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Wprowadzenie 
 
Zarządzanie należnościami skupia się na podejmowaniu decyzji dotyczą-

cych wolumenu kapitału zamrożonego w należnościach powstających w pro-
cesie sprzedaży dóbr i usług. W tym znaczeniu kategoria ta stanowi wartość od-
roczonych w czasie wpływów gotówkowych ze sprzedaży i jest wykazywana  
w bilansie przedsiębiorstwa jako należności z tytułu dostaw i usług1. 

W okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej wolumen należności  
w przedsiębiorstwie może się zmienić. Wzrost należności może być skutkiem 
pojawienia się zatorów płatniczych i wystąpieniem należności przetermino-
wanych i nieściągalnych2. Może też być skutkiem wykorzystywania kredytu ku-
pieckiego jako narzędzia marketingowego3, stosowanego w celu uatrakcyjnienia 
oferty sprzedaży. Pogorszenie koniunktury gospodarczej może również pro-
                                                 
* Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako  

projekt badawczy własny pt. „Oddziaływanie światowego kryzysu finansowego na sferę realną 
gospodarki na przykładzie zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw” (Umowa  
nr 2569/B/H03/2010/39). 

1 M. Sierpińska, D. Wędzki: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, War-
szawa 2007, s. 146-149.  

2 D. Zawadzka: Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja  
i ocena. UE, Poznań 2009, s. 245; G. Michalski: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu fi-
nansami. CeDeWu, Warszawa 2004, s. 249. 

3 P. Rytko: Zarządzanie kredytem handlowym. Difin, Warszawa 2009, s. 51-55. 
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wadzić do spadku wolumenu należności w przedsiębiorstwach, w związku z pre-
ferowaniem płatności gotówkowych i zwiększoną ostrożnością w kredytowaniu 
kontrahentów wynikającą z obawy przed pojawieniem się zatorów płatniczych. 
Przyczyną spadku wolumenu należności może być również zmniejszenie po-
ziomu sprzedaży dóbr i usług w związku ze spadkiem popytu. Dynamika i kie-
runek zmian wolumenu należności handlowych przedsiębiorstwa w okresie kry-
zysu może więc być bardzo różna, co uzasadnia podjęcie badań w tym obszarze. 

Do pogorszenia koniunktury gospodarczej bez wątpienia przyczyniła się 
eskalacja skutków światowego kryzysu finansowego. Jego skutki przenikają 
obecnie coraz silniej ze sfery finansowej do sfery realnej gospodarki, wywołując 
turbulencje w otoczeniu przedsiębiorstw i utrudniając im prowadzenie działal-
ności. Zjawiska te stały się inspiracją do podjęcia badań ukierunkowanych na 
analizę zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w czasie kryzysu. 
Jednym z analizowanych obszarów badawczych jest problematyka zmian płyn-
ności finansowej przedsiębiorstw. W tym kontekście szczegółowym badaniom 
poddano m.in. zmiany zachodzące w obrębie wybranych aspektów zarządzania 
należnościami.  

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja części wyników badań od-
noszących się właśnie do tego szczególnego obszaru problemowego. Najpierw 
przedstawiono metodologię badań, z uwzględnieniem postawionych hipotez ba-
dawczych oraz analizowanych zmiennych. Dalej wyniki analizy wolumenu na-
leżności śląskich przedsiębiorstw w ujęciu zagregowanym, następnie zaprezen-
towano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie śląskich przed-
siębiorstw, w zakresie ich subiektywnej oceny dotyczącej wpływu światowego 
kryzysu finansowego na wybrane aspekty zarządzania należnościami. Na końcu 
podsumowano otrzymane wyniki. 

 
 

1. Metodologia badań 
 
Badanie wybranych aspektów zarządzania należnościami w śląskich przed-

siębiorstwach przeprowadzone zostało w dwóch etapach. Na pierwszym etapie 
dokonano oceny zmian poziomu należności przedsiębiorstw działających w wo-
jewództwie śląskim w ujęciu zagregowanym. Badania te przeprowadzono na 
podstawie danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) 
obejmujących lata 2005-2009. Na potrzeby badań wyodrębniono dwie próby ba-
dawcze: 
– przedsiębiorstwa działające w województwie śląskim (próba S), 
– przedsiębiorstwa ogółem działające w Polsce (próba P), która stanowi punkt 

odniesienia dla tendencji obserwowanych w próbie S. 
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Weryfikacji poddano zmienne obliczone na podstawie zagregowanych da-
nych bilansowych przedsiębiorstw obu prób dotyczące: 
– przeciętnego poziomu należności handlowych, 
– udziału należności handlowych w aktywach ogółem, 
– odsetka sprzedaży realizowanej na warunkach kredytowych, obliczonego  

jako relacja wolumenu należności handlowych do przychodów ze sprzedaży. 
Drugi etap dotyczył analizy wyników badania ankietowego, przeprowadzo-

nego w czerwcu 2011 roku na podstawie autorskiego kwestionariusza na próbie 
350 przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie śląskim (dobór 
przedsiębiorstw do próby był losowy). Wybrane cechy badanej próby przed-
siębiorstw zestawiono w tabeli 1. Cechowała się ona dominacją przedsiębiorstw 
małych (z uwagi na poziom zatrudnienia, wielkość realizowanych przychodów 
ze sprzedaży oraz wartość aktywów ogółem), co jednak odzwierciedla strukturę 
ogółu przedsiębiorstw działających w województwie śląskim4. 

 
Tabela 1 

 
Wybrane cechy badanej zbiorowości przedsiębiorstw województwa śląskiego 

Wyszczególnienie Liczba  
przedsiębiorstw 

Procent badanej  
zbiorowości 

Okres funkcjonowania na rynku 
od 5 do 10 lat 167 47,7% 
pow. 10 lat 183 52,3% 

Rodzaj prowadzonej działalności 
usługowa 159 45,4% 
handlowa 115 32,9% 
produkcyjna 76 21,7% 

Zatrudnienie 
do 9 osób 265 75,71% 
powyżej 9 osób 85 24,29% 

Wartość aktywów ogółem na koniec 
2010 roku 

do 1 mln PLN 283 80,86% 
pow. 1 mln PLN 67 19,14% 

Wartość przychodów ze sprzedaży  
w 2010 roku 

do 1 mln PLN 275 78,57% 
pow. 1 mln PLN 75 21,43% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet.  
 
Na drugim etapie badań weryfikacji poddano deklaracje ankietowanych 

przedsiębiorstw dotyczące oceny wpływu światowego kryzysu finansowego na:  
– ściągalność należności od kontrahentów w latach 2008-2010 (ujęcie retro-

spektywne) i w okresie kolejnych 24 miesięcy (ujęcie prospektywne), 
– dostępność kredytu kupieckiego w latach 2008-2010 (ujęcie retrospektywne) 

i w okresie kolejnych 24 miesięcy (ujęcie prospektywne). 

                                                 
4 Według stanu na koniec 2009 roku na ogół przedsiębiorstw województwa śląskiego składało się 

196 404 podmiotów małych (98,80%), 2007 średnich (1,00%) oraz 416 dużych (0,20%).  
Por. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku. GUS, Warszawa 2011, s. 67. 
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W toku obu etapów badań weryfikacji poddano następujące hipotezy ba-
dawcze: 
– w okresie eskalacji światowego kryzysu finansowego (2008) skala zmian wo-

lumenu należności przedsiębiorstw działających w województwie śląskim 
była większa niż w ogóle przedsiębiorstw działających w Polsce, 

– większość badanych przedsiębiorstw województwa śląskiego wskazuje na 
pogorszenie ściągalności należności (w ujęciu retro- i prospektywnym)  
i uważa, że jest to spowodowane światowym kryzysem finansowym, 

– większość badanych przedsiębiorstw województwa śląskiego wskazuje na 
pogorszenie dostępności kredytu kupieckiego (w ujęciu retro- i prospektyw-
nym) i uważa, że jest to spowodowane światowym kryzysem finansowym. 

Pierwszy etap badań dostarczył ogólnych wniosków o zmianie wolumenu 
należności w przedsiębiorstwach województwa śląskiego ogółem. Otrzymane 
rezultaty wykorzystano w interpretacji wyników badań ankietowych. 

 
 

2. Analiza zmian poziomu należności handlowych  
przedsiębiorstw województwa śląskiego 

 
Analizę zmian poziomu należności handlowych przeprowadzono na  

podstawie podstawowych parametrów służących monitorowaniu należności  
w przedsiębiorstwie. Pierwszym z nich jest wolumen przeciętnych należności 
handlowych, obliczony jako wolumen należności handlowych ogółem do liczby 
przedsiębiorstw (rys. 1).  

 

 
 

Rys. 1. Poziom należności handlowych przypadający na jedno badane przedsiębiorstwo w latach 
2005-2009 (mln zł) 

Źródło: Opracowanie i wyliczenia własne na podstawie Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospo-
darczych w roku 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. GUS, Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.  
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Jak wynika z danych ujętych na rys. 1, w rozpatrywanym okresie poziom 
należności handlowych na jedno badane przedsiębiorstwo był przeciętnie wyż-
szy w przedsiębiorstwach działających w województwie śląskim (próba S) niż  
w przedsiębiorstwach ogółem działających w Polsce (próba P). Do 2007 roku  
(a więc w okresie przedkryzysowym), przeciętnie wolumen należności w przed-
siębiorstwach wzrastał, natomiast począwszy od roku 2007 do 2009 włącznie 
utrzymywał się na relatywnie stałym poziomie. 

 

 
 

Rys. 2. Udział należności handlowych w aktywach ogółem badanych przedsiębiorstw w latach 
2005-2009  

Źródło: Ibid. 
 
Częściowego wyjaśnienia kierunków obserwowanych zmian w latach 2007-

2009 dostarcza analiza zmian udziału należności handlowych w aktywach  
ogółem (rys. 2) oraz odsetek sprzedaży realizowanej na warunkach kredytowych  
(rys. 3).  

 

 
 

Rys. 3. Odsetek sprzedaży realizowanej na warunkach kredytowych w badanych przedsię-
biorstwach w latach 2005-2009 

Źródło: Ibid. 
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Dane ujęte na rys. 2 potwierdzają, że udział należności w przedsiębior-
stwach województwa śląskiego był przeciętnie wyższy niż w przedsiębiorstwach 
polskich ogółem. Począwszy od 2007 roku w przedsiębiorstwach województwa 
śląskiego można zaobserwować zmniejszanie się udziału należności handlowych  
w aktywach ogółem, co może sugerować ostrożność w realizowaniu sprzedaży 
na warunkach kredytowych. Należy dodać, iż obserwowana tendencja nie jest 
wynikiem różnic w tempie wzrostu należności handlowych w porównaniu do 
tempa wzrostu aktywów ogółem5.  

Biorąc pod uwagę zmienność odsetka sprzedaży realizowanej na wa-
runkach kredytowych (rys. 3) również należy zauważyć, że w przedsię-
biorstwach województwa śląskiego w całym analizowanym okresie wskaźnik 
ten był wyższy niż w przedsiębiorstwach ogółem w Polsce. Ponadto, o ile  
w przypadku przedsiębiorstw ogółem (próba P) wahania tego parametru nie są 
znaczące, o tyle w przypadku przedsiębiorstw województwa śląskiego (próba S) 
widoczny jest spadek wskaźnika począwszy od 2006 roku do 2008 włącznie,  
a następnie jego wzrost w 2009 roku do poziomu porównywalnego z osiąganym  
w 2005. Ta zmiana jest jednak wywołana przede wszystkim różnicami w tempie 
zmian przychodów ze sprzedaży i poziomu należności handlowych6. 

 
 

3. Analiza wyników badania ankietowego  
 
Badanie ankietowe przeprowadzone na próbie 350 przedsiębiorstw woje-

wództwa śląskiego pozwoliło na uchwycenie wpływu światowego kryzysu fi-
nansowego na zmienność wybranych parametrów finansowych, oczywiście  
w subiektywnej ocenie badanych podmiotów. W zakresie parametrów pozwala-
jących wnioskować o zarządzaniu należnościami badaniom poddano kwestię 
zmian ściągalności należności oraz dostępność kredytu kupieckiego. W przy-
padku obu parametrów respondenci formułowali swoje oceny zarówno wobec 
przeszłości (lata 2008-2010), jak i przyszłości sięgającej kolejnych 24 miesięcy.  

 
 
 
 
 

                                                 
5 Dynamika zmian wartości należności handlowych śląskich przedsiębiorstw w latach 2005-2009 

wynosiła odpowiednio: 9,40%, 11,45%, 4,23% oraz 5,84%, natomiast dynamika aktywów  
wynosiła kolejno: 9,28%, 23,09%, 4,82% oraz 4,32%. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów 
gospodarczych w roku 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. GUS, Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010. 

6 Dynamika zmian wartości przychodów ze sprzedaży śląskich przedsiębiorstw w latach 2005-
2009 wynosiła odpowiednio: 10,45%, 13,27%, 10,01% oraz (−2,89%). Ibid. 



Wybrane aspekty zarządzania należnościami w czasie kryzysu… 69

Tabela 2 

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na ściągalność należności od kontrahentów  
w latach 2008-2010 w ankietowanych przedsiębiorstwach 

Wyszczególnienie 

Czy obserwowane zmiany w zakresie 
ściągalności należności miały związek 
z globalnym kryzysem finansowym? Ogółem 

tak nie 

Ściągalność  
należności  

od kontrahentów 
w latach  

2008-2010 

poprawiła się 
2 8 10 

20,00% 80,00% 100,00% 
1,27% 4,17% 2,86% 

pogorszyła się 
124 17 141 

87,90% 12,10% 100,00% 
78,48% 8,85% 40,29% 

pozostała  
na niezmienionym 

poziomie 

32 167 199 
16,10% 83,90% 100,00% 
20,25% 86,98% 56,86% 

Ogółem 
158 192 350 

45,10% 54,90% 100,00% 
100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Ibid. 
 

Zgromadzone dane wskazują (tabela 2), że zaledwie 10 spośród badanych 
przedsiębiorstw (co stanowi 2,86% badanej zbiorowości) zaobserwowało po-
prawę ściągalności należności w latach 2008-2010. Pozostałe przedsiębiorstwa 
deklarowały pogorszenie (ok. 40% zbiorowości) bądź brak zmian (blisko 57% 
zbiorowości) w tym zakresie. Niemal 90% przedsiębiorstw deklarujących po-
gorszenie ściągalności należności uważa, że zmiana ta ma związek z globalnym 
kryzysem finansowym. Co ciekawe, blisko 84% przedsiębiorstw, które nie za-
obserwowały zmian w ściągalności należności uważa, że sytuacja ta nie miała 
związku z globalnym kryzysem finansowym.  
 

Tabela 3 

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na spodziewaną ściągalność należności od kontrahentów  
w okresie kolejnych 24 miesięcy w ankietowanych przedsiębiorstwach 

Wyszczególnienie 

Czy obserwowane zmiany w zakresie 
ściągalności należności miały związek 
z globalnym kryzysem finansowym? Ogółem 

tak nie 
1 2 3 4 5 

Ściągalność  
należności  
w okresie  
kolejnych  

24 miesięcy 

poprawi się 
48 

71,60% 
30,38% 

19 
28,40% 
9,90% 

67 
100,00% 
19,14% 
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cd. tabeli 3 

1 2 3 4 5 

 

pogorszy się 
56 17 73 

76,70% 23,30% 100,00% 
35,44% 8,85% 20,86% 

pozostała  
na niezmienionym 

poziomie 

54 156 210 
25,70% 74,30% 100,00% 
34,18% 81,25% 60,00% 

Ogółem 
158 192 350 

45,10% 54,90% 100,00% 
100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Ibid. 
 
Ocena ściągalności należności w ujęciu prospektywnym, a więc w okresie 

kolejnych 24 miesięcy, ukazuje podobne zależności w niektórych aspektach (ta-
bela 3). Blisko 21% procent badanej zbiorowości spodziewa się pogorszenia  
w tym zakresie, z czego aż ok. 77% podmiotów zadeklarowało, iż ocena ta ma 
związek z globalnym kryzysem finansowym. Z kolei 60% badanych uznało, iż  
w okresie najbliższych 24 miesięcy ściągalność należności nie zmieni się, z cze-
go aż 74%, stwierdziło, iż ocena ta nie ma związku z globalnym kryzysem fi-
nansowym. Interesujący jest fakt, iż spośród 67 podmiotów spodziewających się 
poprawy ściągalności należności (co stanowi ok. 19% badanej zbiorowości), aż 
ok. 72% (czyli 48 podmiotów) uważa, że na sytuację tę ma wpływ globalny kry-
zys finansowy.  

Dane zaprezentowane w tabelach 4 i 5 ukazują wyniki badania ankietowego 
dotyczące oceny w zakresie dostępności kredytu kupieckiego. Parametr ten 
można analizować w kontekście nastawienia partnerów handlowych badanych 
przedsiębiorstw do sprzedaży kredytowej, co nadaje analizie szerszy kontekst.  
W zakresie dostępności kredytu kupieckiego w latach 2008-2010 analizie pod-
dano odpowiedzi 213 przedsiębiorstw, które zadeklarowały, iż problem ten ich 
dotyczy (a więc korzystały z takich kredytów bądź też ubiegały się o takie kre-
dyty). Wśród tychże 213 przedsiębiorstw tylko ok. 20% zadeklarowało poprawę 
dostępności kredytów kupieckich, z czego nieco ponad 53% uważa, iż ma to 
związek z globalnym kryzysem finansowym. Blisko 40% badanych podmiotów 
(czyli 84 przedsiębiorstwa) uznało, że nastąpiło pogorszenie, z czego zdecydo-
wana większość (ok. 90%) uważa, że jest to spowodowane globalnym kryzysem 
finansowym. Należy jednak zauważyć, iż podobna liczba przedsiębiorstw (86, 
co stanowi ok. 40% analizowanych odpowiedzi) jest zdania, że dostępność kre-
dytów kupieckich nie zmieniła się, z czego zdecydowana większość (ok. 73%) 
jest zdania, iż nie ma to związku z globalnym kryzysem finansowym.  
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Tabela 4 
 

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na dostępność kredytu kupieckiego  
w latach 2008-2010 w ankietowanych przedsiębiorstwach 

Wyszczególnienie 

Czy obserwowane zmiany dostępności 
kredytu kupieckiego mają związek 

z oddziaływaniem globalnego kryzysu 
finansowego? 

Ogółem 

tak nie 

Dostępność  
korzystania  

z kredytu kupiec-
kiego  

u dostawców  
w latach  

2008-2010 

zwiększyła się 
23 20 43 

53,50% 46,50% 100,00% 
18,85% 21,98% 20,19% 

zmniejszyła się 
76 8 84 

90,50% 9,50% 100,00% 
62,30% 8,79% 39,44% 

nie zmieniła się 
23 63 86 

26,70% 73,30% 100,00% 
18,85% 69,23% 40,38% 

Ogółem 
122 91 213 

57,30% 42,70% 100,00% 
100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Ibid. 
 

Tabela 5 
 

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na spodziewaną dostępność kredytu kupieckiego  
w okresie kolejnych 24 miesięcy w ankietowanych przedsiębiorstwach 

Wyszczególnienie 

Czy przewidywane zmiany  
dostępności kredytu kupieckiego  
mają związek z oddziaływaniem  

globalnego kryzysu finansowego? 
Ogółem 

tak nie 

Dostępność  
kredytu  

kupieckiego  
w okresie  
kolejnych  

24 miesięcy 

wzrośnie 
48 37 85 

56,50% 43,50% 100,00% 
35,29% 17,29% 24,29% 

spadnie 
46 10 56 

82,10% 17,90% 100,00% 
33,82% 4,67% 16,00% 

pozostanie  
na obecnym  

poziomie 

42 167 209 
20,10% 79,90% 100,00% 
30,88% 78,04% 59,71% 

Ogółem 
136 214 350 

38,90% 61,10% 100,00% 
100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Ibid. 
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W zakresie przewidywań co do zmian dostępności kredytu kupieckiego  
w okresie kolejnych 24 miesięcy (tabela 5), jedynie 16% z całej próby objętej 
badaniem (czyli 56 przedsiębiorstw) uważa, że nastąpi pogorszenie w tym za-
kresie. Spośród nich aż 82% (czyli 46 podmiotów) uważa, że pogorszenie to 
spowodowane będzie oddziaływaniem globalnego kryzysu finansowego. Około 
24% ankietowanych jest zdania, iż sytuacja się poprawi, natomiast aż ok. 60% 
badanych (to jest 209 podmiotów) uważa, że sytuacja nie ulegnie zmianie,  
z czego większość (blisko 80%) twierdzi, że nie ma to związku z oddziaływa-
niem światowego kryzysu finansowego. 

 
 

Zakończenie 
 
Poddany analizie materiał empiryczny wtórny (dane GUS) i pierwotny 

(wyniki badań ankietowych) pozwala na weryfikację postawionych hipotez ba-
dawczych. Pierwsza z postawionych hipotez nie znalazła przekonującego  
uzasadnienia. W całym analizowanym okresie (lata 2005-2009) w przedsię-
biorstwach województwa śląskiego przeciętny poziom należności handlowych, 
ich udział w aktywach ogółem oraz w relacji do przychodów ze sprzedaży (od-
setek sprzedaży kredytowej) był co prawda wyższy niż w przedsiębiorstwach  
w Polsce ogółem, nie zauważono jednak istotnych wahań w tym zakresie, a je-
dynie w przypadku odsetka sprzedaży kredytowej kierunek zmian w przedsię-
biorstwach województwa śląskiego odbiegał od kierunku zmian w przed-
siębiorstwach w Polsce ogółem, co było wynikiem zmian dynamiki przychodów 
ze sprzedaży (nie wolumenu należności handlowych).  

Druga z postawionych hipotez znalazła jedynie częściowe uzasadnienie. 
Pogorszenie ściągalności należności nie zostało wskazane przez większość an-
kietowanych (ok. 40% w ujęciu retro- oraz 20% w ujęciu prospektywnym). 
Wśród przedsiębiorstw deklarujących pogorszenie zdecydowana większość 
uznała jednak, iż w ich ocenie zaobserwowane bądź spodziewane pogorszenie 
ściągalności należności jest wywołane oddziaływaniem globalnego kryzysu fi-
nansowego.  

Trzecia z postawionych hipotez badawczych również znalazła jedynie częś-
ciowe potwierdzenie. Podobnie jak w przypadku ściągalności należności, po-
gorszenie dostępności kredytu kupieckiego w okresach ubiegłych i w przyszłości 
deklaruje mniejszość badanych przedsiębiorstw (odpowiednio: ok. 40% i 16% 
spośród analizowanych odpowiedzi). Wśród podmiotów, które odnotowały po-
gorszenie w tym zakresie, bądź też spodziewają się go w najbliższym czasie, 
zdecydowana większość dopatruje się wpływu globalnego kryzysu finansowego,  
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o czym świadczy blisko 90% wskazań dotyczących pogorszenia dostępności 
kredytu kupieckiego w przeszłości oraz ok. 80% wskazań w odniesieniu do do-
stępności tego kredytu w przyszłości.  

Za negatywną weryfikacją hipotezy drugiej i trzeciej przemawia dodatkowo 
fakt, iż znaczący odsetek przedsiębiorstw nie spodziewa się zmian w zakresie 
ściągalności należności i dostępności kredytu kupieckiego w przyszłości (ok. 
60% w obu przypadkach), a wśród nich zdecydowana większość uważa, że na 
sytuację tę nie ma wpływu oddziaływanie światowego kryzysu finansowego.  

Ogólnie rzecz ujmując, przedstawione wyniki badań, zarówno w odniesie-
niu do zagregowanych danych finansowych, jak i w odniesieniu do rezultatów 
badań ankietowych skłaniają do wniosku, iż w zakresie wybranych aspektów za-
rządzania należnościami transmisja kryzysu ze sfery finansowej na sferę realną 
nie jest jednoznaczna i w znacznej części może być determinowana specyficz-
nymi cechami poszczególnych przedsiębiorstw. Można zatem przypuszczać, iż 
ta sfera działalności przedsiębiorstw nie jest bezpośrednio pod wpływem za-
wirowań na rynkach finansowych, a ich ewentualne oddziaływanie może ujaw-
nić się w dłuższym horyzoncie czasowym. Z tego względu monitorowanie 
zmian wolumenu należności handlowych i parametrów opartych na ich wiel-
kości w kolejnych okresach jest niezbędne do ostatecznego potwierdzenia za-
obserwowanych trendów.  
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SELECTED ASPECTS OF ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT  
IN SILESIAN COMPANIES IN TIME OF CRISIS  

– THE EMPIRICAL SURVEY RESULTS 
 

Summary 
 
The paper aims at presenting partial results of the research over the influence  

of financial crisis on the selected aspects of the receivables management in Silesian 
companies. The first stage of the researches was focused on the dynamic analysis of the 
receivables volume in Silesian companies as compared to all Polish companies in 2005-
2009. The second stage was connected with the analysis of an authors’ questionnaire 
conducted on 350 Silesian companies with regard to their opinions on the crisis  
influence on the receivables repayment and access to the trade credit. The findings  
revealed that there were no significant changes in the receivables volume in this period. 
In addition, only the minority of respondents declared that the worsening of receivables 
repayment and accessibility to trade credit were influenced by the financial crisis. 

 
 
 


