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ierwsze badanie Coface doty-
czące płatności w Polsce zostało
przeprowadzone, gdy gospo-
darka przechodziła tymczasowe
spowolnienie. Wolniejsze anga-

żowanie środków z nowego budżetu unij-
nego oraz zastój inwestycyjny wśród
przedsiębiorstw spowodowały wolniejsze
tempo wzrostu gospodarczego w zeszłym
roku. Zgodnie z szacunkami Coface wzrost
PKB był niższy o 1,2 pkt proc. w porównaniu
z rokiem 2015, czyli wyniósł 2,8% w 2016 r.
Przeprowadzone badanie dotyczyło do-
świadczeń płatniczych polskich przedsię-
biorstw, które odzwierciedlają zarówno
sytuację gospodarczą, jak również oto-
czenie biznesowe.

Nasza analiza objęła szeroki zakres  branż
oraz przedsiębiorstw o różnej wielkości.
Sprzedaż z odroczonym terminem płat-
ności stosowana jest powszechnie. Jednak
najwięcej firm oferuje relatywnie krótkie
terminy płatności – do jednego miesiąca.
Większość przedsiębiorstw doświadcza
opóźnień w płatnościach, a niektóre z nich
znacznie przekraczają termin płatności
i ich prawdopodobieństwo spłaty jest niskie.
Tego rodzaju zaległości płatnicze obniżają
zyski przedsiębiorstw, a niemalże jedna

na pięć firm odpisała co najmniej 5% rocz-
nych obrotów z powodu niezapłaconych
należności, zgodnie z naszym badaniem
płatniczym. W związku z tym, przedsię-
biorstwa są bardziej świadome korzyści
płynących z zabezpieczania przed ryzykiem
występującym przy sprzedaży z odroczo-
nym terminem płatności i ewentualnymi
zaległościami płatniczymi. Wiele z nich
posiada dedykowane zespoły odpowie-
dzialne za zarządzanie należnościami, stale
monitoruje spływ płatności, a także korzysta
z usług zewnętrznych firm specjalizujących
się w zarządzaniu należnościami.

Badanie Coface wskazuje, że polskie przed-
siębiorstwa doświadczają średnich zale-
głości płatniczych - sięgających 51,5 dnia.
Jest to o 10 dni więcej niż średnia dla
przeterminowanych płatności w Nie-
mczech (zgodnie z naszym ostatnim ba-
daniem przeprowadzonym wśród niemiec-
kich firm). Polska średnia jest konsekwencją
dość dużego zróżnicowania opóźnień
w płatnościach przez różne branże. Sektor
detaliczny wypada w tym porównaniu
najlepiej. Zaległości występują tu na po-
ziomie 19,3 dnia. Zgodnie z naszym bada-
niem w najgorszej sytuacji są firmy trans-
portowe, które doświadczają opóźnień

w płatnościach ponad dwukrotnie prze-
kraczających średnią – na poziomie
112,9 dni. W sektorze budowlanym zale-
głości płatnicze są również znaczne – nie-
malże 84 dni pomimo, że budownictwo
oferuje hojne terminy płatności. Długie
przeterminowania obecnie stanowią sporą
część obrotów firm budowlanych, a więk-
szość z nich spodziewa się, że jeszcze
wzrosną na przestrzeni kolejnych miesięcy.
Słaba sytuacja płatnicza w budownictwie
została już wcześniej odzwierciedlona
w naszych ocenach ryzyka sektorowego,
kiedy to w listopadzie 2016 roku obniży-
liśmy ocenę sektora budowlanego w Polsce
do „bardzo wysokie ryzyko”.

Z kolei 9 na 12 sektorów oczekuje, że
wartości niespłacanych należności obniżą
się na przestrzeni kolejnych miesięcy. W
tym roku polska gospodarka powinna
wyjść z krótkookresowego spowolnienia,
co będzie miało miejsce zwłaszcza w
drugiej połowie 2017 r. Zgodnie z naszą
prognozą  całoroczny wzrost gospodar-
czy sięgnie 3,1%. Zaległości płatnicze
powinny stanowić mniejsze obciążenie
dla polskich przedsiębiorstw na prze-
strzeni tego roku, jednak pozostaną
względnie powszechne.

P

by Grzegorz Sielewicz, Coface Economist

Kredyt kupiecki pozostaje
często stosowany

3
Opóźnienia płatności są 
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Zróżnicowany udział firm pod względem sektorów i wiel-
kości biznesu1

Łącznie 267 przedsiębiorstw reprezentujących
różne sektory wzięło udział w pierwszym badaniu
Coface odnośnie doświadczeń płatniczych w Pol-
sce (badanie płatności). Badanie zostało prze-
prowadzone na przełomie listopada i grudnia
2016 r. Większość firm, które odpowiedziały na
pytania prowadzi działalność w formacie B2B
(business to business), chociaż 6% respondentów
wskazało, że B2G (business to government) jest
głównym źródłem ich przychodów. Niemniej jed-
nak, zebrane dane potwierdziły, że większość
firm współpracuje zarówno z sektorem prywatnym,
jak również publicznym. W rezultacie ich do-
świadczenia płatnicze dotyczą obu tych sektorów.
Spośród przedsiębiorstw, które wzięły udział
w badaniu, 32% wskazało produkcję jako główny
przedmiot działalności gospodarczej, 35% handel,
a 33% usługi. Branża chemiczna, rolno-spożywcza
i budownictwo są najliczniej reprezentowane w ba-

daniu, z 13% udziałem dla każdego z tych sektorów.
W badaniu wzięły udział także firmy z branży te-
leinformatycznej (udział 8,4%), farmaceutycznej
(8,4%), motoryzacyjnej (8,0%), energetycznej
(6,8%), transportowej (6,5%). Pełna lista branż,
które odpowiedziały na badanie zawiera wykres
1. Analizując wielkości firm, które wzięły udział
w badaniu, średnie i duże przedsiębiorstwa sta-
nowiły po 35%, małe podmioty 25%, a mikro-
przedsiębiorstwa 5%.

Większość przedsiębiorstw, które przystąpiły do
badania Coface prowadzi działalność głównie na
rynku krajowym. Zaledwie 9% generuje połowę
lub więcej obrotów z działalności na rynkach za-
granicznych. Niemniej jednak, w przypadku jednej
na pięć firm eksport odpowiada za przynajmniej
30% sprzedaży, co powoduje dość dużą zależność
od popytu zagranicznego.

Grzegorz SIELEWICZ
Group Coface Economist
based in Warsaw

DOSSIER

Kredyt kupiecki jest standardową praktyką stosowaną przez

polskie firmy i wiele z nich oferuje długie terminy płatności.

Mimo to firmy nie są w stanie uniknąć opóźnień w spłacie

należności. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez

Coface prawie ¼ polskich przedsiębiorstw boryka się z zale-

głościami przeterminowanymi o co najmniej 3 miesiące.

Wykres 1: 
Sektory działalności firm, które wzięły udział w badaniu płatności

Źródło: Badanie płatności Coface
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toryzacyjnej. Z kolei branże: transportowa, meta-
lurgiczna, teleinformatyczna i budowlana, oczekują
niższego poziomu sprzedaży w kolejnym półroczu.
Większość branż odnotowała spadek obrotów
w poprzednich 6 miesiącach, jednak ocena przy-
szłości jest bardziej optymistyczna. Tylko w branży
transportowej i farmaceutycznej przeważają firmy,
które zakładają spadek sprzedaży w ciągu kolejnych
miesięcy.

Pomimo, że Polska jest największą gospodarką
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ze znacz-
ną bazą potencjalnych klientów i oczekiwanym
przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego,
w tym roku przedsiębiorstwa rozszerzają zasięg
swojej działalności poza rodzimy rynek. Udział
eksportu w PKB stopniowo wzrastał na przestrzeni
ostatnich lat, aby przekroczyć 50% w ubiegłym
roku. W ramach przeprowadzonego badania płat-
ności 52% przedsiębiorstw wskazało rynek polski
jako największy do potencjalnego rozwoju biznesu
w tym roku. Pozostałe firmy będą koncentrować
się na rynkach zagranicznych, zwłaszcza innych
krajach Unii Europejskiej (41% respondentów),
takich jak Niemcy i Wielka Brytania (odpowiednio
7,4% i 6,8%) jak również innych krajach Europy
Środkowo-Wschodniej, w tym sąsiadujących Cze-
chach i Słowacji (7% w obu przypadkach). Pomimo
pogorszenia koniunktury gospodarczej w Rosji
oraz oficjalnemu embargo nałożonemu na wybrane
towary, rynek rosyjski nadal jest postrzegany jako
atrakcyjny przez 11,5% firm zainteresowanych roz-
wojem na rynkach zagranicznych. Dotyczy to
branży transportowej i innych sektorów, których
usługi realizowane na rynku rosyjskim generują
zazwyczaj wyższą rentowność niż kierunki Europy
Zachodniej. Większą otwartość polskiego biznesu
wobec działalności zagranicznej potwierdzają
plany przedsiębiorstw do ekspansji w Azji czy
„kierunkach globalnych”, które zostały   wskazane
w badaniu.

Chociaż firmy odczuły efekty spowolnienia tempa
wzrostu gospodarczego w zeszłym roku to jednak
słabsza koniunktura nie spowodowała poważnych
konsekwencji. Podczas gdy prawie połowa prze-
pytanych przedsiębiorstw odnotowała spadek
sprzedaży ich produktów i usług w ostatnim pół-
roczu, w przypadku tylko 30% firm obniżyła się
rentowność. Większość respondentów uważa, że
spowolnienie gospodarcze jest krótkookresowe –
40% firm spodziewa się wzrostu sprzedaży w ciągu
kolejnych 6 miesięcy, a wyższa rentowność w tym
okresie oczekiwana jest przez 54% przedsiębiorstw.
W podziale branżowym wzrost sprzedaży jest
prognozowany zwłaszcza w branży handlu deta-
licznego, energetycznej, tekstylno-odzieżowej i mo-

pRZEDSIębIORStwa OptyMIStyCZnIE OCEnIają 
pERSpEKtywy pOpytu
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Wykres 2:
Oczekiwana sprzedaż w następnych 6 miesiącach 
w poszczególnych branżach

Źródło: Badanie płatności Coface

KREDyt KupIECKI pOZOStajE CZęStO StOSOwany3

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności stała
się powszechną praktyką rynkową, co zostało
wskazane przez 45% firm, które wzięły udział
w badaniu. Prawie 12% respondentów stwierdziła,
że ma większe zaufanie do swoich kontrahentów
i w związku z tym oferują im kredyt kupiecki.
Do pozostałych powodów oferowania odroczonego
terminu płatności należą: prośby klientów o sprze-
daż w kredycie kupieckim, konkurencja rynkowa,
jak również możliwość wykorzystania zewnętrznych
metod ograniczania ryzyka (usługi firm specjali-
zujących się w zarządzaniu należnościami). Polskie
przedsiębiorstwa mają świadomość ryzyka zwią-
zanego z oferowaniem sprzedaży z odroczonym
terminem płatności. Większość firm zawiera z klien-
tami pisemne umowy handlowe określające termin

dokonania płatności. Tylko 1,5% podmiotów nie
zawiera takich umów, a 62% dokonuje tego w każ-
dym przypadku. Zazwyczaj za zarządzanie należ-
nościami w firmach odpowiadają dedykowane ze-
społy (tak jest w 43% firm), chociaż w niektórych
przedsiębiorstwach obowiązki te należą do innych
działów firm, w tym działu finansowego (34%)
czy sprzedaży (19%).

Najbardziej popularnymi środkami ostrożności,
jakie przedsiębiorstwa podejmują w celu zabez-
pieczenia przed brakiem płatności od klientów
są: ocena sytuacji finansowej kontrahentów, mo-
nitoring płatności, ubezpieczenie należności oraz
windykacja. Pozostałe podejmowane działania
zostały wymienione na wykresie 3 poniżej.
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Wykres 3:
Podejmowane środki ostrożności w celu zabezpieczenia przed brakiem
płatności od klientów (możliwość wskazań wielu odpowiedzi)

Źródło: Badanie płatności Coface

Wykres 5:
Opóźnienia w płatnościach (udział w łącznej liczbie odpowiedzi).

Źródło: Badanie płatności Coface

Krótkie terminy płatności dominują w podziale
przeciętnych terminów oferowanych kontarhentom
przez przedsiębiorstwa w Polsce. Blisko połowa
firm narzuca terminy płatności do 30 dni. Łącznie
66% przedsiębiorstw żąda zapłaty faktur w terminie
nie dłuższym niż 60 dni. Podczas gdy najkrótsze
okresy dominują w ramach średnich terminów
płatności, odmiennie jest w przypadku oferowania
maksymalnych terminów spłaty. 23% firm wskazało,
że maksymalne terminy wynosiły od 91 do 120 dni,
a w przypadku 42% podmiotów okresy te były
dłuższe niż 120 dni.

OpóźnIEnIa płatnOśCI Są nagMInnE 
w pOlSKIM bIZnESIE

4

Wykres 4:
Średnie i maksymalne terminy płatności 
(udział w łącznej liczbie odpowiedzi)

Źródło: Badanie płatności Coface

W podziale sektorowym najbardziej restrykcyjnymi
sektorami (tj. oferującymi większość sprzedaży
na krótkie terminy płatności do 30 dni) są branże
tekstylno-odzieżowa (81% z najkrótszymi terminami
płatności), rolno-spożywcza (76%), handlu deta-
licznego (71%), motoryzacyjna (67%) i energetyczna
(67%). Z kolei branżami najbardziej hojnymi w ofe-
rowaniu długich terminów płatności są: transpor-
towa (53% z terminami płatności ponad 90 dni),
metalurgiczna (43%) i budowlana (30%).

Mocne fundamenty polskiej gospodarki i przyzwoite
tempo wzrostu (chociaż wolniejsze w zeszłym
roku) nie były wystarczające, aby warunki prowa-
dzenia biznesu były idealne. Opóźnienia płatności
stały się standardową praktyką, a większość przed-
siębiorstw (64%) doświadczyła opóźnień do 60 dni.
Z kolei udział przeterminowań o ponad 90 dni
wyniósł 24%, a najdłuższe opóźnienia przekracza-
jące 150 dni miały miejsce w przypadku 10% firm.   

BADANIE PŁATNOŚCI W POLSCE
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Wykres 7:
Średnie hipotetyczne opóźnienia w płatnościach (w dniach)

Źródło: Badanie płatności Coface

Wykres  6:
Opóźnienia w płatnościach w poszczególnych sektorach

Źródło: Badanie płatności Coface

Zgodnie z doświadczeniami Coface około 80%
wierzytelności nie zostanie w ogóle spłaconych,
jeśli opóźnienie w płatności przekracza 6 miesięcy.
Prawie 4% przedsiębiorstw w Polsce zgłosiła, że
posiada należności tak długo przeterminowane w
spłacie. Ponadto, zaległości te nie dotyczą jedynie
pojedynczych faktur. Nagromadzone łączne na-
leżności opóźnione o ponad pół roku i stanowiące
równowartość ponad 10% rocznego obrotu zostały
wskazane przez 20% przedsiębiorstw, które wzięły
udział w badaniu.

Podobnie jak w przypadku badania płatności prze-
prowadzonego przez Coface w Niemczech  obli-
czyliśmy hipotetyczny średni czas regulowania
należności w poszczególnych sektorach przy na-
stępujących założeniach: średnia arytmetyczna
została wyznaczona dla poszczególnych zakresów
czasowych (15, 45, 75, 105 i 135 dni), a hipotetyczna
średnia 180 dni została przyjęta dla należności
przeterminowanych o ponad 150 dni. Stanowiło
to odniesienie do obliczenia średniej ważonej zgod-
nie z liczbą odpowiedzi udzieloną przez poszcze-

gólne branże. W rezultacie średni termin przeter-
minowań dla wszystkich przedsiębiorstw objętych
badaniem wynosi 51,5 dnia. W kolejnym kroku ob-
liczono dane dla poszczególnych sektorów.

W przypadku niektórych branż opóźnienia płatnicze
znacznie przekraczają średnią. Przede wszystkim
zalicza się do nich transport, gdzie opóźnienia są
ponad dwukrotnie dłuższe niż średnia w naszej
próbie, a wynoszą dokładnie 112,9 dni. W branży
budowlanej, energetycznej, motoryzacyjnej i che-
micznej także doświadczenia dotyczące nieter-
minowych płatności przekraczają krajową średnią.
Zaległości płatnicze są zwłaszcza dotkliwe dla
transportu i budownictwa, które nie tylko do-
świadczają najdłuższych opóźnień, ale oferują
także najhojniejsze terminy płatności. Z kolei
branża handlu detalicznego wyróżnia się pozy-
tywnie na tle innych sektorów w ramach opóźnień
płatniczych, jako że zaległości są przeterminowane
w branży o „zaledwie” 19,3 dni.

Porównując, przedsiębiorstwa w Niemczech zgła-
szają opóźnienia płatności średnio o 41,5 dnia
(10 dni krócej niż polskie firmy). Najgorsza sytuacja
płynnościowa na rynku niemieckim ma miejsce
w przypadku branży mechanicznej i transportowej,
chociaż przeterminowania są zdecydowanie krótsze
niż w Polsce, mianowicie odpowiednio o 55,2
i 60 dni. Z kolei branża chemiczna i naftowa od-
notowuje najkrótsze opóźnienia w płatnościach
na rynku niemieckim na poziomie 30,7 dnia.

BADANIE PŁATNOŚCI W POLSCE

Przeterminowane płatności są obecne zwłaszcza
w branży budowlanej i transportowej. Zaległości
przekraczające termin zapłaty o ponad 6 miesięcy,
stanowiące równowartość przynajmniej 10% rocz-
nego obrotu są najbardziej powszechne w branży
energetycznej (50% przedsiębiorstw), budowlanej
(42%) i farmaceutycznej (32%). Nieterminowe płat-
ności mają konsekwencje dla sytuacji płynnościowej
firm. Dla 82% przedsiębiorstw spowodowały one
problem z przepływem środków pieniężnych (18%
wskazało, że jest to dla nich stały problem).
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Wykres 9:
Oczekiwane zmiany wartości przeterminowanych należności w ciągu ko-
lejnych 6 miesięcy (różnica w pkt proc. pomiędzy wzrostem a spadkiem)

Źródło: Badanie płatności Coface

Wykres 8:
Polska: Ocena ryzyka sektorowego według Coface

Źródło: Badanie płatności Coface

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej
wskaźniki dotyczące należności (struktura opóźnień
płatności, branżowy podział przeterminowań, udział
najdłuższych opóźnień w obrocie firmy oraz długość
oferowanych terminów płatności), znaczne ryzyko
generuje branża budowlana. Odzwierciedla to
ocena ryzyka sektorowego Coface  dla Polski,
w ramach której budownictwo oceniane jest na
najniższym poziomie „bardzo wysokie ryzyko” od
listopada 2016 r. Sytuacja sektora budowlanego

BADANIE PŁATNOŚCI W POLSCE

powinna ulegać stopniowej poprawie a ryzyko
płynnościowe obniżać się wraz z większym wyko-
rzystaniem funduszy z obecnego budżetu unijnego.
Odradzające się inwestycje w aktywa trwałe sektora
prywatnego będą również stanowić wsparcie dla
budownictwa, zwłaszcza, że nakłady inwestycyjne
na budynki i budowle znacznie spadły w poprzed-
nim roku. Chociaż rok 2017 powinien przynieść
pewną poprawę, będzie ona najprawdopodobniej
odczuwalna dopiero w drugiej połowie roku.

Przedsiębiorstwa, które wzięły udział w badaniu
płatności podzieliły się swoimi opiniami odnośnie
potencjalnych powodów niepłacenia należności
przez kontrahentów. Według wiedzy respondentów
opóźnienia płatności są spowodowane głównie
przez trudności finansowe klientów (takie jak pro-
blemy z przepływami środków czy brak dostępu
do finansowania), próby opóźnienia płatności (brak
etyki i oszustwa), problemy klientów w zarządzaniu
własnymi należnościami (w tym słabość procesów
windykacji). W rezultacie przedsiębiorstwa wpro-
wadziły odpowiednie narzędzia, aby uzyskać spłatę
należności. Najbardziej skutecznymi były: przeka-
zanie spraw do zewnętrznych firm windykacyjnych
i kancelarii prawnych (wskazane przez 44% res-
pondentów), monitoring i windykacja z wykorzys-
taniem wewnętrznych zasobów firmy (40%). Forma
porozumienia z dłużnikiem będąca wynikiem ar-
bitrażu lub mediacji była wykorzystywana relatywnie
rzadko (wskazana przez 9% firm).

Polski biznes oczekuje, że wartość zaległości płat-
niczych będzie się stabilizować. Prawie połowa
firm spodziewa się, że w ciągu kolejnych 6 miesięcy
nie nastąpią zmiany w poziomie nieterminowych
płatności. Przeważa liczba przedsiębiorstw, które
przewidują, że opóźnienia płatności skrócą się
(29% firm) nad tymi, które spodziewają się ich
wydłużenia (22% firm). Wśród największych przed-
siębiorstw 35% oczekuje wydłużenia opóźnień,
podczas gdy 37% nie przewiduje zmian w tym
zakresie. Duże firmy, dzięki ich wielkości i mocnej
sile negocjacyjnej korzystają nie tylko z przyzna-
nych długich terminów płatności, ale także wy-
dłużonych terminów ostatecznej spłaty zobowią-
zania. Podział branżowy wskazuje, że w ciągu
najbliższych miesięcy niektóre sektory bardziej
doświadczą zaległości płatniczych niż inne. W bu-
downictwie 55% przedsiębiorstw spodziewa się
wzrostu opóźnień płatności, a tylko 12% oczekuje
ich spadku. Wydaje się, że najtrudniejszy okres
branża budowlana ma już za sobą, ale poprawa
będzie następować stopniowo. Niechęć firm do
inwestycji w aktywa trwałe (w tym nowe budowle)
nie powinna się już zwiększać, rynek mieszkaniowy
nadal notuje dobre dynamiki sprzedaży, a inwe-
stycje współfinansowane ze środków unijnych
znów zaczną wspierać rynek budowlany. Jednak
faktyczna poprawa sytuacji w branży będzie wi-
doczna dopiero po pewnym czasie (nie wcześniej
niż w połowie 2017 r.). W rezultacie wyniki finan-
sowe firm budowlanych będą odzwierciedlać po-
prawę dopiero pod koniec roku. Relatywnie duża
część przedsiębiorstw transportowych (39%) spo-
dziewa się wzrostu przeterminowań płatności
i tylko 8% oczekuje ich spadku, podczas gdy blisko
połowa przewiduje brak zmian w tym zakresie.
Sektor transportowy jest znacznie bardziej zależny
od czynników zewnętrznych niż pozostała część
polskiej gospodarki. Polski sektor transportowy
jest liderem międzynarodowego transportu dro-
gowego w Unii Europejskiej. Główne obawy firm
transportowych dotyczą słabszej dynamiki glo-
balnej wymiany handlowej, działań protekcjonis-
tycznych dotyczących drogowego przewozu to-
warów wprowadzonych przez niektóre kraje Europy
Zachodniej oraz rosnące trudności w znalezieniu
pracowników. Te czynniki niepewności nadal będą
oddziaływać na branżę w 2017 r. i nawet relatywnie
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Załącznik5

Kim są nasi respondenci?

Wykres 10:
Wielkość firmy według obrotów

Źródło: Badanie płatności Coface

Wykres 11:
Główny przedmiot działalności

terminy płatności

Źródło: Badanie płatności Coface

Wykres 12:
Średnie i maksymalne terminy płatności (udział w łącznej 
liczbie odpowiedzi)

Wykres 13:
Średnie terminy płatności w branżach

Źródło: Badanie płatności CofaceŹródło: Badanie płatności Coface

BADANIE PŁATNOŚCI W POLSCE

niskie ceny ropy (podatne na wahania na prze-
strzeni roku) nie będą w stanie zrekompensować
trudności jakich doświadcza sektor transportowy.
Z kolei branżami, które oczekują największej po-
prawy w zakresie zaległości płatniczych w ciągu
kolejnych 6 miesięcy są tekstylno-odzieżowa, me-
talurgiczna i motoryzacyjna. Jest to spójne z oceną

ryzyka sektorowego Coface dla Polski, która wska-
zuje niski poziom ryzyka dla podobnych branż,
zwłaszcza motoryzacji. Wyjątkiem jest sektor me-
talurgiczny, który pomimo potencjalnie niższej
liczby zaległości płatniczych nadal będzie odczuwał
trudną sytuację globalną w sektorze, a poprawa
będzie co najwyżej stopniowa.

1
Coface Panorama: Germany Corporate Payment Survey 2016, sierpień 2016

2
Coface Panorama: Barometer of sector risks in the world, listopad 2016
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Wykres 14:
Oczekiwane zmiany terminów płatności w kolejnych
6 miesiącach według wielkości firmy kontrahenta

Źródło: Badanie płatności Coface

Opóźnienia płatnicze

Wykres 15:
Średnie opóźnienia płatnicze w ostatnich 6 miesiącach

Wykres 16:
Średnie opóźnienia płatnicze w ostatnich 6 miesiącach w poszcze-
gólnych branżach

Źródło: Badanie płatności CofaceŹródło: Badanie płatności Coface

BADANIE PŁATNOŚCI W POLSCE

Małe 
przedsiębiorstwa

Wzrost Bez zmian Spadek

Średnie 
przedsiębiorstwa

Duże 
przedsiębiorstwa

0 do 30 dni

31 do 60 dni

61 do 90 dni

91 do 120 dni

121 do 150 dni
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Wykres 17:
Oczekiwane zmiany wartości przeterminowanych należności
w ciągu kolejnych 6 miesięcy w branżach (różnica w pkt proc.
pomiędzy wzrostem a spadkiem)

Wykres 18:
Oczekiwane zmiany wartości przeterminowanych należności 
w ciągu kolejnych 6 miesięcy według wielkości firmy 
kontrahenta

Źródło: Badanie płatności CofaceŹródło: Badanie płatności Coface

Wykres 19:
Udział należności przeterminowanych ponad 6 miesięcy 
jako procent rocznych obrotów firmy 

Źródło: Badanie płatności Coface

Wykres 20:
Najbardziej skuteczne czynności w przypadku braku płatności

Źródło: Badanie płatności Coface

średnia
rolno-spożywczy

motoryzacyjny
chemiczny
budowlany

teleinformatyczny
energetyczny
metalurgiczny

papierniczo-drzewny
farmaceutyczny

handlu detalicznego
tekstylno-odzieżowy

transportowy

Poniżej 0,5%

2-%

10-15%

Ponad 20%

0,5%-2%

5-10%

15-20%
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Małe 
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Oczekiwane perspektywy rozwoju biznesu 
i otoczenia ekonomicznego w kolejnych 6 miesiącach

Wykres 21:
Perspektywy sprzedaży

Wykres 22:
Zatrudnienie

Wykres 23:
Ceny

Wykres 24:
Plany zwiększenia działalności w następnych 6 miesiącach

Wykres 25:
Czynniki, które mogłyby ograniczyć ekspansję 
przedsiębiorstwa (możliwość wskazań wielu odpowiedzi)

Wykres 26:
Rynki z największym potencjałem do rozwoju biznesu

BADANIE PŁATNOŚCI W POLSCE

Źródło: Badanie płatności Coface

Źródło: Badanie płatności Coface

Źródło: Badanie płatności Coface

Źródło: Badanie płatności Coface

Źródło: Badanie płatności Coface

Źródło: Badanie płatności Coface

Wzrost

Pogorszenie Poprawa Bez zmian

Brak zmian Spadek

Wzrost

Ceny dostawców Ceny przedsiębiorstwa

Brak zmian Spadek

Projekt w przygotowaniu Nie planujemy Brak odpowiedzi

Trudno określić

Sytuacja gospodarcza

Zbyt duża konkurencja
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Wysokie koszty pracy
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RESERVATION
This document is a summary reflecting the opinions and views of participants as interpreted and noted by Coface on the date it was written and
based on available information. It may be modified at any time. The information, analyses and opinions contained in the document have been
compiled on the basis of our understanding and interpretation of the discussions. However Coface does not, under any circumstances, guarantee the
accuracy, completeness or reality of the data contained in it. The information, analyses and opinions are provided for information purposes and are
only a supplement to information the reader may find elsewhere. Coface has no results-based obligation, but an obligation of means and assumes
no responsibility for any losses incurred by the reader arising from use of the information, analyses and opinions contained in the document. This
document and the analyses and opinions expressed in it are the sole property of Coface. The reader is permitted to view or reproduce them for internal
use only, subject to clearly stating Coface’s name and not altering or modifying the data. Any use, extraction, reproduction for public or commercial
use is prohibited without Coface’s prior agreement.Please refer to the legal notice on Coface’s site.
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