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Paris, 2 Temmuz 2020 

 

Asya Şirket Ödemeleri Anketi 2020: COVID-19 geçtiğimiz yıl yeni başlayan 
toparlanmayı tersine çevirecek  
 

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin damgasını vurduğu 2019 
yılının ardından, Coface tedarik zinciri değişikliklerinin ve ABD Merkez Bankası’nın 
sağladığı ilave likiditenin desteği ile Asya bölgesinde (Çin hariç olmak üzere) yeni başlayan 
bir toparlanma gözlemliyor1. 2018 yılında 69 gün olan ortalama ödeme vadesi 2019 yılında 
iyileşme kaydederek 67 güne indi. 2019 yılında şirketlerin yüzde 65’i ödemelerde gecikme 
yaşadığını bildirirken (bu oran 2018 yılında yüzde 63 idi), 2018 yılında 88 gün olan ortalama 
ödeme süresi 2019 yılında 85 güne indi. 

Bununla birlikte, COVID-19 pandemisinin büyüme görünümünü ciddi bir şekilde tehdit 

etmesi sebebiyle bu toparlanmanın kısa süreli olması ve bölgedeki birçok ekonominin 

1997-1998 Asya Finansal Krizinden bu yana kaydedilen en büyük daralmayı kaydetmesi 

beklenmektedir. 

 

GSYH’ya göre ağırlıklandırılmış bazda, Asya ekonomilerinin büyüme hızı 2020 yılında yüzde 

0,3’e düşecek (Çin hariç yüzde -0,65). Karşılaştırma için hatırlatmak gerekirse, 2019 

yılındaki büyüme hızı yüzde 4,6 idi, hatta 1998 yılında her şeye rağmen yüzde 2,9 ile yine de 

daha yüksekti (Çin hariç yüzde 0,76). 

 

Ödeme süreleri ve geç ödemeler ülkeler arasında farklılık gösteriyor  

2019 yılında ortalama ödeme vadeleri 2015 yılından buyana ilk kez iyileşme kaydetti. Ödeme 

vadelerinin en uzun olduğu ülkeler; Japonya (91 gün), Çin (86 gün) ve Tayvan (72 gün) olurken, 

araştırmaya dahil edilen Asya bölgesindeki diğer tüm ekonomiler ortalamanın altında ödeme 

vadelerine sahip olmuştur. Yelpazenin diğer ucunda ise, 36 günlük ödeme vadesi ile Avustralya 

yer almaktadır. 

 

Ödeme gecikmelerinin en uzun olduğu ülkeler; Çin (96 gün), Malezya (84 gün) ve Singapur (71 

gün) olmuştur. 2019 yılında bu yana, ödeme gecikmeleri Tayland’da (7 gün artışla 69 gün), 

Malezya ve Tayvan’da artmıştır (her ikisi de 2 gün artışla 67 gün). 

 

Katılımcıların çoğunluğu (yüzde 48) ödeme gecikmelerindeki temel etkenin müşterilerin finansal 

güçlükleri olduğunu bildirmiştir. Bu güçlükler ağırlıklı olarak sıkı rekabetin marjları etkilemesinden 

(yüzde 41) ve finansal kaynakların eksikliğinden oluşmaktadır (yüzde 22). 

 

 

 

                                                        
1 Coface'ın şirket ödemelerine ilişkin 2020 anketi, Asya bölgesindeki 9 ülkede (Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, 

Japonya, Malezya, Singapur, Tayvan ve Tayland) kurulu 2.500’den fazla şirketi kapsamıştır. Veriler 2019 yılının dördüncü 
çeyreğinde derlenmiştir, dolayısıyla bu rakamlar COVID-19 pandemisinin Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerin ekonomileri 
üzerindeki etkilerini değerlendirmemektedir. 
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Sektörler arasında durumlar farklılaşıyor: Enerji, BİT inşaat sektörleri zorluklarla mücadele 

ediyor  

Ortalama ödeme vadelerinin en uzun olduğu sektörler enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ve 

inşaat sektörleri olmuştur. Şirketlerin yüzde 20’den fazlası 120 gün ve daha uzun ödeme vadeleri 

teklif etmiştir. 

 

Bu sektörler aynı zamanda en fazla ödeme gecikmelerinin kaydedildiği sektörler olmuştur;  

katılımcıların sırasıyla yüzde 24’ü, yüzde 28’i ve yüzde 26’sı 120 gün ve daha fazla ödeme 

gecikmeleri bildirmiştir. 

 

Aşırı uzun ödeme gecikmelerinin oranına ilişkin çalışma belirli bölgelerde ve sektörlerde 

nakit akışının bozulması risklerine işaret etmektedir  

Ödeme gecikmeleri ve nakit akışı riskleri genellikle birbirine paralel bir şekilde gelişir. Nakit akışı 

risklerini değerlendirmek için Coface aşırı uzun (180 günden fazla) ödeme gecikmelerinin oranını 

incelemektedir. Aşırı uzun gecikme yaşanan ödemeler yıllık cironun yüzde 2’den fazlasını 

oluşturduğunda, şirketin nakit akışı riske girebilmektedir. Coface’ın deneyimlerine göre, dünya 

genelinde aşırı uzun (180 günden fazla) gecikme yaşanan ödemelerin yüzde 80’i hiç 

ödenmemektedir.    

 

Araştırmaya dahil edilen Asyalı şirketler arasında yıllık cirosunun yüzde 2’sinden fazla tutarda aşırı 

uzun ödeme gecikmesi yaşayan şirketlerin oranı 2018 yılında yüzde 38 iken 2019 yılında yüzde 

31’e düşmüştür. Ancak, bu gösterge daha yakından incelendiğinde toparlanmanın “şüpheli” olduğu 

görülmektedir: Yıllık cirosunun yüzde 10’undan fazla tutarda aşırı uzun ödeme gecikmesi 

yaşadığını bildiren şirketlerin sayısı 2019 yılında aynı seviyede kalmıştır (yüzde 13).  

 

Çin hariç tutulduğunda, yıllık cirosunun yüzde 10’undan fazla tutarda aşırı uzun ödeme gecikmesi 

yaşadığını bildiren şirketlerin oranının en yüksek olduğu ülkeler Malezya (yüzde 7), Singapur 

(yüzde 7) ve Tayland’dır (yüzde 6). Benzer şekilde, yıllık cirosunun yüzde 10’undan fazla tutarda 

aşırı uzun ödeme gecikmesi yaşadığını bildiren şirketlerin oranın en yüksek olduğu sektörler 

ulaştırma, enerji ve inşaat sektörler olmuştur.  

 

2020 yılı, 1997-1998 Asya Finansal krizinden bu yana yaşanan en kötü resesyona sahne 

olacak  

Coface Asya-Pasifik bölgesinin 2020 yılında sert bir daralma yaşamasını (araştırmaya dahil edilen 

dokuz ülke arasında Çin ve Hindistan hariç olmak üzere), 2021 yılında ise tekrar yükselişe 

geçmesini bekliyor. Turizm sektöründe ve dünya ticaretinde yavaşlamanın olduğu bir bağlamda 

GSYH’daki daralmanın en fazla olacağı ülkeler Tayland (yüzde -5,0), Hong Kong (yüzde -4,0), 

Singapur (yüzde -3,5), Japonya (yüzde -3,0), Malezya (yüzde -2,0) ve Avustralya (yüzde -1,9) 

olacaktır.  

 

Coface tahminlerine göre, GSYH 2021 yılında tekrar canlanarak yüzde 6,2’ye ulaşacaktır (Çin 

hariç yüzde 4,65). 
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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. 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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