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1

ACYJNEGO ANIE 
POLSKIM

Streszczenie

analiz wykorzystania innowacyjnego na 
do wspomagania procesu prefinansowania faktur. 

Celem niniejszego opracowania e-

tego instrumentu finansowania, , oraz doko-
atury przedmiotu.

, prefinansowanie, faktoring, innowacja.

Wprowadzenie

Dla prowadzonego przez firmy produkcyjne biznesu bardzo istotna z ekono-
micznego punktu widzenia

EDI2 n-
3 -faktury przekazywanie r-

1 Katedra Inf .
2 Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange).
3 –

, jak i odwróconym.
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b auto-
matyczny, ich finansowania (Miller 2015).

i-
sana w zakresie technologii, stosowania czy standaryzacji.

terami organizacji, w formie 
dalszego przetwarzania (Emmelhainz 1994).

Jashapara (2006 na tech-
nologii

e-

W oparciu o jedne z podstawowych standardów: ANSI X.12 (standard amery-
opracowany pod auspicjami ONZ) o-

dardy dziedzinowe (Nadolna 2012).

na polskim rynku.

1.

Jed najistotniejszych dziedzin , jak i polskiej wspó
czesnej gospodarki jest handel. Sektor ten odpowiada za blisko 30% gospodarki 

a-
cy (Deloitte 2014) e-

(ang. Fast Moving Consumer Goods) – artyku-
. A

w Polsce klasyfikacji PKD4 zeniami Rady Ministrów
,

Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r.) y-
st i gospodarczej NACE Revision 2
(WE) NR 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.),

, o-
wania w publikacjach, , jak i naukowych, 

tego terminu powszechnie w biznesie, au
. W aktualnych rocznikach statystycznych handlu zagra-

nicznego GUS (GUS
2015).

4 (PKD 2007).
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(1981) o-

cych przedmiotem obrotu.
, n-

handlowej i FMCG, takie jak Retail Summit (2015).

zakupu (Kowalska 2012)

leki OTC5

na wyroby tytoniowe, chemiczne oraz kosmetyczne 2013)
k-

Philip 
Morris, Imperial Tobacco, British American Tobacco, Procter & Gamble, Grupa 

Cola, Mars, Grupa Maspex, SM Mlekowita, JTI (tylko FMCG).

produktów przynosi niskie zyski, natomiast dopiero efekt skali, przy masowej 
zyski j rotacji, 

która jest w tym przypadku bardzo is

, n-
nania:

(portalspozywczy.pl 2015).
Jak wynika z raportu opracowa , w Europie 

2015 roku, 
natomiast wzrost cen w tym okresie wyniós wzrost war-

Turcja.

2.

5
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procesowanych faktur oraz l za okres trzech lat. Dane po-
o-

wany w drugiej dekadzie XXI wieku. Wówczas 

a tego roku (oznaczonego jako rok 0, 
z uwagi na inicjalizacyjny charakter tej fazy projektu

e-

u z czym
u-
a-

W tym czasi
,

a-

Rys. 1. 
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i-

ie-
liwie istotnym czynnikiem

a-

3. Analiza wolum –

, w którym firmy aktywnie 
a-

wygenerowanych 
rysunek 2).

Rys. 2. Odsetek dokumentów rocznie,

,

, e-
wany spadek pod koniec tego okresu. Dobrze obrazuje to rysunek 3, na którym 

liczby faktur w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to spadek nie 
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o-
(ISBnews 2014).

Rys. 3. Liczba faktur

systemu. Liczba przetworzonych faktur w tym o-
w-

no na rysunek 2,
go roku.

w czwartym kwartale spo-

ka produktów FMCG. 
o-

wprawdzie
aspekt 
tego tematu.
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Rys. 4. Liczba w danym roku

Rys. 5. Liczba faktur

opracowanie

r-
a, dzie-

a sztuki
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tecznych. Szczególnie widoczne jest to na wykresie przedstawionym na rysunku 6. 
Zarówno w latach 2,

n-
go portfela n-

okresie.

Rys. 6. Liczba faktur zagregowana kwartalnie w danym roku

Podsumowanie

a-

de facto
Po drugie, 
liczby nowych podmiotów w ostatnim roku, kiedy po okresie „rozruchu” i stabili-

a-

rost liczby klien-
o-

a
wie przygotowana i zrealizowana

klientów.
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ANALYSIS OF IMPACT OF AN INNOVATIVE TOOL 
TO SUPPORT COMPANIES ACTIVITIES 

IN THE FMCG SECTOR OF THE POLISH MARKET

Summary

The following paper presents results of analyses of the use of an innovative tool 
on the Polish market to support the process of invoice pre-financing. The aim of this 
study is to verify the potential of this tool used by Polish companies in the FMCG 
branch. For this purpose, a study of the development of this financing instrument based 
on an analysis of research material and literature on the subject has been performed.
Keywords: FMCG branch, pre-financing, factoring, innovation.


