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Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejszy raport ma wyłącznie charakter informacyjny i nie ma na celu przedstawienia czytelnikowi
jakichkolwiek zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do
zawartych w nim informacji czytelnicy muszą podejmować własne, niezależne decyzje handlowe i
inne. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym raporcie zostały pozyskane z
wiarygodnych źródeł, jednak ﬁrma Atradius nie odpowiada za żadne błędy i przeoczenia ani wyniki
uzyskane w związku z wykorzystaniem tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym
raporcie są dostarczane w stanie, w jakim są, bez gwarancji dotyczącej kompletności, dokładności,
aktualności oraz bez gwarancji dotyczącej wyników uzyskanych z ich wykorzystania, jak również bez
żadnych gwarancji wyraźnych i dorozumianych. Ani ﬁrma Atradius oraz powiązane z nią spółki i korporacje, ani jej partnerzy, agenci i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani
innych osób z tytułu jakichkolwiek decyzji lub działań podjętych w związku z niniejszym raportem ani
też z tytułu jakichkolwiek szkód następczych, szczególnych lub zbliżonych szkód, nawet w przypadku
otrzymania powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone Atradius N.V. 2021
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“

Rosnące koszty zarządzania wierzytelnościami i
windykacji to coś, z czym w ostatnim czasie zmaga
się coraz więcej ﬁrm w Polsce.
Pawel Szczepankowski
Dyrektor zarządzający polskiego oddziału ﬁrmy Atradius

”

Przedsiębiorstwa wychodzą
z pandemicznej recesji
Zgodnie z danymi opublikowanymi
przez OECD po spadku o 2,7% w 2020
roku PKB Polski ma się odbudować o
3,7% w 2021 roku i wzrosnąć o 4,7% w
2022 roku. Z zastrzeżeniem, że jest
to uzależnione od skutecznego
powstrzymania pandemii.
Spostrzeżenia te są widoczne w
wynikach tegorocznego badania
Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy
Atradius, w którym znaczna część
pytanych wyraziła zaniepokojenie
możliwością negatywnego wpływu
trwającej pandemii, choć większość
przedsiębiorstw poinformowała nas,
że spodziewa się wzrostu w
przyszłym roku.
Ogólnie jednak wśród
ankietowanych przez nas
przedsiębiorstw z sektorów rolnospożywczego, chemicznego i dóbr
użytkowych nastroje były
optymistyczne. Odnotowano
niewielką poprawę w zakresie
poziomu zaległych faktur, a wśród
innych kluczowych wskaźników
płatności odnotowano nieznaczne
zmiany lub ich brak.
Przemysł krajowy nie wyszedł
jeszcze na prostą. Wciąż nie wiemy,
czy będziemy świadkami kolejnych
wariantów Covid-19 wpływających
na handel i przemieszczanie się;
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nadal prawdopodobnie będziemy
świadkami wzrostu liczby
niewypłacalności. Nastroje wśród
większości przedsiębiorców są
jednak ostrożnie optymistyczne.
Ponieważ Polska i jej rynki
eksportowe będą się rozwijać w
kolejnych miesiącach i latach po
pandemii, jest to doskonały
moment dla ﬁrm na wykorzystanie
możliwości, jakie daje
ubezpieczenie kredytu
kupieckiego. Daje ono ﬁrmom
poczucie pewności, że otrzymają
zapłatę, pozwalając im angażować
się w pozyskiwanie nowych
klientów, a jednocześnie
ograniczając koszty zarządzania
należnościami i windykacji.
Rosnące koszty zarządzania
wierzytelnościami i windykacji to
coś, z czym w ostatnim czasie
zmaga się coraz więcej ﬁrm w
Polsce. Oprócz pomocy w
ograniczaniu kosztów
ubezpieczenie kredytu kupieckiego
w Atradius zapewnia
przedsiębiorstwom dostęp do
cennych informacji rynkowych,
umożliwiając im podejmowanie
świadomych, strategicznych decyzji
biznesowych.
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Praktyki płatnicze w Polsce
Wyniki tegorocznego badania Barometr praktyk
płatniczych wskazują, że ﬁrmy zaczynają wychodzić z
pandemicznej recesji. Niecałe 40% całkowitej wartości
sprzedaży B2B jest obecnie przeterminowane, co stanowi
poprawę w stosunku do zeszłorocznego wyniku 44%, choć
41% respondentów stwierdziło, że musiało czekać dłużej niż
w zeszłym roku na spłatę zaległych faktur. 6% całkowitej
wartości faktur B2B jest przeterminowane o ponad 90 dni i
taki sam odsetek został objęty umorzeniem. Nie zmieniło
się to od poprzedniego roku.
Kredyt kupiecki jest popularny wśród przedsiębiorców w
Polsce. Prawie połowa wszystkich transakcji sprzedaży B2B
została w tym roku zrealizowana przy użyciu odroczonej
płatności (49% w porównaniu do 55% w roku ubiegłym).
Przedsiębiorstwa zgłaszają preferowanie kredytu
kupieckiego jako sposobu na zapewnienie klientom
krótkoterminowego ﬁnansowania. Odrzucenie wniosku o
odroczenie płatności jest zazwyczaj spowodowane
postrzeganym spadkiem zdolności kredytowej klienta.
Średni termin płatności w kraju wynosi 40 dni. Liczba ta
wzrosła w porównaniu z 38 dniami w ubiegłym roku, ale
różnica wynika w dużej mierze ze zróżnicowania w
standardowych terminach płatności stosowanych przez
przedsiębiorstwa.

Wśród technik zarządzania ryzykiem stosowanych przez
przedsiębiorstwa w Polsce najbardziej preferowane są
upusty za terminową zapłatę faktur, a następnie monity
przypominające o zapłacie. Chociaż wielu
przedsiębiorstwom udało się ograniczyć poziom cyklu
regulowania należności (DSO), to jednak wiele ﬁrm miało
trudności z opanowaniem pogarszającego się poziomu DSO.
Co ciekawe, pomimo pewnych prognoz wzrostu, wiele
przedsiębiorstw nadal spodziewa się większej liczby
przypadków niewłaściwych zachowań płatniczych, a nawet
niewypłacalności, spowodowanych w dużej mierze
skutkami pandemii. W tym kontekście wydaje się, że
wzrasta apetyt na ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
Na pytanie, czy pandemia miała trwały wpływ na
działalność ﬁrmy, 58% respondentów odpowiedziało nam,
że na stałe wprowadzono pracę z domu. Wiele ﬁrm
wspomniało o wprowadzeniu elementów cyfryzacji w
codziennej działalności, w tym o zwiększeniu
wykorzystania handlu elektronicznego.
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Branża rolno-spożywcza
Opóźnienia w płatnościach i przepływy środków pieniężnych
Branża odnotowuje mniej opóźnień w płatnościach niż w
ubiegłym roku
40% ankietowanych ﬁrm z polskiej branży rolno-spożywczej
stwierdziło, że praktyki w zakresie płatności B2B pogorszyły
się w ciągu ostatniego roku, a zamiana zaległych faktur na
środki pieniężne zajęła im więcej czasu niż w roku ubiegłym.
Co ciekawe, taki sam odsetek ﬁrm zgłosił ten problem w
ubiegłym roku. 52% badanych nie wykazało żadnych zmian
(49% w zeszłym roku), a pozostali odnotowali poprawę w
zakresie realizacji faktur.
Opóźnienia w płatnościach dotyczyły 39% całkowitej wartości
faktur B2B, co stanowi niewielką poprawę w stosunku do
ubiegłorocznych 43%. Na uwagę zasługuje fakt, że odsetek
umorzeń zmniejszył się do 6% łącznej wartości faktur z 9% w
roku ubiegłym. Spadek ten, choć nie jest znaczny, świadczy o
skutecznych wysiłkach w zakresie ściągania należności.
Te pozytywne oznaki w wynikach odbiorów dla sektora
rolno-spożywczego wskazują na poprawę praktyk
zarządzania kredytami kupieckimi. Jedna czwarta branży
poinformowała nas, że w ostatnim roku zwiększyła środki
zabezpieczające w celu ochrony przepływu środków
pieniężnych. Dotyczyło to przede wszystkim poświęcenia
większej ilości czasu i zaangażowania większych zasobów w
celu wyegzekwowania niezapłaconych faktur oraz
wzmocnienia procedur kontroli kredytowej. Jednak
najczęstszym sposobem na zwiększenie przepływów
pieniężnych było opóźnianie płatności dla dostawców (45%).

Branża rolno-spożywcza w Polsce
Procent łącznej wartości faktur B2B zapłaconych w terminie,
zaległych i umorzonych z powodu nieściągalności (2021/2020)
Opłacone 2021
w terminie 2020
Opóźnione

Umorzone

55
48
39

2021

43

2020
2021

6

2020

9

Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.

Branża rolno-spożywcza w Polsce
średni czas potrzebny na przekształcenie zaległych faktur w
środki pieniężne (zmiana w ciągu ostatniego roku)
(% respondentów)

8%

Okres
płatności*
PYTANIE ANKIETOWE

52%

40%

(średnia liczba dni)

Jakie środki wprowadzono w celu ochrony
przepływów pieniężnych przed ryzykiem
braku płatności przez klienta?

#1
#2
#3

Opóźnienia w płatnościach dla
własnych dostawców
Zwiększenie czasu, kosztów i środków
na ściganie zaległych faktur
Wzmocnienie wewnętrznych procedur
kontroli kredytów

Wzrost

Bez zmian

Spadek

* Termin płatności + opóźnienie płatności
Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.
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Branża rolno-spożywcza
Podejście do zarządzania należnościami i DSO
Ryzyko kredytowe utrzymywane we własnym zakresie
Większość ﬁrm z branży rolno-spożywczej polegała w tym
roku na zasobach wewnętrznych w celu zarządzania
ryzykiem płatności klientów. Poinformowało o tym 55%
przedstawicieli branży, co oznacza niewielki spadek w
stosunku do 58% zgłaszających to samo w ubiegłym roku.
Poinformowali nas, że zdecydowali się polegać na
wewnętrznych zasobach zarządzania kredytami
kupieckimi, odkładając rezerwy na złe długi
(samoubezpieczenie). 38% ﬁrm powiedziało nam, że
wykupiło ubezpieczenie kredytu kupieckiego, co stanowi
znaczny spadek w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem
52%.
52% ﬁrm, które zdecydowały się na wewnętrzne
zarządzanie ryzykiem kredytowym, wysyłało
przypomnienia o płatności faktur. Jest to niewielki wzrost w
porównaniu z ubiegłorocznymi 49%. Mniejszy odsetek (26%)
zleca windykację specjalistycznym ﬁrmom (podobnie jak w
roku ubiegłym). Warto jednak odnotować wzrost liczby
wniosków o płatności gotówkowe, co mogło przyczynić się
do zmniejszenia odsetka zaległych faktur i umorzeń w tym
roku.
46% przedsiębiorstw, które zdecydowały się na utrzymanie
ryzyka kredytowego klienta we własnym zakresie,
stwierdziło, że doświadczyło znacznego wzrostu kosztów
administracyjnych. Jednak poprawa w zakresie
wewnętrznej windykacji należności handlowych umożliwiła
im ﬁnansowanie działalności z własnych należności.

Branża rolno-spożywcza w Polsce
zmiana w kosztach zarządzania kredytami (2021/2020)
(% respondentów)

13%

41%

Wzrost

Koszty
zarządzania
kredytem
kupieckim

Bez zmian

46%

Spadek

Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.

Branża rolno-spożywcza w Polsce
oczekiwane zmiany DSO w ciągu najbliższych 12 miesięcy
(% respondentów)

18%

Większość koncentruje się na utrzymaniu status quo
Patrząc w przyszłość, zdecydowana większość
respondentów powiedziała nam, że zamierza nadal
stosować te same narzędzia i techniki zarządzania
kredytem kupieckim, z których korzysta obecnie. Jednakże,
dodatkowo 32% z nich powiedziało nam, że zamierza
utrzymać sprzedaż z odroczoną płatnością w ﬁrmie, a 23%
planuje zastosować ubezpieczenie kredytu kupieckiego.
25% ﬁrm, które głównie planują samoubezpieczenie,
zamierza oferować klientom rabaty za wcześniejsze wpłaty.
Jeśli chodzi o DSO, 30% respondentów spodziewa się
wzrostu w przyszłym roku, 52% nie przewiduje żadnych
zmian, a pozostała część oczekuje spadku.

52%

Wzrost

DSO

30%

Bez zmian

Spadek

Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.
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Branża rolno-spożywcza
Perspektywy dla przemysłu w 2022 r.
Perspektywy dla biznesu są umiarkowane
68% przedstawicieli branży wyraziło obawę, że trwające
skutki pandemii mogą utrudnić odbicie krajowej gospodarki
i spowodować niewypłacalność klientów lub opóźnienia w
płatnościach prowadzące do problemów z płynnością
ﬁnansową w przyszłym roku. Mimo to 66% respondentów
uważa, że branża ma przed sobą pozytywne perspektywy i
że sprzedaż w oparciu o kredyt kupiecki może stymulować
popyt oraz możliwości rozwoju biznesu.

Branża rolno-spożywcza w Polsce
Spojrzenie w 2022 r.: dziesięć największych obaw
wyrażanych przez przedsiębiorstwa z branży
(% respondentów)

68
Przedłużenie pandemii

36
Zwiększona liczba bankructw

33

58% zapytanych o to, które z wywołanych przez pandemię
zmian w sposobie prowadzenia działalności staną się stałym
elementem w przyszłości, odpowiedziało, że nadal będzie
praktykować pracę w domu. 50% zamierza wprowadzić
handel internetowy, a 41% będzie nadal korzystać z
technologii cyfrowej, z której po raz pierwszy skorzystało po
wybuchu pandemii.

Spowolnione lub zerowe odbicie gospodarki krajowej

29
Długotrwały spadek koniunktury światowej

28
Spowolnione lub zerowe odbicie niektórych branż

23
Niestabilność polityczna

22
Deﬁcyty płynności

18
Ograniczenie przepływu towarów

14
Trwające zakłócenia w łańcuchu dostaw

11
Ryzyka cybernetyczne i ryzyka nadużyć
Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.
PYTANIE ANKIETOWE

Pandemia wywarła znaczny wpływ na
ﬁrmy. Która z poniższych kwestii, Twoim
zdaniem, będzie stanowiła stałą zmianę
w sposobie prowadzenia działalności?

Branża rolno-spożywcza w Polsce
jak przedsiębiorstwa oceniają swój możliwy wzrost w 2022 r.
(% respondentów)

(ranking według % respondentów)

#1
#2
#3

Praca w domu
(personel administracyjny)
E-handel
Zwiększona cyfryzacja

POZyTyWNiE

66%

NEgATyWNiE żADNE Z POWyżSZyCh

17%

17%

Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.
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Branża chemiczna
Opóźnienia w płatnościach i przepływy środków pieniężnych
Podwojenie odpisów w ciągu zaledwie jednego roku
43% faktur B2B w polskiej branży chemicznej zostało w tym
roku uznanych za przeterminowane, co stanowi niewielką
poprawę w stosunku do 45% odnotowanych w roku
ubiegłym. Ponadto 45% respondentów nie zgłosiło żadnych
zmian w czasach płatności (tak samo jak w ubiegłym roku), a
12% zgłosiło skrócenie czasów płatności (w ubiegłym roku
było to 10%). 42% całkowitej wartości faktur B2B pozostało
niezapłaconych w terminie. Nie zmieniło się to względem
zeszłego roku.
Jedną ze znaczących zmian w porównaniu z rokiem
ubiegłym można było zaobserwować w odsetku
przedsiębiorstw, które poświęcały więcej czasu i środków na
ściganie niezapłaconych faktur. 44% respondentów
zadeklarowało, że w tym roku wyda więcej, w porównaniu do
26% w roku ubiegłym. Ten wzrost nakładów na windykację
może być odpowiedzią na rosnącą falę złych długów. W tym
roku 6% zostało zgłoszonych jako umorzenia, w porównaniu
do zaledwie 3% w roku ubiegłym. Stanowi to ogromną kwotę
utraconych dochodów ze sprzedaży, z których część mogła
potencjalnie zagrozić rentowności niektórych
przedsiębiorstw, zwłaszcza mniejszych.
Aby złagodzić skutki braku płynności ﬁnansowej, prawie
jedna trzecia ﬁrm, z którymi rozmawialiśmy, przyznała się
do opóźniania płatności dostawcom. Znaczna liczba osób
korzystała również z zewnętrznych źródeł ﬁnansowania, aby
umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej i
wywiązać się z krótkoterminowych zobowiązań płatniczych.

Branża chemiczna w Polsce
Procent łącznej wartości faktur B2B zapłaconych w terminie,
zaległych i umorzonych z powodu nieściągalności (2021/2020)
Opłacone 2021
w terminie 2020
Opóźnione

Umorzone

52
55

2021

42

2020

42

2021

6

2020 3

Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.

Branża chemiczna w Polsce
średni czas potrzebny na przekształcenie zaległych faktur w
środki pieniężne (zmiana w ciągu ostatniego roku)
(% respondentów)

12%

Okres
płatności*
45%

PYTANIE ANKIETOWE

(średnia liczba dni)

43%

Jakie środki wprowadzono w celu ochrony
przepływów pieniężnych
przed ryzykiem brak płatności przez klienta?

#1
#2
#3

Zwiększenie czasu, kosztów i środków
na ściganie zaległych faktur
Wzmocnienie wewnętrznych procedur
kontroli należności
Opóźnienia w płatnościach dla
własnych dostawców

Wzrost

Bez zmian

Spadek

* Termin płatności + opóźnienie płatności
Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.
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Branża chemiczna
Podejście do zarządzania
należnościami i DSO

Możliwym wyjaśnieniem takiego stanowiska może być fakt,
że prawie połowa ankietowanych przedsiębiorstw nie
przewiduje w najbliższych miesiącach żadnych istotnych
problemów w zakresie efektywnego zarządzania
przepływami pieniężnymi. 48% nie spodziewa się trudności z
DSO, jedynie 29% przewiduje pogorszenie, a podobny odsetek
(23%) oczekuje poprawy

Branża chemiczna w Polsce
Wieloaspektowe podejście do zarządzania ryzykiem
kredytowym

zmiana w kosztach zarządzania kredytami (2021/2020)
(% respondentów)

25%

Być może nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę wysoki
wzrost kosztów zarządzania kredytami kupieckimi i
podwojenie umorzeń, że połowa branży zdecydowała się
pozostać nieubezpieczona i zachować ryzyko związane z
oferowaniem sprzedaży na termin we własnym zakresie.
Jednak 50% zgłaszających w tym roku samoubezpieczenie
nadal stanowi spadek rok do roku w porównaniu do 60%
zgłaszających to samo w roku ubiegłym. 46% skorzystało z
ubezpieczenia kredytu kupieckiego, co stanowi spadek w
stosunku do ubiegłorocznego wyniku 52%.

29%

Koszty
zarządzania
kredytem
kupieckim

46%

W przypadku przedsiębiorstw, które polegają na
wewnętrznych zasobach w zakresie windykacji
niezapłaconych faktur, najczęściej stosowaną techniką
zarządzania należnościami są przypomnienia o zaległościach.
46% ﬁrm poinformowało nas, że w tym roku wydało więcej na
zarządzanie swoimi działami kontroli należności, w
porównaniu do 29%, które nie odnotowały żadnych zmian, i
25%, które odnotowały spadek kosztów administracyjnych
związanych z zarządzaniem kredytami kupieckimi.
Przedsiębiorstwa odnotowały również wzrost kosztów
kapitałowych związanych z ﬁnansowaniem zewnętrznym i
windykacją należności.

Wzrost

Spadek

Branża chemiczna w Polsce
oczekiwane zmiany DSO w ciągu najbliższych 12 miesięcy
(% respondentów)

23%

Większość sektora chemicznego jest przygotowana na natłok
złych długów
Patrząc w przyszłość na najbliższe miesiące, większość
ankietowanych ﬁrm z branży powiedziała nam, że planuje
kontynuować obecne podejście do zarządzania kredytami
kupieckimi. Jednak niewielki odsetek planuje przejść na
zatrzymywanie i wewnętrzne zarządzanie ryzykiem
kredytowym klienta.
Spośród tych, którzy planują oprzeć się na własnych zasobach,
większość zamierza zwiększyć ofertę rabatów za wcześniejsze
płatności faktur oraz przeznaczyć więcej własnych środków na
windykację zaległych należności handlowych, zamiast zlecać
ją wyspecjalizowanym agencjom. Krótko mówiąc, większość
ﬁrm w polskim sektorze chemicznym będzie musiała wziąć na
siebie ciężar, jeśli klient zbankrutuje lub nie zapłaci. Takie
rozwiązanie jest preferowane w stosunku do zlecania kontroli
ryzyka kredytowego klienta ﬁrmie ubezpieczeniowej.

Bez zmian

Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.

48%

Wzrost

DSO
29%

Bez zmian

Spadek

Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.
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Branża chemiczna
Perspektywy dla przemysłu w 2022 r.
Wzrost uwarunkowany powstrzymaniem pandemii
Wybiegając w przyszłość do 2022 r., 52% przedstawicieli
branży wyraziło obawy, że jakiekolwiek utrzymujące się
skutki pandemii mogą negatywnie wpłynąć na działalność
gospodarczą i spowodować wolniejsze ożywienie
gospodarcze lub nawet jego brak w ciągu najbliższego roku.
Mogłoby to spowodować wzrost ryzyka braku płatności od
klientów B2B i doprowadzić do niedoborów płynności.
Jednak w większości przypadków branża jest optymistyczna
i 60% uważa, że w przyszłym roku odnotuje wzrost.

Branża chemiczna w Polsce
Spojrzenie w 2022 r.: dziesięć największych obaw
wyrażanych przez przedsiębiorstwa z branży
(% respondentów)

52
Przedłużenie pandemii

34
Zwiększona liczba bankructw

32
Deﬁcyty płynności

W tym kontekście oczekuje się, że handel na kredyt kupiecki
będzie odgrywał większą rolę w środowisku biznesowym w
przyszłym roku. 39% ﬁrm powiedziało nam, że będzie
częściej oferować odroczenie płatności, aby pobudzić
sprzedaż. Oceniając bardziej pozytywne skutki pandemii,
większość przedstawicieli branży wymieniła możliwości
handlowe wynikające ze wzrostu handlu internetowego.
Ponadto 43% respondentów stwierdziło, że podczas pandemii
zastosowało technologię cyfrową, a 55% planuje utrzymać
pracę w domu.

32
Niestabilność polityczna

30
Spowolnione lub zerowe odbicie gospodarki krajowej

29
Długotrwały spadek koniunktury światowej

21
Spowolnione lub zerowe odbicie niektórych branż

18
Trwające zakłócenia w łańcuchu dostaw

13
Ograniczenie przepływu towarów

13
Ryzyka cybernetyczne i ryzyka nadużyć
Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.

PYTANIE ANKIETOWE

Pandemia wywarła znaczny wpływ na
ﬁrmy. Która z poniższych kwestii, Twoim
zdaniem, będzie stanowiła stałą zmianę
w sposobie prowadzenia działalności?

Branża chemiczna w Polsce
jak przedsiębiorstwa oceniają swój możliwy wzrost w 2022 r.
(% respondentów)

(ranking według % respondentów)

#1
#2
#3

Praca zdalna
Zwiększona cyfryzacja
E-handel

POZyTyWNiE

60%

NEgATyWNiE żADNE Z POWyżSZyCh

22%

18%

Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.
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Dobra użytkowe
Opóźnienia w płatnościach i przepływy środków pieniężnych
40% faktur jest przeterminowanych
42% przedstawicieli branży dóbr użytkowych odnotowało w
tym roku wzrost opóźnień w płatnościach. Taki sam odsetek
nie odnotował żadnych zmian w porównaniu z rokiem
ubiegłym, a 16% stwierdziło, że doświadczyło zmniejszenia
opóźnień w płatnościach w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Wartościowo, opóźnienia w płatnościach dotyczą około 40%
całkowitej wartości faktur B2B, a 4% zostało umorzonych.
36% respondentów badania powiedziało nam, że poświęciło
więcej czasu i zaangażowało dodatkowe zasoby na próby
odzyskania niezapłaconych faktur. Kilku respondentów
ujawniło również wstrzymywanie płatności dla dostawców w
celu ochrony własnych przepływów pieniężnych.

Dobra użytkowe w Polsce
Procent łącznej wartości faktur B2B zapłaconych w terminie,
zaległych i umorzonych z powodu nieściągalności (2021/2020)
Opłacone 2021
w terminie 2020 n/d*
Opóźnione

Umorzone

58

38

2021
2020

n/d*

2021

4

2020 n/d*

*n/d = niedostępne
Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.

Dobra użytkowe w Polsce
średni czas potrzebny na przekształcenie zaległych faktur w
środki pieniężne (zmiana w ciągu ostatniego roku)
(% respondentów)

16%

42%

PYTANIE ANKIETOWE

Okres
płatności*
(średnia liczba dni)

42%

Bez zmian

Spadek

Jakie środki wprowadzono w celu ochrony
przepływów pieniężnych przed ryzykiem
braku płatności przez klienta?

#1
#2
#3

Zwiększenie czasu, kosztów i środków
na ściganie zaległych faktur
Wzmocnienie wewnętrznych procedur
kontroli należności
Opóźnienia w płatnościach dla własnych
dostawców

Wzrost

* Termin płatności + opóźnienie płatności
Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.
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Dobra użytkowe
Podejście do zarządzania należnościami i DSO
Gotówka króluje wśród osób unikających ryzyka
67% polskiej branży dóbr użytkowych preferuje sprzedaż
gotówkową od opartej o kredyt kupiecki. Powszechna
preferencja gotówki może wyjaśniać, dlaczego 42%
przedsiębiorstw nie odnotowało wzrostu opóźnień w
płatnościach w ciągu ostatniego roku. W przypadku
przedsiębiorstw decydujących się na sprzedaż na kredyt
kupiecki 67% stwierdziło, że oferuje rabaty za wcześniejsze
płatności, aby przyspieszyć napływ gotówki i zminimalizować
ryzyko niewywiązania się klienta z płatności. Duża część z nich
poinformowała również o wysyłaniu przypomnień o
płatnościach za faktury i dostosowywaniu terminów płatności.
Ten ostatni jest uważany przez przedsiębiorców z polskiej
branży za kluczowy punkt negocjacyjny w kontaktach z
klientami B2B.
Ograniczanie ryzyka sprzedaży na termin i ochrona
przepływów pieniężnych odbywa się w dużej mierze poprzez
faktoring (58% respondentów). Wydaje się, że jest to rozwiązanie
stosowane częściej niż ubezpieczenie kredytu kupieckiego,
które zgłosiło 48% respondentów.
Ponad połowa ﬁrm, które zdecydowały się pozostać
nieubezpieczone, zgłosiła wzrost kosztów związanych z
próbami odzyskania zaległych faktur. Obejmują one koszty
poniesione w związku z zaciągnięciem pożyczek zewnętrznych
w oczekiwaniu na zapłatę faktur. Jest to drugi co do wielkości
koszt zgłaszany przez przedsiębiorstwa.

Dobra użytkowe w Polsce
zmiana w kosztach zarządzania kredytami (2021/2020)
(% respondentów)

6%

39%

Wzrost

Bez zmian

55%

Spadek

Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.

Dobra użytkowe w Polsce
oczekiwane zmiany DSO w ciągu najbliższych 12 miesięcy
(% respondentów)

24%

Rosnący apetyt na ubezpieczenie kredytu kupieckiego w
przyszłym roku
Chociaż większość przedsiębiorców z polskiej branży dóbr
użytkowych poinformowała nas, że zamierza kontynuować to
samo podejście do zarządzania należnościami w nadchodzących
miesiącach (głównie sprzedaż gotówkowa lub rabaty za szybkie
płatności i przypomnienia o zaległych fakturach), znacząca
mniejszość wyraziła zainteresowanie ubezpieczeniem kredytu
kupieckiego. Jest to prawdopodobnie spowodowane coraz
powszechniejszym uznaniem, że ubezpieczenie kredytu
kupieckiego może być bardziej opłacalnym podejściem do
zarządzania sprzedażą z odroczonym terminem płatności,
szczególnie w odniesieniu do kontroli należności i należytej
staranności.
Patrząc na trendy DSO, 46% ﬁrm z branży nie przewiduje
żadnych istotnych zmian, 30% spodziewa się pogorszenia, a 24%
przewiduje poprawę.

Koszty
zarządzania
kredytem
kupieckim

46%

DSO
30%

Wzrost

Bez zmian

Spadek

Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.
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Dobra użytkowe
Perspektywy dla przemysłu w 2022 r.
Zaufanie przedsiębiorców w dużej mierze pozytywne w
perspektywie 2022 r.
68% ﬁrm z branży dóbr użytkowych pozytywnie ocenia swój
wzrost w przyszłym roku, 21% jest nastawionych
negatywnie, a pozostali nie przewidują ani wzrostu, ani
spadku.
Ten optymistyczny pogląd wydaje się być w dużej mierze
oparty na opinii, że sprzedaż z odroczonym terminem
płatności będzie kontynuowana w zwiększonym tempie w
celu stymulowania popytu (jak przewiduje 27%
respondentów) lub przynajmniej w obecnym tempie (27%
respondentów) w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. 64%
przyznało, że ich optymizm co do wzrostu jest uzależniony
od globalnego powstrzymania pandemii i skutecznego
zarządzania programami szczepień. Nieosiągnięcie tego celu
mogłoby wpłynąć na gospodarkę światową i utrudnić odbicie
polskich przedsiębiorstw eksportowych.
Jeśli chodzi o bardziej pozytywne skutki pandemii, 67%
respondentów stwierdziło, że będzie nadal rozwijać
działalność w zakresie handlu internetowego, którą
rozpoczęło lub zwiększyło w czasie pandemii, a 61%
stwierdziło, że nadal będzie zezwalać na pracę w domu.

Dobra użytkowe w Polsce
Spojrzenie w 2022 r.: dziesięć największych obaw
wyrażanych przez przedsiębiorstwa z branży
(% respondentów)

64
Przedłużenie pandemii

45
Spowolnione lub zerowe odbicie niektórych branż

45
Niestabilność polityczna

39
Zwiększona liczba bankructw

39
Deﬁcyty płynności

33
Długotrwały spadek koniunktury światowej

33
Spowolnione lub zerowe odbicie gospodarki krajowej

30
Ryzyka cybernetyczne i ryzyka nadużyć

24
Polityki pieniężne

21
Trwające zakłócenia w łańcuchu dostaw
Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.

PYTANIE ANKIETOWE

Pandemia wywarła znaczny wpływ na
ﬁrmy. Która z poniższych kwestii, Twoim
zdaniem, będzie stanowiła stałą zmianę
w sposobie prowadzenia działalności?

Dobra użytkowe w Polsce
jak przedsiębiorstwa oceniają swój możliwy wzrost w 2022 r.
(% respondentów)

(ranking według % respondentów)

#1
#2
#3

E-handel
Praca zdalna
Zwiększona cyfryzacja

POZyTyWNiE

68%

NEgATyWNiE żADNE Z POWyżSZyCh

21%

11%

Próba: wszyscy respondenci badania
Źródło: Barometr praktyk płatniczych ﬁrmy Atradius — listopad 2021 r.
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Projekt ankiety
Cele badania
Atradius przeprowadza coroczne przeglądy
międzynarodowych praktyk płatniczych ﬁrm za pomocą
badania zwanego „Barometrem praktyk płatniczych ﬁrmy
Atradius”. Niniejszy raport, stanowiący część edycji 2021
Barometru praktyk płatniczych Atradius dla Europy,
koncentruje się na Polsce. Badaniem objęto 200 ﬁrm z
polskiego sektora rolno-spożywczego, chemicznego i dóbr
użytkowych. Ze względu na tegoroczną zmianę metodologii
badań porównania rok do roku nie są możliwe w niektórych
przypadkach. Mimo to, gdy zachodzi taka możliwość w
badaniu, wartości z zeszłego roku są używane jako punkt
odniesienia.
Badanie zostało przeprowadzone wyłącznie dla ﬁrmy
Atradius przez ﬁrmę CSA Research.

POLSKA - suma wywiadów
Badane branże

Branża rolno-spożywcza
Branża chemiczna
Dobra użytkowe

Rolno-spożywcze

Chemiczne

Dobra
użytkowe

(%)

(%)

(%)

50
17

38
13

39
6

26

34

42

7

16

12

Rolno-spożywcze

Chemiczne

Dobra
użytkowe

(%)

(%)

(%)

Mikroprzedsiębiorstwa 65
MŚP — małe przedsiębiorstwa 14
MŚP — średnie przedsiębiorstwa 19
Duże przedsiębiorstwa
2

34
27
25
14

30
30
36
3

Sektor

Firmy
Ankietowane
Produkcja
handel hurtowy
handel detaliczny /
Dystrybucja
Usługi
Rozmiar ﬁrmy

Zakres badania
Populacja podstawowa: przeprowadzono rozmowy z
odpowiednimi osobami odpowiedzialnymi za
zarządzanie należnościami.
Projekt próby: Strategiczny Plan Doboru Próby umożliwia
przeprowadzenie analizy danych krajowych z podziałem
na sektory i wielkość ﬁrmy.
Proces selekcji: wybrano ﬁrmy i skontaktowano się z
nimi za pomocą międzynarodowego panelu
internetowego. Selekcja odpowiedniego respondenta i
kontrola kwoty odbywały się na początku wywiadu.
Próba: Łącznie przeprowadzono wywiady z N=200
osobami.
Wywiad: Wywiady wspomagane internetowo przez
komputer (CAWi) trwające ok. 15 minut.
Okres przeprowadzania wywiadów: 3 kwartał 2021 r.

Firmy
Ankietowane

Załącznik z danymi
statystycznymi
Szczegółowe wykresy i dane przedstawiono w Załączniku z
danymi statystycznym.
Stanowi on część Barometru praktyk płatniczych ﬁrmy
Atradius z listopada 2021 r. dostępnego na stronie
www.atradius.com/publications
Pobierz w formacie PDF (tylko w języku angielskim).

Wszelkie prawa zastrzeżone Atradius N.V. 2021
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.
Więcej informacji na temat praktyk windykacji należności B2B w Polsce i na świecie można znaleźć na stronie
atradiuscollections.com
Strona w języku polskim: atradius.pl
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Znajdź Atradius
w mediach

@Atradius

Atradius

Atradius
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David Ricardostraat 1 · 1066 JS Amsterdam
Postbus 8982 · 1006 JD Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31 20 553 9111
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