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platby a náklady s tým
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Atradius Barometer platobnej morálky



Atradius Barometer platobnej morálky je
každoročný prieskum, ktorý vyhodnocuje
platobné morálky firiem po celom svete.
Prieskum skúma veľké množstvo tém, zahŕňajúc
platobné morálky, omeškania platieb, predaj s
odloženými splatnosťami ako aj dobu inkasa
pohľadávok (DSO). 

Prieskum nám poskytuje možnosť priamo od
firiem spoznať ich platobnú morálku. Tento rok
navyše poskytuje aj pohľad na to, ako sa firmy
vyrovnávajú s pandémiou súvisiacou s COVID-19
a globálnou recesiou. 

V tomto dokumente si môžete pozrieť výsledky
prieskumu za Slovensko. 
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Výsledky prieskumu za Slovensko 

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Kľúčové fakty

Slovensko zvíťazilo v prieskume v rámci negatívnych
dopadov v strednej a východnej Európe 
Vyšší podiel firiem na Slovensku uviedlo negatívny dopad
na ich ziskovosť, spôsobený ekonomickou krízou vyvola-
nou pandémiou, ako v iných krajinách východnej a stred-
nej Európy.

Ekonomická kríza spôsobuje najprudší nárast
oneskorených platieb v regióne 
Oneskorené platby sa na Slovensku zvýšili v priemere o
113%. Po poklese ekonomiky zostalo k dátumu splatnosti
nezaplatených 49% z celkového objemu B2B faktúr vysta-
vených firmami. V minulom roku to bolo 23%, čo znamená,
že sa jedná o 113% nárast oproti minulému roku. 

Slovensko má najnižšie DSO v rámci v strednej a
východnej Európy
Iba 73 dní, uviedli slovenské firmy ako svoje DSO, čo je naj-
nižšie DSO v rámci strednej a východnej Európy, čo je
značne pod priemerom v regióne, ktorý je 103 dní. Dobrý
kredit management tiež pomohol znížiť objem nedobyt-
ných alebo odpísaných pohľadávok na 3% z pôvodných 7%
z minulého roka.

Značný počet firiem prepúšťa svojich zamestnancov
37% slovenských respondentov prieskumu uviedlo znižo-
vanie počtu zamestnancov v snahe znížiť náklady spôso-
bené oneskorenými platbami. Spomínané opatrenia na
znižovanie nákladov najčastejšie uplatňovali práve oslo-
vené spoločnosti a sú jednoznačne o 31% častejšie ako je
priemer za región. 
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Tomáš Mezirka, Atradius Country Manager za

Slovensko komentoval správu nasledovne:

Pred spomalením ekonomiky,

súvisiacim s pandémiou, podniky na

Slovensku uprednostňovali

predovšetkým klasické

upomienkovanie nezaplatených

faktúr. V následnej hospodárskej

kríze, už ale evidujeme zvýšený

záujem firiem o poistenie

pohľadávok. Väčšina slovenských

respondentov Atradius Barometra

platobnej morálky nám taktiež

potvrdila, že poistenie pohľadávok

plánujú využívať aj naďalej. 

Dobrý credit management (riadenie

rizík) je v týchto náročných časoch

dôležitejší ako kedykoľvek predtým.

Poskytovanie krytia klientom pre ich

potencionálnych zákazníkov pomôže

zatraktívniť obchod, ale nesie zo

sebou aj riziko neplatenia. Poistenie

pohľadávok je nástroj, ktorý pomôže

podporiť podnikanie na Slovensku a

dúfam, že to aj pomôže krajine ako

takej sa dostať cez túto krízu, ktorá

ešte len zasiahne hospodárstvo

plnou silou.

“

”

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Pred a po pandémii: niečo ako čierno biely
kontrast Slovenska

Pred nástupom pandémie COVID-19 a následnou globál-
nou recesiou, bol celkový výhľad slovenského hospodár-
stva dobrý. Je pravda, že jeho veľká závislosť od
automobilového priemyslu spôsobila, že bol zraniteľný
voči akémukoľvek nepriaznivému vývoju v tomto sektore.
Ale rastúca zamestnanosť a rast súkromnej spotreby však
podporovali ekonomiku a viedli k celkom dobrým prognó-
zam. Potom ako sa vírus rozšíril do sveta, hospodárska
kríza vyvolaná pandémiou Slovensko tvrdo zasiahla. Zo
všetkých oslovených krajín v strednej a  východnej Európe
v rámci Atradius Barometra platobnej morálky, práve viac
slovenských firiem uviedlo negatívny vplyv na ich zisko-
vosť ako kdekoľvek inde v regióne. 

Optimizmus ohľadom lokálneho hospodárstva v 2021 je
väčší ako je globálny výhľad
Väčšina respondentov (48%) si myslí, že domáci obchod
ako aj medzinárodný obchod sa zlepší v nasledujúcich 6
mesiacoch. Podobné percento (47%) si taktiež myslí, že glo-
bálna ekonomika sa bude zhoršovať rovnakom časovom
horizonte. 

Na to existuje niekoľko možných dôvodov. Prvým je, že
podniky na Slovensku mali najvyššie kapitálové náklady
v rámci regiónu. Respondenti prieskumu uviedli, že na
krytie slabého peňažného toku si museli požičať financie.
Druhým dôvodom bol výrazný pokles objemu predaja,
ktorý negatívne ovplyvnil ziskovosť a zároveň len zhoršil
problémy s peňažným tokom. Slovensko je v regióne na
druhom mieste v percente respondentov (59%), ktorí
uviedli, že hospodárska kríza mala negatívny vplyv na ich
príjmy a peňažný tok. To znamená, že kapitálové náklady
nebolo možné vyrovnať príjmom alebo peňažným tokom,
čo malo negatívny vplyv na ziskovosť firiem.

Na otázku, ako sa pozerajú na budúcnosť, nám väčšina od-
povedala, že očakáva zhoršenie globálnej ekonomiky v
roku 2021. Podobné percento sa však v súvislosti s domá-
cou ekonomikou javilo ako optimistické a rok 2021 hod-
notili pozitívne.

Hlavné výsledky prieskumu za Slovensko

� Firmy odkladajú platenie faktúr v rámci opatrení na
ochranu svojej životaschopnosti
Firmy po celom Slovensku prijímajú rôzne opatrenia v
snahe chrániť svoju finančnú stabilitu pred ekonomickou
krízou vyvolanou pandémiou. Takmer 40% opýtaných
podnikateľov nám povedalo, že museli odložiť platby svo-
jim dodávateľom v snahe ochrániť svoj peňažný tok. 37%
podnikateľov uviedlo, že zvýšené náklady spôsobené one-
skorenými platbami zvládli práve prepúšťaním zamest-
nancov.

Medzi ďalšie spôsoby, ktoré firmy používajú na urýchlenie
platieb faktúr patria upomienky faktúr po splatnosti (uvá-
dza ich 60% respondentov prieskumu), úprava splatností
faktúr (59%) a realizovanie skoršieho a rýchlejšieho in-
kasa po dobe splatnosti (53%). Úspešnosť týchto opatrení
sa odráža vo výraznom poklese pohľadávok po dobe splat-
nosti ako aj nedobytných pohľadávok (3% zo 7% v minu-
lom roku) ako aj v priemernom 73 dňovom DSO, ktorý je
najnižší v strednej a východnej Európe.

� Dlhšie platobné podmienky ponúkané B2B odberateľom
Pred pandémiou boli slovenskými firmami ponúkané
platobné podmienky v priemere 33 dní od fakturácie. V
rámci ekonomického poklesu uvádzalo dlhšie platobné
podmienky (v priemere o 8 dní dlhšie) značné percento
(41%) respondentov prieskumu. To naznačuje, že sa môže
jednať o celkom bežnú obchodnú prax, ktorá je súčasťou
rozšíreného trendu predlžovania platobných podmie-
nok, ktorý bol zaznamenaný už v minulom roku. Väčšina
firiem (58%) nám však povedala, že ponechali platobné
podmienky nezmenené a iba 1% uviedlo, že ponúkajú
kratšie splatnosti.
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Slovensko: 5 najväčších výziev na dosiahnutie

ziskovosti v podnikaní v roku 2021
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Východná a stredná Európa

 

Slovensko

  

Udržanie adekvátneho peňažného toku

Ekonomická kríza vo vzťahu k pandémii Covid-19

Vymáhanie pohľadávok po splatnosti

Pokles dopytu po našich produktoch a službách

Kontrola nákladov

Vzorka: všetky dopytované spoločnosti 
zdroj: atradius Barometer platobnej morálky 2020
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Ak je vysoké percento firiem, ktoré zachovávajú alebo
dokonca predlžujú platobné podmienky, čo môže byť v
rozpore s očakávaniami obchodného správania, vo zvý-
šenom prostredí platobnej neschopnosti, tak voľnejšie
platobné podmienky predstavujú väčšie riziko. Spolu s
väčšinou firiem v strednej a východnej Európe nám však
respondenti nášho prieskumu povedali, že na uskutoč-
nenie predaja musia ponúknuť odberateľom lepšie limity
a atraktívne platobné podmienky. 

To ešte viac zdôrazňuje výrazný nedostatok likvidity,
ktorý podniky na Slovensku zaznamenali v dôsledku
pandémie a môže naznačovať širší trend v strednej a vý-
chodnej Európe.

� Väčšina firiem žiadosti o predĺženie splatností odmietla
Možno v snahe minimalizovať riziko nesplácania po-
hľadávok odberateľmi stojí za zmienku, že aj napriek
ponuke dlhších splatností niektorým zákazníkom, väč-
šina slovenských dodávateľov odmietla žiadosti na po-
skytnutie dlhších splatností. Väčšina opýtaných
dodávateľov (68%) uviedla, že odmietli žiadosti o pre-
dĺženie splatností od B2B zákazníkov (hlavne SME)
častejšie ako pred pandémiou, kvôli zhoršeniu bonity
odberateľov.

Odrazom toho je výrazný pokles celkového objemu
predaja na splatnosti v rámci B2B  na Slovensku. Ob-
chodný úver je v súčasnosti súčasťou v 46% predaja v

rámci B2B na Slovensku, pričom v minulom roku to
bolo v 91% predaja. To je možné pripísať aj poklesu ob-
jemu predaja v dôsledku dopytových šokov, ktorými
trpia niektoré odvetvia.

Úroveň predaja na splatnosti však zostala v porovnaní
s minulým rokom stabilná pre značné percento podni-
kov (53%). Nižší podiel firiem (20%) dokonca uvádza,
že častejšie prijímali žiadosti o platobné podmienky od
svojich zákazníkov ako pred pandémiou. Väčšinou to
bola tendencia hlavne veľkých podnikov v poľnohos-
podárskom, potravinárskom, nápojovom, chemickom
a farmaceutickom priemysle. 
Povedali nám, že to urobili preto, aby podporili predaj,
hlavne na domácom trhu, ktorý by inak nebol možný
kvôli zníženej likvidite, ktorú majú ich zákazníci počas
pandémie.

� Na Slovensku sa trend vyhodnocovania zákazníkov a
potencionálnych zákazníkov mení
Spýtali sme sa podnikateľov na Slovensku, aké zdroje
informácií využívali na vyhodnocovanie bonity zákaz-
níkov a potencionálnych zákazníkov pred a po vypuknutí
recesie z dôvodu pandémie. Pred pandémiou firmy vy-
užívali najčastejšie na vyhodnotenie bonity zákazníkov
hlavne finančné výkazy (55% respondentov). Počas pan-
démie sa to zmenilo a interné informácie získané od zá-
kazníka sa stali najpopulárnejším nástrojom na vyhod-
nocovanie bonity. 
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atradius Barometer platobnej morálky – november 2020

Atradius • Kľúčové zistenia

V zložitých ekonomických časoch, ktoré zažívame

v dôsledku pandémie, prevládajú vážne obavy zo

zabezpečenia platieb. Strategické riadenie rizík,

vrátane využívania poistenia pohľadávok ako

formy ochrany platieb nám pomohlo vyrovnať sa s

neželaným tlakom na peňažné toky.

Credit Manager – SME – Kovospracujúci priemysel ”

“
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Spomalenie a zhoršenie platobných zvyklostí B2B zá-
kazníkov, vrátane vyššieho rizika platobnej neschop-
nosti, viedlo mnoho oslovených firiem na  Slovensku k
posilneniu prístupu k vyhodnocovaniu svojich zákazní-
kov. Značné percento respondentov (15%) navyše
uviedlo, že počas pandémie začali používať hospodárske
informácie, čo odráža aj adresnejší prístup k zhromaž-
ďovaniu informácií o zákazníkoch a potencionálnych zá-
kazníkoch.

Na zmiernenie rizík spojených s ponúkaním obchodných
úverov B2B zákazníkom, 92% opýtaných podnikateľov
na Slovensku uviedlo, že používajú jeden alebo viac ná-
strojov riadenia rizík. Pred nástupom recesie z dôvodu
pandémie väčšina podnikateľov na Slovensku (60%) vy-
užívala upomienky na faktúry po splatnosti, aby zrýchlili
ich úhrady. 21% podnikateľov nám povedalo, že spomí-
nanú metódu upomínania využívali častejšie práve po
ekonomickom poklese. 

Je zaujímavé, že ešte vyššie percento (32%) sa obrátilo
na poisťovne s poistením pohľadávok, aby zmiernili
svoje riziko, keďže aj počas recesie pokračovali v obcho-
dovaní. Daný údaj dopĺňa percento spoločností ponúka-
júcich zľavy za skoré úhrady faktúr a predstihujú ho
firmy (35%), ktoré vyhľadávali skôr sekuritizáciu.

� Opatrný optimizmus ohľadom bonity zákazníkov a
domácej ekonomiky na rok 2021
Firmy na Slovensku očakávajú, ako svetlo na konci tu-
nela, že sa bonita ich B2B zákazníkov v priebehu nasle-
dujúcich šiestich mesiacov zlepší (uvádza to 43%
opýtaných firiem). Môže to byť odrazom opatrného opti-
mizmu mnohých podnikateľov vyjadreného v názore, že
domáca ekonomika sa zlepší. 36% firiem nám povedalo,
že neočakáva žiadnu zmenu v bonite firiem a 21% je pri-
pravených na zhoršenie.

Naproti tomu väčšina opýtaných podnikateľov (47%)
verí, že globálna ekonomika sa v priebehu roku 2021
bude ďalej zhoršovať. To je v rozpore s mierne optimis-
tickejším pohľadom na to, že domáca ekonomika sa v
rovnakom časovom rámci zlepší (čo vyjadrilo 48% opý-
taných). Keď sme sa podnikateľov na Slovensku opýtali
na ich názor ohľadom vyhliadok medzinárodného ob-
chodu, ten sa rovnomerne rozdelil. 40% nám povedalo,
že si myslí, že sa medzinárodný obchod zlepší a 40%
uviedlo, že sa to zhorší a 20% si myslelo, že nedôjde k
žiadnej zmene. 
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Stredná a Východná Európa: 4 najdôležitejšie

opatrenia na zvládnutie problémov s likviditou

spojené s pandémiou Covid-19

43 33 31 30

43 48 32 37

39 30 37 27

52 33 32 33

35 30 23 21

39 20 32 29

43 32 21 35

51 39 42 31

% respondentov

Oneskorenie platieb dodávateľom

Znižovanie pracovných miest
Zvýšenie času, nákladov a zdrojov  na vymáhanie nezaplatených faktúr

Zmrazenie prjímania nových zamestnancov

 

Stredná a východná Európa celkovo

Bulharsko

Slovensko

Rumunsko

Maďarsko

Česká republika

Poľsko

Turecko

 

Vzorka: všetky dopytované spoločnosti 
zdroj: atradius Barometer platobnej morálky 2020
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Oneskorené platby a peňažný tok

� Oneskorené platby v dôsledku ekonomickej krízy
vyvolanej pandémiou sa v tomto sektore zvýšili o 110%
(42% z celkového objemu B2B faktúr v sektore bolo po
termíne splatnosti, čo je výrazný nárast z minuloroč-
ných 20%).

� Priemerný nárast DSO bol o 10% a viac, čo uviedlo 85%
respondentov. V súčasnosti je DSO v sektore na úrovni
37 dní v priemere.

� 61% respondentov prieskumu nám uviedlo, že ekono-
mická kríza vyvolaná pandémiou ovplyvnila ich prí-
jmy. 50% podnikov v agropotravinárskom priemysle
uviedlo vplyv na peňažný tok.

� Aby podniky v priemysle zvládli náklady spôsobené
nárastom oneskorených platieb, museli odložiť platby
svojim vlastným dodávateľom, zvýšiť čas a zdroje na
získanie úhrady nezaplatených faktúr a znižovať počet
pracovných síl.

Prístup k vyhodnocovaniu zákazníkov

� Po nástupe ekonomickej recesie spôsobenej pandémi-
ou, agropotravinárske firmy zmenili spôsob, akým pri-
stupovali k vyhodnocovaniu bonity svojich zákazníkov
a začali častejšie komunikovať so svojimi zákazníkmi.
Finančné výkazy a ďalšie informácie poskytnuté pria-
mo od zákazníka sú v súčasnosti najbežnejšie použí-
vanými zdrojmi na vyhodnocovanie bonity. 

� Po zhromaždení všetkých finančných informácií, pri
vyhodnocovaní bonity zákazníka uprednostňujú väč-
šinou ich finančnú flexibilitu a ziskovosť. Respondenti
prieskumu uviedli, že to bude oblasť pri vyhodnocova-
ní bonity, na ktorú sa budú zameriavať aj počas nasle-
dujúcich šiestich mesiacov.

Prístup k riadeniu rizík  

� Po vypuknutí ekonomickej krízy vyvolanej pandémi-
ou COVID-19, podniky v slovenskom agropotravinár-
skom priemysle usilovnejšie pracovali na tom, aby si
ochránili svoj peňažný tok. Preto požadovali platby v

hotovosti a začali častejšie používať upomienky za
nezaplatené faktúry. Začali viac využívať faktoringové
služby ako aj riešiť samopoistenie. Podniky v tomto
odbore nám povedali, že v priebehu nasledujúcich
šiestich mesiacov plánujú využívať rôzne platobné
záruky.

� Je viac respondentov, ktorí očakávajú zlepšenie bonity
svojich B2B zákazníkov (55%) ako tých, ktorí očakáva-
jú zhoršenie (12%).

� Za najväčšiu výzvu na dosiahnutie ziskovosti v roku
2021 sa považuje pokles dopytu (vyjadrilo sa 41% res-
pondentov), obmedzenie nákladov a náklady na vymá-
hanie za neuhradené faktúry (obe po 35%).

Výhľad odvetvia na rok 2021  

� Viac respondentov (55%) očakáva zlepšenie domácej
ekonomiky v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov,
a tí ktorí predpokladajú jej zhoršenie je 37%. To isté platí
pre medzinárodný obchod (45% optimistických, 36%
pesimistických). Nenašiel sa jednoznačný názor na
budúcnosť globálnej ekonomiky (41% optimistických,
40% pesimistických).

Oneskorené platby a peňažný tok

� Oneskorené platby v dôsledku ekonomickej krízy vyvo-
lanej pandémiou sa v tomto sektore zvýšili o 95%  (39%
z celkového objemu B2B faktúr v tomto sektore je po ter-
míne splatnosti, čo je výrazný nárast z minuloročných
20%).

� Priemerný nárast DSO bol o 10% a viac, čo uviedlo 95%
respondentov. V súčasnosti je DSO v sektore na úrovni
92 dní v priemere.

� Ekonomická kríza vyvolaná pandémiou ovplyvnila prí-
jmy a peňažný tok v sektore  (70% a 68% v danom pora-
dí).  

� Vzhľadom na nárast nákladov v dôsledku nárastu one-
skorených platieb podniky v sektore najčastejšie reago-
vali znížením počtu pracovných síl a zmrazením prijí-
mania nových zamestnancov.
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Prístup k vyhodnocovaniu zákazníkov

� Firmy v chemickom priemysle najčastejšie vyhodnoco-
vali bonitu svojich zákazníkov na základe finančných
výkazov (34%) a na základe referencií bánk (32%). Počas
ekonomickej krízy, informácie poskytnuté priamo od
zákazníka sa stali prvoradým zdrojom na vyhodnocova-
nie bonity s doplnením už vyššie spomínaných zdrojov
informácií.

� Po zozbieraní všetkých hospodárskych informácií sa pri
vyhodnocovaní bonity zákazníka uprednostňuje jeho
finančná flexibilita a tvorba hotovosti. Respondenti prie-
skumu uviedli, že to bude oblasť, na ktorú sa budú
zameriavať aj počas nasledujúcich šiestich mesiacov.

Prístup k riadeniu rizík

� Po vypuknutí ekonomickej krízy vyvolanej pandémiou,
podniky v tomto sektore častejšie používajú poistenie
pohľadávok ako aj samopoistenie.  Upomienky faktúr po
splatnosti, úprava platobných podmienok a faktúry po
splatnosti zasielané obratom na inkaso sú najbežnejšími
používanými nástrojmi riadenia rizík v tomto sektore.
Firmy nám povedali, že ich budú používať aj počas
nasledujúcich šiestich mesiacov.

� 48% respondentov neočakáva zmeny v bonite svojich
B2B zákazníkov. 39% očakáva zlepšenie a 14% zhorše-
nie.

� Za najväčšiu výzvu na dosiahnutie ziskovosti v roku
2021 firmy považujú obmedzenie nákladov (vyjadrilo sa
46% respondentov) a pokračovanie ekonomickej krízy v
dôsledku pandémie (46%).

Výhľad odvetvia na rok 2021

� Väčšina respondentov (48%) očakáva, že sa domáca eko-
nomika v nasledujúcich šiestich mesiacoch zhorší a
zlepšenie očakáva o niečo menej opýtaných (41%). 28%
respondentov vidí medzinárodný obchod optimisticky
a 51% pesimisticky,  globálnu ekonomiku 35% optimis-
ticky a 47% pesimisticky.

Oneskorené platby a peňažný tok

� Oneskorené platby v dôsledku ekonomickej krízy vyvo-
lanej pandémiou sa v tomto sektore zvýšili o 55% (51% z
celkového objemu B2B faktúr v sektore bolo po termíne
splatnosti, čo je výrazný nárast z minuloročných 33%).

� Priemerný nárast DSO bol o 10% vyšší, čo uviedli všetci
respondenti. V súčasnosti je DSO v sektore na úrovni 32
dní v priemere.

� Ekonomická kríza vyvolaná pandémiou zasiahla príjmy
a peňažný tok (obe uviedlo 67% opýtaných), ako aj objem
predaja v priemysle (65%).

� Aby podniky v tomto sektore zvládli náklady spôsobené
nárastom oneskorených platieb, museli odložiť platby
svojim vlastným dodávateľom (42%) a zmraziť prijíma-
nie nových zamestnancov (40%).

Prístup k vyhodnocovaniu zákazníkov

� Podniky v oceliarskom a kovospracujúcom priemysle
najčastejšie vyhodnocujú bonitu svojich zákazníkov
prostredníctvom hospodárskych informácii z informač-
ných agentúr (50%) a z informácií poskytnutých priamo
zákazníkom (40%). V zozname prístupov k vyhodnoco-
vaniu bonity, práve ten posledný vyskočil na prvé miesto
počas ekonomickej krízy.

� Po zhromaždení všetkých finančných informácií pri
vyhodnocovaní bonity zákazníka sa uprednostňuje väč-
šinou ich finančná flexibilita a dlhová kapacita. Respon-
denti prieskumu uviedli, že to bude oblasť vyhodnoco-
vania bonity, na ktorú sa budú zameriavať aj počas
nasledujúcich šiestich mesiacov.
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Prístup k riadeniu rizík

� Po vypuknutí ekonomickej krízy vyvolanej pandémiou,
podniky v oceliarskom a kovospracujúcom priemysle
najčastejšie využívali úpravu platobných podmienok,
zasielanie faktúr po splatnosti obratom na vymáhanie a
poistenie pohľadávok. Respondenti predovšetkým začali
častejšie využívať poistenie pohľadávok a sekuritizáciu
dlhov. Firmy nám povedali, že v nasledujúcich šiestich
mesiacoch budú využívať tiež samopoistenie častejšie
ako pred vypuknutím pandémie.

� 50% firiem očakáva zlepšenie bonity svojich B2B zákaz-
níkov 23% neočakáva žiadne zmeny a 23% očakáva
zhoršenie.

� Za najväčšiu výzvu na dosiahnutie ziskovosti v roku
2021 sa považuje udržanie primeraného peňažného
toku (45% respondentov), a pokles dopytu po výrobkoch
a službách v dôsledku pandémie (43%).

Výhľad odvetvia na rok 2021

� Viac respondentov (70%) očakáva zlepšenie domácej
ekonomiky v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov
a tí ktorí predpokladajú jej zhoršenie je 10%. To isté platí
pre medzinárodný obchod (57% optimistických, 25%
pesimistických) a vývoj globálnej ekonomiky (55% opti-
mistický, 33% pesimistický).

Oneskorené platby a peňažný tok

� Oneskorené platby v slovenskom sektore s elektronikou
zasiahli 51% z celkového objemu B2B faktúr, čo je výraz-
ný nárast z minuloročných 33%. 40% respondentov
uviedlo, že v dôsledku ekonomickej krízy vyvolanej pan-
démiou museli čakať dlhšie na úhradu faktúr po splat-
nosti, v priemere až do 20 dní po splatnosti.

� Priemerný nárast DSO bol do 10%, čo uviedlo 63% res-
pondentov. 35% respondentov uviedlo nárast DSO o viac
ako 10%. Aktuálne DSO v slovenskom elektronickom
priemysle je na úrovni 100 dní v priemere (menej ako
priemer 108 dní v tomto sektore celkovo v strednej a
východnej Európe).

� Väčšina respondentov prieskumu v tomto sektore (55%
v porovnaní s 59% v regióne) nám uviedlo, že ekonomic-
ká kríza vyvolaná pandémiou negatívne ovplyvnila ich
príjmy, pričom 46% opýtaných (čo je v súlade s prieme-
rom sektoru v regióne) uviedlo negatívny vplyv na
peňažný tok.

� Aby podniky v tomto sektore zvládli problémy spojené s
likviditou spôsobené nárastom oneskorených platieb,
museli zrušiť pracovné miesta (39%) a odložiť platby svo-
jim vlastným dodávateľom (35%).

Prístup k vyhodnocovaniu zákazníkovs

� Po nástupe ekonomickej recesie spôsobenej pandémiou,
respondenti firiem v tomto sektore nezmenili svoj  spôsob
prístupu k preverovaniu bonity zákazníkov a aj naďalej sa
spoliehajú na dostupné informácie vo finančných výka-
zoch a obchodné referencie (uviedlo 40% opýtaných).

� Po zhromaždení všetkých finančných informácií, slo-
venské firmy v tomto sektore nám uviedli , že sa zameria-
vajú na platobnú morálku svojich zákazníkov, ziskovosť,
kapacitu generovania hotovosti. Respondenti prieskumu
uviedli, že to bude oblasť pri vyhodnocovaní bonity, na
ktorú sa budú zameriavať aj počas nasledujúcich šiestich
mesiacov.

Prístup k riadeniu rizík 

� Po vypuknutí ekonomickej krízy vyvolanej pandémiou,
respondenti prieskumu v slovenskom elektronickom
priemysle zintenzívnili svoje úsilie o zníženie dopadu pla-
tobných neschopností na ich podnikanie. To zahrňovalo
zasielanie upomienok za faktúry po splatnosti (54% res-
pondentov) a úpravu platobných podmienok (52%). V
nasledujúcich mesiacoch 50% spoločností zúčastnených
na tomto prieskume a v tomto priemysle plánuje širšie
využívanie poistenia pohľadávok.

� 44% opýtaných firiem očakáva zlepšenie bonity svojich
zákazníkov (o niečo menej ako je 49% priemerne v regió-
ne). Iba 19% očakáva zhoršenie bonity  v nasledujúcich
mesiacoch, čo je o niečo menej v porovnaní s 22% v regió-
ne celkovo.

� Väčšina spoločností oslovených v slovenskom elektronic-
kom priemysle považuje obmedzenie nákladov za najväč-
šiu výzvu ziskovosti v roku 2021. Toto vyjadrilo 53% res-
pondentov v porovnaní s 37% v rovnakom segmente na
regionálnej úrovni. Druhou najčastejšie uvádzanou
výzvou je pokles dopytu (41% respondentov, v porovnaní
so 44% v sektore na regionálnej úrovni).

Výhľad odvetvia na rok 2021  

� V slovenskom elektronickom priemysle je oveľa viac res-
pondentov, ktorí očakávajú zlepšenie domácej ekonomi-
ky v nasledujúcich mesiacoch (49% v porovnaní so 63% v
sektore v regióne) ako tých, čo očakávajú zhoršenie (38%,
regionálny priemer: 27%). Podobné názory boli vyjadre-
né aj o budúcnosti globálnej ekonomiky (47% optimistic-
kých, 38% pesimistických) a o medzinárodnom obchode
(48% optimistických, 28% pesimistických). 
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Oneskorené platby a peňažný tok

� Oneskorenými platbami bol sektor služieb zasiahnutý v
52% z celkového objemu B2B faktúr (výrazný nárast z
minuloročných 27%).  33% respondentov uviedlo, že
museli oveľa dlhšie čakať na úhradu faktúr, v priemere
do 20 dní po splatnosti. 

� Priemerný nárast DSO až o 10% uviedlo 72% responden-
tov. 15% respondentov uviedlo zvýšenie DSO o viac ako
10%. V súčasnosti predstavuje DSO v slovenskom sektore
služieb priemerne 101 dní (dlhšie ako 97-dňový priemer
v priemysle služieb v strednej a východnej Európe cel-
kovo).

� Väčšina respondentov prieskumu v tomto sektore (63%
čo je v súlade s regionálnym priemerom) nám povedala,
že hospodárska kríza vyvolaná pandémiou negatívne
ovplyvnila ich príjmy, zatiaľ čo 69% respondentov (čo je
nad priemerom regiónu, ktorý je 58% v tomto sektore)
vykázal negatívny dopad na peňažné toky.

� Aby sa zabránilo problémom s likviditou, ktoré spôsobili
oneskorené platby, tak 44% respondentov zo slovenské-
ho sektoru služieb odložilo platby svojim dodávateľom
(regionálny priemer: 42%). Okrem toho nám 40% res-
pondentov uviedlo, že musia znížiť pracovné miesta, aby
udržali náklady pod kontrolou (regionálny priemer:
38%).  

Prístup k vyhodnocovaniu zákazníkov

� Po nástupe ekonomickej recesie spôsobenej pandémiou
respondenti zo slovenského sektoru služieb nezmenili
spôsob preverovania zákazníkov. Naďalej sa spoliehali
na finančné výkazy zákazníkov (46% respondentov), ako
aj na bankové a obchodné referencie (v obidvoch prípa-
doch po 37%).

� Po zhromaždení všetkých finančných informácií, slo-
venský sektor služieb pri vyhodnocovaní bonity zákaz-
níka uprednostňuje ziskovosť zákazníka a finančnú fle-
xibilitu. Respondenti v sektore nám povedali, že plánujú
tento prístup zachovať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Prístup k riadeniu rizík 

� Po vypuknutí hospodárskej krízy vyvolanej pandémiou
sa respondenti prieskumu v slovenskom sektore služieb
pokúsili znížiť riziko platobných neschopností v ich pod-
nikaní zasielaním upomienok za nezaplatené faktúry. To
nám uviedlo  68% respondentov, čo je v súlade s prieme-
rom za sektor v regióne. V nasledujúcich mesiacoch fir-
my plánujú častejšie používať upomienkovanie faktúr.

� 39% respondentov v sektore služieb očakáva, že sa boni-
ta ich zákazníkov v nasledujúcich mesiacoch zhorší
(regionálny priemer: 36%). Naopak, iba 28% očakáva
zlepšenie, v porovnaní s 30% v regióne celkovo.

� Podniky oslovené v slovenskom sektore služieb považu-
jú za najväčšiu výzvu na dosiahnutie ziskovosti v roku
2021 pokračovanie hospodárskej krízy. K tomu sa vyja-
drilo 44% respondentov, v porovnaní so 47% v sektore
služieb v rámci regiónu. 41% opýtaných podnikateľov
považuje obmedzenie nákladov za najväčšiu výzvu na
dosiahnutie ziskovosti v budúcom roku. (priemer v
regióne: 32%).

Výhľad odvetvia na rok 2021  

� Výrazne viac respondentov (54% v porovnaní so 49% v
rámci tohto sektora v regióne) očakáva, že sa domáca
ekonomika v nasledujúcich mesiacoch zhorší, tých, čo
očakávajú jej zlepšenie je značne menej (29% v porovna-
ní s 31% v regióne). To isté platí pre budúcnosť globálnej
ekonomiky (29% optimistických, 58% pesimistických) a
medzinárodného obchodu (36% optimistických, 47%
pesimistických).

SEKTOr 
SlužIEB

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Zrieknutie sa zodpovednosti
táto správa je určená pre informačné účely a nie je určená ako odporučenie týkajúce sa konkrétnych transakcií, investícií a stratégií, v žiadnom prípade
a pre žiadneho čitateľa. Čitatelia si musia urobiť svoje vlastné nezávislé rozhodnutia, obchodné alebo iné, pokiaľ ide o poskytované informácie. aj keď
sme urobili maximum pre zabezpečenie, aby informácie obsiahnuté v tejto správe boli získané zo spoľahlivých zdrojov. atradius nenesie zodpovednosť
za žiadne chyby, opomenutia, alebo výsledky získané z použitia týchto informácií.
Všetky informácie v tejto správe sú poskytované „tak ako sú“, bez záruky úplnosti, presnosti, včasnosti alebo z výsledkov získaných z ich používania a
bez akejkoľvek záruky, vyslovenej alebo implikovanej. V žiadnom prípade atradius, jeho spriaznené spoločnosti, korporácie alebo partneri, zástupcovia
alebo jeho zamestnanci, nenesú zodpovednosť voči Vám, akejkoľvek ďalšej osobe za akékoľvek
rozhodnutia uskutočnené, alebo opatrenia prijaté v súvislosti s informáciami uvedenými v tejto správe alebo za žiadne následné, zvláštne alebo podobné
škody, aj keď upozorní na možnosť takýchto škôd. copyright atradius n.V. 2020.

Ciele prieskumu

Atradius vykonal ročnú revíziu medzinárodnej platobnej
morálky spoločností v rámci prieskumu nazvaného “Atra-
dius Barometer platobnej morálky”. V tomto prieskume sa
zameriavame na spoločnosti v strednej a východnej Euró-
pe v rámci 7 krajín a je súčasťou vydania Atradius Barome-
ter platobnej morálky roku 2020 (Bulharsko, Česká repu-
blika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Turecko).
Vzhľadom na zmenu metodológie výskumu v tomto prie-
skume, porovnanie výsledkov z minulých rokov nie je
možné, aj keď minuloročné výsledky sa použili ako etalón,
kde to bolo v prieskume potrebné.

Využitím dotazníka, CSA Research zrealizoval sieť 1,403
rozhovorov. Všetky rozhovory boli realizované exkluzívne
pre Atradius.

rozsah prieskumu

� Bežná populácia: monitoring v spoločnostiach zo 7 kra-
jín (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko,
Rumunsko, Slovensko a Turecko). Rozhovory boli reali-
zované s osobami  zodpovednými za riadenie pohľadá-
vok.

� Dizajn vzorky: Strategický plán na vytvorenie vzorky
umožňuje vykonať analýzu údajov v krajinách naprieč
sektormi a veľkostí spoločností. Umožňuje tiež porovná-
vať údaje týkajúce sa konkrétneho sektora, naprieč sek-
tormi, za každú krajinu.

� Proces výberu: Spoločnosti boli vyberané a kontaktova-
né použitím medzinárodného internetového panelu. Na
začiatku rozhovoru prebehlo overenie, či sa jedná o
vhodnú osobu na rozhovor a kontrola kvót.

� Vzorka: N=1,403 osôb poskytlo rozhovor (približne
n=200 osôb za krajinu). V každej krajine bola kvóta
zachovaná podľa štyroch veľkostí podnikov.

� Rozhovor: Počítačovo asistované web rozhovory (CAWI)
s približnou dĺžkou 15 minút.
Interview period: Q3 2020.

Dizajn prieskumu pre strednú a východnú Európu

Krajina rozhovory %

Bulharsko  200 14.2 

Česká republika  201 14.3

Maďarsko 200 14.2

Poľsko 202 14.3 

Rumunsko 200 14.2 

Slovensko 200 14.2 

Turecko 200 14.2 

Priemysel  
(celkovo stredná a  východná Európa) rozhovory %

Výroba 540 38.5

Veľkoobchod 324 23.1

Maloobchod/Distribúcia  261 18.6

Služby 278 19.8

Veľkosť podniku 
(celkovo stredná a  východná Európa) rozhovory %

Mikro podniky 323 23.0

SME – Malé podniky 402 28.6

SME – Stredné podniky 352 25.1

Veľké podniky 326 23.3

Prehľad vzorky – Celkovo realizovaných rozhovorov = 1,403

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Copyright  Atradius N.V. 2020 

ak po prečítaní tohto prieskumu by ste chceli obdržať viac informácií o ochrane Vašich pohľadávok voči nezaplateniu
Vašimi odberateľmi, môžte navštíviť atradius stránku alebo ak mate konkrétnejšie otázky, prosím, nechajte nám odkaz
a produktový špecialista Vám zavolá späť. V časti publikácie môžete nájsť rôzne ďalšie atradius publikácie
zameriavajúce sa na globálnu ekonomiku, vrátane publikácií o jednotlivých krajinách, analýzy odvetví, rady na riadenie
pohľadávok a eseje k aktuálnym obchodným otázkam

nahláste sa na zasielanie oznámení o publikáciách a zasielanie mailov na týždennej báze, aby sme Vás mohli
informovať ohľadom nových publikácií. 

pre viac informácií ohľadom procesu vymáhania pohľadávok v B2B na slovensku a vo svete, prosím, choďte na
https://atradiuscollections.com/global/

za slovensko https://atradius.sk/

Štatistická príloha 
Detailné grafy a údaje nájdete v Štatistickej prílohe pre
strednú a východnú Európu. Je súčasťou Atradius Barometer
platobnej morálky, November 2020 dostupnej 

www.atradius.com/publications/

Stiahnutie v PDF formáte (Len v angličtine).

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_ee.pdf
https://group.atradius.com/publications/
https://atradius.sk/
https://atradiuscollections.com/global/
https://group.atradius.com/subscription-details/
https://group.atradius.com/contact-us/
www.atradius.com
www.atradius.com
https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 


Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y reaseguros,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

rajská 7
Bratislava 811 08 

Slovenská republika
Tel: +421 2 323 363 11

infosk@atradius.com
www.atradius.sk

Spojte sa s Atradius
na sociálnych sieťach

https://www.linkedin.com/company/atradius
https://www.youtube.com/user/atradiusgroup
https://twitter.com/atradius

