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Paris, 6 Mart 2020 

 

Polonya Ödeme Anketi: Ödeme gecikmeleri azalıyor, ancak görünüm yine 
de zorlu  
 

Ekonomik yavaşlamaya rağmen, Coface’ın Polonya’da gerçekleştirdiği son şirket ödemeleri 
anketi ödeme gecikmelerinin süresinin 2017 yılından bu yana sistematik olarak kısaldığını 
gösteriyor, ancak koronavirüs salgınının Polonya ekonomisi üzerindeki etkilerinin nasıl 
olacağı henüz bilinmiyor.  

Ödeme vadeleri: Ulaştırma ve inşaat sektörleri en cömert vade sürelerini sunuyor  

Polonya’nın 2018 yılında yüzde 5,1 olan GSYH artış oranı 2019 yılında yavaşlayarak yüzde 4,1 
olarak gerçekleşti ve daha da yavaşlamaya devam etmesi bekleniyor: Coface Polonya’da GSYH 
artış hızının 2020 yılında yüzde 3,3’e ineceğini tahmin ediyor. Nispeten daha olumlu 
makroekonomik ortam, geçtiğimiz yıllarda işletmeler için destekleyici koşullar yaratmıştı. Ancak, 
COVID-19 koronavirüs salgınının özellikle ticaret ortakları bakımından etkilerinin tam olarak nasıl 
olacağı gözlemlenmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının zincirleme etkileri Polonya için 
ekonomik görünümü daha fazla etkileyebilir. 

Ankete katılan Polonyalı şirketlerin yarısı 30 güne kadar ortalama vade süreleri sunduklarını 
bildirmiştir. Özellikle 91-120 gün aralığındaki ödeme vadelerinde azalma (1,3 puan) kaydedilmiş, 
ortalama vade süresi ise 2018 yılında 47,3 gün iken,  2019 yılında 47 güne inmiştir. 

Bu bağlamda, ankete katılan şirketlerin yüzde 59’u küçük ve orta büyüklükteki müşterilere sunulan 
vade sürelerinin önümüzdeki aylarda değişmeyeceğini öngörmektedir. Öte yandan, ankete katılan 
şirketlerin yüzde 60’ı için, büyük müşterilere sunulan vade sürelerinin artması beklenmektedir. 

Ödeme gecikmelerinin süresinde hafif kısalma  

2019 yılında her 10 şirketten 9’unun ödeme gecikmesi yaşadığı düşünüldüğünde, bunun 
Polonya’daki işletmeler arasında standart bir uygulama olduğu görülmektedir. Ancak ortalama 
ödeme süresi 2018 yılına göre kısalıp (yaklaşık 3 gün) 2019 yılında 57,2 gün olarak 
gerçekleşmiştir. En son yapılan Coface Almanya Ödeme Anketi verilerine göre, Polonya’nın ana 
ticaret ortağı olan komşusu Almanya’da ortalama ödeme süreleri 35,5 gün ile 3 hafta daha kısadır. 
En son yapılan Coface Türkiye Ödeme Anketine göre, Türkiye’de ortalama ödeme gecikmeleri 
yurtiçi satışlarda 40,7 gün, ihracat satışlarında ise 58,1 gün olarak gerçekleşmiştir. 

Ancak, ekonominin çeşitli sektörleri farklı derecelerde önemli ödeme gecikmeleri yaşamaya devam 
etmektedir. Ulaştırma sektörü, ankete katılan ve gecikmelerde azalma olduğunu bildiren beş 
sektörden; (gıda, kimya, otomotiv ve inşaat ile birlikte) birisi olmasına rağmen, ulaştırma 
şirketlerinin yüzde 70’i yarım yıldan fazla vadesi geçmiş ödemeler bildirmiştir ve ulaştırma 
sektöründeki ortalama süre 121,7 güne çıkmıştır. İnşaat sektöründeki ortalama ödeme gecikmeleri 
da 100 günü aşmıştır (104,2 gün). Her iki sektör de uzun vade süreleri sunma bakımından en 
cömert sektörler arasında yer almaktadır (ankete katılan ulaştırma sektörü şirketlerinin yüzde 50’si 
ve inşaat sektörü şirketlerinin yüzde 38’i 90 günden fazla ödeme vadeleri sunmaktadır). 

Ödeme gecikmelerinde artış kaydedilen sektörler arasında (tekstil, kağıt-ağaç, ilaç, perakende, 
metal, BİT ve enerji), metal sektörü en fazla artışın yaşandığı sektör olmuştur: neredeyse 13 
günlük bir artış ile 53 günden 66 güne çıkmıştır. Metal sektöründeki bu kötüleşme, Coface’ın 
Polonya’daki metal sektörüne ait risk değerlendirme notunu “Orta Risk” düzeyinden “Yüksek Risk” 
düzeyine çıkardığı zaman zaten öngörülmekteydi. 
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Satışlar dengelenebilir  

GSYH artışındaki yavaşlamaya rağmen, ankete katılan şirketlerin yüzde 50’si kısa vadede 
karlılıklarının artmasını beklediklerini, yüzde 10’u ise karlılıklarının mevcut seviyelerde kalmasını 
beklediklerini bildirmiştir. Bu arada, tekstil-hazır giyim, otomotiv ve enerji sektörleri satışlarda en 
fazla iyileşme bekleyen sektörler olarak öne çıkmaktadır. Öte tandan, ilaç, metal ve inşaat 
sektörleri önümüzdeki aylarda satışlarının azalacağını öngörmektedir. Polonya Ödeme Anketine 
göre, sektörlerin büyük bir çoğunluğu önümüzdeki aylarda ödenmemiş alacak tutarlarının 
azalacağını öngörmektedir. Polonya henüz COVID-19 salgınından güçlü bir şekilde 
etkilenmemesine rağmen, bu sağlık krizinin küresel ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz şok 
sebebiyle, anketin 2020 yılının başlarında düzenlenmesi halinde girişimcilerin biraz daha az 
iyimser cevaplar vermeleri beklenebilirdi. 
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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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