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Zaproszenie do dyskusji

Miros!aw Jakowiecki, przewodnicz"cy 
Polskiego Zwi"zku Faktorów 

Podczas tego wyj"tkowego spotkania, jakim
jest III Mi#dzynarodowy Kongres Faktoringu,
podejmiemy prób# znalezienia odpowiedzi
na najwa$niejsze pytania o aktualny stan i przysz%o!&
naszej bran$y. Wymienimy pogl"dy i do!wiadczenia.

Dodatkowo, b#dziemy mieli wyj"tkowo dobr" okazj#
do nawi"zania kontaktów oraz poszerzenia
wspó%pracy.
Nasze doroczne spotkania coraz mocniej integruj"
!rodowisko i stanowi" nieocenion" warto!& dla bran$y.
W tym roku go!cimy liderów mi#dzynarodowych
federacji faktorów: Jeroena Kohnstamma, Erika
Timmermansa i Johna Gilena oraz wielu wy!mienitych
przedstawicieli firm faktoringowych z Europy.
Prezentacje, wyk%ady i panele dyskusyjne b#d" dobr"
okazj" do porównania warunków, w jakich dzia%a
nasza bran$a, oraz pozwol" spojrze& na zagro$enia
i ryzyka, które towarzysz" faktoringowi z innej
perspektywy. Jestem przekonany, $e skonfrontowanie
tych informacji z rzeczywistym stanem bran$y
faktoringowej w Polsce utwierdzi nas w przekonaniu,
$e mimo niespe%na 20-letniej historii, faktoring
w Polsce zdoby% siln" pozycj#, porównywaln"
do rozwini#tych gospodarek na !wiecie. Poniewa$
g%ównym tematem tegorocznego spotkania faktorów
jest zagadnienie bezpiecze'stwa transakcji
faktoringowych, chcemy przedstawi& t# problematyk#

w kontek!cie analizy obszarów ryzyka oraz mo$liwo!ci
wczesnego rozpoznawania sygna%ów ostrzegawczych.
Postawimy pytanie, czy mo$liwa jest wspó%praca
faktorów w zakresie rozpoznawania wspólnych
zagro$e'? Czy mo$liwe jest tworzenie konsorcjów
finansowych do obs%ugi klientów? Jak sobie radzi&
z obs%ug" tego samego klienta? Nie podamy gotowych
rozwi"za', ale rozpoczniemy dyskusj# niezb#dn" dla
rozwoju i bezpiecze'stwa rynku. (

III Mi!dzynarodowy Kon-
gres Faktoringu to forum,
podczas którego specjali-
"ci reprezentuj#cy bran$!
faktoringow# w Polsce

wymieniaj# pogl#dy i dziel# si! do"wiad-
czeniami.

– Skomplikowana sytuacja na rynkach
lokalnych i "wiata wymusza pytanie, czy
mamy ju$ do czynienia z kryzysem – mówi
Miros%aw Jakowiecki, przewodnicz#cy Pol-
skiego Zwi#zku Faktorów.–Podobne pyta-
nie stawiali"my podczas ubieg%orocznego
spotkania, jednak wyniki osi#gni!te przez
bran$! udowodni%y, $e sytuacja kryzysowa
nie ograniczy%a w istotnysposób dzia%alno-
"ci faktoringowej ani nie zahamowa%a roz-
woju tego rynku. Dzia%amyjednak w skom-
plikowanym i nieprzyjaznym dla bran$y
otoczeniu ekonomicznym, co znacznie po-
wi!ksza potencjalne rodzaje ryzyka.

Do udzia%u w kongresie Polski Zwi#zek
Faktorów zaprosi% wybitnych znawców
przedmiotu. Grono ekspertów uczestni-
cz#cych w dyskusjach panelowych repre-
zentuje "rodowiska akademickie i prakty-
ków, którzy na co dzie& pracuj# w naj-
wi!kszych polskich i zagranicznych fir-
mach faktoringowych. Prezentacje i dys-
kusje obejm# dwa bloki tematyczne:
„'wiat faktoringu w 2012 roku” oraz „Ry-
zyko w dzia%alno"ci faktorów – do"wiad-
czenia faktorów krajowych i zagranicz-
nych”.

Uczestnicy dyskusji, mówcy i prezente-
rzy odpowiedz# na pytania, jak bran$a ra-
dzi sobie ze skutkami spowolnienia, jakie
rozwi#zania zastosowano na rynkach za-
granicznych i jakie sektory s# najbardziej
ryzykowne dla bran$y.

Informacje przekazane przez specjali-
stów b!d# odpowiedzi# na problemy
istotne dla bran$y. B!d# pomocne w wy-
borze strategii oraz decyzji kszta%tuj#cych
kierunek rozwoju faktoringu w Polsce.

Jak mówi Miros%aw Jakowiecki, kon-
gres nie dostarczy gotowych rozwi#za&,
lecz b!dzie dla polskich faktorów (ró-
d%em naj"wie$szych wiadomo"ci o bran$y
i przyniesie wzory skutecznych rozwi#-
za& wspomagaj#cych dalszy rozwój.

– A ten rozwój jest nieunikniony, ponie-
wa$ faktoring jest atrakcyjny, czego dowo-
dem jest zarówno sta%y i wysoki wzrost ob-
rotów bran$y, jak i rosn#ca liczba podmio-
tów oferuj#cych us%ugi faktoringowe – mó-
wi Miros%aw Jakowiecki. – Warto jednak
dyskutowa) o zasadniczych kierunkach te-
go rozwoju. Czy b!dzie to ostra konkuren-
cja, czy te$ skonsolidowane dzia%ania ca%ej
bran$y skierowane na usuwanie barier,
promocj! oraz piel!gnowanie zasad etyki
biznesu? B!dziemy rozmawia) o zmia-
nach, które b!d# si! dokonywa) w najbli$-
szym czasie, o potrzebie wdro$enia no-
wych praktyk w zarz#dzaniu ryzykiem i o
tym, jak wykorzysta) do"wiadczenia fakto-
rów dzia%aj#cych w otoczeniu realnego kry-
zysu gospodarczego. —kmg

Faktorzy
rozmawiaj! 
o przysz"o#ci
bran$y

KONGRES | Polski Zwi"zek Faktorów ju$ po raz trzeci 
jest organizatorem dorocznego spotkania po!wi#conego
problematyce faktoringu

M
A

T
E

R
IA

!Y
P

R
A

S
O

W
E

III MI!DZYNARODOWY KONGRES FAKTORINGU

 



Faktoring2 Czwartek | 13 wrze!nia 2012 rp .pl"

#Andrzej #bikowski
prezes zarz!du ING Commercial Finance Polska SA

Ryzyko w naszej bran$y istnia%o zawsze.
Mamy ryzyko kredytowe dotycz#ce klientów,
operacyjne dotycz#ce portfela i gospodarcze,
wynikaj#ce z trendów dynamicznie
zmieniaj#cego si! rynku. Faktorzy w Polsce
jako bran$a s# coraz bardziej istotnym
elementem finansowania gospodarki.
Prawie 5 procent PKB finansowane jest
faktoringiem. To dowodzi, $e bran$a wyros%a
ju$ z lat dzieci!cych i doskonale radzi sobie
z ryzykiem kredytowym i operacyjnym.
Bardzo dobre wyniki faktorów i liczba ich
klientów osi#gn!%y warto"ci statystyczne.
Wysoka pozycja bran$y i jej istotne miejsce
w krajowej gospodarce oczywi"cie ciesz#, ale
jednocze"nie podpowiadaj#, $e b!d#c coraz
powa$niejszym graczem na rynku, stajemy si!
znacznie bardziej podatni na jego
zawirowania, zmiany i tendencje. Osi#gni!cie
tak dobrej pozycji jest wi!c – paradoksalnie –
sygna%em, by bran$a, "wi!tuj#c sukcesy, nie
straci%a ostro"ci rozpoznawania zagro$e&
i czynników ryzyka wynikaj#cych ze wzrostu
jej znaczenia. 
Od pewnego czasu wiemy, $e spowolnienie
gospodarcze wisi w powietrzu. Dlatego nie jest
przypadkiem, $e w%a"nie dzi" rozmawiamy
o rodzajach ryzyka dotycz#cych naszej bran$y.
Jedno jest pewne: o faktoringu nie bez
powodu mówi si!, $e jest doskona%y na trudne
czasy. Partnerstwo z nami w trudnych
momentach, ale nie tylko, oznacza
%agodniejsze przej"cie przez kryzys, poniewa$
my si! go nie boimy. A nie mamy obaw, bo
walka z trudno"ciami jest nasz# specjalno"ci#.
Gdy na Helu zaczyna wia) silny wiatr,
wczasowicze chowaj# parawany i id# do domu,
a surferzy ciesz# si! i korzystaj# z wiatru i fal.
Podobnie jest z faktorami. 

>Dariusz Ste$
cz"onek zarz!du BRE Faktoring SA

Faktoring, podobnie jak ka$da inna
dzia%alno") gospodarcza bez wzgl!du

na bran$!, nara$ony jest na ró$nego rodzaju
ryzyka. Najbardziej powszechne to ryzyko
braku zap%aty przez d%u$nika. Na pierwszy rzut
oka jest ono podobne jak w przypadku
kredytów bankowych. Warto jednak zwróci)
uwag! na istotne ró$nice zwi#zane z tymi
dwiema formami finansowania
przedsi!biorców. Podstaw# faktoringu jest
finansowanie powsta%ych nale$no"ci, które
nale$# do grupy najbardziej p%ynnych
aktywów firmy, w przeciwie&stwie do np.
zapasów czy nieruchomo"ci. Dlatego ca%a
koncentracja zwi#zana z ocen# ryzyka
powinna – wed%ug mnie – by) zwrócona
na jako") nale$no"ci. 
Warto tak$e zwróci) uwag!, $e w przypadku
kredytu korzystaj#cym z finansowania
i p%atnikiem zobowi#zania jest ten sam
podmiot. Analogiczna sytuacja wyst!puje
w przypadku leasingu, który cz!sto
porównuje si! z faktoringiem, poniewa$
korzystaj#cy z niego te$ jest jedynym
p%atnikiem zobowi#zania. W przypadku
faktoringu korzystaj#cy z finansowania
i p%atnik zobowi#zania s# odr!bnymi
podmiotami. Korzystaj#cym z finansowania
jest nasz klient, a p%atnikiem jego d%u$nicy.
Podstawowa ró$nica polega wi!c na tym, $e
w pierwszej kolejno"ci to nie nasz klient jest
zobowi#zany sp%aci) zad%u$enie, lecz jego
kontrahenci. 
Z tych wzgl!dów, aby to ryzyko
minimalizowa), istotne jest zwrócenie uwagi
na trzy elementy, które powoduj#, $e ryzyko
znacznie si! zmniejsza. Po pierwsze,
wierzytelno") musi istnie). Okazuje si!
bowiem, $e w momencie udzielenia
finansowania wierzytelno") istnieje, a potem
znika, bo np. faktura zosta%a wystawiona,
a dostawa towaru nie dosz%a do skutku.
Po drugie, wierzytelno") musi by)
bezsporna, czyli taka, kiedy d%u$nik nie
zaprzecza jej istnieniu. Po trzecie, musi
nast#pi) skuteczna cesja wierzytelno"ci,
gdy$ na tym opiera si! idea faktoringu.
Bywaj# jednak sytuacje, kiedy w kontrakcie
mi!dzy dostawc# a d%u$nikiem jest zapis
o zakazie cesji. W przepisach ogólnych

generalnie nie ma mowy o zakazie cesji,
jednak mo$e on by) wpisany do kontraktu.
Je"li faktor nic nie wie o takim zapisie, jest
przekonany, $e wierzytelno") zosta%a
w prawid%owy sposób scedowana, ale nie
dochodzi do skutku z powodu zapisu
w kontrakcie %#cz#cym dostawc! z odbiorc#.
Wtedy nie mo$emy dochodzi) nale$no"ci
od d%u$nika, poniewa$ nie posiadamy
do tego tytu%u prawnego. 
Bran$a faktoringowa co roku odnotowuje
wr!cz spektakularne wyniki niespotykane
w przypadku innych instrumentów
finansowych. Wynikaj# one w du$ej mierze
z naszego sposobu podej"cia do oceny
ryzyka, ró$ni#cego si! od podej"cia
kredytowego, bazuj#cego w istotnej cz!"ci
na analizie wyników przedsi!biorstwa
z ostatnich lat. Opieraj#cego si! wi!c
na historii. Metoda ta sprawdza si! w czasach
stabilnych. Pieni#dze jednak po$ycza si!
dzisiaj, a odbiera jutro. Analizowanie sytuacji
sprzed lat, w trakcie których mogli"my by)
"wiadkami wzrostów, spadków, wzlotów
i upadków, tak jak ma to miejsce obecnie,
mo$e by) obarczone du$ym b%!dem. Wtedy
ro"nie znaczenie dodatkowego
zabezpieczenia. Rynek jest organizmem,
w którym zmiany odbywaj# si! niezwykle
dynamicznie. Analiza danych z trzech
ostatnich lat ma zatem niewielk# warto").
W przypadku faktoringu finansowania udziela
si! w momencie powstania nale$no"ci. Czyli
na podstawie informacji z dzisiaj, a sp%ata
nast!puje "rednio w ci#gu 90 dni. Dlatego
faktoring jest rozwi#zaniem lepszym
i stabilniejszym równie$, a mo$e przede
wszystkim, w niepewnych czasach. Zarówno
dla finansuj#cego – bo jest bezpieczniejszy,
jak i dla klienta – bo nie wymaga
zabezpiecze&. Tak$e dlatego mi!dzy innymi
popularno") faktoringu jest coraz wi!ksza.
Warto, aby przedsi!biorcy wiedzieli, $e
faktoring jest bardziej dost!pny od kredytu
i jest rozwi#zaniem, które powoduje, $e
w czasach dekoniunktury dba o stabilno")
finansow# ich firm. 

#Jerzy D%browski, dyrektor Departamentu
Faktoringu i Finansowania Handlu Millennium Bank

Ryzyko to co", co na co dzie& towarzyszy
naszej bran$y. Pytanie, czy skala popularno"ci
instrumentu, jakim jest faktoring, wzrost
rynku, wielko") finansowania udzielanego
przez wszystkich faktorów nie spowoduj#, $e
rozmiar tego zjawiska w sposób naturalny
wzro"nie? Wed%ug mnie mamy do czynienia
z dwoma rodzajami ryzyka. 
Pierwsze to tradycyjne ryzyko maj#ce zwi#zek
zarówno z finansowaniem faktoringowym, jak
i kredytowym. Mamy tu do czynienia z kwesti#
prawid%owej oceny kondycji przedsi!biorcy.
Drugim ryzykiem, które w przypadku

faktoringu jest znamienne, to ryzyko
operacyjne zwi#zane z oszustwami,
mo$liwo"ciami wy%udze& pieni!dzy. Jako
bran$a mamy w tej sprawie wi!cej
do powiedzenia ni$ przedstawiciele innych
us%ug, poniewa$ na co dzie& obcujemy
z procesem, na którym oparty jest faktoring:
przejmujemy faktury, wykupujemy, rozliczamy,
potwierdzamy d%ugi etc. Skala zjawiska by)
mo$e nie jest alarmuj#ca, jednak mo$na
odnie") wra$enie, $e oszustwa mog# zdarza)
si! coraz cz!"ciej. W wi!kszo"ci przypadków
bowiem nasz# ocen! ograniczamy do badania
historycznej zdolno"ci p%atniczej
kontrahentów klienta. Nie badamy ich
kondycji finansowej, poniewa$ faktoring
z definicji opiera si! na jako"ci wierzytelno"ci.
Podstawowym miernikiem oceny jest wi!c to,
jak do tej pory kontrahenci wywi#zywali si! ze
swoich zobowi#za& p%atniczych. Na tej
podstawie wyci#gamy wnioski. 
Mamy jednak przewag! – wgl#d w portfel
wierzytelno"ci faktorowanych i ocena
moralno"ci p%atniczej s# cz!sto wska(nikiem
wyprzedzaj#cym koniunktur!. To pozwala
nam dostrzec i wr!cz przewidzie)
niepokoj#ce sytuacje. Tak by%o
przed kryzysem w 2008 roku.
Przedsi!biorstwa kupowa%y du$o towaru,
pogarsza%a si! ich moralno") p%atnicza,
zmniejsza%a skala sprzeda$y do swoich
kontrahentów wywo%ana uruchomieniem
naturalnych mechanizmów asekuracyjnych. 
Obecnie portfele nale$no"ci faktoringowych
nie wskazuj# wprawdzie, $e czeka nas
podobna sytuacja, ale do") cz!sto s%yszy si!
o nadci#gaj#cym spowolnieniu gospodarczym.
Osobi"cie nie spodziewam si! takiego zjawiska
jak w przypadku t#pni!cia w roku 2008.
Gdyby jednak sprawa potoczy%a si! inaczej,
nasi klienci powinni mie) "wiadomo"), $e jako
faktorzy nie obawiamy si! trudno"ci. Czujemy
si! pewnie. W zwi#zku z tym tak$e oni nie
musz# mie) powodów do obaw. 

#Jaros&aw Jaworski
prezes zarz!du Coface Poland Factoring

Faktorzy na co dzie& podejmuj# ró$nego
rodzaju ryzyka, ale s# one nieod%#cznym
elementem fachu, jakim jest faktoring, a ca%a
sztuka polega na tym, aby nimi w%a"ciwie
zarz#dza). Nie zapominajmy jednak, $e istnieje
tak$e ryzyko odbiorcy, które wi#$e si!
z naszymi kontrahentami. Je"li ich bran$a
i ca%a gospodarka s# w lepszej kondycji, to
moralno") p%atnicza jest zadowalaj#ca,
natomiast gdy nast!puje spowolnienie
gospodarcze i dana bran$a prze$ywa
trudno"ci, dyscyplina p%atnicza odbiorców
zaczyna powa$nie kule). To bardzo istotny
element ryzyka, z którym spotykamy si! na co
dzie&, poniewa$ to w%a"nie do nas – faktorów
– wp%ywaj# p%atno"ci od klientów naszych

Z ryzykiem im do twarzy
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DEBATA | Faktorzy dyskutuj" nad rodzajami ryzyka towarzysz"cymi
ich bran$y. Nie bez powodu. Bran$a faktoringowa ro!nie w si%#, staj"c
si# coraz powa$niejszym elementem polskiej gospodarki. Rosn"ca
pozycja jest powodem nie tylko do satysfakcji, ale tak$e wzmocnienia
czujno!ci wobec mo$liwych zawirowa' rynkowych. Nadci"gaj"ca
druga fala kryzysu, cho& opinie na temat jej skali s" podzielone, sta%a
si# wi#c przyczyn" rozwa$a' ewentualnych scenariuszy i zagro$e'. 
Co ciekawe, faktorzy bez obaw mówi" o ryzyku. – Ryzyko to nasza
specjalno!& – twierdz". – Nasi klienci !pi" spokojnie, poniewa$
bierzemy je na siebie
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klientów. Problemy p%atnicze przedsi!biorców
przek%adaj# si! zatem na nasze ryzyko
operacyjne. Nie do ko&ca jest wi!c prawd#, $e
mo$emy swobodnie zarz#dza) tym ryzykiem
bez monitorowania kondycji naszych
odbiorców i trendów w gospodarce. Musimy
bra) pod uwag! ró$ne warianty, tak$e np. taki,
kiedy pogorszenie dyscypliny p%atniczej
b!dzie budzi%o wi!ksz# pokus! naszych
i potencjalnych klientów do korzystania
z naszego finansowania w przypadku, gdy np.
wierzytelno") w rzeczywisto"ci nie istnieje.
Konieczno") rozmowy o rodzajach ryzyka,
z jakimi mierzymy si! na co dzie& i z jakimi by)
mo$e przyjdzie nam spotka) si! w przysz%o"ci,
jest bezdyskusyjna. Nie zapominamy jednak,
aby dbaj#c o w%asne bezpiecze&stwo, dba)
przede wszystkim o korzy"ci klientów. Powinni
oni wiedzie), $e rol# faktora – zarówno
w dobrych, jak i z%ych czasach – jest otaczanie
ich opiek# poprzez zapewnienie im stabilno"ci
finansowej. To ich bowiem dotyczy ryzyko
braku zap%aty ze strony kontrahenta i ryzyko
utraty p%ynno"ci. Dzi" jednak wielu
przedsi!biorców chce ubezpiecza) swój dom,
kiedy ju$ sp%on#%. Wcze"niej nie wiedzieli, $e
faktoring jest narz!dziem, które mo$e
uzdrowi) lekk# gryp! i uchroni)
przed zapaleniem p%uc. 

#Tomasz Kami'ski
naczelnik w Departamencie Faktoringu, 
Bank Ochrony #rodowiska SA

O czynnikach ryzyka w transakcjach
faktoringowych faktorzy nie mówi# wiele,
poniewa$ ich rol# jest przewidywanie zagro$e&
i zapobieganie im. Wiedz#, jak sterowa)
ryzykiem. W faktoringu jest znacznie wi!cej
sposobów na minimalizowanie go ni$
w przypadku otwartego finansowania. Staramy
si! przerzuca) ryzyko na odbiorców, ale
pami!tamy te$, komu i na jakich warunkach
udzielamy finansowania. Je"li podmiot
finansowany, czyli dostawca towarów, jest
w dobrej kondycji, mo$e liczy), $e faktor
bardziej elastycznie przyjrzy si! jego portfelowi
nale$no"ci i dopasuje finansowanie w sposób
nie tylko minimalizuj#cy ryzyko, ale tak$e
przynosz#cy wymierne korzy"ci. 
Mamy oko%o 18 kryteriów oceny tego portfela.
Mo$liwo"ci lokowania ryzyka jest zatem sporo.
Wiedza przedsi!biorców na temat korzy"ci
wynikaj#cych z faktoringu jest jednak nadal
niewielka. Kluczem do osi#gni!cia sukcesu
tych firm i w rezultacie jeszcze lepszych
wyników bran$y faktoringowej jest edukacja
w"ród przedsi!biorców. Powoli przekonuj# si!
oni, $e faktoring nie jest tylko dla
przedsi!biorstw ze s%ab# sytuacj# finansow#.
Dostrzegaj#, $e nale$no"ci s# czym", co mo$na
dobrze spo$ytkowa). Widz#, $e korzy"ci
wynikaj# zarówno dla dostawców, jak
i odbiorców. 

#Jerzy Ostrowski
prezes zarz!du 
BNP Paribas Factor

Z ryzykiem mieli"my do czynienia zawsze,
a tylko sposób jego kontrolowania by% i jest
uzale$niony od specyfiki bran$y klienta,
uwarunkowa& otoczenia. By% czas, $e
zaliczkowali"my 60 procent warto"ci
wierzytelno"ci, a dzi" – 90 procent i wi!cej.
Poziom zaliczkowania to jeden z elementów
kontroli ryzyka. 
Z kryzysem musimy si! liczy) i w zwi#zku
z tym powinni"my podda) weryfikacji, czy
nale$ycie kontrolujemy ryzyko nabytych
wierzytelno"ci i czy nie przekraczamy granic
uzasadnionego ryzyka. Recesja poka$e, które
z naszych firm czyni# to w sposób w%a"ciwy.
Podejmuj#c ryzyko, nie robimy niczego
nadzwyczajnego, dysponujemy narz!dziami
kontroli, a w zakresie cesji wierzytelno"ci
jeste"my gotowi przej#) ryzyko wi!ksze
od oferowanego przez banki. 
Pami!tajmy, $e ka$da z naszych firm
funkcjonuje w okre"lonych uwarunkowaniach
i niejednokrotnie jest to funkcjonowanie
wespó% ze bankiem. Je$eli faktor nie ma
zaplecza w postaci banku jako udzia%owca, to
jego ryzyko musi by) inaczej kontrolowane.
Wspó%dzia%aj#c z bankiem, mo$emy wspólnie
roz%o$y) ci!$ar ryzyka. 
Mówi#c, $e recesja b!dzie sprawdzianem
w%a"ciwej oceny i kontroli ryzyka, mam
na my"li tak$e kwesti! upad%o"ci firm.
Upad%o"ci na rynku b!d# bowiem mia%y wp%yw
na kondycj! naszych klientów. Ju$ teraz
upad%o"ci jest wi!cej. Nie mo$na tego
bagatelizowa). Upad%o"ci nie s# jednak
jedynym zagro$eniem – przedsi!biorcy
krytycznie oceniaj#cy perspektywy swojego
biznesu mog# by) zainteresowani pozbyciem
si! go, z kolei kupuj#cy kupieniem udzia%u
w rynku. W kryzysie takie transakcje tworz#
warunki dla nieuczciwych praktyk.
Z pewno"ci# b!dziemy musieli zmierzy) si!
z tym. Mam nadziej!, $e skala zjawiska nie
b!dzie du$a.

#Andrzej G&owacki, wiceprezes 
zarz!du FAKTORZY

Gotowo") podejmowania wi!kszego ryzyka
wynika z posiadania przez faktorów wi!kszej
wiedzy na temat kontrahenta. Oceniamy tak$e
wska(niki makroekonomiczne, którym
podlegamy, podobnie jak nasi klienci, i na nie
akurat nie mamy wp%ywu. Niemniej jednak
najistotniejsze jest to, $e nasz obraz oceny
ryzyka jest pe%niejszy i to stanowi wa$ny
element w podejmowaniu decyzji tak$e wobec
klientów, którzy do nas przyszli, gdy$ bank
odmówi% im udzielenia kredytu. 
Nasz# przewag# – a to bardzo istotny szczegó%
– jest inny moment finansowania klienta ni$
w przypadku tradycyjnych produktów

kredytowych. Gdy klient przychodzi do banku,
chc#c skorzysta) z kredytu, przedstawia
wyniki finansowe i biznesplan. Innymi s%owy,
pomys% na to, co komu sprzeda i za ile. Z tych
informacji tworz# si! cyfry i w pewnym
stopniu powstaje obraz kondycji klienta. By)
mo$e prawdziwy. Jest to jednak obraz tylko
prawdopodobny. W przypadku faktorów
przewaga jest ewidentna. Finansuj# oni klienta
w momencie, kiedy on ju$ nie tylko ma
biznesplan i prognozy wzrostu. Ma tak$e
portfel odbiorców, znalezione rynki zbytu, jego
sprzeda$ jest powtarzalna. Faktorzy, inaczej
rzecz ujmuj#c, s# w innym momencie ryzyka
– w momencie kiedy klient ju$ zamieni%
planowan# strategi! w biznes, bo pokaza%, $e

zaistnia%o zdarzenie gospodarcze. Faktor
pojawia si! z finansowaniem, kiedy sprzeda$
ju$ si! dokona%a. Nie musi bra) pod uwag!
ryzyka, $e plany klienta, jego biznesplan
i prognozy pozostan# jedynie w sferze
pobo$nych $ycze&. 

#Mariusz Wi!niewski, dyrektor
Departamentu Sprzeda$y Credit Agricole Commercial
Finance Polska SA

Czynniki ryzyka to mi!dzy innymi te$ problemy
p%atnicze, które s# tak$e motorem nap!dowym
bran$y faktoringowej. Tam, gdzie bank ju$ nie
chce udzieli) kredytu, my, maj#c inny system
zarz#dzania ryzykiem, mo$emy udziela)
finansowania. I to jest odpowiedzi# na pytanie
nie tylko, dlaczego warto z nami
wspó%pracowa), ale równie$ dlaczego faktoring
w Polsce co roku notuje spektakularne wzrosty. 
W przeciwie&stwie do banku, który udzielaj#c
kredytu, ma jednego d%u$nika, my, faktorzy,
mamy wiele (róde% sp%at nale$no"ci.
Rozproszenie wierzytelno"ci w portfelu
faktora daje mu nieporównywalnie wi!ksze
mo$liwo"ci zarz#dzania ryzykiem. Dobrym
przyk%adem s# nasze ogromne mo$liwo"ci
oddzia%ywania wobec s%abej moralno"ci
p%atniczej. 

W%a"ciwa reakcja faktorów mo$e mie) – i ma
– wp%yw na kondycj! wielu przedsi!biorstw.
To efekt domina – je"li faktor w por! dostrze$e
ryzyko niewyp%acalno"ci jakiego"
przedsi!biorcy i zareaguje, wówczas uchroni
od problemów p%atniczych inne firmy
zwi#zane biznesowo z przedsi!biorstwem
przechodz#cym trudno"ci. Dobrym
przyk%adem jest bran$a budowlana ze spor#
liczb# podwykonawców danej inwestycji,
gdzie zawsze istnieje ryzyko niezap%acenia
ostatniej faktury. Gdy zawodzi jeden
z elementów, odczuwaj# to wszyscy. Faktor,
maj#c mo$liwo"ci kontroli i udra$niania
procesów p%atniczych, potrafi wr!cz
zapobiega) niepo$#danym sytuacjom. By%oby
dobrze, gdyby przedsi!biorcy mieli
"wiadomo"), szczególnie w kontek"cie
spowolnienia gospodarczego, $e faktoring jest
finansowaniem plus „co" jeszcze”. Zazwyczaj
jest to zarz#dzanie wierzytelno"ciami i/lub
przej!cie niewyp%acalno"ci d%u$nika. Innymi
s%owy, je"li sami nie potrafi# zarz#dza)
p%ynno"ci# finansow# lub czuj# si! w tym
niepewnie, powinni przekaza) opiek!
nad pieni!dzmi wyspecjalizowanej firmie.
Dlaczego? Poniewa$ to oznacza tak$e ochron!
przed ewentualnym bankructwem. 
Dodatkow# korzy"ci# wynikaj#c#
z powierzenia faktorowi zarz#dzania
nale$no"ciami jest pokazanie kontrahentom
firmy, $e dbaj#c o swoje wierzytelno"ci, dba
równie$ o ich kondycj!, przez co staje si! ona
jeszcze bardziej wiarygodna w relacjach
biznesowych. 

#Aleksander Janiszewski 
dyrektor Departamentu Sprzeda$y i Marketingu 
BZ WBK Faktor

Kiedy mamy dobre czasy, firmy, chc#c uzyska)
finansowanie, kieruj# si! wy%#cznie kryterium
ceny. Najdro$szy kapita% maj# od akcjonariuszy,
wi!c dla uzyskania stabilno"ci finansowej
próbuj# wspomaga) si! pozyskaniem kapita%u
w ta&szy sposób. W czasach kryzysu
racjonalnie my"l#cy przedsi!biorca, chc#c
budowa) swoje zaplecze finansowe, nie patrzy
ju$ na kryterium ceny. *askawszym okiem
spogl#da na by) mo$e dro$sze mo$liwo"ci, ale
gwarantuj#ce mu stabilno"). Z naszych
obserwacji wynika, $e du$e mi!dzynarodowe
firmy wr!cz wydaj# zalecenia swoim
podmiotom dzia%aj#cym w Polsce, aby
korzysta%y z faktoringu, poniewa$ wiedz#, $e
mo$e jest to us%uga poci#gaj#ca za sob# koszty,
ale gwarantuj#ca stabilno") finansów
przedsi!biorstwa. Globalne grupy chc#, aby ich
finansowanie w okresie nadci#gaj#cego kryzysu
by%o maksymalnie zdywersyfikowane. Budowa
bezpiecznego portfela firmy mo$e b!dzie
dro$sza w porównaniu z klasycznym kredytem
w rachunku bie$#cym, ale zapewni
%agodniejsze przej"cie przez niepewne czasy.  +
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Jeste#my gotowi wprowadzi%
faktoring w now! er&

Pierwsze podsumowania glo-
balnego raportu International
Factors Group o wynikach
bran"y w 2011 roku wykazuj#
znaczny wzrost obrotów fakto-
ringowych w wi$kszo%ci
regionów %wiata. 
Erik Timmermans: Statystyki
EU Federation (europejskiej
federacji faktorów – red.), spo-
rz#dzone pod koniec
czerwca 2011 roku, wykazywa-
%y wzrost bran$y
na najwa$niejszych rynkach
europejskich o 19 proc. i po-
praw! wska(nika PKB
do poziomu 9,45 proc. Wed%ug
danych dost!pnych na ko-
niec 2011 roku Polska
ponownie jest krajem, w któ-
rym osi#gni!to najwy$sze
wska(niki wzrostu, ca%y rynek
wzrós% o ponad 20 proc.,
a wska(nik PKB przekroczy%
5 proc. 

Faktoring na %wiecie opar& si$
kryzysowi? 
Wa$niejsze od liczb opisuj#-
cych bran$! w skali globalnej
jest to, $e mimo recesji bran$a
faktoringowa mog%a nadal sku-
tecznie "wiadczy) us%ugi
finansowania biznesu w skali
ca%ego "wiata, przy niewielkich
stratach. Bran$a udowodni%a,
$e wyj#tkowa zaleta faktoringu,
to znaczy wi!cej "rodków dla
przedsi!biorcy przy mniej-
szym ryzyku ponoszonym
przez instytucje finansowe,
sprawdzi%a si! w tym te"cie
z wyró$nieniem. Mo$na si!
spodziewa), $e w nadchodz#-
cych latach zamiast
tradycyjnego kredytowania b!-
d# coraz cz!"ciej
wykorzystywane us%ugi zabez-
pieczonego i monitorowanego
kredytowania, takie jak fakto-
ring i ABL (kredytowanie
oparte na maj#tku firmy). 
Co wi!cej, zakres dzia%ania wie-
lu spó%ek faktoringowych
poszerzy si! o rozwi#zania ty-
pu finansowanie %a&cucha
dostaw. Bran$owe standardy
otwieraj# przed firmami fakto-
ringowymi kolejne mo$liwo"ci
poszerzenia zakresu standar-
dowych produktów
faktoringowych o produkty fi-
nansowania dostawców.
Przysz%o") rzeczywi"cie rysuje
si! w jasnych barwach. 

Jakie wyzwania stoj#
przed bran"#?
Przed bran$# faktoringow# s#
tak wa$ne wyzwania jak Bazy-
lea III i unijna IV Dyrektywa
Wymogów Kapita%owych. Nie-
które z nowo postawionych
wymogów dotycz# instytucji
finansowych zajmuj#cych si!
depozytami. Te przepisy mog#
by) jednak wykorzystane
przez inne instytucje finanso-
we pa&stw cz%onkowskich,
na przyk%ad firmy faktoringo-
we. Zmiany mog# wp%yn#)
negatywnie na ca%# bran$! po-
przez wy$szy koszt
finansowania us%ug faktorin-
gowych, wynikaj#cy z wymogu

zastosowania ostrzejszych
kryteriów dotycz#cych wska(-
ników p%ynno"ci i wa$onego
kosztu kapita%u. EU Federa-
tion poinformowa%a ju$
swoich cz%onków o pozycji ne-
gocjacyjnej w tej sprawie. 

Jak pan ocenia rozpoznawal-
no%' faktoringu jako
instrumentu finansowego?
To jest kolejne wyzwanie.
Ogólny obraz bran$y i poziom
zrozumienia istoty faktoringu
nadal s# niezadowal#jace. Kie-
dy w 1982 roku podj#%em
prac! jako m%ody salesman
w firmie faktoringowej, us%uga
faktoringowa by%a niedocenia-
na i mia%a niski poziom
akceptacji. Rynek wykazywa%,
$e przedsi!biorcy maj# ma%#

wiedz! na temat produktu, ale
wówczas to samo mo$na by%o
powiedzie) o leasingu (wtedy
korzystanie z leasingu ozna-
cza%o, $e je"li firmy nie by%o
sta) na kupno samochodu, to
mog%a go wydzier$awi)). 

Co zmieni&o si$ po 30 latach?
Po 30 latach wi!kszo") przed-
si!biorstw optuje
za leasingowaniem samocho-
dów zamiast za ich zakupem
dla firmy.

A faktoring? 
Kiedy lec! samolotem, a mój
s#siad pyta mnie, czym si! zaj-
muj! zawodowo, stwierdzam,
$e dziewi!ciu na dziesi!ciu
pytaj#cych nigdy wcze"niej
nie s%ysza%o o faktoringu. Ba-
dania przeprowadzone
niedawno w Wielkiej Brytanii,
która jest najwi!kszym ryn-
kiem obrotu
wierzytelno"ciami na "wiecie,
wykaza%y, $e rynek wci#$ jest
uprzedzony do faktoringu.
Wniosek by% taki: us%uga jest
skomplikowana, droga, korzy-
staj# z niej tylko upadaj#ce
firmy. Wygl#da na to, $e nawet
je"li w pewnych krajach po-

ziom akceptacji us%ug fakto-
ringowych znacz#co wzrós%, to
przed nami jest jeszcze daleka
droga, by uczyni) faktoring
us%ug# nale$#c# do g%ównego
nurtu rynku finansowego.

Czy jest co%, co nale"a&oby
zmieni' w prawie, by poprawi'
funkcjonowanie faktoringu? 
Zharmonizowane otoczenie
prawne i regulacyjne jest wy-
zwaniem. Tego dzi" brakuje.
Skutkuje to na przyk%ad wi-
docznym brakiem
wystandaryzowanych do-
brych praktyk. 
Dla przyk%adu, na niektórych
wschodz#cych rynkach bran-
$a faktoringowa odczuwa
skutki nadmiernej regulacji,
w efekcie produkt faktoringo-

wy jest tam postrzegany jako
produkt bankowy, który mo$e
by) "wiadczony po pozytyw-
nym przebadaniu sk%adników
bilansowych firmy klienta, nie
za" po przeanalizowaniu jako-
"ci i warto"ci wierzytelno"ci. 
Taka sytuacja jest szczególnie
widoczna na rynkach azjatyc-
kich. Inne kraje, np. Brazylia
i kraje WNP, stosuj# przepisy
dotycz#ce walut obcych, które
utrudniaj# obs%ug! transakcji
faktoringu mi!dzynarodowe-
go. W jeszcze innych, jak
na przyk%ad w Turcji i do")
licznych krajach Ameryki *a-
ci&skiej, faktorzy musz#
po"wi!ci) du$o wi!cej uwagi
dokumentom zwi#zanych
z obrotem handlowym (faktu-
ry, czeki) zamiast sprawom
skutecznej cesji wierzytelno-
"ci. 
Ale nawet w krajach Unii Eu-
ropejskiej, gdzie faktoring jest
najbardziej rozwini!ty, oto-
czenie prawne faktoringu
istotnie si! ró$ni. Potwierdza
to studium opracowane przez
EU Federation w 2011 roku. 

Co mo$e przynie%& bran$y najbli$-
sze 50 lat? 

W opinii faktorów nale$#cych
do IFG przewa$a pogl#d, $e
zmieni si! rola faktoringu. Nie
b!dzie to us%uga typu „po-
$yczka ostatniej szansy”, lecz
oszcz!dne i skuteczne narz!-
dzie finansowe. Wierzymy, $e
faktoring stanie si! wa$nym
produktem z g%ównej grupy
us%ug finansowych, z utrwalo-
n# renom#, jak# ma
na przyk%ad leasing.

Co trzeba zrobi', by osi#gn#'
taki cel? 
Trzeba zacz#) powa$nie my-
"le) o harmonizacji otoczenia
prawnego faktoringu. Osobi-
"cie uwa$am, $e powinni"my
zacz#) od wykorzystania wzo-
ru, jaki tworzy UCC (Uniform
Commercial Code – Ujednoli-

cony Kodeks Handlowy)
– ameryka&skie rozwi#zanie
prawne reguluj#ce po$yczki
zabezpieczone sk%adnikami
maj#tku, warunkuj#ce bez-
pieczne i elastyczne
finansowanie nale$no"ci.
Pierwszy krok móg%by by)
zrobiony na obszarze Unii Eu-
ropejskiej (EU Federation
by%aby zasadnicz# platform#
wymiany pogl#dów). Korzy"ci,
które mog%oby przynie")
zharmonizowanie otoczenia
prawnego faktoringu na ob-
szarze UE, mog# napotka)
du$o wi!ksze utrudnienia,
wywo%ane konieczno"ci# do-
stosowania nowych praktyk
operacyjnych wynikaj#cych
z nowych regulacji prawnych. 
Nie powinni"my si! te$ oba-
wia) terminu „regulacja”. Sama
w sobie nie jest czym" z%ym.
Czasem zdarzaj# si! tylko z%e
rozwi#zania. Mo$e warto by%o-
by pomy"le) o zbiorze
zharmonizowanych zasad sa-
moreguluj#cych bran$!.
Takich, które nie b!d# bariera-
mi i ograniczeniami dla
mniejszych podmiotów. Zhar-
monizowane otoczenie prawne
i regulacyjne mo$e zdecydowa-

nie poprawi) wizerunek bran-
$y i w dalszej kolejno"ci
spowodowa), $e bran$a b!dzie
zauwa$ona przez decydentów
politycznych. 
Powinni"my równie$ rozwa-
$y) mo$liwo") ujednolicenia
terminologii bran$owej. Trze-
ba podj#) dzia%ania, które
poprawi# wzajemn# komuni-
kacj! oraz upowszechni#
stosowanie dobrych praktyk.
Czy mo$emy si! spodziewa),
$e klienci faktoringu bed#
mieli jasny pogl#d na temat
istoty produktów faktoringo-
wych, je"li my, profesjonali"ci
bran$y faktoringowej, nie po-
trafimy precyzyjnie si!
porozumiewa), u$ywamy ró$-
nych terminów na okre"lenie
tej samej rzeczy? Czy mo$emy
nadal okre"la) inaczej znacze-
nie terminu „faktoring”? Moim
zdaniem coraz cz!"ciej u$ywa-
my innych nazw zamiast
poj!cia „faktoring” i tym sa-
mym zaciemniamy pierwotn#,
jasn# i precyzyjn# definicj!
faktoringu. Starajmy si! ujed-
nolica) – tam, gdzie jest to
mo$liwe – standardy technicz-
ne faktoringu. 
Francuska Federacja Faktorin-
gu (ASF) podj!%a inicjatyw!
w%#czenia bran$owych uwa-
runkowa& dotycz#cych
transakcji faktoringu do naj-
nowszych procedur ISO 2022
i w ten sposób faktoring, do-
stosowuj#c si! do nowej ery
e-fakturowania, demateriali-
zuje si!. Ta interesuj#ca
inicjatywa du$o zyska%aby,
gdyby otrzyma%a wsparcie
bran$y faktoringowej na ca-
%ym "wiecie. 
Jest te$ potrzeba stworzenia
jednolitej, globalnej reprezen-
tacji naszej bran$y. Je"li
potrafi%a ona utworzy) EU Fe-
deration, reprezentacj!
bran$ow# w skali kontynentu,
jest to nadal mo$liwe w skali
globalnej. Istnieje wiele stowa-
rzysze&, które staraj# si!
przekona) o tym, $e wyst!puj#
w imieniu ca%ej bran$y. W efek-
cie jednak pog%!biaj#
zamieszanie i wywo%uj# ryzyko
pomniejszenia rangi bran$y.
Pora zrozumie), $e faktoring
w systemie dwóch faktorów
jest interesuj#cym rozwi#za-
niem, które %#czy faktorów
z ca%ego "wiata, ale nie jest
w $adnym wypadku sposo-
bem na rozwi#zanie problemu
reprezentacji bran$y. 

Czego potrzeba, aby to wszystko
osi"gn"&?
Du$o czasu, dobrej woli i – jak
s#dz! – wizjonerskich liderów
bran$y. Obserwuj#c liderów
firm nale$#cych do naszej fe-
deracji, mam wra$enie, $e
nowa generacja wizjonerów
faktoringu ju$ jest. Generacja,
która nie patrzy w lusterko
wsteczne, z podgl#dem na mi-
nione 50 lat, ale generacja,
która jest gotowa wprowadzi)
bran$! faktoringow# w now#
er!. 
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ROZMOWA | Erik Timmermans, sekretarz generalny International Factors Group


