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Coraz więcej firm upada przez opóźnione płatności

W I kw artale tego roku 222 firm y ogłosiły upadłość lub rozpoczęły restrukturyzację, to o 5 proc. w ięcej niż na początku ubiegłego

roku - w ynika z danych Rejestru Dłużników  BIG InfoMonitor. Przedsiębiorcy w skazują, że przyczyną są m .in zatory płatnicze.

Jak podkreśliło BIG Infomonitor, co 16.

przedsiębiorstw o stw ierdziło, że w  2018 r. groziła

mu upadłość z pow odu opóźnień lub braku

płatności od kontrahentów . Wśród f irm

usługow ych była to co dziew iąta f irma - w yliczył

Rejestr Dłużników  BIG InfoMonitor.

"W pierw szych trzech miesiącach 2019 r. sądy

gospodarcze ogłosiły 222 postępow ań

upadłościow ych i restrukturyzacyjnych

przedsiębiorstw , o 10 w ięcej niż w  analogicznym

okresie roku ubiegłego" - podał w e w torek BIG

InfoMonitor, pow ołując się na dane zebrane przez

w yw iadow nię gospodarczą Bisnode Polska.

Najw iększa liczba bankructw  i restrukturyzacji, po

niemal 50 proc. w zroście, przypadła na handel -

70 f irm. Z kolei z 7 do 12 przybyło f irm z

problemami w  transporcie. W budow nictw ie

odnotow ano liczbę upadłości zbliżoną do tej

sprzed roku - 36 f irm w obec 35 w  pierw szych trzech miesiącach 2018 r. W sektorze produkcyjnym niemal w e w szystkich gałęziach produkcji

znacząco spadła liczba upadłości i restrukturyzacji f irm. Z trendu "w yłamała się" produkcja artykułów  spożyw czych oraz mebli - zaznaczyło BIG

InfoMonitor.

Na pytanie zadane mikro, małym i średnim f irmom: czy zdarzyło się, aby z pow odu opóźnień lub braku płatności od kontrahentów  w  ubiegłym roku

Państw a f irmie groziła upadłość? Tw ierdząco odpow iedziało niem al 6 na 100 firm . "Choć 6 proc. to z pozoru niew iele, w  przypadku być albo nie

być f irmy jest to niepokojącą skalą ryzyka" pow iedział PAP prezes BIG InfoMonitor Sław omir Grzelczak. Przypomniał, że niezw ykle w ażne przy

zaw ieraniu kontraktów  jest spraw dzanie solidności płatniczej kontrahenta i jego w iarygodności f inansow ej.

Najczęściej, z pow odu braku płatności i opóźnień "w idmo upadłości zaglądało w  oczy" w łaścicielom f irm usługow ych - w skazało BIG InfoMonitor.

Dotyczyło to niemal 11 proc. przedsiębiorstw  z tej branży - w ynika z badania. W przypadku f irm przew ozow ych było to co 10. przedsiębiorstw o, a w

sektorze handlu tak skrajne sytuacje zdarzyły się co 25. badanej f irmie.

Jak przestrzegł Grzelczak, nie można optymistycznie zakładać, że mnie taki problem nie spotka, bo nieterminow e regulow anie należności, to w  Polsce

pow szechne zjaw isko. "Tylko w  ostatnich 6 m iesiącach problem  taki m iała połow a firm  handlujących z odroczonym  term inem

płatności" zaznaczył Grzelczak.

W Rejestrze BIG InfoMonitor znajduje się obecnie ponad 240 tys. firm , które zobow iązały się kom uś zapłacić, ale tego nie zrobiły. Eksperci Biura

radzą, by niezw łocznie upominać się o zaległe pieniądze. "Dobrą praktyką jest jak najszybsze w ysłanie w ezw ania do zapłaty, zapow iadającego w pis

do rejestru dłużników  BIG. Firma-dłużnik nie będzie chciała traf ić na listę rejestru, bo utrudni jej to dostęp do kredytów , leasingu, faktoringu czy ofert

telekomów " -

Badanie Skaner MŚP, w śród mikro, małych i średnich f irm przeprow adził na zlecenie BIG InfoMonitor Instytut Badań i Rozw iązań B2B Keralla Research,

na próbie 500 f irm sprzedających z odroczonym terminem płatności w  lutym 2019 r.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prow adzi Rejestr Dłużników  BIG. Działając w  oparciu o Ustaw ę o udostępnianiu informacji

gospodarczych i w ymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechow uje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminow anym zadłużeniu

osób i f irm.
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