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Paris, 18 Nisan 2019 

 

Sanayi döngüsündeki darboğaz Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kimya 
sektörü şirketlerini etkiliyor  
 

 Küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleri artmaya devam ediyor  

 2019 yılında ülkelerin üçte ikisinde iflasların sayısı artacak (Batı Avrupa’da 

yüzde 3’ün üzerinde) 

 Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kimya sektörü otomotiv sektöründeki 

fırsatların azalmasından olumsuz etkileniyor  

 Değerlendirmelerde iyileşmeler orta Doğu’da yoğunlaşıyor; örneğin Suudi 

Arabistan’ın notu (B)’ye yükseltildi 

 

Avro bölgesinde son otuz yılda sanayide kaydedilen en uzun yükseliş dönemi geçtiğimiz kasım 

ayında sona erdi. Bunun etkileri 2019 yılının ilk çeyreğinde hissedildi: Küresel ticaret yavaşlıyor 

(2018 yılındaki yüzde 3’lük artışa karşın Coface tahmini 2,3), küresel GSYH artışının 2016 yılından 

bu yana en düşük seviyeye inmesi bekleniyor (2018 yılına göre 0.3 puanlık düşüş ile yüzde 2,9’a 

ineceği tahmin ediliyor) ve şirketler arasında güven seviyesinin düşmesi ile yatırımlar erteleniyor. 

Analiz edilen 39 ülkenin 26’sında bu yıl şirket iflaslarının artması bekleniyor; bu rakam 2018 

yılında sadece 19 idi.  

 

Beklenebileceği gibi, Avrupalı şirketler en zayıf şirketler arasında yer alıyor. Coface şirket 

iflaslarının Batı Avrupa’da yüzde 3, Orta ve Doğu Avrupa’da ise yüzde 4 artacağını tahmin ediyor. 

Almanya’da imalat sektöründe işletmeler arasındaki güven erozyonu komşu ülkelerden çok daha 

güçlüdür. Almanya ekonomisinin yüksek derecedeki açıklığı ve Türkiye, Birleşik Krallık, Çin ve 

daha düşük ölçüde de olsa Amerika Birleşik Devletleri gibi riskli ülkelerde taşıdığı riskler, 

uluslararası satışları baskılıyor. Mart ayında imalatçılar için siparişler yüzde 4’ün üzerinde düşerek 

Ocak 2017’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.  

 

Coface tarafından bu yıl Avrupa’da, Kuzey Amerika’da ve Latin Amerika’da değerlendirme notu 

düşürülen otomotiv sektöründen sonra, şimdi de sıra düşen otomobil satışlarından etkilenen girdi 

tedarikçilerine geldi. Kimya sektörü bundan özellikle etkileniyor. Petrokimya işletmeleri aynı 

zamanda yükselen petrol ve etan fiyatları ile düzenleyici çerçevede ve çevre hassasiyetleri, 

giderek artan tüketici davranışlarındaki değişikliklerden de etkileniyorlar. Bu eğilim Coface’ın 

kimya sektörünün risk notunu düşürerek Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hollanda’da 

“orta riskli”, Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya’da ise “yüksek riskli” olarak belirlemesine yol 

açmıştır. 

 

Petrol fiyatlarındaki artış (Coface tahminlerine göre 2019 yılında ortalama 65$ seviyelerinde 

kalması beklenmektedir) ve kısa süre önce ABD Merkez Bankası’nın para politikasını yeniden 

yönlendirmesi Orta Doğu’da kredi riskinin istikrarlı bir seviyeye oturtulmasına yardımcı oluyor. 

Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın değerlendirme notu B’ye yükseltilmiştir. Tekstil-hazır giyim ve 
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ahşap sektörleri de artan bütçe harcamalarından faydalanmaktadır, dolayısıyla risk notları 

yükseltilerek orta riskli olarak belirlenmiştir. Ülke değerlendirme notu geçtiğimiz Şubat ayında 

yükseltilen Birleşik Arap Emirlikleri’nde, üç sektör orta risk kategorisinde yer almaktadır: 

özellikle Expo 2020 dahil olmak üzere çok sayıdaki altyapı projesi sayesinde otomotiv sektörü; 

güçlenen büyüme, yatırım ve turizm sayesinde perakende sektörü; ve artan satın alma gücü ve 

değişen tüketici davranışları ile bağlantılı olarak tekstil-hazır giyim sektörü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 2018 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.100 çalışanı ile 1,4 milyar €’luk 
bir ciro kaydetmiştir. 
 
www.coface.com.tr 
                                                                             

Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment B       
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coface: Birlikte Ticareti Geliştirmek İçin 
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