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Badanie płatności w Polsce w 2022:   
Czy wysokie ceny i kumulowanie zapasów  
wpłynęły na opóźnienia płatności? 

W listopadzie 2022 Coface po 
raz siódmy przeprowadził 
badanie, obrazujące jak fir-
my w  Polsce regulują płat-
ności. Był to okres, w którym 
konsekwencje gospodarcze 

wojny w sąsiadującej Ukrainie zmaterializowały się, 
a  przedsiębiorstwa zaczęły dostosowywać się do 
nich. Niemniej jednak wysoka inflacja, koszty czę-
ści i komponentów używanych w produkcji, wzrost 
stóp procentowych i obawy o niższy popyt spowo-
dowały spowolnienie tempa wzrostu gospodarcze-
go. Prognoza Coface zakłada, że wzrost realny PKB 
sięgnie 1,0% w 2023 r.  po 4,4% w 2022r, co oznacza 
dynamikę znacznie niższą niż przed pandemią. 

Jak dotąd, ogólny obraz dotyczący płynności płat-
niczej w Polsce pozostaje korzystny. Z badania Co-
face wynika, że polskie firmy doświadczyły średnich 
opóźnień w płatnościach na poziomie 51,8 dni, czyli 
o 5 dni mniej niż w poprzednim badaniu. W wielu 
przypadkach firmy gromadziły zapasy komponen-
tów i produktów, aby zabezpieczyć się przed stale 
rosnącymi cenami. W rezultacie, aby zapewnić so-
bie ciągłość dostaw, często dokonywały płatności 
szybciej, niż to było wymagane, to z kolei przeło-
żyło się na skrócenie średnich opóźnień płatności. 
Dane makroekonomiczne także potwierdzają, że 
kumulowanie zapasów odpowiadało za średnio 

ponad połowę wzrostu polskiego PKB w ostatnich 
kwartałach. Jednak analizując szczegóły, sytuacja 
płynności w  biznesie nie jest korzystna. Sektory 
energochłonne, które już mocno ucierpiały z po-
wodu wyższych cen surowców, odnotowały dłuższe 
opóźnienia w płatnościach. Należą do nich: branża 
chemiczna, papierowo-drzewna, a także rolno-spo-
żywcza, przy czym ta ostatnia ucierpiała nie tylko 
z powodu wyższych kosztów energii elektrycznej, 
ale także cen surowców rolnych i nawozów. 

W tych sektorach płatności dokonywane są ze śred-
nim opóźnieniem wynoszącym 2 miesiące lub wię-
cej. Największe skrócenie terminów płatności od-
notował sektor transportowy, który w poprzednich 
badaniach zwykle zgłaszał najdłuższe opóźnienia 
w płatnościach.

Niestety perspektywy są pesymistyczne. Jak wyni-
ka z naszego badania, wszystkie sektory przewidują 
wzrost zaległych należności. Największy udział ta-
kich oczekiwań jest w przypadku branży motoryza-
cyjnej, metalurgicznej, a zwłaszcza energetycznej. 
Potwierdza to także rosnąca liczba niewypłacalności 
przedsiębiorstw w Polsce. Biorąc pod uwagę zarów-
no upadłości, jak i postępowania restrukturyzacyjne 
ogłaszane przez sądy, w pierwszych trzech kwarta-
łach 2022 roku ich liczba wzrosła o 23% w porówna-
niu z tym samym okresem ubiegłego roku. 
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1  
TERMINY PŁATNOŚCI1:  
DŁUŻSZE TERMINY NA SPŁATĘ FAKTUR  
W WIĘKSZOŚCI BRANŻ

Wykres 1: 
Średnie terminy płatności

•  Krótkie terminy płatności dominują w polskim 
biznesie. 41% firm narzuca terminy płatności do 
30 dni.

•  W porównaniu z naszym poprzednim badaniem 
płatności2 udział terminów nieprzekraczających 
90 dni zmniejszył się, a jego udział  wyniósł 87,6% 
(94% rok wcześniej). Mniej niż 1% firm, które wzięły 
udział w badaniu nie oferowała terminów płatno-
ści przekraczających 6 miesięcy.  

1  Termin płatności – okres pomiędzy dokonaniem zakupu produktu lub usługi a wymaganą datą uregulowania należnej płatności.
2 Badanie płatności w Polsce 2022: Powrót do normalności – wycofywane środki wsparcia, dłuższe opóźnienia płatności, luty 2022: 
https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Badanie-Platnosci-firm-w-Polsce-2022 

•  Średni termin płatności zwiększył się o 4,3 dni – 
z 41,9 dni w 2021 r. do 46,2 dni w 2022 r.

GRZEGORZ SIELEWICZ 
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w Europie Środkowo-Wschodniej 

TERMINY PŁATNOŚCI    
w branży motoryzacyjnej 
wydłużyły się o  

 22 dni
w ciągu 2022 roku

€
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Wykres 2: 
Hipotetyczne terminy płatności (dni)

Wykres 4: 
Oczekiwane zmiany terminów płatności w kolejnych 6 miesiącach według wielkości firmy kontrahenta

Źródło: Badanie Płatności Coface

Wykres 3: 
Średnie terminy płatności w branżach

Terminy płatności sięgają 
od 32 dni w branży 
tekstylno-odzieżowej  
do 75 dni w metalurgicznej

•  W podziale sektorowym najbardziej restryk-
cyjnymi (tj. oferującymi większość sprzedaży 
z krótkimi terminami płatności, do 30 dni) są 
branże: tekstylno-odzieżowa (60-proc. udział 
krótkich terminów), handlowa (53%) i papier-
niczo-drzewna (50%).

•  Branżami najbardziej elastycznymi w oferowa-
niu długich terminów płatności (ponad 90 dni) 
są: chemiczna (27% z terminami ponad 90 dni), 
transportowa (18%), budowlana i motoryzacyj-
na (15% każda). Osiem z dwunastu sektorów 
odnotowało wydłużenie terminów płatności 
w porównaniu z poprzednim badaniem, w tym 
branża metalurgiczna, w której są najdłuższe 
terminy płatności.

•  Większość firm oczekuje, że długość terminów 
płatności nie zmieni się na przestrzeni najbliż-
szych sześciu miesięcy. Dotyczy to głównie 
średnich i dużych przedsiębiorstw, ale duży 
odsetek został także wskazany w przypadku 
małych firm. Z drugiej strony 30% responden-
tów spodziewa się wzrostu wzrost terminów 
płatności wobec małych kontrahentów.
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•  Opóźnienia płatności stały się standardową prak-
tyką w polskim biznesie. 62,1% przedsiębiorstw, 
które wzięły udział w badaniu doświadczyło zale-
głości w spływie należności od ich kontrahentów 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Stanowi to wyraźną 
zmianę w porównaniu z poprzednim badaniem, 
w którym zaledwie 53,2% firm zadeklarowało, że 
doświadczyło opóźnień płatności.

•  Średnie opóźnienia płatności wyniosły 51,8 dni, 
czyli prawie 5 dni krócej niż w poprzednim bada-
niu Coface. Zaległości płatnicze pozostały zbliżo-
ne do poziomu przedpandemicznego  (57,2 dni 
w 2019) po ich obniżeniu się w 2020 r. dzięki środ-
kom wsparcia wprowadzonym w tamtym czasie. 

2  ZALEGŁOŚCI PŁATNICZE3 SKRÓCIŁY SIĘ W 2022 R.,  
ALE NIE WE WSZYSTKICH BRANŻACH

Wykres 6: 
Opóźnienia w płatnościach w poszczególnych sektorach

3 Opóźnienie płatnicze – okres pomiędzy wymaganą datą płatności a faktyczną datą zapłaty.
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Wykres 5: 
Średnie hipotetyczne opóźnienia w płatnościach (w dniach)
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W 2022 r. przedsiębiorstwa były nawet skłonne re-
gulować faktury wcześniej niż było to wymagane 
aby zapewnić sobie dostawy i uniknąć dalszego 
wzrostu cen.

•  65% przedsiębiorstw doświadcza średnich zale-
głości płatniczych, poniżej 60 dni. Opóźnienia się-
gające od 60 do 150 dni zostały zgłoszone przez 
33% respondentów, a najdłuższe opóźnienia prze-
kraczające 150 dni miały miejsce w przypadku 2% 
firm. W porównaniu z poprzednim badaniem, 
jedynie niewielkie zmiany zostały odnotwane – 
udział krótkich zaległości do jednego miesiąca 
nieznacznie zmniejszył się, a dłuższe przetermi-
nowania ponad 30 dni wzrosły do 69.4% z 69.0%.
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Wykres 7: 
Oczekiwane zmiany wartości przeterminowanych należności w ciągu 
kolejnych 6 miesięcy według wielkości firmy kontrahenta

Wykres 9: 
Oczekiwane zmiany wartości przeterminowanych należności w ciągu kolejnych 
6 miesięcy (różnica w pkt proc. pomiędzy wzrostem, a spadkiem)

Źródło: Badanie Płatności Coface

•  Przeterminowane płatności zostały odnotowane 
zwłaszcza w branży chemicznej i metalurgicznej 
– sięgają średnio, odpowiednio 68,6 dni i 65,0 dni. 
Połowa z 12 branż odnotowała dłuższe opóźnienia 
płatności niż w 2021 r. Z kolei największa redukcja 
opóźnień miała miejsce w branży transportowej 
(skrócenie o 37 dni), która to zgłaszała najdłuż-
sze zaległości w poprzednim badaniu. Z drugiej 
strony, największe wydłużenie opóźnień zostało 
odnotowane w branży chemicznej (wzrost o 16,6 
dni), podczas gdy pozostałe energochłonne sek-
tory, w tym branża metalurgiczna i papierniczo-
-drzewna także doświadczyły dużych opóźnień. 
Najkrótsze zaległości zgłosiła branża energetycz-
na (36,4 dni).

•  Pomimo skrócenia średnich opóźnień płatności, 
w obecnym badaniu udział długich przetermino-
wań opóźnionych o ponad 6 miesięcy stanowił 
znacznie większą część obrotów firm w Polsce. 
Nagromadzone łączne należności opóźnione 
o ponad pół roku i stanowiące równowartość po-
nad 10% rocznego obrotu zostały wskazane przez 
21% przedsiębiorstw, które wzięły udział w bada-
niu, wobec 5,4% rok wcześniej (11% w 2020 r., 16% 
w 2019 r., 15% w 2018 r., 18% w 2017 r. i 21% w 2016 r.).

•  Ze względu na opóźnienia w płatnościach firmy 
były zmuszone wprowadzić działania mające 
na celu odzyskanie należności. Jako najbardziej 
skuteczne czynności wymieniano monitoring 
i własną windykację, co wskazało 37% respon-
dentów. Działania arbitrażowe i mediacyjne były 
wykorzystywane przez 35% firm, a usługi pod-
miotów zewnętrznych (firmy windykacyjne, kan-
celarie prawne) zostały wymienione przez 28% 
przedsiębiorstw.

•  Biznes w Polsce oczekuje, że wartość zaległo-
ści płatniczych będzie się stabilizować. 66% firm 
spodziewa się, że w ciągu kolejnych 6 miesięcy 
nie nastąpią zmiany w poziomie nieterminowych 
płatności. Jednak wraz ze słabnącą koniunktu-
rą i wyzwaniami stojącymi przed przedsiębior-
stwami, firmy oczekują, że będą zauważalne 
konsekwencje dla sytuacji płynnościowej. Wśród 
pozostałych respondentów przeważa liczba 
przedsiębiorstw, które podejrzewają, że opóźnie-
nia płatności wydłużą się (27% firm) nad tymi, któ-
re spodziewają się ich skrócenia (7% firm). Firmy 
przewidują, że opóźnienia płatności zwiększą się 
zwłaszcza w przypadku małych kontrahentów 
(oczekuje tego 32% firm).

•  W podziale sektorowym wszystkie branże oczeku-
ją  zwiększenia wartości przeterminowań w naj-
bliższym półroczu, co jest najbardziej pesymi-
styczną prognozą od kiedy Coface przeprowadza 
badania płatności. Wydłużenie opóźnień płatni-
czych przewidywane jest zwłaszcza przez branżę 
energetyczną i metalurgiczną.

Opóźnienia płatnicze 
w branży chemicznej 
wydłużyły się o 17 dni 
na przestrzeni roku

Wykres 8: 
Najbardziej skuteczne czynności w przypadku braku płatności
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3   PERSPEKTYWY:   
PESYMISTYCZNE OCZEKIWANIA

•  Podatki i inne opłaty fiskalne, wysokie koszty 
pracy, a także bariery podażowe są największymi 
przeszkodami dla firm, ważniejszymi niż skutki 
COVID-19, które były często zgłaszane w naszych 
poprzednich badaniach w okresie pandemii. 
Z drugiej strony, wyższe stopy procentowe nie 
są dużą przeszkodą dla firm, przynajmniej jak na 
razie, obrazując ich względną odporność na ze-
wnętrzne koszty finansowania, dzięki poprawie 
płynności w czasie pandemii.

•  Wojna w sąsiadującej Ukrainie miała wpływ na 
przedsiębiorstwa w Polsce zarówno ze względu na 
bliskość geograficzną, jak i globalne konsekwencje, 
zwłaszcza wyższe koszty komponentów, surowców 
i zakłócenia w łańcuchach dostaw, a także spadek 
przychodów, który został odnotowany przez jedną 

Wykres 12: 
Ocena działalności biznesowej w 2022 r. i 2023 r. 
w porównaniu z rokiem poprzednim

35% firm spodziewa się, 
że ich działalność biznesowa 
w 2023 r. pogorszy się 
w porównaniu do 2022 r.

Wykres 10: 
Czynniki stanowiące największe zagrożenia dla działalności 
przedsiębiorstwa (możliwość wskazania wielu odp.)
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Wykres 11: 
Wpływ wojny w Ukrainie na działalność przedsiębiorstwa  
(możliwość wskazania wielu odp.) 
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trzecią przedsiębiorstw. 11% firm doświadczyło od-
pływu pracowników z Ukrainy, którzy wstąpili do 
armii, podczas gdy niektóre skorzystały z napływu 
siły roboczej, który jednak prawdopodobnie nie 
zrekompensował w pełni odpływu ze względu na 
różne umiejętności i kwalifikacje uchodźców.

•  Oczekuje się, że polska gospodarka odnotuje 
ujemną dynamikę PKB w kolejnych kwartałach 
oraz słaby wzrost gospodarczy w całym 2023 r. 
(prognoza Coface przewiduje wzrost PKB o 1,0% 
w 2023 r. po 4,4% w 2022 r.). W rezultacie przedsię-
biorstwa dosyć pesymistycznie przewidują swoją 
działalność biznesową. Podczas gdy 40% firm nie 
spodziewa się zmian w działalności biznesowej 
w tym roku, 35% oczekuje jej pogorszenia, czyli 
więcej niż ocena roku 2022 (29%).

Wzrost kosztów

Zakłócenia w łańcuchach  dostaw

Spadek sprzedaży / przychodów

Zerwanie umów ze wschodnimi 
kontrahentami

Napływ pracowników z Ukrainy

Ograniczenie inwestycji

Odpływ pracowników z Ukrainy14%

25%

31%

34%

34%

36%

36%

42%

11%

13%

15%

21%

32%

36%

61%
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PRZEDSIĘBIORSTW

WIELKOŚĆ   
FIRMY WEDŁUG 
OBROTÓW

GŁÓWNY   
PRZEDMIOT 
DZIAŁALNOŚCI

SEKTORY   
DZIAŁALNOŚCI

Kim są nasi respondenci?

Duże 
firmy

Małe  
firmy

Mikrofirmy
Średnie 

firmy

29,8%

33,4%

26,4%

10,4%

Handel

ProdukcjaUsługi

35,0%

34,3%

30,7%

2,0%
energetyczny 11,5%  

teleinformatyczny

4,2%
chemiczny

25,6%
handlowy 7,6%

motoryzacyjny

15,2%  
budowlany

7,0%  
tekstylno-odzieżowy

2,5%  
metalurgiczny

12,6%
rolno-spożywczy 

3,9%
farmaceutyczny 

6,2%
transportowy

1,7%
papierniczo-drzewny
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DISCLAIMER
This document reflects the opinion of Coface’s Economic Research 
Department, as of the date of its preparation and based on the information 
available; it may be modified at any time. The information, analyses and 
opinions contained herein have been prepared on the basis of multiple 
sources considered reliable and serious; however, Coface does not guarantee 
the accuracy, completeness or reality of the data contained in this document. 
The information, analyses and opinions are provided for information 
purposes only and are intended to supplement the information otherwise 
available to the reader. Coface publishes this document in good faith 
and on the basis of an obligation of means (understood to be reasonable 
commercial means) as to the accuracy, completeness and reality of the data. 
Coface shall not be liable for any damage (direct or indirect) or loss of any 
kind suffered by the reader as a result of the reader’s use of the information, 
analyses and opinions. The reader is therefore solely responsible for the 
decisions and consequences of the decisions he or she makes on the basis 
of this document. This document and the analyses and opinions expressed 
herein are the exclusive property of Coface; the reader is authorised to 
consult or reproduce them for internal use only, provided that they are 
clearly marked with the name “Coface”, that this paragraph is reproduced 
and that the data is not altered or modified. Any use, extraction, reproduction 
for public or commercial use is prohibited without Coface’s prior consent. 
The reader is invited to refer to the legal notices on Coface’s website:  
https://www.coface.com/Home/General-informations/Legal-Notice.


