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Normalizálódik a
helyzet a vállalati
szektorban

Az építőipar
továbbra is
nyomás alatt

Lemaradófélben
az Ile-de-France
régió

2016-ban már
harmadik éve
csökkenhet a
csődeljárások száma
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Három egymást követő évben is csökkenhet a
csődeljárások száma Franciaországban
COFACE GAZDASÁGI KIADVÁNYOK

S

orozatban a másod ik éve
csökkent
2015-ben
Franciaországban
a csődeljárások
vállalati

száma. A 2,1 százalékos
visszaesésnek köszönhetően
a számuk 60 800 darabon állapodott meg,
ami még mindig a válság előtt szint felett
áll, hiszen 2007-ben 50 300 ilyen eset
történt. Mivel azonban a vállalatok száma
jelentős
mértékben
nőtt,
a
fizetésképtelenség aránya visszatért a
2008. évi szintre, vagyis 77-ből egy
vállalat megy csődbe. Ugyanabban az
évben közel 21 ezer munkahelyet sikerült
megmenteni,
miközben
a
fizetésképtelenné váló vállalatok átlagos
bevétele 575 ezer euró volt, szemben az
egy évvel korábbi 614 ezer euróval. Fontos
megjegyezni,
hogy
bevétel
szerint
osztályozva mindenféle méretű vállalkozás
javulást tapasztal a saját helyzetében.

Ennek ellenére a forgatókönyv messze
nem ideális, hiszen a csődeljárások száma
a Coface által követett 11 szektor közül
kettőben még most is nő (a lakossági
szolgáltatások és a textilipar terén rendre
4,2, illetve 4,3 százalékkal). Emellett a 13 új
régióból háromban nem látszik a javulás
jele,
ideértve
Ile-de-France-t
(5,7
százalékos növekedés), azt a régiót, ahol a
franciaországi csődeljárások 21 százaléka
jelentkezik. Ez annak tulajdonítható, hogy
túlsúlyban szerepelnek az építőipari
vállalatok, és ez az a szektor, ahol a
csődráta a legmagasabb maradt (2,1
százalék a 2006. évi 2,0 százalékkal
szemben).
A
legkevésbé
negatív
fejleménynek az nevezhető, hogy a
csődeljárások
számában
2015-ben
tapasztalt
csökkenés
mértéke
Franciaországban alacsonyabb volt, mint a
környező országokban. A negatívumok
ellenére a Coface előrejelzése szerint idén
sorozatban harmadik éve csökkenhet a

KORÁBBI ELEMZÉSEINK ELÉRHETŐEK A WEBLAPON:
http://www.coface.com/News-Publications/
Publications

Szerzők: A Coface Group közgazdászai

vállalati csődeljárások száma. A gazdasági
környezetnek köszönhetően a számuk 58
700-ra, azaz 3,5 százalékkal csökken a
2015. évi értékhez képest. A Coface
szerint a francia gazdaság tovább folytatja
a fokozatos kilábalást: a várakozások
szerint a GDP 1,4 százalékkal bővül idén a
tavalyi 1,1 százalék után. A banki feltételek
fokozatos javulása, az euró gyengülése, az
olajárak esése és a háztartások növekvő
mértékű költekezése a várakozások
szerint támogatja a vállalkozások üzleti
tevékenységét és a Coface előrejelzésnek
megvalósulását,
habár
továbbra
is
szerepet
játszanak
egyes
kockázati
tényezők, így az építőipar továbbra is
nehéz helyzete.
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Vállalati csődeljárások
Franciaországban: várhatóan
harmadik éve csökken a számuk
Ï 60,800 csődeljárás 2015-ben (2.1%-os csökkenés az előző évhez képest),
a visszaesés második éve

Ï A veszélyeztetett munkahelyek száma továbbcsökkenve 161 ezret tett ki
tavaly (12%-os visszaesés egy év alatt)

Ï A csődráta (77-ből egy cég ment tönkre) visszatért a 2008. évi szintre
 A vállalati csődeljárások száma három régióban tovább növekedett:

Guillaume BAQUÉ

Közgazdász

Ile-de-France-ban, a központi régióban, valamint Pays de la Loire-ban

 A csődeljárások száma 4 százalékkal emelkedett a textiliparban és a
személyi szolgáltatások terén

 A csődeljárás alá vont cégek átlagos életkora magas szinten, 8 és 11
hónap között stabilizálódott

1

NORMALIZÁLÓDIK A HELYZET A VÁLLALATI SZEKTORBAN

A gyenge gazdasági növekedéssel jellemezhető
háttérben a francia vállalatok 2015-ben továbbra is
inkább a zsugorodást elősegítő környezetben voltak
kénytelen működni. Ugyanakkor támogatta őket
néhány kedvező tényező, így az euró dollárral
szembeni gyengülése, az olajárak esése, valamint a
versenyképesség és a foglalkoztatottság növelésért
biztosított adókedvezmény (CICE) rendszer. A
hitelköltségek visszaesése szintén infúzióként hatott a
vállalkozások számára. A nem pénzügyi vállalkozások
számára nyújtott hitelek volumene 5 százalékkal
növekedett 2015 november végéig, ugyanakkor a
rögzített kamatlábú eszközök átlagos hozama 2
százaléka alatt maradt 2015 áprilisa óta (1,95
százalékot tett ki novemberben).
1. grafikon
A társasági csődeljárások és társaságalapítások számának
változása az egyéni vállalkozók nélkül (ezer)

■ Business creation (RA)
■ Insolvencies
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A nyereségráta végül 2015 harmadik negyedévében
visszatért 31,2 százalékra, ezzel 2011 eleje óta a
legmagasabb szintre kerültek. Egyes ágazatokban –
különösen a járműiparban – a többletkapacitások
felszívása érdekében szerkezetváltásra került sor.

2015 - A csökkenő csődeljárások
második éve
A 2015-ös év 60 834 társasági csődeljárással zárult,
ez 2,1 százalékos csökkenést jelent (a 2014. évi 2,8
százalék után, lásd 1. grafikon), amely 1 284
társaságnak felel meg. Ugyanakkor az év során 301
600 társaság jött létre (ide nem értve az egyéni
vállalkozókat), ami közel áll a válság előtti és az
egyéni vállalkozói státusz létrehozását megelőző
szinthez (a mindenkori legmagasabb mértéket, 340
000 új vállalkozás, 2008 júliusában volt mérhető). Az
INSEE legutóbbi felmérése szerint 2013-ban a
vállalkozások száma 4 381 000 volt . Az újonnan
létrejött, csődbe ment és megszűnt vállalkozásokról
rendelkezésre álló adatok összesítése révén a Coface
becslése
szerint
2015-ben
a
kontinentális
franciaországi vállalkozások száma 6,7 százalékkal 4
674 000-re nőtt 2013 óta. A Coface csődeljárásokra
vonatkozó becslése így a 2009-ben meghatározott
legmagasabb, 1,69 százalékos mértékről 1,30
százalékra
esett
vissza
2015-ben,
azaz
Franciaországban minden 77 vállalkozásból egyet
érintett
a
csőd.
A
csődeljárások
számának
visszaesése együtt járt azok költségének és a csőd
által fenyegetett állások számának csökkenésével is
2015-ben. Az eljárások 161 000 munkavállalót
érintettek, ez 2014-hez képest 12 százalékos
visszaesést jelent. Emellett a csődeljárások költsége
(azaz a csődbe jutott társaságok összes szállítói
kötelezettségei) 3,5 milliárd euróra rúgtak, ez egy év
alatt 15 százalékos csökkenést jelent (lásd 2.
grafikon). Ez a fellendülés azonban nem elég
lendületes
a
franciaországi
munkanélküliség
csökkentéséhez.

(1) Felszámolások (2015-ben 70%) és csődbiztosi kijelölések (30%)
(2) Ide nem értve a tengerentúli megyéket, területeket és létesítményeket, „Demography of companies and
establishments” („Társaságok és intézmények demográfiája”), INSEE, 2015 október
(3) Csődráta = társasági csődök száma/vállalkozások száma
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Minden készen áll a csődprofilok
standardizálására
Egyrészt, az újonnan létrejött társaságoknál
korlátozottak a lehetőségek. Másrészt a társasági
csődök csökkenése 2015-ben csupán 21 000
munkahelyet mentett meg, szemben az A kategóriás
álláskeresők azonos időszakban felmerülő 89 ezres
számával.
2. grafikon
A társasági csődök főbb mutatóinak változása
(éves átlag)
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A
társasági
csődeljárások
forgalom
szerinti
csoportokban bekövetkezett változása is a helyzet
javulására utal (lásd 3. grafikon). A legkisebb – 2,5
millió eurónál kisebb forgalmat termelő – társaságok
körében a csődeljárások száma még mindig 11
százalékkal meghaladja a 2012 januári szintet, amikor
60 173 csődeljárást regisztráltak, szemben a 2015. évi
60 834-gyel. Az ebbe a kategóriába eső, kevésbé
erőteljes, a belföldi kereslettől nagymértékben függő
társaságokat
nagyban
érintette
a
GDP
növekedésének 2012 és 2014 között bekövetkezett
lassulása, amely átlagosan 0,3 százalékot ért el.
A csődbe jutott társaságok átlagos forgalma 2015ben összesen 575 000 eurót tett ki szemben az előző
évi 594 000 euróval (lásd 4. grafikon). A gazdasági
válság 2009-ben -2,9 százalékos recessziót váltott ki.
Ez kivétel nélkül minden társaságot érintett, s ezzel a
csődbe jutott vállalkozások átlagos méretének
növekedése párosult (1. fázis). Az eurozóna
perifériáján elhelyezkedő országokban felmerült
nehézségek miatt 2012 után a franciaországi
növekedés is lassult, ami ismét minden társaságot
érintett, a csőddel érintett társaságok átlagos
árbevételének növekedését okozta (2. fázis). Végül a
franciaországi növekedés enyhe, 1,1 százalékos
fellendülése 2015-ben a csődbe jutott társaságok
átlagos forgalmának csökkenését hozta magával (3.
fázis).
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Forrás: Scores & Décisions, Coface

A gazdaság lassulása idején a korosítás elve miatt nő
a társasági csődeljárások átlagos kora. A csődbe
jutott társaságok korának folyamatos, 2009 óta zajló
növekedése 2015 áprilisában megszakadt, ekkor 8 év
11 hónap volt az átlag. Ez a stabilizálódás arra utal,
hogy a helyzet kezd visszaállni a normálisra.
3. grafikon
Társasági csődeljárások árbevétel szerinti csoportok alapján (millió euró)
>0.5
5 - 10

0.5 - 2,5
>10
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Az építőipar azonban eltér a többi ágazattól. A 2008as gazdasági válság elsősorban a legkisebb
társaságokat érintette, ez magyarázza, hogy miért
marad alacsony és stabil az átlagos árbevétel (1.
fázis). 2015-ben az építőipari társaságok átlagos
árbevétele nőtt, míg más szektorokban ennek az
ellentéte következett be (3. fázis). Így a kereslet
legutóbbi fellendülése és a kedvezőbb pénzügyi
feltételek dacára az építőiparban működő közepes
méretű vállalkozások továbbra is gyengélkednek.
2015-ben az árbevétel szerint tekintve a három
legnagyobb társasági csőd a FRAM utazásszervező
(373 millió euró árbevétel), az AIM vágóhidak (271
millió euró árbevétel) és a NEXTIRAONE hálózati
integrátor (249 millió euró árbevétel) esete volt,
ahova csődgondnokot rendeltek ki.

4. grafikon
Árbevétel (súlyozott éves átlag, 1%-kal csökkentve , ezer
euro)
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(4) „Company insolvencies in Western Europe: slight upturn in 2015” („Társasági csődök Nyugat-Európában: enyhe fellendülés
2015-ben”), Coface, 2015 szeptember
(5) A szórás alsó és felső határán a megfigyelt értékek 1%-át kizártuk, hogy pontosabb képet kapjunk az átlagos árbevételről

2012

3
2013

2014

2015

CSŐDELJÁRÁSOK

PANORAMA
GROUP

4

Inset n°1

Mi a helyzet máshol Európában?
2015-ben 11 európai országot véve mintául, ezek
közül tízben csökkent a társasági csődeljárások
száma (lásd 1. táblázat). Lássunk néhány példát!
Olaszországban
a
helyzet
2015
harmadik
negyedévétől
a
társasági
csődeljárások
csökkenésével kezd megfordulni. Ennek oka, hogy az
ország
exportszektora
az
eurozóna
egyik
legnagyobb árrugalmasságot mutató ágazat. Más
szóval:
az
euro
leértékelődése
Olaszország
kereskedelmi partnereinek valutáival szemben igen
előnyös helyzetet teremt az exportőr társaságoknak.
Norvégia erősen támaszkodik a kőolaj- és
földgázipari
ágazatra,
ez
2015
nyaráig
a
felszámolások jelentős növekedésével járt. Az
általános társasági helyzet azonban az év végére
helyreállni látszott, mivel a felszámolások száma 3
százalékkal csökkent. Ez különösen az építőipart
jellemezte, ahol a felszámolások száma 4,9
százalékkal
csökkent
2015-ben
(az
összes
felszámolás 29%-a). Az új lakásépítési projektek
száma 2015-ben 14 százalékkal nőtt, az építési
engedélyeké pedig 4 százalékkal. Az építőipar a
norvég központi bankok kedvezőbb monetáris
politikájának hatását élvezte, mivel a központi bank
2015-ben kétszer csökkentette alapkamatát (2015
decembere óta 0,75 százalék). A háztartások is
szívesebben fektetnek ingatlanba, noha az OECD
szerint az árak továbbra is túl magasak.

Németországban a társasági helyzet pozitív. Az
ország munkanélküliségi ráta 2015-ben történelmi
mélypontra, 4,5 százalékra esett vissza, miközben a
belföldi keresletet a háztartások kiadásai támogatják.
csökkenésének
2010
A
társasági
csődök
októberében megindult ciklusa továbbra is tart,
immár 61 hónapja folyamatosan csökken a regisztrált
felszámolások száma.
Az Egyesült Királyság tavaly 10 százalékos
visszaesést regisztrált a felszámolások számában. A
gazdasági környezet kedvez a társaságoknak, mivel
2015-ben a növekedés 2,2 százalékot ért el. Emellett
a háztartások is hitelfelvétellel és kiadásaik
növelésével használták ki az alacsony kamatokat.
Megtakarításaik 2010 óta jelentősen, 11,9 százalékról
4,4 százalékra estek vissza 2015 harmadik
negyedévére – szemben a franciaországi 15,5
százalékkal.
Portugáliában kényesebbnek tűnik a helyzet. A
csődeljárások mértékének trendje az év második
részében az építőiparban felmerült nehézségek
miatt megfordult. Az építőipari cementértékesítés –
amely vezető mutató – 2013 óta történelmi
mélyponton áll. Emellett a háztartási kiadásokra a
munkanélküliségi ráta is féket vet (2013 óta 17%,
most 12% felett stabilizálódik).

1. táblázat
Társasági felszámolások változása Nyugat-Európában

2014
Ország

Szám

2015
var %

Szám

var %

Németország*

24 173

-8%

23 150

-4%

Belgium

10 736

-9%

9 762

-9%

Dánia

4 049

-19%

4 029

-0,5%

Spanyolország

6 564

-28%

4 916

-25%

Finnország

2 953

-6%

2 574

-13%

Franciaország**

44 131

-3%

42 525

-4%

Olaszország***

15 352

11%

15 152

-1%

Norvégia

3 434

6%

3 328

-3%

Hollandia

9 669

-22%

7 312

-24%

Portugália

13 489

-13%

15 095

12%

Egyesült Királyság

16 316

-9%

14 630

-10%

Svédország

7 395

-6%

6 563

-11%

Forrás: Coface
* November végén, eltelt 12 hónap
** Jogorvoslat kivételével
*** Szeptember végén, eltelt 12
hónap
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AZ ÉPÍTŐIPAR TOVÁBBRA IS NYOMÁS ALATT

2015-ben a társaságok gazdasági környezetét két
fontos esemény jellemezte: az euro dollárral
szembeni leértékelődése és az olajárak csökkenése.
Ennek leginkább az olajfelhasználó, illetve jelentős
exporttevékenységet folytató társaságok látták
előnyét. Ez számos termelő iparágra vonatkozik. E
kedvezőbb gazdasági összefüggésben a 11 ágazatból
csupán kettőben növekedett a társasági csődök
száma (lásd 2. táblázat).

csődeljárások száma 8,1 százalékkal csökkent 2015ben. Ugyanez vonatkozik a kőolajat felhasználó
vegyipari társaságokra. A 201 januárja és 2015
decembere
között
az
euro
12
százalékos
leértékelődése a dollárral szemben szintén jót tett
Franciaország exportőr ágazatainak. Különösen igaz
ez a gépjárműiparra, amely a gyártó ágazatok közül
az egyik legnagyobb export árbevétellel dicsekedhet.

Az ingatlanbefektetésekkel szemben
Termelés és beruházás fellendülőben gyorsuló háztartási kiadások
A termelőszektor egésze fellendült tavaly. A
termékelőállítás november végére éves átlagban 0,8
százalékkal nőtt, míg az előállított termékekbe
eszközölt beruházások 2,0 százalékkal emelkedtek
2015-ben. Ezzel szemben az építőipar teljesítménye
továbbra is szerény, 2015-ben a termelés 4,6
százalékkal
visszaesett.
A
helyzet
azonban
stabilizálódni
látszik.
A
többéves
hanyatlást
követően, melynek során a leggyengébb társaságok
lemorzsolódtak,
az
ágazatban
előforduló
csődeljárások 3,2 százalékkal csökkentek 2015-ben.
Ezzel, úgy tűnik, a mélyponton túljutott az ágazat. A
háztartási beruházások 2013 második negyedévét
követően
első
alkalommal
2015
negyedik
negyedévében emelkedtek (+0.1 százalék). Ezt a
pozitív trendet támasztotta alá más ágazatokban az
olajárak zuhanása, amely 2014 januárja és 2015
decembere között összesen 63 százalékot tett ki. Az
ólommentes benzin ára például ebben az időszakban
16 százalékkal csökkent. Ennek előnyeit a gépjárműés szállítási ágazat élvezhette, itt a társasági

2015-ben újra megindultak a háztartási kiadások, az
összfogyasztás a 2014. évi 0,6 százalék után 1,4
százalékkal lépett előre 2015-ben. A szolgáltatások
azonban továbbra is csak kullognak, csupán 0,9
százalékos növekedést mutattak az év során.
Emellett a 2012 óta hanyatló háztartási befektetések
további
3,0
százalékkal
zsugorodtak.
Az
ingatlankereslet fellendülésének elmaradása igencsak
nyomja az építőipar vállát. 18 társasági csőddel ez a
szektor képviselteti magát legmarkánsabban az
árbevétel szerinti 100 legnagyobb csődeljárás listáján
(lásd az 5. grafikont). Ez a visszaesés azonban a helyi
önkormányzatok költségvetésének csökkentésére is
visszavezethető,
ami
befolyásolta
a
közműtársaságokat is, ezek átlagos mérete gyakran
nagyobb. Az átfogó csődráta azonban 2015-ben
továbbra is zuhant, 1,30 százalékra. Az agrárélelmiszeripari, építőipari és lakossági szolgáltatási
ágazatokban a csődráta meghaladta a 2007-es
mértéket.

2.táblázat
Csődeljárások
ágazatonként

Iparág

Veszélyeztetett munkahelyek

Szám
2014

2015 var % % Total

2014

2015 var % % Total

Költség M¤
2014

2015

var % % Total

Agrár-élelm.

4,619

4,469

-3%

7%

9,522

8,741

-8%

5%

259

185

-29%

5%

Papír- és faipar

1,610

1,597

-1%

3%

7,614

5,777 -24%

4%

187

153

-18%

4%

Textilipar

2,105

2,195

4%

4%

7,335

7,021

-4%

4%

190

244

29%

7%

Vegyipar

573

543

-5%

1%

2,817

2,041 -28%

1%

111

85

-24%

2%

Fémipar

1,109

1,079

-3%

2%

12,207

7,412 -39%

5%

463

285

-39%

8%

20,318

19,658

-3%

32%

-8%

30%

1,137

1,073

-6%

30%

Kiskereskedelem

5,748

5,513

-4%

9%

11,723

8,449 -28%

5%

522

329

-37%

9%

Gépjárműipar és
szállítmányozás

4,005

3,680

-8%

6%

18,838

12,269 -35%

8%

400

279

-30%

8 %

Elektronika-IT

1,736

1,541

-11%

3%

6,091

Lakossági
szolgáltatások

11,039

11,508

4%

Egyéb szolg.

9,256

9,051

-2%

Összesen

62,118 60,834

-2%

Építőipar

52,201 47,825

7,098

17%

4%

235

250

6%

7%

19%

19,936 20,946

5%

13%

210

263

25%

7 %

15%

34,141 33,433

-2%

21%

434

381

-12%

11%

100% 182,425 161,012

-12%

100%

4,148

3,526

-15%

100%

Forrás: Scores & Décisions, Coface

(6) „France overview 3rd quarter of 2015” („Franciaországi áttekintés 2015 3. negyedév”, Focus on construction, Coface, 2015 november
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Ilyeténképpen az építőipar a leginkább
veszélyeztetett szektor: 2015-ben minden 49
francia társaságban egyet érintett a csőd,
szemben a vegyiparban látható aránnyal, ahol
128 társaságonként egy ment csődbe.

Agrár-élelmiszer
20

Egyéb szolgáltatás

Papír-és faipar
15
10

Lakossági
szolgáltatás

Textilipar

5
5. grafikon
Top 100 árbevétel
szerint
2013

0

ElektronikaIT

■
■ 2014
■ 2015

Vegyipar

Gépjárműipar
és szállítmányozás

Fémipar

Kiskereskedelem Építőipar
Forrás : Scores & Décisions, Coface

6. táblázat
Ágazatonkénti csődráta (társasági létszám előrejelzése 2014-ben és 2015-ben)

1.3%

1.43%

1.8%

1.7%

1.6%

0.6%

0.7%

0.9%

0.8%

0.8%

1%

■ 2010
■ 2015 (f)

1.5%

1.7%
1.2%

1.4%

1.5%

1.8%
1.5%

■ 2009
■ 2014 (f)

2.1%

■ 2008
■ 2013

1.1%

1.6%

1.7%
1.8%

1.5%

2%

■ 2007
■ 2012

2.0%

■ 2006
■ 2011

3%

0%
Agrárélelm.

Papír-és faipar Textilipar

Vegyipar

Fémipar

Építőipar

Kiskereskedelem

Gépjárműipar Elektronika- Lakossági
és szállítm.
szolgáltatás
IT

Összesen
Egyéb
szolgáltatások

Forrás: Scores & Décisions, Coface

FÓKUSZBAN: textilipar
A csődök száma 4,3 százalékkal nőtt, ez 2 195 érintett
társaságot jelent. A csökkenő trend 2015 utolsó
negyedévében megfordult, és az ágazat az év során a
legnagyobb visszaesést produkálta. Konkrétan a
kiskereskedelem (a teljes ágazat 74 százaléka) fizette
a legnagyobb árat, itt 4,7 százalékkal emelkedett a
csődök száma. A ruhagyártási alszektor (a teljes
ágazat 8 százaléka) 11,9 százalékos növekedést élt át.

A 13 francia régióból csupán három menekült meg. A
legrosszabb formában Ile-de-France volt (a teljes
ágazat 24 százaléka), itt 2015-ben 6,2 százalékkal
emelkedett a csődök száma, a nagykereskedelemben
pedig egyre többen fuccsoltak be (Ile-de-France
teljes ágazatának 30 százaléka, az emelkedés 18,4
százalék).

PANORAMA
GROUP

Úgy tűnik, 2015 végén az enyhe tél rontotta az
árukészleteknek a társaságok pénzügyi pozíciójára
gyakorolt hatását. Az árbevétel nagysága alapján a
három legnagyobb csőd a DU PAREIL AU MEME (164
millió euró árbevétel), a DESIGNS SPORTSWEARS,
korábbi nevén Gérard Darel Pablo (149 millió euró
árbevétel) és a CENTRAL’VET (113 millió euró
árbevétel) társaságokhoz kirendelt csődgondnoki
felügyelet volt 2015-ben.

FÓKUSZBAN: lakossági
szolgáltatások
A 19 százalékot kitevő lakossági szolgáltatási
szektorban 2015-ben 4,2 százalékkal nőtt a társasági
csődeljárások száma, ez 11 508 társaságot jelent. A
vendéglátásban (az ágazat 54 százaléka) az év során
4,6 százalék volt az emelkedés. A szolgáltatásokra
fordított háztartási kiadások csekély mértéke még az
italfogyasztásra szolgáló helyeket (az ágazat 11
százaléka) sem kímélték – bár ezek 2014-ben
megúszták egy 2,9 százalékos hanyatlással – és a
csődeljárások 2015-ben 11,6 százalékkal nőttek. A 13
régió közül négyben csökkent a csődeljárások
mértéke, ugyanakkor négy régióban több mint 10
százalékkal nőtt. Ile-de-France-ban (az ágazat 16
százaléka) 2015 során 15,5 százalékkal nőttek a
csődeljárások. Az idegenforgalmi szálláshelyek
esetében a magánszemélyek által kínált szállások új
tendenciájának kialakulása a szállodaiparban nem járt
a csődeljárások növekedésével. A 2014. évi 3,5
százalékos csökkenést követően 2015-ben 5,8
százalékkal estek vissza. Az árbevétel nagysága
alapján tekintve 2015-ben a három legnagyobb
társasági csőd a FRAM utazásszervező (373 millió
euró árbevétel), a PLEIN VENT (82 millió euró
árbevétel) és az EUROSERVICES VOYAGES, korábbi
nevén DONATELLO (77 millió euró árbevétel)
csődgondnokságba vétele volt.

3

CSŐDELJÁRÁSOK

7

FÓKUSZBAN: építőipar
A csődeljárások 1,7 százalékkal nőttek (az összes 18
százaléka). Az Ile-de-France régióban (a teljes ágazat
22 százaléka) az építőipari csődeljárások száma
2015-ben 8,6 százalékra emelkedett. Az Ile-deFrance-ban működő, villanyszereléssel (+11,5%),
épületasztalossággal (+8,3%), festéssel (+7,1%) és
általános kőműves kivitelezéssel (+21%) foglalkozó
társaságokat még mindig sújtja a helyzet. Az
árbevétel nagysága alapján tekintve 2015-ben a
három legnagyobb társasági csőd a TRABET
közműtársaság
(71
millió
euró
árbevétel)
csődgondnokságba vétele, a STIPS ipari kivitelező
társaság felszámolása (60 millió euró árbevétel) és a
fémmegmunkálásra és kötőelemekre szakosodott
MARCHEGAY
(53
millió
euró
árbevétel)
csődgondnokság alá helyezése volt.

FÓKUSZBAN: gépjárműipar és
közlekedés
2015-ben a franciaországi autóértékesítés erőteljes
növekedést mutatott. A gyártás 6,8 százalékkal, azaz
121 340 járművel 1,9 millió darabra emelkedett. A
kereslet is erőteljesebbé vált Franciaország európai
partnerei körében. Az Európai Unióban az új
gépjárművek forgalomba bocsátása 9,3 százalékkal
13,7 millióra növekedett. A legnagyobb emelkedés
Spanyolországban (+20,9%) és Olaszországban
(+15,8%) merült fel. Így a francia gépjárműipar ipari
termelése éves átlagban 4,1 százalékkal bővült 2015
novemberéig. Az év során ez az ágazat számolt be a
csődeljárások (elektronikai ipart követő) második
legnagyobb csökkenéséről, ami 3 680 társaságra
esett vissza, ez -8,1 százalékot jelent. Szinte az összes
alszektorban csökkenést láthatunk. Az árbevétel
nagysága alapján tekintve 2015-ben a három
legnagyobb társasági csőd az AIR MEDITERRANEE
légitársaság
(173
millió
euró
árbevétel)
csődgondnokságba
vétele,
a
SEAFRANCE
komptársaság
(43
millió
euró
árbevétel)
felszámolása, valamint a CALLEJO közúti fuvarozó
társaság (35 millió euró árbevétel) csődgondnokság
alá helyezése volt.

AZ ILE-DE-FRANCE RÉGIÓ LEMARADÓFÉLBEN VAN

A 13 franciaországi régió közül tízben csökkent a
vállalati
csődök
száma.
Például
az
összes
csődeljárásból 4 százalékot képviselő Bretagne-ban
az év során 10 százalékot meghaladóan esett a
csődök száma, ám három régióban, az összes
csődeljárás rendre 21, 5 és 4 százalékát jelentő Ile-deFrance-ban, Pays de la Loire-ban és a központi
régióban növekedett a számuk. A negatív tendencia
hátterében az építőipar keresendő, kiváltképp Ile-deFrance-ban (ahol 8,6 százalékkal nőtt a szektor
csődeljárásainak száma). Pays de la Loire-ban a
legnagyobb arányú növekedés a

lakossági szolgáltatások terén jelentkezett (12,1
százalék). A központi régióban sem rózsás a helyzet:
tavaly 2289 cég ment csődbe, ami 3,4 százalékos
növekedést jelent a előző évhez viszonyítva. A
vállalatcsődök száma a 11 vizsgált szektorból nyolc
esetében emelkedett. Ez különösen markánsan
jelentkezett az összes csődeljárásából 18 százalékkal
részesedő lakossági szolgáltatások terén (7,5
százalékos növekedés), valamint a vendéglátásban is
erőteljes növekedés volt tapasztalható.
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FÓKUSZBAN: Ile-de-France
12 660 csődeljárással az Ile-de-France régió 21
százalékkal
képviselteti
magát
az
összes
csődeljárásból, szemben a GDP-ből való 30
százalékos részesedésével, illetve azzal, hogy a
Franciaország
szárazföldi
területén
működő
vállalkozások 24 százaléka itt került bejegyzésre.
2013-ban a csődráta 1,2 százalék volt, a második
legalacsonyabb mérték a 1,1 százalékkal listavezető
Korzika után. Azonban 2015-ban az Ile-de-France
régióban jelentkezett a vállalatcsődök legnagyobb
arányú növekedése (5,7 százalék). A tizenegy
vizsgált szektorból hat esetében romlott a helyzet a
csődeljárások számának tekintetében, ideértve az 35
százalékos súllyal rendelkező építőipart (ahol 8,6
százalékot
tett
ki
a
növekedés),
valamint
kiváltképpen a

7. grafikon
Vállalatcsődök Franciaországban

14 százalékkal részesülő szolgáltatásokat (ahol 15,5
százalékkal több cég ment csődbe). Az Ile-de-France
régió gazdasági környezetét elemző legutóbbi
jelentésében a Francia Nemzeti Bank megállapítja,
hogy a „2015 novemberi terrortámadások óta a
szálloda- és vendéglátóipar egyáltalán nem volt
képes talpra állni”. Párizsban a vállalatcsődök száma
összességében 1,6 százalékkal csökkent, azonban a
lakossági szolgáltatások terén 10,9 százalékos
emelkedés jelentkezett. Habár a helyzet javul a
Párizsban működő építőipari cégek esetében (itt 2,4
százalékos csökkenést mértek a csődeljárások
számában), az Ile-de-France régióban bejegyzett
építőipari cégek 25 százalékát adó Seine-St-Denisben a vállalatcsődök száma 47,8 százalékkal ugrott
meg.

■ 5% felett
■ 0-5% között
■ -0.1 és -5%
között

■ -5% felett

Vállalatcsődök Franciaországban,
régiók szerint
Forrás: Scores & Décisions, Coface
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IDÉN SOROZATBAN HARMADIK ÉVE CSÖKKENHET A CSŐDELJÁRÁSOK
SZÁMA

Az előrejelzések szerint 2016-ban a gazdasági
környezet továbbra is a talpra állás jeleit mutatja, s ez
a fejlemény elősegíti, hogy idén sorozatban immár
harmadik
éve
csökkenjen
a
csődbe
ment
vállalkozások száma.

Három változóval magyarázható a
csődeljárások számának alakulása: a
hitelezéssel, a nyereségrátával, és a
Coface pénzforgalmi tapasztalattal
A három, leginkább vonatkozó változót (lásd: 3.
táblázat) a nyolc eredetileg figyelemmel kísért
tényező közül választottuk ki . A Coface
pénzforgalmi tapasztalat elnevezésű indikátora
számos szektort ölel fel és szemmel láthatólag jól
tükrözi a francia vállalatok helyzetét.

3. táblázat
A kiválasztott változók listája

Name
Def

Définition
Insolvencies = liquidations +
safeguarding

Source
Scores & Décisions,
Coface

Coface

Coface index payment
experience

Coface

VA / gross profit

Banque de France

Loans to non-financial
corporations

Banque de France

Margin
Loan
Forrás: Coface

(7) „A gazdasági környezet Ile-de-France-ban” („The economic climate in Ile-de-France”), Francia Nemzeti Bank, 2015
(8) A bruttó állótőke-képzésre, az építési engedélyekre, a betonértékesítésre, az cégalapításra és az üzleti környezetre vonatkozó változókat
nem vettük figyelembe

PANORAMA
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Az általuk alkalmazott nyereségráta is jelentős
tényezőnek tűnik a vállalati csődök számának
alakulásában. Végül, a nem pénzügyi vállalatoknak
folyósított hitelek szintén alátámasztani látszanak a
csődhelyzet alakulását. A 2008-as válság alatt és
után
közölt
adatok
nagyfokú
volatilitásának
kiküszöbölése céljából modellünk kezdődátuma 2011
január.

Az így kapott együtthatók úgy értelmezendők, hogy
90 százaléknál magasabb konfidencia-intervallumot
alkalmaztunk. A változók éves viszonylatban jelennek
meg. Amikor az együttható pozitív és a hozzá tartozó
változó nő, a csődbe ment vállalatok száma is
emelkedik. Fordított esetben – amikor negatív az
együttható és nő a változó – a csődeljárások száma is
csökken.
amennyiben
minden
más
tényező
változatlan marad, a nyereségráta 10 százalékos
emelkedése nyomán 2,5 százalékkal csökkent a
csődhelyzetek száma. Hasonlóképpen, a nem
pénzügyi vállalatok számára folyósított hitelek
állományában bekövetkezett 10 százalékos bővülés a
csődeljárások számában 12,2 százalékos visszaesést
okoz.

4. táblázat
Estimates of parameters

Insolvencies

Coface
%

Margin
%

Loan
%

0.05

-0.25

-1.22

Forrás: Coface
8. grafikon
Vállalatcsődök alakulásának
előrejelzése
Csődeljárások alakulása
65
Előrejelzés

63

61

59

58,700
-3.5%

57

55
2011

2102

2013

2014

2015

2016

A csődeljárások száma idén
várhatóan csökken
A 2016-ra szóló előrejelzésünk szerint a vállalati
nyereségráta tovább emelkedve az év végére 32,2
százalékos értéket ér el, ami megfelel a 2008
negyedik
negyedévében
mért
mértéknek.
A
nyereségráta mértéke 2015 eleje óta növekedésnek
indult az olajár csökkenése, a CICE adókedvezményrendszer, valamint a hitelköltségek csökkenése
nyomán. Ezek a tényezők 2016-ban is támogatják a
vállalkozások helyzetét. Emellett a nem pénzügyi
vállalatoknak juttatott hitelek volumene 2014 óta
folyamatosan nő, tavaly november végére elérte a
870 milliárd eurót, ami éves szinten öt százalékos
bővülésnek felel meg. A növekedést az Európai
Központi Bank 2015 márciusában útnak indított
expanzív monetáris politikája is támogatja. A francia
vállalatok számára a hitelköltség szerény marad 2016ben, miután 2015 novemberében átlagban 1,95
százalékon állt. Előrejelzésünk szerint a hitelek
bővülése 3,5 százalékos, meglehetősen magas
szinten marad 2016 végén.
A Coface szerint a vállalatcsődök száma 2016-ban a
3,5 százalékkal 58 700-ra zsugorodik, ami megfelel a
2009 márciusi adatnak. Azonban lefelé mutató
kockázatok övezik ezt a kilátást, például a kínai
kereslet valószínűsíthető ismételt visszaesése, hiszen
ez az exportlehetőségeket és a francia vállalatok
bizalmi szintjét is negatívan befolyásolja.

Forrás: Scores & Décisions, Coface
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Módszertan

A vállalati csődök alakulásának előrejelzésére a becsléseinket három kiválasztott változóra
alapozzuk a lineáris regressziós modellben alkalmazott egyenlet mellett:

Deft = a1 Cofacet–9 + a2 Marget + a2 Creditt–6 + ∈
Ahol a Deft a kifejezni kívánt változót jelenti. Ez esetben a vállalatcsődök számának t
időpontban bekövetkező átlagos növekedése éves összehasonlításban. A Coface változó
kilenchavi intervallumot jelöl, ami ideális megközelítés. Más szóval, a Coface által rögzített
pénzforgalmi tapasztalat révén a vállalatcsődök alakulása kilenc hónappal előre
megjósolható. Közben a Hitelek (Credit) leíró változó hat hónapos időtávval dolgozik, ami
szintén optimálisnak nevezhető. A vállalati nyereségrátát tükröző Nyereségráta (Marge)
változó t időpontban kerül rögzítésre. Az ∈, a Deft tényleges értéke és az általunk adott
becslés közti hiba (vagy maradványérték). Végül, a három leíró változót hozzáadjuk a 2016.
évi előrejelzésünkhöz, így megkapjuk a vállalatcsődök alakulására vonatkozó előrejelzést.

RESERVATION
This document is a summary reflecting the opinions and views of participants as interpreted and noted by Coface on the date it was written and based on available information. It may be modified at any time. The information, analyses and opinions contained
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