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Paris, 10 Temmuz 2020 
 
 

Amerika Birleşik Devletleri: İki hızlı işletme iflası 
 
 

COVID-19 salgını Amerika Birleşik Devletleri’ni çok sert etkilerken, Coface baz 
senaryosunda ülkenin GSYH’sının 2020 yılında yüzde 5,6 oranında daralacağını, sonrasında 
2021 yılında ise yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte, Nisan ayında 
uygulamaya konulan yaygın kısıtlama önlemlerine ara veren veya tamamen kaldıran bazı 
eyaletlerde salgının yeniden yükselişe geçmesi bu tahmini tehdit etmektedir. 
 

GSYH’da yaşanan en sert daralmanın ardından işlemelerin iflas başvurularında çok büyük 
bir artışın yaşanması beklenmektedir. Bununla birlikte, krizin başlangıcından bu yana, ABD 
iflas kanununun 7’inci bölümü (tasfiye) kapsamındaki iflas başvurularında yaşanan önemli 
düşüş sebebiyle işletme iflasları Şubat ayından itibaren azalmıştır1. Aynı zamanda, 11’inci 
Bölüm (yeniden yapılandırma) kapsamında koruma talep eden şirketlerin sayısı sert bir 
şekilde yükselmiştir (Mayıs ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %48 artış 
kaydedilmiştir) ve bu durum COVID ile ilişkili iflasların yeni gelişmekte olduğunu 
göstermektedir. Coface 2020 yılının ikinci yarısında iflasların yeniden yükselişe geçeceğini 
tahmin etmektedir ve 2019 sonu ile 2021 sonu arasında yüzde 43’lük bir artışın yaşanması 
beklenmektedir. 
 

Öte yandan, Coface'ın tahminleri sayıları geçtiğimiz on yıllık dönemde artan ve 2019 
itibariyle şirketlerin yüzde 6’sını oluşturan “zombi” şirketlerin de önümüzdeki aylarda iflasa 
sürüklenebileceğini göstermektedir. Borç birikimi sonucunda sıkıntıdaki şirketlerin 
sayısının katlanması bekleniyor.  
 
 

Son aylarda düşen iflas rakamları: Suni bir durum  
 

İflas rakamları 2019 yılında, 2009 yılından bu yana ilk kez yıllık bazda artış kaydetti ve başlatılan 
iflas işlemlerinin sayısı 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 2,5 arttı 2 .2020 yılının birinci 
çeyreğinden sonra açıklanan veriler 3  Ocak ayındaki yüzde 21’lik sıçramanın ardından, Şubat 
ayından itibaren şirket iflas işlemlerinin sayısının düşmeye başladığını göstermektedir. 
 
Avrupa’da olduğu gibi, şirketlerin likiditelerini desteklemeye yönelik önlemler, borçlu şirketlerin 
benimsediği “bekle ve gör” tutumu ve iflas mahkemelerin kapanması, bu eğilimi açıklayan faktörler 
olabilir. 
 
Ancak, şokun büyüklüğü göz önüne alındığında ve destek önlemlerinin kademeli olarak 
uygulamadan çıkarılması ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde şirket iflaslarının hızlanması 
beklenmektedir.  
 
Genel şirket bilançolarının görünümü, bu durum karşısındaki en kırılgan sektörlerin havacılık, 
perakende, otomotiv ve enerji sektörleri olduğunu ortaya koymaktadır. 

                                                        
1 Bölüm 7 – Tasfiye: 2019 yılında iflas işlemlerinin neredeyse yüzde 64’ünü oluşturan bu mahkeme denetimli süreç varlıkların bir yargı temsilcisi tarafından 

satılmasını ve satış gelirlerinin İflas Kanununda belirlenen önceliklere göre alacaklılara dağıtılmasını içermektedir.  

Bölüm 11 – Yeniden Yapılandırma: 2019 yılında iflas işlemlerinin yüzde 25’ten fazlasını oluşturan bu süreç bir şirketin yeniden yapılandırmayı uygularken faaliyete 

devam edebilmesini sağlamaktadır.  
2 ABD Mahkemeleri İdari Ofisi tarafından yayınlanan veriler  
3 ABD Mahkemeleri İdari Ofisi tarafından ilk çeyrek için yayınlanan veriler ve Amerikan İflas Enstitüsü (ABI) 
 tarafından Nisan ve Mayıs ayları için hazırlanan ön yayınlar. 
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İflaslar ve "zombileşme" ağır borç yükü altındaki şirketleri tehdit ediyor  
 

Kırılgan ödeme gücü ve karlılık durumlarına rağmen faaliyet göstermeye devam eden “zombi” 
şirketler de önümüzdeki aylarda iflasa sürüklenebilir. Daha önemlisi, daha fazla şirketin gelir 
kayıpları ile baş edebilmek için borçlanması ile birlikte, sıkıntıdaki şirketlerin sayılarının katlanması 
tehdidi iflas riskini daha da arttırmaktadır. 
 
 
 
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. 
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