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Paris, 2 Haziran 2020 

 

Çin Ödeme Anketi 2020: COVID-19 sebebiyle ödemelerdeki gecikmeler daha 
da artacak  

 
Sağlık krizi sebebiyle Çin’de zayıflayan faaliyet bağlamında, Coface’ın Çin’de işletme  
ödemelerine ilişkin gerçekleştirdiği son anket 2019 yılında ödeme davranışlarında bir 
kötüleşme olduğunu gösteriyor.  

Ankete katılan şirketlerin yüzde 66’sı ödemelerde gecikme yaşadığını bildirmiştir. 2019 
yılında ödemelerde kaydedilen gecikmelerin uzunluğu 86 gün ile durağan kalmıştır. Ancak 
kısıtlama önlemlerinin en çok etkilediği sektörler 2020 yılında ayakta kalabilmek için 
ödemelerini geciktirecektir  ve şirket iflaslarının sayısı artacaktır. 

 

Ödeme gecikmeleri: Bazı sektörler için nakit akışı risklerinin birikmesi sebebiyle, Çinli 
şirketleri çok daha zorlu bir 2020 yılı bekliyor  

Çin’de büyüme hızının yüzde 1 ile son 30 yılın en düşük seviyesine inmesi, dolayısıyla ekonomik faaliyet ile 

ödeme gecikmeleri arasındaki tarihsel korelasyon göz önüne alındığında 2020 yılında ödeme gecikmelerinde 

bir artış kaydedilmesi bekleniyor. 

 

2019 yılında ortalama ödeme vadesi 86 gün ile sabit kalırken, 120 günden uzun ortalama ödeme vadesi 

sunan anket katılımcılarının oranı son iki yıl içerisinde neredeyse iki katına çıktı: 2017 yılında bu oran yüzde 

12 iken 2019 yılında yüzde 23 oldu. Uygulamada, katılımcıların yüzde 50’si 120 günü geçen azami vade 

süreleri sunuyor.  

 

2019 yılında Çin’de ödeme gecikmeleri de kötüleşmiştir. Ödemelerde 120 günden fazla gecikme yaşayan 

şirketlerin oranı 2019 yılında yüzde 37’ye ulaşmıştır; bu oran 2018 yılına göre 6 puan daha yüksektir. Daha 

kaygı verici bir gelişme olarak, şirketlerin  dörtte birinden fazlası (yüzde 27) yıllık cirolarının yüzde 10’unu 

aşan tutarlarda aşırı uzun (180 günden fazla) ödeme gecikmeleri yaşamıştır. Bu aşırı geciken ödemeler 

toplam yıllık cironun büyük bir oranını oluşturduğunda bir şirketin nakit akışı riske girebilir ve COVID-19 gibi 

dışsal şoklarda durumu daha da endişe verici hale getirebilir.  

 

Temerrüt riskinin en yüksek olduğu sektörler: İnşaat, ulaştırma, enerji, otomotiv ve BİT  

2019 yılında nakit akışı risklerinin arttığı sektörlerde şirket tahvili temerrütlerinde ve iflaslarda bir artış 

yaşanması bekleniyor. Yıllık cironun yüzde 10’unu aşan tutarlarda aşırı uzun ödeme gecikmelerinin oranının 

en yüksek olduğu sektörler inşaat (yüzde 30), ulaştırma (yüzde 30), enerji (yüzde 29) ve otomotivdir (yüzde 

28). ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yol açtığı karmaşanın ardından, ödeme gecikmelerinin 

uzunluğunun 12 gün artarak 102 güne çıktığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörü, ödeme 

gecikmelerinde en fazla artışın kaydedildiği sektör oldu. Tüm sektörler bu risklere maruz kalmasına rağmen,  

krize güçlü bir konumda ve yeterli nakit akışı ile giren sektörler bu olanaklara sahip olmayan diğer sektörlere 

göre daha iyi bir şansa sahip.   

 

Esasen şirketler COVID-19 şokunun etkilerine dayanabilmek için geçen seneye göre daha zayıf bir durumda 

olabilirler; ankete katılan şirketlerin yüzde 40’ı 2019 yılında nakit akışı risklerini azaltmak için herhangi bir 
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alacak yönetimi aracı kullanmadığını belirtirken, katılımcıların sadece yüzde 17’si alacak sigortası kullandığını 

bildirmiştir.  

 

Not: Coface’ın 2020 Çin Şirket Ödemeleri Anketi,  2019 sonu itibariyle Çin’de 1000’den fazla şirketin ödeme 

davranışlarını incelemiştir. Veriler dördüncü çeyrekte derlenmiştir, dolayısıyla rakamlar COVID-19 

pandemisinin Çin ekonomisi üzerindeki etkilerini  yansıtmamaktadır.  
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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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