
Küresel İflas Raporu 2020
Öne Çıkan Ülkeler Özet Raporu



GİRİŞ

Dun & Bradstreet Küresel İflas Raporu'nun son baskısı yayınlandı.

36 ülke ofisinden toplanan ve firma iflas verileri ile oluşturulan Küresel İflas 
Raporu, her yıl Dun & Bradstreet'in deneyimli ekonomistleri tarandan
hazırlanmaktadır.

Aşağıda okuyacağınız özet rapor, CRIF Türkiye tarandan öne çıkan ülkeler
bazında derlenmibazında derlenmişr.

Raporda dikkat çeken noktalar şu şekildedir; 

 • Pandeminin yara ğı küresel ekonomik daralma güçlü finansal etkilere sahip 
olsa da, ülke ekonomilerinin çoğunluğunda (28) iflas oranları 2020'nin üçüncü 
çeyreğinde negaf ivmede ilerledi. 
 
  • Pandemiden etkilenen segmentlerin başında gelen Kobi’lerin, piyasalara 
erişimde zorluk yaşamaları ve finansal güçlerinin sınırlı olması nedeniyle 
hükümet önlemlerinin odak noktasında yer alması, bu alanda faaliyet gösteren 
firmaların kamu desteğine önemli ölçüde ihyaçları olduğunu gözler önüne 
serdi. 

  • Arz ve taleplerde ani değişim yaşansa da, hükümetlerin aldığı önlemler ve 
yardım paketleri ile iflas eden firma sayılarında birçok ekonomide azalma olduğu 
gözlendi. 



AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ABD'de, toplam iflas oranı 2020'nin ilk üç çeyreğinde 2019'un aynı 
dönemine göre %11.9 azalırken, en yüksek iflas oranı cari
faaliyetlerin birebir temas gerekrdiği ve bu nedenle
pandemiden en çok etkilenen hizmet, perakende, finans,
sisigorta ve emlak sektörlerinde gerçekleş. Ancak işletmelerin cari 
faaliyetlerine devam edebilmek amacıyla borçlarını yeniden 
yapılandırma talepleri 2020'nin (Şubat hariç) her ayı için 2019'a 
göre daha fazla olarak ölçüldü. 

Alınan hükümet önlemlerinin içerdiği mali teşviğe ek olarak,
finansman ve diğer devlet destekli yardımların sağlanmasının 
2021'de ekonomik toparlanmayı desteklemesi ve iflas oranlarını
daha daha fazla sınırlamaya yardımcı olması beklenmektedir.

JAPONYA

2020'de pandeminin yara ğı ekonomik şok ile Japon ekonomisi %5'lik 
küçülmesine rağmen, firma iflaslarında %7.3 oranında düşüş
gözlemlenmişr. Araşrmalar, açıklanan bu oranın 1989’dan bu yana
ölçülen en düşük seviye olduğunu göstermektedir.

İflaslardaki %1’lik arş konaklama ve perakende dışı hizmet
sesektöründe kaydedilirken, hanehalkının ev içi harcamaya
yönelmesiyle perakende sektörü iflas oranlarında %14.3 düşüş
yaşanmışr.

RUSYA

Rusya'da iflas oranları 2020 yılında negaf yönde eğilimini
sürdürerek Ağustos 2019 - Temmuz 2020 döneminde yıllık %12.9 
ve Ocak - Temmuz 2020 döneminde yıllık %25.6 düşüş
sesergilemişr. Bu düşüş eğiliminde, hükümen küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin pandeminin olumsuz etkilerini hafifletmesine yardımcı 
olmak amacıyla aldığı faizsiz krediler sağlanmasını, sosyal güvenlik 
katkı paylarının azallmasını ve vergi ödemelerinin ertelenmesini
içeren bir dizi destek önleminin etkisi büyüktür.

AnAncak ekonomik zeminin halen iskrarsız olması, pandemi ile ilgili 
belirsizliklerin baskı yaratması ve hükümet desteklerinin muhtemel 
gelecekte azallması 2021 - 22 döneminde Rusya için yüksek kredi
riski öngörüsünü devam e rmektedir.



FRANSA

Pandeminin yara ğı ekonomik şok Fransa'daki birçok firmada nakit 
akışını etkileyerek ödemelerdeki gecikmeleri arrdı. 2020'nin ilk 
çeyreğinde ortalama gecikme süresi 12.95 gün iken üçüncü
çeyrekte bu süre 15.24 güne yükseldi. 2021'de ise bu sürenin daha 
da uzaması öngörülmektedir.

FFransa'da, İngiltere örneğinde olduğu gibi ödemelerde yaşanan bu 
gecikmeler, vergilerin ertelenmesi veya muaf tutulması,
ishdam desteği, devlet garanli krediler ve Mart - Ağustos 2020'de 
dosyalama gereksinimlerinin geçici olarak hafiflelmesiyle henüz
artan cari başarısızlıklara dönüşmemişr.

BuBu desteklere bağlı olarak iflas oranları Ağustos 2020'ye kadar olan 
12 ayda %27.4, 2020'nin ilk üç çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %37.8 ve 2020 yılında %38.1 düşerek son 30 yılın en 
düşük seviyesinde seyretmişr. Ancak her ne kadar iflas oranlarında 
ciddi azalış görülse de toptan, perakende, inşaat ve konaklama
sektörleri süreçten olumsuz etkilenmişr. Özellikle hizmet
sesektöründe uzun süreli yaşanan nakit akış problemleri nedeniyle 
2021 - 22 döneminde iflas oranlarının artması beklenmektedir.

BİRLEŞİK KRALLIK

EEylül 2019 - Ağustos 2020 dönemine ilişkin oranlar, Birleşik Krallık'taki 
tasfiye sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre %18.1 düştüğünü 
gösterirken, tüm yıla bakıldığında iflaslardaki düşüş oranı -%26.8 ile 
çok daha keskin yaşanmışr. (İflaslardaki düşüş aralığı makine imalat 
sektöründeki %12.9'luk bir düşüşten, toptan careeki %35.9'luk bir 
düşüşe kadar değişmektedir.)

AnAncak ülke özelindeki öngörüler; pandemi nedeni ile uygulanan 
hükümet destekleri, vergi ertelemeleri, nakit hibeler, krediler ve iflas 
kurallarındaki geçici değişiklikler, iflas oranlarında görülen bu keskin 
düşüşün geçici olduğu yönündedir. Aynı zamanda yine 2020’de firma 
karlarında yaşanan %2.9’luk düşüş zamanında ödeme sağlayamama 
riskinde de arş yaratmaktadır.



KANADA

Pandemiden kaynaklanan ekonomik krize rağmen Kanada’da
iflaslar 2020'de bir önceki yıla kıyasla nispeten durgun olup, Ocak - 
Ağustos 2020 döneminde %5.9 düşmüştür.

BununBunun nedenleri arasında kültürel ve firmasal yapı farklılığına sahip 
Kanada’da iflas başvurusunda bulunmayan, ancak iş bırakmaya 
karar veren küçük işletme paylarının fazla olması gösterilirken,
federal ve eyalet tedbirleri ile cari tahliyelerin yasaklanması
temelde yatan ve artan finansal riskler için genişlelmiş teminat 
sağlamışr.

AnAncak mevcut kısıtlamalar hizmet sektöründe yer alan firmalar 
(turizm, konaklama, perakende, ulaşım vb) için hem pazar ortamını 
hem de tedarik zincirini olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

ALMANYA

2020’nin ilk üç çeyreğinde ortalama 6.6 gün gecikme ile Almanya, en 
iyi ödeme performansına sahip ülkeler arasında yer alırken, iflaslarda 
yaşanan ilk üç çeyrekteki %13.1’lik düşüş Kasım ayında da devam
ederek yıllık bazde %15.9’a ulaşmışr.

HerHer ne kadar Almanya’nın ekonomik sıkın yaşayan firmalara sunduğu 
iflas öncesi al haalık ödemesiz sürenin borçların yeniden 
yapılandırılmasına katkı sağlaması düşünülse de pandeminin yara ğı 
belirsizlik 2021 yılında ödemelerde gecikmelerinin ve iflasların düşük 
bir oranda da olsa artması yönünde beklen yaratmaktadır.


