
Kolejny dobry rok dla faktoringu 
FINANSE 
Instytucje finansowe skupiùy 
w minionym roku faktury 
na prawie 83 mld zù 

Oznacza to wzrost o 28 proc. w 
porównaniu z 2010 r. - wynika 
z danych Polskiego Zwiàzku 
Faktorów (PZF) oraz danych 
zebranych przez „Rz". W sumie 
obroty pochodzà z 26 instytucji 
finansowych. 

- Rok 2011 byù kolejnym uda
nym rokiem dla branýy fakto-
ringowej, a stopa wzrostu bran
ýy utrzymaùa siæ na poziomie 
úredniorocznego wzrostu z 
ostatnich dziesiæciu lat (okoùo 
26 proc.) - ocenia Sebastian 
Grabek, dyrektor Departamen
tu Faktoringu HSBC Bank Pol
ska. - Moýe to byã zapowiedê 
kolejnej udanej dekady dla 
branýy w Polsce i przekroczenie 
w 2020 roku lub nieco wcze
úniej poziomu 200 mld zl obro
tów - dodaje. Jak podkreúlajà 
przedstawiciele branýy, wzrost 
w 2011 r. byù wynikiem dobrej 
sytuacji w polskiej gospodarce i 
znaczàcego wzrostu obrotów. 

Liderem rynku faktoringu 
pozostaje Raiffeisen Bank. 

Zmieniù siæ zaú wicelider. Zo
staù nim Coface Poland Facto-
ring, a na trzecià pozycjæ spadù 
ING Commercial Finance. Za
ledwie trzy instytucje miaùy 
sùabszy wynik niý przed ro
kiem (Arvato Services, ING 
oraz Ifis Finance). 

- Liczba naszych klientów 
wynosi 4,1 tys. (dotyczy to 
16 spóùek zrzeszonych w PZF 
- od red.). To wciàý niewiele, 
zwùaszcza ýe w Polsce jest ok. 
200 tys. firm, które mogùyby ko
rzystaã z faktoringu - mówi Mi
rosùaw Jakowiecki, prezes Pe
kao Faktoring i szef PZF. 

Krzysztof Kuniewicz, dyrek
tor generalny Bibby Financial 
Services, mówi, ýe z ankiety 
przeprowadzonej wúród czùon
ków zwiàzku wynika, ýe branýa 
spodziewa siæ w tym roku szyb
szego wzrostu liczby firm ko
rzystajàcych z faktoringu niý 
wartoúci obrotów faktoringo
wych. 

- Klienci powinni wybieraã 
faktoring jako remedium na 
ewentualne zatory pùatnicze 
oraz ochronæ przed niewypùa
calnoúcià swoich kontrahen
tów. Wpùyw na rynek bædzie 
miaùa polityka ubezpieczycieli 
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Pekao Faktoring 6932,0 2A 
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BRE Faktoring 5934,8 33 
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Nordea Finance 378,0 
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* oank oferuie faktoring od sierpnia 2011 r. 
** firma zaczæùa dziataã od wrzeúnia 2011 r 
êródto: PZF, firmy i banki 

• OBROTY FAKTORÓW 

naleýnoúci handlowych, jeýeli 
kryzys gospodarczy siæ za
ostrzy - mówi Ùukasz Tacik, za
stæpca dyrektora ds. faktoringu 
w Polskim Banku Przedsiæbior
czoúci. 

- Oczekujemy wzrostu obro
tów branýy rzædu 10 - 20 proc. 
- podkreúla Jarosùaw Jaworski, 
prezes Coface Poland. 

Wedùug Sebastiana Grabka 
uda siæ osiàgnàã 20-proc. 
wzrost, nawet przy pewnym 
spowolnieniu gospodarczym i 
spadkach obrotów na istniejà
cym portfelu klientów. Bædzie 
on generowany gùównie w ra
mach wspóùpracy z nowymi 
klientami, których w niepew
nym dla firm 2012 roku powin
no przybywaã. 

Zdaniem czæúci przedstawi
cieli branýy ze wzglædu na nie
stabilnà sytuacjæ w Europie 
moýliwy jest lekki wzrost cen 
usùug faktoringowych. 

W ubiegùym roku przybyùo 
kilku nowych graczy na rynku. 
Podobnie bædzie w tym roku. 
Powstaùa spóùka Credit Agricole 
Commercial Finance. Z fakto-
ringiem wystartowaù takýe 
Bank BPH. 

—Katarzyna Ostrowska 


