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Blisko 80 proc. firm MŚP wie, co to jest faktoring

Blisko 80 proc. przedsiębiorstw  z sektora MŚP w ie, co to jest faktoring - w ynika z badania firm y NFG. Co piąty przedsiębiorca, który

kojarzy usługę, najczęściej definiuje ją jako zew nętrzny sposób finansow ania działalności (20,4 proc.) lub alternatyw ę dla kredytu i

pożyczki (23,2 proc.).

Z badania f irmy NFG przeprow adzonego w śród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  w ynika, że sukcesyw nie rośnie w iedza i św iadomość f irm

na temat usługi faktoringu. W ubiegłym roku kojarzyło ją blisko 70 proc. przedsiębiorców  z sektora małych i średnich, "dziś taką w iedzę ma już blisko 80

proc. badanych".

Autorzy badania w skazują, że dla 20,4 proc. przedsiębiorców  faktoring to sposób f inansow ania działalności. Tylko co setny przedsiębiorca w ie, że

faktoring pomaga utrzymać płynność f inansow ą i pozw ala na szybki dostęp do gotów ki. Z kolei 23,2 proc. f irm "słusznie uw aża, że faktoring to nie

kredyt, lecz alternatyw a dla kredytu i pożyczki" - czytamy. Poprzednio taką w iedzę deklarow ało 16,6 proc. badanych.

"Choć f irmy uw ażają, że faktoring jest św ietną opcją dla kredytu, i w skazują taką odpow iedź na pierw szym miejscu, to w  praktyce w olą się jednak

zadłużać. Do f inansow ania bieżącej działalności pięć razy częściej niż faktoring w ybierają kredyt i limit w  koncie" - w skazał, cytow any w  piątkow ym

komunikacie, prezes f irmy NFG Dariusz Szkaradek.

Badanie NFG pokazuje też, że co piąty przedsiębiorca (21,4 proc.) nie ma żadnej w iedzy o faktoringu, 21,8 proc. f irm uw aża, że jest to droga usługa, a

17,4 proc., że jest to rozw iązanie jedynie dla dużych f irm.

Jak w yjaśniono w  piątkow ym komunikacie "faktoring polega na w ykupie przez f irmę faktoringow ą nieprzeterminow anych faktur przedsiębiorcy,

należnych mu od kontrahentów , za w ykonaną usługę bądź sprzedany tow ar. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje pieniądze szybciej niż normalnie

musiałby na nie czekać". Dodano, że faktoring "nie zmusza do zaciągania now ych zobow iązań, lecz uw alnia środki uw ięzione w  fakturach".

Jak podkreślono, brak terminow ego regulow ania faktur stanow i dla 70 proc. mikrof irm najw iększą przeszkodę w  prow adzeniu działalności

gospodarczej. "Dla porów nania - w  dużych f irmach jest to 53,2 proc., a w  średnich - 49 proc." - czytamy.

NFG to instytucja f inansow a, która specjalizuje się w  św iadczeniu usług dla mikro- i małych przedsiębiorstw  m.in. w  zakresie faktoringu.

Badanie przeprow adził na zlecenie NFG Instytut Keralla Research w  III kw . 2018 r. na ogólnopolskiej, reprezentatyw nej próbie losow o-kw otow ej

w śród 500 aktyw nych f irm zatrudniających 1-9 (mikro), 10-49 (małe) i 50-249 osób (średnie) w  proporcjach oddających strukturę krajow ego rynku

f irm segmentu MŚP. (PAP)
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