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W I kwartale 2021 r. wzrost liczby niewypłacalności  
o 105% r/r, marzec z rekordową liczbą – 222 

 

Kwiecień 2021 – W I kwartale 2021 r. w oficjalnych źródłach (Monitor Sądowy i 

Gospodarczy) opublikowano informacje o 538 niewypłacalnościach polskich firm, 

tj. o 105% więcej niż przed rokiem (263 niewypłacalności w I kw. 2020 r.). 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi 66% wszystkich 

niewypłacalności – w dużym stopniu zastępuje dotychczasowe formy 

niewypłacalności (upadłość likwidacyjna i postępowania naprawcze), na równi z 

nimi oznacza brak płynności firm ją przeprowadzających przy jednocześnie dużo 

prostszych procedurach formalnych, dostosowanych do obecnej sytuacji. 

Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, 
skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego – w tym 
wprowadzonym w tarczy 4.0 z 2020 r. uproszczonym postępowaniem 
restrukturyzacyjnym. Wiążą się z brakiem środków na pokrycie zobowiązań u dostawcy, 
powodując efekt domina – ich kłopoty z płynnością 

 

• W żadnym z sektorów gospodarki nie było spadku r/r liczby niewypłacalności 
(najmniejsza skala wzrostu – w budownictwie, „tylko” o 50% r/r) 

• Usługi – wzrost niewypłacalności w całym kwartale (o +174% r/r), ale skokowo w 
marcu (83 firmy vs. 33 w III 2020), po kolejnym zamknięciu gospodarki. Szerokie 
spektrum firm w kłopotach – usług dla ludności (gastronomia i hotelarstwo, 
ochrona zdrowia, edukacja czy warsztaty samochodowe), dla firm (doradztwo 
biznesowe, obsługa finansowa, obsługa rynku pracy), jak i dla szukających 
oszczędności podmiotów publicznych (utrzymanie czystości i zieleni, ochrona) 

• Rynek nieruchomości – duży popyt na rynku mieszkaniowym nie oznacza hossy 
dla całej branży. Oszczędności na porządku dziennym – niewypłacalności firm 
związanych z zarządzaniem procesami inwestycyjnymi i ich przygotowaniem (w 
samym marcu 6) a także efekt załamania rynku wynajmu: kryzys w obsłudze 
nieruchomości i pośrednictwie w obrocie nimi (10 niewypłacalności w marcu) 

• Spadek inwestycji i nakładów: przedsiębiorstw (niewypłacalności firm 
instalujących, serwisujących maszyny), ale także konsumentów 
(niewypłacalności warsztatów samochodowych, dotychczas bardzo rzadkie) 

• Postępująca fala niewypłacalności wielkotowarowych producentów 
podstawowych art. spożywczych: upraw rolnych, hodowli i chowu zwierząt (14 w 
styczniu, 18 w lutym i 26 w marcu). Podobny efekt i skala w otoczeniu rolnictwa 
– wyspecjalizowanych usługach, maszynach i środkach do produkcji, w handlu 
płodami rolnymi 

• Produkcja:  

o widoczne problemy części przetwórców żywności (owoców i warzyw, 
nabiał, sektory oparte na zbożach jak piekarnictwo) 

o najliczniejsze niewypłacalności w przemyśle ciężkim: sektorze metalowo-
maszynowym, wyrobów elektrycznych oraz w produkcji na rzecz 
budownictwa 

o niewypłacalności także w przemyśle lekkim: odzież i obuwia; novum są 
pojawiające się problemy producentów tektury, opakowań, drukarni 



 
 
 
 

 

• Budownictwo – najlepiej nie oznacza, że dobrze: +50% r/r wzrost liczby 
niewypłacalności, także w marcu, pomimo rozpoczęcia sezonu budowlanego. 
Popyt na rynku mieszkaniowym oraz uruchomienie kolejnych inwestycji 
infrastrukturalnych nie wpłynęły na obydwie części rynku – równie dużo jest 
niewypłacalności firm budujących budynki, jak i tych prac specjalistycznych 
(elektryczne, dachowe, oświetleniowe, kanalizacyjne etc.) 

• Transport – pandemia i związane z nią utrudnienia, czy nowe regulacje (w tym te 
dotyczące płac) – w marcu wzrost niewypłacalności w transporcie (18 firm). Co 
więcej – pojawiają się niewypłacalności firm logistycznych i obsługujących 
transport lądowy (4 w marcu) 

• Regiony: kryzys najmocniej uderza w regiony najaktywniejsze w sektorze 
przemysłowym i usługowym (poza Dolnym Śląskiem – a więc wzrost 
niewypłacalności na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Pomorzu czy w Małopolsce) 
ale także te związane m.in. z produkcją rolną, transportem i przemysłem 
lekkim (jak Lubelskie, Podlaskie, Łódzkie czy Lubuskie) 

 

 

Kryzys wywołany pandemią to kryzys firm MSP, zwłaszcza tych najmniejszych – 

firm rodzinnych 

- Pomoc publiczna dla firm ma skalę niełatwą nawet do oszacowania – mówi się o nawet 

230 mld złotych (za rzecznikiem MSP). Pomimo tego realia rynkowe: od tych 

oczywistych jak przerwy w funkcjonowaniu handlu i usług po czynnik psychologiczny – 

niepewność a może nawet strach oznaczające odkładanie wydatków prywatnych jak i 

firmowych uderzyły w bieżące finanse, jak i perspektywy dalszego funkcjonowania 

bardzo wielu firm rodzinnych. Firm bez takich zasobów jak duże, często 

międzynarodowe firmy, mające nie tylko zdolność kredytową, ale i pewne miejsce w 

łańcuchach dostaw wewnątrz korporacji. Stąd kryzys wywołany pandemią jest 

kryzysem firm małych – i nie należy tego lekceważyć, gdyż to one są podstawą 

gospodarki w przybliżeniu zatrudniając 70% pracujących w przedsiębiorstwach i 

tworząc 50% PKB – mówi Tomasz Starus, członek Zarządu Euler Hermes 

odpowiedzialny za ocenę ryzyka. 

Może więc nie wielkość firm, ale skala problemu niewypłacalności powinny zwrócić 

uwagę – niewypłacalności, gdyż duża część tych firm nie ma możliwości 

organizacyjnych ani finansowych na przeprowadzenie procesu upadłościowego. Na 

upadłość stać generalnie tylko firmy duże. Dlatego błędem jest ocenianie sytuacji 



 
 
 
 

 

rynkowej tylko na podstawie pojedynczego, wyrwanego z szerszego kontekstu 

niewypłacalności elementu, jakim są upadłości likwidacyjne. Obecnie niełatwe do 

przeprowadzenia także organizacyjnie, z powodu lockdownu i reżimu funkcjonowania 

instytucji publicznych. 

Tomasz Starus, członek Zarządu Euler Hermes uważa, że „dziwne byłoby, gdyby firmy 

nie korzystały z prostszego narzędzia w postaci uproszczonego postepowania 

restrukturyzacyjnego, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji – nie tylko finansowo-popytowej, 

związanej z zamknięciami gospodarki, ale także ograniczonej możliwości spotykania się 

i rygoru sanitarnego w jakim działają sądy, urzędy etc.  Warunkiem powodzenia działań 

naprawczych jest ich rozpoczęcie bez zwłoki i uproszczone postępowanie to umożliwia.” 
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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 
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, 
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(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. 


