Wpływ faktoringu na globalną
kondycję gospodarki
Firmy, które wywiązują się z terminów
płatności, nie tylko są bardziej szanowane przez
współpracowników, ale również mogą liczyć na
przychylną opinię ze strony banku w razie np.
aplikowania o kredyt. Niestety niekiedy same
chęci nie wystarczą i przedsiębiorca jest zmuszony do przekroczenia terminu płatności, ponieważ
jego klient zwleka z płatnością za fakturę. Wydaje się, że to sytuacja bez wyjścia, w której właściciel
pozostawiony jest sam sobie. Od pewnego czasu podejście do tego tematu zmieniła usługa, jaką jest
faktoring.
Decydując się na skorzystanie z tej usługi, musisz brać pod uwagę, że firma faktoringowa nie pokryje
całej kwoty, jaka będzie widnieć na wystawionej przez ciebie fakturze. Mimo to poziom finansowania
jest bardzo wysoki, bo zwykle nie wynosi mniej niż 80%, a wiele ofert dotyczy nawet wypłacalności
90% kwoty tego samego dnia, w którym wystawiona została faktura. Gdzie szukać takich ofert? Z tym
nie będzie problemu, bo rosnąca popularność faktoringu sprawiła, że dziś oferują go nie tylko
wyspecjalizowane firmy faktoringowe, ale również znane banki. Stał się on po prostu kolejną usługą
finansową, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy, obok prowadzenia konta firmowego czy lokaty.

Koniec z przeterminowanymi fakturami
Jest też jeden istotny plus korzystania z faktoringu. W
momencie, gdy klient widzi, że na fakturze znajduje się
informacja o korzystaniu z usług faktoringowych, jest on
bardziej skłonny do wypłacenia pieniędzy w terminie. To
potwierdzone statystykami, że faktury od firm
faktoringowych są opłacane szybciej. Powodem jest
oczywiście zapis mówiący o tym, że w razie zaległości firma
faktoringowa podejmie odpowiednie kroki w celu
egzekwowania należności w postaci windykacji.
Faktoring ma pozytywny wpływ nie tylko na pojedyncze firmy, które mogą cieszyć się powrotem
płynności finansowej. Okazuje się, że usługa przyspiesza rozwój całego rynku. Jeśli bowiem
popatrzymy na faktoring w skali całego kraju, okazuje się, że tysiące firm otrzymuje swoje pieniądze
na czas. To z kolei oznacza, że szybciej przystępują oni do realizacji kolejnych inwestycji i zleceń – w
ten sposób naturalnie napędzana jest gospodarka kraju.

