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I N F O R M A C J A  P R A S O W A  

WARSZAWA, 2 stycznia 2014 r. 
 
 
 

Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2013 r. 

Dynamika wzrostu upadłości wyhamowała w drugiej połowie roku. 

Największe problemy w produkcji przemysłowej. 
 
 

Prezentowane statystyki są przygotowywane przez ubezpieczyciela należności Coface od 1997 roku 
w oparciu o daty wydania postanowień sądów o ogłoszeniu upadłości, czyli faktyczne daty upadłości. 

Wyniki za rok 2013 nie są ostateczne i należy się jeszcze spodziewać wzrostu 
o kilkanaście przypadków. Dane historyczne pochodzą jednak także z końca grudnia, co zapewnia 

rzetelność porównań statystycznych. UWAGA: Na mniejszą liczbę orzeczeń sądowych w grudniu br. 
mógł mieć dodatkowo wpływ długi w tym roku okres świąteczno-noworoczny.  

 

 
 W 2013 roku polskie sądy ogłosiły upadłość 883 podmiotów, czyli jedynie o 1 proc. 

więcej niż w roku 2012. Wzrost liczby upadłości zdecydowanie wyhamował w drugiej 
połowie br. Przypomnijmy, że ubiegły rok zakończył się wzrostem o 21,3 proc., a po 
trzech kwartałach 2013 r. wzrost utrzymywał się jeszcze na poziomie około 10 proc. 

 

 Niemniej jednak wynik mijających dwunastu miesięcy jest najwyższy od 2005 roku i aż 
o 115 proc. wyższy niż w roku 2008, który był ostatnim rokiem spadku liczby 
bankructw. Także w roku 2009, w którym przypadał szczyt kryzysu, upadłości było 
mniej niż obecnie – o 22 proc. 

 

 Najwyższy wzrost upadłości obserwowaliśmy przez cały 2013 rok w sektorze produkcji. 
W tym czasie sądy ogłosiły upadłość 277 przedsiębiorstw, co oznacza wzrost o 15 proc. 
r/r. Bankructwa firm z tego sektora stanowiły w 2013 roku 31 proc. wszystkich 
upadłości, podczas gdy w roku 2012 udział ten przekraczał 27 proc.  
 

 Pogorszenie sytuacji producentów, to w dużej mierze efekt problemów w branży 
budowlanej, które dotknęły dostawców oraz firmy powiązane z budowlanką. 
W przetwórstwie przemysłowym (260) ogłoszono w bieżącym roku znacznie więcej 
upadłości niż w budownictwie (213), czy w handlu (214). 

 

 Po bardzo trudnym dla branży budowlanej roku 2012, liczba upadłości w tym sektorze 
nie wzrosła w roku 2013. Należy jednak wziąć pod uwagę efekt wysokiej bazy z roku 
2012, kiedy to budowlanka zanotowała największą od 2004 roku liczbę upadłości (218) 
i wzrost aż o 53%. 

 

 W minionym roku odsetek postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu 
stanowił 18,7 proc. i był zbliżony do poziomu z 2012 r. W roku 2011 wynosił 14 procent. 

 

 Główną przyczyną upadłości w 2013 r. były zmniejszone przychody, które wpływały na 
rentowność prowadzonej działalności, a w konsekwencji na bardziej restrykcyjną 
politykę instytucji finansowych i utrudniony dostęp do finansowania działalności dla 
wielu firm. 
 

 W roku 2014 możemy spodziewać się nieco spokojniejszych reakcji banków oraz 
stabilizacji w zakresie dostępu do kredytów bankowych. Rosnący ponownie popyt 
wewnętrzny wpływać będzie korzystnie na potencjał wzrostowy wielu firm, co z kolei  
zmniejszy zagrożenie niewypłacalnością, a więc i upadłościami. 
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Komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce 
 
 

Rok 2013 nie był sprzyjający dla większości polskich przedsiębiorstw. Ich wyniki finansowe zostały 

osłabione przez znaczny spadek konsumpcji prywatnej, osiągający punkt kulminacyjny w pierwszym 

kwartale 2013 r. Wiele firm zostało zmuszonych do ograniczenia planowanych inwestycji, a niektóre 

także do redukcji zatrudnienia. 

 

Publikowane wskaźniki makroekonomiczne potwierdzają, że polska gospodarka najgorsze ma już za 

sobą i od drugiej połowy 2013 roku powraca na ścieżkę wzrostu, którą możemy zdefiniować jako 

ożywienie, ale jak na razie niestety stopniowe i skromne. 

 

Interpretacja danych pozwala wnioskować, że obecna sytuacja to produkowane dopiero paliwo do 

silnika wzrostu gospodarczego, który zacznie pracować na odpowiednich obrotach w ciągu 2014 roku. 

Tym samym jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, aby popadać w huraoptymizm, ale zupełnie 

uzasadnione jest, aby dostrzegać pozytywne perspektywy i rosnący potencjał polskiej gospodarki. 

 

Sytuacja makroekonomiczna znajduje odzwierciedlenie w kondycji sektora przedsiębiorstw. O ile 

pierwsza połowa 2013 roku charakteryzowała się znaczną liczbą upadłości polskich firm, o tyle 

dynamika bankructw uległa wyhamowaniu pod koniec roku. Niemniej jednak 883 przedsiębiorstwa, 

wobec których orzeczono upadłość na przestrzeni roku to najwyższa liczba od 9 lat. Najbardziej 

odporne na spowolnienie pozostawały duże firmy o obrotach powyżej 50 mln zł, ze względu na 

większą elastyczność finansową w przypadku problemów płynnościowych. Tym samym małe i średnie 

przedsiębiorstwa stanowiły aż 88% łącznej liczby upadających firm. 

 

rodzaj postępowania upadłościowego 2008 2009 2010 2011 
zmiana 
2012/11 

2012 
zmiana 
2013/12 

2013 

Upadłości w celu likwidacji majątku 348 572 538 620 
 

711 
 

718 

Upadłości z możliwością zawarcia układu 63 119 117 103 166 165 

ogółem 411 691 655 723 21,3% 877 +1% 883 

Postanowienia upadłościowe w Polsce 
w latach 1997-2013 

wg Ogólnopolskiego Informatora 
Upadłościowego Coface 
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W 2014 roku polskie firmy – w obliczu powracającego wzrostu konsumpcji prywatnej i przy 

utrzymujących się rekordowo niskich stopach procentowych – będą czuły się pewniej i wiele z nich 

ponownie będzie inwestowało w środki trwałe. Jeśli nie wystąpią negatywne czynniki egzogeniczne, 

zwłaszcza napływające ze strony głównych partnerów handlowych, polska gospodarka będzie 

sukcesywnie notować wyższy wzrost gospodarczy, wciąż wspierany przez eksport netto oraz 

stopniowo dołączający popyt krajowy. 

 

Niemniej jednak, trudności płynnościowe przedsiębiorstw nie kończą się z nadejściem 2014 roku. 

Pomimo następującej poprawy sytuacji finansowej wiele z nich nadal będzie borykać się z zatorami 

płatniczymi. Regulowanie zobowiązań przeważającej większość firm uzależnione jest od spływu 

należności za dostarczone przez nich towary i świadczone usługi. Tym samym nawet w przypadku 

firm o wzorowej historii płatniczej, zachwianie spodziewanych przepływów finansowych może 

doprowadzać do opóźnień w realizacji obowiązujących ich płatności, a nawet do konieczności 

ogłoszenia upadłości, zwłaszcza w przypadku mniejszych podmiotów nieposiadających wsparcia 

finansowego spółki-matki – dodaje Grzegorz Sielewicz. 

 

 

 

Upadłości według branż  

 

branża 
liczba 

upadłości 
2008 

…. 
liczba 

upadłości 
2012 

liczba 
upadłości 

2013 

 
zmiana 

 

PRODUKCJA, w tym: 180  241 277 +15% 

Przetwórstwo przemysłowe, w tym m.in.: 168  227 260 +15% 

         Produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych  18  39 52 +33% 

         Produkcja artykułów spożywczych i napojów 32  37 37 bez zmian 

         Produkcja maszyn, urządzeń i urządzeń elektrycznych 9  22 25 porównywalnie 

         Produkcja wyrobów z drewna, z wyłączeniem mebli 11  11 25 +127% 

         Produkcja mebli 12  17 19 porównywalnie 

         Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców   
         niemetalicznych (w tym materiały budowlane) 

8 
 

14 18 wzrost 

         Produkcja odzieży i wyrobów tekstylnych 24  23 17 spadek 

         Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 13  11 14 wzrost 

         Produkcja papieru i wyrobów z papieru 8  6 11 +83% 

         Poligrafia i reprodukcja 9  14 9 spadek 

         Przetwórstwo przemysłowe pozostałe 24  33 33 bez zmian 

HANDEL, w tym m.in.:  92  208 214 +3% 

          Handel hurtowy   124 126 porównywalnie 

          Handel detaliczny   67 61 porównywalnie 

TRANSPORT 15  31 28 porównywalnie 

BUDOWNICTWO 59  218 213 porównywalnie 

POZOSTAŁE branże, w tym m.in.: 65  179 151 -15% 

          Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 6  37 16 -64% 

ogółem 411  877 883 +1% 
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Produkcja

31,4%

Handel

24,2%

Budownictwo

24,1%

Transport 

3,2%

Pozostałe

17,1%

Komentuje Marcin Siwa, dyrektor oceny ryzyka w Coface. 
 
 
Rok 2013 był kolejnym trudnym okresem dla polskiej 

gospodarki. Po bardzo dużym wzroście liczby upadłości 

w roku 2012, ostatnie 12 miesięcy przyniosło podobną 

liczbę bankructw. Wiele firm borykało się ze 

spadającym popytem na swoje produkty i usługi, 

wysokie koszty stałe nie pozwalały utrzymać 

satysfakcjonującej rentowności, a restrykcyjna postawa 

instytucji finansowych nie ułatwiała restrukturyzacji 

zadłużenia. Pozytywnym sygnałem na pewno jest 

wyhamowanie wzrostu liczby upadłości, szczególnie w 

czwartym kwartale, co odzwierciedla odbicie polskiego 

PKB w tym okresie. 

 
Produkcja  
 

Przetwórstwo przemysłowe najbardziej odczuło skutki spowolnienia. Mniejsze zapotrzebowanie ze 

strony konsumentów indywidualnych, mniejsze zamówienia z sektora budowlanego, mniejsza chęć 

inwestowania przez firmy w nowe technologie i maszyny, odbiły się na kondycji firm produkcyjnych. 

Stąd najwyższy wskaźnik dynamiki wzrostu upadłości dotyczy właśnie tej części polskiej gospodarki. 

Trudności z restrukturyzacją kosztów, mniejsze zamówienia spowodowały zwolnienia pracowników 

oraz ograniczanie produkcji. Często jednak to nie wystarczało i firmy zmuszone były ogłosić upadłość.  

 

Branża stalowa 
 

Sektor przetwórstwa metali – który w 2013 r. zanotował wzrost upadłości – borykał się z niewielkimi 

zamówieniami z sektora budowlanego. Znów dała o sobie znać mała liczba nowych inwestycji. Mały 

popyt na konstrukcje stalowe i zbrojenia sprawił, że wiele niedawno zakupionych maszyn i linii 

produkcyjnych stało bezczynnie, wykorzystanie mocy produkcyjnych było często bardzo niewielkie. 

Wszystko to sprawiało, że wiele zakładów miało poważne problemy z rentownością. Firmy handlujące 

stalą wciąż borykają się z przeciągającymi się kontrolami skarbowymi, będącymi pokłosiem procederu 

wyłudzania podatku VAT przez nieuczciwe podmioty. Dodatkowo pierwsze półrocze 2013 roku było 

dla branży bardzo słabe pod względem realizowanych przychodów. Ostatnie 6 miesięcy wskazuje na 

pewne ożywienie i wzrost popytu, co daje nadzieję, że kolejny rok będzie dla sektora lepszy. 

 

Handel 
 

Największa tegoroczna upadłość miała miejsce właśnie w tym sektorze – mowa oczywiście o sieci 

sklepów i hurtowni Mix Electronics. 

Branża podlega procesowi konsolidacji. Sprzyjało temu spowolnienie gospodarcze oraz polaryzacja 

firm – rosną w siłę firmy duże, firmy mniejsze są coraz słabsze i wypadają z rynku (upadają, są 

likwidowane lub przejmowane). W roku 2014 ten proces będzie się pogłębiał. Mijający rok wskazał, że 

firmy handlowe poradziły się ze zmniejszonym popytem i nie mieliśmy do czynienia ze znaczącym 

wzrostem liczby upadłości. Jednak płynność wielu firm była zachwiana. Walka konkurencyjna jest 

bardzo silna, a to odbija się na rentowności wielu podmiotów. To zaś stanowi potencjalne zagrożenie 

dla długoterminowego funkcjonowania zwłaszcza mniejszych firm.  
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Budownictwo 
 

Dla budownictwa był to trudny rok. Zapaść, z jaką mieliśmy do czynienia w roku 2012 przeniosła się 

na rok 2013 i wiele firm, które nie zdołały pozyskać wystarczającej liczby zamówień i zdobyć 

finansowania na ich realizację zakończyło działalność. Dużo firm budowlanych wciąż boryka się 

problemami płynnościowymi, realizacja wielu kontraktów budowlanych przeciąga się, a to negatywnie 

wpływa na płynność w tym sektorze. Dodatkowym problemem jest wciąż niewielka ilość nowych 

inwestycji, co hamuje rozwój przedsiębiorstw, potęguje walkę konkurencyjną i presję na marże. Rok 

2014 może przynieść pewne ożywienie w branży, jednak póki co, w mijającym roku firmy budowlane 

odpowiadają jeszcze za co czwartą upadłość w polskiej gospodarce. 

 
 
Upadłości w budownictwie 

 
 

 

* - dane dotyczą upadłości 

wykonawczych firm budowlanych (nie 

obejmują producentów i dystrybutorów 

materiałów budowlanych) i obejmują 

poniższe kody PKD: 

 

41 - roboty budowlane związane ze 

wznoszeniem budynków  

42 - roboty związane z budową 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

43 - roboty budowlane specjalistyczne

   

   

** - kod PKD 68 - działalność związana 

z obsługą rynku nieruchomości 

  

 

 

 

Jak dodaje Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Polsce – W przypadku 

budownictwa mieszkaniowego do zwiększonej sprzedaży i wzrostu cen w drugiej połowie zeszłego 

roku przyczyniły się zapowiedzi wprowadzenia od stycznia 2014 r. Rekomendacji S Komisji Nadzoru 

Finansowego, uniemożliwiającej finansowanie nieruchomości kredytem hipotecznym w 100%. 

Pomimo, że zwiększona aktywność miała charakter sezonowy, to obowiązujący od tego roku program 

„Mieszkanie dla Młodych” będzie wspierał rynek pierwotny, ale w dość ograniczonym stopniu. 

Restrykcyjne warunki programu, a zwłaszcza jego ograniczenie do wyłącznie pierwszej nabywanej 

nieruchomości, wyklucza klientów zainteresowanych nabyciem mieszkania o większym metrażu niż 

dotychczas posiadane. Wbrew pozorom grupa ta jest dość liczna – roczniki wyżu demograficznego 

wchodzące na rynek pracy i zyskujące zdolność kredytową były jednymi z głównych klientów w 

okresie boomu budowlanego. Ich zmienione obecnie potrzeby lokalowe, powodowane często zmianą 

stanu rodzinnego i niejednokrotnie wspierane wyższą zdolnością kredytową, przy odpowiednim 

rozszerzeniu programu wspierałyby dodatkowo popyt na rynku budowlanym. 

 
 
 

rok 
budownictwo * 

(firmy budowlane) 

udział budownictwa 
w ogólnej liczbie 

upadłości 

obsługa rynku 
nieruchomości ** 

2013 213  24,1% 16 

2012 218 24,9% 37 

2011 143 19,8% 28 

2010 98 15,0% 12 

2009 82 11,9% 14 

2008 59 14,3% 6 

2007 49 11,0% 9 

2006 81 14,1% 15 

2005 129 16,3% 17 

2004 226 20,3% 12 

2003 361 20,0% 27 

2002 431 23,1% 18 
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Upadłości według regionów  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Województwo mazowieckie znajduje się jak zawsze na pierwszym miejscu, co odzwierciedla 

największą liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W tym roku widzimy jednak poprawę, 

bowiem sądy na Mazowszu ogłosiły o 12 proc. mniej postanowień. Na drugie miejsce ponownie trafiło 

województwo dolnośląskie z 25-proc. wzrostem, a na czwarte (z szóstego) Małopolska, która 

zanotowała najwyższy wzrost bankructw – o 71 proc. 

Znaczną poprawę widzimy w Wielkopolsce, ale na ten wynik wpłynęła m.in. wysoka baza w roku 2012 

spowodowana bankructwami firm budowlanych związanych z Grupą PBG.  

  

 

 

Upadłości według form prawnych przedsiębiorstw  
 

forma prawna 
liczba 

upadłości 
2011 

liczba 
upadłości 

2012 

liczba upadłości  
2013  

 
zmiana 

2013/2012 
 

 
udział w 

2013 
 

Spółka z o.o. 475 502 524 +4% 59,3% 

Przedsiębiorca 133 210 204 -3% 23,1% 

Spółka akcyjna 52 81 76 spadek 8,6% 

Spółka jawna 29 45 37 spadek 4,2% 

Spółka komandytowa 12 16 20 wzrost 2,3% 

Spółdzielnia 18 20 15 spadek 1,7% 

Pozostałe formy 4 3 7 wzrost 0,8% 

ogółem 723 877 883 +1% 100% 

 

województwo 
liczba 

upadłości 
2012 

liczba 
upadłości 

2013 

zmiana 
2013/2012 

mazowieckie 168 148 -12% 

dolnośląskie 110 137 +25% 

śląskie 103 104 porównywalnie 

małopolskie 51 87 +71% 

wielkopolskie 103 71 -31% 

zachodniopomorskie 64 60 porównywalnie 

kujawsko-pomorskie 43 50 +16% 

łódzkie 29 36 +24% 

pomorskie 47 31 -34% 

warmińsko-mazurskie 28 29 porównywalnie 

podkarpackie 25 27 porównywalnie 

świętokrzyskie 16 26 +63% 

lubuskie 19 22 wzrost 

lubelskie 38 21 -45% 

podlaskie 16 21 wzrost 

opolskie 17 13 spadek 

ogółem 877 883 +1% 
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Analizując upadłości pod kątem form prawnych, zauważamy nieznaczne zmiany w strukturze 

upadłości. Nadal na prowadzeniu pozostają trzy wiodące formy tj. spółki z o.o., przedsiębiorcy i spółki 

akcyjne. Tak, jak we wszystkich historycznych statystykach najwięcej upadało spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a ich udział wynosi nieco ponad 59 proc. (wobec 57,3% w 2012 i 65,7% w 2011). 

 

Spadła nieco liczba bankructw osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 

przypomnijmy, że rok temu zanotowaliśmy w tej grupie najwyższy wzrost aż o 58 proc. W roku 2013 

przypadki te stanowiły 23,1 proc. wszystkich upadłości (24% w 2012). Wśród „Przedsiębiorców”, 

których upadłość ogłoszono, ponad 32 proc. działało w handlu, 26 proc. w budownictwie, a 24 proc. w 

produkcji, co odzwierciedla problemy z płynnością małych firm handlowych i niedużych 

podwykonawców budowlanych. 

 

Statystyki potwierdzają, że nadal problemy mają także spółki akcyjne (blisko 9 proc. w ogólnej liczbie 

bankructw), chociaż ich liczba nieznacznie spadła i w 2013 roku nie znalazło się wśród nich tak dużo 

spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, jak miało to miejsce w roku 2012. 

 

 

Wielkość i wiek upadających firm  

 
Analiza obrotów firm, których upadłość ogłoszono w 2013 roku wskazuje, że problem 

niewypłacalności dotyczy przede wszystkim firm średnich i małych. Na blisko 60 proc. 

przedsiębiorstw, o których dane finansowe posiadał Coface*, 29 proc. to firmy z obrotem do 5 mln 

złotych. Ich udział wyraźnie spadł w okresie ostatnich dwóch lat, w 2011 było to 42 proc., a w 2012 – 

35 proc.). Obecnie zdecydowanie największą grupę stanowią firmy średnie z przychodami pomiędzy 

5 a 50 mln złotych, jest ich 59 proc. – o 6 pkt. proc. więcej niż w 2012 r.  

 

Roczne obroty 
bankruta 

udział 
w 2011 

udział 
w 2012 

udział 
w 2013 

do 5 mln PLN 42% 35% 29% 

5-50 mln PLN 52% 53% 59% 

Pow. 50 mln PLN 6% 12% 12% 

 

Przedsiębiorstwa powyżej 50 mln obrotów stanowiły w ostatnich dwunastu miesiącach 12 proc. 

niewypłacalnych firm. Największym bankructwem było ogłoszenie przez sąd w październiku upadłości 

sieci hurtowni i sklepów Mix Electronics, której przychody w roku 2012 sięgały 1,2 mld złotych.  

 

Na pierwszych siedmiu miejscach listy upadłości (pod względem obrotów) znalazły się spółki akcyjne 

z postanowieniem o upadłości układowej: Mix Electronics S.A., IDEON S.A.,NOMI S.A. FOTA S.A., 

Energomontaż-Południe S.A., VISTALEX S.A. i PIECEXPORT-PIECBUD S.A. Warto tu odnotować, 

że wśród największych firm (o obrotach powyżej 100 mln złotych) znacznie częściej niż w całej 

grupie bankrutów orzekane jest postanowienie o upadłości z możliwością zawarcia układu (blisko w 

połowie przypadków), co oznacza, że strony częściej decydują się wykorzystać instytucję układu, jako 

szansę na zachowanie przedsiębiorstwa i miejsc pracy.  

 

 
* Należy dodać, że większość firm, których danych finansowych Coface nie posiadał, to przedsiębiorstwa małe. 



 

 8
 

Bankructwa przedsiębiorstw to również wielki problem społeczny. Po restrukturyzacji firm, wiele miejsc 

pracy udaje się zachować, jednak – szczególnie w mniejszych miejscowościach – upadłość dużego 

pracodawcy rodzi problemy dla całego regionu. Analizując zatrudnienie w firmach, których upadłość 

ogłoszono, na blisko 60 proc. przedsiębiorstw, o których dane o zatrudnieniu posiadał Coface, 

18 proc. to firmy zatrudniające do 9 osób, 63 proc. – od 10 do 100 osób, a aż 19 proc. stanowiły 

największe przedsiębiorstwa. W firmach zatrudniających powyżej 100 osób pracowało blisko 27 

tysięcy osób. 

 

Z analizy wieku firm, których upadłość ogłoszono wynika, że 87 proc. spośród nich zostało 

założonych po transformacji ustrojowej, która miała miejsce w połowie 1989 roku, a 16 proc. 

bankrutów to firmy założone już po wybuchu ostatniego kryzysu, liczonego od upadku banku Lehman 

Brothers. 

 

Warto jednak wspomnieć o przedsiębiorstwach o długiej historii na rynku, których upadłość 

ogłoszono w 2013 roku. Są wśród nich: fabryka autobusów AUTOSAN S.A., której początki sięgają 

1832 roku, producent urządzeń dla piekarń i cukierni IBIS LTD. International Bakery Industries 

Spomasz sp. z o.o. (z historią od 1836 roku), Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce FABLOK S.A. 

(1924), Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne S.A. (1946), Spółdzielnia Inwalidów SATURN 

(1950), czy wspomniany wyżej Energomontaż-Południe S.A. (1952). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   KONTAKT DLA MEDIÓW:  
   Beata PADZIK – T. +48 22 465 00 12, M. 503 079 022, beata.padzik@coface.pl 

 

 Informacje o Coface 
 

Grupa Coface, światowy lider w obszarze ubezpieczeń należności, oferuje firmom na całym świecie rozwiązania w 
zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i 
eksportowych. W 2012 r. Grupa osiągnęła skonsolidowany obrót w wysokości 1,6 mld EUR. 4 400 pracowników w 
66 krajach zapewnia lokalną obsługę klientów na całym świecie. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka 
kraju dla 158 państw, w oparciu o unikalną wiedzę nt. zachowań płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 350 
analityków ds. oceny ryzyka znajdujących się blisko klientów i ich dłużników. 
We Francji Coface zarządza gwarancjami eksportowymi w imieniu skarbu państwa. Coface jest spółka zależną 
Natixis, podmiotu Groupe BPCE zajmującego się świadczeniem usług na rzecz korporacji, zarządzaniem 
inwestycyjnym oraz specjalistycznymi usługami finansowymi. 
 

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 

 

http://www.coface.pl/

