
CRIF ve Dun & Bradstreet işbirliği ile hazırlanan Global Payment Study 2020 Covid-19 Dönemi özel 
raporu yayınlandı.

Dünyanın en büyük ticari alacak verisi platformu olan Dun & Bradstreet Trade program kapsamında
Aralık 2019 - Haziran 2020 Covid-19 sürecine ait 6 aylık ödeme performans verileri
incelenerek vade aşım trendleri değerlendirildi. 37 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmadaki kıtalar 
bazında ödeme performans verilerini sizler için özet versiyon olarak hazırladık.

Yapılan çalışmaya göre, %87,3 zamanında ödeme oranı ile 2019 yılında olduğu gibi Danimarka en iyi
peperformans gösteren Avrupa ülkesi, Romanya %13,4 ile en kötü performansa sahip ülke oldu. 

Filipinler %32,2 ile 90 gün ve üzeri en fazla gecikmenin yaşandığı ülke olurken, Türkiye ise %56,3
zamanında ödeme performansı gerçekleştirerek hem %47,1 olan Avrupa ortalamasının üzerinde yer aldı 
hem de 2019 yılına göre %0,8’lik artış yakaladı.
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ASYA 

COVID-19 sonrası Asya pazarında 6 aylık dönemde zamanında ödeme performanslarında 
düşüş görülürken, 90 gün ve üzeri gecikmelerde artışlar kaydedildi.

Analizi yapılan 9 ülke içersinde dikkat çeken Hindistan’da, zamanında ödeme performansı 
Aralık 2019’a göre %16,9 artarken, 90 gün ve üzeri gecikmeler %16,4 azaldı. Buna ek olarak 
%74,3 ile Tayvan zamanında ödeme performansı alanında bölge lideri olarak yer aldı.

DDüşüş yaşanan sektörler arasında ise taşımacılık, konaklama, basım, kereste ve ağaç
ürünleri bulunuyor.
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KUZEY AMERİKA

6 aylık dönemde Kuzey Amerika’da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika olmak üzere üç 
ülke incelendi.

Zamanında ödeme performansının en fazla düşüş yaşadığı ülke %2,2 ile Kanada olurken, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde %0,7 düşüş keydedildi. 

ÖÖdeme performanslarında yaşanan değişikliklere baktığımızda; Amerika Birleşik Devletleri’nde 
taşımacılık, kömür madenciliği ve otomotiv bayilerinde, Kanada’da ulaşım, basım ve sağlık 
hizmetlerinde, Meksika’da ise emlak, eğlence hizmeti ve deri ürünlerinde sektörel olarak düşüş 
görüldü. 
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AFRİKA

Mısır ve Güney Afrika ülkelerinin katılım sağladığı çalışmada ise Mısır’ın zamanında ödeme
performansında %5,4 düşüş, 90 gün ve üzeri gecikmelerinde %3,7’lik artış yaşandığını görmekteyiz. 

Güney Afrika’da zamanında ödeme performansının Haziran 2020’de bir önceki yıl sonuna göre 
%15,3’lük ciddi bir düşüş yaşadığını, 90 gün ve üzeri gecikmelerin ise %2,8 arttığını söylemek 
mümkün. 6 aylık dönemde en fazla etkilenen sektörlerin başında ise tarım, maden ve üretim
gelmekgelmekte.



Sizler de iş ortaklarınızın ödeme performanslarını inceleyerek ticari kararlar alabilir, risklerinizi etkin bir
şekilde yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için tr.info@crif.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
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KUZEY AVRUPA

10 ülkenin incelendiği Kuzey Avrupa’da zamanında ödeyen ülkeler 
içersinde %87,3 ile Danimarka lider iken, onu %76,5 ile Polonya ve 
%73,3 ile Hollanda takip etmiştir.

Zamanında ödeme performansında Aralık 2019’a göre en fazla 
değişim ise %16,8’lik düşüş ile İrlanda’da yaşanmıştır. 

9090 gün ve üzeri gecikmeler Hollanda, Belçika ve İsveç’te azalırken, en 
fazla artış %1,8 ile yine Polonya’da gerçekleşmiştir.

Ancak bölgesel analize baktığımızda gecikmelerdeki değişim 
oranının genel olarak sıfır bandında yaşandığını görmekteyiz.

6 aylık dönemde en çok zarar gören sektörler ise ağırlıklı olarak 
ulaşım, konaklama ve tekstil sektörü olarak göze çarpmaktadır.
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Sizler de iş ortaklarınızın ödeme performanslarını inceleyerek ticari kararlar alabilir, risklerinizi etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için tr.info@crif.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

GÜNEY AVRUPA

12 ülkenin incelendiği Güney Avrupa Bölgesi’nde zamanında ödeme 
performansındaki en büyük düşüşü yaşayan ülke %6,9 ile Romanya 
olurken, onu % 4,1'lik bir değişimle Fransa izledi. İspanya ve Slovenya 
da yine ödemede sorun yaşayan ülkeler arasında yer aldı. Zamanında 
ödeme performansının en fazla artış yaşandığı ülke ise %5,9 ile
HHırvatistan oldu.

90 gün ve üzeri gecikmelerin en fazla arttığı ülke %1’lik yükseliş ile 
Slovenya olurken, onu Bulgaristan (%0,6) ve Yunanistan (%0,3) izledi. 
Gecikmelerin en fazla düşüş yaşadığı ülke ise %4,7 ile Romanya oldu.

Türkiye özeline baktığımızda ilk 6 aylık dönemde zamanında ödeyen 
rmalarda %0,8’lik artış, 90 gün ve üzeri gecikmelerde ise %1,8 azalış 
yaşandığını görmekteyiz. 

CCOVID-19 sırasında en çok zarar gören sektörler ise yeme ve içme
yerleri, ulaşım, giyim ve aksesuar mağazalarıdır.
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