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faktoring w Polsce

Polski związek faktorów (Pzf) 
skupia obecnie przeważającą część 
podmiotów świadczących usługi 
faktoringowe. zrzesza 29 członków: 
5 banków komercyjnych, 19 wyspe-
cjalizowanych firm udzielających fi-
nansowania, 3 podmioty o statusie 
partnera oraz 2 członków honoro-
wych. firmy należące do Pzf sfi-
nansowały w  i  półroczu 2019  r. 
działalność krajowych przedsię-
biorstw na łączną kwotę 132 mld zł. 
Dzięki temu rynek zanotował 
wzrost o 21 proc.

– Rynek faktoringu w Polsce nabrał 
w ostatnich latach dużego rozpędu. 
Usługa ma ogromny potencjał, 
który udaje się coraz lepiej wyko-
rzystać. zdecydowana większość 
dużych faktorów i spora część gra-
czy średniej wielkości odnotowała 
dwucyfrowe wzrosty, niekiedy bar-
dzo wysokie. Jeden podmiot z ryn-
kowej czołówki może pochwalić 
wzrostem nawet ponad 100-pro-

centowym. to pokazuje, że popyt 
na faktoring stale rośnie. Przed-
siębiorcy poszukują finansowania 
i  stawiają na rozwiązanie szybkie 
i wygodne – mówi sebastian gra-
bek, przewodniczący komitetu wy-
konawczego Pzf. – obserwujemy 
przy tym przetasowania w  rynko-
wej czołówce. Liderem został fak-
tor spod znaku BgŻ BnP Paribas. 
to efekt przejęcia przez tę grupę 

sieci Raiffeisen w Polsce. na dru-
gim miejscu plasuje się dynamicz-
nie rosnący Pekao faktoring, a na 
trzecim ing Commercial finance 
– niedawny lider sektora – dodaje 
sebastian grabek.

Skuteczność działań edukacyjnych 
najpopularniejszą formą faktoringu, 
podobnie jak na innych rozwinię-
tych rynkach europejskich, trwale 
stał się faktoring pełny. zaintereso-
wanie nim szczególnie dynamicznie 

POLSCY FAKTORZY UTRZYMUJĄ DYNAMICZNE TEMPO WZROSTU
Popyt na faktoring w Polsce 
nadal rośnie. Rynek 
zanotował w I półroczu 
2019 r. wzrost obrotów 
o 21 proc. Podmioty 
zrzeszone w Polskim 
Związku Faktorów objęły 
wierzytelności o wartości 
132 mld zł, podczas 
gdy rok temu kwota ta 
sięgała 109,1 mld zł. Z tej 
formy finansowania 
korzysta w Polsce 
obecnie blisko 16,6 tys. 
przedsiębiorstw. Zarówno 
w obrocie krajowym, 
jak i międzynarodowym 
najszybszy wzrost 
zanotował faktoring pełny.

Wykres 1. Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów 
w I półroczu 2019 r. (w mld zł)

Wykres 2. Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF w I półroczu w latach 
2017–2019 (w tys.)
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rośnie w obrocie krajowym. Umożli-
wia szybki dostęp do środków na bie-
żącą działalność, połączony z ochroną 
przed brakiem zapłaty za dostar-
czone towary lub usługi ze strony 
kontrahentów. Podmioty zrzeszone 
w Pzf objęły w i półroczu 2019 r. 
w  jego ramach blisko 66,9  mld  zł 
wierzytelności, co stanowi 51 proc. 
obrotów. Kolejne 32  proc. gene-
ruje faktoring niepełny. Pozostałe 
17 proc. przypada natomiast na fak-
toring importowy, odwrócony oraz 

wymagalnościowy. – obserwujemy 
coraz większą skuteczność podejmo-
wanych przez cały rynek działań edu-
kacyjnych. Dzięki nim przedsiębiorcy 
coraz lepiej uświadamiają sobie, że 
faktoring to nie tylko prosta forma fi-
nansowania, ale także ochrona przed 
ryzykiem braku zapłaty ze strony 
kontrahentów za dostarczone to-
wary bądź usługi. zapewnia ją fak-
toring w opcji pełnej. Ponad połowa 
obrotów sektora od dłuższego  czasu 
pochodzi właśnie z niej. to trend cha-

rakterystyczny dla lepiej rozwiniętych 
rynków – wyjaśnia sebastian grabek. 
z usług firm należących do Pzf ko-
rzysta obecnie 16,6 tys. przedsiębior-
ców. wystawili oni blisko  8,3  mln 
faktur,  na  podstawie których kra-
jowi faktorzy udzielili finansowania. 
– Przedsiębiorcy zauważyli, że fakto-
ring pozwala uniknąć ryzyka wpad-
nięcia w  zatory płatnicze. Dlatego 
przedstawiają coraz więcej faktur do 
sfinansowania. nie mogą sobie na to 
pozwolić jedynie te firmy, które są 
związane kontraktami zawierającymi 
zakaz cesji. wyklucza on sięgnięcie 
po finansowanie. Pzf od kilku mie-
sięcy zabiega o zmiany prawne zmie-
rzające do tego, aby nie obowiązywał 
on wierzytelności pieniężnych. Re-
alizuje ten postulat w ramach kam-
panii „wolne faktury”. Jesteśmy 
przekonani, że kolejne ułatwienia dla 
przedsiębiorców będą go uwzględniać 
– dodaje sebastian grabek.
z usług firm faktoringowych w uję-
ciu sektorowym najczęściej korzystają 
przedsiębiorstwa: produkcyjne i dys-
trybucyjne. Utrzymanie płynności fi-
nansowej w ich przypadku decyduje 
o  przetrwaniu lub rozwoju. fakto-
ring umożliwia im zachowanie do-
brej kondycji ekonomicznej, a przez 
to – stabilnej pozycji rynkowej i prze-
wagi konkurencyjnej.

Wykres 3. Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF w I półroczu 2019 r. 
w ujęciu sektorowym  

obroty ogółem  
po II kwartałach 

2019 r. (w mln zł) 

obroty ogółem  
po II kwartałach 

2018 r. (w mln zł) 

BGŻ BNP Paribas Faktoring 22,832 11,945

Pekao Faktoring 19,153 8,278

ING Commercial Finance 16,814 14,816

Santander Factoring 14,193 12,785

mFaktoring 10,683 8,473

Bank Millennium 10,228 9,44

PKO Faktoring 9,382 8,302

Coface Poland Factoring 9,279 8,316

Citi Handlowy 5,117 3,899

HSBC Bank Polska 2,47 2,388

Alior Bank 2,09 2,025

BOŚ Bank 1,674 1,637

Eurofactor Polska 1,553 1,17

Bibby Financial Services 1,459 1,28

IFIS Finance 1,316 1,246

UBI Factor 974 937

KUKE Finance 951 988

Idea Money 949 1,169

BFF Polska 252 202

Pragma Faktoring 249 338

BPS Faktor SA 215 248

Faktorzy 153 135

Wysokość obrotów firm faktoringowych  
po II kwartałach 2019 r.

Kiedy trzy lata temu firma fakto-
ringowa NFG wchodziła na rynek, 
przedsiębiorcy niewiele wiedzieli 
na temat finansowania faktur. Co 
czwarty z nich przyznawał, że jego 
wiedza o  faktoringu jest zerowa. 
W tym roku zerową wiedzę dekla-
ruje tylko 13,6 proc. badanych. Jed-
nocześnie z  19,5 proc. do 23 proc. 
wzrósł odsetek przedsiębiorców, 
którzy bardzo dobrze znają usługę 
faktoringu, a blisko połowa bada-
nych wie co nieco na ten temat. 
W ciągu trzech lat poprawiła się nie 
tylko znajomość samej usługi, ale 
też chęć korzystania z niej. W 2016 
roku faktoring wybierało 2,8 proc. 
przedsiębiorców, a dziś już 12 proc.1. 
Coraz częściej w tym gronie są wła-
śnie mikroprzedsiębiorcy. – Przed 
trzema laty nie było na rynku prak-
tycznych rozwiązań finansowych 
dedykowanych dla najmniejszych 
firm. Klasyczny faktoring był dla 
nich za drogi, a  kredyt w  banku 
nieosiągalny. Dodatkowo brako-
wało oferty skrojonej na miarę mi-

kroprzedsiębiorców i  takiej, która 
uwzględniałaby potrzeby cho-
ciażby branży transportowej czy 
budowlanej. Duże wymogi for-
malne i  finansowe, jak na przy-
kład wymóg wysokich obrotów, 
dyskryminowały mikrofirmy. Dla-
tego stworzyliśmy dla nich jeden 
z  najlepszych instrumentów po-
prawiających płynność finansową, 
dostępny przez Internet, czyli eFak-
toring. Z czasem i on zaczął ewolu-
ować, zmieniając się i dostosowując 
do potrzeb samych przedsiębior-
ców – wyjaśnia Dariusz Szkaradek, 
prezes zarządu NFG.

W 100 procentach lub częściowo
eFaktoring szybko okazał się do-
skonalą alternatywą dla kredytu 
bankowego, a  przedsiębiorca 
mógł dzięki niemu sfinansować 
100 proc. faktury netto. Z biegiem 
lat zaczęły się pojawiać kolejne 
udogodnienia dla przedsiębior-
ców, jak na przykład częściowe fi-
nansowanie faktur. –  Wcześniej 

w ramach usługi eFaktoringu firmy 
mogły wymienić na gotówkę 100 
procent wartości faktury netto. 
Skutkiem tego przedsiębiorcy, 
którzy wystawiali faktury na kwoty 
wyższe niż wynosi przyznany limit, 
nie mogli skorzystać z usługi. Teraz 
w ramach częściowego finansowa-
nia faktur w eFaktoringu przedsię-
biorcy sami decydują, jaka część 
faktury ma zostać sfinansowana. 
To nowe udogodnienie, które 
sprawia, że klient lepiej i bardziej 
świadomie może zarządzać swo-
imi należnościami. Sam ustala, czy 
zamienić na gotówkę część więk-
szej faktury, czy może po części 
sfinansować kilka mniejszych fak-
tur. Ma w  tym względzie pełną 
dowolność, a  ogranicza go jedy-
nie limit faktoringowy – wyjaśnia  
Dariusz Szkaradek.
Nowa, elastyczna forma finanso-
wania pozwoliła przedsiębiorcom 
na wykorzystanie każdej złotówki 
limitu faktoringowego. Kluczowa 

jest w tym wszystkim swoboda de-
cyzji, która staje się istotna w nie-
przewidzianych sytuacjach.

Trzy warianty do wyboru
Kolejnym udogodnieniem było 
wprowadzenie trzech wariantów 
zamiany faktur na gotówkę: ce-
sji jawnej, cesji jawnej express i ce-
sji cichej. W  ramach cesji jawnej 
eFaktoringu kontrahenci są infor-
mowani o przeniesieniu wierzytel-
ności na firmę faktoringową. Cesja 
jawna poprawia płynność finan-
sową przedsiębiorcy i  zabezpie-
cza go przed zatorami płatniczymi, 
a  z  drugiej strony –  dyscyplinuje 
kontrahentów, którzy kredytują 
własną działalność kosztem mniej-
szych partnerów biznesowych. 
W ramach cesji jawnej express pie-
niądze na konto przedsiębiorcy 
trafiają niemal natychmiast po zło-
żeniu wniosku o  sfinansowanie 
faktury. Równocześnie z  wypłatą 
środków, faktor informuje kontra-
henta przedsiębiorcy o  urucho-
mieniu cesji wierzytelności. To 
idealne rozwiązanie dla przedsię-
biorców, którym zależy na błyska-
wicznym dostępie do pieniędzy 
i  zdyscyplinowaniu kontrahenta 
do terminowego regulowania zo-
bowiązań. W  ramach cesji cichej 
kontrahent przedsiębiorcy nie 
jest informowany o tym, że doszło 
do cesji wierzytelności. Przedsię-
biorca otrzymuje więc błyskawicz-
nie pieniądze z faktur, ale to na nim 

spoczywa później ciężar zwrotu 
pieniędzy w określonym terminie. 
Cesja cicha jest rozwiązaniem dla 
przedsiębiorców, którym zależy na 
dobrych relacjach z kontrahentami.

eFaktoring dziś
Dziś faktoring online wybierają naj-
częściej firmy z branż transporto-
wej, budowlanej i usługowej. Wśród 
mikroprzedsiębiorców są też fre-
elancerzy (agencje reklamowe, in-
formatycy, osoby zajmujące się 
fotografią). Potrzebują dodatko-
wych środków na spłatę bieżących 
zobowiązań, jak również na drobne 
inwestycje: zakup nowego sprzętu 
czy oprogramowania. – Obserwu-
jemy, że sukcesywnie rośnie świa-
domość firm na temat faktoringu 
i grono przedsiębiorców, którzy tę 
usługę wybierają. Z  eFaktoringu 
w NFG skorzystało już ponad 3300 
klientów. Od początku pojawienia 
się usługi na rynku sfinansowaliśmy 
ponad 59 tysięcy faktur na łączną 
kwotę ponad 340 milionów złotych. 
Jestem przekonany, że oferujemy 
jeden z  najbardziej atrakcyjnych 
produktów na rynku, a naszą nie-
kwestionowaną zaletą jest silne za-
plecze w postaci Kaczmarski Group 
– grupy spółek z blisko 30-letnim 
doświadczeniem na rynku zarzą-
dzania wierzytelnościami – podsu-
mowuje Dariusz Szkaradek.
1. Badanie „Percepcja faktoringu w MŚP” 
Instytut Keralla Research na zlecenie firmy 
faktoringowej NFG, II kwartał 2019 r.

FAKTORING DLA MIKROFIRM I FREELANCERóW – DYNAMICZNY ROZWóJ OFERTY NA RYNKU
Mikroprzedsiębiorcy są nie tylko najbardziej narażeni 
na utratę płynności finansowej, ale też mają największe 
problemy finansowe. W Krajowym Rejestrze Długów 
stanowią oni trzy czwarte wszystkich zadłużonych firm. 
Są winni swoim wierzycielom ponad 5 mld zł. W relacjach 
biznesowych z większymi kontrahentami często pozostają 
tą słabszą stroną. To głównie ich kosztem duże firmy 
nierzadko kredytują swoją działalność, wydłużając ponad 
normę terminy płatności za faktury. Dlatego faktoring, 
który pozwala szybko i łatwo zamienić faktury na gotówkę, 
może być dla mikrofirm skuteczną formą pomocy. Dariusz Szkaradek

Prezes Zarządu NFG SA

TeKST PROMOCyJNy
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spółka obroty ogółem 
po II kwartałach 

2019 r. (w mln zł) 

obroty ogółem 
po II kwartałach 

2018 r. (w mln zł) 

zmiana 
proc.

1 Pekao Faktoring 19,153 8,278 131,37

2 BGŻ BNP Paribas Faktoring 22,832 11,945 91,14

3 Eurofactor Polska 1,553 1,17 32,74

4 Citi Handlowy 5,117 3,899 31,24

5 mFaktoring 10,683 8,473 26,08

6 BFF Polska 252 202 24,75

7 Bibby Financial Services 1,459 1,28 13,98

8 ING Commercial Finance 16,814 14,816 13,49

9 Faktorzy 153 135 13,33

10 PKO Faktoring 9,382 8,302 13,01

10 najbardziej dynamicznych firm faktoringowych

Szanowni Państwo!

Dla rodzimych przedsiębiorców faktoring to usługa, której 
znaczenie rośnie z roku na rok. Dlaczego? Ponieważ odpowiada 
na potrzeby rynku: pozwala sprawnie funkcjonować i zabezpiecza 
przed zatorami płatniczymi. Chcąc przyjrzeć się firmom 
reprezentującym ten rynek, cyklicznie przedstawiamy Państwu, 
posiłkując się danymi publikowanymi przez Polski Związek 
Faktorów, obroty firm faktoringowych. To dane, które pozwolą 

Państwu na zorientowanie się, kto na rynku ma „największy kawałek 
tortu”, a kto rozwija się najbardziej dynamicznie. Tym razem, żeby 
dopełnić obrazu, prezentujemy też Państwu trzy w naszej ocenie 
najlepsze oferty faktoringowe. Wyróżniają się innowacyjnym 
podejściem do rozwiązań faktoringowych i otwartością na 
potrzeby klienta. Szczegóły dotyczące tego, dlaczego właśnie 
te firmy znalazły się wśród wyróżnionych, znajdziecie Państwo 
w uzasadnieniach. Interesującej lektury.  Redakcja

Przedsiębiorcy coraz częściej de-
cydują się na alternatywne do kre-
dytu formy finansowania, m.in. 
leasing czy faktoring. z  barome-
tru efL na drugi kwartał 2019  r. 
wynika, że leasing wybiera po-
nad 55  proc. Utrzymuje się ten-
dencja, że im więcej pracowników 
firma zatrudnia, tym częściej ko-
rzysta z zewnętrznych źródeł finan-
sowania. Rośnie zainteresowanie 
nie tylko leasingiem, ale i faktorin-
giem. Jedynie w i kwartale 2019 r. 
rynek faktoringowy odnotował po-
nad 18-procentowy wzrost obrotów 

branży. okazuje się, że z faktoringu 
oferowanego przez firmy zrzeszone 
w Polskim związku faktorów ko-
rzysta obecnie ok.  16 tys. przed-
siębiorstw. faktorzy Pzf objęli 
przy tym wierzytelności o  warto-
ści ponad 62 mld  zł. widać więc 
sukcesywny wzrost rynku fakto-
ringowego, zwłaszcza gdy porówna 
się wyniki za i kwartał z ostatnich 
4 lat. w i kwartale 2015 r. obroty 
faktorów plasowały się na poziomie 
30,2 mld zł, w  i kwartale 2016 r. 
34,3 mld zł., w i kwartale 2017 r. 
42,6  mld  zł. w  i  kwartale 2018  r. 

52,9  mld  zł. Prawie dwukrotnie 
wzrosła przy tym liczba faktorantów 
w i kwartale od 2017 r. (w i kwar-
tale 2017 było ich 7,9 tys.). najpopu-
larniejszą formą faktoringu pozostaje 
niezmiennie faktoring bez regresu, 
czyli faktoring pełny. Duże zainte-
resowanie tym produktem dotyczy 
przede wszystkim obrotu krajowego. 
Podmioty zrzeszone w Pzf przejęły 
w jego ramach około 31 mld zł wie-
rzytelności, czyli ponad połowę ob-
rotów. Drugim w  kolejności jest 
faktoring niepełny (z regresem).
Źródło: Komitet Wykonawczy PZF 

NIEZMIENNIE ROŚNIE POPYT NA FAKTORING

finansowanie oparte jest na zasadzie „faktoringu 
portfelowego”, czyli usłudze zapewniającej efek-
tywne finansowanie dowolnie dużych wolume-
nów faktur. sposób współpracy oraz obsługi ze 
strony faktora umożliwia utrzymanie wysokiego 

poziomu jakości niezależnie od rosnącej skali 
działalności klienta. Usługa faktoringu portfelo-
wego dedykowana jest dla podmiotów charak-
teryzujących się szerokim portfelem drobnych 
odbiorców (nawet kilkadziesiąt tysięcy), wy-

stawiających bardzo dużą liczbę faktur oraz 
posiadających własne centrum rozliczeń i win-
dykacji. Ponadto usługa uwzględnia bardzo dłu-
gie terminy płatności wynikające z charakteru  
branży agRo. 

produkt: AGRO-FAkTORinG PORTFElOWy 

Uzasadnienie: Usługa faktoringu portfelowego jest unikatowa, ponieważ faktor może obsługiwać firmy z bardzo rozdrobnionym portfelem 
odbiorców, zapewniając wszystkie atrybuty faktoringu. Ponadto rozliczenia saldowe pozwalają uniknąć sankcjonowania minimalnej kwoty 
faktury do faktoringu, co oznacza finasowanie całego obrotu z odbiorcą. Będąc częścią grupy Credit Agricole Eurofactor, oferując ten pro-
dukt, wychodzi naprzeciw branży Agro. 

efaktoring oferowany przez nfg to pierwsza, 
nowoczesna usługa finansowania faktur online na 
rynku skierowana do mikrofirm, która wspiera 
zarówno bieżącą działalność przedsiębiorstwa, jak 
i jego rozwój. Uwalnia środki zamrożone w nie-
opłaconych jeszcze fakturach, przez co firma do-

staje je szybciej, niż musiałaby czekać na zapłatę od 
kontrahenta. Pieniądze uwolnione z faktur z odro-
czonym terminem płatności przedsiębiorcy mogą 
wykorzystać na dowolny cel i w ten sposób szyb-
ciej rozwijać swój biznes. efaktoring pomaga za-
chować płynność finansową i skutecznie ogranicza 

ryzyko bankructwa spowodowane przez zatory fi-
nansowe. a  to wszystko z  możliwością realiza-
cji przez internet. zalety efaktoringu: zamiana 
faktur na gotówkę całkowicie online, krótki czas 
oczekiwania, niski koszt, intuicyjny system infor-
matyczny (sof), premia za aktywność. 

produkt: EFAkTORinG 

Uzasadnienie: Płatności przeterminowane mogą stanowić nawet 11–50 proc. wystawianych faktur. Dla mikroprzedsiębiorstwa, w którym śred-
nia wartość faktury wynosi 4 600 zł, utratę płynności finansowej może spowodować już jedna niezapłacona faktura. Jeszcze do niedawna nie 
było na rynku dostępnych rozwiązań finansowych dedykowanych dla mikroprzedsiębiorców, które skutecznie poprawiałyby ich płynność. 
eFaktoring zmienił ten stan rzeczy, umożliwiając mikrofirmom finansowanie faktur online szybko, tanio i bez dodatkowych formalności.

NAjLePSZe PRODuKTy FAKTORINGOWe
WyRÓŻNIeNIA

ideą faktoringu pełnego jest to, że firma faktorin-
gowa przejmuje od przedsiębiorcy ryzyko braku 
otrzymania płatności za fakturę. faktoria sfinan-
suje nawet 90 proc. wartości faktury. oferta obej-
muje należności z terminem płatności nawet do 
120 dni. wiedza i doświadczenia faktorii umożli-

wiają rzetelną ocenę kontrahenta – tak aby zmi-
nimalizować ryzyko braku płatności. Jeśli jednak 
odbiorca będzie się opóźniał z  płatnością, to 
firma sama zajmie się prowadzeniem działań 
monitorujących i windykacyjnych – mających 
na celu odzyskanie środków. Klient otrzymuje 

finansowanie, zapłatę za fakturę przed terminem 
jej płatności – dzięki czemu może spłacić swoje zo-
bowiązania (utrzymać wizerunek rzetelnego part-
nera w biznesie) czy rozwijać swój biznes poprzez 
dalsze zakupy lub inwestycje. Produkt dostępny 
jest w sprzedaży bezpośredniej.

produkt: FAkTORinG PEłny  

Uzasadnienie: Faktoria rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2018 roku. Dokładnie po roku spółka ma w swoim portfolio już kom-
pleksową ofertę faktoringową dla mikrofirm. Obecnie wprowadza usługę faktoringu pełnego. 
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Jedna trzecia przedsiębiorców, która wzięła 
udział w  badaniu „Bezpieczeństwo małych 
firm w Polsce” (sMeo i eRif Big 2018) 
narzeka na niespłacane w  terminie faktury. 
„w  ciągu ostatnich dwóch lat aż 63  proc. 
firm nie uzyskało należności za wykonaną 
usługę” – czytamy w raporcie. zapytani o to, 
jak radzą sobie z problemami finansowymi, 
wspominają o  uzupełnianiu budżetu środ-
kami prywatnymi (34 proc.) oraz od znajo-
mych (20 proc.) – co jest pewnie najlepszą 
drogą, żeby ich stracić. Jeden na pięciu przed-
siębiorców sięga po kredyt lub robi to, przez 
co sam cierpi, czyli opóźnia płatności wzglę-
dem kontrahentów. na faktoring decyduje się 
tylko 10 proc. przebadanych.
Być może polscy przedsiębiorcy nie znają 
wystarczająco tego rozwiązania i nie odróż-
niają go od kredytów i pożyczek. sprawdźmy 
więc najważniejsze różnice między tymi 
usługami finansowymi.

Świat idealny vs. rzeczywistość
w idealnym świecie firma otrzymuje pienią-
dze od razu po wykonaniu usługi lub dostar-
czeniu towaru. Jednak rzeczywistość wygląda 
inaczej. faktury z terminem płatności odroczo-
nym o 30, a czasem nawet 90 lub 120 dni, to 
codzienność polskiego przedsiębiorcy. zwłaszcza 
w wypadku długoterminowych czy dużych pro-
jektów tak długie oczekiwanie na gotówkę może 
przysporzyć firmie wielu problemów.

Faktoring vs. kredyt
na pierwszy rzut oka wydaje się, że zarówno po-
życzka, jak i faktoring są sposobem na uzyska-
nie pieniędzy przydatnych w takich sytuacjach. 
Podstawowa różnica jest jednak taka, że fakto-
ring jest rozwiązaniem, które przyspiesza uzyska-
nie takich „zamrożonych” na fakturze pieniędzy. 
to nie pożyczanie cudzych pieniędzy, tylko od-
mrażanie własnych środków, należnych przed-
siębiorcy za wykonaną usługę!

Kredyt: specyfikacja
z  kredytu obrotowego korzystają przedsię-
biorcy poszukujący środków finansowych na 
bieżącą działalność firmy. taki kredyt, którego 
udziela bank, można przeznaczyć na dowolne 
cele związane z prowadzoną działalnością go-
spodarczą. niektóre banki wymagają, aby na 
poziomie wniosku sprecyzować, o jaki cel do-
kładnie chodzi.
Kredyt obrotowy uchodzi za kredyt krótko- lub 
średnioterminowy, bo przyznawany jest zwykle 

na okres do 12 miesięcy, choć zdarzają się banki, 
które udzielają takiego kredytu nawet na 3 lata.

Ile kosztuje (nie tylko pieniędzy) 
kredyt obrotowy?
oprocentowanie kredytu obrotowego składa się 
ze stopy wiBoR oraz marży banku – ustala-
nej indywidualnie i każdorazowo negocjowanej. 
Bank określa marżę w oparciu o sytuację finan-
sową przedsiębiorcy. oczywiście im większe 
ewentualne ryzyko dostrzega bank, tym droż-
szy będzie kredyt. Jednak uśredniając, oprocen-
towanie nominalne kredytu obrotowego plasuje 
się obecnie na poziomie około 10 proc. rocznie.
Pieniądze to nie jedyne ograniczenie związane 
z zaciągnięciem takiego kredytu. warunki uzy-
skania kredytu bank najczęściej ustala indy-
widualnie z przedsiębiorcą. w tym celu Bank 
sprawdza sytuację finansową firmy i ewentual-
nie jej rokowania na przyszłość. zwraca uwagę 
m.in. na to, czy firma nie generuje strat, czy nie 
zalega z płatnościami w zUs, w urzędzie skar-
bowym itp. Bank sprawdza również, jak długo 
firma istnieje na rynku – często minimalny staż 
do zaciągnięcia kredytu wynosi rok, a czasami 
nawet dwa–trzy lata. Banki w przypadku wy-
sokich kredytów – powyżej 100 tysięcy złotych 
– żądają też zabezpieczenia kredytu, np. w po-
staci nieruchomości. 
Choć procedura wniosku o kredyt obrotowy 
nie jest bardzo trudna – obecnie już większość 
banków umożliwia  złożenie wniosku przez 
internet –  to nie jest też zupełnie automa-
tyczna. Czas oczekiwania na decyzję o przy-
znaniu kredytu jest bardzo zróżnicowany, 
czasem trwa nawet kilka dni.

Czym jest faktoring
faktoring online to nie kredyt, w związku z tym 
nie zadłuża firmy. nie wymaga skomplikowa-
nej „papierologii” – proces jest maksymalnie 
uproszczony. od kredytu różni go także to, 
że jest od niego dużo bardziej elastyczny i na-
wet przedsiębiorstwa uzyskujące niewielkie 
przychody mogą uzyskać dostęp do tej usługi. 
firma faktoringowa nie sprawdza skompliko-
wanych wskaźników, potrzebnych bankom do 
wyliczania zdolności kredytowej, jako że ma po-
krycie w fakturze.
w sMeo sprawdzamy, czy firma ma rzeczy-
wiście relacje z klientami, czy dostarcza produkt 
końcowy. faktoring nadaje się także dla firm, 
które nie spełniają warunków przyznawania 
kredytu, np. mają krótki staż albo na obecnym 
etapie nie wykazują jeszcze zysków. Co istotne, 
weryfikujemy obie strony transakcji – co jest 
szczególnie korzystne dla małych firm współpra-
cujących z dużymi kontrahentami. standardem 
na polskim rynku jest bowiem, że to korpora-
cje wymuszają bardzo długie terminy płatności, 
a mniejsi przedsiębiorcy muszą się na to godzić. 
Dlatego umożliwiamy korzystanie z faktoringu 
nawet nowo powstałym firmom, już od pierw-
szej wystawionej faktury.
Dodatkowo w skład usługi faktoringu wchodzą 
też monitoring, weryfikowanie wierzytelności 
i inne działania. Dlatego usługa obciążona jest 
23 proc. Vat-em, który korzystający z tej usługi 
mogą odliczyć.

Do korzystania z faktoringu nie trzeba odwie-
dzin w wydziale banku czy składania deklara-
cji   – wystarczy prosta umowa, którą można 
podpisać online. nie ponosi się także żadnych 
dodatkowych opłat poza prowizją i odsetkami 
dotyczącymi konkretnej faktury.

Co wybrać?
faktoring i kredyt obrotowy to rozwiązania, 
które nawzajem się uzupełniają. Dzięki fak-
toringowi przedsiębiorca przyspieszy otrzy-
manie pieniędzy z faktur, które już wystawił 

swoim kontrahentom – czyli ma szybki do-
stęp do należnej gotówki „zamrożonej” 
w fakturach.
Dzięki kredytowi obrotowemu przedsiębiorca 
ma dostęp do gotówki „z wyprzedzeniem”. Jesz-
cze tych pieniędzy nie zarobił, ale dzięki kredy-
towi ma dużą szansę w krótkim czasie zwiększyć 
swoje przychody.
faktoring sprawdza się wtedy, gdy przedsię-
biorcy zależy na czasie, gdyż wymaga mniej for-
malności (dokumentów czy zabezpieczeń) od 
kredytu obrotowego.

Faktoring to nie pożyczka
Rynek faktoringu wzrósł o blisko 22 proc. w porównaniu 
z poprzednim rokiem – informuje GuS – a kwota sfinansowanych 
przez firmy faktoringowe faktur wyniosła w 2018 r. prawie 270 mln zł. 
Zdecydowanie mniejsza jest jednak liczba mikroprzedsiębiorców, 
którzy korzystają z tego rozwiązania. Dużym problemem pozostaje 
niezrozumienie istoty usługi i mylenie jej z innymi narzędziami 
finansowymi, np. z kredytami czy pożyczkami.

prezes SMeO, wykładowca studiów MBA 
Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 

oraz studiów podyplomowych 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Pawlik

Kredyt obrotowy Faktoring

warunki uzyskania 
finansowania

firma działająca co najmniej rok, a nawet  
2–3 lata na rynku; posiadająca 
zabezpieczenie materialne; firma musi mieć 
dobrą lub bardzo dobrą sytuację finansową

firma od pierwszego dnia prowadzenia 
działalności posiadająca wiarygodnych 
kontrahentów; firma może mieć średnią 
sytuację finansową, tzn. może wykazywać 
tymczasowe straty w bilansie finansowym

czas trwania umowy umowa kredytowa trwa zwykle 12 miesięcy faktoring może być usługą jednorazową, 
dla pojedynczej faktury

procedura 
przyznawania 
finansowania

w zależności od wnioskowanej 
kwoty, może być potrzebne dosłanie 
dodatkowych dokumentów (np. na 
temat sytuacji finansowej firmy)

uproszczona, wystarczy wypełnić wniosek online 
decyzja o przyznaniu limitu 
faktoringowego tego samego dnia

źródło spłaty spłaty kredytu dokonuje przedsiębiorca 
w określonym terminie

spłaty dokonują kontrahenci 
przedsiębiorcy (opłacający fakturę)

wpływ na wskaźniki 
finansowe

zaciągnięcie kredytu obrotowego wiąże 
się z obniżeniem zdolności kredytowej, 
co zmniejsza szanse na uzyskanie 
kolejnego wsparcia bankowego

faktoring nie wpływa na zdolność kredytową

Wraz z  rozwojem technologii nastąpiło 
rozszerzenie oferty faktoringowej na seg-
ment mniejszych firm i przedsiębiorców. 
Powstały dedykowane portale do wysta-
wiania faktur online, pozwalające przesłać 
je bezpośrednio do kontrahentów – co 
jest istotnym ułatwieniem dla mniejszych 
firm dlatego, że utrzymanie płynności fi-
nansowej jest wciąż jednym z ich podsta-
wowych problemów. Dodatkowo atutem 
jest oferowanie dostępu do oferty i faktur  
w dedykowanej aplikacji. 
Nowoczesny model obsługi i jego zalety 
dostrzegli i zastosowali również dotych-
czasowi gracze na rynku. ING Commer-
cial Finance, obsługujący blisko 25 proc. 
klientów korzystających z usług faktorin-
gowych na rynku, który tylko w  pierw-
szym półroczu 2019 roku wykupił 1,6 
miliona faktur, rozszerzył swoją ofertę 
o usługi faktoringu online dla przedsię-
biorców i  mikrofirm pod handlową na-
zwą ING Finansowanie Faktur. Na portalu 
www.finansowaniefaktur.pl przedsię-
biorcy mogą wygodnie i szybko przeka-
zać swoje faktury do finansowania. 
Kolejnym krokiem rozwoju oferty ING 
było zintegrowanie usługi Finansowa-
nia Faktur z ING Księgowością. Już dzisiaj 
daje to klientom możliwość zarządzania 

swoimi fakturami w jednej aplikacji księ-
gowej klienta. Usługę można urucho-
mić poprzez bankowość internetową dla 
przedsiębiorców Moje ING. Dzięki inte-
gracji klienci w  jednym systemie mogą 
wykonywać przelewy, monitorować stan 
konta, opłacać rachunki, a  także zlecać 
faktury do finansowania. Oferta cenowa 
na daną transakcję jest widoczna od ręki, 
użytkownicy mogą ją zaakceptować jed-
nym kliknięciem. W momencie potwier-
dzenia faktury przez kontrahenta klient 
otrzymuje środki od ING Commercial Fi-
nance na swoje konto – nawet tego sa-
mego dnia. 

Faktoring online
jeszcze do niedawna usługi faktoringu online były dostępne jedynie 
dla większych firm, dysponujących zaawansowanymi systemami 
finansowo-księgowymi i odpowiednim zapleczem w postaci wsparcia 
zasobów IT. System finansowo-księgowy ułatwiał wystawianie faktur 
dla kontrahentów, a zespół IT przygotowywał pakiety faktur (lub 
informacje o nich) w formie plików w zdefiniowanym przez firmę 
faktoringową formacie. Po otrzymaniu plików faktor wprowadzał je do 
systemu do finansowania.

Tomasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu  
ING Commercial Finance 

Materiał firmy ING Commercial Finance



20–26 września 2019 r.

gazeta finansowa
24 Biznes RaPoRt

faktoriNg w Polsce

Przedsiębiorcy kredytują się kosz-
tem swoich dostawców w  wyniku 
braku płatności od klientów. tracąc 
płynność, tracą kontrolę nad bezpie-
czeństwem swojej działalności. Brak 
wypłacalności firmy klienta, nawet je-
śli mówimy o jednorazowej sytuacji, 
może spowodować spore trudności 
finansowe, a nawet doprowadzić do 
braku możliwości regulowania swoich 
zobowiązań bądź upadłości.

Dostępne narzędzia 
firmy z branży finansowej udostęp-
niają przedsiębiorcom szereg narzę-
dzi umożliwiających ograniczenie 
i kontrolę ryzyka. Minimalizowanie 
ryzyka jest możliwe, jeśli przedsię-
biorca chce i potrafi przygotować dla 
swojej działalności procedurę udzie-
lania kredytu kupieckiego i monito-
rowania płatności. obecnie nawet 
mikrofirmy na akceptowalnych kosz-
towo warunkach mogą skutecznie 
weryfikować swoich klientów w wy-
wiadowniach gospodarczych, biu-
rach informacji gospodarczej, a po 
uruchomieniu transakcji skutecznie 
monitorować płatność, tym samym 
zmniejszając poziom gotówki zamro-
żonej w przeterminowanych faktu-
rach. Praktyka jednak pokazuje, że 
szczególnie właściciele małych firm 
nie podejmują wystarczających dzia-
łań,  doprowadzając do powstania 

ryzykownych transakcji niemalże na 
własne życzenie.
Jednym z  rozwiązań, które łączy 
w  sobie korzyść z  otrzymania go-
tówki za sprzedany towar/usługę 
niemalże po dokonaniu transakcji 
i wprowadzenia automatycznie pro-
cedury ograniczenia ryzyka w firmie, 
jest faktoring bez regresu.

Jak to działa? 
Przedsiębiorca współpracujący z firmą 
faktoringową już na pierwszym etapie, 
kiedy rozważa podjęcie współpracy 
z  klientem na warunkach odroczo-
nej płatności, za pośrednictwem 
faktora podejmuje działania wery-
fikujące. faktor na życzenie klienta 
weryfikuje kontrahenta bardzo do-
kładnie, korzystając z biur informacji 
gospodarczej, wywiadowni gospo-
darczych, sprawdzając historię bizne-
sową członków zarządu, wspólników, 
w wyniku, czego podaje możliwy do 
uzyskania limit finansowy. Co ważne, 
limit ten jest potwierdzony przez in-
stytucję ubezpieczającą transakcje. też 
w tym etapie klient informuje kontra-
henta, że transakcje będą objęte fak-
toringiem. nierzadko, z doświadczeń 
naszych klientów, takie zapytanie jest 
weryfikatorem dobrych intencji kon-

trahenta. Część z nich nie godzi się na 
cesję faktoringową, ponieważ nie za-
mierza płacić w terminie i deklaruje, 
że opóźnienia będą się zdarzały. funk-
cjonowanie w  transakcji faktorin-
gowej i brak płatności może być dla 
kontrahenta bardziej dotkliwe niż, je-
śli transakcja odbyłaby się bez naszego 
udziału, udziału faktora. Po pełnej we-
ryfikacji i uzyskaniu zgody na objęcie 
faktoringiem, przedsiębiorca sprzedaje 
towar/usługę, przekazuje fakturę do 
faktora, a kontrahent otrzymuje za-
wiadomienie o cesji. Kontrahent do-
konuje płatności do faktora zgodnie 
z cesją. Jednym z elementów potwier-
dzenia transakcji jest złożenie oświad-
czenia, że należność jest bezsporna, 
co w konsekwencji zmniejsza ryzyko 
wystąpienia sytuacji, gdzie przyszły 
ewentualny dłużnik brak płatności 
będzie podpierał kwestionowaniem 
zobowiązania. Co więcej, przez okres 
współpracy jako faktor monitorujemy 
ryzyko, sprawdzając na bieżąco infor-
macje z rynku o ewentualnych zale-
głościach wobec innych dostawców 
i inne zmiany, które mogłyby świad-
czyć o  zmianie sytuacji finansowej 
kontrahenta. Przedsiębiorca, poza fi-
nansowaniem, zapewnia sobie kom-
fort nieuczestniczenia w  procesie 

oceny zdolności kredytowej swojego 
kontrahenta. te czynności pozostają 
po stronie naszej, faktora.

Transakcja objęta monitoringiem 
Co, jeśli płatność nie nastąpi? faktor 
w  takiej sytuacji obejmuje transak-
cję monitoringiem. w swoim imie-
niu, bo w oparciu o cesję, kontaktuje 
się z kontrahentem, ustala przyczyny 
braku płatności, ewentualne prolon-
gaty, a  nawet podejmuje czynności 
windykacji miękkie, a sądowo egze-
kucyjnej jeśli jest to niezbędne do za-
bezpieczenia interesu przedsiębiorcy. 
Co ważne, przedsiębiorca nie musi 
zwracać wypłaconej zaliczki, a  fak-
tor dochodzi należności do skutku. 
Jeśli natomiast sytuacja kontrahenta 
pogorszy się na tyle, że stanie się nie-
wypłacalny, szkodę pokrywa ubezpie-
czyciel. zatem dobrze dobrana usługa 
faktoringu nie tylko da przedsiębiorcy 
dostęp do gotówki i pozwoli na ko-
lejne inwestycje w działalność opera-
cyjną. faktoring jest również, a może 
nawet przede wszystkim, narzędziem 
zabezpieczającym przed windykacyj-
nymi wpadkami, a faktor staje się ze-
wnętrznym działem oceny zdolności 
kredytowej kontrahenta i  działem 
windykacyjnym w jednym.

Dział windykacyjny w małej firmie czy faktoring?
Z badań zleconych przez Biuro Informacji Gospodarczej 
Infomonitor, a przeprowadzonych przez Instytut 
Badań i Rozwiązań B2B wynika, że niespełna połowa 
przedsiębiorstw odnotowała przez ostatnie pół roku 
należności przeterminowane o ponad 60 dni. Z jednej 
strony jest to symptom utrzymujących się problemów 
z płynnością wśród przedsiębiorców, a z drugiej rosnącego 
ryzyka windykacyjnego w obrocie gospodarczym. 

dyrektor zarządzający w spółce WeC 
Finanse (Grupa Kapitałowa WeC)

Agnieszka Szalast

Płynność finansowa, a co za tym idzie 
– bezpieczeństwo, są warunkiem po-
myślnego rozwoju każdej firmy. nie-
stety zatory płatnicze są jednym 
z  najpoważniejszych problemów, 
z jakimi borykają się przedsiębiorcy. 
Rozdźwięk pomiędzy papierowym 
wynikiem a  przepływami gotów-
kowymi może być powodem po-
ważnych kłopotów, szczególnie 
w czasach kryzysu. w takiej sytuacji 
podstawową kwestią jest zapewnienie 
przedsiębiorstwu efektywnego zarzą-
dzania finansami, w  tym zarządza-
nia należnościami i zobowiązaniami. 
wynikiem tego będzie zmniejszenie 
zapotrzebowania na kapitał obrotowy 
netto, zachowanie jego bezpiecznego 
poziomu oraz zapewnienie mu do-
godnych źródeł finansowania, które 

poza utrzymaniem płynności po-
zwolą firmie nadal się rozwijać. Czę-
sto jest to kredyt, ale coraz częściej 
firmy sięgają po faktoring.

Gwarancja dostępu do gotówki 
faktoring gwarantuje natychmia-
stowy dostęp do gotówki, umożliwia 
jej otrzymanie nawet w dniu wysta-
wienia faktury. Dzięki temu firma 
może zniwelować rozbieżności po-
między terminami płatności swoich 
zobowiązań, a terminami spłaty na-
leżności. faktoring umożliwia więc 
efektywne zarządzanie przepływem 
środków finansowych. aktualne ry-
nek oferuje wiele ciekawych rozwią-
zań faktoringowych, które pomagają 
efektywnie zarządzać płynnością, 
począwszy od faktoringu klasycz-
nego (niepełny, pełny), faktoringu 
odwrotnego, skończywszy na bar-
dzo popularnym powiązaniu fak-
toringu klasycznego z faktoringiem 
odwrotnym. szczególnie dużym za-
interesowaniem cieszy się wśród firm 
faktoring odwrotny, stanowiący do-
bre uzupełnienie dla tradycyjnych 
form finansowania bieżącej dzia-
łalności. istotą faktoringu odwrot-
nego jest dokonanie przez faktora 
w  imieniu przedsiębiorcy, spłaty 
jego zobowiązań handlowych wo-
bec dostawców w terminie płatno-

ści faktury lub we wcześniejszym 
terminie, wskazanym przez klienta. 
w efekcie faktor staje się wierzycie-
lem firmy (art. 518 k.c.), a następ-
nie, jako nowy wierzyciel, może 
zaoferować klientowi dodatkowe fi-
nansowanie w  postaci wydłużenia 
terminu płatności. z reguły z fakto-
ringu odwrotnego korzystają firmy, 
które dokonują częstych znaczących 
zakupów u tych samych dostawców, 
posiadają wysoki poziom zobowią-
zań wobec dostawców oraz te firmy, 
które mogą uzyskać rabat za wcze-
śniejszą płatność czy dłuższy termin 
płatności. faktoring odwrotny jest 
więc pomocny w kształtowaniu po-
lityki zakupowej, a także może służyć 
czasowemu dopasowaniu wpływów 
i wypływów gotówki. 

Odpowiedź na problemy 
przedsiębiorców 
odroczony termin płatności, brak 
możliwości swobodnego dyspono-
wania składnikami majątku obro-
towego (zakaz cesji wierzytelności 
w  umowach), otrzymywanie za-
płaty w  mechanizmie podzielonej 
płatności, obawa przed niewypła-
calnością kontrahentów – to tylko 
niektóre problemy, z jakimi dziś bo-
rykają się firmy (dostawcy). Pro-
blemy te nie tylko ograniczają 
rozwój firmy, ale mogą wręcz po-
wodować problemy płynnościowe. 
faktoring odwrotny może być w ta-
kiej sytuacji atrakcyjny dla obydwu 
stron. odbiorca może otrzymać od 
dostawcy dłuższy termin płatności 

za dostarczone towary czy zrealizo-
wane usługi, dzięki czemu poprawia 
swoją płynność. Dostawca zyskuje 
możliwość otrzymania zapłaty na-
tychmiast po dostawie czy realizacji 
usługi. z punktu widzenia dostawcy 
takie rozwiązanie ma jeszcze dodat-
kowe korzyści w postaci przeniesie-
nia ryzyka braku spłaty należności na 
faktora oraz uzyskanie finansowania, 
bez konieczności badania zdolności 
kredytowej dostawcy i ustanowienia 
zabezpieczeń. Co do zasady faktor 
przejmuje na siebie zarządzanie ry-
zykiem. zweryfikuje partnerów han-
dlowych firmy – sprawdzi, jakimi są 
płatnikami nie tylko w  stosunku 
do niej, ale także w  stosunku do 
innych jej dostawców. Jest to szcze-
gólnie istotne na początku współ-
pracy z  nowym kontrahentem, 
kiedy firma nie jest w stanie ocenić 
kondycji i moralności płatniczej po-
tencjalnego klienta. Co więcej, sam 
fakt przeniesienia wierzytelności na 
bank/instytucję finansową sprawia, 
że dłużnicy stają się bardziej zdyscy-
plinowani w podejściu do płatno-
ści faktur.

Cyfryzacja usług faktoringowych
faktoring, podobnie jak cały rynek 
usług finansowych, zmierza w  kie-
runku digitalizacji i  wykorzystania 
nowoczesnych technologii. oczekują 
tego firmy. Mniejsi przedsiębiorcy 
chcą w  pełni zautomatyzowanych 
usług, gdzie cały proces aplikowania 
i  przyznawania faktoringu odbywa 
się online i  trwa jedynie kilka mi-

nut, a codzienne korzystanie z usługi 
możliwe jest z poziomu urządzeń mo-
bilnych. z kolei dla większych firm, 
które potrzebują wyższych limitów 
i większej elastyczności, ważniejsze od 
automatyzacji są rozwiązania dopa-
sowane do ich specyfiki działalności. 
te firmy potrzebują zaawansowa-
nych rozwiązań systemowych i apli-
kacji, z poziomu których otrzymają 
np. dostęp online do bieżących da-
nych o wierzytelnościach. zdaniem 
firm idealny faktoring powinien dzia-
łać niejako w tle, a liczba czynności 
po stronie firmy powinna być ogra-
niczona do niezbędnego minimum. 
wysyłanie i autoryzacja faktur, a także 
pobieranie danych o  rozliczeniach 
powinny odbywać się automatycz-
nie z poziomu systemu finansowo-
-księgowego firmy, bez konieczności 
wprowadzania/importu/eksportu pli-
ków zawierających te dane. najlepiej 
ten cel spełniają rozwiązania, które 
umożliwiają automatyczną komu-
nikację pomiędzy systemem finan-
sowo-księgowym klienta a systemem 
faktoringowym za pomocą usług sie-
ciowych (web-services). Dzięki nim 
firmy nie tylko mogą wysyłać fak-
tury i je autoryzować z poziomu swo-
jego systemu finansowo-księgowego, 
ale też mają w nim dostęp do aktu-
alnych rozliczeń z  kontrahentami. 
Pozwala to na ograniczenie kosz-
tów i czasochłonności obsługi opera-
cyjnej, a także na eliminację błędów 
i pomyłek w procesie wymiany da-
nych, przy zachowaniu wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa.

Systematyczny wzrost faktoringu jako jednej z form finansowania 
Polskie firmy, niezależnie od skali działalności i branży, 
w której działają, są coraz bardziej świadome korzyści, 
jakie przynosi faktoring. Dowodem na to jest ponad 
trzykrotnie wyższa w stosunku do średniej europejskiej 
dynamika polskiego rynku faktoringu. 

dyrektor Wydziału Sprzedaży  
w Departamencie Faktoringu  

i Finansowania Handlu, 
 Bank Millennium

Ewelina Zielonka
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Mikroprzedsiębiorstwa osób fizycz-
nych rozwijają się szybciej niż osób 
prawnych, biorąc pod uwagę wzrost 
nakładów inwestycyjnych przypa-
dających na jedno przedsiębiorstwo 
czy wskaźnik rentowności obrotu 
brutto. z drugiej strony liczba przed-
siębiorstw wyrejestrowanych rośnie 
szybciej w porównaniu z liczbą nowo 
powstałych firm. 

Co martwi małego i średniego 
przedsiębiorcę?
Często przyczyną upadku firm w sek-
torze MsP jest po prostu utrata 
płynności finansowej w  związku 
z opóźnieniami lub brakiem płatności 
ze strony kontrahentów. współpraca 
z większymi kontrahentami wymusza 
na małych przedsiębiorcach stosowa-
nie odroczonych terminów płatności 
(nawet do 90 dni). Jednak zamro-
żenie gotówki na tak długi okres 

oznacza w  praktyce trudności z  fi-
nansowaniem bieżącej działalności, 
utrzymaniem wykwalifikowanych 
pracowników czy z  realizowaniem 
nowych zleceń i inwestycji. słowem: 
bez szybkiego odzyskania należności 
mała firma nie jest w stanie rozwijać 
działalności. odroczone płatności 
to główne zmartwienie właścicieli 
małych firm. odsetek przedsiębior-
ców, którzy w roku 2019 r. obawiali 
się utraty płynności finansowej, wy-
niósł 32 proc., tj. o 8 proc. więcej 
niż w 2018 r. oczywiście duże pod-
mioty radzą sobie stosunkowo do-
brze z  problemem opóźnionych 
płatności, ale dla firm mikro-, ma-
łych i średnich to często droga do za-
mknięcia działalności. 

Jak uchronić się przed utratą 
płynności finansowej?
Mimo że mikro-, małe i średnie przed-
siębiorstwa skłonne są do skorzysta-
nia z  zewnętrznego finansowania, 
oferta na rynku tego typu produk-
tów jest mocno ograniczona. Uzyska-
nie kredytu wiąże się z koniecznością 
spełnienia wymagań dotyczących ge-
nerowanych obrotów czy stażu firmy. 
Doskonałym rozwiązaniem może 
być usługa faktoringu. firma, która 
nie chce czekać na zapłatę swojej fak-

tury do terminu płatności, może ją 
sprzedać firmie faktoringowej nawet 
w  dniu jej wystawienia. gotówka 
wypłacana jest wówczas od razu po 
zaakceptowaniu transakcji. Do nie-
dawna faktoring wydawał się usługą 
zarezerwowaną wyłącznie dla więk-
szych firm, mogących pochwalić się 
wysokimi obrotami. w ostatnim cza-
sie sytuacja ta zaczęła się na szczęście 
zmieniać. firmy faktoringowe chętnie 
korzystają z niszy, jaką jest wykup fak-
tur od niedużych podmiotów.

Jak faktoring może poprawić 
płynność finansową małych firm?
faktoring przyspiesza obrót gotówki 
i dzięki temu pomaga utrzymać płyn-
ność finansową, niezależnie od wiel-
kości firmy. Podmioty korzystające 
z  faktoringu otrzymują dodatkową 
gotówkę i na bieżąco mogą regulować 
własne zobowiązania. faktoring to 
rozwiązanie zwłaszcza dla tych przed-
siębiorców, którzy, walcząc o pozycję 
na rynku, oferują wydłużone terminy 
płatności. Dzięki temu wzmacniają 
relacje biznesowe i konkurencyjność 
na rynku. faktoring to obecnie bar-
dzo elastyczny produkt finansowy. 
Przedsiębiorca może z niego korzystać 
regularnie bądź okresowo według wła-
snych potrzeb. nie musi podpisywać 
stałych umów, które obligowałyby go 
do cyklicznych transakcji. Pod tym 
względem faktoring to bardzo dobra 
alternatywa dla pożyczek czy kredy-
tów bankowych. Korzystając z fakto-
ringu regularnie, przedsiębiorcy mają 
stały dopływ gotówki, więc mogą in-
westować i  rozwijać swoją działal-
ność. Doraźna sprzedaż należności 
do firm faktoringowych pozwala „ła-
tać” przejściowe dziury w budżecie, by 
nie popaść w spiralę zadłużenia. Do 
przedsiębiorcy należy także decyzja, 

ile faktur chce sprzedać i jakiej war-
tości. forma mikrofaktoringu umoż-
liwia finansowanie nawet niewielkich 
faktur, których wartość zaczyna się od 
kilkuset złotych. to duże udogodnie-
nie dla sektora MsP, gdzie transakcje 
opiewają na niskie kwoty, jednak czę-
sto decydują one o „być albo nie być” 
przedsiębiorstwa. firmy faktoringowe 
w ostatnich latach szczególnie dużą 
wagę przywiązują także do nowocze-
snych rozwiązań technologicznych 
–  automatyzacji procesu sprzedaży 
i  mobilności obsługi. w  sektorze 
MsP duży odsetek to młodzi przed-
siębiorcy, dla których internet i urzą-
dzenia mobilne to codzienność. Żyjąc 
w ciągłym ruchu z telefonem w dłoni 
korzystają na co dzień z udogodnień 
technologicznych. firmy faktorin-
gowe dopasowują więc swoją ofertę 
i udostępniają intuicyjne portale dla 
klientów, ograniczając przy tym for-
malności do niezbędnego minimum. 
wszystko w zasadzie odbywa się on-
line, z dowolnego miejsca na ziemi, 
wystarczy tylko dostęp do dowolnego 
komputera z podłączonym interne-
tem. tak samo można sprzedawać 
faktury, w dowolnym miejscu i czasie.

Faktoring to nie tylko 
źródło dodatkowego 
finansowania działalności
Korzyści wynikające z faktoringu wy-
kraczają poza aspekt czysto finansowy. 
to także zabezpieczenie przyszłych 
transakcji. firma, która decyduję się 
na współpracę z faktorem, zyskuje do-
stęp do dodatkowych narzędzi, takich 
jak weryfikacja kontrahentów. Jeszcze 
przed zawarciem transakcji firma fak-
toringowa ocenia wiarygodność fi-
nansową płatnika faktury. Dzięki 
temu przedsiębiorca wie, na ile bez-
pieczne są kolejne transakcje podej-

mowane z  danym kontrahentem. 
w ten sposób może uniknąć nierze-
telnych firm, które mogłyby spowo-
dować dalsze problemy finansowe. 
sprzedaż faktur oznacza również mo-
nitoring płatności. faktor we wła-
snym zakresie kontroluje zbliżające się 
terminy wymagalności i kontaktuje 
się z płatnikami w celu przypomnie-
nia o  zapłacie. Często mali przed-
siębiorcy nie mają doświadczenia 
w odzyskiwaniu należności. Praktyka 
pokazuje, że faktoring pozytywnie 
wpływa na zachowania kontrahentów 
– skłania ich do terminowego regu-
lowania faktur. w  przypadku pro-
blemów z opłaceniem faktury faktor 
wspiera przedsiębiorcę w ugodowym 
procesie windykacji należności.

Faktoring – dobry 
pomysł dla MŚP
faktoring to szybki dostęp do pienię-
dzy, który nie obciąża budżetu firmy. 
Często jest wykorzystywany jako 
stałe zewnętrzne źródło finansowa-
nia, które łatwo rozliczyć księgowo. 
to znacznie zwiększa bezpieczeństwo 
prowadzenia działalności gospodar-
czej. aby dodatkowo obniżyć koszt 
pozyskania kapitału, warto sprzeda-
wać faktury wystawione na wiary-
godnych płatników. faktor wyceni 
wówczas transakcję na korzystniej-
szych warunkach, a pozytywna współ-
praca wpłynie na ogólne warunki 
finansowania w  przyszłości. Przez 
wiele lat kredyty i pożyczki były głów-
nym sposobem na zapewnienie firmie 
dodatkowych środków finansowych. 
i chociaż pożyczka sprawia, że wskaź-
nik płynności finansowej rośnie, to 
jest to wkład tymczasowy. Jeśli jesteś 
mikro-, małym lub średnim przedsię-
biorcą, warto rozważyć alternatywę 
dla pożyczki, jaką jest faktoring.

Ochronić się przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów 
Polska gospodarka, podobnie jak większość gospodarek na 
świecie, jest zdominowana przez mikroprzedsiębiorstwa. 
jak wynika z czerwcowego Raportu o Stanie Sektora 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce wydanego 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, udział 
mikrofirm w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi 
aż 96,5 proc. To ponad trzydziestoprocentowy wkład 
w budowę PKB. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił wzrost 
liczby tych podmiotów – obecnie jest ich ponad 2 mln i ta 
suma stale rośnie. W 2018 r. w Polsce zarejestrowano 393 tys. 
nowych podmiotów, ale… wykreślono aż 332 tys. jak należy 
odczytywać te dane?

prezes zarządu, Monevia 

Maciej Drowanowski 


