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Zatory Strach przed utratą zleceń zniechęca przedsiębiorców

do weryfikacji potencjalnych partnerów biznesowych

Biuro Informacji Gospodarczej Krajowy Rejestr Długów (KRD) i Rzetelna Firma

zbadały, czy i w jaki sposób przedsiębiorcy sprawdzają kontrahentów przed

podpisaniem z nimi umowy. Okazuje się, że 57 proc. badanych weryfikuje

potencjalnych partnerów, natomiast aż 43 proc. nie ma tego w zwyczaju.

Kto może nie zapłacić

Warto zwrócić uwagę, że zaledwie 12 proc.

przedsiębiorców prześwietla wszystkich partnerów

biznesowych, a co trzeci tylko nowych klientów,

uznając, że taki, który już raz zapłacił, na pewno

ureguluje też kolejne faktury. Zdaniem Mirosława

Sędłaka, prezesa Rzetelnej Firmy, głównym demotywatorem do sprawdzania

kontrahentów jest strach przed utratą zamówień.

— Dla mikroprzedsiębiorców liczy się każde zlecenie. Tym, czy dostaną za nie zapłatę,

martwią się później. Natomiast małe firmy nie weryfikują partnerów biznesowych,

ponieważ współpracują ze stałymi klientami i boją się, że stracą ich przez taką

kontrolę. Podobne obawy mają średnie firmy — tłumaczy Mirosław Sędłak.

Jednocześnie ci sami przedsiębiorcy przyznają, że nie ma znaczenia, czy klient jest

stary, czy nowy. Zarówno jednym, jak i drugim zdarza się nie zapłacić.

— Gdyby stali kontrahenci realizowali zobowiązania zawsze na czas, z roku na rok nie

wzrastałaby liczba dłużników- -przedsiębiorców. Pod koniec 2017 r. w naszej bazie

danych widniało 235 tys. firm, podczas kiedy rok wcześniej o 10 tys. mniej. Wzrosła

też kwota ich zadłużenia — z 6,88 mld zł do 8,77 mld zł — mówi Adam Łącki, prezes

KRD.

Producenci weryfikują

Różnice w podejściu do weryfikacji partnerów biznesowych widać nie tylko, gdy

Wyświetl galerię [1/2]
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