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Tylko 50 proc. małych i średnich firm udaje się samodzielnie
odzyskać długi

Tylko połow ie m ałych i średnich firm  udaje się z sukcesem  sam odzielnie odzyskać dług. Ponad 70 proc. firm  nie korzysta

z zew nętrznej w indykacji, choć jak pokazują dośw iadczenia firm  w indykacyjnych, im  szybciej zadłużenie zostanie zlecone takiej

firm ie, tym  w iększe szanse na skuteczne odzyskanie długu. Najw iększe zapotrzebow anie na usługi w indykacyjne m ają branże

handlow a, transportow a, budow lana i przem ysłow a, gdzie naw et 90 proc. firm  m a problem y z nieterm inow o płacącym i klientam i.

- Rynek zarządzania należnościami podzielił się na

dw a segmenty. Pierw szy to f irmy, które skupują

portfele w ierzytelności, w spółpracują

z instytucjami z sektora f inansow ego, bankami,

f irmami ubezpieczeniow ymi, f irmami

pożyczkow ymi i telekomunikacyjnymi. Drugi

segment to f irmy, które działają na zlecenie

w ierzyciela. Wierzytelności są w ów czas krócej

przeterminow ane, rolą f irmy jest jak najszybsze

odzyskanie należności i przyw rócenie w spółpracy

między w ierzycielem a dłużnikiem - tłumaczy

w  rozmow ie z agencją informacyjną New seria

Biznes Jakub Kostecki, prezes zarządu

Kaczmarski Inkasso.

Raport Konferencji Przedsiębiorstw  Finansow ych

„Wielkość polskiego rynku w ierzytelności”

w skazuje, że od 2010 roku branża notuje stabilny,

w ysoki w zrost. Liczba w ierzytelności

zarządzanych przez f irmy w  ciągu pięciu lat

w zrosła kilkukrotnie. Na koniec III kw artału 2016

roku ich w artość sięgnęła 85,4 mld zł. Rynek w indykacyjny pow inien dalej stabilnie się rozw ijać. W części krajów  Europy Zachodniej poziom

outsourcingu usług w indykacyjnych sięga 80 proc. W Polsce to ok. 30 proc.

- Wśród branż, które mają najw iększe potrzeby dochodzenia sw oich należności, na czele znajdują się branża przemysłow a, budow lana, handel

i transport. Obserw ujemy, że 85-90 proc. przedstaw icieli tych branż sygnalizuje, że ma problemy z klientami, którzy nieterminow o płacą sw oje

zobow iązania - podkreśla Jakub Kostecki.
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Tylko w  branży handlow ej zadłużenie w  ciągu dw óch lat w zrosło ponaddw ukrotnie. Raport KRD „Sytuacja f inansow a branży handlow ej w  obliczu

zmieniającego się rynku” w skazuje, że na początku tego roku łączne zadłużenie przedsiębiorstw  handlow ych przekroczyło 2,2 mld zł (przy 0,9 mld zł

w  styczniu 2015 roku). Średni dług to blisko 30 tys. zł.

- Liczymy, że zmieni się postaw a f irm, które mają problemy z klientami nierzetelnie płacącymi sw oje zobow iązania i będą one szybciej reagow ać na

opóźnienie płatności. Moim zdaniem to, że zw lekają z przekazaniem spraw y do profesjonalnej f irmy w indykacyjnej, pow oduje, że skala tego zadłużenia

cały czas rośnie - przekonuje Kostecki.

Z badania przeprow adzonego na zlecenie Kaczmarski Inkasso przez Keralla Research w ynika, że 73 proc. f irm nie korzysta z zew nętrznej

w indykacji. Co dziesiąta f irma korzysta z usług w indykatora doraźnie, a 16 proc. w spółpracuje z nim na stałe. Panuje przekonanie, że w ynajęcie

w indykatora to dodatkow e koszty (40 proc. przedsiębiorstw ), choć f irmy pobierają w ynagrodzenie, gdy ich działanie kończy się sukcesem.

- Im szybciej zaczniemy działać, tym w iększe są szanse na odzyskanie tych należności. Z naszych dośw iadczeń w ynika, że jeżeli zobow iązanie jest

przeterminow ane nie dłużej niż 3 miesiące, to skuteczność w ynosi 72-75 proc. Dla zobow iązań, które są przeterminow ane pow yżej 12 miesięcy,

skuteczność spada do 26 proc. - mów i prezes zarządu Kaczmarski Inkasso.

Co czw arty przedsiębiorca obaw ia się, że korzystając z zew nętrznej w indykacji, straci klienta lub pogorszą się jego relacje z partnerem biznesow ym.

Dlatego część f irm decyduje się na samodzielne odzyskanie długu. Jak jednak pokazują w yniki badania przeprow adzonego na zlecenie Kaczmarski

Inkasso, tylko połow ie f irm udaje się odzyskać cały dług.

Jakub Kostecki podkreśla, że św iadomość dłużników  jest coraz w iększa. Rzadziej unikają kontaktu z w ierzycielem. Problemem jest jednak przekonanie

w ierzycieli do skorzystania z usług zew nętrznej f irmy.

- Dopóki w ierzyciele nie przełamią u siebie bariery, że zlecenie w indykacji do profesjonalnej f irmy nie oznacza zerw ania kontaktu z klientem, tylko jest

próbą napraw ienia relacji i doprow adzenia do jak najszybszej spłaty zaległej płatności, dopóty opóźnienia w  płatnościach będą cały czas miały

miejsce. Tolerancja dla zachow ań dłużników , niestety, będzie w pędzała w iele f irm w  problemy f inansow e - ostrzega Jakub Kostecki.

(http://www.newseria.pl)
Źródło:

Tylko 50 proc. małych i średnich firm udaje się samodzielnie odzyskać długi - Bankier.pl http://www.bankier.pl/wiadomosc/Tylko-50-proc-malych-i-srednich-firm-udaje-sie-samodzieln...

2 z 4 05.05.2017, 09:08



Tylko 50 proc. małych i średnich firm udaje się samodzielnie odzyskać długi - Bankier.pl http://www.bankier.pl/wiadomosc/Tylko-50-proc-malych-i-srednich-firm-udaje-sie-samodzieln...

3 z 4 05.05.2017, 09:08



Tylko 50 proc. małych i średnich firm udaje się samodzielnie odzyskać długi - Bankier.pl http://www.bankier.pl/wiadomosc/Tylko-50-proc-malych-i-srednich-firm-udaje-sie-samodzieln...

4 z 4 05.05.2017, 09:08


