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Rabat za płatność z góry popularny w co drugiej firmie

Niem al co drugi przedsiębiorca deklaruje, że przyznaje klientom  rabat, k iedy ci dokonują płatności od razu; średni upust to 5,4 proc.

– w ynika z badania „Priorytety płatności firm ”.

Jak w skazali autorzy badania, rabat za płatność z

góry może być dobrą motyw acją dla tych klientów ,

którym często zdarza się regulow ać należność po

terminie zapadalności.

Według badania Instytutu Keralla Research na

zlecenie Krajow ego Rejestru Długów  i f irmy NFG

w  umow ach między przedsiębiorcami 11,8 proc. z

nich udziela rabatu zaw sze, a 34 proc. w

niektórych przypadkach za płatność z góry. Z kolei

49,8 proc. nie stosuje tego rozw iązania.

Różna jest też w ysokość takiego upustu.

Najw ięcej, bo 40 proc. f irm proponuje 5-proc.

rabaty. 16,1 proc. respondentów  udziela rabatów

w  w ysokości 10 proc.

Z kolei 42,4 proc. badanych przyznaje, że

otrzymuje rabat za natychmiastow ą płatność od

kontrahentów . Najczęściej są to upusty w

w ysokości 5,5 proc., rzadziej 10 proc.

Jak w yjaśnił cytow any w  badaniu Dariusz Szkaradek z NFG, kredyt kupiecki, czy też odroczony termin płatności za usługę lub tow ar, to bardzo często

spotykana forma f inansow ania pomiędzy przedsiębiorcami i w  w iększości przypadków  jest zjaw iskiem pozytyw nym w  gospodarce. "Nie zaw sze

jednak jest możliw y. Wymaga bow iem od w ierzyciela dokładnej w eryf ikacji kontrahenta i jeśli ten kontrahent nie budzi zaufania, może spotkać się z

odmow ą w spółpracy na preferencyjnych w arunkach" – w skazał.

Podkreślił, że w strzymanie płatności to szkodliw e zjaw isko w  gospodarce, bo pow oduje zatory płatnicze i ryzyko bankructw a zw łaszcza w śród mikro

i małych przedsiębiorstw .
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