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PKB WYŻSZY OD
OCZEKIWAŃ
PKB w 2018 roku wyniósł 5,1 proc.
W IQ 2019 PKB wzrósł o 4,6 proc.
• Wysoka produkcja przemysłowa – 5,6% w marcu
• Mocny export
• Rekordowo niskie bezrobocie
• Konkurencja o pracownika

DLACZEGO?
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DLACZEGO?
• Consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Donec aquam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem.
1.
2.
3.
4.

In enim justo venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Aenean vulputate eleifend tellus.
Aenean leo ligula, porttitor eu vitae eleifend ac, enim.

1) Donec sodales sagittis magna.
2) Vivamemi.

- 2019 to czwarty z rzędu rok wzrostu liczby
niewypłacalności – pomimo wzrostu PKB w tym
samym okresie
- Bieżące kwestie koniunkturalne nie pozostają
bez wpływu, ale nie są decydujące
(wysokie tempo rozwoju gospodarczego = wzrost
obrotów polskich firm)
- Decydujący jest model działalności wielu
polskich firm, polegający na walce o wciąż
rosnący rynek (i obrót), a nie o rentowność
prowadzonego biznesu
- Nawet 80% przypadków gdy firma chyli się ku
niewypłacalności z perspektywy czasu dało się
przewidzieć, chociaż ustalenie dokładnego
momentu nie jest proste
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BIEŻĄCE TRENDY
RYZYKO W HANDLU I PRZEMYŚLE

Liczba niewypłacalności w I kwartale
najbardziej rosła za sprawą handlu i
ponownie – przemysłu
Główna przyczyna wzrostu
niewypłacalności w handlu to spadek
rentowności
Niewypłacalne hurtownie: spadek
rentowności w ciągu ostatnich 5 lat
min. o połowę, a nawet o ponad 100%
Sektor produkcyjny: wciąż widać efekt
problemów z rentownością budownictwa
oraz generalnie inwestycji. Podobnie –
sektor mięsny
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BUDOWNICTWO – KOŁO ZAMACHOWE
GOSPODARKI?
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Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes z grupy Allianz

Niewypłacalności polskich firm budowlanych

Koszty wciąż rosną szybciej niż ceny prac budowlanych…

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA – HURT BUDOWLANY
Wzrost rynku o 20% - gdzie równie spektakularne efekty napływu środków?

TRANSPORT – NAJWIĘKSZA SKALA ZMIAN

Transport – wzrost liczby
niewypłacalności
o 67% r/r, przed handlem (+46%)
Wysoka ich liczba także w sektorze
usług
Budownictwo – powrót do skali ryzyka z
2017r. ,
gdy liczba niewypłacalności już rosła

Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes z grupy Allianz
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PŁYNNOŚĆ FINANSOWA – TRANSPORT-SPEDYCJA
Spływ należności – duża konkurencja zmusza do akceptacji wydłużenia obiegu należności… ale ostatnie
wyniki to już świadectwo kryzysu branży?
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PŁYNNOŚĆ FINANSOWA – PRZEGLĄD KLUCZOWYCH
BRANŻ
Średni udział należności przeterminowanych w branżach z 3 głównych grup
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 Branże art. konsumpcyjnych – generalnie potwierdzenie wydłużenia
DSO, niewiele wnosi większy nacisk na płatności za art. kosmetycznohigieniczne
 Branże „wskaźnikowe”: opakowania wciąż na poziomie tych gorzej sobie
radzących sektorów konsumpcyjnych, „wystrzeliły” natomiast
opóźnienia w transporcie

Opakowania

Stalowa

Produkcja Hurtownie
m. budowlanychbudowlane

I kw 2018 /
I kw 2019

 Tempo spłaty zobowiązań w budownictwie jest tylko
marginalnie lepsze niż w bardzo złym pod tym względem
2017 i 2018 roku biorąc pod uwagę fakt skale wzrostu nie
tylko obrotów, ale także w końcu – cen prac budowlanych
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PŁYNNOŚĆ FINANSOWA – BRANŻA SPOŻYWCZA
Obieg należności ponownie spowolnił, kolejny kwartał z rzędu…

 W II poł 2017 roku DSO to ok. 50 dni, w 2018 okres ten
uległ wydłużeniu średnio o 4-5 dni

Wyższy o 50% do nawet 100% poziom trudnych
długów
(należności ponad 120 dni po terminie
płatności)
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FRAUDS
- Naciski ze strony klienta na pilne spotkanie, lecz tylko poza firmą bądź

gotowość do spotkania – ale tylko podczas rozmowy telefonicznej (uwaga na biura
wirtualne);
W spotkaniu uczestniczy Członek Zarządu wraz z Pełnomocnikiem. Dominująca
rola Pełnomocnika w spotkaniu (uwaga na aktualne dane w KRS);
- Krótki okres funkcjonowania firmy pod adresem działalności,
właściciele/pracownicy bywają sporadycznie, częste zmiany firm pod danym
adresem (uwaga na zmiany profilu działalności);
- W zarządzie powołany obywatel obcego kraju przebywający stale poza
granicami Polski, działający za pośrednictwem pełnomocnika, prokurenta, itp.
(uwaga na osoby nie posiadające powiązań z podmiotami za granicą);
- Niezgodność przedmiotu działalności między dostawcą i odbiorcą towaru;
- Budzące podejrzenia wyposażenie firmy: puste segregatory, dokumenty
nie związane z biznesem, stare foldery, gazety, itp.;
- Brak negocjacji cenowych przy zawieraniu transakcji z dostawcą,
przekoloryzowana wizja własnego biznesu.

Dziękuję za uwagę 
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