflasları üzerinde güçlü bir etki
yaratmaz iken, mobilizasyondaki azalma ve ekonomik büyümedeki dayanıklılık Mart
ve Nisan aylarında Fransız şirketlerinin sağlığı üzerinde olumlu bir etki yarattı.
Coface Ocak ve Nisan 2019 ayları arasında şirket iflaslarının sayısının yüzde 0,8 arttığını ve
18.227’ye yükseldiğini bildirdi.
Ancak iki dönemin gilets jaunes (sarı yelekliler) hareketinin başlangıcı ile birbirinden ayrıldığını
belirtmek gerekiyor. Ocak ayında şirket kapanışlarının sayısı yüzde 9,3 oranında artarken, Mart ve
Nisan aylarında 2018 yılına göre yaklaşık yüzde 4 azalma kaydedildi.
Giderek daha fazla yeni şirket kuruluyor
Mikro girişimcileri de hesaba katarsak, Fransa’da yılın ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı belirli bir
ekonomik dinamizmi yansıtıyor. Söz konusu dönemde en az 265.827 şirket kurulu ve bu rakam bir
önceki yıla göre yüzde 19,5’lik bir artış anlamına geliyor. Serbest meslek erbapları dışarıda
tutulduğunda, kurulan 137.571 yeni şirket ile kaydedilen yüzde 10’luk artışın halen önemli bir
seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak, Coface yeni kurulan her iki şirketten birinin beş yıl sonra faaliyetine devam etmediği ve
ortalama iflas yaşının 81 ay olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda bu iyi rakamın
gelecekteki iflas rakamları üzerinde önemli bir etki yaratacağını tahmin ediyor.
Ekonomik döngüdeki bir bozulmadan ilk olarak mikro işletmeler etkilenecek
Yıl başında ekonomide kaydedilen yavaşlamadan özellikle etkilenen ve iflas eden şirketlerin yüzde
83’ünü oluşturan mikro işletmeler, iflas sayısında artış kaydedilen tek şirket kategorisi olmuştur.
Kişisel hizmetler sektörü de yavaşlamadan olumsuz etkilenmiştir; bu durum Fransız hanehalkının
işsizlik ve satın alma gücü ile ilgili beklentileri bakımından güven seviyelerinin düştüğünü (tarihsel
ortalamanın 5 puan altında) göstermektedir.
Genel olarak sadece inşaat ve tarımsal gıda sektörleri iyi bir performans göstermektedir. Diğer tüm
ana sektörlerde iflas sayısı artmaktadır ve Coface’ın tahmin modeline göre 2019 yılının
tamamında iflas sayısının yüzde 1,7 artması beklenmektedir.
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MEDYA İRTİBAT:
Verda YAKAR – T. +90 (212) 385 99 10 verda.yakar@coface.com

Coface: Birlikte Ticareti Geliştirmek İçin
70 yıllık deneyimi ve güçlü ağı, Coface’ı ticari alacak sigortası alanında ve küresel ekonomide bir referans
noktası haline getirmiştir. Sektördeki en çevik küresel ticari alacak sigortası ortağı olma hedefiyle Coface
uzmanları dünya ekonomisinin nabzını tutarak 50.000 müşterisinin başarılı, sürekli olarak büyüyen ve
dinamik iş faaliyetleri geliştirmelerini desteklemektedir. Grubun hizmetleri ve çözümleri, şirketleri koruyarak
hem yurt içi piyasalarda hem de ihracat pazarlarında satış yapma olanaklarını arttırmak için kredi kararları
almalarına yardımcı olmaktadır. 2018 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.100 çalışanı ile 1,4 milyar €’luk
bir ciro kaydetmiştir.
www.coface.com.tr
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