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BIG InfoMonitor: mniej przedsiębiorców skarży się na zatory
płatnicze

W I kw artale tego roku do 49 proc. spadł odsetek przedsiębiorstw , którym  kontrahenci w  ostatnich 6 m iesiącach opóźnili płatności o

ponad 60 dni - w ynika z badania na tem at zatorów  płatniczych, przeprow adzanego na zlecenie Rejestru Dłużników  BIG InfoMonitor.

Jak w skazano, najkorzystniej sytuacja

przedstaw ia się w  przemyśle, gdzie 43 proc.

przedsiębiorstw  dośw iadcza kłopotów  z

nieterminow ością kontrahentów , a najsłabiej w

budow nictw ie i transporcie - ponad 60 proc. ma

problemy.

O ile jednak co trzecia f irma budow lana liczy na

popraw ę sytuacji, to w śród f irm transportow ych

co czw arta prognozuje, że będzie gorzej -

podkreśliło BIG InfoMonitor.

"Udział f irm zgłaszających problem faktur

nierozliczonych przez odbiorców  tow arów  i usług

przez ponad 60 dni spadł w  I kw artale br. do 49

proc. W analogicznym okresie 2018 r. było to 53

proc., a w  ostatnim kw artale ub.r. naw et 54 proc" -

w yliczono.

Autorzy badania w skazują też, że o ile stopniał

udział przedsiębiorstw  oczekujących co najmniej dw a miesiące na spływ  należności, to przybyw a f irm, które skarżą się, że ich odbiorcy spóźniają

płatność w  krótszym okresie - o ponad 30 dni.

Obecnie już niemal dw ie na trzy f irmy mają taki problem - w ynika z badania.

BIG zw raca uw agę, że problemy z niesolidnością płatniczą odbiorców  tow arów  i usług nie rozkładają się rów nomiernie w śród w szystkich

przedsiębiorstw .

"Warto zw rócić uw agę, że z najczęściej z przeterminow aniami mają do czynienia f irmy, które dostarczają tow ar czy - usługi do w iększej liczby

odbiorców . Te, które mają do 10 kontrahentów  dośw iadczają kłopotów  rzadziej - pow iedział PAP prezes BIG InfoMonitor Sław omir Grzelczak.

Badanie Skaner MŚP, w śród mikro, małych i średnich f irm przeprow adził Instytut Badań i Rozw iązań B2B Keralla Research na próbie 500 mikro, małych

i średnich f irm sprzedających z odroczonym terminem płatności. Badanie zrealizow ano lutym 2019 r. techniką w yw iadów  telefonicznych.

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. (PAP)
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