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1/3 firm ma problem z płynnością finansową. Coraz częściej oznacza to upadłość

Wprawdzie  dwie  na  trzy  polskie  firmy  deklarują,  że  ich
płynność finansowa prezentuje się całkiem dobrze, to jednak
pozostali przedsiębiorcy  mają z jej  utrzymaniem większe lub
mniejsze  problemy.  Kłopoty  dotykają  przede  wszystkim
reprezentantów branży  transportowej  oraz usługodawców –
wynika z badania zrealizowanego przez BIG InfoMonitor .

Przez płynność  finansową  rozumiemy  zdolność podmiotu do  terminowego wy w iązy wania  się
(spłacania)  najbardziej  wy magalny ch  (krótkoterminowy ch)  zobow iązań,  w  ty m  np.  z  zapłaty
wy nagrodzeń czy  regulowania faktur wy staw iany ch przez kontrahentów .

Niewątpliwy m opty mizmem może napawać fakt, że wy stępowania kłopotów  z utrzy maniem pły nności finansowej nie
sy gnalizuje aż 2/3 polskich przedsiębiorców . Niemniej aż 16 proc. wskazuje, że ten problem doty czy  ich w  pokaźny m
stopniu - 6 proc.  narzeka na duże opóźnienia w  przepły wach,  a 10 proc.  mów i o ich regularności.  Kolejne 15 proc.
skarży  się, że problemy  z pły nnością finansową pojaw iają się od czasu do czasu.
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–  Odpowiedni  poziom  płynności  finansowej  jest  kluczowy  dla
funkcjonowania każdej firmy. Jego brak dotyka dziś w znacznym stopniu 6
proc.  przedsiębiorstw.  To  mało  i  dużo  jednocześnie,  gdyż  problemy  z“
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Czy w 2019  r . w firmie pojawiały się
kłopoty z utrzymaniem płynności
finansowej

W najlepszej sy tuacji jest przemy sł - ponad
68% przedsiębiorstw  z tej deklaruje zupełny
brak problemów z pły nnością finansową.

fot. mat. prasowe

Czy z powodu opóźnień lub
nieuregulowanych zobowiązań
kontrahentów firma również zalegała z
płatnośc

O późnione płatności od kontrahentów  nierzadko
by wają powodem, dla którego firmy  nie płacą
w łasny ch zobow iązań.

Płynność finansowa zależy od branży

Jak czy tamy  w  komunikacie z badania, najczęściej regularne kłopoty  z wy płacalnością doty czą firm transportowy ch –
dośw iadczały  one trudności ponad dwa razy  częściej niż średnia (13,8 proc.). Powy żej średniej znalazły  się także usługi
– 7,9 proc. Jednak, jeśli brać pod uwagę także średni poziom utrudnień z pły nnością finansową, to zaraz po transporcie
znalazł się handel. O  ile duże problemy  z płatnościami miało tam 2,6 proc. firm, to naw racające co jakiś czas braki w
pły nności przy trafiały  się 14,7 proc. handlowcom.

Najlepiej sy tuację ocenia przemy sł. A ż 68,4 proc. podmiotów  w  tej branży  nie zmagało się z żadny mi trudnościami w
ty m zakresie. Podobnie jest w  usługach. Z jednej strony  często skarżą się na problemy  z pły nnością, ale jednocześnie
odsetek niemający ch kłopotów  z tego powodu jest stosunkowo wy soki – 68,3 proc. Prakty cznie taka sama sy tuacja
jest w  branży  budow lanej, gdzie o pły nność nie musi się martw ić 68,2 proc. firm.

Płynność finansowa a relacje biznesowe

Brak  pły nności  finansowej  przekłada  się  nie  ty lko  na  kondy cję  pojedy nczej  firmy ,  ale  także  na  jej  partnerów
biznesowy ch. W sumie ponad połowa podmiotów  mający ch problemy  z pły nnością wskazuje, że jest to zw iązane z
opóźnieniami lub nieuregulowany mi zobow iązaniami kontrahentów . Pod ty m względem najgorzej  radzi sobie branża
handlowa. Tutaj  blisko trzy  czwarte podmiotów  odczuwa skutki nieregularny ch płatności.  Na drugim krańcu skali są
usługi.  O koło  dwóch trzecich działający ch w  branży  sporady cznie  lub wcale  nie  opóźniało  opłaty  faktur z  powodu
niesolidny ch kontrahentów .

powstają zatory płatnicze . Co kwartał odnotowujemy zmiany w poziomie
zatorów,  jednak  zawsze  jest  to  problem  ponad  połowy  przedsiębiorstw.
Trudno na razie ocenić, czy sytuację poprawi nowa ustawa antyzatorowa
obowiązująca od stycznia tego roku – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG
InfoMonitor.
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Upadłości w Polsce

O d 2016 roku liczba upadłości firm w  naszy m
kraju sukcesy wnie wzrasta.

oprac. : eGospodarka.pl

Jak  podkreślają autorzy  komunikatu, zaległości i problemy  z pły nnością finansową to prosta droga do upadłości.  Jak
pokazują  dane  Bisnode  Polska,  w  roku 2019 liczba  firm-bankrutów  sięgnęła  1020.  Względem poprzedniego roku to
w ięcej  o  ponad 4 proc.  C hoć tendencja  wzrostowa  w  ubiegły m  roku wy hamowała,  nie  oznacza  to  jednoznacznej
poprawy .  Ty lko  w  budownictw ie  i  produkcji  odsetek  upadłości  zmalał –  odpow iednio  o  14,6  proc.  i  2  proc.  r/r.
Natomiast w  pozostały ch sektorach jest on wy raźnie wy ższy . Najlepszy m przy kładem jest transport, gdzie rok do roku
odsetek upadłości w zrósł o 18 proc. Jest to jednocześnie sektor, gdzie duże problemy  z brakiem pły nności finansowej
zgłasza blisko 14 proc. firm – najw ięcej ze wszy stkich branż.

*Badanie  wy konane  dla  BIG  InfoMonitor przez Keralla  Research,  Insty tut  Badań i  Rozw iązań B2B,  wśród mikro,
mały ch i średnich firmach wy staw iający ch faktury  z odroczony m terminem płatności, na próbie n=500. O dpow iadały
osoby  decy zy jne,  w łaściciele,  współw łaściciele  firm  lub  inne  osoby  wskazane  jako  zarządzające  firmą.  Technika
wy w iadów  telefoniczny ch C A TI. Sty czeń 2020 r.

BIG InfoMonitor
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