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Hong Kong / Paris, 10 Temmuz 2017 
 

2016 Asya Şirket Ödemeleri Anketi: Uç riskler yükseliyor  
 

Coface’ın Asya Pasifik bölgesinde gerçekleştirdiği ve 2.795 şirketin katıldığı son yıllık 

ödemeler anketi 8 ülke üzerinde odaklandı: Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, 

Japonya, Singapur, Tayvan ve Tayland. Anket aynı zamanda 11 sektördeki
1
  şirket 

ödemelerinin gelişimini de izledi. 

 

 Ankete katılan şirketlerin yüzde 64’ü 2016 yılında, vadesi geçmiş alacak sorunu 

yaşamıştır  

 Şirketlerin yüzde 12,5’i (2015 yılına göre 4,3 puan daha yüksek) 1200 günü geçen 

ortalama vadesi geçmiş alacağı olduğunu bildirmiştir; bu, son 4 yıldaki en yüksek 

seviyedir  

 Şirketlerin dörtte birinden fazlası aşırı uzun vadesi geçmiş alacak sorunu yaşamıştır 
2
 

 Ödeme deneyimleri bakımından Çin, Hindistan ve Tayland’da kötüleşmeler 

kaydedilirken, diğer ülkeler nispeten istikrarlı bir seyir izlemiştir  

 En riskli sektörler inşaat, endüstriyel makine ve elektronik, BT-telekom ve metal 

sektörleridir.  

 

Coface Asya Pasifik Bölgesi Ekonomisti Carlos Casanova anket ile ilgili olarak şunları söyledi:  

“Çin’deki yavaşlama ile ilişkili küresel belirsizliklerin de etkisiyle 2017 yılının da zorlu bir yıl olarak 

geçmesi bekleniyor. Emtia ihraç eden ülkelerin yaşadığı zorluklar ve ABD’de sıkılaşan para 

politikası bu durumu daha da ağırlaştıracaktır. Tüm bu faktörler gözönüne alındığında, seçilen 

sekiz ülke ekonomisindeki genel şirket ödemeleri deneyiminin zayıf kalması beklenmektedir.” 

 

Çinn, Hindistan ve Tayland: şirket ödemeleri deneyiminde kötüleşmeler kaydedildi  

 

2016 yılında, ankete katılan şirketlerin 

yüzde 64’ü vadesi geçmiş alacak sorunu 

yaşamıştır. Bölge genelinde, vadesi 

geçmiş ödeme riskinin artmaya devam 

ettiği görülmektedir. 2016 yılında, vade 

tarihinden itibaren gün bazında ortalama 

ödeme süresi uzamıştır. Vade tarihinden 

itibaren 120 günden fazla ödeme 

gecikmesi yaşayan katılımcıların oranı 

önemli ölçüde yükselmiştir: 2015 yılında 

yüzde 8,2 iken 2016 yılında yüzde 12,5. 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Ankete dahil edilen 11 sektör otomotiv ve taşımacılık, kimya, inşaat, ev elektroniği, endüstriyel makine ve elektronik, 

BT-telekom, metal, kağıt-odun, tıbbi ilaç, perakende ve tekstil-hazır giyimdir.  
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2016 yılında, yıllık cirolarının yüzde 

2’sini geçen miktarlarda aşırı uzun 

vadesi geçmiş alacağı olan 

katılımcıların oranı artmıştır (2015 

yılında yüzde 24,2 iken 2016 yılında 

yüzde 25,8)
2

. Daha ayrıntılı olarak 

incelendiğinde, aşırı uzun vadesi 

geçmiş alacağı toplam yıllık cirolarının 

yüzde 10’unu geçen şirketler 

bakımından,  veriler durumun daha da 

kötüleşmeye devam ettiğini 

göstermektedir. 2014 yılında yüzde 3,4 

ve 2015 yılında yüzde 5,1 olan bu oran, 

2016 yılında yüzde 5,4’e yükselmiş, 

şirketler için nakit akışlarının önemli 

ölçüde azalmasına yol açmıştır.   

 

Bölge genelinde durum kötüleşirken, bazı coğrafi farklılıklar belirgin bir şekilde ön plana 

çıkmıştır.   Ödenmeme risklerindeki en kayda değer artış Çin’de kaydedilirken, onu Tayland ve 

Hindistan takip etmiştir. Aşırı uzun vadesi geçmiş alacakları yıllık cirolarının yüzde 2’sini geçen 

şirketlerin oranı Avustralya’da (%14) ve Japonya’da (%9) artmıştır. Ancak bu şirketlerin oranı 

halen düşük bir seviyededir. Singapur ve Hong Kong’da iyileşmeler kaydedilirken, Tayvan aynı 

seviyelerde kalmıştır.  

 

Vadesi geçmiş alacak sorunları analiz edilen sektörlerin yarısında yoğunlaşıyor  

 

2016 yılında inşaat sektörü APAC bölgesindeki en riskli sektör olmaya devam etmiştir. 

Katılımcı şirketler arasında aşırı uzun vadesi geçmiş alacakları yıllık cirolarının yüzde 2’sini 

geçen şirketlerin oranı yüzde 33 ile Coface anketinde tüm sektörler arasındaki en yüksek 

sektör olmuştur. Çin’deki ekonomik yavaşlamadan kaynaklanan ters rüzgarlar ile ABD’deki 

para ve maliye politikalarındaki belirsizliklerin bölgenin ekonomik görünümünü baskılaması 

beklenmektedir. Bu durum hem özel sektör yatırımları hem de tüketicilerin ev alımları için 

güveni baskılamaktadır. Ayrıca, bazı APAC ekonomilerinde hanehalkı borcu yüksek 

seviyelerdedir (Avustralya, Tayland, Singapur, Malezya ve Güney Kore gibi). Bu durum, 

özellikle faiz oranlarının ABD Merkez Bankasının faiz oranları ile eşit düzeyde yükselmesi 

halinde konut alım kapasitesini azaltabilir. Bazı bölgelerdeki kamu altyapı yatırımları, 2017 

yılında inşaat sektörünü daha sert bir düşüşe karşı koruyacaktır.  

 

2016 yılında inşaat sektörünün hemen ardından endüstriyel makine ve elektronik sektörü 

ikinci en kırılgan sektör olmuştur. Ancak, 2016 yılında aşırı uzun vadesi geçmiş alacakları yıllık 

cirolarının yüzde 2’sini geçen şirketlerin oranı yüksek seviyelerde kalmıştır (%32). Bu durum 

endüstriyel makine ve elektronik sektörü için uç risklere işaret etmektedir ve 2017 yılının sektör 

                                                        
2
 Coface’ın deneyimlerine göre, aşırı uzun vadesi geçmiş alacakların yaklaşık olarak yüzde 80’i hiç ödenmemektedir. 

Yıllık cironun yüzde 2’den fazlası aşırı uzun vadesi geçmiş alacağa konu olduğunda, o şirket ödenmeme riskinin 
gerçekleşmesi halinde nakit akışı açıkları ile karşılaşabilir ve bu durum likidite sıkışıklıklarına ve finansal güçlüklere yol 
açabilir. 
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için yine zorlu bir yıl olması beklenmektedir. Konjonktürel faktörler, Çin’de faaliyetin 

zayıflaması ve APAC bölgesinde sermaye harcamalarının zayıflaması sebebiyle yılın geri 

kalanı için talebin sönük kalacağını göstermektedir. Çin’deki doygunluk işaretleri ve ciddi 

piyasa bölünmeleri rekabeti arttıracaktır. Öte yandan, (üretici fiyatları enflasyonunun Şubat 

ayından bu yana yavaşladığı) Çin de dahil olmak üzere APAC bölgesindeki önde gelen 

piyasalarda deflasyon baskılarının geri dönüşü marjları daha da sıkılaştırabilir.   

 

Bilgi Teknolojileri (BT) – Telekom sektörü için ödenmeme risklerinin kötüleştiği 

görülmektedir; katılımcı şirketler arasında vadesi geçmiş alacakları artan şirketlerin oranı 

yükselmiştir (2015 yılında yüzde 63 iken 2016 yılında yüzde 68). Bazı APAC ülkelerinde kamu 

altyapı yatırımları ve Çin’in Kuşak ve Yol girişimi gibi stratejik mega projeler, önümüzdeki 

yıllarda ilave talep yaratacaktır. Bu durum özellikle telekomünikasyon şirketleri için bir 

rahatlama sağlayacaktır. Ancak, BT sektöründeki akut piyasa rekabeti ile kötüleşen likidite 

koşullarının 2017 yılında birleşme ve satın alma faaliyetlerine yatkın bir ortam yaratması 

yüksek bir olasılıktır. 

 

Metal sektörü en riskli sektörlerden biri olmaya devam etmekle birlikte, 2016 yılında emtia 

fiyatlarındaki toparlanma sektörün performansını güçlendirmiştir. Metal sektörü 2017 yılında 

muhtemelen zorluklar yaşamaya devam edecektir. Çin ekonomisi yavaşlama işaretleri 

göstermeye başlamıştır ve yetkililer konut sektöründe spekülasyonları ve talebi bastırmaya 

yönelik önlemler uygulamaktadır. Bu durum metal fiyatlarının tekrar düşmesine sebep olabilir 

ve bunun marjları etkilemesi neredeyse kaçınılmazdır. 2016 yılında Baosteel ve Wuhan Demir 

ve Çelik şirketleri arasındaki birleşmenin ardından bu sektörde yeniden yapılanmanın devam 

etmesi beklenmektedir. 2017 yılında Çin’in çelik sektöründeki zombi işletmelerinin kapanması 

ve birleşme ve satın alma faaliyetlerinin artması beklenmektedir. 

 
 
MEDYA İRTİBAT:  
Leyla ZERGER SİDAL – T. +90 (212) 385 99 60 leyla.zerger@coface.com  
 

 
 
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 2016 yılında 4.300 çalışanının desteği ile 1.411 milyon €’luk konsolide ciro 
açıklamıştır. Doğrudan veya dolaylı olarak 100 ülkede faaliyet gösteren Grup, 200’e yakın ülkedeki 
50.000’in üzerinde şirketin ticaretini güvence altına almaktadır. Coface şirketlerin ödeme alışkanlıkları 
hakkındaki bilgi birikimine ve müşteriler ile borçluları en güncel şekilde izleyen 660 analistin ve risk 
değerlendirme uzmanının deneyimlerine dayalı olarak her üç ayda bir ülke risk değerlendirmeleri 
yayınlamaktadır. 
 
 
www.coface.com.tr 
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