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Paris, 14 Nisan 2020 

 

Çin, ekonomisini COVID-19 salgının etkilerinden 
koruyabilecek mi?  
 
Devam etmekte olan koronavirüs (COVID-19) pandemisi ve küresel ekonomi 
üzerindeki etkileri sebebiyle, Çin’in 2020 büyüme hedefini tutturması olası 
görünmüyor. Coface, Çin ekonomisinin 2020 yılında yüzde 4 büyüyeceğini tahmin 
ediyor. 
 
Bu yıl Çin’de ekonomik faaliyet beklenenden daha hızlı bir şekilde yavaşlayabilir ve Çin Komünist 
Partisi’nin (CPC) belirlediği yüzde 5,6’lık büyüme hedefi tutturulamayabilir. Son aylarda, Çin 
ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ticaret savaşlarının sonuçları ve ülkenin 
demografik durumunun da dahil olduğu yapısal faktörler (Çin nüfusunun yüzde 15’i 65 yaş 
üzerindedir) gibi çeşitli olumsuzluklar ile karşı karşıya kaldı. Bu bağlamda, COVID-19 pandemisi 
mevcut zorluklara önemli ölçüde katkıda bulunacak ilave bir şok yarattı. 
 
Yukarıda belirtilen yüzde 5,6’lık büyüme hedefi Çin ve CPC için önemli bir eşiktir ve parti bunu 
“orta derecede müreffeh” bir toplum için eşik değer olarak görmektedir. Çin bu hedefi 2010 
yılındaki kişi başına düşen gelir rakamlarının iki katına çıkarılması şeklinde tanımlamaktadır. 
Mevcut koşullara rağmen, CPC Temmuz 2021’deki 100’üncü kuruluş yıldönümüne kadar bu 
hedefe ulaşmayı ümit etmektedir.  
 
Bu aşamada, hükümet 2020 hedeflerini tutturacağı konusunda kendinden emin görünmektedir. 
Ancak, bu kilometre taşının 2021 yılına kadar ertelenmek zorunda kalacağı daha muhtemel 
görünmektedir. COVID-19’un özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika (ihracatının yüzde 30’u) gibi Çin 
için büyük önem taşıyan pazarlar başta olmak üzere dünya geneline yayılması, bu yıl Çin’in 
ekonomik faaliyet seviyelerini aşağıya çekecektir. 
 
Yetkililerin şoku sınırlamak için uyguladığı güçlü önlemlere rağmen, şirket iflaslarında artış 
bekleniyor  
 
Çinli yetkililer pandeminin ekonomi üzerindeki etkisini telafi etmek için çeşitli önlemler aldılar. 
Örneğin, Çin Merkez Bankası (PBOC) bugüne kadar faiz indirimleri gibi oldukça ihtiyatlı ve hedefli 
önlemler üzerinde odaklandı. Bu kararların sağladığı ilave esnekliğe rağmen, Çin, 
ekonomisiniistikrara kavuşturmak istiyorsa agresif parasal ve mali genişleme önlemlerine 
başvurmak zorunda kalacaktır. 

2009 krizindeki durumun aksine şu anda daha az manevra alanı mevcuttur. Özellikle, döviz 
rezervleri fon çıkışlarını karşılamak için yeterli değildir ve bu yuan üzerinde aşağı yönlü baskılar 
yaratmaktadır.  

Mali tarafta, şoku karşılamak için gerçekleştirilecek ilave altyapı yatırımları yerel düzeyde 
borçluluğu daha da arttıracak ve zaten gerilmiş durumda olan bankacılık sektörü ve yüksek 
derecede borçlu şirketler üzerinde baskı yaratacaktır. Bu bağlamda, tahvil temerrütlerinde ve şirket 
iflaslarında artış ve bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma çabaları beklenebilir.  
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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. 2019 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.250 çalışanı ile 1.5 milyar €’luk 
bir ciro kaydetmiştir. 
 
www.coface.com.tr 
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