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Avrupa’da şirket iflasları paradoksu:  
Mucize ve serap 

 

Fransa’da ve Euro bölgesinde şirketlerin finansal sağlığı ve iflas oranları üzerine yapılan 
makroekonomik araştırmalar ve simülasyonlar 

 
Paris, 16 Mart 2021 – COVID-19 pandemisinin sebep olduğu ekonomik kriz, Fransa’da ve  tüm Euro 
bölgesinde   şirket iflaslarına , ticari başarısızlıklara ve ödeme güçlüklerine yol açtı. Fakat buna 
rağmen,  COVID-19 krizinin gerçek etkileri henüz belirsizliğini korurken, 2020 yılında büyük Avrupa 
ekonomilerinin tümünde iflas eden şirket sayısı fiilen azaldı. Dünyadaki en yaygın ticari alacak 
sigortası şirketi olan Coface’ın yaptığı araştırmalara göre, şirketlerin finansal sağlığında meydana 
gelmesi beklenen bozulma ile iflas eden şirket sayısı arasındaki fark, önlenmekten ziyade ertelenmiş 
durumda olan çok sayıda “gizli iflasların” mevcut olduğuna işaret etmektedir. Bu da, hem Fransa’da 
hem de Avrupa’da iflas etmeleri sadece an meselesi olan ve yaşaması olanaksız hale gelmiş bulunan 
çok sayıda şirketin olduğu anlamına gelmektedir. 
 
Euro bölgesi nin önde gelen ülkelerinde de benzer trend 
 
Fransa’da, 22.000 şirketin kaderi belirsizliğini korumaktadır: Bu “gizli iflasların” şimdi ile 2022 
arasında kademeli olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Coface, gizli iflasların sayılarını inşaat 
sektöründe 8.600, perakende sektöründe 1.800, imalat sektöründe 1.500, ticari hizmet sektöründe 
1.200 ve taşımacılıkta 800 olarak tahmin etmektedir. Bugüne kadar ekonomik kriz değişik sektörleri 
farklı düzeylerde ve eşit olmayan biçimde etkilemesine rağmen, birkaç aydır işlerini askıya almış ve 
durdurmuş bulunan şirketler de dâhil olmak üzere iflas eden şirket sayıları tüm sektörlerde düşmüş 
bulunmaktadır. Benzer şekilde,  Bretonya’da %34’den Korsika’da %49’a kadar değişen oranlarda 
olmak üzere, tüm Fransız bölgelerinde de 2020 yılında iflas eden şirket sayısında belirgin bir azalma 
kaydedilmiştir. Fransa’da, ülkenin “Dayanışma Fonu” olmasaydı, konaklama ve yemek sektörünün 
ticari karları Coface’ın sonuçlarında gözlemlenen %17 yerine tahminen %109 oranında azalacaktı.  
Ancak yine de, bu iflasların iş kaybı üzerindeki etkisi 2006 yılından beri kaydedilen en düşük seviye 
olan 126.000’da sınırlı tutulmuştur. 
 
Almanya’da, Coface, gizli iflasların sayısını 2019 seviyesinin %21’in altında (yaklaşık olarak 3.950 iflas) 
olduğunu tahmin etmektedir. Pandemi salgınının başlangıcında, Coface, iflasların sayısının 2020 
boyunca %9 oranında artacağını bekliyordu, fakat %15 oranında bir düşüş kaydedildi. Bu sonuç, 
kısmen, uyarıcı önlemlere etkili olabilecekleri zamanı kazandırmak amacıyla Alman hükümetinin iflas 
davaları ve takiplerini geçici olarak durdurması ve ertelemesinden kaynaklanmaktadır. Buna 
rağmen, her ikisi de pandemi öncesinden beri resesyonda olan Alman metal ve otomotiv sektörlerinde 
iflaslarda 2019 yılına kıyasla bir artış kaydedildi. 
 
İspanya’da, ücretsiz izinler etkili oldu. Örneğin, perakende sektöründe, Coface simülasyonları, ücretsiz 
izin tedbirlerinin kârlardaki düşüşü bu tedbirler hiç uygulanmasaydı görülecek olan -%67’ye kıyasla 
yılın ikinci çeyreğinde -%26 seviyesinde sınırlı tuttuğunu göstermektedir. Yine de, bu tedbirler, turizm 
sektöründe 2020 yılının ikinci yarısında yıl bazında %90 artış gözlemlenen iflaslardaki ani ve hızlı 
yükselmeyi önleyemedi. Tüm İspanya’da gizli iflasların sayısının 1.600 civarında olduğu tahmin 
edilmektedir (2019 seviyelerinin %34’ü). 
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İtalya’da, Coface, gizli iflasların sayısının 2019 yılındaki seviyelerinin %39’u civarında (ya da 4.100 
iflas) olduğunu tahmin etmektedir. Buna rağmen, Coface’ın hesaplamalarına göre iflasların sayısı %7 
oranında artmış bulunmaktadır. 
 
 
Kaygı verici bir görünüm 
 
Gizli iflaslarının tümünün birden 2021 yılında gerçekleşmesi beklenmemektedir. İflas durdurma ve 
erteleme önlemleri, yardım tedbirleri ve bankaların desteğinin devam etmesi bu konuda belirleyici 
olacaktır. 2021 yılından başlayarak iflasların “arayı kapatma” işleyişi , doğrudan doğruya, kısıtlayıcı 
tedbirlerin sona erme hızıyla bağlantılı olacaktır ve bu tedbirlerin sona erme hızı da aşılamaların 
hızına göre belirlenecektir. Bu süreç, özellikle şirketlerin büyük çoğunluğunun devlet garantili 
kredilerden doğan borçlarını  2022 yılından itibaren geri ödemeye başlayacakları (örneğin Fransa’da 
olduğu gibi r) dikkate alındığında, ilgili devletlerin şirketlere destek sağlamaya devam etmeye istekli 
olup olmamalarına da bağlı olacaktır.  
 
 
Çalışmanın tamamına ulaşmak için; 
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Verda YAKAR – T. +90 (216) 251 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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