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Paris, 8 Haziran 2020 

Coface Barometre 2020 İkinci Çeyrek  
Ağır bir şoktan sonra çeşitlendirilmiş bir toparlanma sürecine geçiş  

Salgın kontrol önlemlerinin yumuşatılmasına yönelik ilk uygulamaların birkaç hafta 
sonrasında, Avrupa’nın birçok ekonomisinde faaliyetin hızlandığı görülüyor. Ancak, Çin’den 
yaklaşık iki ay sonra başlayan bu kademeli ve kısmi toparlanma, salgın kontrol önlemlerinin 
küresel büyüme üzerindeki etkilerini tamamen ortadan kaldırmayacak. 

Bu bağlamda, Coface 2020 yılındaki resesyonun (dünya GSYH’sında yüzde 4,4 daralma) 
2009 yılındaki resesyona göre daha güçlü olacağını tahmin ediyor. Koronavirüs 
pandemisinin ikinci bir dalgasının yaşanmayacağı varsayımına dayalı olarak 2021 yılında 
beklenen toparlanmaya karşın (yüzde 5,1), ABD, avro bölgesi, Japonya ve Birleşik Krallık’ta 
GSYH artış oranı 2019 yılına göre 2 ile 5 puan arasında daha düşük olacak.  

Eskiye dönüşün hızlı bir şekilde gerçekleşmemesinin temel olarak iki sebebi var: Pandeminin nasıl 
gelişeceğine dair devam eden ve hanehalklarını temkinli bir şekilde daha fazla tasarruf yapmaya 
ve işletmeleri de yatırımlarını iptal etmeye yönlendiren belirsizlik ortamı ve bazı sektörlerde 
yaşanan toparlanamaz nitelikteki üretim kayıpları (özellikle hizmet faaliyetleri ve yakıt olarak 
kullanılan hammadde). Şimdiye kadar artan borç yoluyla bazı şirketlerin üretim kapasitelerinin 
korunmasına katkıda bulunan birkaç ülkelerin (çoğunlukla Batı Avrupa’da) merkez bankaları 
tarafından alınan önlemler Nisan ayından bu yana finansal piyasaların istikrara kavuşmasına 
yardımcı oldu. Ancak, bu ülkeler aynı zamanda istihdamdaki düzeltmeleri ve şirketlerin nakit akışı 
sorunlarını öteliyorlar. 

 

Dünya genelinde 2021’e kadar yaşanacak şirket iflaslarının 2019 yılına göre üçte bir 
oranında artması bekleniyor  

Kamu destek önlemlerine rağmen, Coface Barometrenin bir önceki yayınında (2020 Birinci 
Çeyrek) zaten vurgulanmış olan şirket iflaslarındaki artış muhtemelen tüm olgunlaşmış ekonomileri 
etkileyecektir: Amerika Birleşik Devletleri (yüzde +43), Birleşik Krallık (yüzde +37), Japonya (yüzde 
+24), Fransa (yüzde +21) ve Almanya (yüzde +12). Ancak salgın kontrol önlemlerinin ekonomik 
sonuçlarından, turizm gelirlerindeki düşüş, işçi dövizi akışındaki azalma ve fiyatı düşen emtiaların 
kullanımı ile ilgili gelirlerdeki düşüş yoluyla birçok yükselen ekonomi de etkilenecektir (Brezilya’da 
yüzde +44, Türkiye’de yüzde +50). 

 

Pandemi ulaştırmanın yanı sıra geçtiğimiz yıl da zaten kırılgan durumda olan sektörleri 
daha da zayıflatıyor: Otomotiv, metal, perakende ve tekstil-hazır giyim  

İflaslardaki bu sert artış, kısa vadeli (6 - 12 ay) şirket kredi risklerindeki artışı yansıtıyor. Coface 
tarafından makroekonomik, finansal ve mikroekonomik veriler kullanılarak değerlendirilen ülke 
riskindeki bu artış, 71 ülkenin (ki bu dünya genelinde değerlendirmeye alınan ülkelerin yüzde 
40’ından biraz fazlasıdır) risk değerlendirme notundaki düşüş ile de kendini gösteriyor. Sektör Risk 
Değerlendirmeleri bakımından, Coface tarafından değerlendirmeye alınan (küresel GSYH’nın 
yüzde 88’ini temsil eden) 28 ülkedeki 13 faaliyet sektörünün yaklaşık yüzde 40’ının notu 
düşürülmüştür. Beklenebileceği gibi, mevcut bağlamda ulaştırma en fazla etkilenen sektör olurken, 
onu geçtiğimiz yıl da zaten kırılgan durumda olan otomotiv ve perakende takip etmektedir. 
Yelpazenin diğer ucunda ise, ilaç sektörü ve daha küçük ölçüde de olsa gıda ve BİT sektörleri en 



B  A  S  I  N   B  Ü  L  T  E  N  İ   

 

 2 

dayanıklı sektörler olarak görünmektedir.  

 

 

 

 

MEDYA İRTİBAT:  

Verda YAKAR – T. +90 (212) 385 99 10 verda.yakar@coface.com 

 

 

 

 

 

 

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. 2019 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.250 çalışanı ile 1.5 milyar €’luk 
bir ciro kaydetmiştir. 

 

www.coface.com.tr 
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