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Paris, 13 Haziran 2019 

 

Fas: Ödemelerdeki gecikme durumu iyileşiyor ancak gecikme 

süreleri halen çok uzun  

Coface'ın Fas’ta ödeme vadeleri ile ilgili olarak gerçekleştirdiği dördüncü anket 

hafif bir iyileşmeye rağmen halen kaygı verici olan bir tablo ortaya koyuyor.   

Coface Fas’taki şirketlerin ödeme davranışlarına ilişkin dördüncü anket çalışmasının 
sonuçlarını açıkladı. 2019’un başlarında gerçekleştirilen anket Fas’taki çeşitli ekonomik 
aktörler arasında ödeme vadeleri ve gecikmeleri ile ilgili gelişmeleri izlemeyi, amaçlamaktadır. 

Ödeme vadesi ortalama 93 gün  

Ortalanma 99 günden 93 güne inen sözleşmeye bağlı ödeme vade süresi halen uzun ve 
yaygındır. Ankete katılan şirketlerin yaklaşık yarısı ödemelerde 180 günden uzun gecikmeler 
yaşadıklarını bildirmiştir.  

Dolayısıyla 60 ile 90 gün arasındaki azami yasal süre sınırı oldukça aşılmıştır. Ancak 
şirketlerin son altı aylık dönemde bir iyileşme yaşadıklarını belirtmek gerekir; burada ödeme 
performansları daha iyi olan kamu hizmet kuruluşlarına ve şirketlerine özellikle değinmek 
gerekmektedir.  

Ödeme sürelerindeki bu kısalma aynı zamanda dört ana sektörde de gözlenmektedir: Bilgi ve 
iletişim teknolojileri (107 günden 86 güne), inşaat (105 günden 100 güne), dağıtım (102 
günden 96 güne) ve tarımsal gıda (90 günden 86 güne). 

Ödenmeyen faturalar mikro işletmeleri ve KOBİ’leri özellikle etkiliyor  

Bununla birlikte, ödenmeyen faturalar halen yüksek seviyededir. Katılımcıların yüzde 24,6’sı 
cirolarının yüzde 20’si kadar faturalarını ödenmediğini bildirmiştir. Mikro işletmeler ve KOBİ’ler 
bu durumdan özellikle daha fazla etkilenmektedir. Mikro işletmelerin yarısından fazlası 
cirolarının yüzde 15’inden fazla bir tutara tekabül eden ödenmemiş fatura sorunu 
yaşamaktadır. Bu durum söz konusu işletmeleri aşırı kırılgan hale getirerek bazılarının iflas 
etmesine yol açmaktadır. 

Şirketlerin yüzde 80’i için herhangi bir geç ödeme cezası uygulanmadığını da belirtmek 
gerekir.  

İhtiyat ve iyimserlik arasında bir iklim  

Şirketlerin çoğunluğu ödeme gecikmelerinin önümüzdeki altı aylık dönemde aynı seviyelerde 
kalacağını tahmin etmektedir, ancak üçte biri ödeme sürelerinin daha da uzayacağını 
düşünmektedir.  

Fas’taki ekonomik bağlamın gelişimi bütünde sorunlu olarak değerlendirilmektedir; 
katılımcıların yüzde 48’i ekonomik durumun daha da kötüleşeceğini tahmin etmektedir. Ancak 
kendi durumları sorulduğunda, şirketlerin yüzde 58’i cirolarının artacağını ve nakit akışlarının 
istikrarlı hale geleceğini tahmin etmektedir. Yine aynı oranda şirket, önümüzdeki altı aylık 
dönemde yatırım yapmayı planlamaktadır.  
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MEDYA İRTİBAT:  

Verda YAKAR – T. +90 (212) 385 99 10 verda.yakar@coface.com 

 

 

 

 

 

 

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. 2018 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.100 çalışanı ile 1,4 milyar €’luk 
bir ciro kaydetmiştir. 
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