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Polska, 2019 –implikacje eksportowe 



■ Głównym źródłem wzrostu PKB są wydatki 

konsumpcyjne

■ Negatywny wpływ na PKB – spowolnienie w strefie euro

■ Spowolnienie w inwestycjach w środki trwałe (niższa 

absorbcja funduszy unijnych)

■ Dane PMI bardziej pesymistyczne niż oficjalne wyniki. 

Niemniej jednak dane z produkcji za sierpień 2019 

pokazują juz spadek o 1,3% r/r.
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Sytuacja gospodarcza Polski oraz perspektywy

PKB w 2018 oraz prognoza

Źródło: mbank ( na podstawie GUS)

Ścieżka rozwoju PKB 

Koniunktura – oczekiwania vs rzeczywistość
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■ W 2018 upadłosci wzrosły +4,6%, 

podczas gdy postępowania 

restrukturyzacyjne +33%

■ Najwiekszy wzrost był w Transporcie 

+40%, Maszyny i Urządzenia +20% 

oraz handlu detalicznym + 7%

Źródło: COIG

Upadłości i restrukturyzacje – wyhamowanie chwilowe?



■ Obserwujemy niższą dynamikę wzrostu depozytów 

przedsiebiorstw 

■ Jest to w dużej mierze wynik uszczelnienia systemu 

podatkowego, pogorszenia wyników w części sektorów oraz 

przesunięcia strukturalnego dochodu narodowego od 

przedsiębiorstw do pracowników.

■ Należy mieć na uwadze również plany dotyczące zniesienia 

limitu ZUS oraz podniesienia płacy minimalnej.
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■ Wzrost po stronie kredytów bieżących 

wiele mówi o sytuacji płynnościowej 

przedsiębiorstw niefinansowych

Sytuacja przedsiębiorstw w Polsce

Źródło: mbank



■ W porównaniu do 2018 w bieżącym roku znacznie 

wzrósł odsetek transakcji z odroczonym terminem 

płatności.

■ Jest to jednak wciąż poniżej wartości notowanych w 

Czechach (87,6%), Rumunia (68,2%), Słowacji 

(91,2%) czy Węgier (77,8%)

■ Do wzrostu transakcji „na kredyt” przyczyniły się 

głównie:

 Wzrost popytu krajowego

 Bardziej dynamiczne przepływy eksportowe

 Problemy z płynnością / niewystarczające 

środki obrotowe firm
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Praktyki płatnicze – pozytywna czy negatywna zmiana?
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Praktyki płatnicze – Polska na tle Europy Środkowo - Wschodniej

■ W 2019 badane firmy wskazały na znaczący wzrost średnich terminów płatności, 

z 30 dni do 38 dni. 

■ Tym samym terminy płatności należą do najdłuższych w Europie Środkowo-

Wschodniej.

■ Najbardziej zostały wydłużone terminy płatności w sektorach dóbr 

konsumpcyjnych oraz maszyn i urządzeń (z 16 na 31 dni vs 23 dni w 2018)

■ Najkrótsze terminy płatności notowane są w sektorze rolno-spożywczym (23 dni)

Czas oczekiwania na zapłatę w 

Europie Środkowo Wschodniej



7

Europa Środkowo-Wschodnia – wiekowanie przeterminowań

Europa Środkowo-Wschodnia – procent należności 

przeterminowanych w handlu krajowym i eksporcie 

Praktyki płatnicze – niepokojące sygnały

39% Przeterminowane 

faktury w 2018

29%
Sprzedaż na kredyt 

kupiecki 2018
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Handel zagraniczny – ogólna sytuacja

■ W 2018 eksport wyniósł 221 mld eur i był wyższy o 

7% (r/r)

■ Tempo wzrostu polskich obrotów towarowych 

pozytywnie zaskakuje również w 2019

■ Szybsze tempo wzrostu exportu vs importu 

pozwoliło na 8,5 krotną redukcję deficytu obrotów 

towarowych, do ok 167 mn eur.

■ Co ważne ten wynik udało sie osiągnąć w 

warunkach spowolnienia w europejskim przemyśle. 

■ Wśród kierunków które napędzają nasz eksport 

towarów znajdują się rynki uchodzące za „słabsze 

ogniwa” UE tj. Francja (wzrost o 6,2%), Wielka 

Brytania (wzrost o 5,6%), Węgry (wzrost o 11,5%) 

oraz Słowacja (wzrost o 10,4%)

■ Stagnacja w eksporcie do Czech (wynik 

spowolnienia w branży motoryzacyjnej)

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Wartość eksportu w PKB to  

46%. Dla porównania w 

Czechach to 78%, a na 

Słowacji ponad 90%

Sytacja na głównych rynkach 

eksportowych ma bezpośredni 

wpływ na płynność polskich 

przedsiębiorstw 

eksportujących swoje towary.
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Główne kierunki eksportu - koncentracja

Źródło: PAP/GUS 
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Barometr Praktyk Płatniczych jako narzędzie do ograniczania ryzyka w handlu 

zagranicznym
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Handel z Europą Zachodnią - Niemcy

GDP 2020: +1,6 

Nieściągalne należności B2B (% 

całkowitej wartości należności)

Przeterminowane

Nieściągalne

Upadłości w Niemczech 

(zmiana r/r)
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Handel z Europą Zachodnią – Wielka Brytania

GDP 2020: +1,8 

Nieściągalne należności B2B (% 

całkowitej wartości należności)

Przeterminowane

Nieściągalne

Upadłości w Wielkiej 

Brytanii (zmiana r/r)



■ Dobra kondycja gospodarki

■ Aż 86,7% sprzedaży B2B z odroczonym 

terminem płatności

■ Duże uzależnienie od eksportu przemysłu 

motoryzacyjnego, w szczególności do 

Niemiec

13

Czechy – największy partner handlowy w Europie Środkowo Wschodniej

■ Ponad 85% respondentów oczekuje, że morale 

płatnicze nie zmienią się lub poprawią

■ Terminy płatności w sektorze maszynowym 

poprawiły się z 44 do 32 dni (średnio)

■ Najkrótsze terminy płatności oferowane w 

przemyśle rolno – spożywczym (22 dni)

■ Najbardziej pogorszyło sie ryzyko kredytowe w 

Transporcie. Ponad 36,8% wartości faktur nie jest 

płacona w terminie

■ Najwyższy procent nieściągalnych należności jest 

w sektorze dóbr konsumcyjnych 2,6% oraz 

chemicznym 2,2%

Nieściągalne należności B2B

(% całkowitej wartości należności)

Przeterminowane

Nieściągalne

■ Średnie terminy płatności to 31 dni ( pogorszenie z 26 dni w 2018) 

■ Poniżej średniej w Europie Środkowo-Wschodniej (37 dni).
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Rumunia – wzrost eksportu o 18% 

Nieściągalne należności B2B

(% całkowitej wartości należności)

Przeterminowane

Nieściągalne

■ 28% respondentów spodziewa się poprawy 

warunków płatności, a tylko 12% ich pogorszenia.

■ Najdłuższe terminy płatności są oferowane w 

sektorze budowlanym (45 dni). Niewiele mniej 

oferują branże chemiczna i stalowa (41 dni). 

■ Najkrótsze terminy płatności sa oferowane w 

branży rolno – spożywczej (32 dni)

■ Najwieksze ryzyko jest w branży chemicznej, 

gdzie ponad 22% wartości faktur pozostaje 

niezapłacona w terminie. 

■ Najwyższy wskaźnik należności nieściągalnych 

jest w branży stalowej, ponad 3,52%

■ Spodziewany wzrost upadłości o +3%

■ Gospodarka będzie sie rozwijać w tempie 

+3%, niemniej jednak w 2020 

spodziewane jest spowolnienie

■ Ponad 68% handlu B2B odbywa sie w 

kredycie kupieckim

■ Średnie terminy płatności to 40 dni (pogorszenie z 34 dni w 2018) 

■ Powyżej średniej w Europie Środkowo-Wschodniej (37 dni).
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Słowacja – dynamika wzrostu eksportu +9,5%

Nieściągalne należności B2B

(% całkowitej wartości należności)

Przeterminowane

Nieściągalne

■ Gospodarka rozwija sie solidnie, 

powyżej 3%

■ Słowacka gospodarka jest zależna 

od eksportu. Eksport stanowi ponad 

90% wartości PKB

■ W tym kontekście szczególnie 

uważnie należy przyglądać sie 

branży motoryzacyjnej.

■ Ponad 91,5% transakcji B2B na 

zasadzie odroczonych terminów 

płatności

■ Ponad 80% respondentów nie spodziewa sie 

pogorszenia warunków płatności.

■ Najdłuższe terminy płatności są oferowane w 

sektorze maszynowym ( 44 dni). Jest to znaczące 

pogorszenie z 33 dni w roku ubiegłym

■ Co ciekawe najkrótsze terminy płatności są 

oferowane w branży budowlanej (28 dni)

■ Pomimo tego najwieksze ryzyko jest w branży 

budowlanejj, gdzie ponad 25% wartości faktur 

pozostaje niezapłacona w terminie. 

■ Najwyższy wskaźnik należności nieściągalnych 

jest w branży chemicznej – 2,1%

■ Średnie terminy płatności to 33 dni ( 31 dni w 2018) 

■ Poniżej średniej w Europie Środkowo-Wschodniej (37 dni).
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Węgry – więcej eksportu o 8% 

Nieściągalne należności B2B

(% całkowitej wartości należności)

Przeterminowane

Nieściągalne

■ Gospodarka rośnie w tempie ponad 

4%, głównie napędzana popytem 

wewnętrznym.

■ Niemniej jednak obserwujemy 

wyhamowanie eksportu do sterfy 

euro.

■ Prawie 80% transakcji B2B jest na 

warunkach kredytu kupieckiego.

■ Tylko 10% respondentów oczekuje pogorszenia 

warunków płatności

■ Najdłuższe terminy płatności są oferowane w 

sektorze chemicznym (42 dni). W 2018 było to 32 

dni

■ Również w branży stalowej zaobserwowano 

wzrost terminów płatności  z 20 do 36 dni

■ Najkrótsze terminy płatności są w branży rolno -

spożywczej, 23 dni oraz usługach 27 dni

■ Najwyższe ryzyko kredytowe jest w branżach 

stalowej oraz chemicznej. 

■ Najwyższy wskaźnik należności nieściągalnych 

jest w branży maszynowej– 2% oraz budowlanej 

1,7%

77,8%

■ Średnie terminy płatności to 31 dni (31 dni w 2018) 

■ Jedne z najkrótszych terminów płatności



■ WEWNĘTRZNE

 Dalsze uszczelnianie systemu 

podatkowego, wprowadzanie 

rozwiązań tj „split payment”

 Zniesienie limitu ZUS

 Podnoszenie płacy minimalnej

 Wprowadzenie ustawy o zatorach 

płatniczych

Dostępność i koszt kredytu 

obrotowego

 Koszty energii
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Podsumowanie – czynniki, które będą miały wpływ na terminy płatności

■ ZEWNĘTRZNE

 Brexit – Wielka Brytania to jeden z 

głównych partnerów handlowych

 Ogólnoświatowa sytuacja w branży 

motoryzacyjnej

 Sytuacja w Niemczech oraz 

Czechach

Ceny surowców
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