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 „Coface“ sumažino Kinijos rizikos įvertinimą 

Verslo rikos valdymo kompanijos „Coface“ ekspertų vertinimu, Kinijos bendrovės įžengė į 
pavojaus zoną, todėl šalies rizikos įvertinimui A3 buvo suteikta neigiama perspektyva. 

 
Šiuo metu Kinijos įmonės susiduria su ne vienu iššūkiu: ekonominis augimas neabejotinai yra 

sulėtėjęs. „Coface“ ekspertai tikisi, jog 2015 metais Kinijos ekonomika išaugs 7 %. Pertekliniai pajėgumai 
išlieka keliuose skirtinguose sektoriuose, įskaitant metalurgijos bei statybos sektorius. Be to, įsiskolinimas 
pasiekė nerimą keliantį lygmenį.  

„Atsižvelgiant į šešėlinės bankininkystės plėtrą, sunku tiksliai įvertinti privačiojo sektoriaus skolos 
lygį“, – sako „Coface“ komercijos direktorius Baltijos šalims Mantvydas Štareika.  

„Coface“ ekspertų skaičiavimais, privačiojo sektoriaus skola viršija 200 % BVP. Taip pat bankų 
išduodamų paskolų apimtys auga greičiau nei BVP. 

„Šis didėjančios rizikos etapas yra neišvengiamas ir esminis, siekiant normalizuoti Kinijos 
ekonomikos augimą. Institucijos stengiasi skatinti vartojimą investicijų sąskaita, taip mėgindamos sumažinti 
perteklinius pajėgumus, o tai reiškia, kad milžiniška bendrovių skola nebegali būti refinansuojama 
sistemingai. Todėl tikėtina, jog Kinijos bendrovės 2015 metais susidurs su mokėjimo sunkumais vidaus 
veiklos, kuri yra vangesnė, bet tvaresnė vidutinės trukmės laikotarpiu, kontekste“, – teigia Mantvydas 
Štareika.  

Tai labiausiai paveiks tuos sektorius, kurie patiria nemažą perteklių, pavyzdžiui, statybos sektorių, 
susijusį su cemento ir plieno pramonėmis. Iš tiesų, nekilnojamojo turto rinka rodo silpnėjimo požymius, 
investicijos į nekilnojamąjį turtą ir šio turto kainos mažėja. 

„Coface“ ekspertai Čekijos šalies rizikos įvertinimui A4 suteikė teigiamą perspektyvą, taip pat 
pagerino Portugalijos rizikos įvertinimą nuo B iki B kategorijos, turinčios teigiamą perspektyvą, Šri lankos – 
nuo C, turinčios teigiamą perspektyvą, iki B kategorijos, be to, Vietnamo rizikos įvertinimui C buvo suteikta 
teigiama perspektyva. 

 
 

Šalių rizikos įvertinimai rodo kompanijų finansinių įsipareigojimų nevykdymo vidutinį lygį nurodytoje 
šalyje, remiantis trumpalaikiais komerciniais pervedimais. Tai nesusiję su valstybių skolomis. Kad apibrėžtų 
šalies riziką, „Coface“ įvertina ekonominę, finansinę ir politinę šalies perspektyvą bendrai su įmonių 
mokėjimų ir verslo aplinkos vertinimu. 

 
Įvertinimai yra nustatomi pagal septynių lygių skalę: A1, A2, A3, A4, B, C, D. Kiekvienam iš šių 

lygių dar gali būti priskiriama teigiama arba neigiama perspektyva. 
 
 
  Apie „Coface“: 

„Coface“ grupė – tai pasaulinė lyderė, siūlanti visame pasaulyje įmonėms savo sprendimus, padedančius 

apsisaugoti nuo klientų finansinių įsipareigojimų nevykdymo tiek šalies vidaus, tiek eksporto rinkose. „Coface“ grupėje, 

kurioje dirba 4400 darbuotojų, 2013 metų apyvarta siekė 1,440 mlrd. EUR. „Coface“ 98 pasaulio valstybėse, tiesiogiai 

arba netiesiogiai, užtikrina daugiau nei 37 000 sandorių su įmonėmis, veikiančiomis daugiau nei 200 šalių. Kiekvieno 

metų ketvirčio pabaigoje kompanija skelbia 160 šalių rizikos vertinimus, paremtus 350 profesionalių rizikos analitikų 

vertinimais ir išskirtine „Coface“ valdoma informacija apie įmonių mokėjimų discipliną. 

    Prancūzijoje „Coface“ valstybės vardu valdo valstybės garantijas dėl eksporto. „Coface SA" akcijos 
kotiruojamos Paryžiaus vertybinių popierių biržoje (Euronext-Compartment A). 
ISIN: FR0010667147 / Trumpinys: COFA. 

www.coface.com<http://www.coface.com/ 
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ŠALIES RIZIKOS ĮVERTINIMO POKYČIAI 

PAKILIMAS 

ŠALIS 
ANKSTESNIS 

ĮVERTINIMAS 

NAUJI ĮVERTINIMAI 

2015 M. SAUSĮ 

ČEKIJOS RESPUBLIKA A4 A4 

PORTUGALIJA B B 

ŠRI LANKA C B 

VIETNAMAS C C 

NUOSMUKIS 

ŠALIS 
ANKSTESNIS 

ĮVERTINIMAS 

NAUJI ĮVERTINIMAI 

2015 M. SAUSĮ 

KINIJA A3 A3 

 


