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Atradius Fizetési Szokások
Barométer
A B2B fizetési szokásokra vonatkozó
nemzetközi felmérés
Magyarország – a felmérés főbb eredményei

A halasztott fizetéssel történő B2B értékesítések

Magyarország – a felmérés főbb eredményei
aránya Magyarországon (%)

A FELMÉRÉS FELÉPÍTÉSE
A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

Halasztott fizetéssel történő értékesítés

Lejárt
(%)
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80%B2B számlák

Korábbi felméréseink eredményével összhangban Kelet-Európában a magyar cégek mutatják a legnagyobb hajlandóságot
arra, hogy B2B ügyfeleikkel végrehajtott tranzakcióik során a
halasztott fizetést válasszák. A magyarországi válaszadók B2B
értékesítéseinek kb. 54%-a történt ilyen formában (a kelet-európai átlag kb. 40%). Csehországban ez az adat 44%, Törökországban kb. 40%, Lengyelországban pedig 35% volt. A skála
másik végpontját Szlovákia alkotja, amely a jelek szerint az a
kelet-európai ország, ahol a vállalkozások a legkevésbé hajlanak arra, hogy halasztott fizetést kínáljanak a vevőknek (kb.
27%-a az összértékesítésüknek). További érdekesség, hogy az
elmúlt évhez képest sokkal nagyobb arányban követelnek olyan
fizetési módot B2B ügyfeleiktől, amely kiküszöböli a ki nem fizetett számlákkal járó kockázatokat (az elmúlt évben a halasztott fizetéssel történt értékesítések átlaga az összesített B2B
értékesítések 72%-át tette ki).
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rázattal szolgálhat arra, hogy miért gondolják meg a tavalyinál
jobban, hogy milyen fizetési módon szolgálják ki a külföldi B2B
ügyfeleiket.
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További információk a Statisztikai mellékletben
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Days Sales Outstanding), amely egybevág a teljes felmérés
57 napos átlagával, és csaknem egy hónappal rövidebb, mint
a tavalyi. A javulás vélhetően abból adódik, hogy jobb hatékonysággal sikerül beszedni a nagy értékű és hosszú lejáratú kintléHalasztott fizetés
Kelet-Európa
vőségeket – főleg a külföldi vevőktől.
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Valószínűleg a szigorú behajtási gyakorlat magyarázhatja azt is,
hogy a válaszadók 73%-a nem számít arra, hogy a következő évben változna a DSO értéke (a kelet-európai válaszadók esetében
ez az arány 66%).
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A fizetési határidő szerény meghosszabbodása ellenére a válaszadóknak átlagosan kétszer annyit kellett várniuk arra, hogy a külföldi vevőik kifizessék lejárt számláikat, mint 2015-ben. Ez azt
Behajthatatlan
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44 nappal válthatták
készpénzre
(2015-ben
ez 32 nap
volt). Ez azonban még mindig elmarad az 52 napos kelet-európai
átlagtól. A belföldi lejárt számlákat viszont hamarabb kiegyenlítették, mint a külföldieket (átlagosan 39 nap alatt, szemben az
előző évi 36 naphoz képest). Ezek az eredmények alátámasztják
Halasztott fizetés
Kelet-Európa
azokat a korábbi nyilatkozatokat, amelyek szerint kevesebb esetben szolgálták kiHKKKKJKKKKL
a külföldi vállalatokat halasztott fizetéssel, mint
az előző években. [  Statisztikai mellékletben, o 6 + 7 ]

54%

A likviditás miatti nemfizetés kapcsán a Magyarország és a régió között tátongó szakadék arra utal, hogy a magyarországi
vállalkozások jóval gyakrabban szembesülnek ezzel a késedelmi
okkal, mint kelet-európai társaik, kiváltképp, ami a külföldi vevőknek kiállított számlákat illeti. Ez lehet a magyarázata annak,
hogy a válaszadók közül a kelet-európai átlagnál (10%) többen
(15,2%) érzik a külföldi számlák behajtását az idei üzleti év nyereségességével kapcsolatos legnagyobb kihívásnak.
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A felmérésben résztvevők a számla keltétől számítva átlagosan
28 napos fizetési határidőt szabnak belföldi B2B ügyfeleiknek.
A külföldi vevőktől is azt várják, hogy szinte ugyanennyi időn belül fizessenek (átlagosan 2 nappal hosszabb határidőt kapnak,
mint a belföldiek). A kintlévőségek átlagos fizetési határideje
összhangban van a kelet-európai 30 napos átlaggal. Az elmúlt
évhez képest mind a bel-, mind a külföldi vevőknek megszabott
fizetési határidők kissé kedvezőbbnek tűnnek (átlagosan három
nappal hosszabbak).
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A késedelmes fizetés fő okai

Lejárt

A felmérésben résztvevők többsége arról számolt be, hogy a
vállalatközi számlák késedelmes kiegyenlítése legtöbbször a vevők likviditási problémáival állnak összefüggésben. Ezt a válaszadók csaknem 76%-a említette a belföldi, és kb. 66%-a a külföldi
ügyfeleivel kapcsolatban. Ezek a számok valamennyi vizsgált
Időben fizet
közép-európai ország közül a legmagasabbak (a régió átlaga
nemfizetés vonatkozásában 64,4%, illetve 40% volt).

63%

73 %
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változni fog a DSO, vagyis a kintlévőségek
átlagos forgási sebessége (a kelet-európai
válaszadók esetében ez az arány 66%)
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Fizetési szokások ágazatonként

A felmérés szereplői arról számoltak be, hogy halasztott fizetés
mellett A
elsősorban
az építőipari,
élelmiszeripari,
üzleti szolgálmagyarországi
válaszadók
66%-a szerint
tatásokat
nyújtó
és
szolgáltatóipari
ügyfeleiknek
értékesítettek.
a külföldi B2B vevők likviditási nehézségek
Ügyfeleiknek
számlafizetési
határidők
az építőipar
miattmegszabott
fizetik ki későn
számláikat
(a keletesetében
átlagosan
két
héttel
haladták
meg
az
ország
európai válaszadók esetében ez az arány 40%)tekintetében megfigyelt átlagos fizetési határidőt. [ Statisztikai
mellékletben, o 4 ]
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Atradius Fizetési Szokások
Barométer
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május
A Forrás:
B2B kintlévőségek
globális
behajtási
gyakorlatával
kapcsolatos
további információkért kérjük, olvassa el az Atradius Collections
„Global Collections Review” című, 2016. októberében megjelenő
kiadványát (amely regisztráció után ingyenesen letölthető lesz a
magyarországi.com
válaszadók
67%-a
www.aAtradiuscollections
weboldalról).
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37%
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66 %
A magyarországi válaszadók 66%-a szerint
a külföldi B2B vevők likviditási nehézségek
miatt fizetik ki későn számláikat (a keleteurópai válaszadók esetében ez az arány 40%)

Az építőipar ennek ellenére (Magyarország vonatkozásában) átlagon felüli lejárt számlatartozást generált. A válaszadók többsége (78%-a) szerint az építőiparban működő ügyfelek általi
késedelmes fizetés oka legtöbbször likviditási problémákban
keresendő.
A résztvevők 84%-a nem számít arra, hogy az élelmiszeripari
B2B ügyfelek fizetési szokásai jelentősen változni fognak a következő 12 hónap során. Viszont 30%-uk úgy véli, hogy az építő- és a szolgáltatóipari ügyfelek fizetési fegyelme javulni fog.
Az egyéb ágazatok kapcsán nem számítanak jelentős változásra.
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Amennyiben többet szeretne megtudni az Atradius Fizetési Szokások
Barométer felmérésről, kérjük, tekintse meg a régióról szóló jelentést.
Amennyiben ezen jelentés elolvasása után további információt szeretne
megtudni követelései késedelmes fizetéssel szembeni védelméről,
látogassa meg az Atradius weboldalát, konkrét kérdések esetén pedig
kérjük, hagyjon üzenetet, és szakértőnk visszahívja.

További információk a Statisztikai mellékletben

Twitterezik? Kövesse az @Atradius-t vagy keresse az #atradiusppb-t,
hogy naprakész maradjon!
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Az ehhez a jelentéshez kapcsolódó Statisztikai függelék az
Atradius 2016. májusi Fizetési Szokások Barométerének részét képezi (lásd: Kelet-európai eredmények), mely a www.atradius.com/
Publications/Payment Practices Barometer címen érhető el.

STATISZTIKAI
MELLÉKLETBEN

A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

Letöltés PDF-formátumban (csak angol nyelven).

A FELMÉRÉS FELÉPÍTÉSE

Statisztikai mellékletben

Jogi nyilatkozat
Ez a jelentés csak információs célt szolgál, nem áll szándékunkban ezen keresztül semmilyen konkrét tranzakcióra, befektetésre vagy stratégiára vonatkozó ajánlást tenni az olvasónak. Az olvasónak a rendelkezésre bocsátott
információkkal kapcsolatban a saját független – kereskedelmi vagy egyéb –
döntéseit kell meghoznia. Habár minden tőlünk telhetőt megtettünk annak
érdekében, hogy a jelen beszámolóban szereplő információkat megbízható
forrásból szerezzük be, az Atradiust nem terheli felelősség semmilyen hibáért vagy hiányosságért, sem az ezen információk felhasználása révén kapott
eredményekért. A beszámolóban szereplő információkat az általunk megismert állapotukban adjuk át, azok teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért és a felhasználásuk során keletkezett eredményekért nem vállalunk
semmiféle – legyen az kifejezett vagy burkolt – garanciát. Az Atradius, a vele
kapcsolatban álló társaságok és vállalatok, illetve ezek partnerei, ügynökei és
munkavállalói semmi esetben nem vállalnak felelősséget a jelentésben szereplő információk alapján hozott döntésekért vagy megtett lépésekért, illetve
az információkból következő, egyedi vagy hasonló károkért, még akkor sem,
ha e károk lehetőségével tisztában van.

Copyright Atradius N.V. 2016
Ha hasznosnak találta ezt a beszámolót, látogassa meg weboldalunkat: www.
atradius.com, ahol számos, a globális gazdaságról szóló Atradius kiadványt, ,
országriportot, ipari elemzést, hitelkezelési tanácsot, valamint aktuális üzleti
kérdésekről szóló írásokat talál.
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Kövesse az Atradiust

Atradius Credit Insurance N.V.
Magyarországi Fióktelepe Fehérvári út 50-52. Budapest H-1117
Magyarország
info-hu@atradius.com
www.atradius.hu

