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W odróżnieniu od kryzysu w latach 
2000-2002, w zeszłym roku przed-
siębiorstwa utrzymały wysoką 
płynność i niski poziom zadłuże-
nia, co pozwoliło im przetrwać.

Na czym polega dobrze przygoto-
wana usługa cash management?

Dariusz Szymański: W kwestii 
zarządzania należnościami i go-
tówką w firmie pierwszoplanowa  
w dzisiejszych czasach jest szybka 
informacja. To zadanie dla banku. 
Klient, dzięki takim narzędziom 
jak na przykład nasz system auto-
matycznego uzgadniania należno-
ści wie, czy jego kontrahenci zapła-
cili za dostarczone towary, czy też 
nie. To pierwszy krok do skutecz-
nej egzekucji należności i utrzy-
mania płynności finansowej.

A inne narzędzia?

Zwłaszcza w sytuacji, w której nie 
znamy dobrze naszego kontrahen-
ta, kiedy nie ma długiej historii 
wzajemnych relacji biznesowych, 
warto skorzystać z usługi zwanej 

escrow. To bardzo tani i prosty pro-
dukt: rachunek, na którym depo-
nowane są środki przeznaczone na 
przykład na zapłatę za towar. Gdy 
ten dociera do kontrahenta, bank 
odblokowuje środki na zapłatę. 
Zresztą rachunek escrow przydaje 
się także przy fuzjach i przejęciach 
czy też przy zakupie nieruchmo-
ści. To dobra alternatywa dla droż-
szych i bardziej skomplikowanych 
usług, takich jak akredytywa czy 
faktoring

A co z zagospodarowaniem wol-
nych środków w firmie?

Tu przede wszystkim ważna jest 
konsolidacja. Gdy zgromadzimy 
pieniądze z wielu transakcji na 
jednym rachunku, unikamy sy-
tuacji, że gdzieś leżą wolne środki  
a gdzie indziej płacimy odsetki – na 
przykład od debetu czy krótkoter-
minowej pożyczki. Taka konsolida-
cja jest szczegónie pożyteczna, gdy 
klient banku ma oddziały w wielu 
miastach lub dokonuje się jej w ra-
mach różnych spółek należących 
do tej samej grupy kapitałowej. 
Unikamy niepotrzebnych odse-
tek, a wszystkie wolne środki loku-
jemy na przykład na lokacie typu 
overnight. Pamiętajmy, zwłaszcza 
w czasach kryzysu wykorzysta-
nie absolutnie każdej złotówki jest 
niezwykle ważne.

Ważna jest 
informacja  
i bezpieczeństwo

 Andrzej ŻAk

W czasach dekoniunktury 
terminowe rozliczenia na-
leżności to często kwestia 
być albo nie być. A banki 
mają narzędzia, które mogą 
ułatwić firmom życie
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inspiracje

1
Jeżeli prowadzimy sprze- 
daż komisową lub do 
spółek powiązanych ze 

sobą kapitałowo raczej nie znaj-
dziemy Faktora który sfinansuje 
nasze faktury. Tak samo jest  
w przypadku dużej ilości uzasad-
nionych zwrotów. Jeżeli sprzeda-
jemy dla większej ilości Odbior-
ców lub naszymi Klientami są 
duże firmy na rynku – faktoring 
to usługa dla nas.

2
Odpowiedź na to pytanie 
pozwoli nam przesłać 
nasze zapytanie do Fak-

torów, którzy deklarują obsługę 
firm o naszym rozmiarze. Są  
faktorzy, którzy obsługują tylko 
duże firmy, inni średnie a jeszcze  
inni firmy mikro i małe. 

3
Jeżeli mamy dużą ilość 
Klientów i żaden nie jest 
dominujący ofertę przy-

gotuje dla nas większość Fakto-
rów. Jeżeli jednak mamy jedne-
go dużego Klienta poszukajmy 
takich Faktorów, którzy deklaru-
ją, że są w stanie sfinansować ta-
kie transakcje.

4
Mając na uwadze wyko-
nane wcześniej kroki 
należy wybrać 2-3 fakto-

rów oraz przesłać zapytanie ofer-
towe. Przy ich analizie należy 
brać pod uwagę strukturę kosz-
tową, jak przyznawane są limity 
na naszych kontrahentów, co 
dzieje się, jeżeli faktury nie są 
zapłacone w terminie płatności, 
jak przesyłane są informacje  
o bieżącej współpracy.

Czy wiesz, że...

4

Program SEPA, paneuropejska ini-
cjatywa administracji unijnej, 
ukierunkowana na budowę Jed-
nolitego Obszaru Płatności w Eu-
ro, rządzącego się wspólnym, zhar-
monizowanymi zasadami reali-
zacji płatności we wspólnej walu-
cie, wszedł w życie już 2 lata temu. 
Wówczas to uruchomiono pierw-
szy schemat płatności– Schemat 
Polecenia Przelewu SEPA oraz roz-
poczęto proces adaptacji rynku 
kart płatniczych do nowych zasad. 

Na obecnym etapie 23 banki 
polskie udostępniają swoim 

klientom możliwość realizacji 
przelewów w euro w Schemacie 
SEPA. Instrument ten, dedykowa-
ny zarówno do transakcji krajo-
wych jak i transgranicznych,  
w przyszłości, po wstąpieniu Pol-

ski do strefy euro, zastąpić ma kra-
jowe odpowiedniki i już staje się 
coraz bardziej popularny. Klienci 
indywidualni doceniają jego kosz-
ty– istotnie niższe w porównaniu 
do wcześniej funkcjonujących me-
tod realizacji przelewów w euro, 
korporacyjni zaś– dodatkowe ele-
menty mające wpływ na automa-
tyzację procesów i usprawnienie 
biznesu, wynikające z oparcia 
przelewów SEPA o globalne stan-
dardy wymiany komunikatów fi-
nansowych ISO20022. Efektem te-

go jest rosnąca z miesiąca na mie-
siąc liczba realizowanych w stan-
dardzie SEPA transakcji – wg. da-
nych przekazanych przez Krajową 
Izbę Rozliczeniową S.A. w 2008 ro-
ku 30% transakcji zrealizowanych 
w Systemie EuroELIXIR było 
transakcjami SEPA. W roku 2009 
udział procentowy transakcji  
w formacie SCT w ogólnym wolu-
menie płatności w euro wyniósł 
ok. 45 %.

SEPA ewoluuje zgodnie  
z oczekiwaniami klientów  

i trendami na rynku. Pojawiają się 
kolejne wersje schematów, 
uwzględniające potrzeby biznesu. 
Europejska Rada ds. Płatności 
wspólnie z głównymi graczami 
rynku rozwija zasady standaryzacji 
kart płatniczych w technologii 

EMV. Tu duży nacisk kładzie się za-
równo na bezpieczeństwo, jak  
i wprowadzenie jednolitych zasad 
realizacji transakcji i obsługi posia-
dacza karty. Zakończenie migracji 
kart na standard EMV przypada na 
dzień 31 grudnia 2010 r., następnie 
zaś wszystkie karty płatnicze ogól-
nego zastosowania (w tym karty 
debetowe i karty kredytowe) w ob-
rocie oraz nowowydane przez ban-
ki SEPA muszą być zgodne z SEPA.

Co raz częściej zaczyna się mó-
wić o kolejnym stadium pro-

cesu budowy Jednolitego Obszaru 
Płatności w Euro– tzw. e– SEPA, na 
którą składają się niedawno opra-
cowane Ramy funkcjonowania 
e–Płatności oraz Biała Księga Płat-
ności Mobilnych, będąca efektem 
współpracy sektora bankowego z 

reprezentującą interesy operato-
rów telefonii komórkowych orga-
nizacja GSMA. Promowane w stre-
fie euro są również Polecenia Zapła-
ty SEPA – ostatni z zestawu podsta-
wowych instrumentów, urucho-
miony pod koniec 2009 roku.  Te 
zmiany sankcjonuje i wspiera Dy-
rektywa o Usługach Płatniczych na 
Rynku Wewnętrznym– najbardziej 
kompleksowy akt unijny regulują-
cy paneuropejski rynek płatności. 
Jesteśmy aktualnie świadkami re-
wolucyjnych przemian i powinni-
śmy bacznie je śledzić– po 2014 ro-
ku część z nich stanie się dla nas– 
pomimo pozostawania poza strefą 
euro– obowiązkowa. 

Więcej informacji nt. Programu 
SEPA na stronie 
www.sepapolska.pl

sepa – 2 lata od uruchomienia programu
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