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Paryż / Warszawa, 6 lutego 2017 

 

Badanie płatności w Polsce: Opóźnienia w płatnościach najbardziej 
dotkliwe dla budownictwa i transportu 
 

Badanie płatności przeprowadzone przez Coface wśród polskich firm 

potwierdza, że przedsiębiorstwa często oferują sprzedaż z odroczonym 

terminem płatności, czyli w kredycie kupieckim. Jednak popularność kredytu 

kupieckiego nie oznacza, że wierzytelności są spłacane na czas. Badanie 

Coface wykazało, że blisko 1/4 firm w Polsce posiada zaległości płatnicze, 

których termin zapłaty minął co najmniej 3 miesiące temu. W tym roku 

opóźnienia płatnicze powinny zmniejszać się, jednak nie wszystkie branże 

odczują poprawę w tym obszarze.  

 

Pierwsze badanie Coface dotyczące płatności w Polsce zostało przeprowadzone*, gdy 

gospodarka przechodziła tymczasowe spowolnienie. Wolniejsze angażowanie środków z 

nowego budżetu unijnego oraz wzrost niepewności przedsiębiorstw spowodowały spadek 

inwestycji w aktywa trwałe. Jednak słabsza koniunktura nie wywołała dotkliwych konsekwencji 

dla polskiej gospodarki. Zgodnie z szacunkami Coface wzrost PKB Polski sięgnął 2,8 proc. w 

2016 r. i przyspieszy do 3,1 proc. w 2017 r. 

 

Krótkie terminy płatności, ale długie opóźnienia 

 

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności stała się praktyką rynkową i jest obecnie 

oferowana przez większość firm w Polsce. Niemniej jednak, przedsiębiorstwa niechętnie 

udzielają długich terminów spłaty, wobec czego dominują krótkie terminy płatności – do 30 dni. 

Branże transportowa, metalurgiczna i budowlana oferują najdłuższe terminy płatności. Z kolei 

branże tekstylno-odzieżowa, rolno-spożywcza i handlu detalicznego są najbardziej 

restrykcyjne w tym zakresie. Polskie przedsiębiorstwa są świadome ryzyka związanego z 

oferowaniem kredytu kupieckiego. Większość firm, które wzięły udział w badaniu zawiera z 

kontrahentami pisemne umowy handlowe określające termin dokonania płatności. Najbardziej 

popularnymi środkami ostrożności, jakie przedsiębiorstwa podejmują w celu zabezpieczenia 

przed brakiem płatności od klientów są: ocena sytuacji finansowej kontrahentów, monitoring 

płatności, ubezpieczenie należności oraz windykacja. 

 

„Sprzedaż z odroczonym terminem płatności jest ogólnie stosowaną praktyką rynkową. 

Niestety zaległości płatnicze są także powszechne wśród polskich przedsiębiorstw”, wyjaśnia 

Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w regionie Europy Centralnej. “Większość 

polskich firm doświadcza opóźnień w płatnościach, a najdłuższe zaległości odnotowywane są 

w budownictwie i transporcie. Branże te zgłaszają opóźnienia należności o odpowiednio 84 i 

113 dni, co znacznie przekracza średnią dla wszystkich sektorów wynoszącą 51,5 dnia”. 

 

Badanie Coface wykazało, że 2/3 firm w Polsce ma należności opóźnione o maksymalnie 60 

dni. Jednocześnie niemalże 1/4 przedsiębiorstw zgłosiła zaległości, których data spłaty minęła 
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co najmniej 3 miesiące temu. Zgodnie z doświadczeniami Coface około 80 proc. 

wierzytelności nie zostanie w ogóle spłaconych, jeśli opóźnienie w płatności przekracza 6 

miesięcy. Prawie 4 proc. przedsiębiorstw w Polsce zgłosiła, że posiada należności tak długo 

przeterminowane w spłacie. Nagromadzone łączne należności opóźnione o ponad pół roku i 

stanowiące równowartość ponad 10 proc. rocznego obrotu zostały wskazane przez co piątą 

firmę spośród wszystkich objętych naszym badaniem. 

 

Zgodnie z obliczeniami Coface średnie opóźnienie płatnicze dla wszystkich sektorów wynosi 

51,5 dnia. Jednak niektóre branże zgłaszają dłuższe zaległości – zwłaszcza transport (112,9 

dni) i budownictwo (83,6 dni). Najkrótsze opóźnienia mają miejsce w przypadku handlu 

detalicznego, gdzie średnia wynosi 19,3 dnia. 

 

Perspektywa poprawy 

 

Wraz z przyspieszeniem wzrostu PKB Polski w tym roku przedsiębiorstwa oczekują poprawy 

otoczenia biznesowego i stabilizacji, a nawet spadku zaległości płatniczych na przestrzeni 

2017 roku. Większość respondentów uważa, że spowolnienie gospodarcze jest 

krótkookresowe – 40 proc. firm spodziewa się wzrostu sprzedaży w ciągu kolejnych 6 

miesięcy, a wyższa rentowność w tym okresie oczekiwana jest przez 54 proc. przedsiębiorstw. 

W podziale branżowym wzrost sprzedaży jest prognozowany zwłaszcza w branży handlu 

detalicznego, energetycznej, tekstylno-odzieżowej i motoryzacyjnej. Z kolei branże 

transportowa, metalurgiczna, teleinformatyczna i budowlana oczekują niższego poziomu 

sprzedaży w kolejnym półroczu 2017 roku. 

 

Odnośnie opóźnień płatniczych, prawie połowa firm spodziewa się, że w ciągu kolejnych 6 

miesięcy nie nastąpią zmiany w poziomie nieterminowych płatności. Wśród pozostałych więcej 

jest przedsiębiorstw, które przewidują, że opóźnienia płatności skrócą się (29 proc. firm) niż 

tych, które spodziewają się ich wydłużenia (22 proc. firm). Podział branżowy wskazuje, że w 

ciągu najbliższych miesięcy niektóre sektory bardziej doświadczą zaległości płatniczych niż 

inne. W budownictwie 55 proc. przedsiębiorstw spodziewa się wzrostu opóźnień płatności, a 

tylko 12 proc. oczekuje ich spadku. 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 powinna ulegać stopniowej 

poprawie, a ryzyko płynnościowe obniżać się wraz z większym wykorzystaniem 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 poprzednim roku. Chociaż rok 2017 powinien przynieść 

pewną poprawę, będzie ona najprawdopodobniej odczuwalna dopiero w drugiej połowie roku. 

Ponadto, relatywnie duży udział przedsiębiorstw transportowych (39 proc.) spodziewa się 

wzrostu przeterminowań płatności i tylko 8 proc. oczekuje ich spadku, podczas gdy blisko 

połowa przewiduje brak zmian w tym zakresie. Główne obawy firm transportowych dotyczą 

słabszej dynamiki globalnej wymiany handlowej, działań protekcjonistycznych dotyczących 

drogowego przewozu towarów wprowadzonych przez niektóre kraje Europy Zachodniej oraz 

rosnące trudności w znalezieniu pracowników. Te czynniki niepewności nadal będą 

oddziaływać na branżę w 2017 r. Z kolei branżami, które oczekują największej poprawy w 
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zakresie zaległości płatniczych w ciągu kolejnych 6 miesięcy są tekstylno-odzieżowa, 

metalurgiczna i motoryzacyjna. 

 

 
*Badanie zostało przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2016 roku. 
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Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności, oferuje firmom na całym świecie rozwiązania w zakresie ochrony 
przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. W 2015 r. Grupa, 
wspierana przez 4.200 pracowników, osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 1490 mln EUR. Coface jest obecny, 
bezpośrednio lub pośrednio, w 100 krajach i ubezpiecza transakcje 50.000 firm z ponad 200 krajów. Coface publikuje co kwartał 
swoje oceny ryzyka kraju dla 160 państw, w oparciu o unikalną wiedzę na temat zachowań płatniczych przedsiębiorstw i 
doświadczenie 660 lokalnych analityków ds. oceny ryzyka, współpracujących na bieżąco z klientami Coface i weryfikujących 
kondycję ich dłużników. We Francji Coface zarządza gwarancjami eksportowymi w imieniu skarbu państwa. 

 
W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, 
a także raporty handlowe o firmach z całego świata i marketingowe bazy danych. Prowadzi monitoring i windykację należności 
B2B. Więcej informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na www.coface.pl 

Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment A na giełdzie papierów 

wartościowych w Paryżu pod numerem ISIN: FR0010667147 / Skrót: COFA 
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