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Paris, 4 Temmuz 2019 

 

Coface Barometre – Ticaret gerginlikleri yeniden küresel ekonominin en 
önemli gündem konusu  

ABD-Çin ticaret savaşı, zorluklarla mücadele eden otomotiv sektörü, yükselen   

ekonomilerde yavaşlayan büyüme... 2019 yılının ikinci çeyreği küresel bir ekonomik 

yavaşlamaya sahne oldu  

Bu yılın ilk yarısı için dünya ticaretindeki düşüş teyit edildi ve Coface barometresine göre yılın 
ikinci yarısı için hafif bir toparlanma beklense de ticaret hacminde bir önceki yıla göre yüzde 0,7’lik 
bir azalma öngörülmektedir. 2018 yılında yüzde 3,1 olarak kaydedilen küresel ekonomik büyüme 
oranının 2019 için yüzde 2,7’ye inmesi ve daha sonra 2020 yılında aynı seviyelerde kalması 
beklenmektedir. Bu bağlamda, Coface ülkelerin çoğunluğunda bu yıl şirket iflaslarında
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beklemektedir. 

Gerilimden etkilenen sektörler…özellikle otomotiv sektörü 

Otomotiv, metalürji, dağıtım, hazır giyim gibi birçok sektör küresel ekonomik kırılganlıkları oldukça 
etkili bir şekilde sergilemektedir. Dolayısıyla, Coface 13 ülkedeki otomotiv şirketlerinin çoğunun (ve 
Avrupa’daki tüm otomotiv sektörlerinin) kredi riski değerlendirme notunu son altı aylık dönemde 
ikinci kez yükseltmiştir.  

Otomotiv sektörü küresel ekonomik zorluklarının önemli bir göstergesidir. Aynı zamanda, birçok 
bölgedeki konjonktürel yavaşlama, ticaretteki korumacılık önlemlerine ilişkin siyasi riskler ve 
değişen tüketici davranışları da sektörü cezalandırmaktadır (örneğin Çin’de ev gereçlerindeki 
yüksek seviye ve Avrupa’daki yeni yolsuzlukla mücadele düzenlemeleri gibi).  

Ticaret gerilimleri küresel ekonomiyi etkiliyor  

Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret gerilimleri, iç talepteki yavaşlama ile birlikte 
ABD ekonomisinde yavaşlamaya neden olacaktır. 2018 yılında yüzde 2,9 olarak kaydedilen 
ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,5 ve 2020 yılında yüzde 1,3 olarak gerçekleşmesi 
beklenmektedir. Çin’de ise, ticaret savaşı yılın ilk dört aylık döneminde ABD’ye ihracatın yüzde 10 
oranında azalmasına yol açmıştır. 

Daha genel olarak, Çin ve ABD hükümetleri arasındaki müzakerelerin sonucu ile ilgili belirsizlikler 
ve bu ticaret savaşının yarattığı gerilim iklimi işletme güveni seviyesini baskılamaya devam 
etmektedir. Dünya genelindeki birçok ülkede işletmeler arasındaki güven seviyesi göstergeleri 
geçtiğimiz yıl içerisinde başta imalat sektörü olmak üzere düşüş kaydetmiştir. IFO gibi işletme 
güven göstergelerinin Haziran itibariyle son beş yıllık dönemin en düşük seviyelerine indiği 
Almanya’da da bu durum geçerlidir. Yıllık sanayi üretimi oranı aşağı yönlü bir eğilim içerisindedir. 
Coface geçtiğimiz yıl yüzde 1,5 olarak gerçekleşen ekonomik büyüme hızının bu yıl yüzde 0,8 
olacağını tahmin etmektedir. Coface Almanya’nın ülke risk değerlendirme puanını A1’den A2’ye 
düşürmüştür. Alman ekonomisine bağımlı üç ekonominin daha risk değerlendirme puanları 
düşürülmüştür: Çekya ve Slovakya (A2’den A3’e) ve Avusturya (A1’den A2’ye). İzlanda’da da ticari 
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ortam riski artmıştır (nottu A3’e düşürülmüştür). Daha pozitif bir gelişme olarak, Özbekistan’daki 
(C’den B’ye yükseltilmiştir) ve Kırgızistan’daki (D’den C’ye yükseltilmiştir) şirketler devam etmekte 
olan göreceli siyasi ve ekonomik açıklık sürecinden faydalanmaktadır. 
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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. 2018 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.100 çalışanı ile 1,4 milyar €’luk 
bir ciro kaydetmiştir. 
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