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Güçlü toparlanma performansı nedeniyle İngiltere’nin  
değerlendirme notu A2’ye yükseltildi 

 
 

2009 yılında hanehalkı tüketimindeki ve yatırımlardaki keskin düşüşün etkisi 
altında olan diğer Avrupa ülkelerine kıyasla resesyonun daha yoğun yaşandığı 
İngiltere artık canlanan büyüme performansının (2013 yılında yüzde 1,3) gücü 
ile öne çıkmaktadır. 2014 yılı için yüzde 2,7 olarak tahmin edilen büyüme ora-
nı, ABD’nin büyüme performansı kadar dinamik olabilir ve Almanya’yı (yüzde 
2) geçebilir.  
 
Hizmet ekonomisinden çeşitlendirilmiş bir ekonomiye kademeli geçiş sürerken, 
sanayide canlanma devam etmektedir. Henüz giderilemeyen bazı zayıflıklara 
rağmen Coface, İngiltere’nin ülke risk değerlendirme notunu A2’ye yükseltti.  
 

İngiltere güçlü büyüme performansı ile şaşırttı ve önceliği  
yatırım olarak belirledi  
 
Krizden hızlı ve kayda değer çıkış performansı, tırmanan borç seviyeleri, ihra-
cattaki düşüş ve aşırı gelişmiş finans piyasası karşısında uygulanan önlemlerin 
bir meyvesi olarak ortaya çıkmaktadır. Avrupa Merkez Bankası tarafından 
2012 yılının ikinci yarısından itibaren uygulanan aşırı genişlemeci para politi-
kası ve İngiltere Merkez Bankası tarafından ekonomiye 375 milyar sterlin en-
jekte edilmesi, hanehalkları ve şirketler arasında güvenin yeniden tesis edil-
mesini sağlamıştır.  
 
2013 yılında işsizlik oranındaki düşüş ve inşaat faaliyetlerinin artırılmasına ve 
özellikle KOBİ’ler için olmak üzere kredi koşullarının gevşetilmesine yönelik 
önlemler sayesinde tüketim artmıştır. 2014 yılında tüketimin sağladığı bu des-
teği yatırımlar devralacaktır. İngiltere ekonomisinin bu iyi performansı, para po-
litikasındaki olası bir sıkılaştırma ile birlikte 2015 yılında beklenen hafif bir ya-
vaşlamanın (yüzde 2,1 olarak tahmin ediliyor) ardından daha yüksek bir büyü-
me potansiyeli sağlayacaktır. 
 

Henüz giderilemeyen bazı zayıflıklar da mevcuttur  
 
Bu olumlu görünüme rağmen, henüz giderilemeyen bazı zayıflıklar da mevcut-
tur.  
 
İngiltere ekonomisinin en önemli kırılganlığı halen hane halkı borçluluğudur. 
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(harcanabilir gelirin yüzde 129,9’u – G7 ülkeleri arasında ABD’den sonraki en 
yüksek oran) 
 
Üretkenlik de nispeten zayıftır. İngiltere kriz öncesi üretim seviyesini halen ya-
kalayamamıştır ve Coface tahminlerine göre, bu seviyeleri ancak 2014 yılının 
üçüncü çeyreğinde (yani şokun başlangıcından itibaren 26 çeyrek sonra) yaka-
layabilecektir. Bu konuda İngiltere’nin gerisindeki tek ülke İtalya’dır. Bu kırıl-
ganlık özellikle İngiltere’deki şirketlerin kronik olarak yetersiz yatırım yapmala-
rının bir sonucudur. 
 
Cari açık seviyesi, yetersiz yatırım da dahil olmak üzere bu iç dengesizlikleri 
yansıtmaktadır. Yükselen ülkelere yönelik İngiltere ticaretinin zayıf olması ve 
birim işgücü maliyetlerindeki artış sebebiyle ürün ihracatı 1990 yılından bu ya-
na düşmektedir. Finansal hizmetler ihracatı, mal ihracatındaki zayıflığı güçlükle 
dengelemektedir. Bu eğilim, özellikle elektronik mallar gibi fiyat esnekliğinin 
yüksek olduğu sektörlerde İngiliz şirketlerinin rekabet gücü kaybını teyit etmek-
tedir.  
 

Üç sektörün mükemmelliği ile sanayi yenileniyor  
 
İhtisaslaşma bakımından inkâr edilemeyecek eksikliklere rağmen Coface, di-
namik yenilikçiliği ve devletin desteği ile yüksek katma değerli sektörlerdeki 
çarpıcı endüstriyel canlanma alanlarını vurgulamaktadır: Tıbbi ilaç, havacılık 
ve otomotiv. 
 
Tıbbi ilaç sektörü:  Yüksek üretim seviyesine sahip sektör dünyada en fazla 
kullanılan ilaçların yüzde 15’ini üretmektedir. Sektör Ar-Ge’ye en fazla yatırım 
yapan sektördür ve bu alandaki küresel harcamaların yüzde 10’unu oluştur-
maktadır. Ayrıca yıllık 6 milyar Euro’yu aşan ticaret fazlası ile dış ticarete en 
fazla katkıda bulunan sektördür. 
 
Sivil ve askeri havacılık sektörü: Dünyada bu alanda en fazla öne çıkan sek-
törlerden biri olan İngiltere havacılık sektörü küresel ihracatın 1/5’ini oluştur-
makta ve 3 milyar Euro’ya yakın ticaret fazlası vermektedir. BAE Systems, sa-
vunma sektöründe ABD’li Boeing ve Lockheed Martin’in ardından üçüncü en 
büyük küresel gruptur.  
 
Otomotiv sektörü: Sıra dışı bir dönüşme sürecini başarılı bir şekilde yönet-
miştir. İngiltere otomotiv sektörü ihracata yönelik üst düzey ürünler ile kendisi-
ne yeni bir yönelim belirlemiştir. Otomobil üretiminin yüzde 77’ye yakını ihraç 
edilmektedir; öte yandan İngiltere’de satılan yeni araçların yüzde 80’i (temel 
olarak lüks modeller) ithal edilmektedir. Sektörün ticaret dengesi pozitiftir. 
 



B A S I N  B Ü L T E N İ  

 

 3
 

İletişim ve Bilgi için :  
  
Mari MUTAFYAN 
T: +90 533 034 0440   mari@ifmmedya.com 
  
Burcu ATASOY 
T: +90 532 664 8691   burcu@ifmmedya.com     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Coface Hakkında: 
 

Ticari alacak (kredi) sigortası alanında dünyadaki en yaygın şirket olan Coface Grubu, firmalara hem iç 
pazar hem de ihracat müşterilerinden doğan alacaklarının ödenmeme (temerrüt) riskine karşı küresel 
çözümler sunmaktadır. Grup 2013 yılında 1.8 milyar € konsolide ciro yayınlamıştır ve 66 ülkede 4.440 
çalışanı ile dünya genelinde yerel hizmet sağlamaktadır. Coface 160 ülkede, 350 risk değerlendirme uz-
manı ile şirketlerin ödeme alışkanlıklarını izleyerek üç aylık dönemlerde ülke riskleri değerlendirmeleri 
yayınlamaktadır. Coface Fransa’da Fransız devleti adına devlet ihracat teminatlarını yönetmektedir ve 
Groupe BPCE’nin kurumsal, yatırım yönetim ve uzmanlaşmış mali hizmetler birimi olan Natixis’e bağlı 
şirkettir.  
Coface Türkiye 1997 yılında ülkemizde faaliyetlerine başlayarak, 2007 yılında Türkiye’nin ticari alacak 
sigortası alanında faaliyet gösteren ilk şirketi olan Coface Sigorta A.Ş.’yi kurmuştur. 
Coface Türkiye, yurt içi ve yurt dışı ticaret ilişkilerini kolaylaştırma ve geliştirme misyonu doğrultusunda, 
Türkiye’deki tüm şirketlerin faydalanabileceği geniş bir hizmet yelpazesi ile çalışmaktadır. Türkiye’yi yurt içi 
ticari alacak sigortası kavramıyla tanıştıran Coface Türkiye, uluslararası şirketlerden küçük ve orta boy 
işletmelere kadar geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermektedir. Böylece Coface, yurt içi ve ihracat ticari 
alacak sigortasının yanı sıra, ticari risk değerlendirmesi ve alacak yönetimi konularında da sunduğu 
hizmetlerle kendini rakiplerinden farklı kılmaktadır. 

www.coface.com 

 

http://www.coface.com/

