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Paris / Mainz, 27 Kasım 2017 

 
Almanya’nın 2017 şirket ödemeleri anketi  
 
İhracatçılar ve iç ticaret için daha iyi bir yıl  
 
Coface tarafından Almanya için ikinci kez düzenlenen yıllık şirket ödemeleri 

anketi önceden bilinen eğilimlerin çoğunu teyit ediyor. Ancak bazı iyileşmeler 

görülebiliyor.  

 
 Ülkenin sağlam ekonomik durumuna rağmen, şirketlerin neredeyse yüzde 78’i (- 6 

puan) ödemelerdeki gecikmelerden etkileniyor  

 Çok uzun vadesi geçmiş ödemelerden kaynaklanabilecek potansiyel likidite riskleri 

düşerek 2016 yılında gözlenen oranın da altına inmiştir.  

 İhracata dönük iş yapan şirketlerin ödeme deneyimleri geçtiğimiz yıla göre iyileşme 

kaydetmiştir  

 Ticari sektörler arasındaki tablo karmaşık bir görünüm sergilemektedir. Ortalama 

ödeme gecikmeleri 2016 anketinde olduğu gibi 41,4 gündür  

 Özellikle Tekstil, Deri, Hazır Giyim (54,5 gün), Ağaç, Mobilya (53,8 gün) ve 

Taşımacılık sektörü (50,5 gün) başta olmak üzere bazı segmentler çok daha uzun 

ödeme gecikmeleri bildirmektedir. Makine, Hassas Cihazlar (25,0 gün) ve Otomotiv 

(31,9 gün) sektörleri ise en kısa vadesi geçmiş ödeme sürelerine sahiptir.   

 Ankete katılan şirketlerin yüzde 87’si Brexit’ten kaynaklı herhangi bir etki beklemiyor 

ve sadece yüzde 3,3’ü bundan dolayı vadesi geçmiş alacaklarında bir artış öngörüyor. 

 

Ödemelerde gecikmeler halen yaygın olmakla birlikte, sıklığı azalıyor  

 

Coface’ın Alman şirketleri arasında düzenlediği ikinci ödeme deneyimleri anketi, Alman 

ekonomisinin sağlam durumuna ve şirket iflaslarının sayısındaki azalmaya rağmen, 

ödemelerdeki gecikmelerin halen yaygın olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, 2016 

sonuçları ile karşılaştırıldığında ödeme gecikmelerinin sıklığının azaldığı görülmektedir. 

Uluslararası karşılaştırmalara göre, bu gecikmeler  genel olarak Almanya’da daha kısadır. 

İyileşen küresel ortamın bir sonucu olarak, ihracata dönük iş yapan şirketlerin ödeme 

deneyimleri de iyileşmiştir. Sağlam iç ekonomi ve daha sağlıklı dış ortamın ortaya koyduğu bu 

eğilimler 2018 yılında ödeme deneyimlerini daha fazla iyileştirebilir. 

 

İncelenen şirketlerin yüzde 77,6’sı için, ödeme gecikmeleri düzenli olarak gerçekleşiyor, ancak 

bu oranın yüzde 83,7 olduğu 2016 yılına göre bir iyileşme kaydedilmiştir. Bunun sebebi 

Almanya’nın uygun iş ortamı ve Alman şirketlerinin genel olarak sağlıklı yapılarıdır. Temel 

olarak ihracata bağımlı olan şirketler arasında ödeme gecikmeleri daha belirgin görülmektedir; 

bu şirketlerin yüzde 87’si ödeme gecikmeleri yaşarken (2016 yılında yüzde 90 idi),  Almanya 

pazarı üzerinde odaklanan şirketlerin yüzde 75,9’u ödeme gecikmeleri yaşamaktadır (2016 

yılında yüzde 82,8 idi).  

 

Ortalama ödeme gecikme süresi istikrarlı bir seyir izlemektedir: 2016 yılında olduğu gibi yine 

41,4 gün. Üç çeyrek boyunca Alman şirketlerinin yaşadığı azami gecikme süresi 2016 yılında 
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olduğu gibi 60 gündür. Almanya’nın iç pazarı üzerinde odaklanan şirketler için 150 günü geçen 

ödeme gecikmelerinin oranı yüzde 1,7 (2016 yılında yüzde 1,9 idi) iken, ihracata dönük iş 

yapan şirketler arasında bu oran yüzde 2,9’dur (ancak yine de bu oran geçtiğimiz yıl 

kaydedilen yüzde 7’lik seviyeye göre önemli derecede daha düşüktür). 

Kaynak: Coface 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşırı uzun (6 aydan fazla) vadesi geçmiş alacakları yıllık cirolarının yüzde 2’sinden fazlasını 

oluşturan Alman şirketlerin oranı çarpıcı bir düşüş ile yüzde 8,7’ye inmiştir (2016 yılında yüzde 

13,4 idi). Ancak Almanya’nın  ihracata dönük iş yapan şirketleri için, bu tablo daha az 

olumludur: Şirketlerin yaklaşık yüzde 12’si aşırı uzun vadesi geçmiş ödeme sorunu 

yaşamaktadır (2016 yılında yüzde 20 idi). 

 

Alman şirketlerin çoğu Brexit kaynaklı önemli bir etki beklemiyor  

 

Bu yılın ödeme anketinde, Coface, Brexit’in ödenmemiş alacaklar üzerindeki olası etkileri ile 

ilgili sorular da ekledi. Alınan geri bildirimler oldukça açıktır: Ankete katılan şirketlerin 

neredeyse yüzde 87’si Brexit kaynaklı herhangi bir etki beklemez iken, sadece yüzde 3,3’ü 

ödenmemiş alacaklarında bir artış beklemektedir. İhracata dönük faaliyet gösteren şirketler 

biraz daha fazla Brexit kaynaklı olumsuz etki bekliyor (yüzde 8), ancak yine de büyük bir 

çoğunluğu (yüzde 84) hiçbir etki beklemiyor. 

 

Sektörel açıdan, otomotiv sektöründeki Alman şirketler Brexit sebebiyle ödenmemiş 

alacaklarında yaşanabilecek olası bir artıştan   en fazla endişe duyan şirketlerdir. Ancak 

bunları oranı da yine düşük seviyededir (yüzde 14,3). Makine Mühendisliği (yüzde 8,5) ve 

Makine / Hassas Cihazlar (yüzde 5,9)  sektörlerinde yatırım malları üreten üreticiler de diğer 

sektörlere göre biraz daha temkinli beklentilere sahip olduğu görülüyor. 

 

Ödeme gecikmeleri sektörler arasında büyük değişkenlikler gösteriyor  

 

Bazı sektörler ortalamanın oldukça üzerinde daha uzun ödeme gecikmeleri yaşıyorlar. Bunlar 

arasında özellikle ödeme gecikmelerinin varsayımsal ortala değerinin 54,5 gün olduğu Tekstil, 

Ödeme gecikmelerinin dağılımı (rakamlar % olarak verilmiştir)  

0 – 30 gün  

31 – 60 gün 

61 – 90 gün 

91 – 120 gün 

121 – 150 gün 

150 günden fazla 

Bilinmiyor  

 

Kaynak: Coface  
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Deri, Hazır Giyim sektörü ile 53,8 gün olduğu Ağaç, Mobilya sektörü yer almaktadır. Coface’ın 

modeli kullanıldığında,  en kısa ödeme gecikmeleri Makine, Hassas Cihaz (25,0 gün), 

Otomotiv (31,9 gün) ve Kimya, Petrol ve Maden (33,1 gün) sektörlerinde kaydedilmektedir.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bağlamda, ankete katılan Kağıt, Ambalaj, Baskı şirketleri arasında herhangi bir likidite riski 

görülmemektedir. Benzer şekilde, uzun süreli vadesi geçmiş alacakları ortalamanın altında 

olan “Kimya, Petrol, Maden”, “Toptan Ticaret” ve “Metal” sektörlerindeki şirketler de, bu 

değerlendirmeler bakımından en rahat şirketler arasında yer almaktadır. 

 
 
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 
                                                                             

Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A       

 

Sektörler bazında ödeme gecikmeleri yaşayan şirketlerin payları (yüzde)  

Tekstil, Deri, Hazır Girim 

Ağaç  ve Mobilya 

BT, Telekomünikasyon 

 Makine ve Hassas Cihazlar 

Otomotive  

Toptan Ticaret 

Tarım, Gıda 

Ortalama 

İnşaat  

Makine Mühendisliği  

Taşımacılık  

Metal sanayii 

Kimya, Petrol, Maden  

Kağıt, Ambalaj, Baskı  

Kaynak: Coface  Kaynak: Coface  

mailto:leyla.zerger@coface.com
http://www.coface.com.tr/
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