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Badanie płatności w Polsce 2018: 
Opóźnienia płatnicze wzrosły pomimo 
solidnego wzrostu gospodarczego

Druga edycja badania Coface do-
tyczącego płatności wśród firm 
w Polsce została przeprowadzo-
na w grudniu 2017 roku. Ubiegły 
rok był okresem solidnego oży-
wienia gospodarczego, kiedy 

to odnotowano przyspieszenie wzrostu PKB 
do 4,6%, czyli najszybszego tempa od 2011 r. 
W rezultacie otoczenie makroekonomiczne 
było sprzyjające dla przedsiębiorstw. Prze-
prowadzone badanie dotyczyło doświadczeń 
płatniczych polskich firm, które odzwiercie-
dlają zarówno sytuację gospodarczą, jak rów-
nież otoczenie biznesowe. Przedsiębiorstwom 
w Polsce nadal będzie sprzyjać korzystna sy-
tuacja gospodarcza. Prognoza Coface na 2018 
rok zakłada realny wzrost PKB sięgający 3,8% 
– tempo wolniejsze niż w ubiegłym roku, ale 
nadal solidne i nawet bardziej zróżnicowane. 
Zgodnie z naszym badaniem płatności 9 na 12 
sektorów oczekuje, że wartość przetermino-
wanych należności obniży się w kolejnych 
miesiącach. 51% przedsiębiorstw spodziewa 
się wzrostu rentowności, a 39% oczekuje jej 
spadku. Zwłaszcza branże motoryzacyjna, 
energetyczna i tekstylno-odzieżowa progno-
zują wzrost sprzedaży. Z kolei, branża farma-
ceutyczna, budownictwo i metale oczekują 
spadku sprzedaży w kolejnych miesiącach.

Nasza analiza objęła szeroki zakres branż oraz 
przedsiębiorstw o różnej wielkości. Sprzedaż 
z odroczonym terminem płatności stosowa-
na jest powszechnie, a wszystkie ankietowa-
ne firmy zadeklarowały, że zawierają pisemne 
umowy handlowe określające termin doko-
nania płatności. Pomimo tego, 99% przed-
siębiorstw doświadcza opóźnień w spływie 
należności, a niektóre z nich znacznie prze-
kraczają termin płatności i ich prawdopodo-
bieństwo spłaty jest niskie. Chociaż polska 
gospodarka przyspieszyła w 2017 r., opóź-
nienia płatności wzrosły. Najnowsze badanie 
Coface wskazuje, że polskie przedsiębiorstwa 
doświadczają średnich zaległości płatniczych 
sięgających 62,5 dnia, czyli o 11 dni więcej niż 
w naszym poprzednim badaniu. W podziale 
sektorowym najlepiej wypada branża han-
dlowa, gdzie zaległości płatnicze wynoszą 
„tylko” 15 dni. W najgorszej sytuacji są firmy 
transportowe i budowlane, które doświad-
czają opóźnień odpowiednio o 146 i 116 dni. 
Obie branże odnotowały dłuższe zaległości 
płatnicze niż w badaniu Coface przeprowa-
dzonym w 2016 r. Ich słaba sytuacja płatnicza 
jest odzwierciedlona w naszych ocenach ry-
zyka sektorowego w Polsce – transport oraz 
budownictwo oceniane są na poziomie „wy-
sokie ryzyko”.
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TERMINY PŁATNOŚCI: 
TRANSPORT I BUDOWNICTWO OFERUJĄ 
NAJDŁUŻSZE TERMINY NA SPŁATĘ FAKTUR
1

Wykres 1: 
Średnie terminy płatności

Wykres 2: 
Hipotetyczne terminy płatności (dni)

Wykres 3: 
Oczekiwane zmiany terminów płatności w kolejnych
6 miesiącach według wielkości firmy kontrahenta

Wykres 4: 
Średnie terminy płatności w branżach
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•  Krótkie terminy płatności dominują w pol-
skim biznesie. Blisko połowa firm narzuca 
terminy płatności do 30 dni.

•  Nie nastąpiły istotne zmiany w zakresie ter-
minów płatności w porównaniu z naszym 
poprzednim badaniem płatności1 zrealizo-
wanym w 2016 roku. W bieżącym badaniu 
w niewielkim stopniu zmniejszył się udział 
terminów „31 do 60 dni”, a zwiększył udział 
„91 do 120 dni”.

•  Średni hipotetyczny termin płatności zwięk-
szył się o 5,6 dni – z 43,8 dni w 2016 r. 
do 49,4 dni w 2017r.

•  W podziale sektorowym najbardziej restryk-
cyjnymi (tj. oferującymi większość sprzeda-
ży z krótkimi terminami płatności do 30 dni) 
są branże: handlowa (90-proc. udział krót-
kich terminów), tekstylno-odzieżowa (84%), 
rolno-spożywcza (77%), motoryzacyjna 
(74%) i energetyczna (71%).

•  Branżami najbardziej hojnymi w oferowa-
niu długich terminów płatności są: trans-
portowa (67% z terminami płatności ponad 
90 dni), metalurgiczna (53%) i budowlana 
(46%). Wszystkie te branże odnotowały 
wzrost terminów płatności w porównaniu 
z poprzednim badaniem.

•  56% firm oczekuje, że długość terminów 
płatności nie zmieni się na przestrzeni naj-
bliższych sześciu miesięcy. Dotyczy to głów-
nie małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei 
terminy płatności dla dużych kontrahentów 
mają wzrosnąć (65% respondentów spodzie-
wa się wzrostu – niewiele więcej niż w ze-
szłym roku, kiedy podobnej zmiany oczeki-
wało 62% firm).
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1 Badanie płatności w Polsce: Opóźnienia płatnicze są powszechne wśród polskich firm, styczeń 2017:
http://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Publikacje/Panorama-Coface-Badanie-platnosci-w-Polsce.-
-Opoznienia-w-platnosciach-najbardziej-dotkliwe-dla-budownictwa-i-transportu 
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OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI: 
9 NA 10 FIRM DOŚWIADCZA  
ZALEGŁOŚCI PŁATNICZYCH

2

Wykres 5: 
Średnie hipotetyczne opóźnienia w płatnościach (w dniach)

•  Opóźnienia płatności stały się normą w pol-
skim biznesie. Zaledwie 0,7% firm zade-
klarowało, że nie doświadczyło zaległości 
w spływie należności od ich kontrahentów.

•  Średnie opóźnienia płatności wzrosły do 62,5 
dni, czyli o 11 dni dłużej niż w poprzednim 
badaniu.

•  54% przedsiębiorstw doświadcza średnich 
zaległości płatniczych poniżej 60 dni. Opóź-
nienia sięgające od 60 do 150 dni zostały zgło-
szone przez 26% respondentów, a najdłuż-
sze opóźnienia przekraczające 150 dni miały 
miejsce w przypadku 12% firm2. W porówna-
niu z poprzednim badaniem udział długich 
przeterminowań wzrósł. Zaległości przekra-
czające datę wymagalności o 3 miesiące zo-
stały zgłoszone przez 28% przedsiębiorstw 
wobec 24% w ubiegłorocznym badaniu.

•  Przeterminowane płatności są obecne 
zwłaszcza w branży transportowej i bu-
dowlanej – sięgają średnio odpowiednio 
145,9 dni i 115,6 dni. Sektory te odnotowały 
również największe wydłużenie opóźnień 
w porównaniu z poprzednim badaniem. 
Niemniej jednak wzrost zaległości płatni-
czych zgłosiła także większość pozostałych 
branż. Z kolei w handlu opóźnienia są naj-
krótsze – wynoszą „zaledwie” 15 dni.

Źródło: Badanie płatności Coface
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•  Długie przeterminowania opóźnione o po-
nad 6 miesięcy stanowią istotną część obro-
tów firm. Nagromadzone łączne należności 
opóźnione o ponad pół roku i stanowiące 
równowartość ponad 10% rocznego obro-
tu zostały wskazane przez 18% przedsię-
biorstw, które wzięły udział w badaniu (pra-
wie 21% w poprzedniej edycji badania).

•  Ze względu na opóźnienia w płatnościach 
firmy były zmuszone wprowadzić działania 
mające na celu odzyskanie należności. Jako 
najbardziej skuteczne czynności wymienia-
no usługi podmiotów zewnętrznych (firmy 
windykacyjne, zewnętrzne kancelarie praw-
ne), co wskazało 46% respondentów. Moni-
toring i własna windykacja była skuteczna 
w przypadku 33% firm, a działania arbitrażo-
we i mediacyjne zostały wymienione przez 
12% przedsiębiorstw. W porównaniu z po-
przednim badaniem wykorzystanie usłu-
godawców zewnętrznych było tym razem 
wskazywane częściej.

•  Biznes w Polsce oczekuje, że wartość zale-
głości płatniczych będzie się stabilizować. 
Prawie połowa firm spodziewa się, że w cią-
gu kolejnych 6 miesięcy nie nastąpią zmia-
ny w poziomie nieterminowych płatności. 
Wśród pozostałych respondentów przewa-
ża liczba przedsiębiorstw, które przewidu-
ją, że opóźnienia płatności skrócą się (35% 
firm) nad tymi, które spodziewają się ich 
wydłużenia (19% firm). Ponadto, 36% firm 
oczekuje, że opóźnienia płatności od du-
żych przedsiębiorstw zwiększą się, a 29% 
przewiduje brak zmian w tym zakresie.

•  W podziale sektorowym największy spadek 
wartości przeterminowań w najbliższym 
półroczu oczekiwany jest przez branże tek-
stylno-odzieżową, metalurgiczną i energe-
tyczną. Z kolei wydłużenie opóźnień płat-
niczych przewidywane jest przez branżę 
farmaceutyczną, budownictwo i transport. 
W branży budowlanej 63% firm spodziewa 
się wzrostu zaległości płatniczych, a zaled-
wie 17% ich spadku. W transporcie zaś 56% 
przedsiębiorstw oczekuje, że opóźnienia 
wzrosną, 33% prognozuje ich zmniejszenie 
się, a 11% spodziewa się utrzymania na do-
tychczasowym poziomie.
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Wykres 6: 
Opóźnienia w płatnościach w poszczególnych sektorach

80%0% 20% 40% 60%

średnia 

rolno-spożywczy

motoryzacyjny

chemiczny

budowlany

teleinformatyczny

energetyczny

metalurgiczny

papierniczo-drzewny

farmaceutyczny 

handlowy

tekstylno-odzieżowy 

transportowy

9%
13%

36%

65%

43%

29%
26%

43%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Małe przedsiębiorstwa

Bez zmian SpadekWzrost

Duże przedsiębiorstwaŚrednie przedsiębiorstwa

Źródło: Badanie płatności Coface

Wykres 8: 
Najbardziej skuteczne czynności w przypadku braku płatności
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Wykres 9: 
Oczekiwane zmiany wartości przeterminowanych należności w ciągu  
kolejnych 6 miesięcy (różnica w pkt proc. pomiędzy wzrostem a spadkiem)
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2 Pozostała część respondentów (prawie 8%) nie znała dokładnego okresu opóźnień płatności.
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PROGNOZY: 
SPRZEDAŻ I RENTOWNOŚĆ WZROŚNIE

ZAŁĄCZNIK: 
KIM SĄ NASI RESPONDENCI?3

Wykres 10: 
Oczekiwana sprzedaż w kolejnych 6 miesiącach

Wykres 11: 
Oczekiwana rentowność w kolejnych 6 miesiącach

•  Przedsiębiorstwa, które wzięły udział w badaniu płatności 
Coface optymistycznie oceniają swoje perspektywy. 51% firm 
spodziewa się wzrostu rentowności ich biznesu w najbliższych 
sześciu miesiącach, podczas gdy 39% oczekuje jej spadku. 
Z kolei w zakresie sprzedaży 32% przedsiębiorstw prognozuje 
wyższą jej wartość, a 30% spodziewa się spadku sprzedaży.

•  W ujęciu sektorowym wzrost sprzedaży jest oczekiwany 
zwłaszcza w branżach: motoryzacyjnej, energetycznej i tek-
stylno-odzieżowej. Z kolei branże farmaceutyczna, budowlana 
i metalurgiczna spodziewają się, że wartość sprzedaży ulegnie 
zmniejszeniu w kolejnych miesiącach.

•  38% przedsiębiorstw zamierza inwestować w rozwój biznesu, 
kolejne 38% nie ma takich planów, a prawie 24% jeszcze nie 
podjęło decyzji w tym zakresie. Spośród najbardziej istotnych 
powodów, które mogłyby ograniczać inwestycje firm respon-
denci wymienili sytuację gospodarczą, zbyt dużą konkurencję, 
czy obciążenia fiskalne. 

•  Ponad połowa firm (51%) widzi potencjał do dalszego rozwoju 
działalności na rynku krajowym, a pozostałe planują ekspansję 
zagraniczną – zwłaszcza do innych krajów Unii Europejskiej, 
ale także zainteresowane są wschodnimi kierunkami (Rosja, 
Ukraina, Azja).

MARZEC 2018
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Wykres 12: 
Czynniki, które mogłyby ograniczyć ekspansję
przedsiębiorstwa (możliwość wskazania wielu odpowiedzi)
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TERMIN PŁATNOŚCI 
Okres pomiędzy dokonaniem zakupu 
produktu lub usługi a wymaganą datą 
uregulowania należnej płatności. 

OPÓŹNIENIE PŁATNICZE
Okres pomiędzy wymaganą datą 
płatności a faktyczną datą zapłaty
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