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Hong Kong / Paris, 9 Temmuz 2019 

 

Asya Şirket Ödemeleri Anketi 2019: Ticaret savaşının doğurduğu 
sıkıntılı ortamda ödeme eğilimleri kötüleşiyor  
 
Coface’ın 2019 Asya Şirket Ödemeleri Anketi, dokuz ülke ekonomisindeki (Avustralya, Çin, 

Hong Kong, Hindistan, Japonya, Malezya, Singapur, Tayland ve Tayvan) 3.000’den fazla 

şirketi kapsamıştır. Ankete dâhil edilen şirketlerin yüzde 63’ü 2018 yılında ödemelerde 

gecikme yaşadığını belirtmiştir. Ödemelerdeki ortalama gecikme süresi 2017 yılında 84 gün 

iken 2018 yılında 88 güne yükselmiştir. Ödemelerdeki gecikme süresinin en uzun olduğu 

ülkeler Çin, Malezya ve Singapur olurken, gecikme süresinin en uzun olduğu sektörler 

enerji, inşaat ve bilgi ve iletişim teknolojileri olmuştur. 

 

Ödeme vadeleri uzuyor, daha fazla gecikme yaşanıyor  

 

Ticaret savaşları, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da yavaşlayan büyüme, Brexit ve küresel 

sermaye akışlarındaki oynaklıklar nedeniyle, Asya’daki işletmeler geçtiğimiz yıl çeşitli siyasi, 

ekonomik ve finansal güçlükleri yönetmek zorunda kalmıştır. Bu gibi olayların şirketler üzerinde yol 

açtığı etkileri daha iyi anlamak için, Coface dünya genelinde şirketler arasında yıllık ödeme 

anketleri gerçekleştirmektedir. 2019 Asya Şirket Ödemeleri Anketi Asya-Pasifik bölgesindeki 

dokuz ülkeyi kapsamaktadır. Anket için, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde 3.000’in üzerinde 

şirketten veri toplanmıştır. 

 

Anket verileri, geçtiğimiz yıl Asya’daki şirketlerin ödeme vadelerini uzatmak için baskı altında 

olduklarını göstermektedir. Ortalama ödeme vadesi 2017 yılında 64 gün iken 2018 yılında 69 güne 

yükselmiştir. Bu durum 2015 yılından bu yana Asya’da gözlenen eğilim ile uyumludur. Ödeme 

vadelerindeki artışa paralel olarak, ankete dâhil edilen şirketlerin yüzde 63’ü 2018 yılında 

ödemelerde gecikme yaşadıklarını belirtmiştir ve ödemelerdeki ortalama gecikme süresi de 2017 

yılındaki 84 gün seviyesinden 2018 yılında 88 güne yükselmiştir. Ödemelerdeki gecikme süresinin 

en uzun olduğu ülkeler Çin, Malezya ve Singapur olurken, gecikme süresinin en kısa olduğu 

ülkeler Hong Kong ve Japonya olmuştur. 

 

Anket verileri ayrıca farklı sektörler arasında değişkenlikler olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ödemelerdeki ortalama gecikme süresinin en uzun olduğu sektörler enerji, inşaat, bilgi ve iletişim 

teknolojileri olmuştur. Bu sektörlerdeki şirketlerin yüzde 20’den fazlası 120 gün ve üzeri ödeme 

vadesi sunmuştur. 2018 yılında ödemelerde yaşanan gecikmelerdeki artış büyük ölçüde 

müşterilerin finansal güçlükleri ile ilişkilidir. Bu güçlükler marjları etkileyen sıkı rekabetin yanı sıra 

2018 yılında sıkılaşan Para Politikaları sebebiyle yaşanan finansal kaynak eksikliğinin bir 

sonucudur.  
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İnşaat, enerji ve ulaştırma sektörlerinde nakit akışı riskleri  

 

Nakit akışı riskleri incelendiğinde, Coface anketi ödemelerdeki aşırı uzun gecikme sürelerini (180 

günden fazla) dikkate almaktadır. Coface’ın bulgularına göre, aşırı uzun gecikme yaşanan 

ödemelerin yüzde 80’i hiç ödenmemektedir. Bu aşırı uzun gecikmiş ödemeler yıllık cironun yüzde 

2’den fazlasını oluşturduğunda,  bir şirketin nakit akışı risk altına girebilmektedir. Ödenmeyen aşırı 

uzun gecikmiş alacakları yıllık cirosunun yüzde 2’sinden fazlasını oluşturan şirketlerin oranı 2016 

yılında yüzde 26 iken, 2017 yılında yüzde 33’e ve 2018 yılında yüzde 38’e yükselmiştir. Öte 

yandan, anket sonuçları ödenmeyen aşırı uzun gecikmiş alacakları yıllık cirosunun yüzde 

10’undan fazlasını oluşturan şirketlerin sayısında bir sıçrama olduğunu göstermektedir. 

Ödenmeyen aşırı uzun gecikmiş alacakları yıllık cirosunun yüzde 2’sinden fazlasını oluşturan 

şirketlerin oranının en fazla arttığı ülkeler Çin, Avustralya ve Malezya olurken, bu oranının en fazla 

arttığı sektörler inşaat, enerji ve ulaştırma sektörleri olmuştur. 

 

2019 yılı için zayıflayan ekonomik beklentiler, ödemelerde yaşanacak sıkıntıların habercisi  

 

Anket verilerine göre, geçtiğimiz yıl bazı ülkelerde ekonomik beklentiler önemli ölçüde 

kötüleşmiştir. Hong Kong, Çin, Japonya, Singapur ve Tayvan’daki şirketlerin yüzde 50’den fazlası 

2019 yılı için büyümedeki durumun iyileşmesini beklemediğini bildirmiştir. Bu şirketler ABD ile Çİn 

arasındaki ticaret savaşından doğrudan etkilenmektedir. Beklentilerdeki zayıflamaya karşın, 

şirketlerin yüzde 53’ü risklerini azaltmak için alacak yönetimi araçlarını kullanmadıklarını 

belirtmiştir. İlginç bir şekilde, risk yöneticilerinin çoğunluğunun ekonomide iyileşme beklemediği 

piyasalarda aynı zamanda şirketlerin büyük bir oranı alacak yönetimi araçları kullanmadıklarını 

kabul etmiştir.  

 

Coface Asya Pasifik Bölgesi Ekonomisti Carlos Casanova anket sonuçları ile ilgili ‘Zayıflayan 

büyüme momentumunun nakit akışı risklerindeki artış ile birlikte ödemelerde daha fazla temerrüde 

yol açması olasılığı sebebiyle, 2019 yılının Asya Pasifik bölgesindeki ekonomiler için daha zorlu bir 

yıl olacağı görülüyor.’ dedi. 
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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. 
 
www.coface.com.tr 
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