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Rynek us³ug forfaitingowych w Polsce
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie rynku us³ug forfaitingowych w Polsce,
pocz¹wszy od wprowadzenia us³ugi forfaitingu do oferty przez instytucje dzia³aj¹ce na rynku
polskim po obecne funkcjonowanie i okreœlenie perspektyw rozwoju. Stosowanie forfaitingu
umo¿liwia polskim eksporterom ekspansjê na niedostêpne wczeœniej z ró¿nych przyczyn rynki
zbytu, co w konsekwencji prowadzi do zwiêkszenia obrotów i uzyskania nowych odbiorców. Finansowanie transakcji z wykorzystaniem forfaitingu mo¿e wp³yn¹æ dodatnio na polski eksport
i przyczyniæ siê do zmniejszenia deficytu obrotów bie¿¹cych bilansu p³atniczego. Dodatkowo
Program KUKE Forfaiting pozwala zminimalizowaæ ryzyko ponoszone przez banki w wyniku finansowania transakcji eksportowych przy zastosowaniu forfaitingu. Finansowanie inwestycji
przez jednostki sektora finansów publicznych przy wykorzystaniu forfaitingu, chocia¿ odbiega
od klasycznej definicji forfaitingu, mo¿e stanowiæ istotny element polskiego rynku us³ug forfaitingowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt przejêcia przez instytucjê finansuj¹c¹ ryzyka transakcji bez regresu do zbywcy wierzytelnoœci.

Forfaiting services market in Poland
The aim of this paper is to present the forfaiting market in Poland, from forfaiting services
introduced to the offer by the institutions operating on the Polish market and the functioning and
current term for development perspective. Using forfaiting enables Polish exporters to expand
into markets previously inaccessible due to various reasons, which in turn leads to increased sales
and acquiring new customers. Financing transactions using forfaiting can affect positively on
Polish exports and help reduce the current account deficit of balance of payments. In addition,
The Programme KUKE Forfaiting allows to minimize the risks incurred by banks as a result of the
financing of export transactions using forfaiting. Financing of investments by public sector
entities using forfaiting, though it differs from the classical definition of forfaiting, may be an
important element of the Polish forfaiting market. Not without significance is the fact of
acquisition of credit risk by the financing institution without recourse to the seller.
Keywords: forfaiting, export financing, forfaiting market
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Wprowadzenie
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie rynku us³ug forfaitingowych
w Polsce, pocz¹wszy od wprowadzenia us³ugi forfaitingu do oferty przez instytucje dzia³aj¹ce na rynku polskim po obecne funkcjonowanie i okreœlenie perspektyw rozwoju. Forfaiting stosowany w praktyce rozliczeñ miêdzynarodowych
polega na zakupie odpowiednio zabezpieczonych wierzytelnoœci terminowych,
pochodz¹cych przede wszystkim z transakcji eksportowych, przez instytucjê forfaitingow¹ (najczêœciej bank) bez regresu w stosunku do zbywcy tych¿e wierzytelnoœci [Filipiak, 2001]. Transakcja forfaitingowa jest transakcj¹ wtórn¹ – aby
mog³o dojœæ do jej zawarcia, najpierw musi zostaæ zawarta transakcja miêdzy eksporterem a importerem, dotycz¹ca dostawy dóbr lub œwiadczenia us³ug. Dopiero
po uzgodnieniu takiej umowy eksporter zwraca siê do forfaitera z propozycj¹
sprzeda¿y nale¿noœci.

1. Pocz¹tki rynku us³ug forfaitingowych w Polsce
Forfaiting zosta³ wprowadzony do oferty instytucji dzia³aj¹cych na rynku
polskim w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. Pierwszymi bankami, które zaczê³y
w 1996 r. oferowaæ forfaiting w Polsce, by³y: Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
Polski Bank Rozwoju S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A. i Bank Przemys³owo-Handlowy S.A. [Marciniak-Neider, 1996]. W 1996 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. przeprowadzi³ transakcjê z firm¹ Opel Polska, od której naby³ wierzytelnoœæ opiewaj¹c¹ na 8 mln DEM. Na tej transakcji Bank Handlowy zarobi³ oko³o
0,5 mln USD [Marciniak-Neider, 1996]. W latach 1996–2000 nastêpowa³ dynamiczny wzrost liczby instytucji finansowych œwiadcz¹cych us³ugi forfaitingu w Polsce.
Swoje biuro w Warszawie posiada³a jedna z najwiêkszych instytucji forfaitingowych, London Forfaiting Company Ltd. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych XX w.,
na skutek kryzysu w Rosji, jak równie¿ za³amania rynków krajów rozwijaj¹cych
siê, LFC zaczê³o generowaæ straty, spowodowane m.in. spadkiem wartoœci posiadanych aktywów rosyjskich. W 1999 r. straty LFC osi¹gnê³y 48,9 mln GBP
(w 1998 r. – 3,6 mln GBP). W 1999 r., w wyniku restrukturyzacji LFC, zamkniêto
oddzia³ w Bangkoku oraz podjêto decyzjê o likwidacji filii w Warszawie, Bukareszcie, Bombaju oraz Markgröningen oraz kontynuacji ich dzia³alnoœci przez biura
w Londynie, Düsseldorfie i Pradze [LFC, 1999].
Poza zamkniêciem biura LFC w Warszawie, kryzys w Rosji nie mia³ wp³ywu
na rozwój rynku us³ug forfaitingowych w Polsce. W 2000 r. us³ugi forfaitingu oferowa³y m.in.:
– Bank Creditanstalt,
– Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
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Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie,
Bank Rozwoju Eksportu S.A.,
Bank Œl¹ski SA,
Bank Zachodni,
Kredyt Bank,
LG Petro Bank,
Powszechny Bank Gospodarczy S.A.,
Rabobank International Polska,
Raiffeisen Bank,
Spó³ka leasingowa Bank Œl¹ski Leasing S.A. w Katowicach,
Spó³ka leasingowa Leasing Partners w Warszawie,
Spó³ka leasingowa Rolnicze Towarzystwo Leasingowe w Ostrowie Wielkopolskim.
Trzy ostatnie spó³ki w ramach forfaitingu oferowa³y zakup wierzytelnoœci
powsta³ych na tle leasingu.
Od 1996 r. do kwietnia 2000 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. przeprowadzi³ oko³o 700 transakcji, z czego oko³o 400 zosta³o zakoñczonych (sp³aconych),
natomiast oko³o 300 by³o w toku. W badanym okresie obok wspomnianego powy¿ej Opla za pomoc¹ forfaitingu transakcje finansowa³y te¿ kopalnie i Optimus S.A.
W marcu 2000 r. bank ten przeprowadzi³ 50 transakcji (na podstawie informacji
uzyskanych w 2000 r. od Banku Handlowego w Warszawie S.A.). Bank Handlowy
w Warszawie dzia³a³ zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Wiêkszoœæ
transakcji na rynku wtórnym przeprowadza³ londyñski oddzia³ banku.
Fuzje i przejêcia w bankach dzia³aj¹cych na rynku polskim nastêpuj¹ce
w ostatnich latach doprowadzi³y do zmniejszenia liczby instytucji oferuj¹cych
forfaiting z 14 w 2000 r. do 8 w 2012 r.
W 2012 r. forfaiting w swojej ofercie mia³y m.in. nastêpuj¹ce banki:
– BRE Bank S.A.,
– Bank Zachodni WBK S.A.,
– Bank BPH SA,
– Bank PEKAO S.A.,
– Raiffeisen Bank Polska S.A.,
– Citibank Handlowy,
– BNP Paribas S.A.,
– ING Bank Œl¹ski.
W wiêkszoœci wypadków banki kierowa³y swoj¹ ofertê w zakresie forfaitingu
do eksporterów. Bank PEKAO S.A., ING Bank Œl¹ski i Raiffeisen Bank Polska S.A.
w ramach forfaitingu umo¿liwia³y tak¿e finansowanie transakcji przeprowadzanych w obrocie krajowym. Dodatkowo banki: PEKAO S.A., ING Bank Œl¹ski
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Definicja us³ugi

Regres
w stosunku
do zbywcy
wierzytelnoœci

wy³¹cznie
eksporterzy;
banki zagraniczne – BZ jako
poœrednik

eksporterzy

eksporterzy

nale¿noœci pochodz¹ce z transakcji eksportowych,
a w szczególnoœci: akredytywa eksportowa z odroczonym terminem p³atnoœci, polecenia wyp³at z zagranicy,
weksle w³asne lub trasowane porêczone przez banki
zagraniczne
wierzytelnoœci spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce warunki: wynikaj¹ce z transakcji handlowych, definitywnie powsta³e
i dok³adnie oznaczone, bezsporne, nieprzeterminowane i nieobci¹¿one, zabezpieczone przez wiarygodne
banki, z terminem p³atnoœci krótszym ni¿ 365 dni,
liczonym od momentu wykupu, których zbywalnoœæ
nie jest w ¿aden sposób ograniczona
nale¿noœci, które maj¹ odroczony termin p³atnoœci od
60 dni do 7 lat, posiadaj¹ nieograniczon¹ zbywalnoœæ
i s¹ wyra¿one w walutach wymienialnych

wierzytelnoœci zabezpieczone w formie weksla w³asnego
klienci
importera albo weksla trasowanego zaakceptowanego
korporacyjni
przez importera. Data wykupu nie powinna przekraczaæ roku od dnia ich zakupu przez BRE Bank

transakcja
brak regresu
eksportowa

zakup p³atnych w przysz³oœci
nale¿noœci z tytu³u eksportu
transakcja
brak regresu
towarów i us³ug, z wy³¹czeniem
eksportowa
prawa regresu w stosunku
do eksportera

bezregresowy wykup nale¿noœci transakcja
brak regresu
eksportowych
eksportowa

nabycie od eksportera wierzyteltransakcja
brak regresu
noœci eksportowych o odroczoeksportowa
nym terminie p³atnoœci

Bank
Zachodni

Bank
Œl¹ski SA

Raiffeisen
Bank

BRE Bank
S.A.

ma³e, œrednie
i du¿e przedsiêbiorstwa

Adresaci oferty

œrednioterminowe wierzytelnoœci (minimalny okres
wynosi pó³ roku) wyra¿one w walutach wymienialnych, przede wszystkim w USD, DEM, SFR, GBP

Przedmiot transakcji

zakup nale¿noœci z zagranicy
pochodz¹cych z transakcji eksportowych przeprowadzanych
wy³¹cznie za poœrednictwem
Banku Zachodniego

zakup wierzytelnoœci powsta³ych
Bank
transakcja
w wyniku eksportu towarów
brak regresu
Handlowy
eksportowa
i us³ug opiewaj¹cych na min.
w Warszawie
100 tys. USD

Bank

Rodzaj
transakcji

Tabela 1. Porównanie ofert banków w zakresie forfaitingu w Polsce w 2000 r.

Adresaci oferty

krótko- i œrednioterminowe wierzytelnoœci z tytu³u
eksportu

eksporterzy

osoba fizyczna,
osoba prawna,
wierzytelnoœci zwi¹zane z realizacj¹ umów d³ugotermi- podmiot nieposiadaj¹cy osobonowych o terminie wymagalnoœci nie krótszym ni¿
woœci prawnej,
7 dni i nie d³u¿szym ni¿ 92 dni od daty wystawienia
prowadz¹cy
faktury
dzia³alnoœæ
gospodarcz¹

Przedmiot transakcji

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie ofert: [Raiffeisen, 2000; BRE Bank, 2000; BSK, 2000; BZ, 2000; Citibank, 2000; PBG, 2000; Rabobank, 2000] oraz informacji otrzymanych od banków w formie wywiadu telefonicznego i elektronicznego.

zakup krótko- i œrednioterminotransakcja
wych wierzytelnoœci z tytu³u
brak regresu
eksportu przez nabywcê wierzy- eksportowa
telnoœci

Rabobank
Polska S.A.

bez regresu
i z regresem

PBG S.A.

Definicja us³ugi

Regres
w stosunku
do zbywcy
wierzytelnoœci

zakup wierzytelnoœci zwi¹zanych
dzia³alnoœæ
z realizacj¹ umów d³ugoterminoobrotowa
wych potwierdzonych fakturami
firm
i rachunkami uproszczonymi

Bank

Rodzaj
transakcji
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i Bank BPH S.A. w ramach us³ugi finansowa³y kontrakty jednostek sektora publicznego wykonywane przez przedsiêbiorstwa wy³onione w drodze og³aszanych
przetargów. Przedmiotem wykupu, w zale¿noœci od banku, by³y wierzytelnoœci
krótko-, œrednio- i d³ugoterminowe, z okresem wykupu od 1 miesi¹ca do 10 lat.
Koszty us³ug forfaitingowych wynikaj¹ z polityki banku. Na przyk³ad BRE
Bank S.A. oblicza koszt us³ugi jako pochodn¹ kosztu pieni¹dza, który zale¿y od
rynku i transakcji. W zale¿noœci od rodzaju transakcji mo¿e siê on opieraæ na tzw.
average life LIBOR albo IRS w³aœciwym dla okresu i waluty. Do tego bank dolicza
mar¿ê, która wynika z wyceny przejmowanego przez niego ryzyka. Dolicza on
te¿ prowizjê administracyjn¹ liczon¹ od wartoœci nominalnej ka¿dego dokumentu (np. 0,5%). Jeœli zachodzi koniecznoœæ zablokowania limitu na transakcjê na
okres produkcji przedmiotu eksportu (np. pó³ roku), bank pobiera dodatkow¹
prowizjê za tzw. gotowoœæ, liczon¹ od wartoœci limitu za faktyczn¹ liczbê dni [Mazurek, 2007].
Bank Zachodni WBK S.A. oblicza koszt us³ugi w zale¿noœci od umowy zawartej z eksporterem, kwota ta nie mo¿e byæ jednak ni¿sza ni¿ 300 PLN. Citibank
Handlowy przy dyskoncie weksli (forfaitingu) pobiera 1% prowizji od zawartej
umowy ramowej, 0,35% od kwoty weksla, nie mniej ni¿ 200 PLN od ka¿dego weksla oraz mar¿ê negocjowan¹ indywidualnie. Bank BPH S.A. pobiera jednorazowo przy rozpoczêciu transakcji prowizjê w wysokoœci od 250 PLN do 1 tys. PLN.
Przy otwarciu linii forfaitingowej nalicza on op³atê w wysokoœci od 1% od wartoœci
przyznanej linii, nie mniej jednak ni¿ 1 tys. PLN. Za niewykorzystanie linii pobiera
z kolei jednorazow¹ op³atê od 0,4% od niewykorzystanego salda, nie mniej jednak ni¿ 500 PLN. Dodatkowo za ka¿d¹ wykupion¹ wierzytelnoœæ w ramach linii
nalicza op³atê w wysokoœci od 0,3% od wyp³aconej wierzytelnoœci, nie mniej jednak
ni¿ 30 PLN. Za ocenê finansow¹ d³u¿nika bank pobiera od 200 PLN do 1 tys. PLN.
W porównaniu z innymi instrumentami finansowania eksportu forfaiting jest
us³ug¹ stosunkowo drog¹, co zdaniem banków negatywnie wp³ywa na liczbê zawieranych transakcji.
Polskie banki maj¹ w swojej ofercie równie¿ forfaiting importowy, polegaj¹cy
na dyskoncie akredytywy w³asnej przez bank, który j¹ otworzy³. Taki sposób rozliczenia jest korzystny zarówno dla importera, któremu pozwala na odroczenie
p³atnoœci, jak i eksportera, któremu daje mo¿liwoœæ uzyskania œrodków na bardziej preferencyjnych warunkach ni¿ w jego krajowym banku i wczeœniej. Dodatkowa korzyœæ dla eksportera to brak kosztów z tytu³u potwierdzenia akredytywy,
gdy¿ stawka dyskonta w kraju importera jest ni¿sza ni¿ w kraju eksportera
[Pojnar, 2011]. Us³ugê tê œwiadczy m.in. BRE Bank S.A., d³ugoletni cz³onek International Forfaiting Association (IFA). Warto podkreœliæ, ¿e BRE Bank S.A. przy
zawieraniu transakcji finansowanych w ramach forfaitingu opiera siê na powszechnie przyjêtych regu³ach opracowanych przez cz³onków IFA [Mazurek,
2007].

transakcja
eksportowa

transakcje dotycz¹ce
dostaw towarów
brak regresu
i us³ug lub projektów
inwestycyjnych
transakcje miêdzynarodowe i krajowe

wykup wierzytelnoœci eksportowych
(w formie pieniê¿nej) przed terminem
ich wymagalnoœci wraz z wynikaj¹cymi
z nich prawami

wykup nale¿noœci œrednio- i d³ugoterminowych, powsta³ych poprzez realizacjê
dostaw towarów i us³ug lub projektów
inwestycyjnych, przed terminem ich
wymagalnoœci

wykup wierzytelnoœci klienta (sprzedaj¹cego) przys³uguj¹cych mu od kontrahenta (kupuj¹cego)

transakcja miêdzynabycie weksla przed terminem jego
p³atnoœci za kwotê okreœlon¹ na wekslu, narodowa lub
zagraniczna
pomniejszon¹ o odsetki dyskontowe

Bank BPH S.A.

Bank
PEKAO S.A.

Raiffeisen Bank
Polska S.A.

Citibank
Handlowy

brak regresu

brak regresu

brak regresu

brak regresu

transakcja
eksportowa

wykup wierzytelnoœci eksportowych
o odroczonych terminach zap³aty

Bank Zachodni
WBK S.A.

Rodzaj transakcji

brak regresu

Definicja us³ugi

zbycie przez eksportera wierzytelnoœci
o odroczonym terminie p³atnoœci, zabeztransakcja
BRE BANK S.A. pieczonych w formie weksla w³asnego
eksportowa
importera lub traty (weksla trasowanego) akceptowanej przez importera

Bank

Regres
w stosunku
do zbywcy
wierzytelnoœci

Tabela 2. Porównanie ofert banków w zakresie forfaitingu w Polsce w 2012 r.

Adresaci oferty

nabycie weksla

wierzytelnoœci klienta
(sprzedaj¹cego)

nale¿noœci powsta³e poprzez realizacjê dostaw
towarów i us³ug lub projektów inwestycyjnych

wierzytelnoœci handlowe
lub ich czêœci

du¿e przedsiêbiorstwa
(korporacje)

ma³e przedsiêbiorstwa

du¿e przedsiêbiorstwa
(korporacje)

du¿e przedsiêbiorstwa
(korporacje), instytucje

wierzytelnoœci eksportowe ma³e, œrednie i du¿e
o odroczonych terminach przedsiêbiorstwa,
korporacje
zap³aty

ma³e, œrednie i du¿e
wierzytelnoœci handlowe,
przedsiêbiorstwa
wekslowe b¹dŸ leasingowe
(korporacje), instytucje

Przedmiot transakcji

dyskonto wierzytelnoœci z akredytywy
dokumentowej umo¿liwiaj¹ce klientom
(najczêœciej eksporterom w transakcjach transakcje miêdzynarodowe i krajowe
miêdzynarodowych) otrzymanie œrodków z akredytywy dokumentowej przed
terminem p³atnoœci

ING
Bank Œl¹ski

spó³ki kapita³owe, spó³ki
osobowe o rocznych
przychodach netto ze
sprzeda¿y powy¿ej 1,2 mln
EUR, jednostki samorz¹du terytorialnego, miêdzynarodowe grupy kapita³owe posiadaj¹ce filie
w Polsce, instytucje finansowe, najwiêksze polskie
przedsiêbiorstwa

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie ofert: [Pekao, 2012; ING, 2012a; ING, 2012b; BPH, 2012a; BPH, 2012b; BZWBK, 2012; Raiffeisen, 2012; Citibank, 2012;
BRE Bank, 2012; BNP Paribas, 2012] oraz informacji otrzymanych od banków w formie wywiadu telefonicznego i elektronicznego.

dyskonto wierzytelnoœci
z akredytywy dokumentowej; wykup wierzytelnoœci zabezpieczonej
z regresem lub
gwarancj¹ p³atnoœci banbez regresu
ku; wykup zobowi¹zañ
Skarbu Pañstwa; wykup
zobowi¹zañ jednostek samorz¹du terytorialnego

Adresaci oferty

wierzytelnoœci terminowe
w z³otych i walutach obdu¿e przedsiêbiorstwa
cych, powsta³e poprzez
(korporacje)
realizacjê dostaw towarów lub us³ug

Przedmiot transakcji

brak regresu

Rodzaj transakcji

BNP
Paribas S.A.

Definicja us³ugi

zakup wierzytelnoœci terminowych
w z³otych i walutach obcych, powsta³ych
transakcja przepropoprzez realizacjê dostaw towarów lub
wadzana w handlu
us³ug, wed³ug uzgodnionej stopy dyszagranicznym
kontowej, z wy³¹czeniem prawa regresu
w stosunku do podmiotu zbywaj¹cego

Bank

Regres
w stosunku
do zbywcy
wierzytelnoœci
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W przeciwieñstwie do instytucji forfaitingowych dzia³aj¹cych na miêdzynarodowym rynku us³ug forfaitingowych, banki dzia³aj¹ce w Polsce nie publikuj¹
tzw. country list, która okreœla maksymalny okres finansowania wierzytelnoœci.
Okres finansowania podaje siê w latach, przy czym kraje, które z punktu widzenia instytucji forfaitingowej uznawane s¹ za stabilne i obarczone niskim ryzykiem
niewyp³acalnoœci importera, otrzymuj¹ najwy¿szy okres finansowania. W przypadku, gdy dla danego kraju w country list nie zosta³ podany okres finansowania,
warunki ustala siê indywidualnie. Brak tego typu informacji stanowi dodatkow¹
barierê dla polskich eksporterów w dostêpie do us³ugi. Szczegó³owe warunki dotycz¹ce transakcji forfaitingowych ustala siê indywidualnie, czêsto w drodze negocjacji miêdzy eksporterem a bankiem.
Banki funkcjonuj¹ce na rynku polskim w ramach forfaitingu przejmuj¹ na siebie ryzyko niewyp³acalnoœci odbiorcy bez prawa regresu w stosunku do eksportera. Banki bior¹ na siebie tak¿e ryzyko handlowe, polityczne, kursowe i ryzyko
stopy procentowej [Tokaj-Krzewska, 1999].

2. Charakterystyka polskiego rynku us³ug forfaitingowych
Wartoœæ us³ug na polskim rynku us³ug forfaitingowych szacuje siê na kilkadziesi¹t milionów z³otych rocznie [Przedsiêbiorczoœæ..., 2012]. W polskiej praktyce
gospodarczej mo¿na spotkaæ siê ze szczególnym rodzajem transakcji forfaitingowych, wykorzystywanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego b¹dŸ spó³ki,
które stanowi¹ ich w³asnoœæ – forfaiting krajowych nale¿noœci kontraktowych,
polegaj¹cy na wykupie wierzytelnoœci przys³uguj¹cych od wy¿ej wymienionych
instytucji [Pojnar, 2011]. Finansowanie dostawców wspó³pracuj¹cych z jednostkami sektora publicznego odbiega od klasycznej definicji forfaitingu – dostawcami nie s¹ podmioty zagraniczne, lecz w wiêkszoœci przypadków podmioty polskie, wykonuj¹ce zamówienia dla jednostek sektora finansów publicznych.
Wierzytelnoœci bêd¹ce przedmiotem tych transakcji s¹ kupowane bez prawa regresu do ich zbywcy przez bank, najczêœciej w formie weksli [Galiñski, 2010].
Opisany wy¿ej forfaiting budzi kontrowersje, poniewa¿ nie dotyczy transakcji eksportowych, a inwestycji krajowych dokonywanych g³ównie przez jednostki samorz¹du terytorialnego, przede wszystkim do finansowania wielomilionowych przedsiêwziêæ.
W ramach forfaitingu krajowych nale¿noœci kontraktowych finansowane
by³y m.in. takie inwestycje, jak budowa szpitala i obwodnicy miejskiej w Toruniu
oraz budowa stadionu PGE Arena w Gdañsku (w 2010 r. Miasto Gdañsk i bank
PEKAO S.A. zawar³y umowê dotycz¹c¹ sprzeda¿y na rzecz banku wierzytelnoœci
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zale¿nej spó³ki Biuro Inwestycji Euro Gdañsk 2012, której wartoœæ opiewa³a na
375 mln PLN) [G³adysz, Polewczak, 2011].
Rozwój us³ug œwiadczonych w ramach forfaitingu krajowych nale¿noœci kontraktowych zahamowa³ minister finansów, który 23 grudnia 2010 r. wyda³ rozporz¹dzenie o szczegó³owym sposobie klasyfikacji tytu³ów d³u¿nych zaliczanych
do pañstwowego d³ugu publicznego, w tym do d³ugu Skarbu Pañstwa (Dz. U.
z 2010 r. Nr 252, poz. 1692).
W myœl rozporz¹dzenia forfaiting zosta³ zakwalifikowany do kategorii 2 jako:
„umowy nienazwane o terminie zap³aty d³u¿szym ni¿ rok, zwi¹zane z finansowaniem us³ug, dostaw, robót budowlanych, które wywo³uj¹ skutki ekonomiczne podobne do umowy po¿yczki lub kredytu”. Powy¿szy zapis ogranicza, a nawet
uniemo¿liwia wykorzystanie przez samorz¹dy forfaitingu jako instrumentu finansowania inwestycji bez jednoczesnej koniecznoœci uwzglêdniania dopuszczalnych wskaŸników zad³u¿enia. Rozporz¹dzenie budzi wiele kontrowersji, jak
równie¿ zastrze¿eñ natury konstytucyjnej zwi¹zanych m.in. z zasad¹ samodzielnoœci jednostek samorz¹du terytorialnego [Ga³ka, 2011].
W ramach dzia³añ wspieraj¹cych transakcje forfaitingowe Korporacja Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych uruchomi³a w 2007 r. Program KUKE Forfaiting
polegaj¹cy na ubezpieczeniu œrednio- i d³ugoterminowych wierzytelnoœci eksportowych wykupionych przez bank, które s¹ gwarantowane przez Skarb Pañstwa.
Ofertê skierowano do banków lub innych instytucji finansowych nabywaj¹cych
wierzytelnoœci krajowych eksporterów, które powsta³y z tytu³u kredytów udzielonych przez nich dostawcom zagranicznym o okresie sp³aty dwa lata lub wiêcej
na finansowanie kontraktów eksportowych dotycz¹cych dostaw polskich towarów i us³ug [KUKE, 2012].
W praktyce ochrona ubezpieczeniowa w tej formule zosta³a udzielona po raz
pierwszy w 2011 r., kiedy to Korporacja zawar³a umowê ubezpieczenia dotycz¹c¹
nale¿noœci wykupionych przez bank wynikaj¹cych z kontraktu eksportowego
miêdzy polskim eksporterem a importerem z Ukrainy na dostawê oraz nadzór
nad monta¿em i uruchomieniem urz¹dzeñ rolniczych [Przedsiêbiorczoœæ..., 2012].
Ca³kowita wartoœæ kontraktu wynosi³a 1,488 mln EUR, a wykup nale¿noœci
nast¹pi³ w ci¹gu dwóch miesiêcy z okresem sp³aty 5 lat. W paŸdzierniku 2012 r.
Korporacja wyrazi³a zgodê na objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ kolejnych wykupionych przez bank nale¿noœci wynikaj¹cych z kontraktu eksportowego miêdzy
polskim eksporterem a importerem z Ukrainy na dostawê urz¹dzeñ dla przemys³u spo¿ywczego. Ca³kowita wartoœæ kontraktu wyniesie 12 mln EUR. Okres
wykupu nale¿noœci wynikaj¹cych z kontraktu eksportowego wyniesie 14 miesiêcy, a okres sp³aty 5 lat i 8 miesiêcy.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze dane, mo¿na stwierdziæ, ¿e Program KUKE Forfaiting cieszy siê niewielkim zainteresowaniem. W opinii KUKE sytuacja taka wy-
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nika z faktu, i¿ jest to produkt wprowadzony do oferty Korporacji stosunkowo
niedawno jako uzupe³nienie istniej¹cej ju¿ oferty dla instytucji finansowych.

3. Forfaiting a faktoring w polskiej praktyce gospodarczej
W praktyce gospodarczej forfaiting niejednokrotnie uto¿samia siê z inn¹ metod¹ finansowania, jak¹ jest faktoring. Faktoring definiuje siê jako rodzaj dzia³alnoœci poœrednicz¹cej wyspecjalizowanych instytucji finansowych, tzw. faktorów,
polegaj¹cej na zakupie wierzytelnoœci klientów, po³¹czonej z finansowaniem
klientów i œwiadczeniem na ich rzecz uzgodnionych w umowie us³ug, takich jak
np.: us³ugi ksiêgowe, inkasowe, doradcze itp. [Szczepankowski, 1998]. Definicja
ta nie wskazuje na bezregresywny charakter faktoringu. Regres pojawia siê przy
szczególnej odmianie faktoringu, jak¹ jest faktoring w³aœciwy (pe³ny).
Faktoring zasadniczo ró¿ni siê od forfaitingu m.in. okresem finansowania
wierzytelnoœci bêd¹cych przedmiotem zakupu. Wed³ug ró¿nych Ÿróde³ w przypadku faktoringu finansowane s¹ wierzytelnoœci z terminem wykupu do 180 dni,
podczas gdy w odniesieniu do forfaitingu okres ten jest znacznie d³u¿szy – od
6 miesiêcy do 10 lat [Rawa, 1993; Kruczalak, 1997, 1999; Bry³a, 1998]. Ró¿nice
miêdzy faktoringiem a forfaitingiem ilustruje tabela 3.
Tabela 3. Ró¿nice miêdzy forfaitingiem a faktoringiem
Kryterium

Forfaiting

Faktoring

Okres finansowania

od 6 miesiêcy do 10 lat

nie przekracza 180 dni

Przedmiot umowy

z regu³y tylko jedna, indywidualnie oznaczona wierzytelnoœæ
pieniê¿na

mo¿e obejmowaæ wszystkie
nale¿noœci okreœlonego rodzaju lub powsta³e w ramach
realizacji kontraktów z okreœlonymi kontrahentami

Us³ugi dodatkowe

brak (wyj¹tek – forfaiting
rozszerzony)

znajduj¹ siê w ofercie
podstawowej

Koniecznoœæ poinformowania
d³u¿nika o zawarciu umowy

nie (szczególnie gdy zabezpieczeniem sp³aty kredytu s¹
weksle)

tak (wyj¹tek – faktoring tajny)

Minimalna wielkoœæ transakcji

do 1 roku – 80–100 tys. USD,
powy¿ej – 0,5–5 mln USD

kilka tysiêcy USD

Ryzyko wyp³acalnoœci
d³u¿nika

przejmuje instytucja forfaitingowa

nie przechodzi na faktora
(wyj¹tek – faktoring pe³ny)

Finansowanie zbywcy
wierzytelnoœci

przy wysokich kwotach transakcji w celu roz³o¿enia ryzyka
tworzy siê konsorcja

faktor finansuje samodzielnie
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Kryterium

Forfaiting

Faktoring

Refinansowanie kwoty
nabywanej wierzytelnoœci

100%

70–90% – resztê przeznacza siê
na finansowanie tzw. sumy
zablokowanej

Zabezpieczenia

ró¿ne formy, np.: gwarancje
rz¹dowe, gwarancje bankowe,
porêczenie lub awal banku
d³u¿nika

rzadko

Umowy o tzw. liniê kredytow¹ (tu: faktoringow¹
lub forfaitingow¹)

rzadko

bardzo czêsto

Sp³acanie nale¿noœci
przez d³u¿nika

jednorazowe lub w ratach

jednorazowe

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Kruczalak, 1997, 1999; Heropolitañska, Kawaler, 1998;
Rawa, 1993].

Najwa¿niejszy w przypadku transakcji forfaitingowych jest brak regresu
w stosunku do zbywcy wierzytelnoœci. Brak regresu stanowi istotê transakcji forfaitingowych.
Forfaiting to forma finansowania zbli¿ona do faktoringu, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e obie formy – ze wzglêdu na istotne ró¿nice miêdzy nimi – stanowi¹ odrêbne instrumenty finansowe i powinno siê je traktowaæ oddzielnie.
W ostatnich latach obserwuje siê dynamiczny rozwój rynku us³ug faktoringowych w Polsce [Forfaiting..., 2013]. Obroty firm zrzeszonych w Polskim Zwi¹zku
Faktorów zwiêkszy³y siê w 2012 r. o prawie 22% (do 81,8 mld PLN), natomiast obroty ca³ej bran¿y faktoringowej, ³¹cznie z instytucjami niezrzeszonymi w Zwi¹zku,
przekroczy³y wartoœæ 100 mld PLN. W porównaniu z 2009 r., kiedy obroty firm
szacowano na 51,4 mld PLN, w ci¹gu czterech lat wartoœæ rynku uleg³a podwojeniu. Udzia³ obrotów objêtych faktoringiem w 2012 r. przekroczy³ 5% PKB Polski
i wartoœæ ta pozostaje poni¿ej œredniej dla rynków europejskich, kszta³tuj¹cej siê
na poziomie 9,45% [Forfaiting..., 2013; PZF, 2013].
Polski rynek us³ug forfaitingowych przypomina wczesne lata faktoringu. Niestety, czêsto forfaiting nie jest powszechnym produktem finansowym dostêpnym
w ofercie bankowej, a wiedza o nim wœród polskich przedsiêbiorstw nadal wydaje siê niewielka [Forfaiting..., 2013]. Dodatkowo polityka banków dzia³aj¹cych na
rynku polskim koncentruje siê g³ównie na sprzeda¿y takich produktów, jak kredyty. Brakuje dzia³añ promuj¹cych forfaiting jako us³ugê, która z punktu widzenia banku mo¿e stanowiæ istotne Ÿród³o przychodu. Dla porównania London
Forfaiting Company, dzia³aj¹ca w ramach FIMBank Group, w 2012 r. osi¹gnê³a
z tytu³u zawartych transakcji forfaitingowych przychód w wysokoœci ponad
9 mln USD [FIMBank, 2013].
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Tabela 4. Rynek us³ug faktoringowych w Polsce w latach 2005–2012
Wartoœæ obrotów w mln PLN
ca³y rynek

Liczba
klientów

Liczba
d³u¿ników

Liczba
sfinansowanych
faktur

11 290

14 175

1 400

35 000

1 400 000

13 770

17 000

1 600

38 000

1 410 000

2007

18 801

30 717

1 608

49 024

1 626 844

2008

32 865

47 900

2 031

47 913

1 888 403

2009

30 032

51 352

1 702

47 805

1 977 700

2010

55 913

64 195

3 210

76 943

3 187 089

2011

67 105

79 366

4 106

81 653

3 655 715

2012

81 806

100 200

4 706

89 204

3 761 550

Rok

Polski Zwi¹zek
Faktorów

2005
2006

ród³o: [PZF, 2013].

Nale¿y podkreœliæ, ¿e forfaiting to us³uga powszechnie stosowana w miêdzynarodowym obrocie gospodarczym. Wartoœæ us³ug na miêdzynarodowym rynku
us³ug forfaitingowych szacuje siê na 300 mld USD rocznie [Uniform Rules..., 2012].
W 2012 r. DF Deutsche Forfait AG, dzia³aj¹ca na rynku niemieckim, przeprowadzi³a w ramach forfaitingu ponad 2,5 tys. transakcji o wartoœci 8,3 mld EUR, w ramach których finansowano eksport do ponad stu ró¿nych krajów [DF, 2013].

4. Perspektywy rozwoju rynku us³ug forfaitingowych w Polsce
W Raporcie Ministerstwa Gospodarki Przedsiêbiorczoœæ w Polsce [2012] jako barierê w rozwoju klasycznego forfaitingu zagranicznego (polegaj¹cego na wykupie nale¿noœci zagranicznych) wskazuje siê art. 70 ust. 1 Ustawy z dn. 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665), który uzale¿nia przyznanie przez bank kredytu od zdolnoœci kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolnoœæ
kredytow¹ rozumie siê w ustawie zdolnoœæ do sp³aty zaci¹gniêtego kredytu wraz
z odsetkami w terminach okreœlonych w umowie. Wed³ug Raportu polskie banki
maj¹ metodologiczne trudnoœci z tak¹ ocen¹ w odniesieniu do d³u¿ników zagranicznych.
W opinii dzia³aj¹cych w Polsce instytucji forfaitingowych barierê stanowi tak¿e stosunkowo wysoki koszt us³ugi. Na korzystanie z niej mog¹ pozwoliæ sobie
przede wszystkim podmioty, które posiadaj¹ odpowiednio wysokie mar¿e handlowe. Maj¹c na uwadze rosn¹c¹ konkurencjê, uzyskanie dobrej mar¿y jest zadaniem bardzo trudnym. Importerzy staraj¹ siê nabyæ produkty i us³ugi po jak
najni¿szych cenach, a eksporterzy w wyniku negocjacji czêsto rezygnuj¹ z czêœci
mar¿y. Aby upowszechniæ forfaiting, banki powinny z³agodziæ wymagane wa-
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runki transakcji poprzez zaakceptowanie wiêkszego ryzyka oraz rozszerzenie zakresu transakcji, których us³uga mog³aby dotyczyæ [Forfaiting..., 2013].
Zdaniem forfaiterów do wzrostu zainteresowania forfaitingiem mo¿e przyczyniæ siê prognozowany w 2013 r. wzrost eksportu. Tak¿e wprowadzenie od
1 stycznia 2013 r. przez Miêdzynarodow¹ Izbê Handlow¹ w Pary¿u jednolitych
zasad dotycz¹cych forfaitingu (Uniform Rules for Forfaiting – URF), pozwoli uregulowaæ rynek us³ug forfaitingowych [Forfaiting..., 2013; The written word..., 2011;
Uniform Rules..., 2012]. Z punktu widzenia polskich banków forfaiting stanowiæ
mo¿e znacz¹ce Ÿród³o dochodów w przypadku finansowania transakcji realizowanych w krajach podwy¿szonego ryzyka. Polskie banki (niejednokrotnie
wzmocnione kapita³em i doœwiadczeniem zagranicznym) mog¹ nie tylko samodzielnie pe³niæ funkcjê forfaiterów konkurencyjnych wobec tego typu instytucji
miêdzynarodowych, ale tak¿e tworzyæ – na potrzeby finansowania transakcji –
konsorcja finansowe ze znanymi instytucjami œwiatowymi [Tokaj-Krzewska,
1999].

Podsumowanie
Szerokie otwarcie rynków, liberalizacja przepisów i zwi¹zane z tym zaostrzenie
i rozszerzenie pola dzia³ania konkurencji wymaga coraz to nowszych, bardziej
elastycznych, minimalizuj¹cych ryzyko Ÿróde³ finansowania, które w szybko
zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci da³yby gwarancje bezpieczeñstwa obrotu. Stosowanie forfaitingu umo¿liwia polskim eksporterom ekspansjê na niedostêpne
wczeœniej, z ró¿nych przyczyn, rynki zbytu, co prowadzi do zwiêkszenia obrotów
i uzyskania nowych odbiorców [Tokaj-Krzewska, 1999].
Finansowanie transakcji z wykorzystaniem forfaitingu mo¿e wp³yn¹æ dodatnio na polski eksport i przyczyniæ siê do zmniejszenia deficytu obrotów bie¿¹cych
bilansu p³atniczego. Dodatkowo Program KUKE Forfaiting pozwala zminimalizowaæ ryzyko ponoszone przez banki w wyniku finansowania transakcji eksportowych przy zastosowaniu forfaitingu. Finansowanie inwestycji przez jednostki
sektora finansów publicznych przy wykorzystaniu forfaitingu, chocia¿ odbiega
od jego klasycznej definicji, mo¿e stanowiæ istotny element polskiego rynku us³ug
forfaitingowych, o czym œwiadczy oferta banków skierowana do tego typu instytucji. Forfaiting mog¹ wykorzystywaæ jednostki sektora finansów publicznych
jako wa¿ny sk³adnik in¿ynierii finansowej stosowanej w projektach infrastrukturalnych wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej, np. w ramach funduszy strukturalnych.
Dodatkowo wskazuje siê forfaiting jako potencjalne Ÿród³o finansowania
dzia³alnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw [K³obukowska, 2011]. Nie bez znacze-
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nia dla polskich eksporterów pozostaje fakt przejêcia przez instytucjê finansuj¹c¹
ryzyka transakcji bez regresu do zbywcy wierzytelnoœci.
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