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Polska: wzrost liczby
kredytów kupieckich
w czasie pandemii
i sygnały zaufania
biznesowego w 2021 r.
Barometr Praktyk Płatnicznych



Barometr Praktyk Płatniczych firmy Atradius
to coroczne badanie ankietowe oceniające
zachowania płatnicze firm na całym świecie. 

Badanie obejmuje szereg tematów, w tym
terminy płatności, opóźnienia w płatnościach,
sprzedaż na kredyt kupiecki i DSO (wskaźnik
rotacji należności). Badanie jest oparte o
informacje zwrotne otrzymane bezpośrednio
od przedsiębiorców, a w tym roku daje szansę
na wgląd w to, jak firmy radzą sobie z
pandemią COVID-19 i globalną recesją. 

W niniejszym raporcie znajdą Państwo wyniki
badania dla Polski. 
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Kluczowe wnioski 

Firmy oferują więcej kredytów kupieckich niż przed
pandemią
Polskie firmy starają się wspierać sprzedaż na rynku kra-
jowym poprzez zwiększanie oferowania kredytu kupiec-
kiego swoim klientom B2B. Wzrost z poziomu sprzed pan-
demii był jednym z największych obserwowanych w Eu-
ropie Wschodniej.

W Polsce wzrasta liczba opóźnień w płatnościach  
Od wybuchu pandemii, firmy w Polsce odnotowują śred-
nio 76% wzrostu liczby przypadków opóźnień w płatnoś-
ciach. Jednocześnie polskie firmy dość skutecznie
utrzymują liczbę długookresowych, niezapłaconych faktur
na niskim poziomie, a odsetek liczby opóźnień w płatnoś-
ciach jest zgodny ze średnimi regionalnymi.

71% firm egzekwuje zapłatę nieuregulowanych rachunków
poprzez przypomnienia o zapłacie
Większość polskich firm wysyła przypomnienia o zaleg-
łych fakturach (wezwania do zapłaty), aby zminimalizo-
wać opóźnienia w płatnościach. Metoda ta jest stosowana
w Polsce częściej niż gdziekolwiek indziej w Europie
Wschodniej, poza Turcją.

W Polsce powszechne jest wstrzymywanie płatności dla
dostawców
W obliczu ograniczenia przepływów środków pieniężnych
polskie firmy często wstrzymują się z płatnościami dla
dostawców do czasu poprawy ich własnej płynności. Prak-
tykę taką stosuje 43% badanych polskich przedsiębiorstw,
w dużej mierze zgodnie ze średnimi regionalnymi.

Większość polskich firm spodziewa się poprawy
gospodarki krajowej w 2021 r.
Większość polskich przedsiębiorców poinformowała nas o
tym, że spodziewa się poprawy gospodarki krajowej w
ciągu najbliższych sześciu miesięcy (55%). Znacznie mniej
(34%) przedsiębiorców uważa, że w tym samym okresie
gospodarka krajowa będzie się pogarszać.
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Wyniki raportu skomentował

Paweł SZCZEPANKOWSKI, dyrektor

zarządzający Atradius w Polsce: 

Wyniki tegorocznego badania

Barometr Praktyk Płatniczych

ujawniają ciekawą zależność. W

okresie recesji wywołanej pandemią

łączna wartość zaległych faktur w

sektorze B2B w Polsce wzrosła o 44%.

W tym samym okresie 49% tych samych

ankietowanych powiedziało, że

zwróciło się o ubezpieczenie kredytu

kupieckiego. Może to częściowo

tłumaczyć, dlaczego pomimo

ogromnego, rocznego wzrostu

zaległych należności polski przemysł

jest w dużej mierze optymistycznie

nastawiony, jeśli chodzi o perspektywy

na rok 2021.

Oczywiście ubezpieczenie kredytu

kupieckiego oferuje firmom więcej niż

tylko zabezpieczenie na wypadek

braku możliwości odzyskania

należności. Wspierani przez nas klienci

czerpią korzyści z naszej globalnej

wiedzy biznesowej i są w stanie

podejmować świadome decyzje

dotyczące swojej bazy klientów oraz

tego, kiedy zaoferować kredyt kupiecki.

Pomaga im to zwiększyć przewagę

konkurencyjną, co jest istotną zaletą w

tak burzliwych gospodarczo czasach. 

“

”

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Na tle Europy Środkowo – Wschodniej, polskie

firmy lepiej radzą sobie podczas burzy

gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19

Krajowy popyt konsumpcyjny stanowi podstawę polskiej
gospodarki i pod wieloma względami przyczynił się do
przynajmniej jej częściowej ochrony przed potencjalnymi
zagrożeniami, takimi jak Brexit, amerykańskie kontyn-
genty taryfowe i pandemia COVID-19. Na niektórych ryn-
kach, w tym na sąsiedniej Słowacji i w nieco mniejszym
stopniu w Czechach, liczba kredytów udzielonych w sekto-
rze B2B spadła dramatycznie w wyniku pandemii, ponie-
waż firmy starały się zminimalizować ryzyko związane z
ewentualnym odzyskaniem należności. Inaczej jest jednak
w przypadku Polski, gdzie nastąpił wzrost wykorzystania
kredytów kupieckich. Jest to niewątpliwie silna strategia
sprzedaży stosowana przez firmy na coraz bardziej kon-
kurencyjnym rynku. 
Wydaje się, że kryzys gospodarczy wywołany pandemią
miał mniejszy wpływ na Polskę niż na inne kraje w regio-
nie. Widać to w odpowiedziach na pytania dotyczące przy-
chodów i przepływów środków pieniężnych. W Polsce 57%
ankietowanych poinformowało o negatywnym wpływie na
przychody, a 50% – na przepływy środków pieniężnych.
Jest to najniższy, po Węgrzech, odsetek ankietowanych w
Europie Wschodniej zgłaszających negatywny wpływ pan-
demii koronawirusa na rentowność. Rzeczywiście niektóre

sektory odnotowały bardzo korzystne wyniki w porówna-
niu z innymi regionami. Na przykład wskaźnik rotacji na-
leżności w polskiej branży chemicznej wynosi około 69 dni,
czyli znacznie poniżej średniej dla Europy Wschodniej,
która wynosi 91 dni. Ten sam sektor odnotował również
32% negatywny wpływ na przepływy środków pienięż-
nych, w przeciwieństwie do 47% negatywnego wpływu od-
notowanego przez cały region. Istnieją pewne wyjątki od
tej tendencji. Polska branża budowlana zmaga się z trud-
nościami i odnotowała wyniki znacznie poniżej średniej
regionalnej. W szczególności 65% firm w polskiej branży
budowlanej poinformowało, że ograniczenia związane z
pandemią miały negatywny wpływ na wielkość sprzedaży.
Średnia regionalna po pandemii dla tego sektora wynosi
59%.

Porównanie tegorocznego badania Barometr Praktyk Płat-
niczych z wynikami z ubiegłego roku oraz z innymi kra-
jami w regionie pomaga nam w określeniu działań i
tendencji przed i po pandemii. W całym niniejszym rapor-
cie zastosowaliśmy zeszłoroczne wartości jako punkt od-
niesienia, w oparciu o który można zmierzyć tegoroczne
wyniki. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki badania wskazują, że
choć w tym roku mamy trudniejsze czasy, polskie firmy są
w stanie lepiej niż inne firmy w regionie przetrwać burzę
gospodarczą spowodowaną pandemią COVID-19. Więk-
szość przedsiębiorstw poinformowała nas, że spodziewa
się wzrostu w 2021 roku.

Główne wyniki badania dla Polski 

� Większa liczba oferowanych kredytów kupieckich niż

przed pandemią, ponieważ firmy konkurują o sprzedaż

Kredyt kupiecki jest obecnie wykorzystywany w przy-
padku 55% sprzedaży B2B firm badanych w Polsce, w po-
równaniu z 49% w ubiegłym roku. Ponadto 40%
ankietowanych dostawców w kraju odnotowało wzrost
całkowitej wartości sprzedaży B2B dokonanej w oparciu
o kredyt kupiecki podczas pandemii, w porównaniu do
okresu sprzed pandemii. Był to największy wzrost w Eu-
ropie Wschodniej, dorównujący jedynie Węgrom. 38% do-
stawców nie odnotowało żadnych zmian, a 22%
odnotowało spadek sprzedaży B2B z odroczonym termi-
nem płatności. 

Według polskich przedsiębiorców wyraźne preferowanie
kredytów kupieckich wynika z chęci zwiększenia sprze-
daży, w szczególności na rynku krajowym. 54% przedsię-
biorców poddanych badaniu Barometr Praktyk
Płatniczych w Polsce stwierdziło, że najczęściej akceptuje
wnioski o udzielenie kredytu kupieckiego od klientów z
sektora MŚP, a także, że robią to po to, aby wspierać
sprzedaż na rynku krajowym. Wśród firm, które zgłosiły
wzrost sprzedaży B2B w oparciu o kredyt kupiecki,
średni wzrost wyniósł około 20%. 
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Polska: 5 najważniejszych wyzwań dla 

biznesu w 2021 roku
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Europa Wschodnia 

 

Polska

  

Utrzymanie odpowiedniego przepływu gotówki

Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa

Windykacja zaległych faktur

Spadający popyt na nasze produkty i usługi

Ograniczenie kosztów

badana grupa: wszystkie ankietowane firmy
źródło: barometr praktyk płatniczych atradius – Listopad 2020
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W przypadkach, gdy wnioski o udzielenie kredyt kupiec-
kiego były odrzucane (głównie w segmencie MŚP),
główną przyczyną odmowy było pogorszenie się sytuacji
finansowej klienta (53% ankietowanych, znacznie powy-
żej średniej dla regionu wynoszącej 28%). Średnio od-
mowy udzielenia kredytu kupieckiego stanowiły około
30% łącznej wartości sprzedaży B2B. 

� Większość firm ogranicza terminy płatności, do 30 dn

Zdecydowana większość (73%) badanych firm w Polsce
poinformowała, że ustala terminy płatności na 30 lub
mniej dni. 21% firm poinformowało nas o tym, że ich ter-
miny płatności wynoszą od 31 do 60 dni, a w przypadku
pozostałych 6% przedsiębiorstw – od 90 dni wzwyż. Ozna-
cza to, że średnie terminy płatności dla kraju w czasie
pandemii wyniosły 38 dni, co nie zmieniło się w stosunku
do poziomu sprzed pandemii. 

Pomimo utrzymania większości terminów płatności w
okolicach 30 dni wielu przedsiębiorców poinformowało,
że wspierało dostawców w okresie spowolnienia gospo-
darczego, przyznając im dodatkowy czas na uregulowanie
faktur. W porównaniu do okresu sprzed pandemii 53% ba-
danych firm przyznało terminy płatności dłuższe o 15 dni. 

Tylko 4% ankietowanych poinformowało o tym, że prosi
swoich klientów B2B o płacenie faktur wcześniej niż w
ubiegłym roku. Głównymi powodami, dla których przed-
siębiorcy wydłużali terminy płatności, były próby wspar-

cia sprzedaży krajowej i utrzymania konkurencyjności na
rynku krajowym (jak podaje 27% przedsiębiorców). 

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy polscy przedsię-
biorcy planują kontynuować stosowanie tych samych
zasad udzielania kredytów kupieckich, które przyjęli w
czasie pandemii. Sugeruje to, że wielu przedsiębiorców
uważa, że sytuacja gospodarcza nie zmieni się przynajm-
niej w najbliższym czasie. 

� Wzrost liczby opóźnień w płatnościach w czasie

pandemii

W czasie pandemii 44% wszystkich faktur B2B wystawio-
nych w Polsce było zaległych. Chociaż jest to duży wzrost
w porównaniu ze średnią 25% zanotowaną w ubiegłym
roku, 44% jest w dużej mierze zgodne ze średnią w regio-
nie Europy Wschodniej. Odpowiada to średniemu 76%
wzrostowi w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

W przeciwieństwie do wzrostu całkowitej wartości zaleg-
łych faktur kwota nieściągalnych należności w Polsce
zmniejszyła się o połowę do 6% całkowitej wartości faktur
B2B, co oznacza spadek z 10% w ubiegłym roku. Może to
wynikać z faktu, że niektóre faktury zaległe od dłuższego
czasu są wciąż nieuregulowane i nie zostały jeszcze od-
pisane. Może to być również spowodowane tym, że firmy
dokładają wszelkich starań, aby zwindykować faktury w
czasie recesji spowodowanej pandemią. 

z
a

ł
ą

c
z

n
ik

 z
 d

a
n

y
m

i
st

at
y

st
y

c
z

n
y

m
i

p
r

o
je

k
t 

a
n

k
ie

t
y

w
y

n
ik

i b
a

d
a

n
ia

barometr praktyk płatnicznych atradius – Listopad 2020

Atradius · Kluczowe wnioski

Polskie firmy są bardziej zaniepokojone

ograniczeniem kosztów i utrzymaniem

odpowiedniego przepływu gotówki

w 2021 r. niż firmy z Europy Wschodniej.

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Wzrost opóźnień w płatnościach spowodowanych kryzy-
sem gospodarczym wywołanym przez pandemię znaj-
duje odzwierciedlenie w wydłużeniu się wskaźnika
rotacji należności. 61% firm zgłosiło wzrost wskaźnika ro-
tacji należności, domaksymalnie 10%. 
Jednak tylko 26% firm zgłosiło wzrost o ponad 10% w po-
równaniu z okresem sprzed pandemii. Sytuacja ta, wraz
ze zmniejszeniem liczby nieściągalnych faktur, może
świadczyć o dobrych wynikach w zakresie zamiany fak-
tur na gotówkę w przypadku długoterminowych, zaleg-
łych faktur o dużej wartości.

� Firmy ściślej współpracują z klientami w celu oceny

zdolności kredytowej

Zapytaliśmy polskich przedsiębiorców o źródła informa-
cji, które wykorzystują do oceny zdolności kredytowej ist-
niejących i potencjalnych klientów zarówno przed
początkiem recesji spowodowanej pandemią, jak i po
nim. Przed początkiem pandemii COVID-19 większość
badanych firm opierała się na sprawozdaniach finanso-
wych (47%) i referencjach bankowych (41%). Po rozpoczę-
ciu pandemii i w obliczu zagrożenia upadłościami firm,
przedsiębiorcy zaczęli uzupełniać te źródła danymi prze-
kazywanymi bezpośrednio przez klientów (50% ankieto-
wanych). 

Polscy przedsiębiorcy poinformowali nas, że po uzyska-
niu odpowiednich informacji priorytetowo traktują ocenę
zdolności wypłacalności swojego klienta, jak również
jego zdolności do generowania środków pieniężnych. Po-

wiedzieli nam również, że planują utrwalić to podejście
w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Jest to w dużej
mierze zgodne z opinią wielu przedsiębiorców, którzy
stwierdzili, że zdolność kredytowa ich klientów pogorszy
się w 2021 r. Stwierdziło tak 30% ankietowanych, co jest
wartością wyższą od średniej w regionie wynoszącej 22%.
Jednak zdaniem 44% ankietowanych zdolność kredy-
towa firm ulegnie poprawie. 

� Przypomnienia o zaległych fakturach najczęściej stoso-

wane w Polsce

W celu zminimalizowania ryzyka niewywiązania się
klienta z płatności w terminie większość firm wysyła
przypomnienia o zaległych fakturach (wezwania do za-
płaty). Poinformowało o tym w naszym badaniu 71% pol-
skich firm, co stanowi najwyższy odsetek w regionie i
dorównuje jedynie Turcji. Drugą najczęściej stosowaną
techniką zarządzania należnościami stosowaną przez
polskie firmy jest faktoring (65% ankietowanych).

Wraz z nadejściem pandemii firmy zaczęły częściej ko-
rzystać z ubezpieczeń kredytów kupieckich (49% ankie-
towanych), chociaż wiele przedsiębiorstw (29%) nadal
woli korzystać z samoubezpieczenia. Większość polskich
przedsiębiorców, z którymi rozmawialiśmy, potwier-
dziło, że będzie nadal korzystać z tych samych narzędzi
zarządzania należnościami w ciągu najbliższych sześciu
miesięcy, większa część (74%) poinformowała nas o tym,
że w tym samym czasie będzie korzystać z samoubezpie-
czenia. 
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� Większa liczba firm wstrzymuje się z płatnościami dla

dostawców

Zapytaliśmy przedsiębiorców, jakie środki podjęli, aby
chronić się przed negatywnymi skutkami kryzysu gos-
podarczego wywołanego pandemią. Najczęstszą reakcją
były opóźnienia w płatnościach dla swoich dostawców
(43%, zgodnie ze średnią w regionie ), a następnie wzrost
ilości czasu, kosztów i środków poświęconych na egzek-
wowanie zapłaty zaległych faktur (35%) oraz zamrożenie
zatrudnienia (32%). 

� Poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego wzrasta dzię-

ki silnej kontroli rentowności

W oczekiwaniu na 2021 r. większość polskich przedsię-
biorców stwierdziło, że zarówno ograniczenie kosztów,
jak i utrzymanie odpowiednich przepływów środków
pieniężnych stanowi największe wyzwania dla rentow-
ności firm w przyszłym roku. Poinformowało o tym śred-
nio 43% ankietowanych, w porównaniu z 37% na
poziomie regionalnym, co sugeruje, że polskie firmy są
tym bardziej zaniepokojone niż firmy w Europie Wschod-
niej. Co ciekawe, w Polsce liczba przedsiębiorców, którzy
wyrazili zaniepokojenie długością kryzysu gospodar-
czego wywołanego pandemią i wyzwaniami, jakie może
on stawiać dla rentowności w 2021 roku była najmniejsza
w regionie (32%). Może to wynikać z faktu, że przedsię-
biorcy ci zdają się silnie kontrolować rentowność. W Pol-
sce liczba ankietowanych zgłaszających negatywny
wpływ kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią
na ich rentowność stanowi drugi z najniższych odsetków
w Europie Wschodniej (po Węgrzech). 

Większa liczba ankietowanych uważa, że w ciągu najbliż-
szych sześciu miesięcy sytuacja gospodarcza w kraju
ulegnie poprawie (55%), w porównaniu z pozostałymi an-
kietowanymi, którzy uważają, że sytuacja ta ulegnie po-
gorszeniu (34%). Polscy przedsiębiorcy są bardziej
pesymistycznie nastawieni do perspektyw dla gospo-
darki światowej, przy czym 38% przedsiębiorców spo-
dziewa się jej poprawy, a 44% – pogorszenia. Opinie na
temat perspektyw dla handlu międzynarodowego w 2021
r. są dość podzielone (44% ankietowanych oczekuje po-
prawy, a 42% – pogorszenia). 

z
a

ł
ą

c
z

n
ik

 z
 d

a
n

y
m

i
st

at
y

st
y

c
z

n
y

m
i

p
r

o
je

k
t 

a
n

k
ie

t
y

w
y

n
ik

i b
a

d
a

n
ia

Europa Wschodnia: 4 najczęstsze sposoby

zarządzania problemami z płynnością

powstałymi w wyniku pandemii

43 33 31 30

43 48 32 37

39 30 37 27

52 33 32 33

35 30 23 21

39 20 32 29

43 32 21 35

51 39 42 31

% badanych

Opóźnienia w płatnościach do Dostawców

Redukcja siły roboczej
Zwiększenie czasu, kosztów i zasobów, aby ścigać zaległe faktury

Zamrożenie zatrudnienia

 

Europa Wschodnia

Bułgaria

Słowacja

Rumunia

Węgry

Czechy

Polska

Turcja

 

badana grupa: wszystkie ankietowane firmy
źródło: barometr praktyk płatniczych atradius – Listopad 2020
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Opóźnienia w płatnościach i przepływy
środków pieniężnych

� Opóźnienia w płatnościach w polskiej branży rolno-spo-
żywczej dotyczą prawie 43% całkowitej wartości faktur
B2B w tej branży (znacznie więcej niż 22% w ubiegłym
roku). Z powodu kryzysu gospodarczego wywołanego
pandemią 40% ankietowanych poinformowało o koniecz-
ności dłuższego oczekiwania na zapłatę za zaległe faktury,
średnio do 20 dni. 

� Średni wzrost wskaźnika rotacji należności o 10% lub
więcej zgłosiło 91% ankietowanych. Obecnie wskaźnik
rotacji należności w branży rolno-spożywczej wynosi
średnio 154 dni (znacznie powyżej 103-dniowej średniej
dla tej samej branży w Europie Wschodniej). 

� 62% ankietowanych w branży rolno-spożywczej stwier-
dziło, że kryzys gospodarczy wywołany pandemią ma
negatywny wpływ na ich przychody, podczas gdy 55%
ankietowanych zgłosiło negatywny wpływ na przepływy
środków pieniężnych.

� Aby uchronić firmę przed brakiem płynności wynikającym
z opóźnień w płatnościach 47% ankietowanych w polskiej
branży rolno-spożywczej musiało opóźnić płatności dla
swoich dostawców, a 37% ankietowanych musiało zwięk-
szyć czas i środki przeznaczone na egzekwowanie zapłaty
nieuregulowanych faktur.

Podejście do oceny wiarygodności kredytowej

� Po rozpoczęciu się kryzysu gospodarczego wywołanego
pandemią ankietowani w polskiej branży rolno-spożywczej
zmienili sposób podejścia do analizy zdolności kredytowej
i zaczęli częściej uzyskiwać informacje kredytowe bez-
pośrednio od swoich klientów. Dane te wraz z referencjami
bankowymi stanowią obecnie najczęściej wykorzystywane
źródła oceny zdolności kredytowej.

� Po zebraniu informacji kredytowych pierwszeństwo ma
ocena zdolności kredytowej klienta, jego elastyczności
finansowej i zdolności do generowania środków pienięż-
nych. Ankietowani stwierdzili, że w ciągu najbliższych
sześciu miesięcy, oprócz monitorowania rentowności
swoich klientów, położą większy nacisk na te obszary.

Podejście do zarządzania należnościami 

� Po rozpoczęciu się kryzysu gospodarczego wywołanego
pandemią ankietowani w polskiej branży rolno-spożywczej
podejmowali starania w celu zminimalizowania ryzyka
zaległości w płatnościach poprzez częstsze wysyłanie
przypomnień o zaległych fakturach i stosowanie kilku
narzędzi zarządzania należnościami. Obejmowały one
samoubezpieczenie, ubezpieczenie kredytu kupieckiego
i faktoring. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy an-
kietowani planują częstsze korzystanie z samoubezpie-
czenia i przypomnień o zaległych fakturach.

� Większa liczba ankietowanych oczekuje poprawy zdolności
kredytowej swoich klientów B2B (41%) w ciągu najbliższych
sześciu miesięcy, natomiast mniejsza liczba ankietowanych
spodziewa się pogorszenia ich zdolności kredytowej
(31%).

� Za największe wyzwania dla rentowności w 2021 r. an-
kietowani uważają utrzymanie odpowiedniego poziomu
przepływu środków pieniężnych (56% ankietowanych,
co stanowi znacznie większy procent niż 45% ankieto-
wanych w tej samej branży na poziomie regionalnym)
oraz ograniczenie kosztów (53% ankietowanych, co
stanowi znacznie większy procent niż 42% ankietowanych
w tej samej branży na poziomie regionalnym). 

Perspektywy dla branży w 2021 r. 

� Nieco więcej ankietowanych (48%) spodziewa się, że w
ciągu najbliższych sześciu miesięcy sytuacja gospodarcza
w kraju ulegnie poprawie, niż tych, którzy spodziewają
się, że ulegnie ona pogorszeniu (46%). Większość firm
wyraża pesymizm co do perspektyw dla gospodarki
światowej (33% – optymistyczny stosunek, 54% – pesy-
mistyczny stosunek) i handlu międzynarodowego (40%
– optymistyczny stosunek, 51% – pesymistyczny stosunek). 

Polska: wpływ kryzysu gospodarczego
wywołanego przez COVID-19 na różne branże

BrANżA rOLNO-
SPOżyWCZA 

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Opóźnienia w płatnościach i przepływy
środków pieniężnych

� Opóźnienia w płatnościach w polskiej branży chemicznej
dotyczą prawie 42% całkowitej wartości faktur B2B w tej
branży (dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, w którym
wynik ten wyniósł 21%). Z powodu kryzysu gospodar-
czego wywołanego pandemią 45% ankietowanych poin-
formowało o konieczności dłuższego oczekiwania na
zapłatę za zaległe faktury, średnio do 17 dni. 

� Średni wzrost wskaźnika rotacji należności o 10% lub
więcej zgłosiło 92% ankietowanych. Obecnie wskaźnik
cyklu regulowania należności w polskiej branży che-
micznej wynosi średnio 69 dni (znacznie poniżej 91-dnio-
wej średniej dla tej samej branży w Europie Wschodniej). 

� 42% ankietowanych (znacznie poniżej 58% ankietowa-
nych w tej samej branży na poziomie regionalnym)
stwierdziło, że kryzys gospodarczy wywołany pandemią
miał negatywny wpływ na ich przychody, podczas gdy
32% ankietowanych poinformowało o negatywnym
wpływie na przepływy środków pieniężnych (znacznie
poniżej 47% ankietowanych w tej samej branży na pozio-
mie regionalnym).

� W celu ochrony firmy przed problemami z płynnością
wynikającymi z opóźnień w płatnościach ankietowani w
polskiej branży chemicznej najczęściej muszą opóźniać
płatności na rzecz swoich dostawców (43% ankietowa-
nych).

Podejście do oceny wiarygodności kredytowej

� Po rozpoczęciu recesji gospodarczej wywołanej pande-
mią ankietowani w polskiej branży chemicznej zmienili
sposób podejścia do analizy zdolności kredytowej swoich
klientów i zaczęli szerzej korzystać z raportów biur in-
formacji kredytowej, uzupełniając w ten sposób informa-
cje dostępne w sprawozdaniach finansowych klienta i
jego dokumentacji dotyczącej wcześniejszych płatności. 

� Po zebraniu informacji kredytowych pierwszeństwo ma
ocena zdolności kredytowej klienta i jego zdolności do
generowania środków pieniężnych. Ankietowani twier-
dzą, że podejście to nie ulegnie zmianie w ciągu
najbliższych sześciu miesięcy, co świadczy o silnej kon-
centracji sektora na poziomach płynności klientów. 

Podejście do zarządzania należnościami 

� Po rozpoczęciu kryzysu gospodarczego spowodowanego
pandemią COVID-19 ankietowani w polskiej branży che-
micznej zwiększyli swoje wysiłki mające na celu zmniej-

barometr praktyk płatnicznych atradius – Listopad 2020

Atradius · Kluczowe wnioski

43%
polskich przedsiębiorstw
opóźniało płatności na rzecz
własnych dostawców, aby
uniknąć niedoborów
płynności wynikających ze
zwiększonych opóźnień w
płatnościach klientów w
związku z pandemią.

BrANżA ChEmICZNA 

szenie wpływu potencjalnych zaległości płatniczych na
swoją działalność. Podjęte przez nich kroki obejmowały
próby szybszego niż przed pandemią ściągania należno-
ści z zaległych faktur oraz częstsze oferowanie rabatów
za przedterminową płatność faktur. W ciągu kolejnych
sześciu miesięcy firmy objęte badaniem planują szersze
korzystanie z samoubezpieczenia, faktoringu i ubezpie-
czenia kredytów kupieckich.

� Większa liczba ankietowanych oczekuje poprawy zdol-
ności kredytowej swoich klientów B2B (50%) w ciągu
najbliższych sześciu miesięcy, natomiast mniejsza liczba
ankietowanych spodziewa się pogorszenia ich zdolności
kredytowej (33%).

� Dla większości ankietowanych w polskiej branży chemicz-
nej kontynuacja kryzysu gospodarczego wywołanego
pandemią jest największym wyzwaniem dla rentowności
w 2021 r. (zdaniem 47% ankietowanych, w porównaniu z
40% ankietowanych w Europie Wschodniej). Kolejnymi
największymi wyzwaniami są ograniczenie kosztów i
zakłócenia w łańcuchu dostaw (w obu przypadkach zda-
niem 42% ankietowanych).

Perspektywy dla branży w 2021 r.

� Znacznie więcej ankietowanych (60%) spodziewa się, że
w ciągu najbliższych sześciu miesięcy sytuacja gospodar-
cza w kraju poprawi się, niż tych, którzy spodziewają się
jej pogorszenia (23%). Większość firm wyraża pesymizm
co do perspektyw dla gospodarki światowej (38% – opty-
mistyczny stosunek, 41% – pesymistyczny stosunek) i
oczekuje lepszych perspektyw dla handlu międzynaro-
dowego (52% – optymistyczny stosunek, 33% – pesymis-
tyczny stosunek). 

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Opóźnienia w płatnościach i przepływy
środków pieniężnych

� Opóźnienia w płatnościach w polskiej branży budowla-
nej dotyczą prawie 36% całkowitej wartości faktur B2B
w tej branży (więcej niż w ubiegłym roku, w którym
wynik ten wyniósł 27%). Z powodu kryzysu gospodar-
czego wywołanego pandemią 56% ankietowanych poin-
formowało o konieczności dłuższego oczekiwania na
zapłatę zaległych faktur, średnio do 15 dni. 

� Średni wzrost wskaźnika rotacji należności o 10% lub
więcej zgłosiło 87% ankietowanych. Obecnie wskaźnik
rotacji należności w polskiej branży budowlanej wynosi
średnio 129 dni (powyżej 112-dniowej średniej dla tej
samej branży w Europie Wschodniej). 

� 65% ankietowanych (powyżej 59% ankietowanych w
branży budowlanej na poziomie regionalnym) przeka-
zało, że kryzys gospodarczy wywołany pandemią miał
negatywny wpływ na wielkość ich sprzedaży. 43% an-
kietowanych poinformowało o negatywnym wpływie na
przepływy środków pieniężnych (powyżej 39% ankieto-
wanych w branży budowlanej na poziomie regional-
nym).

� W celu ochrony swojej firmy przed problemami z płyn-
nością wynikającymi z opóźnień w płatnościach od
klientów ankietowani w polskiej branży budowlanej naj-
częściej muszą opóźniać płatności na rzecz swoich do-
stawców (42% ankietowanych) i zamrozić zatrudnienie
(31%). 

Podejście do oceny wiarygodności kredytowej

� Po wybuchu kryzysu gospodarczego wywołanego pan-
demią ankietowani z polskiej branży budowlanej zmie-
nili sposób podejścia do ocen wiarygodności kredytowej
swoich klientów. Zaczęli oni szerzej korzystać z infor-
macji przekazywanych bezpośrednio przez klienta na
temat jego zdolności kredytowej, uzupełniając je o do-
tychczasową historię płatniczą, sprawozdania finan-
sowe i referencje bankowe. 

� Po zebraniu informacji kredytowych pierwszeństwo ma
ocena wiarygodności kredytowej klienta, w pierwszej
kolejności od historii płatności, oceny jego płynności i
rentowności. Podejście to nie ulegnie zmianie w ciągu
najbliższych sześciu miesięcy.

Podejście do zarządzania należnościami  

� Po wybuchu kryzysu gospodarczego ankietowani w pol-
skiej branży budowlanej zwiększyli swoje wysiłki w celu
zminimalizowania wpływu potencjalnych zaległości

płatniczych na działalność. Ankietowani zgłosili, że
oprócz zintensyfikowania działań mających na celu ścią-
ganie należności z zaległych faktur poprzez wysyłanie
przypomnień o zaległych fakturach w większym stopniu
korzystają z ubezpieczenia kredytu kupieckiego. W
ciągu najbliższych sześciu miesięcy ankietowani będą
nadal korzystać z tych samych narzędzi zarządzania na-
leżnościami, ale położą również większy nacisk na tech-
niki mające na celu uniknięcie koncentracji ryzyka
opóźnień płatniczych w ich ewidencji sprzedaży B2B
opartej na kredytach kupieckich.

� Ankietowani nie mają jasnej opinii na temat perspektyw
dla zdolności kredytowej ich klientów B2B w ciągu naj-
bliższych sześciu miesięcy. Ci, którzy spodziewają się
pogorszenia sytuacji, są podzieleni na tych, którzy ocze-
kują poprawy (po 31%). Pozostali nie przewidują żadnych
zmian. 

� Dla większości ankietowanych w polskiej branży bu-
dowlanej (43% ankietowanych, powyżej 32% ankietowa-
nych w branży na poziomie regionalnym) kontynuacja
kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię,
jak również utrzymanie odpowiednich poziomów prze-
pływów środków pieniężnych (w obu przypadkach na
poziomie 38%) idą w parze.

Perspektywy dla branży w 2021 r.

� Znacząco większa liczba ankietowanych (60%) oczekuje
poprawy sytuacji ekonomicznej w kraju w ciągu kolej-
nych sześciu miesięcy, w stosunku do ankietowanych
(23%) oczekujących pogorszenia. Większość ankietowa-
nych ma pesymistyczne nastroje dotyczące perspektyw
globalnej gospodarki (38% - optymistyczne, 41% pesymis-
tyczne). Podczas gdy lepsza perspektywa jest przewidy-
wana dla handlu zagranicznego (52% ankietowanych
spodziewa się poprawy, 33% pogorszenia).

Opóźnienia w płatnościach i przepływy
środków pieniężnych

� Opóźnienia w płatnościach w polskiej branży elektro-
nicznej dotyczą blisko 50% całkowitej wartości faktur
B2B (niemalże dwukrotnie więcej niż 27% w ubiegłym
roku). Z powodu kryzysu gospodarczego wywołanego
pandemią 33% ankietowanych poinformowało o ko-
nieczności dłuższego oczekiwania na zapłatę zaległych
faktur, średnio do 32 dni. 
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BrANżA BuDOWLANA 

BrANżA 
ELEKtrONICZNA 
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� Średni wzrost wskaźnika rotacji należności o 10% lub
więcej zgłosiło 85% ankietowanych. Obecnie wskaźnik
rotacji należności w tej branży wynosi średnio 121 dni (co
w dużej mierze odpowiada 108-dniowej średniej dla tej
samej branży w Europie Wschodniej). 

� Większość ankietowanych w polskiej branży elektronicznej
(74% w każdym przypadku) poinformowało, że kryzys
gospodarczy wywołany pandemią negatywnie wpłynął
na ich przepływy środków pieniężnych (w porównaniu z
46% na poziomie regionalnym). 72% ankietowanych zgłosiło
negatywny wpływ na przychody (w porównaniu z 46% na
poziomie regionalnym).

� Ze względu na opóźnienia w płatnościach od swoich klien-
tów B2B większość ankietowanych w branży elektronicznej
(51%) musiała opóźnić płatności na rzecz swoich dostawców,
aby uniknąć problemów z płynnością. 

Podejście do oceny wiarygodności kredytowej

� Po rozpoczęciu recesji spowodowanej pandemią ankieto-
wani w polskiej branży elektronicznej zmienili sposób
podejścia do analizy zdolności kredytowej i zaczęli częściej
kontaktować się bezpośrednio ze swoimi klientami. Dane,
w tym referencje bankowe i sprawozdania finansowe
wraz z dodatkowymi informacjami, przekazywane bez-
pośrednio przez klienta, są obecnie najczęściej wykorzy-
stywanym źródłem oceny zdolności kredytowej.

� Po zebraniu informacji kredytowych pierwszeństwo ma
ocena zarówno zdolności kredytowej klienta, jak i jego
rentowności. Podejście to nie ulegnie zmianie w ciągu
najbliższych sześciu miesięcy.

Podejście do zarządzania należnościami 

� Po rozpoczęciu się kryzysu gospodarczego spowodowanego
pandemią COVID-19 ankietowani w polskiej branży elek-
tronicznej zwiększyli swoje wysiłki w celu zmniejszenia
wpływu potencjalnych zaległości płatniczych na działalność.
Ankietowani najczęściej korzystali z faktoringu, ubezpie-
czenia kredytu kupieckiego oraz oferowania rabatów za
przedterminową płatność faktur. Przedsiębiorcy poinfor-
mowali nas, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy
będą wysyłać więcej przypomnień o zaległych fakturach i
wdrożą działania mające na celu bardziej terminową win-
dykację.

� Większa liczba ankietowanych oczekuje poprawy zdolności
kredytowej swoich klientów B2B (42%) w ciągu najbliższych
sześciu miesięcy, natomiast mniejsza liczba ankietowanych
spodziewa się pogorszenia ich zdolności kredytowej (25%).

� Do największych wyzwań dla rentowności w 2021 r.,
których spodziewają się firmy objęte badaniem w polskiej
branży elektronicznej, należą spadek popytu (55% ankie-
towanych, w porównaniu z 44% na poziomie regionalnym)
oraz zakłócenie łańcucha dostaw (50% ankietowanych, w
porównaniu z 25% na poziomie regionalnym).  

Perspektywy dla branży w 2021 r. 

� Znacznie więcej ankietowanych (63%) spodziewa się, że
w ciągu najbliższych sześciu miesięcy sytuacja gospodar-
cza w kraju poprawi się, niż tych, którzy spodziewają się
jej pogorszenia (25%). To samo dotyczy oczekiwań co do
przyszłości gospodarki światowej (46% – optymistyczny
stosunek, 32% – pesymistyczny stosunek) i handlu mię-
dzynarodowego (45% – optymistyczny stosunek, 37% –
pesymistyczny stosunek). 

Opóźnienia w płatnościach i przepływy
środków pieniężnych

� Opóźnienia w płatnościach w polskiej branży maszyno-
wej dotyczą 61% całkowitej wartości faktur B2B (znacznie
więcej niż 34% w ubiegłym roku). W wyniku kryzysu gos-
podarczego wywołanego pandemią 80% ankietowanych
poinformowało o konieczności znacznie dłuższego ocze-
kiwania na zapłatę zaległych faktur, średnio do 27 dni. 

� Średni wzrost wskaźnika rotacji należności o 10% lub
więcej zgłosiło 61% ankietowanych. Obecnie wskaźnik ro-
tacji należności w branży wynosi średnio 50 dni (podob-
nie jak średnia dla tej branży w Europie Wschodniej). 

� 60% ankietowanych w polskim przemyśle maszynowym
stwierdziło, że kryzys gospodarczy wywołany pandemią
wpłynął na ich przychody. 51% zgłosiło negatywny
wpływ na przepływy środków pieniężnych i rentowność.
Każdy z tych wyników odpowiada średniej w regionie. 

� Ze względu na opóźnienia w płatnościach od klientów
B2B ankietowani z polskiej branży maszynowej najczę-
ściej opóźniali płatność faktur na rzecz swoich dostaw-
ców (50% ankietowanych).
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BrANżA
mASZyNOWA

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Podejście do oceny wiarygodności kredytowej   

� Po rozpoczęciu się recesji spowodowanej pandemią an-
kietowani w polskiej branży maszynowej zmienili spo-
sób podejścia do analizy zdolności kredytowej i zaczęli
częściej kontaktować się bezpośrednio ze swoimi klien-
tami w celu uzyskania sprawozdań finansowych i aktua-
lnych informacji. 

� Przy ocenie zdolności kredytowej klienta, po zebraniu in-
formacji kredytowych, pierwszeństwo ma ocena jego
rentowności i zdolności do generowania środków pie-
niężnych. Podejście to nie ulegnie zmianie w ciągu naj-
bliższych sześciu miesięcy.

Podejście do zarządzania należnościami 

� Po rozpoczęciu kryzysu gospodarczego spowodowanego
pandemią COVID-19 ankietowani w polskiej branży ma-
szynowej zwiększyli swoje wysiłki w celu zmniejszenia
wpływu potencjalnych zaległości płatniczych na działal-
ność. Ankietowani zwiększyli częstotliwość wysyłania
przypomnień o zaległych fakturach i wykorzystania se-
kurytyzacji wierzytelności. Wyrazili również większe za-
interesowanie ubezpieczeniem kredytów kupieckich, z
którego planują częściej korzystać w ciągu najbliższych
sześciu miesięcy. 

� Większa liczba ankietowanych oczekuje poprawy zdol-
ności kredytowej swoich klientów B2B (72%) w ciągu naj-
bliższych sześciu miesięcy, natomiast mniejsza liczba
ankietowanych spodziewa się pogorszenia ich zdolności
kredytowej (20%). 

� Do największych potencjalnych wyzwań dla rentowności
w 2021 r. wymienianych przez ankietowanych należą za-
kłócenia w łańcuchu dostaw (48% ankietowanych) oraz
windykacja zaległych faktur (44% ankietowanych).  

Perspektywy dla branży w 2021 r. 

� Znacznie więcej ankietowanych (69%) spodziewa się, że
w ciągu najbliższych sześciu miesięcy sytuacja gospodar-
cza w kraju poprawi się, niż tych, którzy spodziewają się
jej pogorszenia (23%). To samo dotyczy oczekiwań co do
przyszłości gospodarki światowej (41% – optymistyczny
stosunek, 27% – pesymistyczny stosunek) i handlu mię-
dzynarodowego (43% – optymistyczny stosunek, 24% –
pesymistyczny stosunek).

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Cel badania 

Atradius przeprowadza coroczne badania międzynarodo-
wych praktyk płatniczych firm za pomocą badania zwa-
nego „Barometrem praktyk płatniczych firmy Atradius”. W
niniejszym raporcie poświęconym Europie Wschodniej,
który jest częścią tegorocznej edycji Barometru praktyk
płatniczych firmy Atradius 2020, ankietowano firmy z
siedmiu krajów (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Turcja,
Bułgaria i Rumunia). Chociaż wartości z zeszłego roku są
wykorzystywane jako punkt odniesienia, jeśli to tylko
możliwe w całym badaniu.
Korzystając z kwestionariusza, agencja badawcza CSA
Research przeprowadziła w sumie 1,403 wywiadów.
Wszystkie wywiady przeprowadzono wyłącznie dla firmy
Atradius, bez łączenia z innymi tematami. 

Zakres badania

� Badana populacja: badaniem zostały objęte firmy z sied-
miu krajów (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Turcja,
Bułgaria i Rumunia). Przeprowadzono rozmowy z oso-
bami odpowiedzialnymi za zarządzanie należnościami. 

� Projekt badanej grupy: strategiczny plan doboru bada-
nej grupy, aby przeprowadzić analizę danych krajowych
z podziałem na sektor i wielkość firmy, pozwala także
na porównanie danych odnoszących się do konkretnego
sektora w każdym z badanych krajów.

� Proces selekcji:  firmy wybierano i kontaktowano się z
nimi za pośrednictwem międzynarodowego panelu
internetowego. Na początku wywiadu przeprowadzono
weryfikację pod kątem odpowiedniego kontaktu i wiel-
kości firmy. 

� Grupa do badania:  N=1,403 osób zostało przebadanych
w sumie  (około n=200 osób w każdym kraju). Ankieto-
wanych w każdym kraju podzielono według trzech klas
wielkości przedsiębiorstw.  

� Wywiady: internetowe wspomagane komputerowo (CAWI)
trwające około 15 minut. 
Okres rozmowy: III kwartał 2020 r.

Projekt badania dla Europy Wschodniej

Wyłączenie odpowiedzialności
niniejszy raport służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy go traktować jako zalecenia dotyczącego określonych transakcji, inwestycji czy
strategii. odbiorcy tych informacji powinni podejmować własne, niezależne decyzje, zarówno w zakresie transakcji handlowych, jak i innych transakcji.
choć dołożyliśmy wszelkich starań, by informacje zawarte w niniejszym raporcie pochodziły z wiarygodnych źródeł, firma atradius nie ponosi odpo-
wiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia ani za rezultaty wykorzystania tych informacji. wszystkie informacje zawarte w niniejszym raporcie
przedstawiono w stanie takim, w jakim zostały pozyskane, bez gwarancji co do ich kompletności, dokładności, aktualności ani rezultatów ich wyko-
rzystania, ani żadnej innej gwarancji wyraźnej lub dorozumianej. w żadnym wypadku spółka atradius, powiązane z nią spółki osobowe lub kapitałowe,
lub jej partnerzy, agenci i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec odbiorcy raportu ani wobec żadnej innej osoby za jakiekolwiek decyzje lub
działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie ani za żadne za szkody pośrednie, wtórne lub podobne szkody, nawet
jeśli ostrzeżono nas o możliwości wystąpienia takich szkód. 

Kraj wywiady %

Bułgaria  200 14.2 

Czechy 201 14.3

Węgry 200 14.2

Polska 202 14.3 

Rumunia 200 14.2 

Słowacja 200 14.2 

Turcja 200 14.2 

Sektor gospodarki
(cała Europa Wschodnia) wywiady %

Produkcja 540 38.5

Handel hurtowy 324 23.1

Handel detaliczny/dystrybucja 261 18.6

Usługi 278 19.8

Sektor gospodarki 
(cała Europa Wschodnia) wywiady %

Mikroprzedsiębiorstwa 323 23.0

SME – Małe przedsiębiorstwa 402 28.6

SME – Średnie przedsiębiorstwa 352 25.1

Duże przedsiębiorstwa 326 23.3

Podsumowanie badania – liczba ankietowanych = 1,403

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Wszystkie prawa zastrzeżone  Atradius N.V. 2020 
jeśli po przeczytaniu niniejszego raportu będą państwo chcieli uzyskać więcej informacji dotyczących ochrony swoich
należności przed nieuregulowanymi płatnościami ze strony swoich klientów, zapraszamy do odwiedzenia strony firmy atradius,
a w przypadku bardziej szczegółowych pytań prosimy o przesłanie wiadomości. skontaktuje się wtedy z państwem specjalista
ds. produktów. w sekcji publikacje można znaleźć o wiele więcej publikacji firmy atradius skupiających się na gospodarce
światowej, z uwzględnieniem raportów krajowych, analiz branżowych, porad dotyczących zarządzania należnościami, a także
opracowania dotyczące aktualnych zagadnień biznesowych. 

subskrybuj powiadomienia dotyczące naszych publikacji i otrzymuj cotygodniowe wiadomości e-mail informujące o publikacji
nowych raportów. 
https://atradiuscollections.com/global/

dla polski https://atradius.pl/

Załącznik z danymi statystycznymi 
Szczegółowe wykresy i dane przedstawiono w Załączniku z danymi
statystycznymi dla Europy Wschodniej. Stanowi on część Barometru praktyk
płatniczych firmy Atradius z listopada 2020 r., dostępnego na stronie 

www.atradius.com/publications/

Download in PDF format (wyłącznie w języku angielskim).

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_ee.pdf
https://group.atradius.com/publications/
https://atradius.pl/
https://atradiuscollections.com/global/
https://group.atradius.com/subscription-details/
https://group.atradius.com/contact-us/
www.atradius.com
www.atradius.com
https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 


Atradius N.V.
David ricardostraat 1 · 1066 JS Amsterdam

Postbus 8982 · 1006 JD Amsterdam
the Netherlands

Phone: +31 20 553 9111 

info@atradius.com
www.atradius.com

Znajdź Atradius
w Social Media

https://www.linkedin.com/company/atradius
https://www.youtube.com/user/atradiusgroup
https://twitter.com/atradius

