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București, 4 Mai 2017  

 
Noul indice de risc politic Coface în 159 de țări 

Creșterea pe scară largă a riscului politic ascunde dinamici regionale mixte 
 

• Indicele a început să crească din 2013 
• Două riscuri majore sunt luate în considerare: riscul de securitate (conflictele și 

terorismul) și fragilitatea politică și socială. În timp ce primul risc împiedică direct 
companiile să își desfășoare activitățile, al doilea are mai degrabă un efect indirect, 
scăzând încrederea 

• Riscul conflictelor s-a dublat între 2007 - 2015 
• Creșterea riscului de terorism (multiplicat cu 2,8 din 2008) indică faptul că aceste 

conflicte devin din ce în ce mai mari pe plan internațional 
• Variabile specifice pentru economiile avansate, astfel încât să crească populismului 

 
Un indice global pentru cuantificarea riscurilor politice este înrădăcinat în stadiul actual al 
afacerilor 

Ca urmare a indicelui de risc politic specific pentru Europa de Vest (2016) și pentru țările în curs de 
dezvoltare (2013), Coface lansează un indice global, pentru 159 de țări. Acesta cuprinde un mix de 
două componente majore - riscurile de securitate (conflict și terorism), precum și riscurile politice și 
sociale.  

 

Scorul pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord este ridicat (Afganistan, Irak, Libia, Nigeria: 100%) 
și în creștere începând din 2010 (+22 puncte pentru Liban, +20 de puncte pentru Egipt). În Africa 
Sub-Sahariană, riscul a început să crească încă din 2013, din cauza conflictelor care descurajează 
investitorii: +36 puncte în Nigeria (-30% ISD începând cu 2013), +28 puncte în Republica 
Centrafricană (trebuie notat faptul că, spre exemplu, Coasta de Fildeș arată o ușoară îmbunătățire: -6 
puncte).  
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Țările din Comunitatea Statelor Independente sunt, de asemenea, mult peste medie. Deteriorarea 
scorului în Rusia (+2 puncte) și în Ucraina (+41 puncte) nu este singurul motiv care a determinat acest 
lucru. O creștere poate fi, de asemenea, remarcată atât în fragilitatea politică, cât și în cea socială din 
Tadjikistan (+10 puncte) și Azerbaidjan (8 puncte).  

În America Latină, fragilitatea socială este în creștere și se află pe o pantă ascendentă. (Mexic +25 
de puncte și Venezuela +9 puncte). Tendințele sunt amestecate în Asia, cu excepția celor doi giganți, 
China (+10 puncte) și India (stabilă), iar riscul politic s-a îmbunătățit treptat încă din 2010 (Sri Lanka: -
60 de puncte; Nepal -25 de puncte). 

Trei componente ale indicelui confirmă faptul că riscul se dispersează 

• Indicele de conflict 
Acesta se bazează pe apariția conflictelor, pe intensitatea lor, precum și pe tipurile de factori implicați. 
Țările în stare de război se află în partea de sus a clasamentului: Afghanistan, Iraq, Sudan, Nigeria și 
Syria. Mexic, din cauza cartelurilor de razboi; Columbia; Algeria și India au, de asemenea, un nivel 
ridicat de risc. 
 

• Riscul terorismului 
Riscul de securitate nu poate fi măsurat fără a fi luat în considerare indicatorul terorism, care a crescut 
cu 2,8 din 2008 și poate ajunge să afecteze încrederea întreprinderilor, a gospodăriilor și a 
investitorilor străini. Cele mai multe dintre țările din OCDE, angajate in combaterea așa-numitului stat 
Islamic, au înregistrat o creștere a scorului între  2011 și 2015. Franța este cea mai dezvoltată țară din 
punct de vedre al scorului, având un procentaj de 77% (+24 de puncte). Riscul a făcut, de asemenea, 
progrese și în SUA (+23 de puncte), Australia (+27 de puncte) și Germania (+27 de puncte). 
 

• Indicele de fragilitate politică și socială 
Indicele fragilității politice și sociale ține seama, pe de o parte, de natura regimului politic, de 
fragmentarea etnică și lingvistică, precum și de libertățile politice și civile și pe de altă parte, de 
presiunile și de instrumentele de risc social. Tot aici, în țările în care conflictele sunt intense, manifestă 
un nivel înalt de risc. Între 2007 și 2015, creșterea a fost marcată în special în CSI și America Latină. 
 

Țarile dezvoltate testează valul populist 

Pentru țarile dezvoltate, datele proiectului „Manifesto“ a fost adăugat, luându-se în considerare 
populismul în creștere. Acesta chestionează proporția de manifeste politice alocate unei teme 
electorale (protecționismul, securitatea, ordinea publică, valorile nationale etc). Analiza realizată de 
Coface relevă faptul că țările în care presiunea populismului a crescut sunt următoarele: Regatul Unit 
(scor de 73%), Franța (70%), cu o pondere relativ importantă a temelor legate de ordinea publică, 
urmată de Austria (64%) și Olanda (63%), unde, o parte mare a procentajului se ocupă cu 
neîncrederea multiculturalismului. 
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CONTACT MEDIA:  
Emilia MUSCALU - T. +40/21/231 60 20 - emilia.muscalu@coface.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despre Coface 

Grupul Coface, lider mondial în asigurările de credit, oferă unui număr de 50.000 de companii din întreaga lume soluții de 
protejare împotriva riscului financiar de neplată a clienților proprii, atât pe piața internă, cât și pentru export. Grupul, care își 
propune să fie cel mai agil asigurator de credite la nivel mondial în industrie, este prezent în 100 de țări, are 4.300 de angajați 
și o cifră de afaceri consolidată de 1.411 MLD EUR în 2016. Coface publică evaluările sale de risc de țară, pe baza 
cunoștințelor sale unice asupra comportamentului de plată al companiilor și pe baza expertizei celor 660 de underwriter-i ai săi 
și analiști de credit, situați aproape de clienți și de debitori.  

www.coface.com 

      Coface SA. este listata la Euronext Paris - Compartment B 

ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 

mailto:emilia.muscalu@coface.com
http://www.coface.com/
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Evaluare finală conform indicelui de risc politic Coface 2016  

Rank Countries Score in 2016 Level of political risk
1 Afghanistan 100% Extreme political risk 
2 Iraq 100% Extreme political risk 
3 Libya 100% Extreme political risk 
8 Central African Republic 90% Extreme political risk 
10 Chad 74% Very high Political risk 
15 Mexico 70% Very high Political risk 
22 Russia 62% Very high Political risk 
25 West Bank and Gaza Strip 60% High political risk 
26 Turkey 60% High political risk 
30 Algeria 57% High political risk 
32 India 56% High political risk 
36 China 53% High political risk 
37 Tajikistan 49% Relatively high political risk
39 Venezuela 49% Relatively high political risk
44 Turkmenistan 47% Relatively high political risk
56 Azerbaijan 44% Relatively high political risk
58 South Africa 43% Relatively high political risk
60 Nepal 43% Relatively high political risk
63 United Arab Emirates 42% Relatively high political risk
67 Morocco 41% Relatively high political risk
71 Sri Lanka 40% Moderate political risk 
92 Israel 35% Moderate political risk 

103 United States 30% Moderate political risk 
107 France 29% Low political risk 
108 Greece 29% Low political risk 
116 United Kingdom 27% Low political risk 
126 Spain 23% Low political risk 
132 Germany 22% Low political risk 
134 Belgium 21% Low political risk 
140 Australia 19% Very low Political risk 
143 Sweden 18% Very low Political risk 
144 Netherlands 18% Very low Political risk 
152 Japan 16% Very low Political risk 
156 Poland 14% Very low Political risk 
159 Iceland 9% Very low Political risk 


