FIRMY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW
NABYŁY W 2013 ROKU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 96,58 mld
ZŁOTYCH. WZROST O 15,54% r. d r.
Obroty faktorów zrzeszonych w PZF bliskie rekordowego poziomu 100 miliardów
złotych.
Warszawa, 9 stycznia 2013 r.
Wartość obrotów firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów
wzrosła w 2013 roku o 15,54%. Faktorzy z Polskiego Związku Faktorów
sfinansowali wierzytelności o łącznej wartości 96,58 miliardów złotych. Według
szacunków cały rynek polski (ponad 40 podmiotów świadczących usługi
faktoringowe) osiągnął rekordową wielkość 130,96 mld zł.*
Warto podkreślić, Ŝe w ciągu 4 lat rynek polski wzrósł ponad dwukrotnie (w 2009
roku był wart 51,4 mld zł) a dynamika wzrostu osiągnęła po raz kolejny
dwucyfrowy wskaźnik.
Obroty czwartego kwartału 2013 r. były wyŜsze o 6,2% w porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego. Słabsza dynamika nie miała jednak
istotnego wpływu na wynik całego roku. Rynek wzrósł o 15,8% co oznacza, Ŝe
odnotowany w poprzednich latach trend wzrostowy utrzymuje się. MoŜna liczyć,
Ŝe w roku 2014 branŜa zanotuje ponownie dwucyfrowy wskaźnik wzrostu
wartości obrotów a faktoring będzie nadal najszybciej rozwijającą się branŜą
sektora usług finansowych w Polsce.
Dobre wyniki osiągnięte przez faktorów mogą zaskakiwać, jeśli postawimy je w
kontekście aktualnego otoczenia ekonomicznego. Są wyjątkowo dobre, jeśli
skonfrontuje się je z informacjami o spowolnieniu gospodarczym. W konfrontacji
z popytem na faktoring mogły by być lepsze. Tak czy inaczej, mimo trudnych
czasów faktorzy pozyskali wielu nowych klientów.
„Rosnące zainteresowanie faktoringiem jest dowodem na to, ze usługa skutecznie
rozwiązuje wiele problemów wynikających ze sprzedaŜy na warunkach
odroczonego terminu zapłaty. Jego popularność rośnie dzięki temu, Ŝe zapewnia
dostęp do pozakredytowych środków finansowych i równocześnie pozwala
zabezpieczyć się przed ryzykiem złych długów. Rok 2013 był dobrym rokiem dla
branŜy faktoringowej w Polsce. Osiągnięte wyniki dowodzą, Ŝe nasze usługi mają
ustabilizowaną pozycję na rynku. Firmy będą coraz chętniej i coraz liczniej
wybierać faktoring.
Polski faktoring szybko rośnie. Mierzony wskaźnikiem penetracji PKB, osiągnął w
2012 roku 6,45%. Jednocześnie, jego wartość lokuje się nadal poniŜej średniej

dla rynków europejskich, ten kształtuje się na poziomie 9,36%. Jest jednak
wyŜsza niŜ wskaźnik światowego – 4,19%.” – mówi Mirosław Jakowiecki,
przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.
Wierzytelności obsłuŜone przez faktorów z PZF, o łącznej wartości 96,58
miliardów złotych, zostały sfinansowane w ramach róŜnych form faktoringu.
W 2013 roku najbardziej popularnymi formami usług faktoringowych były:
• faktoring niepełny krajowy – wartość obrotów 39,84 mld złotych;
• faktoring pełny krajowy - wartość obrotów 36,64 mld złotych;
• faktoring eksportowy – wartość obrotów 18,41 mld złotych
• faktoring importowy – wartość obrotów 1,96 mld złotych.
Dodajmy, Ŝe kaŜda z wybieranych form usługi osiągnęła większy wolumen
obrotów niŜ w 2012 roku.
Uzupełnieniem tej statystyki niech będzie ilość klientów, liczba ich kontrahentów
oraz ilość wierzytelności.
W 2013 roku z faktoringu korzystało 5 438 klientów, serwisowane umowy
obejmowały 106 445 kontrahentów a faktorzy nabyli 4,41 milionów faktur**.
Liderami branŜy pozostają nadal: Raiffeisen Polbank (16%), Pekao Faktoring
(15%) i ING Commercial Finance (13%). Kolejne dwie spółki z ponad 10%
udziałem w rynku to: BZ WBK Factor (11%) i Coface Factoring Poland (10).
W 2013 do Polskiego Związku Faktorów dołączył Bank HSBC, związek liczy juŜ 22
członków.
Spektakularnym sukcesem związku był IV Międzynarodowy Kongres Faktoringu,
który odbył się we wrześniu 2013 roku, jedyna tego typu impreza w Europie.
Krajowi i zagraniczni eksperci przez dwa dni dyskutowali o otoczeniu branŜy i
zmianach jakie faktorzy powinni wprowadzić w swoich usługach by sprostać
aktualnym, bardzo wyrafinowanym potrzebom rynku. W opinii Erika
Timmermansa, sekretarza generalnego International Factors Group, polskie
środowisko faktoringowe jest w skali europejskiej najbardziej aktywne i najlepiej
zorganizowane.
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2014 roku PZF podejmie między innymi takie zadania:
wzrost liczebny związku,
podjęcie wspólnych akcji marketingowych promujących branŜę,
współpraca z środowiskami akademickimi w celu popularyzacji faktoringu,
oraz
• rozszerzenie współpracy międzynarodowej.
JuŜ dziś informujemy o dacie kolejnego międzynarodowego spotkania faktorów z
kraju i ze świata.

18 i 19 września br., w Warszawie zorganizujemy V Międzynarodowy Kongres
Faktoringu.
Zapraszamy.

* łączna wartość obrotów 20 firm PZF i 12 instytucji od których dane pozyskała
„Rzeczpospolita”;
** tylko firmy PZF;

Obroty faktoringowe faktorów (tylko PZF) po 4 kwartale 2013 r.

faktor

Raiffeisen Polbank
Pekao Faktoring
ING CF
BZ WBK Faktor
Coface Poland
Bank Millennium
mFaktoring
PKO BP Faktoring
SEB
HSBC
UBI Factor
BOŚ Bank
BNP Paribas Factor
Bibby Financial Services
IFIS Finance
Arvato Bertelsmann
BPS Faktor
Pragma Faktoring
Faktorzy
Credit Agricole CF

wartość nabytych
wierzytelności
(mln zł)
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979,86
066,37
873,37
856,83
592,02
324,64
999,00
846,00
642,81
065,57
816,17
654,56
588,43
473,52
136,47
611,54
433,87
326,00
150,88
145,00
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