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Барометърът на практиките за плащане е годишно проучване на
практиките за плащане между предприятията, прилагани на пазарите по
целия свят. Изданието за 2022 г. на резултатите от проучването
Барометър на практиките за плащане на Атрадиус за България е ценна
възможност да научите директно от дружествата, опериращи в местната
хранително-вкусова промишленост, химическата промишленост и
транспорта, за това как техните бизнес операции се справят с
разрушителното въздействие на настоящите предизвикателни
икономически и търговски обстоятелства. Разбира се, това проучване
може да се определи като моментна снимка, направена в една много
нестабилна икономическа среда и следователно резултатите трябва да се
разглеждат, като се вземе предвид това.

Проучването, което бе проведено в началото на последното тримесечие на
2022 г., е моментна снимка на всеки промишлен отрасъл по това
време.Обхванатите теми включват: въздействие на забавеното плащане
или неплащането върху анкетираните представители на секторите,
средно време, необходимо за превръщане на просрочените фактури
между предприятията в пари и как бизнесът управлява рисковете от
просрочване на плащанията, свързани с продажбата на кредит на  бизнес
клиенти и очакваните предизвикателства пред рентабилността през
следващите месеци.

За Атрадиус Барометър на
практиките за плащане
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В този доклад 

Отказ от отговорност
този доклад се предоставя само за информационни цели и не следва да се използва като инвестиционен съвет, правен съвет или като препоръка
за конкретни сделки, инвестиции или стратегии от читателя. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски
или други, по отношение на предоставената информация. въпреки че положихме всички усилия да гарантираме, че информацията, съдържаща
се в този доклад, е получена от надеждни източници, дружество атрадиус не носи отговорност за грешки или пропуски или за резултатите,
получени от използването на тази информация. Цялата информация в този доклад се предоставя „във вида, в който е“, без гаранция за пълнота,
точност и актуалност или за резултатите, получени от нейното използване, и без гаранция от какъвто и да е вид, изрична или мълчалива. в
никой случай дружество атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации или техните партньори, представители или служители
няма да носят отговорност пред вас или пред някой друг за каквото и да е взето решение или действие, предприето при разчитане на инфор-
мацията в този доклад или за всякакви последващи, специални или подобни щети, дори ако е уведомено за възможността от такива щети.

авторски права Atradius N.V. 2022
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Хранително-вкусова промишленост

� Проучването ни в българската хранително-вкусова
промишленост установи спад на интереса сред
анкетираните дружества за продажба на кредит в
търговията между предприятия през последните
дванадесет месеца. Понастоящем продажбите,
извършвани на кредит, възлизат на 30 % от всички
продажби между предприятията в сектора - ясно
намаление в сравнение с отчетения през предходната
година процент - 36 %. Намаление бе отчетено, въпреки
че 56 % от анкетираните дружества заявиха, че не са
променили политиката си за търговски кредити.
Дружествата, които следват по-строг подход към
продажбите на кредит, заявиха, че основната причина е
повишеният риск от просрочване на плащанията на
бизнес клиенти.

Продажбите на кредит намаляват, тъй като условията на плащане са без промяна

� През изминалата година се прилагаше смесен подход
при определяне на сроковете за плащане в българската
хранително-вкусова промишленост. 40 % от
анкетираните дружества заявиха, че не са направили
промяна в подхода, а останалите предприятия или се
удължили, или са съкратили срока, предлаган на бизнес
клиенти. Основната причина за по-кратките срокове е да
се сведе до минимум влиянието на кредитния риск на
клиентите, но сроковете за плащане най-често се
определят от сроковете, които дружества получават от
доставчиците. Текущото плащане понастоящем се
извършва в рамките на средно 37 дни, което е малко по-
малко в сравнение с отчетеното  преди година -  40 дни.

� Лек спад на просрочените плащания от бизнес клиенти
отчитат анкетираните дружества, опериращи в
българската хранително-вкусова промишленост. Нашето
проучване установи, че 31 % от всички фактурирани
продажби между предприятията остават неплатени на
датата на плащане, в сравнение с 34 % през миналата
година. Анкетираните дружества заявиха, че основната
причина за забавяне на плащанията са проблеми с
ликвидността сред бизнес клиентите, както и фалити. За
да се справят с проблема с просрочените плащания,
Дружествата приеха набор от мерки за поддържане на
паричния поток, най-честата от които беше забавяне на
плащанията към собствените им доставчици.

Набор от мерки помага за намаляване на нивото на  несъбираемите вземания

� Друга мярка, използвана в българската хранително-
вкусова промишленост, бе изразходването на
значително повече време и вътрешни ресурси за
разрешаване на проблеми, свързани с неплатени
фактури. Постигна се известен успех при
ограничаване на проблема с лошите дългове, отписани
като несъбираеми вземания. В момента несъбираемите
вземания възлизат на 2 % от всички  продажби между
предприятия, фактурирани в отрасъла, което е спад от
5 % в сравнение с миналата година. Когато е било
необходимо да се преодолее недостигът на ликвидност,
анкетираните дружества заявиха, че са поискали
временно увеличение на банковия си лимит за
овърдрафт или са просрочили плащания на сметки и
плащания на персонал.

Преглед на основните резултати от проучването
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Хранително-вкусова промишленост

Основни данни и диаграми на проучването могат да бъдат намерени на следващите страници 

� Предлагането на отстъпки за предсрочни плащания
също се отрази благоприятно на дружествата от
българската хранително-вкусова промишленост през
изминалата година. 56% от анкетираните дружества
посочват, че това е помогнало да се овладеят
колебанията в средния срок за погасяване на
задължения след продажба (Days Sales Outstanding
(DSO)) и да се сведат до минимум проблемите с
паричните потоци. Въпреки това, значителен брой
анкетирани дружества посочиха, че DSO се влошава,
като те е трябвало да чакат до няколко месеца след
настъпване на падежа на фактурата, за да получат
плащане. Тези дружества споделиха, че това е довело до
влошаване на финансовото им състояние.

Преминаване към застраховане на кредити на фона на ограничаване на колебанията в средния срок за погасяване
на задължения след продажба

� Всички мерки за защита на паричните потоци взети от
дружества, които оперират в българската хранително-
вкусова промишленост, често са свързани със задържане
и управление на кредитния риск на клиента на
вътрешно ниво. Близо половината от анкетираните
дружества заявиха, че са избрали тази политика за
управление на кредитите през последните дванадесет
месеца, заделяйки средства за покриване на
потенциални загуби от неизправни бизнес клиенти.
Въпреки това много анкетирани дружества споделиха,
че този подход има недостатъци, включително
трудността да се поддържат достатъчно резерви, които
да покрият големи отписани несъбираеми вземания.
Това повиши интереса към стратегическия подход за
управление на кредитите, който включва застраховане
на кредити.

� Бяха изразени редица опасения за предстоящата година
от дружествата, опериращи в българската хранително-
вкусова промишленост, включително опасения относно
пандемията и геополитическата нестабилност, които
биха могли да доведат до нарастване на
неплатежоспособността. Дълбоко безпокойство беше
изразено и от 59 % от анкетираните предприятия
относно въздействието на високото ниво на инфлация и
от 49 % от дружествата относно потенциални
сътресения, причинени от политическата нестабилност в
страната. Въпреки това, 41 % от предприятията
съобщиха, че очакват да прехвърлят изцяло
нарастващите разходи за гориво и енергия на своите
крайни клиенти през следващите месеци.

Перспективи за отрасъла през 2023 г.: Инфлацията и политическата нестабилност подтикват към предпазливост

� Настроенията относно икономическия растеж бяха
смесени. 30 % от анкетираните дружества, опериращи
в българската хранително-вкусова промишленост,
заявиха, че са песимистично настроени, а 41 % от
предприятията споделиха, че имат известна увереност
относно икономическия растеж през следващите
месеци. Повечето анкетирани дружества съобщиха, че
не предвиждат по-широко използване на търговски
кредити, но беше изразен известен оптимизъм за
подобряване на поведението по отношение на
плащанията на бизнес клиентите. 43 % от дружествата
заявиха, че очакват DSO да се стабилизира, а повече от
една трета от дружествата споделиха, че очакват борба
за парични потоци.

Преглед на основните резултати от проучването
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Хранително-вкусова промишленост

Просрочени плащания и парични потоци

Въпрос от анкетата

Какви мерки сте въвели, за да защитите паричните си потоци срещу
кредитния риск на клиента?

#1 Забавяне на плащанията към собствените ми доставчици
#2 Увеличаване на времето, разходите и ресурсите, изразходвани за

разрешаване на проблеми, свързани с неплатени фактури
#3 Искане за удължаване на банков овърдрафт

Платени навреме
2022

2021

67

61

 

 

     

Просрочени
2022

2021

Несъбираеми
вземания

2022

2021

31

34

2

5

Хранително-вкусова промишленост в България
% от общата стойност на фактурите между предприятията, платени
навреме, просрочени и отписани като несъбираеми (2022/2021 г.)

Хранително-вкусова промишленост в България
основните причини бизнес клиентите да плащат фактури със закъснение

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

 

Хранително-вкусова промишленост в България
% от респондентите, съобщаващи за промени в DSO през
последните 12 месеца

36%

8%

56%

DSO
Намален

Увеличен

без промяна

39% Проблеми с ликвидността

25% Несъстоятелност на клиента

21% Административни забавяния

15% Спор с клиента

(% от респондентите)
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Хранително-вкусова промишленост

Перспективи за промишления отрасъл през 2023 г.

Хранително-вкусова промишленост в България
поглед към 2023 г.: топ 5 опасения, изразени от
предприятията в сектора

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

(% от респондентите)

 

Хранително-вкусова промишленост в България
поглед към 2023 г.: какво смятате за потенциалния си
икономически растеж?

29%

30%
41%

Ще се подобри Ще се влошиЩе остане
без промяна

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

(% от респондентите)

 

Хранително-вкусова промишленост в България
поглед към 2023 г.: как очаквате да се променят платежните
практики на вашите бизнес клиенти?

46%

33%

21%

Продължаване на пандемията

Продължаващ спад на световната икономика*

По-бавно или никакво възстановяване на местната икономика

Политическа нестабилност

Увеличаване на неплатежоспособността

* Поради взаимодействието между по-високите цени на енергията, 
   покачването на цените на суровините, инфлацията, прекъсванията 
   на веригата за доставки и геополитическото напрежение

Въпрос от анкетата
Как очаквате да се промени
вашият DSO през следващите
12 месеца?

26% Ще се подобри
43% Ще остане без промяна
31% Ще се влоши

(% от респондентите)

(% от респондентите)

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

Ще се подобри Ще се влошиЩе остане
без промяна
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Химическа промишленост

� Ясно заключение от нашето проучване на българската
химическа промишленост е нарастващият интерес към
продажбата на кредит в търговията между
предприятия. 56 % от анкетираните дружества заявяват,
че са продали повече продукти на кредит през
последните дванадесет месеца. Основните причини за
това са били привличането на нови клиенти и
издържането на конкурентния натиск. 25 % от
анкетираните дружества заявяват, че не са направили
промяна в политиката, докато 19 % са продали по-малко
продукти на кредит поради повишения риск от
просрочване на плащанията от страна на клиентите. В
момента 47 % от продажбите между предприятията се
извършват на кредит, в сравнение с 44 % миналата
година.

Увеличаване на продажбите на кредит, тъй като сроковете за плащане са съкратени

� Загрижеността относно излагането на кредитен риск на
клиента доведе до малка промяна в подхода за
определяне на сроковете за плащане за бизнес клиенти
от дружествата, опериращи в българската химическа
промишленост. В момента средният срок за плащане в
отрасъла е 37 дни от датата на фактуриране, в сравнение
с 40 дни преди година. Само 39 % от анкетираните
дружества, в сравнение с 59 % миналата година, са
заявили, че са предоставили кредит при по-либерални
условия. Освен притесненията относно просрочването на
плащания от бизнес клиенти, друга причина за по-
кратките срокове за плащане беше свързана с разходите
за достъп до външно финансиране.

� Не се отчита значителна промяна през последните
дванадесет месеца в съотношението на просрочените
плащания, засягащи българската химическа
промишленост, като половината от всички фактурирани
продажби между предприятия са неуредени към датата
на плащане. Това до голяма степен се дължи на много
ефективни мерки, предприети от дружествата, за
поддържане на достатъчно вътрешна ликвидност за
извършване на стопанска дейност. Приетите ключови
тактики бяха отделяне на допълнително време и
ресурси за разрешаване на проблеми, свързани с
неплатени фактури, както и възлагане на събирането на
дългосрочни неизплатени дългове на външни
изпълнители. Отписването на несъбираеми вземания в
момента възлиза на 5 % от всички фактури между
предприятията, опериращи в сектора, което е спад от 9 %
спрямо миналата година.

Строгите мерки намаляват несъбираемите вземания и стабилизират

� Допълнителната полза от повишената събираемост на
вземания в българската химическа промишленост
беше стабилизирането на средния срок за погасяване
на задължения след продажба (DSO) през изминалата
година. 43 % от анкетираните дружества заявиха, че не
са претърпели промяна в DSO, а много по-малко
дружества в сравнение с тези отпреди дванадесет
месеца, съобщиха за влошаване. DSO в отрасъла в
момента е 108 дни. Въпреки това, за близо 25 % от
анкетираните дружества борбата за събиране на
отдавна просрочени търговски дългове между
предприятията означаваше забавяне на инвестициите
в бизнеса, за да се запази оперативната ликвидност.

Преглед на основните резултати от проучването
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Химическа промишленост

Основни данни и диаграми на проучването могат да бъдат намерени на следващите страници 

� Друга тактика, използвана от много дружества в
българската химическа промишленост за поддържане
на паричния поток, беше предлагането на отстъпки за
предсрочно плащане на фактури. За 48 % от
анкетираните предприятия тези мерки бяха в рамките
на задържането и управлението на кредитния риск на
клиента на вътрешно ниво. Това включваше заделяне на
средства за покриване на загуби от неизправни бизнес
клиенти, но повече от една трета от анкетираните
дружества заявиха, че за тях това е било
предизвикателство. Те изразиха загриженост относно
способността си да поддържат достатъчно големи
парични резерви, които да поемат загубите от
отписването на големи несъбираеми вземания, което
може да застраши жизнеспособността на
предприятието.

Защитата на паричните потоци се стимулира чрез преминаване към застраховане на кредити

� При тези обстоятелства, нашето проучване на
българската химическа промишленост установи, че
повече от една трета от дружествата са обмисляли
промяна в подхода за управление на кредитите. Те бяха
по-добре осведомени за ползите от стратегическото
управление на кредитите в настоящата нестабилна
икономическа среда. Това включваше застраховане на
кредитите, като инструмент за защита на паричните
потоци и печалбите на предприятията. 66 % от
анкетираните дружества заявиха, че застраховането на
кредитите им е помогнало да се конкурират по-
ефективно в търговските отношения между
предприятията.

� Дълбока несигурност относно продължаващия спад на
световната икономика беше изразена от дружества,
опериращи в българската химическа промишленост,
придружена от страх, че това може да попречи на
възстановяването на местната икономика. Друга
причина за безпокойство бе фактът, че продължаването
на пандемията може да предизвика сериозно влошаване
на риска от просрочване на плащанията от бизнес
клиенти и да доведе до недостиг на ликвидност. Очаква
се това да влоши DSO, като 60 % от анкетираните
дружества предвиждат борба за парични потоци през
следващите месеци. 23 % от дружествата заявиха, че
очакват отрицателен икономически растеж през
следващата година.

Перспективи за отрасъла през 2023 г.: всеобща загриженост относно недостига на ликвидност

� Енергийната криза е особено обезпокоителна за
българската химическа промишленост. Въпреки това
се очаква потенциалните прекъсвания на доставките
на газ да имат минимално въздействие за 49 % от
анкетираните дружества, докато 33 % от дружествата
предвиждат да преминат към електричество, ако това
се случи. 45 % от анкетираните дружества заявяват, че
напълно очакват да могат да прехвърлят
нарастващите разходи за гориво и енергия на своите
крайни клиенти. 60 % от анкетираните дружества
предвиждат нарушаване на стопанската дейност
поради инфлацията и политическата ситуация в
страната.

Преглед на основните резултати от проучването
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Химическа промишленост

Просрочени плащания и парични потоци

Въпрос от анкетата

Какви мерки сте въвели, за да защитите паричните си потоци срещу
кредитния риск на клиента?

#1 Търсене на външно финансиране
#2 Увеличаване на времето, разходите и ресурсите, изразходвани за

разрешаване на проблеми, свързани с неплатени фактури
#3 Засилване на процедурите за вътрешен контрол на кредитите

2022

2021

45

41

 

 

     

2022

2021

2022

2021

50

50

5

9

Платени навреме

Просрочени

Несъбираеми
вземания

Химическа промишленост в България
% от общата стойност на фактурите между предприятията, платени
навреме, просрочени и отписани като несъбираеми (2022/2021 г.)

Химическа промишленост в България
основните причини бизнес клиентите да плащат фактури със закъснение

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

 

Химическа промишленост в България
% от респондентите, съобщаващи за промени в DSO през
последните 12 месеца

52%

5%

43%
DSO

Намален

Увеличен

без промяна

38% Административни забавяния

37% Умишлено закъснение на плащането 

29% Спор с клиента

18% Несъстоятелност на клиента

(% от респондентите)
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Химическа промишленост

Перспективи за промишления отрасъл през 2023 г.

Химическа промишленост в България
поглед към 2023 г.: топ 5 опасения, изразени от
предприятията в сектора

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

(% от респондентите)

 

Химическа промишленост в България
поглед към 2023 г.: какво смятате за потенциалния си
икономически растеж?

19%

58%23%

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

(% от респондентите)

 

Химическа промишленост в България
поглед към 2023 г.: как очаквате да се променят платежните
практики на вашите бизнес клиенти?

16%

61%

23%

Продължаващ спад на световната икономика*

Продължаване на пандемията

По-бавно или никакво възстановяване на някои отрасли

По-бавно или никакво възстановяване на местната икономика

Недостиг на ликвидност

* Поради взаимодействието между по-високите цени на енергията, 
   покачването на цените на суровините, инфлацията, прекъсванията 
   на веригата за доставки и геополитическото напрежение

Въпрос от анкетата
Как очаквате да се промени
вашият DSO през следващите
12 месеца?

10% Ще се подобри
30% без промяна
60% Ще се влоши

(% от респондентите)

(% от респондентите)

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

Ще се подобри Ще се влошиЩе остане
без промяна

Ще се подобри Ще се влошиЩе остане
без промяна
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транспорт

� В нашето проучване на българската транспортна
промишленост беше открит подход на избягване на
риска при продажба на кредит в търговията между
предприятия. Понастоящем 38 % от всички продажби
между предприятията в сектора се извършват на
кредит, което е спад спрямо предходната година, когато
те са възлизали 46 %. Това намаление беше отбелязано,
въпреки че почти половината от анкетираните
дружества съобщиха, че не са променили политиката си
за предоставяне на търговски кредити между
предприятия през последните дванадесет месеца.
Засилено възприемане на риска от просрочване на
плащанията от страна на клиентите беше съобщено от
дружества, които заявиха, че продават по-малко
продукти на кредит.

Сроковете за плащане са стабилни, тъй като продажбите на кредит намаляват

� Сроковете за плащане, определени за бизнес клиенти, не
са се променили значително в българския транспортен
сектор през изминалите дванадесет месеца. 75 % от
анкетираните дружества заявиха, че запазват същите
срокове за плащане, а там, където е имало промяна в
подхода, са се предлагали предимно кредити за по-
кратък период. Анкетираните предприятия съобщиха, че
решенията относно сроковете за плащане са били
повлияни главно от търговските отношения с клиентите,
както и от способността им да издържат на
конкуренцията. Сроковете за плащане за бизнес клиенти
сега са средно 40 дни от датата на фактуриране, четири
дни повече в сравнение с миналата година.

� През последните дванадесет месеца въздействието на
просрочените плащания върху дружествата, опериращи
в българския транспортен сектор намаля. Просрочените
плащания в момента засягат средно 31 % от продажбите
между предприятия в сектора, в сравнение с 41 % преди
година. Повечето анкетирани дружества заявиха, че
основната причина бизнес клиентите да просрочват
плащания на фактури е недостиг на ликвидност. Повече
от 25 % от предприятията са съобщили, че просрочените
плащания се дължат на административни забавяния,
най-вероятно за да се прикрият проблеми с
ликвидността. Повече от една трета от дружествата са
реагирали на просрочените плащания, като са забавили
плащания към собствените си доставчици.

Набор от мерки предизвиква значителен спад в просрочените плащания

� За да поддържат добри парични потоци, дружествата,
опериращи в българския транспортен сектор,
използваха различни мерки. Те включваха
подобряване на начина на управление на търговските
дългове, както и възлагане на събирането на
дългосрочни неизплатени дългове и проблемни
сметки на външни изпълнители. Това допринесе за
поддържане на стабилни отписвания на несъбираеми
вземания при средно 2 % от всички фактури между
предприятия в сектора. Мерките помогнаха и да се
намалят колебанията в средния срок за погасяване на
задължения след продажба (DSO) при повече от
половината от анкетираните дружества. Въпреки това
35 % от дружествата заявиха, че са чакали два пъти по-
дълго в сравнение с миналата година да получат
плащания, което ги е поставило във финансово
затруднение.

Преглед на основните резултати от проучването
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Основни данни и диаграми на проучването могат да бъдат намерени на следващите страници 

� Близо една трета от анкетираните дружества,
опериращи в българския транспортен сектор, съобщиха,
че признават ползите от стратегическото управление на
кредитите. Това включваше застраховането на кредити,
чието предимството бе да защитава паричните потоци и
рентабилността в текущата нестабилна търговска среда.
Анкетираните дружества заявиха, че основната
причина за избора на застраховане на вземания е
оценката и непрекъснатото наблюдение на качеството
на кредитите на бизнес клиентите. Това позволи на
дружествата да предприемат подходящи действия в
случай на влошаване, за да намалят кредитния риск на
клиента.

Нарастващ интерес към ползите от стратегическото управление на кредитите

� Друг подход, възприет от дружествата, опериращи в
българския транспортен сектор, бе задържане и
управление на кредитния риск на клиента на вътрешно
ниво, като те съобщиха, че това е била най-подходящата
стратегия за техния бизнес през последните дванадесет
месеца. Въпреки това, много анкетирани дружества
заявиха и, че недостатъкът на този подход е
несигурността относно способността за заделяне на
достатъчно средства за покриване на големи загуби при
неочаквано  просрочване на плащания от бизнес
клиенти. Те споделиха, че това може потенциално да
застраши жизнеспособността на предприятието.

� Картината, която се очертава пред дружествата,
опериращи в българския транспортен сектор, е
замъглена от съмнения и опасения. Те включват
притеснения относно световната икономика,
пандемията, геополитическото напрежение и
потенциалните ограничения върху движението на
стоки. Анкетираните дружества се страхуват от
отрицателно въздействие върху местната икономика,
което води до проблеми с ликвидността и до
увеличаване на неизпълнението на задълженията за
плащане на клиентите. 45 % от дружествата заявиха, че
са изключително песимистично настроени относно
перспективите за икономически растеж през следващите
месеци, а други 25 % изразиха несигурност. Това може да
обясни защо повечето анкетирани дружества не
предвиждат промяна на политиката си за предоставяне
на търговски кредити през следващите месеци.

Перспективи за отрасъла през 2023 г.: несигурност относно енергийната криза и икономическия растеж

� Несигурността относно въздействието на енергийната
криза също е проблем за дружествата, опериращи в
българския транспортен сектор. Въпреки това, 64 % от
анкетираните дружества заявиха, че очакват
потенциалните прекъсвания на доставките на газ да
имат минимално въздействие върху бизнеса им,
докато 44 % очакват да могат напълно да прехвърлят
нарастващите разходи за гориво и енергия на своите
крайни клиенти. 35 % от анкетираните предприятия
предвиждат смущения поради инфлационен натиск, а
47 % очакват сътресения, причинени от политическата
ситуация в страната. Не се очакват колебания в DSO,
който отразява увеличеното използване на кредитно
застраховане от голяма част от дружествата.

Преглед на основните резултати от проучването
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Просрочени плащания и парични потоци

Въпрос от анкетата

Какви мерки сте въвели, за да защитите паричните си потоци срещу
кредитния риск на клиента?

#1 Засилване на процедурите за вътрешен контрол на кредитите
#2 Увеличаване на времето, разходите и ресурсите, изразходвани за

разрешаване на проблеми, свързани с неплатени фактури
#3 Търсене на външно финансиране

Paid on time
2022

2021

67

57

 

 

     

Late
2022

2021

Bad debt
2022

2021

31

41

2

2

Транспортна промишленост в България
% от общата стойност на фактурите между предприятията, платени
навреме, просрочени и отписани като несъбираеми (2022/2021 г.)

Транспортна промишленост в България
основните причини бизнес клиентите да плащат фактури със закъснение

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

Транспортна промишленост в България
% от респондентите, съобщаващи за промени в DSO през
последните 12 месеца

Намален

Увеличен

без промяна

40% Проблеми с ликвидността

27% Административни забавяния

24% Умишлено закъснение на плащането 

20% Несъстоятелност на клиента

(% от респондентите)

 

9%

35%

56%

DSO
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Перспективи за промишления отрасъл през 2023 г.

Транспортна промишленост в България
поглед към 2023 г.: топ 5 опасения, изразени от
предприятията в сектора

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

(% от респондентите)

 

Транспортна промишленост в България
поглед към 2023 г.: какво смятате за потенциалния си
икономически растеж?

30%

25%

45%

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

(% от респондентите)

 

Транспортна промишленост в България
поглед към 2023 г.: как очаквате да се променят платежните
практики на вашите бизнес клиенти?

22%

62%

16%

Продължаващ спад на световната икономика*

Продължаване на пандемията

По-бавно или никакво възстановяване на местната икономика

Ограничаване на движението на стоки

Политическа нестабилност

* Поради взаимодействието между по-високите цени на енергията, 
   покачването на цените на суровините, инфлацията, прекъсванията 
   на веригата за доставки и геополитическото напрежение

Въпрос от анкетата
Как очаквате да се промени
вашият DSO през следващите
12 месеца?

24% Ще се подобри
49% без промяна
27% Ще се влоши

(% от респондентите)

(% от респондентите)

извадка: всички анкетирани респонденти
източник: Барометър на практиките за плащане на атрадиус - декември 2022 г.

Ще се подобри Ще се влошиЩе остане
без промяна

Ще се подобри Ще се влошиЩе остане
без промяна
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Модел на проучването

Цели на проучването
Дружество Атрадиус прави годишни прегледи на
практиките за международни корпоративни
плащания чрез проучване, наречено Барометър на
практиките за плащане на Атрадиус. Дружества от
България са във фокуса на този доклад, който е част
от изданието за 2022 г. на Барометъра на практиките
за плащане на Атрадиус. Промяната в методологията
на проучване означава, че сравненията  между
отделните години не са осъществими за някои от
тези резултати от проучването. С помощта на
въпросник CSA Research проведе общо 200
интервюта. Всички интервюта бяха проведени
изключително за Atradius.

Обхват на проучването
� основна популация: Бяха анкетирани дружества

от България и бяха интервюирани подходящите
лица за контакт по въпроси, свързани с
управлението на дължими суми.

� примерен модел: Стратегическият план за вземане
на извадки ни позволява да извършим анализ на
данни за държави, кръстосани по сектор и размер
на дружеството. Той също така ни позволява да
сравним данни, отнасящи се до конкретен сектор, в
който се развива всяка от проучените икономики.

� процес на подбор: Дружествата бяха избрани и се
свързаха с помощта на международен интернет
форум. В началото на интервюто беше извършена
проверка на подходящото лице за контакт и на
контрола на квотата.

� Извадка: Бяха интервюирани общо 200 души.
Поддържаше се квота в зависимост от трите класа
за размер на дружеството.

� Интервю: Компютърно подпомагани уеб
интервюта (CAWI) с продължителност
приблизително 15 минути.
Период на провеждане на интервюто: началото на
последното тримесечие на 2022 г.

Бизнес сектор интервюта %

Производство 47 24

Търговия на едро 30 14

Търговия на дребно / Дистрибуция 78 39

Услуги 45 23

ОБЩО 200 100

размер на предприятието интервюта %

Микро предприятия 99 49

МСП - Малки предприятия 31 16

МСП - Средни предприятия 40 20

Големи предприятия 30 15

ОБЩО 200 100

отрасъл интервюта %

Хранително-вкусова промишленост 61 31

Химическа промишленост 84 42

Транспорт 55 27

ОБЩО 200 100

Преглед на извадката – общо интервюта = 202

Авторско право Atradius N.V. 2022

ако след като прочетете този доклад желаете да получите повече информация относно защитата на вашите вземания срещу
просрочване на плащания от вашите клиенти, можете да посетите уебсайта на атрадиус или ако имате по-специални въпроси,
моля, оставете съобщение и ще получите обратно обаждане от наш продуктов специалист. в раздел публикации ще намерите
още много публикации на атрадиус, фокусирани върху световната икономика, включително доклади по държави, промиш-
лени анализи, съвети за управление на кредити и есета по актуални бизнес въпроси.
абонирайте се да получавате известия за нашите публикации и седмични електронни писма, с които ви информираме при
публикуване на нов доклад. за повече информация относно практиките за събиране на вземания между предприятията в
България и по света, моля, посетете atradiuscollections.com
за България atradius.bg

Статистическо приложение
Подробни диаграми и данни могат да се намерят в
Статистическото приложение. 
То е част от Барометъра на практиките за плащане на
Артридус от декември 2022 г., достъпен на
www.atradius.com/publications
Изтегляне в PDF формат (само на английски език). 

https://atradius.bg/
https://group.atradius.com/documents/ppb22_stat_app_ea.pdf 
https://group.atradius.com/publications/
https://group.atradius.com/subscription-details/
https://group.atradius.com/contact-us/
https://group.atradius.com/
https://group.atradius.com/
https://atradiuscollections.com/global/


Следвайте Атрадиус в 
социалните медии 

@Atradius Atradius Atradius

Атрадиус
David Ricardostraat 1 · 1066 JS Amsterdam

Postbus 8982 · 1006 JD Amsterdam
The Netherlands

Телефон в Нидерландия: +31 20 553 9111 

info@atradius.com
atradius.com

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

