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Alman şirketler “kriz moduna” geçti ve daha kısa ödeme 
vadeleri sunuyorlar  

 

Almanya şirket ödemeleri anketi  
 

Paris, 15 Eylül 2020 – Coface’ın Almanya’da şirketlerin ödeme deneyimlere ilişkin gerçekleştirdiği 
anketlerin dördüncüsüne göre, Alman şirketler mümkün olduğunca hızlı bir şekilde nakde dönmek 
istiyorlar. 2020 yılının Temmuz ayında ve Ağustos ayının başlarında gerçekleştirilen ankete 
Almanya’da faaliyet gösteren 753 şirket katıldı.  

 

Beklenebileceği gibi, COVID-19 ile salgının küresel ekonomi ve Almanya ekonomisi üzerindeki etkileri 
bu yılki anketin ana konusuydu. Anketin önemli bulgularından birisi, Alman şirketlerin endişelerinin 
artmaya başlamasıdır: Şirketler müşterilerine ödeme vadeleri sunarken artık temkinli davranıyorlar ve 
genel olarak ödeme vadesi sunan şirketlerin sayısı giderek azalırken sunulan vadelerin süresi bazı 
sektörlerde çarpıcı ölçülerde olmak üzere kısalmaktadır. 

 

İhracat faaliyetindeki ana riskler önemli ölçüde değişmiştir. Geçen yılın ilk sırada gelen riski, ABD-Çin 
ticaret çatışması iken, bu risk 2020 yılına ait risk spektrumu içinde sadece marjinal bir paya sahiptir. 
Bunun yerine, 4 şirketten 3'ü COVID-19'u ve bunun küresel ekonomi veya Almanya ekonomisi 
üzerindeki etkilerini ve salgın nedeniyle üretim zincirlerinin bozulmasını ana riskler olarak bildirmiştir. 
Bununla birlikte, 2017 anketimizden bu yana mevcut olan Brexit gibi riskler ortadan kalkmamıştır ve 
2021 için ufukta görünen “Anlaşmasız Brexit” ile daha da acil hale gelebilir. Dolayısıyla, 2021 için biraz 
daha parlak bir görünümle bile Almanya “kriz modundan” çıkmaktan çok uzak görünmektedir. 

 

Ödeme vadeleri: Nakit kraldır  

 

 Ortalama ödeme vadesi 2019'da 37 gün iken 2020'de 3 gün kısalarak 34 güne inmiştir. 

 Katılımcıların sadece yüzde 62'si 2020 yılında ödeme vadesi sunduklarını söylemiştir. 
Önceki dört yılda ankete katılan şirketlerin yüzde 80'inden fazlası ödeme vadesi sunuyordu.   

 Alman iş dünyasında kısa vade süreleri (0 ila 30 ve 30 ila 60 gün) baskın olarak öne çıkıyor: 
Şirketlerin yarısı ödemelerin 0 ila 30 gün arasında yapılmasını talep ediyor. 

 İnşaat sektöründeki katılımcıların yüzde 100'ü, 0 ile 30 gün arasında ödeme vadesi 
sunduklarının bildirmiştir ve bu sektördeki ortalama ödeme vadesini asgari 15 güne 
getirmektedir1. 

 Otomotiv, 2020 yılında 43,8 günlük ortalama ödeme vadesi ile en cömert sektördür.  

 En büyük değişiklik, ödeme vadelerinin yaklaşık 18 gün azalarak 31,7 güne indiği ilaç-kimya 
sektöründe yaşanmıştır. 

 

 

 

                                                        
1 En düşük kategorimiz 0 - 30 gün olduğu için, anketimizde minimum ortalama ödeme vadesi 15 gündür. 
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Ödeme gecikmeleri: Şirketler paralarını daha hızlı alıyorlar  

 

 2020 yılında, ankete katılan katılımcıların yüzde 68'i ödeme gecikmeleri bildirirken, bu oran 
2019 yılında yüzde 85 idi.  

 Ortalama toplam ödeme gecikme süresi 2019 yılında 37,7 gün iken 2020 yılında neredeyse 2 
günlük düşüşle 35,9 güne inmiştir. 

 Genel olarak ödeme gecikmelerinin altında yatan sebepler temel olarak mali zorluklarla 
ilgilidir (2020 yılındaki oran yüzde 48). 

 Katılımcıların yüzde 9'u ödeme gecikmelerinin ana nedeni olarak açık bir şekilde COVID-19'u 
belirtmiştir.  

 Bekleyen satışlar (DSO) 2019'da 65,8 gün iken 2020 yılında yaklaşık 9 günlük düşüşle 56,5 
güne inmiştir. 

 

Ekonomik beklentiler: 2020 – karamsarlık ve belirsizlik yılı  

 

 Eski riskler ortadan kalkmamışken ve Alman şirketlerinin faaliyetlerini hala tehdit ediyorken,  
COVID-19 ve etkileri, özellikle ihracat faaliyetleri için 2020 yılında en fazla öne çıkan konudur.  

 Tüm katılımcıların yüzde 39'u 2020'ye kıyasla 2021'de daha iyi iş koşulları bekliyorken, 
yüzde 14'ü 2021 için kötümserdir. 

 Her 4 şirketten 3'ü COVID-19'u ve bunun küresel ekonomi veya Almanya ekonomisi 
üzerindeki etkilerini ve salgın nedeniyle üretim zincirlerinin bozulmasını ana riskler olarak 
bildirmiştir.  

 Ankete katılan şirketlerin yüzde 91'i iç pazarı en büyük iş fırsatlarına sahip pazar olarak 
görüyor (2019 yılında bu oran yüzde 81 idi). 

 Her 2 şirketten biri, özellikle kısa çalışma ödeneği olmak üzere devlet yardımlarından 
yararlanmıştır. 

 
Metodoloji: 

Coface tarafından Almanya’da şirketlerin ödeme deneyimlere ilişkin gerçekleştirilen anketlerin dördüncüsü olan bu 
anket, 2020 yılının Temmuz ayında ve Ağustos ayının başlarında Almanya’nın başlıca sektörlerinde faaliyet gösteren 
753 şirket ile gerçekleştirilmiştir2. 

 

Raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:  

http://www.coface.com.tr/HABERLER-YAYINLAR/YAYINLAR/Germany-Corporate-Payment-Survey-
2020-German-companies-have-switched-to-crisismode-and-offer-less-payment-terms 

 
 
 
 

                                                        
2 İnşaat, Ulaştırma, BİT, İlaç-Kimya, perakende-Toptan Ticaret, Kağıt-Ambalaj, Tarım-Gıda-Ağaç, Metal, Makine, Tekstil-Giyim, 
Otomotiv) 

http://www.coface.com.tr/HABERLER-YAYINLAR/YAYINLAR/Germany-Corporate-Payment-Survey-2020-German-companies-have-switched-to-crisismode-and-offer-less-payment-terms
http://www.coface.com.tr/HABERLER-YAYINLAR/YAYINLAR/Germany-Corporate-Payment-Survey-2020-German-companies-have-switched-to-crisismode-and-offer-less-payment-terms
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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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