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NFG: Tylko 28% małych i średnich firm poprawnie
definiuje faktoring

ISBnews | dodane 2016-10-27 (10:38)

W arszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - Trzy-czwarte przedstawiciele małych i średnich

przedsiębiorstw (MŚP) deklaruje mniejszą lub w iększą znajomość faktoringu. Jednak

poprawnie na pytanie, czym jest faktoring odpowiedziało zaledwie 28,3% firm z

sektora MSP, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie NFG (eFaktoring.pl)

przez Keralla Research.

"Wiedza deklarow ana przez przedsiębiorców , a faktyczna znajomość tematu to dw ie zupełnie różne

spraw y. Aż 75% f irm przyznało, że w ie, czym jest faktoring. Kiedy jednak pojaw iło s ię konkretne

pytanie ankietera, praw idłow ej odpow iedzi udzieliło zaledw ie 28,3% ankietow anych

Jesteś tutaj: Start » News » Agencyjne » ISB

Start Wiadomości Budżet domowy Banki Waluty Giełda Podatki Emerytury

Najnowsze Kraj Świat Komentarze Prasa Finansowe Multimedia Gorące tematy Tylko w WP

1PolećPoleć A A A

RE K LA MA

08:30 10:21 12:12 14:04 09:04 10:45 12:23 14:02

NFG: Tylko 28% małych i średnich firm poprawnie definiuje faktori... http://finanse.wp.pl/kat,1040359,title,NFG-Tylko-28-malych-i-sredn...

1 z 4 2016-11-17 15:57



przedsiębiorców " - czytamy w  komunikacie.

Spośród tych, którzy deklarują znajomość faktoringu, ponad połow ę stanow ią osoby oceniające

poziom sw ojej w iedzy na ten temat jako średni.

Poziom deklarow anej znajomości faktoringu najw yższy jest oczyw iście w  gronie średnich f irm. W

przypadku przedsiębiorstw  zatrudniających od 50 do 249 pracow ników  w iedzą na ten temat chw ali

s ię 99% badanych. W przypadku f irm małych (10-49 pracow ników ) odsetek ten spada do 75%.

Wśród mikroprzedsiębiorców , zatrudniających do 9 pracow ników , s ięga już niespełna 60%, podano

także.

"Takie w yniki mocno nie zaskakują. Faktoring to produkt bardzo chętnie w ykorzystyw any za

granicami kraju. W Polsce rów nież mocno rośnie jego popularność, aczkolw iek zalety faktoringu

dostrzegają głów nie w iększe f irmy. Pow ód jest dość prosty - dotychczas to w łaśnie do nich

skierow ane było to rozw iązanie. Obecnie z takiej formy f inansow ania działalności mogą już

skorzystać naw et mikroprzedsiębiorcy z rocznymi przychodami na poziomie kilkuset tysięcy z łotych"

- w yjaśnia prezes Zarządu NFG (eFaktoring.pl) Michał Paw lik, cytow any w  komunikacie.

Podaw ane def inic je faktoringu były bardzo różnorodne. Najpopularniejsze to w indykacja należności

(7,8%), rodzaj kredytu bankow ego (6,1%), czy pożyczka z f irmy do f irmy (5,6%). Jedna trzecia

przedsiębiorców  w  ogóle nie była w  stanie podać jakiejkolw iek def inic ji faktoringu, a ponad 8%

odmów iło udzielenia odpow iedzi. Różnica między w iedzą deklarow aną, a stanem faktycznym jest 

w ięc olbrzymia.

"Myślę, że jest spora grupa f irm, która uw aża, że brak w iedzy to w styd. Wolą w ięc lekko

podkoloryzow ać rzeczyw istość. W tym gronie z pew nością jest w ielu przedsiębiorców , którzy

zetknęli s ię z pojęciem faktoringu, aczkolw iek nigdy z niego nie korzystali. Potw ierdzają to liczby. Z

tego samego badania w ynika, że z faktoringu korzysta zaledw ie 2,8 procent przedsiębiorców  z

sektora MSP" - w skazał prezes zarządu Rzetelnej Firmy Mirosław  Sędłak, także cytow any w

komunikacie.

Z zew nętrznego f inansow ania bieżącej działalności korzysta ponad 49% f irm z sektora MSP.

Najczęściej jest to kredyt obrotow y (27,2%) czy limit na koncie (18,2%). Co dziesiąty przedsiębiorca

zapożycza się u rodziny, znajomych, czy w  innej zaprzyjaźnionej f irmie. Z faktoringu korzysta

zaledw ie 2,8% badanych f irm. Popularność tego rozw iązania jednak szybko rośnie. Jak podaje

Polski Zw iązek Faktorów , w artość obrotów  jego członków  w  2015 roku sięgnęła 134,3 mld z ł, tj. o

ponad 17% w ięcej niż rok w cześniej, podano także w  materiale.

(ISBnew s)
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