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Niezbyt udany początek roku dla firm w Polsce  
80% wzrost r/r liczby niewypłacalności 

Warszawa, 25 lutego 2021 r. – W pierwszym miesiącu roku w oficjalnych źródłach 

(Monitor Sądowy i Gospodarczy) opublikowano informacje o 151 

niewypłacalnościach polskich firm. Jest to aż o 80% więcej firm z problemami niż 

przed rokiem (w styczniu 2020 r. ogłoszono w MSiG niewypłacalność 84 firm). 

 

Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, 
skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego. Wiążą się 
z brakiem środków na pokrycie zobowiązań u dostawcy, powodując efekt domina – ich 
kłopoty z płynnością. 

• Usługi – drugie zamknięcie gospodarki mocno odczuwalne. Ale to problemy nie 
tylko gastronomii, turystyki i hotelarstwa. Także usług dla firm, w obsłudze 
rynku nieruchomości, ochronie zdrowia… Łącznie 66 niewypłacalności wobec 
20 przed rokiem. 

• Ciężki przednówek w produkcji rolnej – niewypłacalność 13 producentów 
żywności (uprawy, hodowla zwierzęca) oraz 5 firm ich obsługujących. 
Połączenie wielu czynników: spadku cen mięsa, wzrostu cen zbóż (a więc i 
pasz), kosztów upraw i produkcji, nadprodukcji w wielu obszarach 
(ograniczenia w eksporcie) – presji na niskie ceny ze strony przetwórców i 
handlu. 

• Produkcja – pewne odbicie w produkcji w IV kwartale ub. roku nie zapobiegło 
wzrostowi niewypłacalności (33 vs. 30 w I 2020). W tym 7 firm z sektora 
metalowo-maszynowego, ale także 5 firm z sektora tekstylno-odzieżowego oraz 
5 producentów art. budowlanych. 

• Budownictwo – koniec koniunktury drogowej? W zestawieniu niewypłacalności 
pojawiają się firmy bezpośrednio wyspecjalizowane w inwestycjach drogowych. 
Niepokoi skala odreagowania po spadku nowo rozpoczynanych inwestycji w IV 
kwartale ub. roku – liczba niewypłacalności zauważalnie wyższa niż przed 
rokiem (17 vs. 7). 

• Niewypłacalności skupiły się na sektorze MSP: zsumowany obrót firm, których 
niewypłacalność ogłoszono w styczniu to niecałe 400 mln złotych, a łącznie 
zatrudniały one około 3  tys. osób. 

 

 



 
 
 
 

 

Usługi w pierwszym miesiącu tego roku zostały najmocniej dotknięte problemami 

– liczba niewypłacalnych firm w sektorze potroiła się z 20 przed rokiem do 66 w styczniu 

(przyrost +230%). Wbrew oczekiwaniom skala zjawiska nie była jedynie efektem 

problemów sektora HoReCa (6 niewypłacalności). Usługi odczuwały problemy w wielu 

bardzo zróżnicowanych rodzajach działalności jak: doradztwo i finansowa obsługa firm 

– 19 niewypłacalności (pośrednictwo finansowe, doradztwo biznesowe, usługi księgowe, 

agencje pracy tymczasowej, call center, obsługa targów), ochrona zdrowia – 11 

(praktyka lekarska, pielęgniarska, opieka nad osobami starszymi), obsługa rynku 

nieruchomości 8 firm. Widoczne są także problemy firm wynajmujących sprzęt, 

serwisujących i instalujących go – obsługujących procesy inwestycyjne.  

Jak ocenia Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę 

ryzyka: – Skutki zamknięcia usług „dla ludności”, czyli turystyki, gastronomii i innych 

będą jeszcze powracać, zwłaszcza iż po pewnym złagodzeniu na horyzoncie są kolejne 

obostrzenia pandemiczne. Tym niemniej wakacje były pewnym oddechem dla sektora, 

którego nie miały firmy obsługujące firmy. Popyt na ich usługi spadł drastycznie nie tylko 

z powodu obostrzeń (jak targi i kongresy), ale także z powodu oszczędności czynionych 

przez firmy – oszczędności na inwestycjach, ale i na bieżącej obsłudze. Widoczny jest 

także zastój na rynku ochrony zdrowia – tak dużej liczby niewypłacalności z nim 

związanych w skali miesiąca nie notowano nigdy. To potwierdzenie alarmujących 

informacji o znacznych, kilkudziesięcioprocentowych spadkach w profilaktyce i leczeniu 

poważnych schorzeń (onkologia, kardiologia), jak i m.in. w usługach dentystycznych, 

rehabilitacyjnych czy upiększających. Za jakiś czas wykreuje to gwałtowny, odłożony 

popyt na te usługi – i jeszcze większe kolejki w ochronie zdrowia, także w tej prywatnej. 

 

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 sektora ubezpieczeń należności oraz uznany specjalista w 
obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, windykacji, strukturyzowanego kredytu handlowego i 
ryzyka politycznego. Należąca do firmy sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje 
codzienne zmiany wypłacalności firm odpowiadających za 92% światowego PKB. Dajemy firmom 
pewność związaną z prowadzeniem działalności i otrzymaniem wynagrodzenia. Wypłacamy 
firmom odszkodowanie w przypadku wystąpienia nieściągalnych należności, lecz przede 
wszystkim pomagamy unikać należności nieściągalnych. W przypadku świadczenia usług 
ubezpieczenia należności lub innych usług finansowych, priorytetem jest ochrona oparta na 
prognozach. Jeżeli jednak wystąpi nieprzewidziane zdarzenie, posiadany przez nas rating 
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kredytowy na poziomie AA oznacza, że posiadamy zasoby, gwarantowane przez Allianz, 
pozwalające na wypłatę odszkodowania umożliwiającego klientowi kontynuację działalności. 
Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia 5.800 
pracowników. W 2019 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,9 mld €, oraz ubezpieczyła 
na świecie transakcje handlowe dające łączną ekspozycję na ryzyko o wartości 950 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 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. 
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