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Hongkong / Warszawa, 10 kwietnia 2018 r. 

 

Badanie płatności wśród firm w Chinach 2018: długie opóźnienia w 
płatnościach rosną pomimo szybkiego i trwałego wzrostu gospo-
darczego 
 

Chińska gospodarka odnotowała poprawę w roku 2017. W wyniku silnego popy-

tu oraz liberalnej polityki monetarnej i fiskalnej PKB wzrósł z poziomu 6,7 proc. 

w 2016 r. do 6,9 proc. w 2017 r. W rezultacie przedsiębiorstwa osiągnęły wyższy 

poziom pewności, zarówno pod względem oczekiwań ekonomicznych, jak i 

procedur zarządzania ryzykiem. 

 

Od 2003 roku Coface prowadzi badania dotyczące doświadczeń płatniczych firm w Chinach, 

którego celem jest lepsze zrozumienie praktyk zarządzania kredytami korporacyjnymi i do-

świadczeń w zakresie płatności. W naszym najnowszym badaniu zbieranie danych miało miej-

sce w ostatnim kwartale 2017 r., a  odpowiedzi otrzymaliśmy od 1 003 firm. 

 

40 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie korzysta z żadnych narzędzi zarządzania kredyta-

mi. Jest to zrozumiałe w kontekście poprawy warunków płatniczych. Średnie terminy płatno-

ści w Chinach wzrosły do 76 dni w 2017 r. (w porównaniu z 68 dniami w 2016 r.). Natomiast 

mniej respondentów odnotowało wzrost opóźnień w płatnościach (29 proc. w 2017 r. 

w porównaniu z 46 proc. w 2016 r.). 

 

Niezależnie od powyższych wyników, długofalowe ryzyko nadal rośnie, pomimo lepszych wa-

runków gospodarczych. Odsetek respondentów, którzy doświadczyli opóźnień w płatnościach 

powyżej 120 dni wzrósł do 26 proc. w 2017 r. z 19 proc. w 2016 r. Odsetek przedsiębiorców, 

którzy doświadczyli wyjątkowo długich (ponad 180 dni) opóźnień w płatnościach przekraczają-

cych 2 proc. ich rocznych obrotów także wzrósł z 35 proc. w 2016 r. do 47 proc. 

w 2017 roku.  

 

Bardziej niepokojące jest jednak to, że odsetek respondentów, którzy wskazali, że wyjątkowo 

długie opóźnienia w płatnościach dotyczyły ponad 10 proc. ich rocznych obrotów wzrósł do 21 

proc. w 2017 r. z 11 proc. w 2016 r. Z doświadczenia Coface wynika, że około 80 proc. 

tych wyjątkowo długich opóźnień w płatnościach nie zostaje w ogóle spłaconych. W 

przypadku, gdy stanowią one znaczną część całkowitego rocznego obrotu firmy, prze-

pływy pieniężne firmy mogą być zagrożone.  

 

W gospodarce chińskiej można zaobserwować obszary, w których występują trudne warunki. 

W sektorze energetycznym (33 proc. firm), budowlanym (32 proc.) i motoryzacyjnym (27 proc.) 

odnotowano najwięcej wyjątkowo długich opóźnień w płatnościach, dotyczących ponad 2 proc. 

obrotów. Najmniej natomiast występowało w przemyśle papierniczym i tekstylnym (10 proc. 

firm), a następnie w przemyśle farmaceutycznym (15 proc. firm). 
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O Coface 

 

Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności, oferuje 50 000 firm na całym świecie rozwiązania w 

zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksporto-

wych. Grupa, obecna w 100 krajach, wspierana przez 4.100 pracowników, odnotowała w 2017 r. obroty w wysokości 

1,4 mld EUR. 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, współpra-

cujących na bieżąco z klientami Coface i weryfikujących kondycję ich dłużników.  

 

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie po-

przez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. 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 

http://www.coface.pl/

