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Paris, 6 Nisan 2020 

Coface Barometre – 2020 1’inci Çeyrek  
COVID-19: İşletme iflaslarında ani bir küresel artışa doğru  

 
Başlangıçta, Çin’deki COVID-19 salgını sadece sınırlı sayıda eşdeğer zinciri etkilemişti 
ancak sonrasında bir küresel pandemiye dönüştü. Bu salgının yansımaları dünyanın dört 
bir yanında çok sayıda sektörü etkileyen ikili (hem arz hem de talep tarafını) bir şok yarattı. 
Bu krizin kendine has benzersiz özelliği, hep bir finansal kökeni olan geçmiş krizler 
(örneğin 2008-09 küresel kredi krizi, 1929’daki büyük buhran gibi) ile karşılaştırmaları 
faydasız kılıyor. Buradaki soru artık hangi ülkelerin veya sektörlerin bu şoktan etkileneceği 
değil, krizden etkilenmeyecek birkaç sektör veya ülkenin hangileri olacağıdır. 

Şok yükselen ekonomilerde daha da sert yaşanabilir. Yükselen ekonomiler kendileri için 
daha zorlu bir süreç olacak pandeminin yönetilmesine ek olarak, petrol fiyatlarındaki düşüş 
ve 2018 seviyelerine göre dört katına çıkan sermaye çıkışları gibi sorunlar da yaşıyorlar. 

Bu bağlamda, Coface 2020 yılında küresel ekonominin 2009 yılından bu yana ilk kez 
resesyon yaşayacağını, büyüme oranının yüzde -1,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin 
etmektedir (2019 yılında yüzde +2,5 idi). Coface aynı zamanda 68 ülkenin resesyon 
yaşayacağını (geçtiğimiz yıl sadece 11 idi), dünya ticaretinin bu yıl yüzde 4,3 azalacağını 
(2019 yılında yüzde -0,4 daralmıştı) ve işletme iflaslarında dünya genelinde yüzde 25’lik bir 
artış kaydedileceğini tahmin etmektedir (daha önce Ocak ayındaki yüzde 2’lik bir artış 
olacağı tahmin edilmişti). 

 

2009 yılından bu yana işletme iflaslarındaki en büyük artış: 2020 yılında yüzde 25 artış 
bekleniyor.  

Ekonomik faaliyetin üçüncü çeyrekte kademeli olarak yeniden başladığı ve 2020’nin ikinci 
yarısında koronavirüs salgının ikinci dalgasının yaşanmadığı “en iyi senaryoda” bile şirketlerin 
kredi riskleri yüksek olacaktır. 

İşletme iflaslarındaki bu trend Amerika Birleşik Devletleri’ni (yüzde +39) ve Batı Avrupa’nın önde 
gelen ekonomilerinin hepsini (yüzde +18) etkileyecektir: Almanya (yüzde +11), Fransa (yüzde 
+15), Birleşik Krallık (yüzde +33), İtalya (yüzde +18) ve İspanya (yüzde +22). Şok yükselen 
ekonomilerde daha da sert yaşanabilir: Kendileri için daha zorlu bir süreç olacak pandeminin 
yönetilmesine ek olarak, petrol fiyatlarındaki düşüş ve 2018’e göre dört katına yükselen sermaye 
çıkışları gibi sorunlar da yaşıyorlar. 

 

Uluslararası ticaret hacmi üst üste ikinci yıl da daralacak; uluslararası mal ticaretinin 
yapısında muhtemel bir değişiklik yaşanabilir mi? 

Coface’ın tahmin modelinde ilan edilen çok sayıda sınır kapatma kararı dikkate alınmadığından 
dolayı aşağı yönlü riskler 2020 yılında dünya ticaret hacminde yüzde 4,3’lük daralma yaşanacağı 
tahminini baskılamaktadır (modelde açıklayıcı değişkenler olarak petrol fiyatları, nakliye maliyetleri, 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki imalat şirketlerinin güven seviyeleri ile Kore ihracatı esas 
alınmaktadır).  

Uzun vadede, COVID-19 krizi aynı zamanda küresel değer zincirlerinin yapısı üzerinde de 
sonuçlar doğurabilir. Mevcut bağlamda şirketlerin kırılganlıklarının temel kaynağı, çok az sayıda 
hatta tek bir ülkede yer alan az sayıdaki tedarikçiye ağır bir şekilde bağımlı olmalarıdır. 
Dolayısıyla, olası tedarik zinciri kesintilerini öngörerek bunların sayısını arttırmak şirketler için artık 
bir öncelik haline gelecektir. 
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Birkaç istisna dışında sektörlerin çoğu etkileniyor  

 
İşletmeler için, dünya nüfusunun yarısından fazlasını temsil eden 40’tan fazla ülkede COVID-19 
virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla hükümetler tarafından alınan ani önlemlerin hemen 
ortaya çıkan bazı sonuçları olmuştur. 

 
Bu önlemler daha önceki büyük krizlerde gözlenen durumun aksine bir arz şokuna yol açmıştır. İlk 
aşamada ortaya çıkan bu şok bir finansal krizden kaynaklanmamıştır, daha çok reel ekonomi ile 
ilgilidir: İnsanlar çalışamıyorlar ve şirketler ara mal tedariklerinde kesintiler yaşıyorlar. 

  

Turizm, oteller, restoranlar, eğlence ve ulaştırma faaliyetleri ile birlikte ihtisaslaşmış dağıtım 
segmentlerinin ve imalat sektörlerinin neredeyse tamamı (tarımsal gıda sektörü hariç olmak üzere) 
krizden kötü bir şekilde etkilenmiştir. Diğer hizmet sektörleri çok daha az etkilenmiştir: Örneğin 
telekomünikasyon, su ve sanitasyon, vs. 

 
Bu arz şokunun beraberinde, eşit derecede şiddetli bir talep şoku da ortaya çıkmıştır. Birçok 
tüketici mal ve hizmet harcamalarını iptal ediyor veya erteliyor. Ayrıca, salgına karşı uygulanan 
kontrol önlemlerinin etkisi hane halkı güvenini de zayıflatıyor.  

Bu şoktan en fazla etkilenecek ürün grupları arasında otomotiv gibi dayanıklı tüketim malları yer 
alıyor. Tekstil ve hazır giyim ile elektronik gibi diğer harcamaların da neredeyse sıfır noktasına 
inmesi muhtemeldir. 

Öte yandan, tarımsal gıda ürünleri ile ilaç tüketiminin bu istisnai durumdan faydalanması 
muhtemeldir. 

 
 

Pandeminin siyasi sonuçları  

Pandeminin kısa vadedeki en belirgin sonucu mevcut jeopolitik gerilimlerin şiddetlenmesidir. 

Sağlık ve ekonomi düzeninin ortaya çıkardığı kilit sektörleri hedefleyen yeni bir korumacı önlem 
dalgası riski (örneğin yaşamsal öneme sahip olduğu düşünülen tarımsal gıda veya ilaç ürünleri 
ihracatının sınırlanması) göz ardı edilemez. ABD ile Çin arasında özellikle elektronik olmak üzere 
stratejik sektörleri hedefleyen “ticaret savaşlarının” devam etmesi de bir olasılıktır. Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki başkanlık seçimi kampanyası ve/veya bu iki ülkeden herhangi birinde sosyal 
protestoların yükselmesi bu durumu daha da ağırlaştırabilir. 

 
 

Click here for the full Coface Q1 2020 Barometer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.coface.com/News-Publications/Publications/Country-Sector-Risk-Barometer-Q1-2020-Quarterly-Update


3 

B A S I N  B Ü L T E N İ   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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