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30% WZROST POLSKIEGO RYNKU FAKTORINGU W 2010 R.  

 
Powrót do trendu wzrostowego po okresie zahamowania; polski rynek faktoringu 

zwiększył swoją wartość 8-krotnie w ciągu ostatniej dekady  
 

Warszawa, 12 stycznia 2011 r. - Obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku 
Faktorów (PZF) wzrosły w 2010 r. o prawie 30%, do wartości 55,9 mld zł. Oznacza to powrót 
do długoterminowego trendu wzrostowego, który został przerwany w 2009 r. z powodu 
kryzysu finansowego i spowolnienia polskiej gospodarki. Na przestrzeni lat 2000-2010 obroty 
PZF wzrosły o 49,8 mld zł z poziomu 6 mld zł, co oznacza ponad 8-krotne zwiększenie ich 
wartości. 
 
Rozwój w branży faktoringowej w 2010 r. jest odzwierciedleniem ożywienia w gospodarce 
oraz większej liczby transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami w Polsce. W trudnych 
warunkach rynkowych w 2009 r. wielu przedsiębiorców doświadczyło trudności związanych z 
opóźnieniami w płatnościach oraz wymagalnością wierzytelności. Dziś kondycja finansowa 
polskich firm jest o wiele lepsza, ale ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych czy upadłości 
jest nadal stosunkowo wysokie. Dlatego przedsiębiorcy chętniej sięgają dziś po faktoring, 
który pozwala zachować płynność finansową i zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty ze 
strony kontrahenta.  
 
„Pomyślna sytuacja gospodarcza oraz rosnąca świadomość korzyści wynikających ze 
stosowania faktoringu wśród przedsiębiorców sprzyjają popularyzacji tej usługi finansowej w 
Polsce” – mówi Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego 
Związku Faktorów. „Wierzymy, że przewaga faktoringu nad innymi formami finansowania 
działalności przedsiębiorstw, takie jak możliwość zarządzania należnościami oraz wysoka 
dostępność, przyczynią się do dalszych wzrostów. Spodziewamy się, że 2011 rok przyniesie 
rozwój polskiej branży faktoringowej rzędu 20-30%”. 
 
Poza wartością faktur sfinansowanych przez członków PZF, w 2010 r. wzrosła również ich 
liczba, która przekroczyła 3,18 mln. Wystawiło je ponad 3,2 tys. firm 77 tysiącom swoich 
partnerów biznesowych. 
 
W 2010 r. udział faktoringu pełnego, kiedy faktor przejmuje od swojego klienta ryzyko braku 
zapłaty od jego kontrahenta, wyniósł w portfelu firm PZF 48% obrotów. Udział faktoringu 
eksportowego, gdy faktor wykupuje wierzytelności eksportera, wyniósł 23% obrotów firm 
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PZF. Oba rodzaje usług cieszą się zainteresowaniem w podobnym stopniu, co w 
poprzednich latach. 
 
W zeszłym roku nastąpiły zmiany w pozycjach rynkowych największych firm faktoringowych 
należących do PZF. Liderem rynku po czterech kwartałach 2010 r. został Raiffeisen Bank 
Polska, który przystąpił do Związku w listopadzie ubiegłego roku, a którego udział w obrotach 
firm PZF wyniósł 24%. Drugą pozycję piastuje dziś dotychczasowy lider spośród firm PZF, 
ING Commercial Finance, z 19,7% udziałem w rynku. Podium zamyka firma Coface Poland 
Factoring, której obroty wyniosły 13,7% firm PZF. 
 
Rok 2010 przyniósł przełom w działaniach Polskiego Związku Faktorów. Do Związku 
przystąpiło trzech nowych członków: Bank Millenium, PKO BP Faktoring, a także Raiffeisen 
Bank Polska – aktualny lider rynku. Tym samym PZF zrzesza już firmy faktoringowe 
generujące ok. 85% obrotów na polskim rynku. Przystępowanie kolejnych członków sprzyja 
popularyzacji standardów raportowania stosowanych przez Związek, a tym samym 
zwiększeniu przejrzystości w branży. Ułatwia również inicjowanie działań edukacyjnych, 
takich jak zorganizowany przez PZF we wrześniu 2010 r. pierwszy w Polsce 
Międzynarodowy Kongres Faktoringu, co pozwala spodziewać się dalszego rozwoju wiedzy 
przedsiębiorców na temat faktoringu i wzrostu popytu na tę usługę. 
 

*** 
 
Polski Związek Faktorów jest instytucją zrzeszającą 14 instytucji finansowych oferujących usługi 
faktoringowe: arvato services Polska, Bank Millennium S.A., Bibby Financial Services Sp. z o.o., BZ 
WBK Faktor Sp. z o.o., Coface Poland Factoring Sp. z o.o., Fortis Commercial Finance Sp. z o.o., IFIS 
Finance Sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring Sp. z o.o., PKO BP 
Faktoring S.A., Polfactor S.A., SEB Commercial Finance Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz 
firmę Hilton-Baird Financial Solutions Sp. z o.o. – członka wspierającego.  
 
Więcej informacji udzielają: 
Michał Miłowski    Małgorzata Połok 
Solski Burson-Marsteller   Polski Związek Faktorów 
tel.: 0696 834 641, 022 242 86 26 tel. 0607 045 231, 081 445 20 55 w. 345 
mail: mmilowski@solskibm.pl   mail: pzf@faktoring.pl  
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