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Wysoki poziom konsumpcji nie zapobiega 

niewypłacalnościom firm sektora 

spożywczego 

Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał 

sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. Kluczowe wnioski: 

 W październiku 2019 roku w oficjalnych źródłach (Monitorach Sądowych i 
Gospodarczych) opublikowano informację o 82 niewypłacalnych polskich 
firmach wobec 101 w tym samym okresie 2018 roku – spadek o 19% r/r, 
jednocześnie za cały okres 10 miesięcy br. niewypłacalnych firm w oficjalnych 
publikacjach było 839, tj. o 2% niż przed rokiem (824 niewypłacalności) 

 Liczba niewypłacalności r/r wzrosła w sektorach usług i handlu, niewiele 
mniejsza była w budownictwie.  

 Mniejsza (na razie tylko w minionym miesiącu) była skala problemów z 
niewypłacalnością firm produkcyjnych i transportowych 

 Ponadbranżowy problem sektora spożywczego – liczne niewypłacalności: firm 
produkujących żywność (7) i ją dystrybuujących (również 7).  

 Generalnie handel jest areną kłopotów firm dystrybuujących… wyroby 
konsumpcyjne (11), a nie inwestycyjne (4), jak np. materiały budowlane 

 W budownictwie niewypłacalności przede wszystkim firm wznoszących budynki 
– to 2/3 (9 z 14) ich liczby w październiku, brak w tym gronie firm 
wyspecjalizowanych w budowie dróg, natomiast pozostałe (5) firm specjalizuje 
się w pracach wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych 

 O ile w handlu kłopoty mają firmy wyspecjalizowane w dobrach FMCG, w tym w 
żywności, to wśród firm usługowych liczne są przypadki niewypłacalności firm 
doradztwa biznesowo-finansowo-marketingowego (8) oraz zaangażowanych w 
procesy inwestycyjne (6) 

Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, 
skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego. 

 
 
Paradoks: wysoki poziom konsumpcji nie chroni przed niewypłacalnością firmy 
handlujące towarami konsumpcyjnymi i je produkującymi (20 niewypłacalności) 

W październiku widoczna była skala problemów producentów żywności (głównie 
związanych z hodowlą i przetwórstwem mięsa) oraz firm nią handlujących (najczęściej 
dostarczających owoce i warzywa oraz zboża). Do 14 firm z tego grona dołączyły także 
firmy produkujące oraz handlujące wyrobami tekstylnymi i obuwiem.  

Jak mówi Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za 
ocenę ryzyka: „Łącznie aż ¼ spośród niewypłacalnych w październiku firm 
specjalizowała się w produkcji bądź dostarczaniu towarów konsumpcyjnych pierwszej 
potrzeby – wydawałoby się więc, iż konsumpcja hamuje…. Co przecież nie jest 
prawdą. Na wzroście konsumpcji zyskują więc konsumenci (oraz budżet w 
postaci podatków pośrednich), ale już nie wszystkie, a nawet całkiem spore 
grono firm wyspecjalizowanych w produktach pierwszej potrzeby. Skala popytu 
nie jest więc gwarancją sukcesu finansowego firm.” 
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Budownictwo – na horyzoncie spowolnienie inwestycji infrastrukturalnych czy 
kubaturowych ale wciąż największym problemem kwestia niskiej rentowności 

Jeśli w statystyce niewypłacalności sektora budowlanego aż 2/3 stanowią firmy 
wznoszące budynki, to nie dlatego, iż już, aktualnie spada kubaturowa produkcja 
budowlano-montażowa. Inwestycje mieszkaniowe, użyteczności publicznej (samorządy 
– największy inwestor w Polsce) miały się dotychczas dobrze a popyt na mieszkania 
winduje ich ceny oraz pozwala sprzedawać przysłowiowe „dziury w ziemi”. Podobnie 
inwestycje handlowe czy powierzchni biurowych i magazynowych. Wskazuje to więc 
na inną, nie popytową bieżącą przyczynę kłopotów ich wykonawców – kwestia niskiej 
rentowności na skutek wzrostu cen materiałów oraz robocizny jest problemem nie tylko 
wykonawców infrastrukturalnych, ale wszystkich firm budowlanych.  

Tym niemniej perspektywy sektora – i powoli rzeczywistość nie są dobre także w 
kwestii popytu na jego usługi. Największy inwestor – jednostki samorządu 
terytorialnego wskutek splotu różnych czynników, w tym zmian w prawie (z jednej 
strony kwestie spadku przychodów a z drugiej dodatkowych kosztów – zadań) i 
wzrostu cen energii i mediów będą ograniczać inwestycje lub planują to czynić w 
najbliższej przyszłości. Deklaruje to w upublicznianych badaniach już 1/3 samorządów. 
Na to nakłada się oczywiście w miarę bliski koniec obecnej perspektywy budżetowej 
UE. Stąd może zaskakiwać obecne, antycypujące już niejako te trendy spowolnienie w 
tempie sprzedaży budowlano-montażowej: spadła ona w październiku o 4% r/r, i był to 
najsłabszy wynik od początku 2017 roku. 

Koniunktura w branży uderza także we współpracujące firmy – w pierwszej kolejności 
w firmy usługowe obsługujące budownictwo od strony projektowo-inżynierskiej, 
nadzorujące procesy inwestycyjne etc. Rosnąca powoli skala ich niewypłacalności jest 
dodatkową sugestią, iż koniunktura w branży budowlanej nie będzie się już poprawiać, 
ale raczej odwrotnie – jest w trendzie spadkowym. 

 

* * * * * * * 
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Kontakt dla mediów 

EULER HERMES 

Grzegorz Błachnio 
+48 601 056 830 
grzegorz.blachnio@eulerhermes.com 

MULTIAN PR 

Artur Niewrzędowski 
+48 509 433 874 
artur.niewrzedowski@multian.pl 
  

Social media  

 LinkedIn Euler Hermes 

 Twitter @eulerhermes 

 YouTube eulerhermes 

 

Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z 
liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 
100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi 
finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni 
gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz 
międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. 
Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 
5.800 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz oraz posiadającą rating AA 
przyznany przez Standard & Poor’s i AA3 przez Moody’s. W 2018 roku skonsolidowane obroty 
firmy wyniosły 2,7 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości 
wynoszącej 962 mld €. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: 
www.eulerhermes.pl 

Przewidujemy ryzyko handlowe i kredytowe już dziś, więc firmy mogą mieć 
zaufanie do jutra. 

 
Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą 
zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, 
oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz 
niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie 
odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w 
przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, 
„przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają 
stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać 
od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w 
szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych 
dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze 
względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu 
zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się 
ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, 
(vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w 
poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz 
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Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu 
przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych 
czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu 
z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek 
działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w 
przyszłość. 


