
Małe i średnie firmy w najlepszej kondycji od lat

Mikro-, m ałe i średnie firm y są w  najlepszej kondycji od lat - oceniają przedstaw iciele Banku Zachodniego WBK na podstaw ie portfela

kredytow ego. Sektor ten jest s iłą napędow ą gospodarki - 1,7 m ln tego typu firm  odpow iada bow iem  za blisko 70 proc. PKB

i w iększość m iejsc pracy. Aby sprostać rosnącej konkurencji, sektorow i są potrzebne inw estycje w  innow acje i zw iększanie

obecności na rynkach zagranicznych. 

- Potencjał małych i średnich f irm dla w zrostu gospodarki w  Polsce jest bardzo duży, poniew aż jest to 1,7 mln f irm. One odpow iadają za bardzo dużą

część naszej gospodarki i w iększość miejsc pracy. Jest duży potencjał, są też pew ne problemy. Nasze małe i średnie f irmy w  zdecydow anej

w iększości muszą w ięcej inw estow ać w  now e technologie - mów i agencji New seria Biznes Feliks Szyszkow iak, członek zarządu Banku

Zachodniego WBK.

Jak podkreśla, dziś - oceniając portfel kredytow y - można pow iedzieć, że kondycja f irm z tego sektora jest bardzo dobra, a w łaściw ie najlepsza od

kilku lat. Zagrożeniem jest jednak rosnąca konkurencja, zarów no na rynku w ew nętrznym, jak i na rynkach zagranicznych. Aby jej sprostać, sektor

musi w ięcej inw estow ać, rów nież w  badania i rozw ój. Drugą kw estią jest ekspansja na rynki zagraniczne. Z badania Instytutu Keralla Research

przeprow adzonego na zlecenie f irmy Atradius w ynika, że sw oje produkty lub usługi sprzedaje za granicą ponad 1/4 f irm z tego sektora. 97 proc.

z nich podkreśla, że sprzedaż ta w iąże się jednak z trudnościami. Najczęściej w ymieniają oni ryzyko w alutow e, ryzyko transakcji czy pozyskanie

w iarygodnego kontrahenta.

- Małe i średnie f irmy radzą sobie na rynkach zagranicznych coraz lepiej. Jest jednak parę barier, które spraw iają w iele problemów . Na przykład

zapoznanie się z regulacjami na tamtych rynkach czy znalezienie kontrahentów  - mów i Szyszkow iak.

W lutym eksport z Polski przekroczył 62,6 mld zł - w skazuje raport KUKE. To w ynik o 7,4 proc. lepszy niż w  styczniu i o 8,7 proc. w yższy niż rok

w cześniej. KUKE szacuje, że w  całym 2016 roku sprzedaż zagraniczna będzie o 8,3 proc. w yższa niż w  2015 roku, a w  2017 roku tempo może być

jeszcze w yższe - +9,5 proc.

Przedstaw iciele Grupy Santander, do której należy Bank Zachodni WBK, podkreślają, że jej przew agą jest bardzo rozbudow ana sieć placów ek

w  różnych krajach.

- Jesteśmy obecni w  14 różnych regionach, co daje nam ogromne możliw ości w spierania MŚP w  dostępie do now ych rynków . Takie narzędzia jak
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portal SantanderTrade.com, Santander Trade Club czy International Desk to duże ułatw ienia dla f irm, które chcą w yjść poza lokalny rynek i rozw ijać się

za granicą - podkreśla Javier Castrillo Penadés, szef  Global SME Banking w  Grupie Santander.

W serw isie SantanderTrade.com f irma może uzyskać informacje na temat 185 rynków  pod kątem ich atrakcyjności inw estycyjnej, np. sytuacji

makroekonomicznej, demograf icznej, analizy eksportu i importu. Może też skorzystać z 25 tys. raportów  i 40 baz danych z całego św iata.

- Naszą strategię dla sektora MŚP trzeba rozw ażać w  kontekście misji grupy, jaką jest w sparcie f irm w  rozw oju. Chcemy, by Grupa Santander była

najlepszym partnerem dla tych przedsiębiorstw . Oznacza to w spieranie MŚP w e w szystkich aspektach rozw ojow ych, nie tylko w  kontekście czysto

f inansow ym. Chodzi o oferow anie im różnych usług o w artości dodanej, które pomogą im rozw ijać się lepiej i szybciej - mów i Javier Castrillo Penadés.

Now a strategia Banku Zachodniego WBK dla sektora MŚP opiera się na dw óch f ilarach. Bank chce być dla tych f irm nie tylko partnerem f inansow ym,

lecz także partnerem w  rozw oju. Firma w spółpracująca z bankiem uzyska dostęp zarów no do instrumentów  f inansow ych, jak i do rozw iązań

pozaf inansow ych w spierających rozw ój w  w ielu obszarach prow adzonego biznesu, rów nież w  eksporcie.

Dziś w  tym segmencie Bank Zachodni WBK ma ok. 15-proc. udział. Do 2018 roku - zgodnie z now ą strategią - chce go zw iększyć do 20 proc. Cele

banku zakładają pozyskanie 100 tys. now ych klientów  z sektora MŚP. Chce także zw iększyć udział aktyw nych klientów  (dziś w ynosi on ok. 75 proc.).

- Małe i średnie przedsiębiorstw a od banków  potrzebują różnych produktów  w  zależności od tego, jakie to f irmy i w  jakiej są obecnie fazie rozw oju.

Mikro- i małe f irmy potrzebują zw ykłych, prostych produktów  bankow ych: konta, kredytu obrotow ego. Firmy średnie, szczególnie te, które w łaśnie

inw estują, oprócz tych prostych produktów  potrzebują też kredytów  inw estycyjnych i produktów  skarbow ych. Wierzymy, że będą korzystać

z naszego w sparcia, tak już jest teraz w  przypadku naszej oferty okołof inansow ej - mów i Feliks Szyszkow iak.

(http://www.newseria.pl)
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