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ROZDZIAŁ 1

Marek Wróbel
Prezes Zarządu
Fundacji Republikańskiej

Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki następujący na przestrzeni ostatnich lat i przewidywane w niedalekiej
przyszłości jego spowolnienie prowokują pytania o analizę sytuacji majątkowej rodzimych przedsiębiorstw.
Płynność finansowa jest jednym
z istotnych elementów opisujących
sytuację majątkową przedsiębiorstwa.
Jej posiadanie gwarantuje stabilne
funkcjonowanie pomimo zmieniających się okoliczności zewnętrznych,
zaś brak istotnie ogranicza możliwości rozwojowe, a w skrajnych przypadkach prowadzi do niewypłacalno-

ści i bankructwa. I choć, jak wynika
z najnowszych danych statystycznych,
skrajnych sytuacji jest nieco mniej, to
nadal bariery oraz uwarunkowania
prawne występujące w systemie gospodarczym są źródłami ryzyka istotnie wpływającego na płynność finansową przedsiębiorstw.
Celem raportu jest przedstawienie
struktury oraz sytuacji przedsiębiorstw
polskich w tym zakresie, omówienie
rozwiązań systemowych i zaproponowanie zmian, które powinny korzystnie wpłynąć na płynność finansową
rodzimych przedsiębiorców.
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W Polsce działają ponad 2 mln przedsiębiorstw niefinansowych (zgodnie z defiNajwiększe obroty generują handel
nicją NBP są to „jednostki, których główną
i przemysł – kilkukrotnie więcej niż podziałalnością jest produkcja i obrót dobrami
zostałe gałęzie gospodarki. Przedsięlub świadczenie usług niefinansowych”1),
biorstwa tych sektorów przynoszą rówa ich liczba na przestrzeni ostatnich lat sysnież największe zyski – odpowiednio 120
tematycznie rośnie. W porównaniu z roi 70 mld zł5.
kiem 2013 jest ich o 15% więcej. Spośród
nich najliczniejszą grupę stanowią miZyski nie zawsze jednak oznaczają gokroprzedsiębiorstwa – jest ich w sumie
tówkę. Badanie płynności powinno sięgać
ponad 2 mln, co stanowi 96,5% ogółu,
głębiej. Analiza podstawowych wskaźninatomiast najmniej jest organizacji duków płynności dla sektorów wykazała, że
żych (0,2%). Pomimo skrajnie różnej liczby
w większości branż przeciętny producent
przedsiębiorstw obie te grupy zatrudniają
nie powinien mieć problemów w tym zanajwiększą liczbę pracowników, odpokresie. Jedynym wyjątkiem są producenci
wiednio: 3,986 mln oraz
wyrobów tytoniowych
3,125 mln2.
– dla nich wskaźniki
Największa
liczba
są niepokojąco niskie.
przedsiębiorstw
swoją
Wskaźnik bieżącej płyngłówną działalność proności tej branży stanowi
wadzi w handlu (24%),
blisko połowę zalecanej
w dalszej kolejności
przez literaturę wartoTyle przedsiębiorstw
w budownictwie i prześci (0,6 vs 1,2). Sektor
w
Polsce
myśle – odpowiednio
ten charakteryzuje się
13,5% i 10%. Z kolei najzajmuje się głównie
również jednym z najmniej podmiotów świadwyższych
poziomów
produkcją,
czy swe usługi w branży
finansowania
kapitałem
obrotem dobrami
kulturalnej, rozrywkowej
i świadczeniem usług obcym.
oraz w edukacji3.
Branże wymienione
niefinansowych.
Przychody każdej z tych
na wykresie w najwiękSpośród nich
branż wzrastają. Zwiększym stopniu finansują
96,5%
to
mikrosza się też sama dynamika
się zobowiązaniami wowzrostu rok do roku4.
przedsiębiorstwa.
bec dostawców. W po-

2
miliony

WYKRES 1

Liczba przedsiębiorstw niefinansowych w tysiącach w 2017 r. w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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WYKRES 2

Liczba przedsiębiorstw w tysiącach w 2017 r. w Polsce
według przeważającego rodzaju działalności zgodnie z PKD
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

WYKRES 3

Przychody oraz koszty ogółem w miliardach PLN
przedsiębiorstw niefinansowych w latach 2013–2017
4800
4573
4400

4227
4076

4000

4247

3908
3793

3948
3818

3600
3550

3653

3200
2013

2014

2015

Przychody ogółem

2016

2017

Koszty ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

zostałych sektorach udział ten nie przekracza 15%. Między sektorami występują
również różnice w stopniu finansowania
kapitałem obcym, od działalności wspierającej, gdzie udział kapitału własnego
wynosi nieco ponad 20%, po farmację,
gdzie kapitał własny stanowi blisko 70%
finansowania gałęzi.
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Geograficznie różnice są już znacznie
mniejsze. Średni udział kapitału własnego
w finansowaniu to 50%, najwięcej w województwie lubelskim (ponad 60%), a najmniej w Wielkopolsce (mniej niż 47%).
Jeszcze mniejsze różnice są w udziale
zobowiązań handlowych w sumie bilansowej. Zawierają się one w przedziale od

ROZDZIAŁ 2

WYKRES 4

Przychody oraz koszty ogółem przedsiębiorstw niefinansowych w miliardach
PLN w 2017 r. według przeważającego rodzaju działalności zgodnie z PKD
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

WYKRES 5

Poziom zobowiązań handlowych w sumie bilansowej wybranych sektorów
w 2017 r. (przedsiębiorstwa powyżej 10 zatrudnionych)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

11% (łódzkie) do nieco ponad 17% (wielkopolskie).
Płynność badana średnim poziomem
kapitału obrotowego netto (suma aktywów obrotowych pomniejszona o sumę
zobowiązań bieżących, następnie podzielona przez liczbę podmiotów) dla poszczególnych województw jest różna.

Najmniejszy średni poziom kapitału obrotowego występuje w województwie
zachodniopomorskim (3,2 mln zł), a największy w mazowieckim (13,4 mln zł).
Mazowsze jednak wyrasta znacząco ponad pozostałe regiony – drugi naj-
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MAPA 1

Średni poziom kapitału obrotowego netto
w województwach w 2017 r.
(przedsiębiorstwa pow. 10 zatrudnionych)

7,1-9,0

5,1-7,0

3,0-5,0

Sprzedaż między przedsiębiorstwami (tzw. B2B) bardzo często odbywa się
z wykorzystaniem tzw. kredytu kupieckiego, czyli z odroczonym terminem płatności. Tego typu transakcje stanowią około
30% całkowitej sprzedaży B2B w Polsce.
W zależności od okresu wartość ta potrafi
zmieniać się o kilka punktów procentowych, jednak należy do najniższych wśród
krajów Europy Wschodniej. Odroczone
płatności są chętniej stosowane wobec
krajowych niż zagranicznych kontrahentów6.
Niepokojący jest trend dotyczący zaległych płatności.

Udział przeterminowanych faktur wzrasta systematycznie od 2013 r. W przypadku kontrahentów krajowych odsetek wzrósł z 29% do 41% w 2017 r.
Zaległości podmiotów zagranicznych
zwiększyły się z 17% do 37%.

>11,0
9,1-11,0

PRZETERMINOWANE
PŁATNOŚCI B2B W POLSCE

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Około 1% wszystkich należności ma
wyższy poziom występuje w pomorskim
charakter nieściągalny i jest to wartość
(7 mln zł). Różnica między 16. a 2. w kostała w czasie i regionie. Niemal 90% balejności województwem jest blisko dwudanych podmiotów doświadczyło nieterkrotna (+ 118%). Podobnie jak różnica
minowych spłat należności, to więcej niż
między 2. a 1. (+ 92%). Poza tym możw pozostałych krajach Europy Wschodna dostrzec pewną słabość kapitałową
niej. Cykl regulowania należności wzrósł
przedsiębiorstw z niektórych województw
z 71 do 88 dni w 2017 r. i jest o blisko miegranicznych – dotyczy to części wojesiąc dłuższy niż w innych krajach tej części
wództw północnej i wschodniej (lubelskie,
Europy. Terminy płatności za wystawione
podlaskie, warmińskofaktury wzrosły z 25 do
-mazurskie) oraz za30 dni dla kontrahenchodniej Polski (lubuskie,
tów krajowych i z 30 do
zachodniopomorskie).
34 dla zagranicznych.
To ostatnie wojewódzWzrosły również średnie
two dosyć wyraźnie Taki odsetek całkowitej opóźnienia – z 23 do 24
odstaje w tym zakresie. sprzedaży B2B w Polsce dni kontrahentów krajoDo 3. w kolejności podwych i z 23 do 25 dni zaprzebiega
laskiego traci niemal
granicznych. W efekcie
z wykorzystaniem
30%. Różnice między
okres od momentu wytzw. kredytu
kolejnymi
wojewódzstawienia faktury do jej
kupieckiego,
czyli
twami (z miejsc 3–16) są
opłacenia wynosi 54 i 59
z odroczonym
już mniej znaczące i nie
dni odpowiednio – przeprzekraczają 10%.
ciętnie przedsiębiorstwa
terminem płatności.

30%
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oczekują na gotówkę blisko 2 miesiące od
momentu wystawienia faktury7.
Prawie 2/3 kontrahentów krajowych
jako powód opóźnień podawało obawy
związane z utratą płynności. Pozostali motywowali to stosowaniem takiego
działania jako formy finansowania. Wśród
kontrahentów zagranicznych dominowały opóźnienia spowodowane problemami
związanymi z procedurami transakcyjnymi. W rezultacie blisko 1/4 przedsiębiorstw
zmuszona była opóźniać płatności za
swoje zobowiązania, a ponad 17% szukać
finansowania z innych źródeł8.
Terminy płatności faktur różniły się
w zależności od branży – najkrótsze
(14 dni) występowały w branży tekstylnej,
a najdłuższe w przemyśle maszynowym
(39 dni) i w budownictwie (38 dni). Mimo to
klienci z sektora budowlanego przeciętnie
płacili najwolniej9. Wiele przedsiębiorstw
było zmuszanych do akceptowania dłuż-

szych terminów płatności – dotknęło to
ponad 50% podmiotów. Koszty opóźnień
maleją w miarę wzrostu przedsiębiorstwa.
W przypadku mikroprzedsiębiorstw stanowią one 8% wszystkich kosztów, a w przypadku dużych 3,3%10.
Krajobraz gospodarczy stale się rozwija
i nabiera złożoności. Przybywa podmiotów, pojawia się coraz więcej powiązań
i nabierają one coraz silniejszego charakteru. Niewielkie opóźnienie w płatności jednego z podmiotów może mieć znacznie
większe konsekwencje dla wielu innych.
Tendencja jest negatywna – od kilku lat
wzrasta udział przeterminowanych faktur.
Odsetek zaległych płatności od krajowych
kontrahentów przekroczył 40%. Wzrasta
też przeciętny czas opóźnień – średnio
na płatność oczekuje się dwa miesiące od
wystawienia faktury. Nie można więc mówić o zatorach płatniczych jako zjawisku
marginalnym.

Zróżnicowa9,4 litra
nieczystego
terminów
płatności
alkoholu
faktur
Branża tekstylna
– 14 dni
(najkrótsze),
przemysł maszynowy – 39 dni,
budownictwo
– 38 dni
(najdłuższe)

1 Objaśnienia

do kwartalnych i rocznych rachunków finansowych, www.nbp.pl, s. 6, https://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/objasnienia.pdf
[dostęp: 18.07.2019].
2 Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2018, s. 15–20.
3 Tamże,

s. 17.
4 Tamże,

s. 25–26.
5 Tamże,

s. 25.
6 Barometr

Praktyk Płatniczych Atradius, Atradius, 2017, s. 2.
7 Tamże,

s. 2–3.
8 Tamże,

s. 3.
9 Tamże,

s. 4.
10 Zatory płatnicze w Polsce. Zielona Księga, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 2018, s. 6–10.
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3.1. POJĘCIE PŁYNNOŚCI
Płynność finansowa definiowana jest
najczęściej jako zdolność podmiotu do
terminowego spłacania zaciągniętych
zobowiązań. Innymi słowy jest to posiadanie odpowiednich zasobów finansowych, aby móc regulować nadchodzące płatności. W momencie, gdy zostają
przekroczone terminy spłaty zobowiązań, a organizacja nie posiada aktywów,
którymi mogłaby je pokryć, staje się ona
niewypłacalna, co może nieść za sobą
różne skutki – od kar za spóźnienie, przez
windykację, po wniosek o upadłość spółki. Taki przypadek nie musi dotyczyć wyłącznie przedsiębiorstw źle zarządzanych,
nierentownych, przynoszących straty lub
nieradzących sobie na rynku. Jest możliwe, by spółka utraciła płynność, jednocześnie prowadząc działalność z wysoką
stopą zwrotu. Dzieje się tak, ponieważ
wynik finansowy to zapis księgowy ustalany zasadą memoriałową, czyli według
momentu zaistnienia danego zdarzenia
– czasami jest to po prostu moment wystawienia faktury sprzedaży czy otrzymania faktury kosztowej, a czasami moment
wykonania lub otrzymania produktu lub
usługi (nie zawsze jest to spójne z momentem fakturowania). W przypadku

przedsiębiorstw realizujących kontrakty
długoterminowe przychody rozliczane są
często metodą zaawansowania kosztów,
co oznacza, że widoczny przychód jest
wyłącznie księgowym zapisem. W efekcie
przychody widoczne w rachunku zysków
i strat nie muszą odpowiadać faktycznym
przepływom gotówki.
Przykład 1. Przedsiębiorstwo prowadzi rentowną działalność z kilkuprocentową marżą, reguluje
zobowiązania, które na ogół mają
termin spłaty między 30 a 60 dni,
jednak jest podwykonawcą dla dużego koncernu, który ze względu
na swoją przewagę mógł mu narzucić termin płatności 120 dni lub
nawet dłuższy. Zanim więc otrzyma
płatność za swoje usługi, musi zapłacić swoim dostawcom dwa lub
nawet cztery razy. Gdy przykładowa spółka nie posiada rezerw gotówkowych, instrumentów finansowych lub aktywów, które może
łatwo upłynnić, może stracić zdolność regulowania swoich zobowiązań i zostać zmuszona do złożenia
wniosku o upadłość.

Płynność
finansowa
to posiadanie
odpowiednich
zasobów finansowych, aby móc
terminowo regulować nadchodzące płatności.

3.2. K
 APITAŁ OBROTOWY NETTO
Obraz płynności finansowej przedsiębiorstwa bardzo dobrze pokazuje poziom
kapitału obrotowego netto. Liczony może
być na kilka różnych sposobów. Stanowi
on różnicę między najbardziej płynnymi
aktywami (aktywa obrotowe, czyli środki
finansowe, należności krótkoterminowe,
zapasy) i zobowiązaniami zapadającymi
w krótkim terminie. W drugim ujęciu to
różnica między kapitałem stałym (suma
kapitału własnego przedsiębiorstwa i zobowiązań długoterminowych) i aktywami trwałymi spółki. Wskaźnik może

przyjmować wartości ujemne i dodatnie.
Wartość dodatnia, czyli nadwyżka, to sytuacja oznaczająca, że przedsiębiorstwo
poprzez posiadane środki pieniężne, odzyskanie należności lub sprzedaż zapasów
jest w stanie spłacić zobowiązania krótkoterminowe. Wartość ujemna oznacza
sytuację, w której przedsiębiorstwo nie
jest w stanie pokryć najbardziej płynnymi aktywami swoich zobowiązań, a część
aktywów trwałych jest finansowana zobowiązaniami krótkoterminowymi. Może to
oznaczać trudności płynnościowe orga-
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nizacji lub agresywną politykę ekspansji.
W sytuacji, gdy aktywa obrotowe są równe zobowiązaniom krótkoterminowym
(czyli kapitał stały jest równy aktywom
trwałym), kapitał obrotowy netto wynosi
zero, zobowiązania krótkoterminowe są
pokrywane płynnymi aktywami, a aktywa
trwałe są w całości finansowane kapitałem stałym.

Przykład 2. Jeśli przedsiębiorstwo posiada aktywa obrotowe w wysokości
100 tys. zł i zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 60 tys. zł, to kapitał obrotowy netto wynosi 40 tys. zł.
Oznacza to, że spółka posiada nadwyżkę płynnych aktywów i może zaspokoić najszybciej zapadające zobowiązania. Oznacza to też, że część płyn-

nych aktywów pokrywana jest z kapitału stałego przedsiębiorstwa.

Przykład 3. Przedsiębiorstwo usługowe,
które nie posiada zapasów, prowadzi
agresywną ekspansję na nowych rynkach i inwestuje całą gotówkę, posiada
aktywa obrotowe o wartości 30 tys. zł.
Jednocześnie finansuje swoją działalność krótkoterminowymi kredytami
i posiada zobowiązania krótkoterminowe o wartości 80 tys. zł. W efekcie kapitał obrotowy netto podmiotu przyjmuje wartość -50 tys. zł. Oznacza to,
że 50 tys. zł zobowiązań krótkoterminowych nie jest zabezpieczone przez
najbardziej płynne aktywa oraz że
środki trwałe o wartości 50 tys. zł finansowane są krótkoterminowymi zobowiązaniami.
Przedsiębiorstwo, aby prowadzić działalność, potrzebuje odpowiedniego dla
branży i otoczenia zestawienia majątku
trwałego i obrotowego. Podmioty produkcyjne przeważnie będą miały przewagę majątku rzeczowego (nieruchomości,
maszyny, pojazdy), zaś przedsiębiorstwa
handlowe aktywów obrotowych (towary).

Przykład 4. W sklepie na półkach stoją
towary o wartości 100 tys. zł. W przeciągu miesiąca sprzedano produkty
warte 40 tys. zł. Właściciel w kolejnym
miesiącu uzupełnia zapasy do pierwotnego poziomu. Stan zapasów na koniec obu miesięcy jest identyczny, nie
ma to wpływu na poziom kapitału obrotowego netto.
Jeśli przedsiębiorstwo nie zmniejsza
skali działalności, a utrzymuje ją na zbliżonym poziomie, to poziom kapitału obrotowego jest stosunkowo stały. Środki te są
więc zamrożone w towarach, produktach,
materiałach, produkcji w toku. Stanowią
więc faktycznie inwestycję. Jeśli spółka
prowadzi ekspansję, to musi zwiększać zaangażowanie w kapitał obrotowy, w efekcie więc inwestować kolejne środki. Mogą
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one być wycofane dopiero w momencie
likwidacji lub sprzedaży działalności. Kapitał obrotowy netto ma więc atrybuty
kapitału inwestowanego. Potwierdza to
praktyka wycen przedsiębiorstw – w metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych w rachunku należy uwzględnić
zmiany stanu kapitału obrotowego netto.
Kapitał obrotowy netto wskazuje więc
na sytuację płynnościową przedsiębiorstwa. Bazując na tym stwierdzeniu, można
określić czynniki wpływające na płynność
podmiotu:
p
 oziom zobowiązań
w najbliższym czasie,

płatnych

p
 oziom gotówki i środków na rachunkach bankowych,
p
 oziom nadchodzących płatności
z tytułu należności,
p
 oziom innych aktywów, które spółka może szybko upłynnić, np. zapasów i towarów.
Bardziej szczegółowo będą to więc rachunki, faktury, wynagrodzenia, podatki
i inne płatności, które spółka musi opłacić
w najbliższym terminie oraz dostępne rezerwy finansowe, także te w formie instrumentów takich jak kredyt w rachunku czy
faktoring.

klienci płacą szybciej niż one, muszą regulować zobowiązania wobec dostawców, będą
w korzystniejszej sytuacji niż organizacje
oczekujące na spływ należności dłużej niż
zapadające terminy zobowiązań. Do pierwszej grupy bardzo często należą podmioty duże, mające wpływ na dostawców, do
drugiej zaś małe, często świadczące usługi
większym przedsiębiorstwom. W efekcie
pierwsza grupa buduje siłę kapitałową, druga zaś zmaga się z brakami w finansowaniu
działalności. Bardzo często jest to rezultat
dysproporcji siły kapitałowej i wykorzystywanie jej przez silniejsze podmioty.
Rentowność, inaczej możliwość generowania zysku, nie jest tożsama z płynnością.
Istnieje możliwość, by przedsiębiorstwo
osiągające zyski z powodu utraty płynności
ogłosiło niewypłacalność. Popularną miarą
płynności organizacji jest poziom kapitału
obrotowego netto. Na podstawie powyższych rozważań możemy więc wyodrębnić
następujące czynniki kształtujące płynność
finansową przedsiębiorstw:
s truktura bilansu, relacje między aktywami obrotowymi i zobowiązaniami bieżącymi,
s topień dywersyfikacji podmiotowej
należności i zobowiązań,
m
 ożliwość upłynnienia aktywów,
m
 ożliwość zaciągania zobowiązań
handlowych i finansowych,

Kapitał obrotowy netto nie informuje
jednak o wszystkim. Istnieje możliwość,
że spółka będzie posiadała znacznie więcej należności niż zobowiązań, jednak
niedopasowanie terminów (szybsza spłata zobowiązań niż regulowanie należności) lub opóźnienia w spłacie należności
mogą powodować zaburzenia płynności
i to mimo korzystnego poziomu wskaźnika.
W efekcie sprowadza się to do dopasowania terminów i kwot wpływów i wydatków przedsiębiorstwa. Podmioty, których

s topień dopasowania terminowego i kwotowego należności i zobowiązań,
d
 ługość cyklu produkcyjnego (zamrożenie aktywów płynnych w produkcji).
Pośrednio wpływ mają m.in. pozycja
rynkowa przedsiębiorstwa, charakter rynku, siła negocjacyjna wobec odbiorców
i dostawców, ogólna koniunktura. Nie jest
to lista zamknięta.
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Mówiąc o płynności finansowej przedsiębiorstw, nie sposób nie wspomnieć
o przepływach pieniężnych, a szczególnie o tych z tytułu dokonywanej sprzedaży swoich produktów i usług. Brak terminowej zapłaty za sprzedane towary
i usługi powoduje zachwianie płynności
finansowej przedsiębiorstw oraz powstawanie tzw. zatorów płatniczych w gospodarce.
Mówiąc o zatorach płatniczych w gospodarce, należy wskazać na przepisy
prawa, które regulują główne zasady
i kwestie związane ze ściągalnością wierzytelności, regulują terminy płatności
w transakcjach handlowych. Przepisy,
które regulują kwestie związane z szeroko pojętymi płatnościami w obrocie
handlowym, można odnaleźć w szczególności w ustawie o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych, przepisach
podatkowych, przepisach prawa konkurencji oraz w procedurze cywilnej.

Przede wszystkim ustawa z dnia 8 marca
2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wdrożyła do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE
z 16 lutego 2011 r. ws. zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.
Jej celem jest walka z tzw. zatorami
płatniczymi, czyli eliminowanie negatywnych zachowań przedsiębiorców na
rynku.
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych odnosi się do transakcji
handlowych, przez które rozumie się
„umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony […] zawierają ją
w związku z wykonywaną działalnością”.
Natomiast wyłącznymi stronami takiej
transakcji, zgodnie z ustawą, muszą być:
p
 rzedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

– Prawo przedsiębiorców, gdzie
poprzez przedsiębiorcę rozumie
się osobę fizyczną, osobę prawną
lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, wykonujące działalność
gospodarczą. Zgodnie z tą ustawą
przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej;
p
 odmioty prowadzące działalność,
o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców; tj. prowadzące
działalność wytwórczą w rolnictwie
w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa,
warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego;
p
 odmioty, o których mowa w art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w tym np. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych,
czyli np. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe;

Umocowanie
prawne
Przepisy, które
regulują kwestie
związane z szeroko pojętymi płatnościami w obrocie handlowym,
można odnaleźć
w szczególności w ustawie
o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych, przepisach
podatkowych,
przepisach prawa
konkurencji oraz
w procedurze
cywilnej.

o
 soby wykonujące wolny zawód;
o
 ddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;
p
 rzedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
Powyższe oznacza szerokie zastosowanie ustawy do niemalże wszystkich
uczestników obrotu gospodarczego.
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4.1. WYSOKOŚCI ODSETEK
Ważną kwestią w zakresie motywacji
przedsiębiorców do płatności w terminie
swoich zobowiązań jest wysokość odsetek, które wierzyciel może naliczyć nierzetelnemu dłużnikowi.
Do końca 2015 r. w polskim systemie
prawnym funkcjonowały odsetki ustawowe uregulowane w Kodeksie cywilnym
należne zarówno od sumy pieniężnej, jak
i za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego. W obu przypadkach
obowiązywała ta sama stawka odsetek.
Natomiast oddzielnie uregulowane były
odsetki za opóźnienie w transakcjach
handlowych, w tym przypadku w ustawie
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzone zostały nowe zasady ustalania odsetek
ustawowych, dokonano także zmiany
w ich nazewnictwie.
Obecnie mamy więc:

odsetki ustawowe należne od sumy
pieniężnej,

odsetki ustawowe za opóźnienie,
odsetki ustawowe za opóźnienie
w transakcjach handlowych.
Odsetki ustawowe należne od sumy
pieniężnej oraz odsetki ustawowe za
opóźnienie zostały uregulowane odpo-

Wysokość odsetek należnych
za opóźnienie
Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była
oznaczona, należą się odsetki za opóźnienie
w wysokości równej sumie stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów
procentowych. Jednakże, gdy wierzytelność jest
oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel
może żądać odsetek za opóźnienie według tej
wyższej stopy.
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wiednio w art. 359 i 481 Kodeksu cywilnego, natomiast odsetki ustawowe za
opóźnienie w transakcjach handlowych –
w ustawie z 8 marca 2013 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych.

4.1.1. ODSETKI USTAWOWE
NALEŻNE OD SUMY PIENIĘŻNEJ
(ODSETKI OD KAPITAŁU)
Odsetki ustawowe należne od sumy
pieniężnej uregulowane zostały w art. 359
Kodeksu cywilnego i należą się tylko
wtedy, „gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub
z decyzji innego właściwego organu. Natomiast jeżeli wysokość odsetek nie jest
w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie
stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego i 3,5 punktów procentowych”.
Warto dodać, iż zgodnie z § 21 art. 359
Kodeksu cywilnego „maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności
prawnej nie może w stosunku rocznym
przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)”.
W związku z powyższym, jako że wysokość stopy referencyjnej obecnie wynosi 1,5%, a do tej wartości zostanie dodane
3,5 punktów procentowych w przypadku
odsetek od sumy pieniężnej, to wysokość
odsetek ustawowych wynosi 5% dla odsetek od sumy pieniężnej.

4.1.2. ODSETKI USTAWOWE
ZA OPÓŹNIENIE
Odsetki ustawowe za opóźnienie są
naliczane, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego w tym
przypadku wierzyciel może żądać odsetek
za czas opóźnienia, nawet jeśli nie poniósł
żadnej szkody i jeśli opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik
odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie
z § 2 niniejszego artykułu „jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona,
należą się odsetki za opóźnienie w wy-
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sokości równej sumie stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże, gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy
wyższej, wierzyciel może żądać odsetek
za opóźnienie według tej wyższej stopy”.
Warto zwrócić uwagę, iż maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może
w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych
za opóźnienie (odsetki maksymalne za
opóźnienie).
W związku z powyższym, jako że wysokość stopy referencyjnej na obecną
chwilę wynosi 1,5%, a do tej wartości zostanie dodane 5,5 punktów procentowych
w przypadku odsetek za opóźnienie, to
wysokość odsetek ustawowych wynosi
7% dla odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

4.1.3. ODSETKI USTAWOWE ZA
OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH
HANDLOWYCH
Ten rodzaj odsetek może być naliczany przez wierzyciela dłużnikowi, który
opóźnił się ze spełnieniem świadczenia
pieniężnego, przy czym transakcja mia-

ła charakter transakcji handlowej (przez
transakcję handlową rozumiemy umowę,
której przedmiotem jest odpłatna dostawa
towaru lub odpłatne świadczenie usługi,
jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością).
Do transakcji handlowych, zgodnie
z art. 4a ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, nie stosuje się przepisu art. 481
§2 Kodeksu cywilnego, co oznacza wyłączenie stosowania przepisu o wysokości
odsetek za opóźnienie. W tym przypadku przepisy ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych stanowią lex
specialis wobec uregulowań Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (w art. 4 pkt. 3) tej ustawy wskazano, że odsetkami „ustawowymi za
opóźnienie w transakcjach handlowych są
odsetki w wysokości równej sumie stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych”.
W związku z powyższym, jako że
wysokość stopy referencyjnej wynosi
obecnie 1,5%, a do tej wartości zostanie
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dodane 8 punktów procentowych w przypadku odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, to wysokość odsetek
ustawowych wynosi 9,5% dla odsetek za
opóźnienie w transakcjach handlowych.
Warto zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone uchwaloną 9 lipca 2019 r. ustawą
o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Druk Nr 3475)
(dalej: „Ustawa”). W zakresie zmian w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wprowadzono zmianę zapisów pkt. 3 w art. 4
ustawy w ten sposób, że „w przypadku
transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący
podmiotem leczniczym – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i dziesięciu
punktów procentowych”, co oznacza ich
podwyższenie do 11,5% (obecnie wysokość stopy referencyjnej NBP wynosi 1,5%
oraz proponowane 10% dla odsetek za
opóźnienie w transakcjach handlowych).
Warto w tym momencie wspomnieć, iż
„wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów
odzyskiwania należności. Od dnia nabycia uprawnienia do odsetek od dłużnika
przysługuje, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote
według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie
pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania
należności”. Dodatkowo wierzycielowi,
oprócz kwoty, o której mowa powyżej,
przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających
tę kwotę.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2015 r. (sygn. III CZP
94/15, opublikowano: OSNC 2017/1/5,
LEX nr 1937939) „rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości
40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r.,
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poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez
konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje
po upływie terminów zapłaty ustalonych
w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7
ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy”.
Natomiast w omawianej uprzednio
Ustawie przewiduje się trzy stopnie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zależne od równowartości kwoty:

40 euro – gdy wartość świadczenia
pieniężnego nie przekracza 5000 zł;

70 euro – gdy wartość świadczenia
pieniężnego jest wyższa niż 5000 zł,
ale niższa niż 50 000 zł;

100 euro – gdy wartość świadczenia
pieniężnego jest równa lub wyższa
od 50 000 zł.
Może to mieć istotne znaczenie zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw,
dla których ponoszenie kosztów dochodzenia należności stanowi duże obciążenie finansowe.

4.1.4. ODSETKI USTAWOWE
ZA OPÓŹNIENIE
W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH
Są naliczane, jeżeli sprzedający wykonał swoje zobowiązanie, natomiast kupujący nie zapłacił w terminie. Przedsiębiorcy
należą się zatem odsetki w następujących
przypadkach:

gdy termin zapłaty został zastrzeżony, odsetki ustawowe od transakcji handlowych należą się dnia
następującego po dniu ustalonym
do dnia zapłaty,
Odsetki w przypadku
zastrzeżenia terminu zapłaty
W przypadku gdy zastrzeżony przez
strony umowny termin zapłaty jest
dłuższy niż 30 dni, to zgodnie z art. 5
ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzyciel ma
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możliwość żądania odsetek ustawowych za okres po upływie 30 dni od
dnia spełnienia swojego świadczenia
i doręczenia dłużnikowi faktury lub
rachunku, potwierdzających dostawę
towaru lub wykonanie usługi, do dnia
zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.
W związku z tym ustawodawca uzależnia uprawnienie wierzyciela do naliczania odsetek od łącznego spełnienia
dwóch przesłanek: spełnienia swojego
świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku
potwierdzających dostawę towaru lub
wykonanie usługi. Tak więc sam fakt
zastrzeżenia w umowie terminu płatności przekraczającego 30 dni nie jest
wystarczający do naliczenia przez wierzyciela odsetek ustawowych. Wierzyciel nie ma obowiązku naliczania odsetek, ma wyłącznie takie uprawnienie,
z którym w żaden sposób nie łączy się
obowiązek jego wykonywania.
g
 dy termin zapłaty nie został zastrzeżony, a od dnia dostawy towaru lub świadczenia usługi minęło
30 dni,
Odsetki w przypadku braku
zastrzeżenia terminu zapłaty
Zgodnie z art. 6 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jeżeli
strony transakcji handlowej nie przewidziały w umowie terminu zapłaty,
wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie
w transakcjach handlowych po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia
przez niego świadczenia do dnia zapłaty. W tym przypadku nie jest wymagane
wezwanie dokonane przez wierzyciela,
aby naliczać odsetki. Odsetki te przysługują wierzycielowi bez wezwania. Wierzyciel nie ma obowiązku naliczania odsetek, ma wyłącznie takie uprawnienie,
z którym w żaden sposób nie łączy się
obowiązek jego wykonywania.
„Art. 6 ustawy odnosi się do wszystkich
sytuacji, w których termin zapłaty nie

został określony w umowie. Jak wynika z art. 56 i k.c., termin zapłaty nie
musi zostać wprost zapisany w umowie, aby był częścią treści czynności
prawnej. Treścią umowy stron niejako
automatycznie stają się odpowiednie
postanowienia prawa, zasady współżycia społecznego, ustalone zwyczaje oraz okoliczności wynikające
z właściwości zobowiązania. Termin
można więc będzie uznać za określony przez strony, jeżeli będzie wynikał
z któregokolwiek ze wskazanych źródeł” (M. Lemkowski, W sprawie ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych, „Przegląd Sądowy” 2005,
nr 4, s. 54)11.
jeśli ustalony termin płatności jest
dłuższy niż 60 dni i jest on rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela,
a wierzyciel (sprzedawca) spełnił
swoje świadczenie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych naliczane są po upływie 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.
Odsetki po terminie wymagalności
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzycielowi, bez wezwania
(z wyłączeniem transakcji, w których
dłużnikiem jest podmiot publiczny), przysługują odsetki ustawowe za
opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia
zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki tj. wierzyciel spełnił
swoje świadczenie oraz wierzyciel nie
otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.
Co do zasady, przedsiębiorcy w transakcjach handlowych nie mogą ustalać terminów zapłaty dłuższych niż 60 dni, chyba że strony w umowie ustaliły inaczej,
a taki termin nie jest rażąco nieuczciwy
wobec sprzedawcy.
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Termin zapłaty przewidziany w art. 7
ust. 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (z wyjątkiem transakcji, w której dłużnikiem jest organ publiczny) nie powinien przekraczać 60 dni,
liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi
faktury albo rachunku potwierdzającego dostawę towaru lub wykonanie usługi, przy czym strony mogą przewidzieć
dłuższy termin płatności pod warunkiem,
że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Oceny, czy postanowienia umowne są rażąco nieuczciwe
wobec wierzyciela, dokonuje się, biorąc
pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności rażące odstępstwa
od dobrych praktyk handlowych, które
naruszają zasadę działania w dobrej wierze i zasadę rzetelności oraz właściwość
towaru lub usługi, które są przedmiotem
transakcji handlowej.
We wspomnianej wcześniej Ustawie
o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych doprecyzowano katalog praktyk płatniczych rażąco
nieuczciwych wobec wierzyciela. Miałaby
ona polegać na tym, że poza wskazanymi
powyżej dodano dostosowanie harmonogramu dostawy towarów lub wykonania usługi w częściach do harmonogramu
spełniania odpowiadających im części
świadczenia pieniężnego. Natomiast kwestię właściwości towaru lub usługi, które
są przedmiotem transakcji handlowej,

60dni

nie powinien przekraczać termin zapłaty
w transakcjach handlowych, liczonych
od dnia doręczenia dłużnikowi faktury
albo rachunku potwierdzającego dostawę
towaru lub wykonanie usługi,
przy czym strony mogą przewidzieć dłuższy
termin płatności pod warunkiem,
że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe
wobec wierzyciela.
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uzupełniono o czas zwykle potrzebny na
zbycie towaru przez dłużnika na rzecz
osób trzecich.
Również w projekcie ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 i 1637)
(Druk Nr 3475) proponuje się uzupełnienie
katalogu czynów nieuczciwej konkurencji
„o nieuzasadnione wydłużanie terminów
zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi” przez co, zgodnie z art. 17g ust. 2
tej ustawy, „rozumie się w szczególności
zapłatę lub ustalanie terminów zapłaty:

z naruszeniem przepisów ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i…);

z rażącym odstępstwem od dobrych
praktyk handlowych;

bez dostosowania do harmonogramu dostawy towarów lub harmonogramu wykonania usługi;

bez uwzględnienia właściwości towaru lub usługi, które są przedmiotem umowy”.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie
produktami rolnymi i spożywczymi w art. 7
ust. 3 wymienia, na czym polega w szczególności nieuczciwe wykorzystywanie
przewagi kontraktowej. Polega ono na:

nieuzasadnionym

rozwiązaniu
umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy;

przyznaniu wyłącznie jednej stronie
uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;

uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub
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spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego
rzeczowego ani zwyczajowego
związku z przedmiotem umowy.
Natomiast
dotychczasowy
punkt
czwarty tej ustawy proponuje się uzupełnić (zgodnie z omawianą wcześniej
Ustawą) w ten sposób, że „nieuczciwe
wykorzystywanie przewagi kontraktowej
polega w szczególności na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności
za dostarczone produkty rolne lub spożywcze w szczególności z naruszeniem
przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.

„Ustawa [o terminach zapłaty w transakcjach handlowych] określa jednocześnie
maksymalną długość terminu zapłaty,
który w transakcjach handlowych nie
może przekraczać 60 dni, liczonych od
dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub
rachunku, potwierdzających dostawę
towaru lub wykonanie usługi. Jednocześnie ustawodawca wprowadza wyjątek

od tego terminu, bowiem strony mogą
ustalić dłuższy termin płatności, pod warunkiem że ustalenie to nie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem
umowy i zasadami współżycia społecznego oraz jest obiektywnie uzasadnione,
biorąc pod uwagę właściwość towaru
lub usługi”12.
Ustawodawca zaproponował, żeby to
na dłużniku jako stronie silniejszej spoczywał ciężar dowodu, że termin zapłaty
dłuższy niż 60 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi nie jest rażąco nieuczciwy
wobec wierzyciela. Ważną proponowaną
zmianą jest również brak możliwości zrzeczenia się roszczenia o ustalenie, że termin zapłaty jest rażąco nieuczciwy wobec
wierzyciela. Dodatkowo w art. 7 ust. 2a zaproponowano skrócenie terminu zapłaty
dłuższego niż 60 dni w transakcjach „asymetrycznych”, tj. wprowadzenie sztywnego terminu (60 dni) bez możliwości wydłużania go w transakcjach handlowych,
w których dłużnikiem zobowiązanym do
świadczenia pieniężnego jest duży przed-
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Odpowiedzialność
dłużnika
Na dłużniku jako
stronie silniejszej spoczywa
ciężar dowodu,
że termin zapłaty
dłuższy niż
60 dni liczonych
od dnia doręczenia dłużnikowi faktury
lub rachunku,
potwierdzających
dostawę towaru
lub wykonanie
usługi, nie jest rażąco nieuczciwy
wobec wierzyciela.

siębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni
przedsiębiorca. Pojawiła się również propozycja dodania ust. 3a w art. 7 ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zgodnie z którym wierzyciel
może odstąpić od umowy albo umowę
wypowiedzieć, jeżeli termin zapłaty przewidziany w umowie przekracza 120 dni
liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi
faktury lub rachunku, potwierdzających
dostawę towaru lub wykonanie usługi,
i został ustalony z naruszeniem przepisów
ust. 2, tj. rażąco wydłużony.
Dodatkowo wprowadzono w ustawie
kodeks postępowania cywilnego uproszczoną procedurę zabezpieczającą w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych w rozumieniu ustawy
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (po
zmianie tytułu ustawy „o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych”), gdzie wartość tej transakcji nie przekracza 75 tys. zł,
a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.
We wprowadzonych w Ustawie zmianach warto również zwrócić uwagę na:

obowiązek publikacji sprawozdań
o stosowanych przez podmioty
w poprzednim roku kalendarzowym
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terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (generalnie będzie to
dotyczyło dużych dłużników),
Przez podmioty, o których mowa w pkt 1)
powyżej, należy rozumieć te, o których
mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 865 zzm.). Tak więc najwięksi dłużnicy będą zobowiązani do publikacji sprawozdań. Natomiast w przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie
powinien przekazywać kierownik każdej
ze spółek wchodzących w jej skład.

identyfikację dużego przedsiębiorcy.
Art. 4c Ustawy wprowadza obowiązek,
zgodnie z którym „Dłużnik będący dużym przedsiębiorcą składa drugiej stronie
transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.
Oświadczenie składa się w formie, w jakiej
jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia”. Istotny
jest fakt, że ten obowiązek będzie mógł
być egzekwowany karą grzywny (projekt art. 13za. „Kto wbrew obowiązkowi
nie składa oświadczenia, o którym mowa
w art. 4c, albo składa oświadczenie niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega
karze grzywny”).
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4.2. KARY
Ustawa wprowadza również kary finansowe dla podmiotów, które nadmiernie opóźniają się w spełnieniu swoich
świadczeń pieniężnych wobec kontrahentów, przy czym każdy będzie mógł
zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie
dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem
świadczeń pieniężnych. Zgodnie z projektowanym art. 13t Prezes UOKiK może,
w drodze decyzji, nałożyć na podmiot,
także w przypadku gdy nie jest stroną
transakcji handlowej, administracyjną
karę pieniężną w wysokości do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku
podatkowym, ale nie więcej niż równowartość 50 000 000 euro, jeżeli podmiot
ten nie udzielił informacji żądanych przez
Prezesa lub udzielił nieprawdziwych lub

wprowadzających w błąd informacji
i uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie
lub przeprowadzenie kontroli.
Podsumowując: w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadza się
wiele zmian w obecnie obowiązujących
przepisach. Będą one miały przełożenie
na relacje wierzyciel–dłużnik – znacząco
wpłyną na relacje pomiędzy podmiotami
i powinny także wpłynąć na ograniczenie
zatorów płatniczych na rynku. Szczególnie dotyczy to takich aspektów, jak ustalanie długości terminu zapłaty, w tym
ograniczenia terminu w tzw. transakcjach
asymetrycznych, jak również wprowadzenie kar finansowych dla podmiotów,
które nadmiernie opóźniają się w spełnieniu swoich świadczeń pieniężnych wobec
kontrahentów.

Urząd
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów
Prezesowi tej
instytucji można
zgłosić zawiadomienie dotyczące podejrzenia
wystąpienia
nadmiernego
opóźniania się
ze spełnianiem
świadczeń pieniężnych.

11 E.
 Marcisz, Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2014.
12 P. Bieżuński, Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz, LEX/el. 2013.
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ROZWIĄZANIA
LEGISLACYJNE
FUNKCJONUJĄCE
W WYBRANYCH
PAŃSTWACH ŚWIATA

26

ROZDZIAŁ 5

5.1. WSTĘP
Naturalne jest, że w przypadku, gdy
Wrocławiu13. Przedsiębiorca, dla którego
dłużnik nie spełnia swojego świadczezapłata już przeterminowanej wierzynia, wierzyciel jest zmuszony do podjęcia
telności może być kluczowa dla zachokroków zmierzających do wyegzekwowania płynności finansowej, może być
wania go. Jednakże obłożony wieloma
zmuszony do sprzedaży wierzytelności
milionami spraw wymiar sprawiedliwości
firmie windykacyjnej. W przypadku zaznacznie wydłuża czas
stosowania tego rozdochodzenia roszczeń.
wiązania przedsiębiorca
Jak pokazują badania,
będzie jednak musiał liśredni czas oczekiwania
czyć się ze sporym dysna wydanie nakazu zakontem, a więc i stratą.
płaty w sądach rejonoDlatego też warto zawych to odpowiednio Tyle wynosi średni czas stanowić się nad im3,9 miesiąca dla sądu
plementacją rozwiązań
oczekiwania na wyrejonowego oraz 3,5
danie nakazu zapłaty mających swoje źródło
miesiąca dla sądu okręw innych jurysdykcjach,
w sądach rejonowych, które pozwolą na odciągowego. Najdłużej, bo
natomiast dla sądu
ponad 4 miesiące, przedżenie sądów i przeciwokręgowego to okres działanie powstawaniu
siębiorca może czekać
na nakaz zapłaty we
3,5 miesiąca.
zatorów płatniczych.

3,9
miesiąca

5.2. NOTARIALNE NAKAZY ZAPŁATY
Jak wskazano we wstępie, dużym problemem dla przedsiębiorców jest długi czas
oczekiwania na tytuł wykonawczy.
Pomimo że posiadamy w procedurze
odpowiednie postępowanie, jakim jest
elektroniczne postępowanie upominawcze, to przedsiębiorca dążący do wyegzekwowania swojego świadczenia musi
liczyć się z tym, że sąd potrzebuje co
najmniej kilku miesięcy na rozpoznanie
sprawy. Słusznym postulatem może więc
być koncepcja swoistej prywatyzacji postępowania upominawczego, z sukcesem
implementowana w kilku krajach europejskich, a zaproponowana przez Ministerstwo Rozwoju jako element pakietu wierzycielskiego14. Mowa tutaj o notarialnych
nakazach zapłaty.
Najdłużej, bo od 2009 r., notarialne
nakazy zapłaty funkcjonują na Węgrzech.
Tam, zgodnie z Fizetési meghagyásos

eljárásról szóló évi L. törvény (ustawy
nr L z 2009 r. dotyczącą postępowania w sprawie nakazu zapłaty, Magyar
Közlöny 2009/85), w kompetencji notariuszy leży wydawanie nakazów zapłaty
w sprawach, których wartość przedmiotu
sporu nie przekracza 4 000 000 forintów
węgierskich (ok. 52 tys. zł). Warto wspomnieć, że procedura ta jest obowiązkowa
dla roszczeń poniżej 1 000 000 forintów
(ok. 13 tys. zł). Notariusz w oparciu o dowody przedstawione przez wierzyciela
wydaje nakaz zapłaty przy użyciu internetowego systemu MOKK (Sekcja 1 ustawy L). Dłużnik może wnieść sprzeciw do
właściwego sądu – wówczas sprawa toczy się w normalnym trybie. Jeżeli jednak
dłużnik nie wniesie sprzeciwu, to wystawiony w ten sposób nakaz zapłaty jest tytułem egzekucyjnym i podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.
Podobna
instytucja
funkcjonuje
w Chorwacji, gdzie notariusze wydają na-

Chorwacka
ustawa
egzekucyjna
Zgodnie z chorwacką ustawą
egzekucyjną
notariusz może
wydać nakaz
zapłaty, który będzie stanowił tytuł egzekucyjny
w przypadku, gdy
dłużnik nie złoży
sprzeciwu do
sądu.
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kazy zapłaty na podstawie autentycznych
dokumentów (zgodnie z art. 278 chorwackiej ustawy egzekucyjnej dokumentami
autentycznymi są faktury, wyciągi z ksiąg
rachunkowych, uwierzytelniony dokument prywatny oraz wszelki dokument
uznany za urzędowy zgodnie z przepisami szczególnymi). Zgodnie z chorwacką ustawą egzekucyjną notariusz może
wydać nakaz zapłaty, który będzie stanowił tytuł egzekucyjny w przypadku, gdy
dłużnik nie złoży sprzeciwu do sądu15.
Również na Białorusi notariusz może wydać Notarialny Tytuł Egzekucyjny, jeżeli
dysponuje dokumentami, które dowodzą,
że dłużnik uznaje roszczenie16.
W polskich realiach notariusz mógłby wydawać nakazy zapłaty w sprawach,
w których wierzyciel (przedsiębiorca) dysponuje roszczeniem stwierdzonym dokumentem (tzn. stwierdzonym w formie
dokumentowej w rozumieniu Kodeksu
cywilnego). Wówczas notariusz wydawałby nakaz zapłaty w formie aktu notarialnego. Po doręczaniu nakazu zapłaty dłużnik miałby możliwość złożenia sprzeciwu,
który miałby (podobnie jak w przypadku
europejskiego postępowania nakazowe-

go) skutek anulacyjny. Wówczas notariusz
przekazywałby dowody wraz z dokumentami do sądu, który będzie dalej prowadził postępowanie. Takie rozwiązanie
niesie za sobą wiele zalet, jednak jedną
z największych jest radykalne skrócenie
czasu postępowania. Notariusz będzie
w stanie wydać nakaz zapłaty (stanowiący
tytuł egzekucyjny) w ciągu jednego dnia.
Wtedy, po upływie terminu na złożenie
przez dłużnika sprzeciwu, wierzyciel będzie dysponował tytułem egzekucyjnym,
który po nadaniu klauzuli wykonalności
będzie nadawał się do wykonania w drodze egzekucji sądowej.
Notariat potwierdził już swoją zdolność do przejęcia części uprawnień sądów powszechnych w przypadku postępowania spadkowego, tzn. sporządzania
protokołów poświadczenia dziedziczenia
oraz aktów poświadczenia dziedziczenia. Udzielenie tych kompetencji notariatowi znacznie przyspieszało procedurę
stwierdzenie nabycia spadku, przy pozostawieniu możliwości wyboru uczestnikowi obrotu, czy wybiera opcją droższą,
ale szybszą, czy też tańszą, lecz trwającą
dłużej.

5.3. UGODY PRZED KOMORNIKAMI SĄDOWYMI
Organem, który powszechnie najbardziej kojarzy się z egzekucją roszczeń
pieniężnych, jest oczywiście komornik
sądowy. Należy jednak wskazać, że w aktualnym stanie prawnym czynności komornika sądowego wykraczają poza sferę
rozumianą tradycyjnie jako sfera egzekucji sądowej. Należy do nich m.in. sporządzenie protokołu stanu faktycznego
(art. 3 ust. 4 pkt 2 u.k.s.17) czy też doręczenie na zlecenie sądu bezpośrednio adresatowi (art. 3 ust. 4 pkt 2 u.k.s.). Komornicy są funkcjonariuszami publicznymi,
których profesjonalizm i status ustrojowy
pozwala na powierzenie im dodatkowych
zadań z zakresu dochodzenia roszczeń
pieniężnych bez użycia przymusu. Takim
rozwiązaniem jest funkcjonująca w wielu
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krajach możliwość zawierania ugód przed
komornikiem.
W Belgii komornik jest swego rodzaju
mediatorem, który pośredniczy między
stronami w negocjacjach. Z upoważnienia
wierzyciela może on sporządzać protokół
stanu faktycznego, formułować propozycje ugodowe czy też wysyłać upomnienia. Nie może jednak na tym etapie postępowania sądowego stosować przymusu
(art. 519 § 2 Kodeksu sądowego)18.
W Szwecji wierzyciel, który nie posiada
tytułu wykonawczego, może zwrócić się
do komornika (urzędu komorniczego –
kronofogdemyndighet) o wniosek o egzekucję. Wówczas urząd przekazuje wniosek, do którego dłużnik może wnieść zastrzeżenia (w tym przypadku sprawa trafia
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do sądu). W przypadku niewniesienia zastrzeżeń dłużnik albo spełnia świadczenia,
bądź też wniosek staje się tytułem egzekucyjnym nadającym się do natychmiastowej egzekucji (posiada walor natychmiastowej wykonalności)19.
Podobne rozwiązania wdrożone są
m.in. we Francji, Szwajcarii20, Luksemburgu21 oraz Hiszpanii22. Europejska Komisja ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) proponuje wdrożenie
rozwiązania polegającego na przyznaniu
pozasądowych kompetencji organom
egzekucyjnym. Miałoby to prowadzić do
powstania m.in. polubownego systemu
sporów23.
Te skuteczne rozwiązania wzorowane na innych jurysdykcjach mogłyby być
z powodzeniem implementowane w Polsce. Komornicy sądowi na wniosek wierzy-

ciela mogliby pośredniczyć w mediacjach
z dłużnikiem. Efektem takich negocjacji
byłaby wówczas ugoda, która miałaby
przymiot tytułu egzekucyjnego. Wówczas
wierzyciel nie musiałby czekać na zatwierdzenie ugody przez sąd, a tylko wnioskować o nadanie klauzuli wykonalności.
Takie rozwiązanie pozwoli na odciążenie
sądów przy zachowaniu odpowiedniej
gwarancji dla dłużnika, gdyż zarówno on,
jak i wierzyciel będzie miał możliwość złożenie skargi na czynności komornika do
właściwego sądu rejonowego. Dodatkowo,
zgodnie z brzmieniem art. 123 k.c., podjęcie
próby mediacji przed komornikiem (który
jest organem powołanym do egzekwowania roszczeń) przerywałoby bieg terminu
przedawnienia, co dawałoby wierzycielowi
alternatywę względem postępowania ugodowego z k.p.c.

5.4. PODSUMOWANIE
W celu przeciwdziałania zatorom płatniczym na etapie sporu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem niezbędne są zmiany
legislacyjne pozwalające na implementację rozwiązań sprawdzonych w porządkach
prawnych innych europejskich krajów.
Wprowadzenie nowej procedury mediacyjnej przed komornikiem sądowym pozwoli
na lepszą komunikację pomiędzy wierzy-

cielem a dłużnikiem, natomiast nowy rodzaj tytułu egzekucyjnego – notarialny
nakaz zapłaty – pozwoli na ominięcie procedury sądowej, co pozytywnie wpłynie na
obciążenie sądów. Dzięki wprowadzeniu
tych dwóch rozwiązań sędziowie będą mogli skupić się na rozstrzyganiu pozostałych
sporów, natomiast wierzyciele będą mogli
szybciej odzyskiwać swoje należności.

13 Badania Instytutu Badawczego ABR Sesta. https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sady-rzadko-przestrzegaja-terminu-na-wydanie-nakazu-zaplaty,185873.html
[dostęp: 01.08.2019].
14 https://www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2016/07/19/notariusz-wyda-nakaz-zaplaty/ [dostęp: 01.08.2019].
15 H. Winnicka, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zakresie stosowania rozporządzenia w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich

wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Temidum, https://www.temidium.pl/artykul/trybunal_sprawiedliwosci_unii_europejskiej-3748.html
[dostęp: 1.08.2019].
16 https://www.bnt.eu/pl/news/legal-news/2048-debt-collection-guidelines-for-business [dostęp: 1.08.2019].
17 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018. poz. 771).
18 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=13&cn=1967101002&table_name=LOI&nm=1967101053&la=F&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=35&imgcn.y=9 [dostęp: 1.08.2019].
19 https://ec.europa.eu/civiljustice/simplif_accelerat_procedures/simplif_accelerat_procedures_swe_pl_order.htm [dostęp: 1.08.2019].
20 https://www.uihj.com/en/ressources/21651/00/switzerland__canton_of_geneva__-_en.pdf [dostęp: 1.08.2019].
21 http://www.uihj.com/en/ressources/10148/88/luxembourg_-_en.pdf [dostęp: 1.08.2019].
22 http://www.uihj.com/en/ressources/21650/90/spain_-_en.pdf [dostęp: 1.08.2019].
23 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cfc45 [dostęp: 1.08.2019].
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6.1. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYZYKO
UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
Przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce działają w zmiennym otoczeniu rynkowym, w gospodarce globalnej.
Oznacza to, że każdego dnia pojawiają się
nowe potrzeby konsumpcyjnie, zmienia
się otoczenie gospodarcze, powstają nowe
technologie. Dla jednych zmiany na rynku
są szansą na rozwój, dla innych oznaczają
utratę dochodu, zysku, a nawet bankructwo.

Na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich stabilność finansową wpływ ma zarówno otoczenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne. (Tabela 1).
Przedsiębiorca ma wpływ na otoczenie
wewnętrzne wynikające z prowadzonej
działalności – osoby decyzyjne odpowiadają za wybór strategii działania, kwalifikacje menadżerów, kontrolę kosztów czy
wysokość zadłużenia. Bardzo ważnym
aspektem każdej działalności jest badanie konkurencji i rozwój jej potencjału na
rynku. Nie bez znaczenie są również wydatki i budżet na działania marketingowe
wspierające sprzedaż i działania PR-owe
budujące markę przedsiębiorstwa. Na otoczenie zewnętrzne przedsiębiorca nie ma
wpływu. Powinien jednak zidentyfikować
czynniki wpływające na jego działalność
i badać ryzyko ich wystąpienia w określonym czasie.

W globalnej gospodarce rynkowej sytuacja na arenie międzynarodowej odgrywa
ogromną rolę, ponieważ problemy w jednej części świata mają wpływ na wszystkie podmioty gospodarcze. Niestabilność
władzy i rządu ma wpływ na inwestycje
obcego kapitału w rodzimą gospodarkę i stabilność polskiej waluty, a zmiany
w przepisach prawa, zwłaszcza na poziomie Unii Europejskiej, mogą doprowadzić
do destabilizacji branży, w której przedsiębiorstwo działa. Niektóre branże są bardzo
wrażliwe na globalną politykę, zwłaszcza
w obszarze zmian cen surowców na rynkach międzynarodowych. Wzrost lub spadek cen może prowadzić do obniżenia
poziomu sprzedaży lub wzrostu kosztów
produkcji, a to obniża rentowność prowadzonej działalności.
Zmiany w otoczeniu gospodarczym
oddziałują na przedsiębiorstwo i wpływają na jego ryzyko utraty płynności finansowej.

Jeżeli płynność finansowa jest niska, to
przedsiębiorstwo nie reguluje swoich
zobowiązań w terminie, staje się niewypłacalne i w efekcie bankrutuje.
Skutkiem tego są decyzje podejmowane przez osoby zarządzające. Na początku podmiot gospodarczy zmniejsza

TABELA 1

Niekorzystne czynniki wpływające na kondycję przedsiębiorstwa
Otoczenie wewnętrzne
strategia działania
niskie kwalifikacje menadżerów
niedostateczna kontrola kosztów
zbyt wysokie zadłużenie
zlekceważenie konkurencji
słaby marketing i promocja

Otoczenie zewnętrzne
sytuacja międzynarodowa
niestabilność rządu i władzy
wzrost cen surowców
zmiana kursów walut
wzrost stóp procentowych
zmiany w przepisach prawa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Bekas, Windykacja należności w praktyce, Warszawa 2013, s. 18.
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Dłużnicy
notowani
na GPW
Aż 64 z 416
podmiotów
notowanych na
Giełdzie Papierów
Wartościowych
widnieje w bazie
KRD jako
dłużnicy.

5mld zł

koszty
prowadzonej
Papierów
Wartościodziałalności, takie jak:
wych (GPW) okazują się
wydatki na promocję
nierzetelnymi płatnikai reklamę czy wynami. Z 416 notowanych
grodzenie
pracownina GPW aż 64 widnieje
Tyle wynosi
ków. Często rezygnuje
w bazie KRD jako dłużłączna wartość
z inwestycji w rozwój
nicy. Zadłużone spółki
zobowiązań, które
przedsiębiorstwa
czy
giełdowe mają w sumie
mikroprzedsiębiorcy
produktów. Potem prze941 zobowiązań wobec
widniejący
w
bazie
KRD
staje regulować własne
222 wierzycieli25.
muszą zwrócić swym
zobowiązania. Zaczyna
Żeby lepiej zrozusię od drobnych faktur,
wierzycielom.
mieć problem zadłua na końcu – nieuregużenia, które wpływa na
lowane są płatności wobec kluczowych
ryzyko utraty płynności finansowej, warodbiorców. Ostatnią fazą problemów fito przyjrzeć się czynnikom determinująnansowych przedsiębiorstwa jest zwalcym jego powstawanie – wewnętrznym
nianie pracowników i stopniowa wyi zewnętrznym (Tabela 2). Na wewnętrzprzedaż majątku.
ne czynniki wpływ ma sam przedKonsekwencją kłopotów finansowych
siębiorca – to on decyduje, na jakich
przedsiębiorstwa są powstające zatozasadach i komu będzie sprzedawał prory płatnicze, które prowadzą do utraty
dukty i usługi z odroczonym terminem
płynności finansowej. Efektem tego jest
płatności. Przedsiębiorca opracowuje
brak gotówki na podstawowe wydatki.
również zasady zabezpieczające transBadania prowadzone na rynku dowoakcje z odbiorcami w procesie oceny
dzą, w jak trudnej sytuacji znalazło się
ryzyka kredytowego, w tym weryfikacji
wiele przedsiębiorstw właśnie z powopotencjalnych klientów. Określa również
du zatorów płatniczych. W bazie danych
zabezpieczenia i zapisy w umowach,
Krajowego Rejestru Długów BIG (KRD)
kontraktach lub zleceniach chroniące go
widnieje prawie 190 tys. mikroprzedsięprzed nieuczciwymi praktykami odbiorbiorstw, które mają do oddania swoim
ców. Należy podkreślić, iż brak wiedzy
wierzycielom zobowiązania o łącznej
o stanie finansów partnerów w biznesie
wartości 5 mld zł. W ciągu ostatnich
prędzej czy później będzie mieć swoje
5 lat liczba zadłużonych jednoosobokonsekwencje w postaci nieuregulowawych działalności gospodarczych zwięknych należności.
szyła się o ponad 62%24. Co ciekawe, naDo czynników zewnętrznych, w tym
wet krajowe spółki notowane na Giełdzie
makroekonomicznych, należą nie tyl-

TABELA 2

Czynniki wpływające na ryzyko utraty płynności finansowej
Otoczenie wewnętrzne
procedury polityki kredytowej
ocena ryzyka kredytowego,
w tym weryfikacja potencjalnego klienta
zabezpieczenia i zapisy w umowach,
kontraktach, zleceniach

Otoczenie zewnętrzne
makroekonomiczne – wypływające
z otoczenia zewnętrznego firmy
styl zarzadzania finansami oraz
gospodarowanie budżetem domowym
priorytety płatności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Bekas, dz. cyt., s. 42.
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ko sytuacja gospodarcza kraju czy danej branży, lecz także problemy w gospodarce globalnej. Styl zarządzania
finansami i gospodarowanie budżetem
domowym kształtują etykę regulowania zobowiązań przedsiębiorców i konsumentów. Dłużnik znający zwyczaje swoich wierzycieli wie, komu musi
zapłacić w terminie, a z kim może negocjować zapłatę. Dlatego dobrze jest
zweryfikować, jak wyglądają priorytety
płatności dłużników i które miejsce na
liście płatności zajmuje sam przedsiębiorca. Warto zwróci uwagę na pewien
fakt – dłużnik płaci w pierwszej kolejności tym usługodawcom i dostawcom,
którzy wprowadzają rygorystyczne
sankcje za nieuregulowane w terminie
należności oraz tym, których strata byłaby dla niego bardzo dotkliwa.

Rozpoczynając działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca jest przekonany,
że jego działalność będzie się rozwijać i że
nie grozi mu utrata płynności finansowej.
Perspektywa wzrostu i chęć osiągnięcia
coraz większych zysków zachęcają do
inwestowania i zwiększania sprzedaży.
Utrata płynności finansowej może doprowadzić przedsiębiorstwo do powstania zatorów płatniczych, a te z kolei przyczynią
się do nieregularnego wywiązywania się
z zobowiązań wobec innych podmiotów
gospodarczych, banków lub instytucji.

Klasycznym błędem popełnianym przez
przedsiębiorców jest ignorowanie trudnej sytuacji finansowej swoich odbiorców i wiara w to, że za kilka miesięcy sytuacja na rynku poprawi się.

6.2. ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI JAKO
PROCES KSZTAŁTUJĄCY PŁYNNOŚĆ
FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
Istotą działania przedsiębiorstwa w ramach gospodarki rynkowej jest to, że
może ono podejmować niezależne decyzje gospodarcze, współpracując z innymi
podmiotami na rynku w granicach obowiązującego prawa. Pomnażanie kapitału przedsiębiorstwa i jego majątku odbywa się w czasie. Proces ten jest związany
z cyklem operacyjnym przedsiębiorstwa,
zwanym cyklem kapitału obrotowego.
Przeanalizujmy go na przykładzie działania przedsiębiorstwa produkcyjnego,
handlowego i usługowego (Rysunek 1).
Przedsiębiorstwo produkcyjne dysponuje środkami pieniężnymi, za które kupuje
materiały i surowce potrzebne w procesie
produkcyjnym do wytworzenia towarów.
Są one sprzedawane na rynku potencjalnym klientom. Sprzedaż może odbywać
się za gotówkę, ale zazwyczaj jest realizowana z odroczonym terminem płatności.

Powoduje to powstanie należności z tytułu dostaw i usług. Po wpłynięciu środków
na konto przedsiębiorstwo reguluje swoje
zobowiązania względem dostawców. Następnie cykl powtarza się. W przedsiębiorstwie handlowym cykl ten jest krótszy, ponieważ za sprzedane towary nabywa się
wyroby gotowe, które jako towar sprzedawane są następnie odbiorcom. W obrocie
detalicznym towary sprzedaje się za gotówkę, a w obrocie hurtowym w kredycie
kupieckim. Pomnażanie kapitału i majątku
przedsiębiorstwa wpływa na jego wartość w czasie. Maksymalizacja wartości
jest możliwa przy zachowaniu płynności
finansowej.
Jedną z przyczyn utraty płynności finansowej są zatory płatnicze spowodowane tym, że odbiorcy, którym sprzedano
towar lub usługę z odroczonym terminem
płatności, nie regulują swoich zobowiązań
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RYSUNEK 1

Cykl operacyjny przedsiębiorstwa

Sprzedaż
z odroczonym
terminem
płatności

Wyroby gotowe,
towary, usługi

Wpływ należności
od odbiorców

za Spr
go zed
tó aż
w
kę

Należności od odbiorców
z tytułu dostaw
towarów i usług

Produkcja,
handel, usługi

Środki pieniężne

Zakup
za gotówkę
lub z odroczonym
terminem
płatności

Materiały, surowce,
towary, usługi

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Bekas, dz. cyt., s 19.

RYSUNEK 2

Proces zarządzania należnościami

1
ELEMENTY
PROCESU
ZARZĄDZANIA
NALEŻNOSCIAMI

2
3

PREWENCJA

Działania minimalizujące
ryzko powstawania
przeterminowanych należności

MONITORING
Kontrola
spływu
należności

WINDYKACJA

Odzyskiwanie nieuregulowanych
należności na etapie windykacji
polubownej, sądowej i egzekucyjnej
Źródło: opracowanie własne.

w terminie. Efektem tego jest brak wystarczającej ilości środków pieniężnych na
zakup materiałów, surowców czy towarów. Doprowadza to do sytuacji, w której
przedsiębiorstwo musi skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Wiąże
się to z pewnymi konsekwencjami. Uruchomiony kredyt w banku prowadzi do
spłaty rat kapitału i odsetek. Kredyt kupiecki zaciągnięty u dostawców może okazać
się niewystarczający, co w konsekwencji
prowadzi do nieregulowania w terminie
zobowiązań i wydłużania terminów płat-
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ności. Przedsiębiorstwo, które nie reguluje swoich zobowiązań w terminie, jest
postrzegane na rynku jako nierzetelne
i traci zaufanie wśród swoich partnerów
biznesowych. Dlatego dla przebiegu całego cyklu operacyjnego duże znaczenie
ma umiejętne zarządzanie należnościami
(Rysunek 2).
Zarządzanie należnościami można
zdefiniować jako „proces, którego celem
jest zachowanie płynności finansowej poprzez zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i skuteczne od-
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zyskiwanie nieuregulowanych należności
na etapie postępowania polubownego,
sądowego i egzekucyjnego. Składa się on
z trzech etapów: prewencji, monitoringu
i windykacji”26.
„Prewencja to zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności.
Oznacza to, że przedsiębiorstwo powinno
opracować zasady i procedury minimalizujące ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Będą to działania, których celem
jest:
s prawdzenie kontrahenta na podstawie dostępnych źródeł informacji,
w
 eryfikacja zdolności finansowej
potencjalnych klientów,
o
 pracowanie zasad zawierania zleceń, umów oraz sposobów ich zabezpieczenia,
m
 inimalizacja ryzyka związanego
ze sprzedażą z odroczonym terminem płatności,
w
 drożenie zasad i procedur funkcjonowania działów sprzedaży, reklamacji.
Monitoring to kontrola spływu należności. Raporty, które powinien analizować
przedsiębiorca, powinny przedstawiać informacje, kiedy odbiorcy regulują płatności za wystawione faktury, po jakim czasie
od terminu płatności wpływa zapłata za
dostarczone towary lub usługi, jaka jest
struktura przeterminowanych należności
itp. Dzięki tym działaniom podmiot gospodarczy wie, jak duże straty w przedsiębiorstwie powoduje nieterminowe regulowanie należności przez odbiorców.
Wiedza ta pozwala podejmować działania
windykacyjne, które są ważnym etapem
procesu zarządzania należnościami. Wiąże się z tym także umiejętność negocjowania spłaty zadłużenia, w której dużą rolę
odgrywa prawidłowa komunikacja. Nego-

cjacje bardzo często decydują o tym, jak
nierzetelny klient postrzega samego wierzyciela”27.

W dobie informatyzacji i dostępu do
najnowszych technologii każdy przedsiębiorca może skorzystać z zaawansowanych systemów informatycznych
wspierających proces zarządzania należnościami.
Podstawą są systemy dla działów księgowości, logistyki, produkcji. Bezpośrednie połączenie z bankiem i szybki podgląd
konta bankowego pozwalają każdego dnia
śledzić wpływy i wydatki przedsiębiorcy.
Automatyzacja procesów biznesowych
umożliwia opracowanie ścieżek windykacji i skorzystanie z systemów wspierających proces zarządzania należnościami.
Jest to szczególnie ważne wtedy, kiedy
podmiot gospodarczy ma kilkaset, a nawet kilkanaście tysięcy odbiorców towarów i usług.
Zarządzanie należnościami to proces,
który wpływa na minimalizowanie ryzyka
powstawania zatorów płatniczych, a tym
samym na ryzyko utraty płynności finansowej. Przedsiębiorca powinien zdać sobie sprawę z tego, że takie działania jak:
weryfikacja potencjalnych klientów, monitoring płatności i działania windykacyjne zwiększają jego szanse na efektywne
zarządzanie cyklem kapitału obrotowego.
Przy transakcjach z odroczonym terminem płatności niejednokrotnie okazuje
się, że kontrahent nie reguluje w terminie
należności za zakupione towary lub usługi. Dlatego warto przyjrzeć się błędom
popełnianym przez podmioty gospodarcze na rynku. Przedsiębiorcy, szczególnie
mikroprzedsiębiorstwa, zawierają transakcje bez stosownych pisemnych umów
lub zleceń. W dużej mierze wynika to
z braku wiedzy prawniczej i finansowej
związanej z zarzadzaniem działalnością
gospodarczą. Kolejnym błędem jest brak
zabezpieczeń umów oraz niestosowanie
klauzul umownych, które ułatwiają ewen-
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tualną windykację. Częstym zjawiskiem
jest nieefektywny monitoring spłaty należności polegający na tym, że wierzyciel
nie potrafi zidentyfikować kłopotów finansowych klientów i w porę nie reaguje na
nieuczciwe praktyki partnerów z biznesie.
Podmioty gospodarcze zbyt liberalnie traktują nieterminowo płacących odbiorców
w obawie przed utratą klientów lub udzielają zgody na zbyt długie terminy płatności, szczególnie w przypadku kontraktów
z podmiotami o silnej pozycji rynkowej.
Przedsiębiorcy stosują niewłaściwe źródła
finansowania należności, co wprost wynika z braku wiedzy i edukacji na ten temat.
Dla większości polskich firm sprawdzoną
metodą poprawy płynności finansowej
jest nieregulowanie w terminie własnych
zobowiązań. Podmioty gospodarcze kredytują się, nie płacąc w terminie innym
uczestnikom obrotu gospodarczego.
Istnieje szereg działań, jakie można
podjąć, aby efektywnie zarządzać należnościami. Przedsiębiorca może:

zwracać szczególną uwagę na warunki kontraktu, w szczególności na
zabezpieczenia oraz sposób i termin rozliczenia transakcji;

monitorować płatności klientów,
ponieważ dzięki temu wie, kiedy
zaczynają się problemy finansowe
jego odbiorców. Ma wtedy szansę
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wcześniej zareagować na powtarzające się opóźnienia w płatnościach;

w razie problemów ustalić przyczynę braku zapłaty. Jeżeli wina leży
po stronie przedsiębiorcy, to należy
niezwłocznie wyjaśnić sytuację. Nie
można dawać klientom pretekstu
do tego, aby spóźniali się z płatnościami;

informować klientów o sankcjach,
które grożą im za nieregulowanie
w terminie należności. Przedsiębiorca zwiększa tym samym swoją
szansę na szybkie uregulowanie należności przez dłużników.
Efektywne zarządzanie należnościami przynosi wymierne korzyści każdemu podmiotowi gospodarczemu. Przede
wszystkim przedsiębiorca ma pewność,
że w sposób profesjonalny kontroluje ryzyko braku zapłaty, a tym samym zapobiega utracie własnej płynności finansowej.
Profesjonalne zarządzanie należnościami oznacza również zwiększenie własnej
wiarygodności i wypłacalności wśród instytucji finansowych oraz poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez
możliwość wydłużenia kredytu kupieckiego odbiorcom, co wprost przekłada się na
wzrost sprzedaży.
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6.3. SPOSOBY MINIMALIZOWANIA RYZYKA
POWSTAWANIA PRZETERMINOWANYCH
NALEŻNOŚCI
Działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu minimalizowania ryzyka
powstawania przeterminowanych należności są związane z działaniami prewencyjnymi całego procesu zarządzania należnościami. Warto zwrócić uwagę na fakt,
że ryzyko braku zapłaty zależy od oceny
wiarygodność i wypłacalność kontrahenta. Jeżeli kontrahent jest nierzetelny i nie
płaci innym w terminie, to istnieje duże
prawdopodobieństwo, że nie zapłaci również przedsiębiorcy. Innym czynnikiem
mającym wpływ na ryzyko braku zapłaty jest koniunktura na rynku i sytuacja
w branży. Zmiana sytuacji w danej branży
ma wpływ na spadek lub wzrost w innych
sektorach gospodarki. Nie bez znaczenia
jest również etyka regulowania zobowiązań przez odbiorców.

Jednym ze sposobów minimalizowania
ryzyka powstawania przeterminowanych
należności jest opracowanie polityki kredytowej przedsiębiorstwa, która wiąże
się ze sprzedażą z odroczonym terminem
płatności, czyli z udzieleniem kredytu
kupieckiego odbiorcy.
Instrumentami polityki kredytowej są:
ocena wiarygodności finansowej odbiorcy,
ustalenie zasad sprzedaży z odroczonym
terminem płatności, zastosowanie zabezpieczeń transakcji oraz windykacja przeterminowanych należności. Wyznaczenie
standardów kredytowych pomaga przedsiębiorcy zakwalifikować poszczególnych
odbiorców do grupy niskiego, umiarkowanego i wysokiego ryzyka oraz dostosować
dla każdej z grup inne warunki współpracy
i limity kredytowe. Znajomość ryzyka kredytowego pozwala firmie wyeliminować
nieuczciwych kontrahentów oraz określić
wysokość nieściągalnych należności przy
odpowiednim poziomie sprzedaży.

Minimalizowanie ryzyka powstawania
przeterminowanych należności wiąże również z przeniesieniem ryzyka braku zapłaty
na inny podmiot, który zabezpieczy transakcje z odbiorcami. Przedsiębiorca może
skorzystać z usługi instytucji ubezpieczeniowej lub faktoringowej. Ubezpieczenie
należności to usługa oferowana przez wyspecjalizowaną spółkę ubezpieczeniową.
Jeżeli przedsiębiorstwo sprzedaje towary
i usługi z odroczonym terminem płatności, to wykupiona polisa ubezpieczeniowa
gwarantuje mu otrzymanie zapłaty w przypadku niedotrzymania przez kontrahentów
terminów płatności.
Innym sposobem minimalizowania ryzyka powstawania przeterminowanych
należności jest dobra organizacja pracy
oraz przepływ informacji wewnątrz samej organizacji. To również szereg działań, które przedsiębiorca podejmuje, aby
nie dopuścić do sytuacji, w której odbiorca wykorzystuje niedociągnięcia i błędy
proceduralne do wydłużania terminów
płatności. Odbiorca może również w działaniach wierzyciela wskazywać proceduralne potknięcia, usprawiedliwiając tym
samym brak zapłaty. Dlatego przedsiębiorca powinien już w umowie zaznaczyć,
jakie kroki podejmie w przypadku braku
zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę.
W kontrakcie mogą znaleźć się zapisy uwzględniające sposób reklamacji
lub zasady akceptacji wykonania usługi
i moment wystawienia faktury. Można też
wprowadzić zapis o konieczności protokolarnego odbioru usługi przez wyznaczone osoby. Nieraz wystarczy spisać krótką
umowę, w której przedsiębiorca zobowiązuje się do świadczenia określonych usług.
Należy również zadbać o to, aby w przedsiębiorstwie w prawidłowy sposób obsługiwano klientów. Odpowiednie procedury
uchronią przedsiębiorcę przed nierzetelny-

Odpowiedzialność
handlowców
za cele
jakościowe
Przedsiębiorstwo powinno
odpowiednio
motywować
dział sprzedaży,
aby handlowcy
zawierali jak najmniej ryzykownych transakcji.
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mi klientami. Warto pamiętać, że przedsiębiorstwo powinno również odpowiednio
motywować dział sprzedaży, aby handlowcy zawierali jak najmniej ryzykownych
transakcji. Jeżeli przedsiębiorca uczyni
pracownika działu handlowego odpowiedzialnym za spływ gotówki od odbiorców
i opracuje odpowiedni system jego motywowania do osiągniecia wyznaczonych
celów jakościowych, to uniknie sytuacji,
kiedy handlowiec na siłę sprzedaje towar
zadłużonemu klientowi i walczy z działem
windykacji o niewstrzymanie dostaw. Dotyczy to w szczególności branż, w których
handlowiec nie tylko pozyskuje nowych
klientów, lecz także opiekuje się już pozyskanymi i jest odpowiedzialny za spływ zamówień lub zleceń od kontrahentów.

Podczas spisywania umowy strony powinny przedstawić jasno swoje stanowiska i określić, na czym im zależy. Przedsiębiorca powinien się upewnić, że klient
tak samo jak on rozumie wszystkie zapisy umowy i warunki współpracy. Należy
poinformować kontrahenta, jakie sankcje grożą mu za nieterminowe płatności.
Warto uświadomić odbiorcę, że przedsiębiorca poważnie traktuje współpracę z nim oraz stosuje skuteczne metody
odzyskiwania przeterminowanych należności. Warto też w umowie zaznaczyć,
że przedsiębiorca współpracuje z biurem
informacji gospodarczej i skorzysta z tego
narzędzia windykacji, by dopisać dłużnika
do bazy, z której korzysta wiele podmiotów gospodarczych na rynku.

6.4. ŹRÓDŁA OCENY WIARYGODNOŚCI
I WYPŁACALNOŚCI PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH ORAZ KONSUMENTÓW
Na ocenę kontrahenta wpływa wiele czynników, takich jak: reputacja, jego
sytuacja finansowa, otoczenie gospodarcze, własne doświadczenie przedsiębiorcy
zdobyte w trakcie długoletniej współpracy
z odbiorcą, historia płatności. Oceny wiarygodności kontrahenta można dokonać
na podstawie różnych źródeł informacji.
Istotnym kryterium jest również badanie otoczenia gospodarczego odbiorców
i ogólna sytuacja na rynku.
Zawierając umowę lub podpisując
zlecenie, przedsiębiorca powinien weryfikować podstawowe informacje o kontrahencie, które stanowią fundament
zawierania wszystkich umów. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są wpisane do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej,
a spółki prawa handlowego i pozostałe firmy działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dla bezpieczeństwa zawieranych
transakcji należy się upewnić, że istnienie
i funkcjonowanie w obrocie gospodar-
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czym odbiorcy potwierdza dostępny rejestr. Należy zwrócić szczególną uwagę
na to, czy dane znajdujące się w rejestrze
zgadzają się z informacjami podawanymi
przez kontrahenta. Weryfikując swojego
potencjalnego odbiorcę lub stałego klienta, przedsiębiorca może skorzystać z różnych źródeł informacji, które pozwalają
potwierdzić wiarygodność i wypłacalność
podmiotów gospodarczych (Rysunek 3).
Wewnętrzne źródła informacji zawierają dotychczasową historię współpracy
oraz informacje o terminowości regulowania zobowiązań przed odbiorców. Dane
przechowywane w bazach przedsiębiorcy pozwalają ocenić jakość wzajemnych
kontaktów. Dzięki nim przedsiębiorca
może oszacować, jak będzie przebiegać
współpraca w przypadku zaoferowania
kontrahentowi korzystniejszej oferty cenowej lub atrakcyjniejszych rabatów.
Zewnętrzne źródła informacji dostarczają najróżniejszych danych o podmiotach gospodarczych i ich kondycji finan-

ROZDZIAŁ 6

RYSUNEK 3

Źródła oceny wiarygodności i wypłacalności
podmiotów gospodarczych oraz konsumentów

2
1

3

4

ŹRÓDŁA OCENY
WIARYGODNOŚCI
I WYPŁACALNOŚCI
KLINETÓW

1. WEWNĘTRZNE
źródła informacji

2. ZEWNĘTRZNE

5

źródła informacji

3. INFORMACJE

określające reputację
i kondycję
finansową klienta

4. INFORMACJE
dotyczące
majątku klienta

5. INFORMACJE

zebrane w internecie
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Bekas, dz. cyt., s. 148.

sowej. Każdy przedsiębiorca powinien
sam określić, jakich danych potrzebuje,
aby ocenić ryzyko transakcji z odbiorcą. Zewnętrznymi źródłami informacji,
z których na co dzień korzystają przedsiębiorcy, są: biura informacji gospodarczej,
wywiadownie gospodarcze przedstawiające między innymi informacje o kondycji finansowej odbiorcy oraz giełdy wierzytelności, czyli bazy danych, w których
wierzyciele wystawiają swoje długi na
sprzedaż. Warto pamiętać, że jedynymi instytucjami, które w Polsce są uprawnione
do gromadzenia i ujawniania informacji
gospodarczych o zadłużeniu lub wywiązywaniu się przedsiębiorców i konsumentów z zobowiązań, są biura informacji gospodarczej.
Określenie reputacji i kondycji finansowej potencjalnego klienta dotyczy szeregu
dokumentów, które przedsiębiorca powinien pozyskać, aby zweryfikować wypłacalność odbiorcy. Wśród nich znajdują
się: zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
dokumenty finansowe przedsiębiorstwa
czy referencje. Aktualne zaświadczenie
o niezaleganiu z podatkami i składkami

daje gwarancję, że podmiot gospodarczy
ma wystarczające środki finansowe na
regulowanie bieżących opłat. Oceniając
ryzyko kredytowe, przedsiębiorca powinien sięgnąć do sprawozdań finansowych
odbiorców, które odzwierciedlają jego
sytuację finansową w minionym okresie
rozliczeniowym. Na przykład z danych
zawartych w bilansie można dowiedzieć
się, jakimi środkami dysponuje kontrahent
i jakie jest źródło ich pochodzenia. Dysponując informacjami ze sprawozdań finansowych, przedsiębiorca może analizować
sytuację potencjalnego kontrahenta pod
kątem płynności finansowej, wypłacalności, zadłużenia, rentowności.
Referencje to doskonałe źródło badania reputacji przedsiębiorcy i tego, jak wywiązuje się on z zawartych umów. Jakość
produktów i usług, gwarancja wykonania,
rzetelność dostaw to niezbędne elementy
każdej udanej transakcji. Referencje pozwalają stwierdzić, jak inni kontrahenci
oceniają współpracę z danym podmiotem, jak również ustalić, czy potencjalny klient wywiązywał się z postanowień
umowy i czy regulował w terminie płatności za towary lub usługi.

Zewnętrzne
źródła
informacji
Przedsiębiorcy korzystają
na co dzień z:
biura informacji
gospodarczej,
wywiadowni
gospodarczych
przedstawiających między
innymi informacje o kondycji finansowej
odbiorcy oraz
giełdy wierzytelności, czyli bazy
danych, w których wierzyciele
wystawiają
swoje długi
na sprzedaż.
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Ocena wiarygodności
finansowej
odbiorcy
Powinna być
uzależniona od
tego, czy kontrahent pierwszy raz
kupuje towar lub
zamawia usługę,
od klasy ryzyka,
do której został
on zaliczony oraz
wielkości transakcji.
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Cennym źródłem informacji dotyczących majątku klient są księgi wieczyste
prowadzone przez sądy. Dla każdej nieruchomości jest prowadzona odrębna księga wieczysta opatrzona numerem. Z wypisu przedsiębiorca może dowiedzieć się
między innymi: gdzie nieruchomość jest
położona, kto jest jej właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym, jakie roszczenia lub ograniczenia ciążą na nieruchomości, w tym jakie są obciążenia hipoteki. Informacje o majątku kontrahenta
zdobyte podczas zawierania kontraktu
będą bardzo pomocne podczas egzekucji.
Wierzyciel bowiem sam musi wskazać komornikowi, z jakich części majątku dłużnika ma prowadzić egzekucję.
Internet jest doskonałym źródłem informacji pozwalającym zweryfikować
klienta. Informacje można otrzymać
z portali społecznościowych, serwisów
ekonomicznych i branżowych oraz stron
www. Na stronie internetowej kontrahenta powinny znajdować się informacje

dotyczące jego nagród, osiągnięć, sukcesów. Cennych informacji dostarczy sekcja
prezentująca aktualności i informacje dla
prasy. Można dowiedzieć się z pierwszej
ręki o sukcesach firmy czy ciekawych
kontraktach. Większe podmioty na swoich portalach umieszczają kodeksy etyczne zawierające zasady, którymi kierują
się, prowadząc działalność gospodarczą.
Portale społecznościowe stanowią cenne
źródło informacji o konsumentach, ich
preferencjach, zainteresowaniach. Serwisy ekonomiczne lub branżowe często
prowadzą czaty i fora, gdzie toczą się dyskusje na różne tematy. Niektóre portale
pozwalają klientom na wystawienie oceny
za dobrze zrealizowany kontrakt lub udostępniają referencje udzielone przedsiębiorcy przez klientów.
Ocena wiarygodności finansowej odbiorcy powinna być uzależniona od tego,
czy kontrahent pierwszy raz kupuje towar
lub zamawia usługę, czy też jest stałym
klientem i dokonuje regularnych zaku-
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pów. Ocena zależy również od klasy ryzyka, do której został on zaliczony. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem
płatności klienci wysokiego ryzyka będą
podlegać innej ocenie niż klienci z grupy niskiego ryzyka. Należy też wziąć pod
uwagę wielkość transakcji. Dokonując
weryfikacji odbiorców w oparciu o różne
źródła informacji, przedsiębiorca zwiększa
szansę na zawarcie transakcji z podmiotami oraz osobami wiarygodnymi i wypłacalnymi.
Na przedsiębiorstwo, które działa
w zmiennym otoczeniu gospodarczym,
wpływa szereg czynników zewnętrznych
i wewnętrznych. Mogą one doprowadzić
do problemów finansowych przedsiębiorstwa. W najtrudniejszej sytuacji są te
podmioty gospodarcze, który w terminie nie regulują własnych zobowiązań.
Często przyczyną jest brak wystarczających środków finansowych, ponieważ
odbiorcy nie płacą w terminie faktur za
dostarczone towary lub wykonane usługi. W konsekwencji pojawiają się zatory
płatnicze i przedsiębiorstwo traci płyn-

ność finansową. Efektywne zarządzanie
należnościami wpływa na minimalizowanie ryzyka powstawania zatorów płatniczych, a tym samym na ograniczanie
ryzyka utraty płynności finansowej. Jednym ze sposobów minimalizowania ryzyka powstawania przeterminowanych
należności jest opracowanie polityki kredytowej przedsiębiorstwa, w szczególności ocena ryzyka kontraktu, czyli ocena
wiarygodności i wypłacalności odbiorców. Innym sposobem minimalizowania
ryzyka powstawania przeterminowanych
należności jest dobra organizacja pracy
oraz przepływ informacji wewnątrz samej organizacji. Ważne z punktu widzenia
przedsiębiorstwa jest przeniesieniem ryzyka braku zapłaty na inny podmiot, który zabezpieczy transakcje z odbiorcami.
Przedsiębiorca może skorzystać z usługi
instytucji ubezpieczeniowej lub faktoringowej. Tylko silne podmioty, bardzo dobrze zarządzane, ograniczające ryzyko
utraty płynności gospodarczej są w stanie przetrwać i rozwijać się w zmiennym
otoczeniu gospodarczym.

24 5 miliardów złotych długu mikroprzedsiębiorców, w https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2019/5-miliardow-zlotych-dlugu-mikroprzedsiebiorcow
[dostęp: 3.08.2019].
25 Na GPW przybyło dłużników, w https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Na-GPW-przybylo-dluznikow [dostęp: 3.08.2019].
26 M. Bekas, Windykacja należności w praktyce, Warszawa 2013, s 20.
27 M. Bekas, dz. cyt., s. 21.

41

7

OCENA MECHANIZMÓW
FINANSOWYCH
WSPIERAJĄCYCH
ZARZĄDZANIE
PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

42

ROZDZIAŁ 7

7.1. NARZĘDZIA FINANSOWE WSPIERAJĄCE
PRZEDSIĘBIORSTWA W ZARZĄDZANIU
PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
Przedsiębiorstwa nie są osamotnione w swojej ciągłej walce o zachowanie
płynności finansowej.

Na rynku dostępny jest szereg produktów
i usług, oferowanych zarówno przez banki, jak i instytucje z sektora pozabankowego, mających na celu wsparcie firm w zarządzaniu tą kategorią ekonomiczną.
Do najważniejszych z nich należą:
k redyt obrotowy,
faktoring,

forfaiting,
c
 ash pooling,
c
 ash management,
s ekurytyzacja aktywów.
O tym, jak ważna jest umiejętność
wykorzystywania narzędzi finansowych
wspierających przedsiębiorstwa w zarządzaniu płynnością finansową, świadczą
statystyki. Odsetek firm, które zbankrutowały – pomimo przynoszenia zysków –
wynosi około 60% we Francji, a w Wielkiej
Brytanii dochodzi do nawet 80%28. W Polsce brakuje dokładnych danych dotyczących przyczyn upadłości przedsiębiorstw,
natomiast, jak wynika z badania przeprowadzonego dla BIG InfoMonitor, ponad
50% mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zmaga się z zatorami płatniczymi,
czyli problemami z uzyskaniem płatności
za swoje towary czy usługi29.

siębiorstwa do uzupełniania przejściowych niedoborów płynności finansowej.
Jest udzielany na okres nieprzekraczający 12 miesięcy i służy do finansowania
działalności operacyjnej firmy tj. zakupów
materiałów, towarów, surowców czy też
regulowania bieżących zobowiązań. Pomimo krótkoterminowego
charakteru tego produktu, jego wielokrotne prolongowanie może w rzeczywistości prowadzić do
uznania go za długotermiMikro, małych
nowe źródło finansowania.
i średnich przedsięPrzyznanie kredytu obrobiorstw zmaga się
towego jest poprzedzone
procesem oceny zdolności z zatorami płatniczymi.
(według badania
kredytowej przedsiębiorstwa, czyli jego zdolności
dla BIG InfoMonitor)
do przyszłej spłaty zadłużenia w określonej wysokości i terminach.
Banki bardzo często wymagają od podmiotów gospodarczych przedstawienia
zadowalających zabezpieczeń spłaty kredytu w celu ograniczenia lub wręcz przetransferowania ryzyka kredytowego30.

50%

7.1.2. FAKTORING
Kolejnym produktem zdobywającym
coraz większą popularność jest faktoring.
Istota faktoringu polega na nabywaniu
przez banki lub wyspecjalizowane instytucje krótkoterminowych wierzytelności
handlowych, tj. należności z tytułu dostaw i usług. Sama transakcja zawierana
jest pomiędzy przedsiębiorstwem i firmą
faktoringową, jednak uczestniczą w niej
trzy podmioty:
faktorant – przedsiębiorstwo, które jest właścicielem wierzytelności
i inicjatorem całego procesu,

7.1.1. KREDYT OBROTOWY
Kredyt obrotowy to najpopularniejsze
narzędzie wykorzystywane przez przed-

faktor – instytucja specjalizująca się
w świadczeniu usług faktoringu,
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dłużnik – podmiot, który jest odbiorcą towaru lub usługi od faktoranta, posiadający wobec niego zobowiązanie31.

Faktoring
Polega na nabywaniu przez
banki lub wyspecjalizowane
instytucje krótkoterminowych
wierzytelności
handlowych, tj.
należności z tytułu dostaw i usług.
Uczestniczą
w nim: faktorant
– przedsiębiorstwo, które jest
właścicielem
wierzytelności
i inicjatorem całego procesu,
faktor – instytucja
specjalizująca się
w świadczeniu
usług faktoringu,
dłużnik – podmiot, który jest
odbiorcą towaru
lub usługi od faktoranta, posiadający wobec niego
zobowiązanie.

Faktoring jest narzędziem elastycznym,
dopasowującym się do indywidualnych
preferencji klienta. Oznacza to, że poza
klasyczną funkcją finansowania może
również pełnić szereg funkcji dodatkowych, a mianowicie:

administracyjną (wspieranie przedsiębiorcy w procesie zarządzania
należnościami handlowymi),

zabezpieczającą (częściowe lub całkowite przejęcie ryzyka braku spłaty
zobowiązania przez dłużnika),

usługową (szeroki wachlarz usług
doradczych, marketingowych, ubezpieczeniowych czy chociażby księgowych)32.
Mimo iż przedmiotem tego instrumentu są krótkoterminowe należności, to
współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem
a faktorem ma charakter długoterminowy
i nie dotyczy tylko incydentalnych, pojedynczych transakcji. Faktorant, w trakcie
trwania umowy, może na bieżąco prze-

kazywać kolejne faktury do wykupu, aż
do osiągnięcia przyznanego limitu faktoringowego, zależnego m.in. od rodzaju
i zakresu usługi, wielkości obrotów handlowych, czy też kondycji finansowej kontrahentów33.

Praktyka gospodarcza wykształciła wiele
odmiennych form faktoringu. Na szczególną uwagę zasługuje faktoring dłużny,
którego przedmiotem nie są wierzytelności, lecz zobowiązania z tytułu dostaw
i usług przedsiębiorstwa. W wyniku tej
transakcji to faktor w pierwszej kolejności
reguluje zobowiązania faktoranta, stając
się jego nowym wierzycielem, a następnie wydłuża okres ich spłaty. Dzięki temu
przedsiębiorstwo wydłuża okres płatności swoich zobowiązań powyżej terminów
wynikających z umów handlowych34.

7.1.3. FORFAITING
Forfaiting to narzędzie bardzo zbliżone
w swojej konstrukcji do faktoringu. Jego
istota polega na wykupie średnio- i długoterminowych należności pochodzących
z obrotu handlowego. Początkowo instrument ten znajdował zastosowanie jedynie w transakcjach eksportowych, jednak
obecnie wykorzystywany jest również
w umowach na rynku krajowym35.

RYSUNEK 4

Schemat klasycznej transakcji faktoringu / forfaitingu
sprzedaż
wierzytelności
opłata
za wierzytelności

FAKTORANT
/ FORFAITYSTA

FAKTOR
/ FORFAITER

sprzedaż
towarów
i usług

DŁUŻNIK
zapłata za towar
lub usługi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring w teorii…, dz. cyt.
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TABELA 3

Kalkulowanie rocznych korzyści odsetkowych
Kalkulacja odsetek bez użycia cash poolingu
Rachunek
Saldo
Stopa proc.
A
+ 1 mln jp
3,5%
B
- 0,5 mln jp
5,5%
Suma odsetek			

Odsetki
+ 35 tys. jp
- 27,5 tys. jp
+ 7,5 tys. jp

Kalkulowanie rocznych odsetek z użyciem cash poolingu
A
+ 1 mln jp
3,5%
B
- 0,5 mln jp
5,5%
Skonsolidowane saldo
+ 0,5 mln jp
3,5%

+ 17,5 tys. jp

Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Szumielewicz, Cash management w grupach kapitałowych.
Diagnozowanie, kształtowanie, ocena, Warszawa 2009.

W przypadku forfaitingu również mamy
do czynienia z trójstronnym stosunkiem
prawnym. Podmiotami biorącymi udział
w tego typu transakcjach są:
forfaitysta – dostawca towarów lub
usług zlecający umowę forfaitingu,
forfaiter – instytucja świadcząca
usługi forfaitingu,
d
 łużnik – odbiorca towarów lub
usług36.
Produkt ten charakteryzuje się zdecydowanie mniejszą elastycznością niż faktoring. Pełni jedynie funkcje finansowania
i zazwyczaj obligatoryjną funkcję przejęcia całkowitego ryzyka wypłacalności
dłużnika. Przez swoją specyfikę wykorzystywany jest najczęściej na potrzeby pojedynczych transakcji o wysokich wartościach37.

wania, a prowadzi jedynie do optymalizacji procesu zarządzania środkami pieniężnymi38.
Mechanizm ten zakłada kalkulowanie
przychodów lub kosztów odsetkowych
związanych z wieloma rachunkami przedsiębiorstwa lub grupy podmiotów tworzących grupę kapitałową na podstawie
jednego, zbilansowanego salda. Usługa ta
może mieć charakter rzeczywisty, gdy dochodzi do fizycznego transferu środków
pieniężnych utrzymywanych na wielu rachunkach bankowych na jeden wspólny
rachunek lub nierzeczywisty, polegający
na technicznym bilansowaniu sald końcowych bez dokonywania realnych przepływów pieniężnych39.
Do głównych celów stosowania rozwiązania cash pooling należą:

Cash pooling
Nazywany również rachunkiem
skonsolidowanym, jest narzędziem związanym z poprawą
płynności finansowej przedsiębiorstw, zaliczanym często
do elementów
systemów cash
management.
Nie stanowi on
źródła finansowania, a prowadzi jedynie do
optymalizacji
procesu zarządzania środkami
pieniężnymi.

transferowanie gotówki z obszarów,
w których jest ich nadmiar, do obszarów, w których występują aktualnie niedobory,

7.1.4. CASH POOLING
Cash pooling, nazywany również rachunkiem skonsolidowanym, jest kolejnym narzędziem związanym z poprawą
płynności finansowej przedsiębiorstw, zaliczanym często jako jeden z elementów
systemów cash management. W przeciwieństwie do wcześniej opisywanych
produktów nie stanowi on źródła finanso-

n
 atychmiastowe zagospodarowanie nadwyżek środków pieniężnych
całej grupy kapitałowej oraz pozyskiwanie źródeł finansowania ich
przejściowych niedoborów,
m
 aksymalizacja korzyści lub minimalizacja kosztów odsetkowych40.
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7.1.5. CASH MANAGEMENT

Cash
management
Są to systemy,
oferowane przez
banki, związane
z krótkoterminowymi przepływami finansowymi
przedsiębiorstwa.
Ich podstawowym celem
jest utrzymanie
odpowiedniego
poziomu płynności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów
tego procesu
oraz zwiększeniu
generowanych
korzyści z posiadanych nadwyżek środków
pieniężnych.

Oferowane przez banki systemy cash
management związane są z krótkoterminowymi przepływami finansowymi
przedsiębiorstwa, a ich podstawowym
celem jest utrzymanie odpowiedniego
poziomu płynności przy jednoczesnym
zmniejszeniu kosztów tego procesu oraz
zwiększeniu
generowanych
korzyści
z posiadanych nadwyżek środków pieniężnych. Podmioty gospodarcze coraz
częściej decydują się na powierzenie tego
obszaru zarządzania firmy w ręce instytucji finansowych ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe,
wymagające coraz większej elastyczności
i adaptacji do nowych warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Przyczyny tego zjawiska można również
upatrywać w posiadanych przez banki
know-how, którego brakuje szczególnie
w przypadku młodych i małych firm41.
Wyróżnić możemy trzy podstawowe
funkcje systemów cash management:

planowanie zapotrzebowania na
środki pieniężne na podstawie analizy planu finansowego przedsiębiorstwa oraz jego bieżącego wykonania poprzez m.in. monitoring
terminowości spłacania należności
przez dłużników, a także kontrolowanie regulowania zobowiązań samego podmiotu,

zarządzanie

zasobami środków
pieniężnych, tj. zagospodarowanie
nierentownych nadwyżek gotówki
oraz unikanie jej niedoborów dzięki stworzeniu „poduszki” płynności
(pewnego poziomu gotówki pozwalającego na zachowanie bezpieczeństwa bieżących operacji
gospodarczych) i transferowaniu
środków pomiędzy różnymi kontami bankowymi firmy,

utrzymywanie odpowiedniego poziomu bieżącej płynności poprzez
synchronizację w czasie wpływów
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i wypływów z rachunków przedsiębiorstwa42.

7.1.6. SEKURYTYZACJA AKTYWÓW
Sekurytyzacja aktywów to najbardziej
złożony, a przez to i kosztochłonny mechanizm wspierający przedsiębiorstwa
w zarządzaniu płynnością finansową.
W uproszczeniu klasyczny proces sekurytyzacji polega na upłynnieniu posiadanych
przez podmiot gospodarczy wybranych
aktywów poprzez emisję papierów wartościowych zabezpieczonych tymi aktywami
(ABS – Asset Backed Securities). Przedmiotem transakcji są najczęściej zdrowe aktywa, np. należności czy też kredyty, a generowane przez nie przepływy pieniężne są
w przyszłości przeznaczane na spłatę odsetek i wykup instrumentów finansowych.
W procesie sekurytyzacji biorą udział
następujące podmioty:

inicjator – przedsiębiorstwo posiadające wierzytelności powstałe
w wyniku świadczonych usług, będące inicjatorem całego procesu,

spółka

specjalnego przeznaczenia (SPV – Special Purpose Vehicle) – podmiot stworzony wyłącznie
w celu realizacji transakcji, który
emituje papiery wartościowe na
podstawie aktywów przetransferowanych do niego przez inicjatora,
przekazując mu uzyskane z emisji
środki pieniężne,

inwestorzy – uczestnicy rynku kapitałowego nabywający wyemitowane instrumenty finansowe,

pozostałe jednostki – w zależności
od rodzaju transakcji w procesie
mogą brać udział również powiernicy, agencje ratingowe, gwaranci
emisji, doradcy itp.
Istnieje wiele odmiennych form sekurytyzacji, które różnią się m.in. sposobem
transferu aktywów do spółki specjalnego
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RYSUNEK 5

Uproszczony model transakcji sekurytyzacji
Wierzytelność z tytułu
świadczonych usług

DŁUŻNICY

Transfer
aktywów

INICJATOR

Świadczenie
usług

Emisja papierów
wartościowych

SPV

Zapłata
za aktywa

INWESTORZY

Zapłata za papiery
wartościowe
Źródło: opracowanie własne.

przeznaczenia (np. nowacja, cesja wierzytelności, subpartycypacja, umowa derywatu kredytowego). Od wyboru sposobu przekazania majątku zależy, czy dane
aktywa pozostaną w bilansie inicjatora
oraz czy nastąpi transfer ryzyka kredytowego43.
Klasyczne transakcje sekurytyzacji,
ze względu na swoje wady (wysoki poziom skomplikowania i koszty), nie są
powszechnie stosowane w Polsce. Mechanizm, który przyjął się w naszym kraju, oparty jest na aktywach złej jakości, tj.
niespłacanych należnościach i kredytach.

Nabywane są one za niewielki procent
ich wartości przez wyspecjalizowane fundusze sekurytyzacyjne (SPV) emitujące
certyfikaty inwestycyjne w celu pozyskania środków pieniężnych na zapłatę dla
inicjatora. Zakupione wierzytelności są
następnie serwisowane przez firmy windykacyjne, które mają za zadanie osiągnąć taki poziom odzysków z portfela, aby
pokryć koszt zakupu, windykacji i wygenerować zysk dla funduszu. Inicjatorami
takiego procesu są najczęściej banki, operatorzy telekomunikacyjni czy też zakłady
ubezpieczeń.

7.2. WADY I ZALETY NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
Kredyt obrotowy to produkt przeznaczony przede wszystkim dla przedsiębiorstw będących w dobrej kondycji finansowej. W przypadku pogorszenia się
sytuacji podmiotu mogą wystąpić problemy z jego odnowieniem, wzrost kosztów
obsługi lub ograniczenie wysokości finansowania. Przeznaczenie produktu jest zazwyczaj ściśle określone i kontrolowane
przez banki. Proces udzielania kredytu
jest czasochłonny ze względu na koniecz-

ność oceny ryzyka kredytowego na bazie
historycznych danych finansowych oraz
ustanowienia zabezpieczeń jego spłaty.
Ma negatywny wpływ na strukturę bilansu, ponieważ powoduje wzrost pasywów
przedsiębiorstwa, a w konsekwencji prowadzi do pogorszenia wskaźników płynności i ograniczenia możliwości zaciągania nowego długu44.
Na koszty kredytu obrotowego składają się prowizja za jego uruchomienie,
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zależna od wartości finansowania oraz
odsetki, których wysokość determinowana jest przez poziom ryzyka kredytobiorcy.
Umowy faktoringu charakteryzują się
wyższym kosztem niż oprocentowanie
kredytu obrotowego, ale należy mieć na
uwadze, iż pełnią szereg dodatkowych
funkcji poza samym finansowaniem.

Faktoring wierzytelnościowy to pieniężny surogat źródeł finansowania, co oznacza, że nie ma negatywnego wpływu na
strukturę bilansu podmiotu gospodarczego w postaci zwiększonego poziomu
zadłużenia.
Powoduje wzrost samofinansowania
firmy, poprawę wskaźników płynności
i poprawę jej ogólnej kondycji. W przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł finansowania nie ogranicza zdolności kredytowej i przyczynia się do skrócenia cyklu
konwersji gotówki, który określa, jak
szybko środki pieniężne zainwestowane

w działalność operacyjną przedsiębiorstwa trafiają do niego z powrotem45.
Sytuacja wygląda inaczej w przypadku
faktoringu dłużnego, którego sens ekonomiczny to tak naprawdę odraczanie
w czasie terminów spłaty zobowiązań.
Z tego powodu ten typ produktu nie ma
pozytywnego efektu dla struktury bilansu46. Kluczową kwestią jest również sposób ewidencji zobowiązań przekazanych
do faktoringu w księgach rachunkowych
podmiotu gospodarczego. W przypadku
nieuznania ich za zobowiązania handlowe, a za finansowe, dochodzi dodatkowo
do wzrostu poziomu zadłużenia i ograniczenia możliwości ubiegania się o dodatkowe finansowanie.
Bez względu na wybór rodzaju faktoringu nie wymaga on twardych (rzeczowych) zabezpieczeń, a jedynie słabe, łatwe
do ustanowienia, jak np. weksel własny.
Dodatkowo to przedsiębiorstwo decyduje,
na co przeznaczy środki pieniężne uwolnione dzięki transakcji faktoringowych47.
Na całkowity koszt faktoringu składają
się następujące opłaty:

TABELA 4

Kalkulowanie rocznych korzyści odsetkowych
Cecha
Kredyt obrotowy
Faktoring
Forfaiting
Sekurytyzacja aktywów
Czas trwania
krótkoterminowy długoterminowy
pojedyncza
pojedyncza
			
transakcja
transakcja
Cel
określony
nieokreślony
nieokreślony
nieokreślony
Wysokość
zależna
limit faktoringowy wartość pojedynczej zależna od wartości
finansowania
od obrotów
z umowy
transakcji
aktywów
Wymagane
twarde
słabe
twarde
twarde
zabezpieczenia
Funkcje
Finansowanie
Finansowanie
Finansowanie
Transfer ryzyka
		
Transfer ryzyka
Transfer ryzyka
Transfer ryzyka
		
Usługi dodatkowe
Poprawa
nie
tak/nie
tak
tak/nie
struktury bilansu
Poprawa
nie
tak/nie
tak
tak/nie
wskaźników płynności
Ograniczenie
tak
nie/tak
nie
nie/tak
zdolności kredytowej
Koszty
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Obremski, K. Kreczmańska-Gigol, Wykorzystanie w skarbowości…, dz. cyt.
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o
 dsetki potrącane od wykupywanych faktur,
prowizje, w tym:
– prowizja przygotowawcza,
– prowizja administracyjna,
– prowizja za delkredere,
czyli przejęcie ryzyka
niewypłacalności dłużnika,
o
 płaty z tytułu wybranych usług dodatkowych48.
Zalety forfaitingu są analogiczne jak
przy umowach faktoringu wierzytelnościowego. Jednak koszty, jakie towarzyszą tej usłudze, są wyższe ze względu
na to, że jest ona najczęściej wykorzystywana do finansowania dużych
transakcji na rynkach zagranicznych, co
wiąże się z podwyższonym ryzykiem.
Należy również zwrócić uwagę na fakt,
iż występuje tu obligatoryjne przejęcie
ryzyka niewypłacalności dłużnika, co
w przypadku faktoringu jest fakultatywne. Za względu na powyższą charakterystykę, instytucje forfaitingowe wymagają solidniejszych zabezpieczeń dla
tego produktu49.
Zawarcie umowy forfaitingu wiąże się
z koniecznością poniesienia kosztów prowizji, dyskonta oraz ewentualnych opłat
dodatkowych50.
Sekurytyzacja aktywów to mechanizm,
który wydaje się zupełnie odmienny od
prezentowanych dotychczas produktów,
jednak posiada wiele wspólnych cech
z faktoringiem wierzytelnościowym. Timothy C. Leixner, amerykański prawnik
i partner w kancelarii Holland & Knight,
określił sekurytyzację jako bardziej wyrafinowaną formą faktoringu51.
W przypadku wyboru formy sekurytyzacji, w której aktywa stanowiące
jej podstawę stają się własnością spółki specjalnego przeznaczenia, dochodzi
do poprawy struktury bilansu przedsiębiorstwa. Następuje wzrost samofinansowania podmiotu, przyspieszenie cyklu
konwersji gotówki, poprawa wskaźników

płynności i ograniczenie jego potrzeb
kredytowych.
Niezwykle istotną zaletą, odróżniającą
ten rodzaj produktu od pozostałych usług
wspierających zarządzanie płynnością
finansową, jest fakt, iż przedmiotem sekurytyzacji mogą być również wierzytelności przeterminowane. Zamiast tworzyć
kosztowne struktury zajmujące się windykowaniem niespłacanych należności,
podmiotom gospodarczym łatwiej jest
sprzedać aktywa do spółki specjalnego
przeznaczenia. Dodatkowo, po spełnieniu
wymagań ustanowionych przepisami prawa, transakcja ta może generować korzyści podatkowe dla inicjatora procesu.
Do kosztów sekurytyzacji należą koszty
utworzenia spółki specjalnego przeznaczenia, premie odsetkowe, prowizje bankowe,
wynagrodzenia agencji ratingowych, honorarium prawników i innych doradców
itp. Ich wysokość zależy od rodzaju transakcji i uczestniczących w niej podmiotów52.
Należy również zwrócić uwagę na fakt,
iż faktoring, forfaiting oraz sekurytyzacja to mechanizmy przeznaczone głównie dla przedsiębiorstw znajdujących się
w dynamicznej fazie rozwoju, chcących
zoptymalizować koszty posiadania portfela aktywów. W przeciwieństwie do kredytu
obrotowego są mniej podatne na wahania
koniunktury gospodarczej.
Cash pooling i cash managament to
usługi, które nie stanowią źródła finansowania, dlatego też bezpośrednie porównywanie ich z pozostałymi produktami
nie ma sensu. Mechanizmy te zwiększają
efektywność przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania środkami pieniężnymi.
Dzięki unikaniu tworzenia się niedoborów gotówki i optymalizowaniu korzyści
z posiadanych jej nadwyżek zmniejszają
zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych na środki pieniężne. W konsekwencji prowadzi to do zmniejszenia obciążeń
z tytułu pozyskiwania zewnętrznego finansowania, zwiększenia efektywności
gospodarowania firmy i poprawy jej wizerunku w oczach kontrahentów, instytucji
finansowych i inwestorów.
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7.3. WPŁYW KRYZYSU FINANSOWEGO
NA DOSTĘPNOŚĆ NARZĘDZI FINANSOWYCH
DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
I ICH WYKORZYSTANIE
Wpływ kryzysu finansowego na wykorzystanie usług bankowych wspierających
zarządzanie płynnością wśród przedsiębiorstw zostanie oceniony na podstawie
doświadczeń z ostatniego dużego kryzysu,
który rozpoczął się w 2007 r. Ten okres dekoniunktury, nazywany czasem kryzysem
płynnościowym, ukazał, jak wielkim problemem dla podmiotów gospodarczych
jest utrzymanie odpowiedniego poziomu
płynności finansowej. W ramach analizy
przedstawione zostaną wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez autora między 29 marca a 26 kwietnia 2010 r.
wśród przedsiębiorstw w Polsce. Wzięły
w nim udział 53 firmy zatrudniające w sumie prawie 85 tysięcy osób. Struktura respondentów przedstawia się następująco:

28% – średnie przedsiębiorstwa
(50–249 zatrudnionych),

17% – małe przedsiębiorstwa (10–49
zatrudnionych).
Sekurytyzacja aktywów nie była przedmiotem badania ze względu na fakt, iż
jej klasyczne formy są stosowane w Polsce incydentalnie. Ich celem jest przede
wszystkim poprawa sytuacji płynnościowej podmiotów gospodarczych.
Aby przeprowadzić analizę zmiany
poziomu wykorzystania mechanizmów
finansowych spowodowanego kryzysem
finansowym, należy przede wszystkim
sprawdzić jaki był wpływ globalnego spowolnienia gospodarczego na płynność
finansową przedsiębiorstw biorących
udział w badaniu.

42% – bardzo duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych),

13% – duże przedsiębiorstwa (250–
999 zatrudnionych),

Prawie połowa polskich firm oceniła
wpływ kryzysu jako negatywny lub bardzo negatywny, warto zauważyć jednak,

WYKRES 6

Wpływ kryzysu na płynność finansową
ankietowanych przedsiębiorstw
4%

4%
8%
bardzo pozytywny
pozytywny
brak istotnego wplywu

43%

41%

negatywny
bardzo negatywny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.
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że bardzo negatywny wpływ dotyczył jedynie 4% respondentów.
U 41% podmiotów gospodarczych nie
nastąpiła istotna zmiana w poziomie ich
płynności. Na drugim biegunie znajduje się
12% badanych, którzy ocenili, że światowa
dekoniunktura miała pozytywny lub nawet
bardzo pozytywny wpływ na tą kategorię
ekonomiczną. Mimo iż polska gospodarka,
jako jedna z niewielu, nie wpadła w recesję,
powyższe dane świadczą o tym, że przedsiębiorstwa jednak zostały dotknięte skutkami kryzysu finansowego. W obecnych
realiach powiązania pomiędzy światowymi
gospodarkami są na tyle duże, iż bycie „zieloną wyspą” nie oznacza pełnej odporności
na ekonomiczne perturbacje.
Zdecydowanie
najpopularniejszym
produktem bankowym wykorzystywa-

nym do zarządzania płynnością finansową jest kredyt obrotowy. Blisko 87%
ankietowanych przedsiębiorstw wykorzystywało go przed kryzysem, a w wyniku jego działania liczba ta wzrosła do 94%.
Jedynie co trzecia firma korzystała z drugiego najczęściej wybieranego produktu
– usług cash management. Także w tym
przypadku odnotowano wzrost zainteresowania, a liczba ankietowanych, którzy
powierzyli zarządzanie krótkoterminowymi przepływami środków pieniężnych
bankom, wzrosła do 41%, tj. o 5 punktów
procentowych. Ostatnim produktem,
którego wykorzystanie uległo zmianie
w wyniku globalnego spowolnienia, jest
faktoring. Odsetek przedsiębiorstw, które
finansują się za pomocą tej usługi, wzrósł
z 19% do ok. 23%. W przypadku narzędzi
cash poolingu oraz forfaitingu poziom
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WYKRES 7

Wykorzystanie produktów wspierających płynność finansową
przez badane firmy przed i po wystąpieniu kryzysu
100%
80%

przed

94%

po

87%

60%
36%

40%
19%

20%

23%

21%
9%

41%

21%

9%

0%
kredyt
obrotowy

faktoring

forfaiting

cash
pooling

cash
management

Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.

WYKRES 8

Odsetek ankietowanych firm,
które odnotowały wzrost kosztów usług bankowych
100%

100%

80%
60%

77%

80%

40%
20%
0%

25%
kredyt
obrotowy

faktoring

forfaiting

cash
pooling

11%
cash
management

Źródło: Opracowanie własne na podstawie własnych badań ankietowych.

ich wykorzystania pozostał niezmienny.
Do stosowania pierwszej kategorii przyznaje się co piąta firma, z drugiej mniej
niż co dziesiąta. Oznacza to, że forfaiting
jest najmniej popularnym produktem
wspierającym płynność finansową.

Wszystkie małe i zdecydowana większość średnich i dużych podmiotów gospodarczych biorących udział w badaniu
wykorzystywały do zarządzania swoją
płynnością jedynie kredyt obrotowy.
Bardzo ciekawym przypadkiem jest sytuacja jednego przedsiębiorstwa zatrudniającego blisko pół tysiąca osób. Przed kryzysem
finansowym nie korzystało z żadnego mechanizmu wspierającego płynność. W efek-
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cie owa firma określiła wpływ globalnej
dekoniunktury jako bardzo negatywny i od
tego czasu zaczęła wykorzystywać zarówno
kredyt obrotowy, jak i faktoring. To pokazuje jednoznacznie, iż przedsiębiorstwo, które
jest dzisiaj nawet w dobrej kondycji, powinno posiadać „poduszkę” bezpieczeństwa na
wypadek działania negatywnych czynników
zewnętrznych.
O zdecydowanie mniejszej popularności alternatywnych dla kredytu obrotowego źródeł finansowania, takich jak chociażby faktoring, może decydować wciąż
jeszcze niewielka świadomość przedsiębiorców na temat nowoczesnych mechanizmów wspierających zarządzanie płynnością finansową.
Kolejnym elementem analizy będzie
zbadanie wpływu kryzysu finansowego
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WYKRES 9

WYKRES 10

Czy ankietowanym firmom
ograniczony został limit
kredytowy?

Czy badane firmy napotkały
na problemy z odnowieniem
kredytu obrotowego?

32%
TAK
68%
NIE

Źródło: Opracowanie własne
na podstawie własnych badań ankietowych.

na poziom kosztów usług bankowych,
które muszą ponosić ankietowane podmioty oraz wpływ na wysokość limitów
ich wykorzystania. Najbardziej powszechny wzrost kosztów dotyczył forfaitingu,
gdzie wszyscy ankietowani musieli za
niego zapłacić więcej niż przed okresem
dekoniunktury. Warto jednak zauważyć,
iż żaden forfaiter nie zdecydował się na
ograniczanie limitów. Blisko 80% badanych podmiotów gospodarczych finansujących się faktoringiem również odnotowało wzrost jego kosztów. Podobnie jak
w przypadku forfaitingu, także i tutaj nie
odnotowano zmniejszenia limitu. Większe koszty najpopularniejszego produktu,
czyli kredytu obrotowego, musiało ponieść 77% przedsiębiorstw. Dodatkowo co
trzeciemu z nich ograniczono limit kredytowy. Tyle samo respondentów napotkało na problemy z jego odnowieniem, co
potwierdza istotną wadę tego narzędzia,
a mianowicie wysoką podatność na wahania koniunktury.
W przypadku pozostałych produktów,
które nie mają charakteru źródła finansowania, czyli cash poolingu oraz systemów
cash management wzrost kosztów nie
miał tak dużej skali. Tylko co czwarta firma
twierdzi, że musi zapłacić więcej z tytułu
używania rachunku skonsolidowanego,

30%
TAK
70%
NIE

Źródło: Opracowanie własne
na podstawie własnych badań ankietowych.

a co dziesiąta w związku z korzystaniem
z usług cash management.
Bardzo ciekawym zjawiskiem jest fakt,
iż jedynie 19% ankietowanych uważa, że
banki wykonują zadania wynikające z zarządzania gotówką, wierzytelnościami
bardziej efektywnie od samych przedsiębiorstw, a jednak ponad 40% z badanych
korzysta z produktu cash management.
Prawie połowa badanych podmiotów gospodarczych nie była w stanie zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

WYKRES 11

Czy banki są bardziej
efektywne w cash poolingu
i faktoringu
niż przedsiębiorcy?
19%
TAK
48%
TRUDNO
POWIEDZIEC

33%
NIE

Źródło: Opracowanie własne
na podstawie własnych badań ankietowych.
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7.4. UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA
PRODUKTÓW WSPIERAJĄCYCH
PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
W celu dokonania analizy uwarunkowań
wykorzystania mechanizmów wspierających
zarządzanie płynnością finansową autor, w ramach badania ankietowego, postanowił również zwrócić się do przedsiębiorstw, aby same
zdefiniowały z jednej strony bariery utrudniające im stosowanie produktów, a z drugiej
czynniki zachęcające do korzystania z nich.
Zdecydowanie największą barierą, wskazywaną właściwie we wszystkich odpowiedziach ankietowanych firm, było zabezpieczenia kredytu. W ocenie podmiotów
gospodarczych wymagane przez banki zabezpieczenia są zbyt wysokie i większość
podmiotów gospodarczych nie jest w stanie
spełnić rygorystycznych wymogów instytucji finansowych. Następną bardzo często
pojawiającą się odpowiedzią były rosnące
koszty usług wspierających płynność finansową. Padły nawet oskarżenia, iż banki i inne
podmioty oferujące te usługi wykazują się
nadmierną „pazernością” na przychody z tytułu prowizji oraz odsetek. Z negatywnym
odbiorem przedsiębiorstw spotkały się również procedury bankowe, których wdrożenie jest bardzo kosztowne, a przede wszystkim czasochłonne. Zdaniem respondentów
wciąż brakuje odpowiedniej wiedzy na temat
inżynierii finansowej – co ciekawe, nie tylko
w samych firmach, lecz także w bankach,
które posiadają te produkty w swojej ofercie.
Wielu pracowników zajmujących się zarządzaniem finansami podmiotów gospodarczych nie posiada odpowiedniej znajomości
nowoczesnych mechanizmów wspierających płynność finansową. Pojawiają się także głosy, iż niektóre instytucje finansowe
zrezygnowały z oferowania danych usług
bądź po prostu nigdy ich nie oferowały. Należy mieć jednak na uwadze, że nawet jeśli
dana instytucja finansowa posiada w swoim
portfelu usług wspomniane produkty, to nierzadko przedsiębiorstwa zniechęcane są do
ich wykorzystywania przez niekompetentnych pracowników banków.
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Istotną barierą pojawiającą się w ankietach jest także wzrost awersji do ryzyka
w instytucjach finansowych, co skutkuje
podwyższeniem kowenantów (umownych ograniczeń, nakazów nakładanych
przez banki na kredytobiorców celem
minimalizacji ryzyka transakcji) i prowadzi do ograniczenia akcji kredytowej.
Pozostałymi rzadziej wskazywanymi
odpowiedziami są niejasności podatkowo-prawne, uzależnienie od innych banków
czy wręcz niechęć do dalszego rozwoju.
Pojawiło się również zdanie, iż instytucje
finansowe charakteryzują się niewystarczającym poziomem elastyczności, co skutkuje nie zawsze odpowiednim dostosowaniem produktów do potrzeb danej firmy.
Podstawowym czynnikiem zachęcającym do korzystania z usług bankowych
jest oczywiście poprawa płynności, przede
wszystkim dzięki konwersji mniej płynnych
aktywów na środki pieniężne. Zapewnia
to bezpieczeństwo finansowe firmy, która
zachowuje wiarygodność u swoich kontrahentów przy terminowym regulowaniu
zobowiązań oraz pozwala na większą elastyczność. Owe produkty mają także pozytywny wpływ na kształtowanie się struktury bilansu, poprawiając niektóre wskaźniki.
Dostrzeganym przez respondentów pozytywnym aspektem jest również percepcja
banku czy też instytucji finansowej jako partnera i doradcy. Jeden z podmiotów gospodarczych zauważył, iż przy takiej relacji następuje właściwie transfer wiedzy dotyczącej
nowoczesnych produktów oraz koncepcji
zarządzania finansami. Dzięki stosowaniu
mechanizmów wspierających płynność finansową redukowane są zatory płatnicze
i rośnie bezpieczeństwo obrotów handlowych, a firmy są w stanie dynamiczniej się
rozwijać i zwiększać skalę działania. Warto
zwrócić uwagę na poprawę relacji przed-
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siębiorstw z klientami i dostawcami, między
innymi dzięki finansowaniu kontrahentów
bez zaangażowania środków firmy. Nie bez
znaczenia jest również fakt, iż niektóre usługi
cechują się wyższą jakością rozwiązań, np.
w przypadku cash poolingu. Na korzyść opisywanych mechanizmów wpływa również
strach zarządów przed bardziej wyrafinowanymi pozabankowymi produktami finansowymi, wywołany „aferą strategii opcyjnych”.
Wartym spostrzeżenia jest fakt, że ankietowane przedsiębiorstwa zidentyfikowały
zdecydowanie więcej barier wykorzystania
produktów wspierających płynność finansową niż czynników zachęcających. Tu pojawia się rola banków i instytucji finansowych,
które powinny dostrzec tę tendencję i podjąć działania mające na celu usunięcie bądź
przynajmniej ograniczenie przeszkód dostrzeganych przez firmy, chociażby poprzez
inicjatywy edukacyjne zwiększające wiedzę
i świadomość podmiotów gospodarczych.

PODSUMOWANIE
P
 rzedsiębiorstwa mają do dyspozycji szerokie spektrum narzędzi

wspierających płynność finansową,
od tradycyjnych produktów, takich
jak kredyt obrotowy, przez bardziej
nowoczesne – faktoring, forfating,
cash pooling, systemy cash management, na wyrafinowanych transakcjach sekurytyzacji aktywów
kończąc.
W
 wyniku wykorzystania tych instrumentów podmioty gospodarcze mogą uzyskać finansowanie,
pozbyć się ryzyka wypłacalności
dłużników, poprawić efektywność
procesu zarządzania gotówką czy
też skorzystać z wielu usług dodatkowych.

Każde przedsiębiorstwo, nawet
te będące dziś w dobrej kondycji, powinno posiadać „poduszkę”
bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych,
dlatego też niezwykle ważna
jest świadomość mechanizmów
wspierających zarządzanie płynnością finansową.

Narzędzia
wspierające
płynność
finansową
Tradycyjnym
produktem jest
kredyt obrotowy, do bardziej
nowoczesnych
należą – faktoring, forfating,
cash pooling,
systemy cash
management,
oraz transakcje
sekurytyzacji
aktywów.
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36 Tamże.
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Z
 uwagi na postępujący i dynamiczny rozwój gospodarki liczba przedsiębiorstw w Polsce na przestrzenni
ostatnich lat znacząco wzrasta. Jednym z istotnych wskaźników ukazujących ich kondycję finansową jest
płynność finansowa, czyli zdolność
do bieżącego wywiązywania się ze
zobowiązań w terminie.
M
 ałe przedsiębiorstwa, zatrudniające łącznie największą liczbę
pracowników
(ok. cztery miliony) stanowią najliczniejszą grupę
przedsiębiorców. Wielkość przedsiębiorstw, a także branże, w których
funkcjonują, ma wpływ na sposób
finasowania ich działalności. Płynność finansowa przedsiębiorstw
mierzona poziomem kapitału obrotowego jest również zależna od
lokalizacji i obszaru prowadzonej
działalności gospodarczej. Różnice
pomiędzy poszczególnymi regionami są duże, a największa słabość
kapitałowa przedsiębiorstw występuje wśród przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą
w województwach granicznych
zarówno północno-wschodniej, jak
i zachodniej Polski.
F inansowanie się tzw. kredytem kupieckim stanowi jeden z ważnych
mechanizmów finansowania przedsiębiorstw, zaś niepokojącym trendem jest istotny wzrost liczby przeterminowanych płatności, którego
doświadcza znacząca większość
przedsiębiorstw. Zjawisko opóźniania spłaty zobowiązań wielokrotnie motywowane jest obawą przed
utratą płynności finansowej.
R
 olą ustawodawcy jest przeciwdziałanie tego rodzaju praktykom
(poprzez np. ustawowe ograniczenie możliwości narzucania zbyt
długich terminów płatności), które
skutkują ograniczeniem zdolno-

ści rozwojowych i inwestycyjnych
przedsiębiorstw i prowadzą do wyraźnego zaburzenia równowagi
konkurencyjnej.
D
 latego też pozytywnie należy
ocenić wprowadzone w ostatnim
okresie zmiany legislacyjne, ale konieczne jest również zaapelowanie
o dalsze poszukiwanie bardziej efektywnych rozwiązań systemowych,
które obniżą koszty dochodzenia
przeterminowanych należności, jak
również zwiększą efektywność prowadzonych egzekucji.
D
 ługotrwałość prostych z punktu
widzenia okoliczności faktycznych
postępowań połączona z niską ściągalnością długów stwarza nieuzasadnione przewagi nieuczciwym
kontrahentom, jednocześnie znacząco ograniczając możliwości rozwojowe pozostałych.
O
 bserwując rozwiązania występujące w innych systemach prawnych, należałoby się zastanowić
nad odformalizowaniem postępowań w prostych sprawach i być może
odciążeniem sądów od ich prowadzenia, co z pewnością pozwoliłoby na szybsze uzyskiwanie tytułów
prawnych do prowadzenia działań
egzekucyjnych. Notarialny nakaz zapłaty (podobnie jak wprowadzone
przed laty notarialne poświadczenie
dziedziczenia) być może przyniósłby
pozytywny skutek. Szybkość uzyskania tytułu wykonawczego jest kluczowa dla efektywnego prowadzenia
czynności windykacyjnych. Ewentualne zmiany w tym zakresie powinny jednakże zachować tzw. balans
pomiędzy interesami i prawami stron
oraz zapobiegać ewentualnym nadużyciom wprowadzanych instytucji.
Istotną rolę w eliminowaniu z obrotu gospodarczego nierzetelnych
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kontrahentów pełnią systemy informacyjne, dlatego dalsza rozbudowa
rejestru dłużników powinna przynieść pozytywne rezultaty.

Dla poprawy płynności finansowej
i jej efektywnego zarządzania ważne jest tworzenie ułatwień i zachęt
do korzystania z różnego rodzaju
produktów oferowanych przez sektor finansowy. Dzisiaj wiele z nich
dostępnych jest jedynie dla dużych
przedsiębiorców, co jeszcze bardziej wzmacnia ich pozycję rynkową, którą wykorzystują później
w budowaniu relacji kontraktowych
z pozostałymi uczestnikami obrotu
gospodarczego.

Zwiększenie

efektywności egzekucji powinno obniżyć koszty tych
produktów, a co za tym idzie – doprowadzić do ich upowszechnienia.
Koszty finasowania zewnętrznego, które ma istotne znaczenie dla
utrzymywania i poprawy płynności finansowej, stanowią obecnie
dużą barierę rozwojową dla małych
i średnich przedsiębiorstw. Koszt ten
wielokrotnie jest wynikiem dużego
ryzyka związanego z niską efektywności i kosztami egzekucji w Polsce.
Znaczący wpływ na koszty tych produktów ma również jakość niezapłaconych wierzytelności, która często
związana jest z ich zabezpieczeniem i treścią stosunku prawnego,
z którego one wynikają. To oznacza,
że potrzebne jest ciągle zwiększanie świadomości i kultury prawnej
uczestników obrotu gospodarczego,
gdyż jakość umów zawieranych pomiędzy kontrahentami może mocno
oddziaływać na możliwość dochodzenia swoich należności.

Z punktu widzenia płynności finansowej ważne jest również stworzenie
efektywnego systemu odzyskiwania
zwrotu uiszczonych należności pu-
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blicznoprawnych. Uzasadniona walka z szeregiem patologii powstałych
w egzekucji danin publicznych nie
powinna jednak odbijać się negatywnie na sytuacji finansowej podmiotów rzetelnie płacących swoje
zobowiązania.

Doceniając ostatnio wprowadzone
zmiany ustawodawcze i ich zakładany, pozytywny wpływ na sytuację
finansową przedsiębiorstw oraz
ich płynność, należy zarekomendować rozważanie wprowadzenia
dalszych zmian, które przyspieszą
szybsze uzyskiwanie tytułów wykonawczych i uczynią egzekucję bardzie realną. Poprawa efektywności
w tym wymiarze, połączona z dodatkowymi kosztami dla nieterminowo płacących przedsiębiorców,
powinna skutecznie eliminować
negatywne zjawiska. W tym zakresie
rozwiązania przyjęte i występujące
w systemie chociażby węgierskim
są możliwe do w miarę szybkiego
i naturalnego przeniesienia do krajowego systemu prawnego. W związku z tym należy zarekomendować
przyspieszenie prac legislacyjnych
w tym zakresie.
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