VII Międzynarodowy Kongres Faktoringu - relacja
O wyzwaniach stojących przed branżą faktoringową, wpływie nowych technik i technologii na
biznes i branżę, szansach i zagrożeniach dla branży w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu
ekonomicznym, prawym i politycznym, podobieństwach i różnicach między faktoringowym
rynkiem polskim a rynkami zagranicznymi oraz o tym, jak banki postrzegają faktoring,
dyskutowano 22 i 23 września w warszawskim hotelu Hilton.
VII Międzynarodowy Kongres Faktoringu otworzył Dariusz Steć, Przewodniczący Komitetu
Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczestników zarówno przedstawicieli działających w Polsce firm faktoringowych, jak i międzynarodowych
organizacji branżowych.
Obecnie do PZF należy 24 członków, w tym 5 banków komercyjnych i 19 samodzielnych podmiotów
wyspecjalizowanych w faktoringu. PZF to dziś 134 mld zł obrotów łącznie, ponad 7 tys. klientów, 136
tys. odbiorców i ponad 6,5 mln faktur.
Pierwsza prezentacja, wygłoszona przez Steve’a Boxa (CEO International Bibby Financial Services),
dotyczyła przyszłości branży finansowej w kontekście zmian FinTech. Jak branża usług finansowych
będzie wyglądać za 20 lat? Będzie
przede wszystkim zależna od
technologii. A to dlatego, że
technologia staje się nieodłącznym
towarzyszem człowieka.
Atrakcyjność technologii finansowych
pozwoli osiągać duże zyski. Z
raportów firm consultingowych
wynika, że aplikacji mobilnych będzie
używać coraz więcej osób. Następuje
przy tym coraz większa internalizacja
handlu, zwiększa się import i eksport.
Handel zagraniczny będzie rozwijać
się szybciej niż krajowy. Jak zauważył Steve Box, postęp technologiczny wpłynie również na handel
międzynarodowy. Przełom stanowi między innymi wynalezienie drukarek 3D. To z nich będą niedługo
korzystać firmy, które dziś ponoszą duże koszty transportu.
- Musimy zachować przekonanie, ze ważna jest nie tylko sztuczna inteligencja, ale i inteligencja
emocjonalna. Musimy rozumieć potrzeby naszego klienta i to dla niego ostatecznie przygotować
produkt – podkreślił Steve Box.
Według prelegenta polska gospodarka rozwija się w dobrym tempie i dobrze radzi sobie z takimi
trudnościami jak Brexit. Na świecie uważa się, że Europa Środkowo-Wschodnia przyczyni się do
kolejnego boomu gospodarczego. A to między innymi dzięki innowacyjnym technologicznie startupom, które prężnie rozwijają się zarówno na rynku rodzimym, jak i zagranicznym (eksportując swoje
produkty i usługi np. do Wielkiej Brytanii i USA, i generując tym samym kilkanaście miliardów euro
przychodów).
Dzięki sztucznej inteligencji pewne procesy działają szybciej i prościej. Branża finansowa nie może
zostać z tyłu. Jak zauważył Steve Box, mówiąc o bliskiej przyszłości branży, trzeba mieć świadomość,

jakie stoją przed nią wyzwania. I,
oprócz dążenia do bycia innowacyjnym
technologicznie, firmy finansowe będą
musiały również zmierzyć się np. z
nieustannymi zmianami w przepisach
prawnych.
Dodatkowo nowe platformy
komunikacji, cyfryzacja i digitalizacja
nieuchronnie prowadzą do
zmniejszania interakcji personalnych.
Tych, które odgrywają niebagatelną
rolę w relacjach z klientami w
tradycyjnych finansach. Za 20 lat banki dalej będą istnieć, dlatego muszą one kłaść nacisk na relacje z
klientami i ich bezpieczeństwo. Nie zmieni się bowiem popyt na dobre doświadczenia z marką. - W
tym wszystkim jest człowiek, musimy o tym pamiętać. On ma największą wartość – dodał Steve Box
na koniec.
Kolejna prelekcja, wygłoszona przez Erika Timmermansa (Global Factoring Volume) dotyczyła
aktualnej sytuacji na globalnym rynku finansowym (udziałów w rynku, zainteresowania konkretnymi
produktami faktoringowymi). Erik Timmermans potwierdził, że Europa stanowi centrum faktoringu
na świecie. Jest ona championem w tej dziedzinie, większość wzrostu pochodzi właśnie stąd.
Największe udziały w rynku ma Wielka Brytania i Irlandia. Polska osiągnęła poziom około 8 proc.
Największe zainteresowanie tą
formą finansowania widać w
branży obrotu wierzytelnościami.
W samej Europie funkcjonuje
2 500 firm faktoringowych.
Erik Timmermans zaznaczył, że
przed branżą faktoringową stoi
dużo wyzwań. Potwierdził on
słowa poprzednika – rozwój
technologiczny postępuje szybko i
trzeba o tym pamiętać. Należy
zatem inwestować w nowe
systemy, ale także w wiedzę ludzi.
Ważnym aspektem jest zatem edukacja finansowa. Właściwie jest ona kluczem do sukcesu.
Prelegent mówił również o tendencjach na rynku finansowym – rośnie zainteresowanie faktoringiem
międzynarodowym. Zwiększa się przy tym popyt na faktoring z regresem, czyli faktoring niepełny.
Według Erika Timmermansa Polska charakteryzuje się tradycyjnym środowiskiem faktoringowym.
O tendencjach na polskim rynku faktoringowym, na podstawie danych z pierwszego półrocza 2016
r., opowiedział natomiast Dariusz Steć (Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego
Związku Faktorów). Po dwóch kwartałach 2016 roku obroty zrealizowane przez faktorów należących
do PZF osiągnęły łączną wartość 73,556 mln zł i były wyższe o ponad 20 proc. od obrotów
osiągniętych w analogicznym okresie w zeszłym roku. Faktorzy sfinansowali ponad 3,4 mln faktur,
wypłacając 17 mld zł. Dariusz Steć podkreślił, że w Polsce zainteresowanie konkretnymi produktami
faktoringowymi wygląda inaczej niż na rynku europejskim. Wyniki potwierdzają coraz większe

zainteresowanie faktoringiem pełnym, który
odnotował 31-procentową dynamikę. W
pierwszym półroczu 2016 r. z faktoringu
najchętniej korzystały firmy z branży
spożywczej, chemicznej i metalowej.
Średnie obroty firm współpracujących z
faktorami wyniosły niecałe 11 mln zł, średnia
wartość faktury to prawie 22 tys. zł, średnia
liczba odbiorców: 21, średnia liczba faktur:
prawie 500. Duże zainteresowanie wzbudził
portret statystycznego klienta faktoringu.
Dariusz Steć przedstawił go tak:

faktorowane obroty o wartości 10 717 811 zł,
współpracuje z 21kontrahentami
przekazuje 492 faktur
średnia wartość faktury, 21 767 złotych

Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny pt. „Szanse i zagrożenia dla branży
faktoringowej w kontekście zmian w otoczeniu ekonomicznym i prawnym”. Moderatorem był Jerzy
Dąbrowski (Bibby Financial Services), uczestnikami natomiast: Jarosław Jaworski (Coface Factoring
Poland), Paweł Tomala (Bank BGŻ BNP Paribas Faktoring) oraz Łukasz Kozioł (Bank BPH).
Na pytanie o to, jakie zmiany będą zachodzić w branży faktoringowej, a także w szeroko pojętym
otoczeniu finansowym, Paweł
Tomala odpowiedział, że
zwiększać się będzie problem z
opóźnieniami w płatnościach.
Zaznaczył, że są to jednak zmiany,
które pozytywnie wpłyną na
branżę faktoringową.
Jarosław Jaworski zauważył
natomiast, że coraz mniej firm
będzie ogłaszać upadłość. Poparł
to wynikami badań Coface z
pierwszego półrocza 2016 r.
Potwierdzają one, że tylko w ciągu
pierwszego półrocza 2016 roku
około 50 firm skorzystało z restrukturyzacji. Coraz mniej przy tym ogłaszanych jest upadłości. A to
wszystko dlatego, że pojawiło się nowe prawo restrukturyzacyjne, a w ramach niego między innymi
postępowanie sanacyjne. Jarosław Jaworski założył również, że polski rynek będzie się rozwijać.
Fakt, że zmian będzie coraz więcej, stwierdził Łukasz Kozioł. Według niego polski rynek idzie w
kierunku rynku włoskiego. Duże szanse widzi on w unifikowanych systemach, czyli takich, dzięki

którym będzie można wejrzeć we wszystkie potrzebne dokumenty faktoranta. W tym upatruje szansę
w radzeniu sobie z problemem narastających regulacji prawnych.
Podczas dyskusji Jarosław Jaworski zauważył, że coraz więcej polskich przedsiębiorców korzysta z
więcej niż jednej firmy faktoringowej. Faktorzy starają się wymieniać informacjami, ale dalej „ten
rynek wygląda jak 20 lat temu”. Według niego firmy faktoringowe powinny wypracować współpracę,
by móc odpowiednio podzielić się konkretnymi obszarami finansowania klienta i oferować
rozwiązania kompleksowe.
Paweł Tomala dodał, że dziś w Polsce widać „dziką syndykację”, a wynika to z faktu, że klienci chcą
mieć kilku dostawców kredytu, a przy okazji móc korzystać z usługi faktoringu.
Jerzy Dąbrowski zapytał również rozmówców, jak kształcić pracowników i nowe generacje faktorów,
by nie „podbierać” sobie pracowników (a ta tendencja jest szczególnie widoczna na polskim rynku
firm faktoringowych). Według Tomali należy zastanowić się nad zatrudnianiem studentów. Łukasz
Kozioł zauważył natomiast, że trzeba dystrybuować wiedzę o faktoringu na przykład do doradców
kredytowych. I to jest również zadanie dla PZF.
Po panelu wręczono nagrody w konkursie o „Złote Pióro PZF” za najlepsze prace dyplomowe.
W kategorii prac magisterskich pierwsze miejsce zajęła Ewelina Dras (Szkoła Główna Handlowa) za
pracę pt. „Rynek usług
faktoringowych w Polsce –
stan obecny i perspektywy
rozwoju” pod kierunkiem dr
hab. Katarzyny
Kreczmańskiej-Gigol,
wyróżnienie natomiast
uzyskała praca Przemysława
Kołnackiego (Almamer) pt.
„Wpływ faktoringu na
kondycję finansową
przedsiębiorstwa”
(promotor: prof. Artur
Fuks).
W konkursie na najlepszą
pracę licencjacką „Złote Pióro PZF” przyznano Aleksandrze Dzik (Uniwersytet Łódzki) za pracę pt.
„Faktoring jako niekonwencjonalna forma krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa”,
napisaną pod kierunkiem dr Joanny Fili.
Po przerwie na lunch Hendrik Harms (Deutsche Factoring Bank/FCI+IFG) opowiedział o wymianie
handlowej między Polską i Niemcami oraz o szansach dla branży faktoringowej. Według niego
polska gospodarka prężnie się rozwija. W Polsce w ciągu ostatnich 6 lat wzrost faktoringu jest większy
niż w Niemczech, a także w całej UE.
Handel między Polską i Niemcami opiera się przede wszystkim na produktach elektronicznych,
pojazdach i maszynach.
W Niemczech biznes międzynarodowy rośnie szybciej niż ogólnie pojęty biznes. Wynika to zapewne z
dużego potencjału niemieckich firm eksportujących produkty lub usługi za granicę. Rynek

faktoringowy w Niemczech jest zdominowany przez firmy zagraniczne, zwłaszcza przez francuski
kapitał.
Hendrik Harms przybliżył również kwestię przepisów dotyczących koncesjonowania, a także
wymogów, które instytucja musi spełnić, aby wejść na rynek niemiecki (przykładem są wymagania
dotyczące wynagrodzenia dla członków zarządu). Jeśli chodzi o finansowanie niemieckich
przedsiębiorstw - w przypadku importerów często stosowana jest akredytywa. Dzięki niej transakcja
jest bezpieczna. Zarówno w przypadku klientów importowych, jak i eksportowych podstawą do
rozpoczęcia współpracy z faktorem jest zgoda na obsługę na zasadzie otwartego konta.
Hendrik Harms zauważył też, że ze względu na to, że faktorzy działają w otoczeniu konkurencyjnym,
muszą oni dbać o klientów, a także być proaktywni w pozyskiwaniu nowych. Przedsiębiorcy coraz
częściej kierują się nie ceną, a jakością obsługi i usługi.
W kolejnym panelu dyskusyjnym pt. „Czy Europa utrzyma pozycję światowego lidera” wzięli udział:
Daniela Bonzanini (IFIS Finance/IFIS Banca), Stephane Becoulet (BGŻ BNP Paribas Faktoring),
Maurice Tracey (BZ WBK Faktor) oraz Hendrik Harms (Deutsche Factoring Bank/FCI+IFG).
Rozmówcy zostali zapytani o to,
co może dziwić w rynku
faktoringowym w Polsce
zagranicznych faktorów.
Według Danieli Bonzanini
podstawową różnicą jest to, że
włoskie firmy faktoringowe
podlegają pełnej regulacji – tzn.
muszą składać sprawozdania do
banku centralnego. W zamian
jednak otrzymują zwrotny
raport, w którym szerzej
opisane są ryzyka związane ze
współpracą z danym klientem
(opisane kredyty i pożyczki). Bank centralny działa więc jak wywiadownia gospodarcza, dostarczająca
aktualne raporty. Ponadto działalność faktoringowa jest regulowana prawnie poprzez ustawę, która
szczegółowo opisuje prawa stron (oraz cesję wierzytelności).
Faktoring ma we Włoszech 60-letnią tradycję. Na początku był produktem przeznaczonym dla firm w
trudnej sytuacji finansowej. Z biegiem lat jednak to się zmieniło – faktoringowy rynek włoski, jako
jeden z większych rynków w Europie, oferuje dziś produkty dla firm o różnych profilach, a także o
różnej kondycji finansowej. - Mamy zindywidualizowane produkty, adresowane do konkretnych
branż, np. spożywczej, medycznej – dodała Daniela Bonzanini.
Maurice Tracey zauważył, że faktoring jest w Hiszpanii preferowanym narzędziem wykorzystywanym
do przepływów gotówkowych. I kiedy w Hiszpanii 50 proc. „krótkiego finansowania” pochodzi z
faktoringu, na polskim rynku – jedynie 6 proc. Polskie firmy faktoringowe charakteryzują się wysoką
jakością usług, ale od wielu lat rynek ten nie rozwija się pod kątem „egzotycznych” produktów
faktoringowych. Może to jednak wynikać nie z charakteru polskich faktorów, ale z potrzeb polskich
przedsiębiorców. Nie są oni bowiem zainteresowani bardziej innowacyjnymi produktami
finansowymi.

Według Stephane’a Becouleta pewne procedury faktoringowe są we Francji uproszczone. Rynek
charakteryzuje się również „podejściem portfelowym”, czyli takim, w którym dąży się do osiągnięcia
jak najbardziej stabilnego i rozproszonego portfela należności. Również i jego zdaniem widoczna jest
na rynku europejskim tendencja do postrzegania faktoringu już nie tylko jako koła ratunkowego dla
firm w trudnej sytuacji finansowej. Coraz częściej dobrze prosperujące przedsiębiorstwa korzystają z
tego rodzaju finansowania.
Eksperci rozmawiali również o ryzyku i instrumentach do kontrolowania go. Zauważyli też, że polskie
firmy faktoringowe za bardzo skupione są na konkurowaniu ze sobą. Przy dużej konkurencji cenowej
maleją marze, i z jednej strony jest to dobre, z drugiej jednak zmniejsza możliwości dyskontowania
faktur.
Tematem do dyskusji była też kwestia finansowania mikrofirm, które mają coraz większe udziały w
rynku i potrzebują produktów finansowych „skrojonych na miarę”.
Po panelu dyskusyjnym głos zabrał Mark Mandula, przestawiając wykład o przyszłości faktoringu i
lojalności klienta. Ekspert, podobnie jak
jego poprzednicy, zaznaczył, że
przyszłością faktoringu są nowe techniki
i technologie, a przede wszystkim
telefony komórkowe. W ciekawej
prezentacji Mark Mandula wykazał, jak
dużą rolę w codziennym
funkcjonowaniu człowieka odgrywają
właśnie telefony (60 proc. Polaków
uznało, że bardziej brakowałoby im
zgubionego telefonu niż zgubionego
portfela). Polacy są coraz bardziej
mobilni. Klienci firm finansowych
preferują obsługę telefoniczną i internetową.
Mark Mandula podkreślił, że, aby zyskać lojalność klienta, należy przede wszystkim ustalić grupę
docelową swojej oferty, a następnie elastycznie dopasować produkt do konkretnego klienta.
Konkurować można nie ceną, a wartością. Zadowolony klient nie tylko wróci, ale także poleci firmę
innym przedsiębiorcom. By klient był usatysfakcjonowany ze współpracy, konieczne jest
wypracowanie mierzalnych standardów i prostych procedur.
Podczas drugiego dnia kongresu, z okazji okrągłej, dziesiątej, rocznicy powstania PZF, więcej uwagi
poświęcono historii faktoringu w
Polsce. Rozmawiali o niej Jerzy
Ostrowski, Andrzej Żbikowski,
Mirosław Jakowiecki podczas
panelu dyskusyjnego,
poprowadzonego przez
Małgorzatę Szymańską.
Rozmówcy opowiedzieli o
początkach faktoringu w Polsce, o
Konferencji Instytucji
Faktoringowych, a także o

przekształceniu jej w Polski Związek Faktorów.
Po panelu wystąpił prof. Jerzy Bralczyk, wygłaszając wykład pt. „Sprawność i poprawność
językowa”. W humorystyczny sposób, przeplatając wypowiedź ciekawymi anegdotami, prof. Bralczyk
opowiadał, na czym polega mówienie, jaki jest jego cel i w jaki sposób powinno się konstruować
wypowiedź.
Następnie głos zabrali
przedstawiciele
banków – Przemysław
Gdański (mBank),
Andrzej Gliński
(Millenium) oraz Jan
Czeremcha (Raiffeisen
Polbank). Starali się
oni znaleźć
odpowiedź na
pytanie, czy kredyt
jest lepszy od
faktoringu.
Eksperci podkreślili, że
klient oczekuje od
instytucji finansowych
doradztwa. To właśnie dzięki niemu buduje się zaufanie klientów. Należy przy tym proponować
produkty „szyte na miarę”, a to wymaga elastyczności oferty. Ważna jest również relacyjność - bank,
niezależnie od tego, czy proponuje klientowi kredyt czy faktoring, powinien wykazywać się wysokim
poziomem kompetencji. Musi on być partnerem dla klienta – musi pomóc, ukierunkować, wskazać
odpowiednią drogę.
Według panelistów w tej chwili w Polsce jest za dużo banków. Toteż można spodziewać się, że
niedługo nastąpi proces konsolidacji sektora. Tylko duże podmioty są w stanie odpowiednio
dostosować swoją ofertę do potrzeb klienta.
Na pytanie, czy banki lubią faktoring, rozmówcy jednogłośnie odpowiadali, że gdyby go nie lubiły, nie
proponowałyby go klientom. Na faktoringu zarabia się lepiej niż na kredycie, generuje od większe
przychody. Faktoring napędza zatem bankom biznes. Zaletami faktoringu jest to, że jest
krótkoterminowy, transakcyjny, zabezpieczony na wierzytelnościach. Ale nie oznacza to, że jest on
chętniej i lepiej promowany przez banki niż inne produkty finansowe.
Coraz więcej świadomych firm wybiera faktoring. Czasem dlatego, że jest taki trend, a czasem
dlatego, że jest coraz większa świadomość, czym charakteryzuje się ta forma finansowania i jakie daje
możliwości. Eksperci zauważyli, podobnie jak ich przedmówcy, że dziś faktoring to rozwiązanie
również dla firm dobrze prosperujących. Jest on równie ważnym produktem co kredyt. Dlatego
należy pracować nad jego rozwojem. A w tej kwestii niebagatelną rolę odgrywają nie tylko faktorzy,
ale również i banki.
W ostatnim panelu udział wzięli laureaci konkursu o „Złote Pióro PZF” – Łukasz Ostrowski
(Deutsche Bank), Piotr Koczar (INF CF) oraz moderator: Agnieszka Dąbrowska. Opowiedzieli o tym,
skąd wzięło się ich zainteresowanie i wiedza o faktoringu, a także o tym, jak młode pokolenie
postrzega rynek branży faktoringowej.

Mamy nadzieję, że tematy wygłoszonych podczas Kongresu wykładów oraz dyskusji panelowych, a
także kuluarowe wymiany opinii były dla wszystkich ciekawe i inspirujące.
Zapraszamy za rok!

