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W listopadzie 2007 r. wskaźnik bezpieczeń-
stwa w obrocie gospodarczym (BOG) 
przyjął wartość 22,77 punktów w przypad-
ku dostawców usług finansowych, 26,59 
punktów w przypadku 

dostawców usług masowych oraz odpowiednio 
29,20 punktów w przypadku przedsiębiorców. 
Wartości te oznaczają jednocześnie sumaryczne 
dodatnie saldo wskazań na pytania cząstkowe 
wchodzące w skład wskaźnika BOG. Do bu-
dowy wskaźnika wykorzystano metodę standa-
ryzowanych sum. Wskaźnik może przyjmować 
wartości z zakresu od -100 do 100. Wzrost 
jego wartości oznacza poprawę oceny bezpie-
czeństwa w obrocie gospodarczym. 

Przedstawiciele badanych instytucji zgod-
nie postrzegają problem nieterminowego 
regulowania płatności jako istotną przeszko-
dę w prowadzeniu działalności gospodarczej. W największym 
stopniu problem zauważany jest przez dostawców usług finanso-
wych oraz przedsiębiorców. Najczęściej problem nieterminowe-
go regulowania należności obserwowany jest przez dostawców 

usług masowych, relatywnie najrzadziej przez 
dostawców usług finansowych. Przedsiębior-
cy, a następnie dostawcy usług finansowych 
wysoko oceniają zdolność kontrahentów do 
regulowania bieżących zobowiązań. 

Terminowo jest jednak płacona tylko 
część wszystkich należności. 13 proc. bada-
nych deklaruje, że terminowo otrzymuje nie 
więcej niż jedną czwartą należności. Ogólnie 
w jednej trzeciej badanych podmiotów jest to 
między 51 a 75 proc. wszystkich należności. 
Płatności regulowane w terminie stanowią 
ponad połowę wszystkich należności w 61 
proc. dostawców usług finansowych, 73 proc. 
dostawców usług masowych oraz 70 proc. 
przedsiębiorców. Zdecydowanie największa 
grupa badanych szacuje poziom wierzytelno-

ści, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu 
na kwotę powyżej 150 tysięcy złotych.

Poziom przeterminowanych wierzytelności, oceniany jest 
jednak w większości przypadków jako raczej niski zarówno 

w przypadku kontrahentów indywidualnych, jak i biznesowych. 
Częste są również opinie, iż w badanych podmiotach sytuacja się 
poprawia oraz oczekiwany jest spadek przeterminowanych płat-
ności bądź brak zmiany w tym zakresie. 

Zatory płatnicze oraz zaległe i stracone 
zobowiązania są przedmiotem regularnego 
monitoringu i oceny metodą wskaźnika BOG 
(bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym). 
Inicjatorami projektu zapoczątkowanego 
w listopadzie 2007 r. są Związek Banków 
Polskich, InfoMonitor oraz Pentor Research 
International. 

Płatności regulowane w terminie 
stanowią ponad połowę wszystkich 
należności w 61 proc. dostawców usług 
finansowych, 73 proc. dostawców usług 
masowych oraz 70 proc. przedsiębiorców

PłatnOścI pod kontrolą 

BOG-a



Nowoczesny Bank Spółdzielczy30

Jako najbardziej zadłużoną pod względem należności prze-
terminowanych postrzega się branżę handlu hurtowego. Badani 
najczęściej próbują odzyskać wierzytelności poprzez listowne, 
osobiste bądź telefoniczne wezwanie kontrahenta do zapłaty.

nieterminowe regulowanie płatności
Większość badanych jest zdania, że nieterminowe regulowa-

nie płatności jest poważnym problemem i stanowi przeszkodę 
w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na czterostopniowej 
skali, gdzie 1 oznacza niewielką przeszkodę, a 4 – poważną, 68 
proc. wskazuje odpowiedź 3 lub 4. Przedstawiciele sektora fi -
nansowego w największym stopniu postrzegają ten problem, 
jako poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodar-
czej. W tym segmencie odpowiedzi 3 i 4 stanowią trzy czwarte 
wszystkich odpowiedzi udzielonych na to pytanie (75 proc.).

Opinie badanych o tym, czy w branży, w której działają 
ich fi rmy problem nieterminowo płaconych należności jest 
częsty, czy też rzadki są podzielone. Na czterostopniowej 
skali, gdzie 1 oznacza rzadkie, a 4 częste, blisko jedna piąta 
badanych (18 proc.) wskazuje odpowiedź 1, a 30 proc. – 2. 
Jednocześnie jedna piąta (21 proc.) – wskazuje odpowiedź 4, 
a 29 proc. – 3. Spośród badanych grup w największym stop-
niu przedstawiciele dostawców usług masowych postrzegają 
problem nieterminowego regulowania należności, jako taki, 
który często występuje w ich branży. W tym segmencie na 
skali czterostopniowej odpowiedzi 3 i 4 – pojawiają się w 59 
proc. przypadków. W najmniejszym stopniu nasilenie nieter-
minowego regulowania należności obserwowane jest wśród 
dostawców usług fi nansowych.

Zdolność do regulowania bieżących 
zobowiązań

Zdolność kontrahentów do terminowego regulowania bie-
żących należności oceniana jest raczej wysoko przez większość 
reprezentantów badanych grup. Z trzech badanych segmentów 
przedsiębiorcy najwyżej oceniają zdolność swoich kontrahentów 
do bieżącego regulowania zobowiązań (76 proc.), a w dalszej ko-
lejności dostawcy usług fi nansowych (72 proc.) oraz dostawcy 
usług masowych (62 proc.).

należności płacone w terminie 
vs. należności przeterminowane

Blisko jedna trzecia badanych (31 proc.) twierdzi, że między 51 
a 75 proc. wszystkich należności wobec ich fi rm jest płacona termi-
nowo, kolejne 24 proc. badanych wskazuje, iż jest to w przedziale 

76–90 proc., oraz 12 proc. iż należności płacone w terminie stano-
wią 90 proc. i więcej. 13 proc. wszystkich respondentów deklaruje, 
że terminowo otrzymują nie więcej niż jedną czwartą należności. 

W grupie dostawców usług fi nansowych największy odsetek 
respondentów (61 proc.) twierdzi, że płatności płacone w ter-
minie stanowią ponad połowę wszystkich należności. W grupie 
dostawców usług masowych 73 proc. twierdzi, że ponad połowa 
wszystkich płatności jest opłacana terminowo. 70 proc. bada-
nych przedsiębiorców deklaruje, że powyżej 50 proc. należności 
jest płacone w terminie.  

Wierzytelności przeterminowane
Blisko jedna trzecia badanych (32 proc.) ocenia, że poziom 

wierzytelności, których termin płatności minął przynajmniej 60 
dni temu, jest w badanych fi rmach raczej lub zdecydowanie wy-
soki w przypadku klientów indywidualnych. Jako raczej lub zde-
cydowanie niski ocenia ten poziom 64 proc., a wśród dostawców 
usług masowych jest to 56 proc. przypadków, dostawców usług 
fi nansowych 64 proc., a przedsiębiorców 76 proc.

W przypadku kontrahentów biznesowych sytuacja przedsta-
wia się lepiej. Co czwarty (23 proc.) spośród badanych twierdzi, 
że poziom przeterminowanych wierzytelności jest zdecydowanie 
lub raczej wysoki, a 75 proc., że raczej lub zdecydowanie niski. 
Dwie trzecie dostawców usług fi nansowych (68 proc.) podziela 
tę opinię. W grupie przedsiębiorców i dostawców usług maso-
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wych ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi odpo-
wiednio 80 i 79 proc.

Ocena zmian, jakie w tej sferze nastąpiły w ostat-
nich miesiącach, jest raczej optymistyczna. Co dzie-
siąty badany (12 proc.) w przypadku oceny klientów 
indywidualnych twierdzi, że poziom wierzytelności  
wzrósł, a 35 proc., że poziom ten zmalał. Wzrost 
w przypadku klientów korporacyjnych deklaruje 
7 proc. badanych, a spadek – 29 proc.

W warstwie prognostycznej największa grupa ba-
danych twierdzi, że nie nastąpi zmiana w poziomie 
wierzytelności przeterminowanych. W przypadku 
klientów indywidualnych takiego zdania jest 47 proc. Jednocześ-
nie 33 proc. przewiduje spadek, a 15 proc. – wzrost. W przy-
padku klientów korporacyjnych – 55 proc. respondentów nie 
przewiduje zmiany wielkości zadłużenia przeterminowanego, 28 
proc. prognozuje spadek, a 11 proc. wzrost. Największy opty-
mizm przejawiają przedsiębiorcy, którzy najczęściej przewidują 
spadek przeterminowanych należności w najbliższych miesią-
cach (34 proc. wskazań).

Jak odzyskać zaległości?
Respondenci zapytani, jak radzą sobie z nierzetelnymi kontra-

hentami, najczęściej wskazują na listowne wezwania do zapłaty wie-
rzytelności. W okresie trzech ostatnich miesięcy taką metodą odzy-
skiwania zaległych wierzytelności posłużyło się 93 proc. badanych. 
Jest to zarazem metoda najczęściej wykorzystywana przez grupę do-
stawców usług masowych (96 proc. wskazań) oraz dostawców usług 
fi nansowych (93 proc.). Przedsiębiorcy zwykle posługują się metodą 
wezwań telefonicznych (95 proc. wskazań). Najmniej popularne 
działanie to sprzedaż należności. W ostatnich miesiącach zastosowa-
ło ją 23 proc. dostawców usług fi nansowych, co dziesiąty dostawca 
usług masowych (11 proc.) i przedsiębiorca (10 proc.).

Przeciętnie co piąty (20 proc.) wierzyciel podał w ostatnich trzech 
miesiącach swoich dłużników do Biura Informacji Gospodarczej.

Zadłużenie w branżach
Badani postrzegają branżę handlu hurtowego jako najbardziej 

zadłużoną pod względem przeterminowanych należności. Poziom 
zadłużenia przeterminowanego w sektorze handlu hurtowego oce-
niono średnio na 2,4 na skali czterostopniowej, gdzie 1 oznacza 
zdecydowanie niski, a 4 – zdecydowanie wysoki. Handel detaliczny 
oraz budownictwo oceniono na 2,3. Najbardziej zadłużona zda-
niem przedsiębiorców branża to handel hurtowy (średnia 2,5). Zda-
niem dostawców usług masowych najbardziej zadłużone są fi rmy 
prowadzące działalność usługową komunalną i społeczną (średnia 
ocena: 2,5). Zdaniem grupy dostawców usług fi nansowych najbar-
dziej zadłużone są sektor handlu hurtowego, handlu detalicznego, 
budownictwa oraz przemysłu lekkiego (2,4).

Poziom wierzytelności
Poziom wierzytelności klientów indywidualnych, których 

termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu wynosi po-
wyżej 10 proc. ogółu wierzytelności dla co piątego (19 proc.) 
podmiotu z badanych. Jednocześnie 18 proc. twierdzi, że po-
ziom wierzytelności przeterminowanych stanowi jedynie 1 lub 

2 proc. wszystkich wierzytelności. Wierzytelności przetermino-
wane, w stosunku do ogółu wierzytelności przekraczają 5 proc. 
w przypadku 47 proc. dostawców usług fi nansowych i dostaw-
ców usług masowych. 

W przypadku klientów korporacyjnych 20 proc. responden-
tów twierdzi, że poziom wierzytelności wobec ich fi rm, których 
termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu stanowi 1–2 
proc. ogółu wierzytelności, a 18 proc. uważa, że wynosi on po-
wyżej 10 proc. Wierzytelności przeterminowane, w stosunku do 
ogółu wierzytelności przekraczają 5 proc. w przypadku 50 proc. 
dostawców usług fi nansowych, 32 proc. dostawców usług maso-
wych oraz w przypadku 54 proc. przedsiębiorców. 

Ponad jedna trzecia badanych szacuje poziom wierzytelności, 
których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu, na kwo-
tę powyżej 150 tysięcy złotych. Taki poziom zadłużenia wskazywa-
ny jest przez większość we wszystkich badanych grupach. Wśród 
dostawców usług fi nansowych taki poziom wskazywany jest przez 
44 proc. badanych, wśród dostawców usług masowych – przez 23 
proc., a wśród przedsiębiorców – przez 36 proc.  ®
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