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Türkiye, borç tahsilatının en zor yapıldığı 14’üncü ülke!
•
•
•
•

Euler Hermes ‘Uluslararası Borç Tahsilatı Zorluğu Rapor’u yayınladı
Rapora göre, borçların en kolay tahsil edildiği ülkelerin başında İsveç, Almanya ve Hollanda
geliyor.
Borçların en zor tahsil edildiği ülkelerin başında ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri
ve Malezya geliyor.
Türkiye ise 50 ülkenin yer aldığı listede en çok tahsilat zorluğu yaşanan 14. ülke olarak yer
alıyor.

İSTANBUL – 1 ŞUBAT – Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in Uluslararası Borç
Tahsilatı Zorluğu Raporu’na göre borç tahsilatında Batı Avrupa, tüm dünyaya örnek teşkil ediyor.
Borçların en zor tahsil edildiği ilk üç ülke ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya.
Türkiye de 50 ülkenin yer aldığı listede 57 puan ile küresel ortalamanın üzerinde yer alıyor ve
tahsilatın en zor olduğu 14’üncü ülke olarak dikkat çekiyor.
Euler Hermes’in “Tahsilat Zorluğu Skor ve Derecelendirmesi” 50 ülkedeki koşulları dikkate alarak
uluslararası borç tahsilatı prosedürlerinin zorluk seviyesini ölçmeyi hedefliyor. Yerel ödeme
uygulamaları, yerel mahkeme işlemleri ve yerel iflas süreçleri olmak üzere üç ana etken ekseninde
analiz edilen çalışma, her ülkedeki borç tahsilatı işlemleri üzerine basit bir değerlendirme sunarak
uluslararası ticarete yönelik karar süreçlerinde ve beklenti yönetiminde yardımcı olmayı hedefliyor.
Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, “2014 yılından beri hazırladığımız Uluslararası Borç
Tahsilatı Raporu tahsilat zorluğuna küresel çapta ışık tutuyor. Türkiye de 50 ülkenin yer aldığı listede
57 puan ile küresel ortalamanın üzerinde yer alıyor ve tahsilatın en zor olduğu 14’üncü ülke olarak
dikkat çekiyor. Bunun en büyük etkeni ise ödeme vadelerinin sürekli uzaması ve mahkeme
süreçlerinin uzunluğu. Euler Hermes olarak Türkiye’de alacakların başarılı bir şekilde kurtarılabilmesi
için maliyetli ve uzun süreli hukuki süreçlere başvurmadan önce alacaklar sigorta ettirilmiş ise bizim
aracılığımız ile tahsilatı denemeyi tavsiye ediyoruz. Ana prensibimiz, borçluyu yakın takip ve ikna
süreci ile tahsilat yapmaktır. Uzman küresel tahsilat ağımız ve dış tedarikçilerimiz sayesinde müşteri
ilişkilerini koruyarak olumlu sonuçlar alıyoruz.” dedi.
Batı Avrupa başı çekiyor!
Küresel ortalama 100 üzerinden 51 puanla dünyadaki tahsilat zorluğunun yüksek olduğunu gösterse
de Batı Avrupa’daki ülkeler, alacaklarını tahsil etmek isteyen şirketlerin hayatlarını kolaylaştırarak
dikkat çekiyor. İsveç, Almanya ve Hollanda sırasıyla 29, 31 ve 33 puan alarak en kolay ülkelerin
başında yer alıyor. Özellikle İsveç, hem yerel ödeme uygulamaları, hem de mahkeme işlemleri ve iflas
süreçlerinde en düşük skoru elde ederek örnek teşkil ediyor. Bölge aynı zamanda ‘belirgin’ yani daha
düşük seviyede tahsilat zorluğunun yaşandığı en çok ülkeye sahip. 16 ülkeden 13’ü daha az riskli bir
seviyede bulunsa da ‘yüksek’ seviyedeki Yunanistan ve ‘çok yüksek’ seviyedeki İtalya ve Danimarka
bu durumun dışında kalıyor.
En zor tahsilat Orta Doğu’da!
Orta Doğu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle birlikte borç tahsilatının en zor olduğu
ülkeler arasında yer alıyor. Suudi Arabistan’daki uluslararası alacak tahsilatı 91 puan ile
İsveç’tekinden üç kat daha zor. Asya-Pasifik bölgesinde ise durum çok farklı olmamakla birlikte
Malezya (Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından), Tayland, Çin, Endonezya ve Avustralya da borç
tahsilatı zorluğunun ‘ciddi’ seviyede olduğu ülkeler arasında bulunuyor.
Her ülkede tahsilat zorluğu var!
Euler Hermes’in raporu aynı zamanda en büyük ekonomiler, en dinamik pazarlar ya da daha sağlam
ülkelerin daha elverişli iş ortamı sunan ülkeler olduğu anlamına gelmediğini gösteriyor. İsveç de dahil
olmak tahsilat zorluğunda üzere her ülkede eksiklikler mevcut. Öncelikli kurallar ve önceki işlemlerinin
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dikkate alınması gibi her zaman etkili olmayan yerel iflas süreçlerinin küresel seviyede en önemli
etken olduğu görülüyor.
Uluslararası Borç Tahsilatı Zorluğu 2018 Raporu ile ilgili daha fazla bilgi için Euler Hermes adresini
ziyaret edebilirsiniz.
Euler Hermes Hakkında
Euler Hermes alacak sigortasında dünya lideri olmasının yanı sıra kefalet sigortası, garanti ve
tahsilat alanlarında da sektörün lider şirketleri arasındadır. 100 yılı aşan tecrübesiyle, Euler
Hermes şirketler arası müşterilerine nakit ve ticari alacakların yönetimini destekleyecek finansal
hizmetler sunmaktadır. Euler Hermes, sahip olduğu bilgi ağı ile küresel GSYİH’in yüzde 92’sini
temsil eden pazarlarda faaliyet gösteren küçük, orta ve çok uluslu şirketlerin kurumsal ödeme
gücünde günlük değişimleri takip ve analiz etmektedir. Merkezi Paris’te olan şirket 50’den fazla
ülkede 5.900’ün üzerinde çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Allianz Grup üyesi Euler Hermes,
Paris Euronext borsasında işlem görmektedir. Grup, Standard & Poor’s ve Dagong Europe
tarafından AA- notuna layık görülmüştür. Euler Hermes, 2016 yılında 2,6 milyar Avro konsolide
ciro açıklamıştır ve 2016 Aralık sonu verilerine göre, Grubun dünya çapında sigortaladığı ticari
işlem hacmi toplam 883 milyar Avro değerindedir.
Bilgi
için:fazla
Daha

bilgi için www.eulerhermes.com.tr, Twitter @eulerhermes ve LinkedIn adreslerini
ziyaret edebilirsiniz.
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Bu değerlendirmeler aşağıdaki feragatnameye tabidir.
Geleceğe Dair İfadelerle İlgili Temkin Notu: Burada yer alan ifadelerin bazıları gelecekle ilgili beklentiler ve yönetimin mevcut
görüş ve varsayımlarına dayalı ileriye dönük ifadeler olabilir. Bu ifadeler bilinen ve bilinmeyen riskler içerdiğinden bu durum,
gerçek sonuçların, performansın veya olayların, bu ifadelerde belirtilen veya ima edilenden farklı olmasına yol açabilir. Metin
içeriği gereği ileriye yönelik ifadelerin yanı sıra, “olabilir”, “olacaktır”, “olmalıdır”, “beklenmektedir”, “planlanmaktadır”,
“amaçlanmaktadır”, “beklemektedir”, “inanmaktadır”, “tahmin etmektedir”, “öngörmektedir” veya “devam etmektedir” gibi
kelimeler ileriye yönelik ifadelere örnek teşkil etmektedir. Gerçek sonuçların, performansın veya olayların, bu ifadelerde
belirtilenden farklı olmasına yol açan sebepler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şöyle sıralanabilir: (i) genel ekonomik koşullar
özellikle de Allianz SE’nin temel iş kolundaki ve ana pazarlarındaki ekonomik koşullar, (ii) gelişmekte olan piyasalar da dahil
olmak üzere finans piyasalarının performansı, (iii) sigortalı zarar olaylarının ciddiyeti ve sıklığı, (iv) hastalık ve ölüm oranları ve
trendleri, (v) kalıcılık seviyeleri, (vi) kredi temerrütlerinin boyutu (vii) faiz oranları, (viii) Euro-Dolar paritesi de dahil olmak üzere
döviz kurları, (ix) değişen rekabet düzeyleri, (x) para yığılması ve Avrupa Para Birliği de dahil olmak üzere kanun ve
yönetmeliklerdeki değişiklikler, (xi) Merkez Bankalarının ve/veya yabancı hükümetlerin politikalarındaki değişiklikler, (xii) şirket
alımlarının etkileri ve ilgili birleşme konuları, (xiii) yeniden yapılanma önlemleri ve (xiv) genel rekabet faktörleri (her durum için
yerel, bölgesel, ulusal ve/veya global bazda). Bu faktörlerin çoğunun terörist faaliyetlerin sonucunda meydana gelmesi veya
kuvvetlenmesi daha muhtemeldir. Burada bahsi geçen konular zaman zaman Allianz SE’nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar
Komisyonuna sunduğu dosyalarda açıklanan riskleri ve belirsizlikleri de içerebilir. Grup, burada yer alan geleceğe dair bilgilerin
güncellenmesi konusunda hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.

