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Jednym z wielu negatywnych skutków 

pandemii COVID-19 jest trudna sytuacja 

finansowa przedsiębiorstw. Związane z nią 

ograniczenia gospodarcze sprawiły, że wiele firm 

utraciło płynność finansową i zbankrutowało bądź 

też znalazło się na skraju bankructwa. Sytuacja  

w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa wymaga 

zatem podjęcia działań ukierunkowanych  

na dokładne zdiagnozowanie przyczyn problemów,  

jak również poprawy kondycji finansowej.  

Przede wszystkim należy wyraźnie 

podkreślić, że pogorszenie kondycji finansowej,  

w tym utrata płynności, nie zawsze musi kończyć 

się bankructwem i upadłością. W zdecydowanej 

większości przypadków możliwe jest odzyskanie 

zdolności do regulowania zobowiązań, a tym 

samym dalsze prowadzenie biznesu. Istotne  

są również działania zabezpieczające 

przedsiębiorstwo przed ponowną utratą płynności 

finansowej. 

Podejmując konkretne działania należy 

mieć na uwadze wiele możliwych przyczyn,  

a zarazem symptomów utraty płynności. Należą  

do nich m.in. spadek sprzedaży, obniżone wpływy 

wynikające  

z opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów, 

nadmierne koszty prowadzonej działalności, zbyt 

wysokie zadłużenie firmy. Warto również wskazać 

nadmierny poziom zapasów, czy też niekorzystną 

pozycję kredytową przedsiębiorstwa, w której 

okres kredytowania odbiorców jest dłuższy  

od okresu spłaty bieżących zobowiązań. Dopiero 

trafna diagnoza daje możliwość podjęcia 

adekwatnych działań naprawczych. Istotne  

jest przy tym precyzyjne określenie kwot 

brakujących środków do czego przydatnym 

narzędziem może okazać się preliminarz obrotów 

gotówkowych.  

Jednym z głównych działań mających  

na celu odzyskanie płynności finansowej jest 

dokładna analiza kosztów. Powinna ona dać 

odpowiedź na szereg istotnych pytań:  

▪ Jakie zasoby angażują poszczególne procesy 

w firmie i czy procesy te nie mogą być 

uproszczone bądź wykonywane przy 

niższych nakładach,  

▪ Czy część zadań powierzonych obecnie 

pracownikom można zautomatyzować 

redukując tym samym koszty wynagrodzeń? 

▪ Czy koszty biura, siedziby firmy, lokali 

użytkowych są adekwatne do aktualnych 

potrzeb firmy? 

▪ Jakie są możliwości obniżenia kosztów 

stałych (telefony, usługi obce itp.) poprzez 

renegocjację cen z dostawcami? 

▪ Czy można obniżyć koszty zarządu oraz 

wypłaty na rzecz właścicieli?  

▪ Jakie są możliwości zlecania wybranych 

procesów firmom zewnętrznym (tzw. 

outsourcing).   

 

W praktyce istnieje wiele narzędzi 

umożliwiających odzyskanie płynności finansowej. 

Jednym z nich jest negocjowanie u dostawców 

dłuższych terminów płatności, redukcja powstałych 

zobowiązań bądź też ich rozłożenie na raty. Istotna 

jest również weryfikacja dotychczasowej polityki 
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kredytowej firmy, tak aby obniżyć ryzyko opóźnień 

w płatnościach ze strony odbiorców. 

Instrumentarium jest tu bardzo szerokie i obejmuje 

m.in. oferowanie zniżek za płatności 

krótkoterminowe, przyjmowanie zapłaty z góry, 

czy też stosowanie płatności ratalnej. Istotna jest 

również dokładna analiza wiarygodności 

kontrahentów oraz jak najszybsze wdrożenie 

procedury restrukturyzacyjnej i egzekwowania 

płatności.  

 Kolejnym narzędziem jest restrukturyzacja 

zadłużenia przedsiębiorstwa poprzez konsolidację 

zaległych płatności w jedno zobowiązanie  

o znacznie dłuższym terminie spłaty. Warto w tym 

celu prześledzić ofertę banków w zakresie 

kredytów konsolidacyjnych. Kolejną możliwością 

jest wykorzystanie dodatkowych źródeł 

finansowania, co umożliwia pozyskanie 

brakujących środków na spłatę zaległych 

zobowiązań. Chodzi przede wszystkim o kredyty  

i pożyczki obrotowe oferowane przez banki, jak też 

inne instytucje, np. fundusze pożyczkowe. 

Sposobem na pozyskanie niezbędnych funduszy 

mogą być również dywestycje. Są to działania 

polegające na sprzedaży zbędnych składników 

majątku trwałego. Chodzi przede wszystkim  

o środki trwałe takie, jak niewykorzystywane 

maszyny, urządzenia techniczne, środki 

transportowe, czy też nieruchomości.  

W nurt tego rodzaju działań wpisuje się także 

leasing zwrotny, który polega na sprzedaży 

wybranych środków trwałych przedsiębiorstwu 

leasingowemu, a następnie pozyskanie tych 

zasobów na zasadach leasingu. Stwarza  

to możliwość pozyskania brakujących środków 

przy jednoczesnym zachowaniu stanu posiadanych 

aktywów.  

Trudna sytuacja finansowa odzwierciedla 

się również w kontaktach z bankami. Wynika  

to z faktu, iż przedsiębiorcy finansując swoją 

działalność bardzo często korzystają z różnego 

rodzaju kredytów, pożyczek bądź innych 

produktów finansowych. Utrata płynności sprawia, 

że terminowa spłata tego rodzaju zobowiązań jest 

bardzo utrudniona, a wielu przypadkach wręcz 

niemożliwa. Konieczne staje się więc podjęcie 

rozmów z bankami w zakresie zmian warunków 

dotychczasowej współpracy. Kluczowe jest  

tu szybkie podjęcie negocjacji, tak aby 

zabezpieczyć interesy obu stron. Dla banku ważna 

jest postawa przedsiębiorcy,  

a w szczególności świadomość odpowiedzialności 

wynikającej z podpisanej umowy kredytowej,  

a także wola podjęcia spłaty zadłużenia. 

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że nie znajduje 

się w uprzywilejowanej pozycji i powinno mu 

zależeć na jak najlepszym efekcie podjętych 

rozmów. Bank może zaproponować korzystne 

warunki, ale może też doprowadzić do egzekucji 

komorniczej. 

Podjęcie negocjacji z bankami wymaga 

precyzyjnego przygotowania odpowiedzi  

na pytania w kilku obszarach: 

▪ Jak zdarzenia ekonomiczne wywołane 

pandemią będą wpływały  

na przedsiębiorstwo?  

Kluczowa jest tu analiza skali wpływu 

negatywnych zjawisk gospodarczych  
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na prowadzoną działalność. Konieczne jest 

określenie skali spadku przychodów, 

wielkości i trwałości zapasów, ograniczeń lub 

utraty w dostawach surowców, potencjalnej 

niewypłacalności kontrahentów, utraty 

klientów, a także okresu,  

w jakim przedsiębiorstwo jest w stanie 

przetrwać w tak trudnych warunkach 

rynkowych; 

▪ Jakie działania należy podjąć aby ograniczyć 

negatywne skutki pandemii?  

Wielu przedsiębiorców np. uruchamia kapitał 

zapasowy - oszczędności, redukuje koszty 

osobowe  

i operacyjne, ogranicza inwestycje lub 

wydłuża terminy płatności. Formy 

wewnętrznych działań zależą od rodzaju 

przedsiębiorstw i skali ich aktywności; 

▪ Jakiej pomocy przedsiębiorca oczekuje ze 

strony banku?   

Oczekiwania te koncentrować się będą 

głównie w zakresie utrzymania płynności 

finansowej. Można  

tu wskazać takie rozwiązania, jak 

konsolidacja zadłużenia, zmniejszenie 

kosztów zaciągniętych zobowiązań, 

udzielenie wakacji kredytowych, wydłużenie 

okresu kredytowania, czy też spłata 

zobowiązania kredytem zaciągniętym  

w innym banku; 

▪ W jaki sposób można wzmocnić 

wiarygodność przedsiębiorstwa w opinii 

banku?  

Jednym z możliwych rozwiązań jest 

zwiększenie zabezpieczeń zaciągniętych 

zobowiązań. W tym celu można zastosować 

dodatkowy zastaw na majątku ruchomym  

i nieruchomym firmy lub właścicieli oraz 

osobiste poręczenia osób zarządzających. 

Istnieje również możliwość uzyskania 

gwarancji lub poręczeń z innych banków np. 

BGK. 

 

Poza działaniami, których celem jest 

odzyskanie płynności finansowej, równie ważne 

jest zapobieganie utracie zdolności do spłaty 

zobowiązań. Szczególną uwagę należy zwrócić  

na odpowiednie planowanie oraz kontrolę 

przychodów i kosztów. W tym celu warto 

rozważyć wdrożenie w firmie controllingu 

finansowego,  

co niewątpliwie ułatwi ten proces i zwiększy jego 

skuteczność. 

Jednym z obszarów wymagających 

szczególnej uwagi jest również właściwe 

zarządzanie środkami pieniężnymi. 

Przedsiębiorstwo gromadzi gotówkę głównie  

w celu regulowania bieżących płatności wobec 

kontrahentów, z tytułu wynagrodzeń, podatków, 

ubezpieczeń społecznych i majątkowych, czy też 

spłat kredytów i pożyczek. Warto jednak 

utrzymywać pewne rezerwy gotówki 

zabezpieczając się w ten sposób przed 

opóźnieniami w płatnościach ze strony odbiorców 

czy też innymi zdarzeniami grożącymi utratą 

płynności finansowej. Zgodnie z ogólnie 

przyjętymi zasadami środki pieniężne powinny 

stanowić od 10 do 20% wartości bieżących 
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zobowiązań. Należy jednak pamiętać,  

że utrzymywanie nadmiernych stanów 

gotówkowych obniża rentowność firmy. 

Niewykorzystywane środki finansowe bowiem „nie 

pracują”, przez co nie stanowią źródła dochodu. 

 Zarządzanie płynnością finansową  

to również szereg decyzji dotyczących terminów  

i sposobów spłat zaciągniętych zobowiązań. 

Jednym z dylematów przed którym stoi 

przedsiębiorca jest odpowiedź na pytanie –  

czy należy spłacać tylko wymagalne zobowiązania 

czy też w przypadku posiadania nadwyżek 

finansowych warto jest spłacać więcej? Odpowiedź 

na to pytanie zależy od bieżącej i przewidywanej 

sytuacji finansowej przedsiębiorstw, jak również  

od prognoz rynkowych. Dokonywanie nadpłat 

zobowiązań jest korzystne 

 

 

wówczas gdy przewiduje się pogorszenie 

warunków prowadzenia biznesu, a w szczególności 

nasilenia zjawiska zatorów płatniczych, których 

skutkiem może być utrata płynności finansowej.  

Z drugiej strony należy pamiętać, iż wszelkiego 

rodzaju zobowiązania są źródłem finansowania 

działalności gospodarczej – bieżącej oraz 

inwestycyjnej. Dokonane nadpłaty powodują 

uszczuplenie tych zasobów. Jeśli zatem nie 

wymaga tego sytuacja finansowa firmy, a także 

niekorzystne perspektywy rynkowe, warto 

przeznaczyć powierzone środki na cele biznesowe. 

Ich efektywne wykorzystanie powinno przyczynić 

się do poprawy wyników finansowych  

i wzrostu rentowności. 

 Argumentem przemawiającym za takim 

rozwiązaniem jest również fakt, że na rynku 

finansowym istnieje szereg instrumentów 

zabezpieczających przedsiębiorstwo przed utratą 

płynności. Dają one możliwość szybkiego 

pozyskania dodatkowych środków w razie 

wystąpienia takiej potrzeby. Jednym z tego rodzaju 

rozwiązań jest faktoring. Jest to usługa polegająca 

na wykupie przez bank bądź inną instytucję, 

wierzytelności powstałych w wyniku obrotu 

handlowego. Faktoring umożliwia przedsiębiorcy 

wcześniejsze odzyskanie tych środków, 

zwiększając tym samym zdolność do regulowania 

bieżących zobowiązań – wynagrodzeń, 

ubezpieczeń społecznych, podatków, rat 

zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań 

wobec kontrahentów. Jedną z dodatkowych funkcji 

faktoringu jest przejęcie przez bank ryzyka 

niewypłacalności dłużnika. Taka sytuacja ma 

miejsce w przypadku faktoringu pełnego (tzw. 

faktoringu bez regresu). W ten sposób 

przedsiębiorca zabezpiecza się przed ryzykiem 

wystąpienia zatorów płatniczych, które w 

największym stopniu dotyka najmniejsze podmioty 

gospodarcze. Warto również zwrócić uwagę na 

tzw. faktoring odwrócony, czyli usługę polegającą 

na finansowaniu przez faktora zobowiązań 

przedsiębiorcy wobec jego dostawców. Pozyskane 

w ten sposób środki przedsiębiorca będzie musiał 

spłacić w ustalonym terminie, powiększone o 

określone wynagrodzenie (opłaty, prowizje, 

odsetki). 

 Podsumowując, trudna sytuacja finansowa 

przedsiębiorstwa może być zarówno skutkiem 
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błędnych decyzji gospodarczych, jak również 

pogorszenia warunków prowadzonej działalności. 

Z tym drugim czynnikiem mamy do czynienia 

obecnie w dobie pandemii Covid-19. Nie przesądza 

to jednak o bankructwie firmy, ale stawia przed nią 

konkretne wyzwania. Istotna jest zatem diagnoza 

przyczyn powstałych problemów, jak również 

podjęcie działań naprawczych umożliwiających 

poprawę stanu finansowego i dalszy rozwój 

przedsiębiorstwa.  
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4 Kluczowe elementy strategicznego zarządzania finansami firmy w czasie kryzysu 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 


