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Paris / Hong Kong, 17 Eylül 2018 
 
Asya’da siyasi riskler yükseliyor  
 

Coface’ın Siyasi Risk  Endeksine göre, Asya yüzde 45’lik risk puanı ile yüzde 35’lik dünya 

ortalamasının üzerinde bir puan aldı. Ancak bu puan halen Sahra Altı Afrika, Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika, Orta Avrupa ve Latin Amerika bölgelerinin puanlarından daha düşük seviyede. 

 

Bölge içerisinde, Güney Asya en yüksek siyasi risk puanına sahip alt bölge iken,  onu 

Güneydoğu Asya takip etmektedir. Doğu Asya son on yıllık dönemde en hızlı siyasi risk artış 

oranını bildirmiştir; özellikle Çin’de 2007 ile 2017 yılları arasında genel risk seviyesi 7,2 puan 

artış kaydetmiştir. Bunun temel sebeplerinden birisi, ülkenin sosyal kırılganlık  puanının yüksek 

olmasıdır. Güney ve Güneydoğu Asya canlı ekonomik faaliyet verilerine rağmen gelir eşitsizliği 

ve yolsuzluk ile ilişkili sosyal baskıların en yüksek olduğu bölgelerdir.  

 

Coface’ın risk modeli ayrıca çatışmaların ve terör saldırılarının fazla olduğu ülkeler için bir “eksi” 

puan içermektedir. Güney ve Güneydoğu Asya bölgeleri burada da farklı gruplar arasında 

çatışmalara yol açan etnik, dini ve dilsel bölünmeler sebebiyle yine yüksek güvenlik riskleri 

sergilemektedir. Bu ülkelere örnek olarak Hindistan, Pakistan, Myanmar ve Filipinler 

gösterilebilir. 

 

Ekonomik büyüme  ve siyasi riskler birbirleri ile bağlantılı kavramlardır. Kötüleşen ekonomik 

koşullar genellikle siyasi risklerin yükselmesine yol açarlar. Daha önemlisi, yükselen siyasi 

riskler iki geçiş kanalı yoluyla ekonomik faaliyeti olumsuz etkileyebilir. İlk olarak, bir 

ekonomiden yaşanan çıkışlar sermaye piyasalarında düşüşe ve tahvil faizlerinde artışlara yol 

açar; bunlar da finansman koşullarında bir kötüleşmeye sebep olur. İkinci olarak, yükselen 

borç maliyetleri, şirketler ve hanehalkları arasında güven seviyelerinin düşmesine ve bunun 

sonucunda da yatırım ve harcama kararlarının ertelenmesine veya iptal edilmesine yol açar. 

 

Önümüzdeki dönemde, bu riskler bazı Asya ekonomilerinin görünümünü  gölgeleyebilir. 

Bölgede son yıllarda siyasi risklerdeki gelişmelerin çoğunun, daha az demokratik yönetim 

tarzlarının yaygınlaşması ile birlikte daha da kötüleşen siyasi kırılganlıklardaki artışlar ile ilişkili 

olduğu görülmektedir. 
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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. 
 
www.coface.com.tr 
                                                                             

Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment B       
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 
 

 

Coface: Birlikte Ticareti Geliştirmek İçin 

mailto:leyla.zerger@coface.com
http://www.coface.com.tr/

