
B A S I N  B Ü L T E N İ  

 

 1
 

Paris / Hong Kong, 19 Kasım 2018 

Çin’de KOBİ’ler: Parasal genişleme kredi baskısını azaltmak için 
yeterli olmayacak  

Çin ekonomisindeki risk değerlendirilirken yapılan tartışmaların önemli bir bölümü 

büyük ölçekli Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) veya büyük özel sektör grupları 

üzerinde odaklanmıştır. Ancak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) 

etkileyen ters rüzgârlar göz ardı edilmemelidir. KOBİ’ler ABD ile ortaya çıkan ticaret 

savaşlarının ortasında ve hızla kötüleşen finansman koşulları karşısında işletme 

sermayesi ve uzun vadeli büyüme ihtiyaçlarını karşılamak için finansal kaynaklara 

erişim mücadelesi vermektedir. Çin ekonomisindeki önemleri göz önüne 

alındığında, politikacıların KOBİ’lerin zayıf halka haline gelmelerini önlemek için 

bazı önlemler almaları muhtemeldir. Bu yönde alınabilecek bazı önlemler faydalı 

olacaktır: İhtiyatlı mali teşvik önlemleri, gölge bankacılığın düzenlenmesine ilişkin 

rasyonel bir yaklaşım, yeterli risk getirisi tahsis eden risk değerlendirme 

prosedürlerini ödüllendirmek için daha piyasa bazlı faiz oranlarına geçiş. 

 

KOBİ’ler 2018 yılının ilk yarısında daha sıkı finansal koşullar altında faaliyet 
gösterdi  

 

KOBİ’ler Çin ekonomisinin bel kemiğidir: toplam işletme sayısının yüzde 97’sini, GSYH’nın yüzde 

60’ını ve toplam kentsel istihdamın yüzde 80’ini oluşturmaktadırlar. Öte yandan, imalat ile toptan 

ve perakende satış sektörlerinde de önemli bir ağırlığa sahiptirler. Bu sektörler son zamanlarda 

artan ters rüzgârlar karşısında olumsuz etkilenebilecekleri endişesi ile mercek altına alınmış 

durumdadırlar. İmalat sektörü ABD-Çin ticaret savaşı kapsamında uygulamaya konulan yeni 

tarifelere tabi faaliyetler içermektedir. Bu sektörlerdeki KOBİ’ler Maliyet artışlarını absorbe etmeye 

çalışabilirler ve bu da kredi risklerinin artmasına yol açabilir. Toptan satış ve perakende sektörleri 

de benzer baskılara tabidir. Bu sektörlerdeki şirketlerin çoğunun girdi maliyetleri artacak ve 

marjları daralacaktır. Ayrıca, bu şirketler küresel ölçekte sıkılaşan merkez bankası likiditesi 

sonrasında daha kısıtlayıcı bir finansal ortam ile de mücadele etmek zorundadırlar.  

 

Yüksek borç seviyeleri ve sermayenin yanlış dağılımı Çin’in büyümesi için risk oluşturmaya 

başlamışlardır ve politikacılar bu durumun oldukça farkındadır. 2018 yılının ilk yarısından 

başlayarak Çin şirketleri riskli alternatif finansman kaynaklarından (gölge bankacılık) uzaklaşarak 

kaldıraç oranlarını azaltmaya teşvik etme kararı almıştır. Gölge bankacılık bazen mevcut 

düzenleyici çerçevenin kenarlarında kalabilirken,  KOBİ’ler için önemli bir finansman kaynağı 

oluşturabilmektedir. Gölge bankacılığın baskılanması zaten sıkıntılı bir durumda olan KOBİ’lerin 

finansman ihtiyaçları üzerinde zarar verici etkiler yaratmıştır: KOBİ kredi artışı yavaşlamıştır ve 

2017 yılının ilk yarısında banka kredilerinin yüzde 30’u KOBİ’lere giderken 2018 yılının ilk 

yarısında bu oran yüzde 20’ye düşmüştür. Kredi risklerinin yükseldiği ve bankaların iştahlarının 

azaldığı düşünüldüğünde, işletme sermayesi kredilerine erişim normal kredilere göre daha da 

kısıtlanabilir. 
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Gölge bankacılığın daha az olumsuz görünümü KOBİ’ler üzerindeki baskıların 
azaltılmasına yardımcı olacaktır  
 

Pekin’deki politikacılar para politikasındaki sıkılaşmadan vazgeçerken, düzenleyiciler  KOBİ’ler için 

desteklerini seslendirmeye başlamışlardır. Bununla birlikte, bankaların özel sektörün kredi 

değerliği daha düşük olan kesimlerine kredi vermedeki isteksizliklerini devam ettirmeleri muhtemel 

olduğundan dolayı, bunlar KOBİ’lerin etrafındaki belirsizliklerin azaltılmasına yeterli olmayacaktır. 

Ayrıca, daha sıkı risk değerlendirme rehberlerinin, bu alandaki belirsizlikler karşısında ABD ile 

ticaret yapmakta olan KOBİ’lere giden kredileri sınırlaması beklenmektedir.  

 

Devlet bankaları için çok uygun olmayan hizmetleri sağlayarak resmi bankacılık sektörünü 

tamamlayıcı bir rol oynayan gölge bankacılığın daha az olumsuz bir görünümü KOBİ’ler üzerindeki 

baskıların hafifletilmesine yardımcı olacaktır. Daha esnek faiz oranlarına doğru bir hareketlenme, 

hâlihazırda KOBİ kredilerinin önündeki engellerden bazılarının kaldırılmasına yardımcı olacaktır.  
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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. 2017 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.100 çalışanı ile 1,4 milyar €’luk 
bir ciro kaydetmiştir. 
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