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Wstęp 

Szanowni Państwo, 

To już 27. edycja Raportu BIG, w której publikujemy wyniki badania opinii na 
temat bezpieczeństwa prowadzenia biznesu w Polsce przeprowadzonego 
wśród przedsiębiorców z wielu branż. W najnowszej publikacji prezentujemy 
dane wpływające na poziom Wskaźnika Bezpieczeństwa Działalności 
Gospodarczej, takie jak zdolność do regulowania bieżących zobowiązań, 
skalę problemu nieterminowych płatności oraz szacunkowy poziom 
zadłużenia kontrahentów. 

Optymistyczną zmianą, która nastąpiła w ciągu trzech miesięcy od publikacji 
poprzedniej części raportu, jest wzrost głównego Wskaźnika BIG o 1,7 pkt. 
proc. Co ciekawe, został on odnotowany pomimo narastającego konfliktu na 
Ukrainie i po wprowadzeniu kolejnej transzy sankcji gospodarczych 
w sierpniu 2014 r. Jak pokazują poniższe badania, zmiana ta dotyczy 
większości przebadanych branż i sektorów, co pozwala przypuszczać, że 
dynamika zostanie utrzymana także w kolejnych miesiącach. 

Niewątpliwy wpływ na taki wynik ma fakt, że zmniejszył się odsetek firm, 
które wskazywałyby zatory płatnicze jako poważną barierę dla rozwoju ich biznesu. W stosunku do 
poprzedniej edycji badania różnica ta wynosi 9 pkt. proc. i obecnie zatory płatnicze jako problem traktuje 72 
proc. respondentów. Na wzrost Wskaźnika BIG wpływ miał także niski poziom przeterminowanych 
wierzytelności, który nie uległ w ciągu minionego kwartału zmianie i co istotne, firmy nie prognozują, aby 
uległ zmianie w najbliższym czasie. 

Poniższy Raport BIG pokazuje również, że firmy szukają coraz skuteczniejszych sposobów na odzyskiwanie 
przeterminowanych należności. Wskazuje na to fakt, że prawie połowa przedsiębiorstw skorzystała w ciągu 
ostatniego kwartału z usług komornika lub podjęła inne działania prawne. Oznacza to, że przedsiębiorcy 
stają się coraz bardziej wyedukowani w zakresie możliwości, które pozwalają odzyskiwać zaległe należności. 
Nie zmienia to faktu, że wciąż niewielu decyduje się wykorzystać możliwości, które daje współpraca 
z Biurami Informacji Gospodarczej. 

Aktualna edycja raportu zawiera także sekcję poświęconą firmom działającym w województwie śląskim, 
które bardzo pozytywnie wyróżniają się na tle wyników badania ogólnopolskiego. Na wyróżnienie zasługuje 
fakt, że 68 proc. śląskich firm sprawdza swoich kontrahentów przed podpisaniem umowy, podczas gdy 
w przypadku wyników ogólnopolskich jedynie 32 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało takie działanie. 

Nie zdradzając więcej szczegółów, zapraszam do lektury. 

 

Sławomir Grzelczak 

Prezes Zarządu 
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 
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Badanie – Wskaźnik BIG 

Po raz 27 BIG InfoMonitor publikuje raport prezentujący między innymi Wskaźnik Bezpieczeństwa 
Działalności Gospodarczej. Zatory płatnicze oraz zaległe i utracone zobowiązania stanowią ważne 
zagadnienie w życiu gospodarczym, dlatego co kwartał, od listopada 2007 r. przeprowadzamy badanie 
wśród przedsiębiorców we współpracy z TNS Polska. W ten sposób powstał Raport BIG, który mierzy 
poziom bezpieczeństwa działalności gospodarczej i pozwala określić odczucia przedsiębiorców oraz 
kierunek zmian, w podejściu do płacenia i odzyskiwania należności.  

Badanie zrealizowano w formie wywiadów telefonicznych (CATI - wywiady telefoniczne wspomagane 
komputerowo) na losowo – kwotowej próbie firm działających w Polsce, które posiadają przeterminowane 
zobowiązania (zapadalność, co najmniej 60 dni przed datą realizacji badania): 

1. Dostawcy usług masowych (N=50) 

2. Dostawcy usług finansowych (N=50) 

3. Branża budowlana (N=50) 

4. E-commerce (N=50) 

5. Branża turystyczna (N=50) 

6. Przedsiębiorstwa z innych branż (N=50) 

Wywiady zrealizowano z: 

 firmami, których klienci lub kontrahenci posiadają obecnie, bądź posiadali w ciągu ostatnich 
3 miesięcy, przeterminowane o co najmniej 60 dni płatności wobec firmy respondenta 

 z osobami decydującymi lub współdecydującymi o kwestiach finansowych w firmie 

Najnowsza edycja badania prezentuje również analizę bezpieczeństwa prowadzenia działalności 
gospodarczej w województwie śląskim. W badaniu wzięły udział firmy, które spełniają jednocześnie 
następujące warunki: 

 posiadają siedzibę w województwie śląskim 

 zatrudniają od 10 do 249 pracowników 

 działają w jednej z następujących branż: budowlanej, dostawców usług masowych, e-commerce, 
przedsiębiorczości 

Jesteśmy ciekawi Państwa opinii na temat naszego raportu, a także liczymy na sugestie, co do zmian 
i udoskonalenia jego zawartości merytorycznej. Uwagi prosimy kierować na adres e-mail RaportBIG@big.pl 

http://www.big.pl/
mailto:RaportBIG@infomonitor.pl
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Najważniejsze liczby 

16 pkt.                 wartość Wskaźnika Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (wrzesień 2014r.) 

22,3 pkt.  wartość Wskaźnika BIG w sektorze usług finansowych 

16,8 pkt.  wartość Wskaźnika BIG wśród przedsiębiorców  

9,9 pkt.  wartość Wskaźnika BIG wśród dostawców usług masowych 

72%   ankietowanych firm uważa, że nieterminowe płatności stanowią poważną 

przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej 

63%  ankietowanych firm pozytywnie ocenia zdolność kontrahentów do regulowania 

bieżących zobowiązań 

50%  firm boryka się z problemem nieterminowego regulowania należności 

36%  ankietowanych firm ocenia, że suma należności z jakimi zalegają na ich rzecz 

kontrahenci przekracza 100 tysięcy złotych 

 

http://www.big.pl/
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Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (Wskaźnik BIG) 

Najnowsze badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2014 r., a więc w okresie narastającego konfliktu na 
Ukrainie i po wprowadzeniu kolejnej transzy sankcji gospodarczych. Pomimo tak niespokojnego otoczenia 
makroekonomicznego, polscy przedsiębiorcy lepiej oceniają bezpieczeństwo prowadzenia działalności 
gospodarczej. W ciągu ostatniego kwartału Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej wzrósł 
o 1,7 pkt proc.  

Po ostatnim gwałtownym spadku o 5 pkt. proc., obecne wyniki badania wskazują na poprawę nastrojów 
przedsiębiorców. Wynika to między innymi ze spadku odsetka nieterminowo regulowanych należności oraz 
malejącej liczby firm, dla których nieterminowe regulowanie płatności stanowi poważną przeszkodę 
w prowadzeniu działalności gospodarczej.  

Jak pokazują wyniki badania, przedsiębiorcy z optymizmem patrzą także na trendy związane 
z przeterminowanymi płatnościami, zmalała liczba firm, które twierdzą, że poziom przeterminowanych 
o przynajmniej 60 dni wierzytelności w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrósł. Odnosi się to zarówno do klientów 
biznesowych, jak również indywidualnych. 

 

 

  

Wskaźnik BIG może przyjmować wartości z zakresu od -100 do 100. Wzrost jego wartości 
oznacza poprawę oceny bezpieczeństwa działalności gospodarczej, natomiast spadek – 

pogorszenie sytuacji. 

 

ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 

 

16,0 
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Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach  

Z najnowszego Raportu BIG wynika, że w dwóch obszarach spośród trzech głównych, zanotowano ujemną 
dynamikę wskaźnika bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności dostawców usług masowych. Wskaźnik 
BIG na koniec sierpnia spadł w tej grupie aż o 9,9 pkt. proc. i wynosi obecnie 9,9 pkt., tym samym jest on 
najniższy w całym 2014 r. Taka sytuacja wynika z częstszego występowania problemu nieterminowego 
regulowania płatności przez kontrahentów tej grupy przedsiębiorstw. Trudności te spowodowały także wzrost 
poczucia, że jest to poważna przeszkoda w prowadzeniu biznesu. 

W tym samym czasie spadek zanotowali także dostawcy usług finansowych. Wskaźnik BIG w tej grupie 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmalał o 2,7 pkt. proc. i obecnie osiągnął poziom 22,3 pkt. Pomimo tendencji 
spadkowej, którą możemy obserwować od początku 2014 roku, wynik nadal należy do najlepszych w tym 
segmencie wśród badanych od 2007 r. 

W 27 edycji badania możemy także zaobserwować gwałtowny wzrost Wskaźnika BIG, który widać wśród 
przedsiębiorców - wzrósł on aż o 8,2 pkt. proc. do poziomu 16,8 pkt. proc. 

 

 

ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 

 

http://www.big.pl/
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Wskaźnik BIG w poszczególnych branżach 

Wśród analizowanych branż wzrost poziomu wskaźnika bezpieczeństwa odnotowały wszystkie z nich. 
Największą poprawę bezpieczeństwa działalności gospodarczej widać w branży e-commerce, w której 
wskaźnik zyskał o 6,9 pkt. proc. w ciągu ostatniego kwartału i obecnie wynosi 18,9 pkt. 

Branża budowlana również odczuła poprawę bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, 
zgodnie z prognozami z poprzedniej edycji Raportu BIG. W ciągu minionych trzech miesięcy wskaźnik 
wzrósł o 5,6 pkt. proc. i osiągnął poziom 8,1 pkt. 

Od początku 2014 roku systematycznie podnosi się również Wskaźnik BIG dla branży turystycznej. Wyniki 
badania wskazują, że obecnie znajduje się on na poziomie 21 pkt., dzięki zyskanym w minionym kwartale 
2,2 pkt. proc.  

 

ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 

http://www.big.pl/
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Zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań  

Co ciekawe w czasie ostatnich trzech miesięcy nie uległa zmianie ocena respondentów dotycząca zdolności 
kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań. Nadal prawie 2/3 przebadanych firm (63 proc.) wysoko 
ocenia swoich partnerów biznesowych. 

Najlepiej zdolność do regulowania bieżących zobowiązań przez swoich kontrahentów oceniają 
przedstawiciele dostawców usług finansowych, wśród których 72 proc. wyraziło pozytywną opinię w tym 
zakresie (wzrost o 2 pkt. proc.). Aż 68 proc. firm z branż turystycznej i e-commerce, wysoko ocenia swoich 
kontrahentów. Oznacza to przyrost w porównaniu z poprzednią edycją badania odpowiednio o 4 pkt. proc. 
oraz 10 pkt. proc. 

Największy spadek oceny zdolności do regulowania bieżących zobowiązań odnotowano w sektorze usług 
masowych. W porównaniu z wynikami z maja 2014 r. wyniósł on 16 pkt. proc. Obecnie co drugi respondent 
(52 proc.) tego sektora wysoko ocenia zdolność swoich kontrahentów do rozliczania świadczeń. 

 

Jak ogólnie ocenia Pan(i) zdolność kontrahentów Pana(i) firmy do regulowania bieżących 
zobowiązań? 

 
ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 
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Problem przeterminowanych płatności  

Od 3 kwartałów procent respondentów, którzy oceniają nieterminowe płatności jako częsty problem nie uległ 
znaczącym zmianom. Obecnie wynosi 50 proc., w stosunku do odczytu z maja br. spadł o 1 pkt. proc.  

Brak regulowania zobowiązań na czas dotyczy przede wszystkim firm z sektora usług masowych – 64 proc. 
respondentów wskazuje, że jest to notorycznie spotykana trudność. Jednak w stosunku do poprzedniego 
odczytu można zauważyć wzrost jedynie o 1 pkt. proc., tak więc odsetek ten nie uległ znaczącej zmianie 
w tym czasie. Największy przyrost problemów z niepłaceniem na czas, wynoszący 9 pkt. proc. odnotowali 
dostawcy usług masowych, spośród których prawie co trzeci (32 proc.) się z nim spotkał. 

Najbardziej znaczącą pozytywną zmianę odnotowali respondenci z branży budowlanej. W stosunku do 
majowych wyników badania nastąpił spadek o 14 pkt. proc. badanych, którzy brak terminowych płatności 
oceniają jako częsty problem. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal to ta branża jest najbardziej narażona na 
zatory płatnicze - aż 64 proc. firm budowlanych deklaruje, że nieterminowe regulowanie należności to dla 
nich poważne utrudnienie. 

 

Czy problem nieterminowego regulowania należności, wśród firm z Pana(i) branży 
występuje często czy rzadko? 

 
ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 

 

 

http://www.big.pl/
mailto:RaportBIG@infomonitor.pl


 

 

BIG InfoMonitor SA www.big.pl/Raport BIG RaportBIG@infomonitor.pl 11 

Nieterminowe płatności a prowadzenie firm w Polsce 

Jak wynika z najnowszej edycji Raportu BIG, coraz mniej przedsiębiorców uznaje nieterminowe płatności za 
poważną przeszkodę w prowadzeniu biznesu. Jeszcze w maju tego zdania było 81 proc. badanych, 
natomiast obecnie taką odpowiedź wskazało 72 proc. respondentów. Spadek ten miał niewątpliwy wpływ na 
poziom Wskaźnika BIG, którego najnowszy odczyt jest niższy niż w poprzedniej edycji badania. 

Dostawcy usług finansowych najrzadziej spośród wszystkich branż i sektorów oceniają nieterminowe 
regulowanie płatności jako przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej – 40 proc. spośród nich 
wskazało tę odpowiedź. Grupą, która ma całkowicie przeciwstawne zdanie są firmy e-commerce. 
Nieterminowe płatności są poważną przeszkodą dla 80 proc. respondentów z tej branży. Problem 
nierzetelnych kontrahentów najczęściej odczuwają również przedsiębiorcy branży budowlanej (76 proc.), 
turystycznej (74 proc.) oraz dostawcy usług masowych (74 proc.). 

 

W jakim stopniu w Pana(i) opinii, nieterminowe regulowanie płatności stanowi przeszkodę 
w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce? 

 

ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 

http://www.big.pl/
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Udział należności płaconych w terminie 

Jak wskazują wyniki 27. edycji Raportu BIG, większość firm otrzymuje ponad połowę należności w terminie. 
W stosunku do poprzedniego odczytu, odsetek firm otrzymujących terminowo ponad 76 proc. zobowiązań 
wzrósł o 7 pkt. proc.  

Po raz kolejny najlepiej swoją sytuację finansową oceniają dostawcy usług finansowych, wśród których 34 
proc. respondentów otrzymuje powyżej 90 proc. płatności na czas. Niestety sektor ten od marca notuje 
spadek rzetelnych kontrahentów. W porównaniu z poprzednią edycją odsetek dostawców usług finansowych 
wskazujących tę odpowiedź spadł o 6 pkt. proc.  

Największy problem z nieterminowymi płatnościami kontrahentów mają firmy z branży budowlanej, spośród 
których ponad co trzecia (38 proc.) otrzymuje maksymalnie 50 proc. należności o czasie.  

Jaki procent należności, wobec Pana(i) firm płacony jest zgodnie z terminem? 

 

ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 

http://www.big.pl/
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Szacunkowy poziom zadłużenia kontrahentów 

W ciągu ostatnich trzech miesięcy o 7 pkt. proc. zmalała liczba respondentów, którzy oceniają, że suma 
przeterminowanych należności przekracza 100 tys. złotych. Z danych zawartych w 27. edycji Raportu BIG 
wynika, że obecnie jest to co czwarta firma (26 proc). Znacząco (o 8 pkt. proc.) wzrósł odsetek firm, które 
mają niezapłacone należności na poziomie 10 tys. złotych.  

Polepszeniu uległa sytuacja firm z branży turystycznej. Trzy miesiące temu jedynie 32 proc. respondentów 
z tej grupy oceniało, że suma łącznych należności kontrahentów na ich rzecz wynosi między 10 tys. złotych 
a 50 tys. złotych. Obecnie ta grupa zmniejszyła się do 18 proc. (o 14 pkt. proc.). Pomimo to, wciąż branża e-
commerce wraz z turystyczną mają najlepszą sytuację spośród pozostałych badanych branż. 

Z największym zadłużeniem kontrahentów (powyżej 100 tys. zł) borykają się dostawcy usług finansowych 
oraz masowych. Co drugi przedstawiciel (52 proc.) pierwszego sektora wskazuje taką wartość zadłużenia 
swoich kontrahentów, natomiast w przypadku firm dostarczających usługi masowe aż 32 proc. wskazało ten 
poziom niezapłaconych należności. 

Jaki jest szacunkowy poziom zadłużenia kontrahentów wobec Pana(i) firmy? 

 

 

ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 
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Szacunkowy poziom przeterminowanych należności (których termin płatności 

minął 60 dni temu) 

Jak wynika z 27. edycji Raportu BIG, ponad połowa (54 proc.) badanych respondentów twierdzi, że 
szacunkowa wartość wierzytelności, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu wynosi do 50 
tys. złotych. 

Wartość przeterminowanych należności jest największa wśród dostawców usług finansowych. Co druga 
firma z tego sektora czeka na spłatę długów o łącznej wartości ponad 100 tys. złotych.  

Z prezentowanych danych wynika również, że najlepiej sytuację pod tym względem oceniają respondenci 
z branży e-commerce. Zaledwie 10 proc. firm z tej grupy ma wierzytelności powyżej 100 tys. złotych. 

Niepokoić może fakt, że zmniejszył się odsetek firm, które deklarują, że już otrzymały zaległe wierzytelności 
z 4 proc. do 2 proc. 

Proszę podać szacunkowy poziom wierzytelności Pana(i) firmy, których termin płatności 
minął przynajmniej 60 dni temu. Czy jest to kwota…? 

 

ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 
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Odzyskiwanie należności 

Jak wynika z 27. edycji Raportu BIG, firmy najczęściej próbują odzyskać wierzytelności poprzez wezwania 

telefoniczne i listowne do zapłaty. Te odpowiedzi wskazało odpowiednio 86 proc. i 81 proc. respondentów. 

Trzecim najczęściej podejmowanym krokiem jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem, który wykorzystuje 

72 proc. przebadanych firm. 

Przedsiębiorstwa szukają skutecznych sposobów na odzyskanie przeterminowanych należności, na co 

wskazuje fakt, że prawie połowa z nich skorzystała w ciągu ostatnich trzech miesięcy z usług komornika lub 

podjęła inne działania prawne. 

Firmy stosunkowo rzadko decydują się na współpracę z Biurami Informacji Gospodarczej – podanie dłużnika 

do BIG lub wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG wybrało odpowiednio 19 proc. i 18 proc. To 

stosunkowo niewielki odsetek, który pokazuje, że poziom świadomości na temat korzyści wynikających 

z wpisania nierzetelnych kontrahentów do Rejestru Dłużników jest nadal niski. 

Czy w okresie ostatnich 3 miesięcy w celu odzyskania wierzytelności firma podejmowała 

działania takie jak…? 

 

 

ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 
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Ograniczenie ryzyka finansowego 

Najnowszy Raport BIG wskazuje również, że niemal co trzecia firma (32 proc.) w celu ograniczenia ryzyka 

finansowego w ostatnim kwartale sprawdzała klientów w Rejestrze Dłużników BIG. Najczęściej takie 

działania podejmowali dostawcy usług finansowych (66 proc.), co może wiązać się z ich lepszej znajomości 

narzędzi, służących weryfikowaniu kondycji finansowej kontrahenta. Co ciekawe, drugą w kolejności branżą, 

która sprawdza klientów w Rejestrze Dłużników BIG są firmy budowlane (34 proc.). Najrzadziej z miękkiej 

windykacji korzystają dostawcy usług masowych oraz przedsiębiorcy działający w innych, niewymienionych 

branżach.  

Natomiast przedstawienia Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo wymagało tylko 7 proc. badanych firm , 
najczęściej dostawcy usług masowych (12 proc.). 

Czy w okresie ostatnich 3 miesięcy w celu odzyskania wierzytelności firma podejmowała 
działanie takie jak …? 

 

 

ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 
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BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE 
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Sprawdzanie kontrahentów przed podpisaniem umowy 

W 27. edycji Raportu BIG przebadano również firmy zarejestrowane w województwie śląskim. Co ciekawe 
wyniki te wskazują, że ponad dwie trzecie (68 proc.) śląskich przedsiębiorstw sprawdza potencjalnych 
kontrahentów przed podpisaniem umowy biznesowej.  

Pozostałe firmy, które nie sprawdzają swoich partnerów biznesowych, tłumaczą to najczęściej takimi 
powodami jak wykorzystanie zaliczek gotówkowych w celu prewencji lub brakiem takich możliwości z uwagi 
na brak umów z Biurami Informacji Gospodarczej (31 proc.). Co czwarte przedsiębiorstwo (25 proc.) uważa, 
że specyfika jego działalności uniemożliwia sprawdzanie kontrahentów.  

 

Czy Pana\Pani firma sprawdza ewentualnego kontrahenta przed podpisaniem nowej umowy 
biznesowej? 

Dlaczego Pana\Pani firma nie sprawdza ewentualnego kontrahenta przed podpisaniem 
nowej umowy? 

 

 

 

ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 
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Polskie prawo a egzekwowanie należności 

Przezorność śląskich przedsiębiorstw i częste weryfikowanie potencjalnych kontrahentów w bazach Biur 
Informacji Gospodarczej można wytłumaczyć brakiem zaufania do polskiego systemu prawnego. Wyniki 
badania wśród śląskich firm opublikowane w najnowszym Raporcie BIG wskazują, że 60 proc. respondentów 
z tego województwa twierdzi, że polskie prawo nie chroni w wystarczający sposób interesów 
przedsiębiorców z sektora MSP podczas egzekwowania należności od kontrahentów. 

Również większość badanych (62 proc.) uważa, że mikroprzedsiębiorstwa mają problemy z egzekwowaniem 
należności od dużych firm. 

W jaki sposób polskie prawo chroni interesy przedsiębiorców z sektora MSP przy 
egzekwowaniu należności od kontrahentów? 

 

 

Czy przepisy prawa w Polsce pozwalają mikro przedsiębiorcom na skuteczne 
egzekwowanie należności od dużych firm t. zatrudniających powyżej 250 pracowników? 

 

ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 
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Korzystanie z usług miękkiej windykacji  

Wśród firm zarejestrowanych w województwie śląskim, aż 70 proc. korzysta z usług miękkiej windykacji, 
która pozwala odzyskać zaległe zobowiązania. Znacznie rzadziej przedsiębiorstwa korzystają z usług Call 
Center (12 proc.) czy usług prawnika (10 proc.), a tym bardziej nie przychodzi im na myśl wpisanie dłużnika 
do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej – zaledwie 6 proc.  

Czy Pana/Pani firma korzysta z usług miękkiej windykacji takich jak…? 

 

 

 

ŹRÓDŁO: Badanie TNS Polska 
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