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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η λεπτομερή εξέταση 

όλων των πτυχών του όρου πρακτορεία επιχειρηματικών 

απαιτήσεων. Εξετάζεται η εννοιολογική σημασία του όρου, 

οι μορφές του, το νομικό πλαίσιο kol το κόστος χρήσης 

του. Περαιτέρω διερευνάται η προσφορά και η ζήτηση 

υπηρεσιών πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων, καθώς 

και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζει η 

χρήση των εκάστοτε μορφών για τις επιχειρήσεις. Τέλος 

επιχειρείται μια πρωτογενή έρευνα για την πενταετία 2001 

έως και 2005, και όπου κατέστη δυνατή η πρόσβαση σε 

δεδομένα, για τα έτη 1999 έως και 2005. Η έρευνα αυτή 

έχει ως στόχο τη συγκριτική διερεύνηση του factoring 

μεταξύ των πέντε Ηπείρων, στο εσωτερικό της Ευρώπης και 

στη χώρα μας. Πηγή όλων των στοιχείων που

χρησιμοποιήθηκαν είναι ο οργανισμός Factors Chain 

International. Ερευνάται η εξέλιξη του αριθμού εταιριών 

factoring, του κύκλου εργασιών του factoring συνολικά, 

αλλά και μεταξύ του διεθνούς και εγχώριου factoring, υπό 

πρίσμα γεωγραφικό και χρονικό.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

κάθε επιχείρηση είναι η χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων 

και μακροπρόθεσμων αναγκών της. Είτε μιλάμε για μια νέα 

επιχειρηματική δραστηριότητα ή για μια ήδη υπάρχουσα 

επιχείρηση, μια μικρομεσαία επιχείρηση ή μια επιχείρηση 

μεγάλου μεγέθους το ζητούμενο είναι πάντα ίδιο: από πού

θα αντλήσουν τα απαραίτητα ξένα κεφάλαια προκειμένου να 

χρηματοδοτήσουν το κεφάλαιο κίνησης τους, τις 

μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ή πάγιες ανάγκες τους. 

Εναλλακτική λύση του ευρέως διαδεδομένου τραπεζικού 

δανεισμού αποτελούν οι λεγάμενες σύγχρονες μορφές 

χρηματοδότησης. Σε αυτές εντάσσονται η χρηματοδοτική 

μίσθωση (leasing), η πρακτόρευση επιχειρηματικών 

απαιτήσεων, η εμπορία απαιτήσεων (forfaiting), τα 

επιχειρησιακά κεφάλαια (venture capital), οι 

θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (Business Incubators) και 

τέλος οι λεγόμενοι επιχειρηματικοί άγγελοι (Business 

Angels).

Η ανεύρεση ξένων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση 

βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών καθίσταται 

ιδιαίτερα δύσκολη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

καθώς και για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις. Δεδομένου 

ότι η πιο διαδεδομένη πρακτική εξωτερικής χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων, είναι τα τραπεζικά δάνεια και οι 

ανοιχτοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί, που δεν εγκρίνονται 

χωρίς εξασφαλίσεις, γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί τα δύο 

προαναφερθείσα είδη επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν σοβαρές 

δυσκολίες εξωτερικής χρηματοδότησης.

Υπέρ της παραπάνω θέσης τάσσεται έρευνα που διεξήχθη τον 

Ιανουάριο του 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την έρευνα 

διεξήγαγε για λογαριασμό της Επιτροπής η εταιρία Greater
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London Enterprise και είχε ως στόχο τη δίερεύνηση της 

πρόσβασης στην εξωτερική χρηματοδότηση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαιτέρω με αυτήν την 

έρευνα ήθελαν να ελέγξουν αν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τις βέλτιστες για αυτές εναλλακτικές μορφές 

χρηματοδότησης. Ως τέτοιες νοούνται όλες ol σύγχρονες 

μορφές χρηματοδότησης που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Πίνακας Α: Μερίδιο των Ιδίων Κεφαλαίων στα συνολικά

κεφάλαια, με βάση το μέγεθος της επιχείρησης

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ
<7 ΕΚΑΤ. € 13% 40% 34% 14% 26% 31% 42%

7-40 ΕΚΑΤ. € 27% 38% 35% 22% 25% 40% 43%
>40 ΕΚΑΤ € 31% 39% 35% 31% 28% 51% 37%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28% 39% 35% 30% 27% 42% 38%

Καταρχήν εξετάστηκε το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων 

κεφαλαίων στα συνολικά κεφάλαια των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων σε συνάρτηση με το μέγεθος της επιχείρησης. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα Α τα αποτελέσματα είναι 

συγκεχυμένα. Αναφέρουμε πως σε κάποιες χώρες οι 

επιχειρήσεις βρίσκουν πιο ελκυστική την εξωτερική 

χρηματοδότηση (π.χ. Γερμανία και Αυστρία) και σε άλλες 

την χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια (π.χ. η Γαλλία, το 

Βέλγιο και η Πορτογαλία).

Γράφημα Α: Ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις 

διάφορες πηγές ε§ωτερικής χρηματοδότησης (2001)
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Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι να δούμε περαιτέρω ποιες τελικά 

είναι οι πηγές εξωτερικής χρηματοδότησης που επιλέγουν οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης των 15. Στο γράφημα 

Α απεικονίζονται τα ποσοστά των επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν τις εκάστοτε πηγές εξωτερικής

χρηματοδότησης. Παρατηρείται πως πρώτα στις προτιμήσεις 

τους είναι τα τραπεζικά δάνεια και οι αλληλόχρεοι 

λογαριασμοί. Σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνει και το 

leasing, ενώ το factoring έρχεται τέταρτο με μόλις 11%. 

Εμείς στις επόμενες ενότητες αυτής της εργασίας θα 

ασχοληθούμε μόνο με το factoring. Σκοπός αυτής της 

εισαγωγής ήταν η γνωριμία με τις άλλες μορφές 

χρηματοδότησης και η δημιουργία μιας γενικότερης εικόνας 

του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη 

μορφή χρηματοδότησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° Γενικά περί factoring 

■ 1.1 Τι είναι το factoring;

0 όρος factoring αντιστοιχεί στον ελληνικό όρο 

πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων και αποτελεί μια 

σύγχρονη μορφή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης Κάθε 

επιχείρηση που πουλά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της με 

πίστωση στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό έχει τη 

δυνατότητα να απευθυνθεί σε έναν πράκτορα επιχειρηματικών 

απαιτήσεων (ή factor) προκειμένου να εκχωρήσει σε αυτόν 

το σύνολο ή μέρος των εισπρακτέων λογαριασμών της . Στη 

συνέχεια ο factor αναλαμβάνει ανάλογα με το τι θέλει η 

επιχείρηση /πωλητής:

Α. ) την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των πελατών της 

επ ιχείρησης/πωλητή και την κάλυψη του πιστωτικού της 

κινδύνου που προκύπτει από το ενδεχόμενο μη είσπραξης των 

απαιτήσεων από τους πελάτες.

Β.) τη διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη 

των απαιτήσεων της επιχείρησης/πωλητή 

Γ.) τη χρηματοδότηση και την ασφαλιστική κάλυψη των 

απαιτήσεων της επιχείρησης.

Προκειμένου στην ενεργοποίηση της πρακτορείας των 

επιχειρηματικών απαιτήσεων είναι απαραίτητη η προσκόμιση
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από πλευράς της επιχείρησης/πωλητή αντιγράφων των 

τιμολογίων για την εκχωρούμενη απαίτηση και αντιγράφου 

της σχετικής φορτωτικής. Στην περίπτωση δε που γίνεται 

εκχώρηση της απαίτησης στον factor τότε είναι απαραίτητη 

και η « πρόσθετη πράξη εκχώρησης» καθώς και αναγγελία 

της εκχώρησης στον αγοραστή/πελάτη της επιχείρησης. Το 

factoring ουσιαστικά αποτελεί μια τριμερή συνεργασία 

μεταξύ της επίχείρησης/πωλητή απαιτήσεων της εταιρίας 

factoring και των πελατών της επιχείρησης που αγοράζουν 

με πίστωση.

■ 1.2 Μορφές πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

Όταν αναφερόμαστε στην πρακτόρευση επιχειρηματικών 

απαιτήσεων είναι δυνατό να κάνουμε δύο διαχωρισμούς. 0 

πρώτος διαχωρισμός αναφέρεται στην έδρα των δύο 

συναλλασσόμενων μερών (της επιχείρησης που πουλά τα 

προϊόντα της και του αγοραστή- πελάτη της επιχείρησης) με 

το factoring να χωρίζεται σε εγχώριο factoring και σε 

διεθνές factoring. Το τελευταίο με τη σειρά του διασπάται 

σε εξαγωγικό και σε εισαγωγικό factoring. 0 δεύτερος 

διαχωρισμός αναφέρεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

πρακτόρευσης που απολαμβάνει η επιχείρηση/ πωλητής των 

απαιτήσεων. Ol κυριότερες μορφές πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων ανάλογα με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες είναι ol εξής:

Α.) Πλήρης πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (χωρίς 

δικαίωμα αναγωγής) : Η συγκεκριμένη μορφή factoring 

παρέχει αξιολόγηση της φερεγγυότητας των πελατών της 

επ ιχείρησης/πωλητή και κάλυψη του πιστωτικού της 

κινδύνου. Περαιτέρω η εταιρία factoring είναι υπεύθυνη 

για την λογιστική παρακολούθηση και την είσπραξη των 

απαιτήσεων της επιχείρησης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια 

διενεργεί λογιστικές εγγραφές, αποστέλλει στην
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επιχείρηση /πωλητή ενημερωτικές καταστάσεις σχετικά με 

την είσπραξη ή μη των απαιτήσεων της, είναι υπεύθυνη να 

πιέζει εκείνους τους πελάτες που καθυστερούν ή δεν 

πληρώνουν τα τιμολόγια στη λήξη τους με προφορικές ή 

γραπτές οχλήσεις ή ακόμη και με δικαστικά ή εξώδικα 

μέσα. Περαιτέρω η εταιρία factoring χρηματοδοτεί την 

επιχείρηση εφόσον αυτή προεισπράττει περίπου το 80% της 

αξίας των απαιτήσεων πριν από τη μέση ημερομηνία λήξης 

τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένας ανοικτός 

αλληλόχρεος λογαριασμός, ο οποίος πιστώνεται με το 80% 

των τιμολογίων όταν αυτά εκχωρηθούν στην εταιρία 

factoring. Το υπόλοιπο 20% πιστώνεται με την πληρωμή των 

τιμολογίων από τους οφειλέτες ή σε περίπτωση μη πληρωμής 

από τους αγοραστές / πελάτες της επιχείρησης η εταιρία 

factoring είναι υποχρεωμένη να πιστώσει το λογαριασμό 

του πελάτη της μετά την έλευση 90-120 ημερών από τα δικά 

της χρηματικά διαθέσιμα. Οι τόκοι του αλληλόχρεου 

λογαριασμού υπολογίζονται ημερησίως ανάλογα με το 

χρεωστικό υπόλοιπο που εμφανίζει. Το επιτόκιο του 

συγκεκριμένου λογαριασμού ισούται συνήθως με το βασικό 

επιτόκιο χορηγήσεων προσαυξημένο κατά δύο με τρεις 

εκατοστιαίες μονάδες. Περαιτέρω ο αλληλόχρεος λογαριασμός 

του πελάτη χρεώνεται και με όλα τα έξοδα που θα αναλυθούν 

στην επόμενη ενότητα.

Β.) Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων με δικαίωμα 

αναγωγής: Η συμφωνία αυτή δεν καλύπτει τον πιστωτικό 

κίνδυνο καθώς ο πράκτορας επιχειρηματικών απαιτήσεων 

επανεκχωρεί την απαίτηση στην επιχείρηση/ πωλητή σε 

περίπτωση που δεν εισπραχθεί 30-60 ημέρες μετά την 

ημερομηνία πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή ο πράκτορας 

παρέχει λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των 

απαιτήσεων καθώς και χρηματοδότηση όχι όμως και κάλυψη 

των επισφαλών απαιτήσεων.
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Γ.) Αμιγώς χρηματοδοτική πρακτορεία επιχειρηματικών 

απαιτήσεων: είναι η συμφωνία κατά την οποία παρέχεται

μόνο χρηματοδότηση με δικαίωμι^ αναγωγής των εκχωρούμενων 

τιμολογίων. Η ίδια η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την 

λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη αλλά και την κάλυψη 

του πιστωτικού κινδύνου. Η επιχείρηση προεισπράττει το 

80% των τιμολογίων από την εταιρία factoring ενώ 

επιστρέφει τα χρήματα όταν πληρωθεί από τους πελάτες της. 

Ακόμα και αν δεν πληρωθεί από αυτούς είναι υποχρεωμένη να 

καταβάλλει στην εταιρία factoring το ποσό που δανείστηκε 

15-30 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης πληρωμής του 

εκχωρημένου τιμολογίου.

Δ.) Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων χωρίς 

χρηματοδότηση: είναι η συμφωνία όπου παρέχεται λογιστική

παρακολούθηση, είσπραξη των απαιτήσεων και κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου. Η πρακτορεία αυτή δεν παρέχει 

χρηματοδότηση και η επιχείρηση λαμβάνει πληρωμές κάθε 

μήνα τη μέση ημερομηνία λήξης των απαιτήσεων 

Ε.) Εμπιστευτική πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων: 

είναι η πρακτορεία εκείνη κατά την οποία δεν ειδοποιείται 

ο οφειλέτης. Στην ουσία η πρακτορεία αυτή είναι απλή 

χρηματοδότηση συνήθως χωρίς την κάλυψη πιστωτικού 

κ l νδύνου.

1.3 Διεθνές factoring

Το διεθνές factoring έχει 4 μορφές οι οποίες είναι οι 

εξής:

Α.) κλασική μορφή διεθνούς πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων ( two factor system):

Η συγκεκριμένη μορφή είναι εκείνη που χρησιμοποιείται 

περισσότερο από κάθε άλλη στη διεθνή πρακτική και 

λειτουργεί ως εξής: Ένας εξαγωγέας εκχωρεί τις απαιτήσεις 

του εξωτερικού σε κάποιο πρακτορείο που λειτουργεί στη
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χώρα του (export factor).Εν συνεχεία ο πράκτορας του 

εξαγωγέα επιλέγει κάποιον πράκτορα ( import factor) στη 

χώρα όπου γίνεται η εξαγωγή των προϊόντων και επανεκχωρεί 

τις απαιτήσεις του εξαγωγέα σε αυτόν. 0 εισαγωγικός 

πράκτορας αξιολογεί τη φερεγγυότητα των τοπικών 

αγοραστών, διενεργεί τις εισπράξεις και τις αποδίδει το 

συντομότερο δυνατό στον πράκτορα του εξαγωγέα μετά τη 

λήξη της πιστωτικής περιόδου. Αν το απαιτητό ποσό δεν 

εισπραχθεί από τον εισαγωγέα, τότε ο πράκτορας του 

εξαγωγέα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον εξαγωγέα 

το ποσό του τιμολογίου 90 ημέρες μετά τη λήξη του 

τιμολογίου.

Β.) Άμεση εξαγωγίκή πρακτορεία επιχειρηματικών 

απαιτήσεων: Στην περίπτωση αυτή ο εξαγωγέας ασφαλίζει 

τις απαιτήσεις του σε κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό και 

στη συνέχεια εκχωρεί τα δικαιώματά που απορρέουν από το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε έναν πράκτορα επιχειρηματικών 

απαιτήσεων

Γ.) Έμμεση εξαγωγίκή πρακτορεία επιχειρηματικών 

απαιτήσεων: σε αυτή την περίπτωση ο εξαγωγέας 

συνεργάζεται απευθείας με έναν εισαγωγικό πράκτορα 

επιχειρηματικών απαιτήσεων χωρίς δηλαδή τη διαμεσολάβηση 

κάποιου εξαγωγίκού πράκτορα.

Δ.) Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων αντιστήριξης: 

Αυτή η μορφή χρησιμοποιείται όταν ζητείται χρηματοδότηση 

μιας εταιρίας η οποία πουλά τα προϊόντα της σε θυγατρική 

εταιρία στο εξωτερικό.

■ 1.4 Ιστορική Αναδρομή και Νομικό πλαίσιο

Ol πρώτες μορφές πρακτορείας εμφανίστηκαν κατά τον 15° και 

16° αιώνα. Συγκεκριμένα ol «del credere», συνεργάτες των 

Άγγλων εξαγωγέων στις παλιές αμερικανικές αποικίες, 

δημιούργησαν τις πρώτες επιχειρήσεις πρακτορείας.
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Πρόσφεραν εγγυήσεις στις υποχρεώσεις των αμερίκανών 

πελατών τους και προέβαιναν και σε εξόφληση των προς 

είσπραξη τιμολογίων των πελατών τους. Στη σύγχρονη μορφή 

του το factoring εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις Η.Π.Α. 

κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και μεταφέρθηκε στη Δυτική 

Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1950.

Η λειτουργία του factoring στην Ελλάδα επιτράπηκε με την 

απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

2168/8.1.1993 η οποία βασίστηκε στο νόμο 1905/90 

( ΦΕΚ 147/15.11.90). Στο άρθρο 1 του συγκεκριμένου νόμου 

αναφέρεται:

« Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 

καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ ενός κατά κύριο επάγγελμα 

προμηθευτή αγαθών και υπηρεσιών και ενός πράκτορα 

επιχειρηματικών απαιτήσεων, ο οποίος αναλαμβάνει να 

παρέχει στον προμηθευτή, για το διάστημα που συμφωνείται, 

έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την παρακολούθηση 

και είσπραξης μιας ή μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων 

του προμηθευτή, ιδίως από συμβάσεις πώλησης αγαθών, 

παροχής υπηρεσιών σε τρίτους ή εκτέλεση έργων. 

Περιεχόμενο της πρακτορείας αποτελεί ιδίως η εκχώρηση 

απαιτήσεων στον πράκτορα, με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής, η 

εξουσιοδότηση για την είσπραξή τους, η χρηματοδότηση του 

προμηθευτή με προεξόφληση των απαιτήσεων, η λογιστική ή 

νομική παρακολούθηση των απαιτήσεων, η διαχείριση τους, η 

μερική ή ολική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του 

προμηθευτή.»

Περαιτέρω τα κύρια σημεία του θεσμικού πλαισίου που 

διέπει τις εργασίες του factoring στην Ελλάδα είναι:

Α.) Εργασίες factoring μπορούν να διενεργούν τράπεζες ή 

ανώνυμες εταιρίες που έχουν αποκλειστικό σκοπό την άσκηση 

της εργασίας αυτής με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο το Η 

εκείνου που απαιτείται για τη σύσταση τραπέζης.
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Β.) Δεν επιτρέπεται σε εταιρίες factoring να προεξοφλούν 

απαιτήσεις μίας μεμονωμένης επιχείρησης σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 25% των ιδίων κεφαλαίων της.

Γ. ) Το ποσό των συνολικών κινδύνων που αναλαμβάνουν οι 

εταιρίες πρακτόρευσης των απαιτήσεων δεν είναι δυνατό να 

υπερβαίνουν το δεκαπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της.

Δ.) Οι συμβάσεις factoring είναι δυνατό να αναφέρονται 

και σε μη γεγενημένες κατά το χρόνο σύναψής τους 

απα ίτήσεις.

■ 1.5 Κόστος

Η αμοιβή του πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων 

χωρίζεται συνήθως σε τρεις κατηγορίες:

Α.) Εφάπαξ δικαιώματα και έξοδα: 0 πράκτορας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων ζητά από την εταιρία έξοδα για 

κάθε πελάτη της εταιρίας του οποίου τα τιμολόγια 

εκχωρούνται στον πράκτορα. Τα έξοδα αυτά διαφέρουν 

ανάλογα με την έδρα κάθε πελάτη της χρηματοδοτούμενης 

επιχείρησης ( εσωτερικό, εξωτερικό) και το πόσο επείγει ο 

καθορισμός των πιστωτικών ορίων της επιχείρησης- πελάτη. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα έξοδα αυτά κυμαίνονται από 

15-30 ευρώ ανά πελάτη.

Β.) Προμήθεια επί της αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων: 

Η προμήθεια αυτή με τη σειρά της διασπάται σε προμήθεια 

ασφάλισης και προμήθεια διαχείρισης. Η προμήθεια 

ασφάλισης εξαρτάται από τη φερεγγυότητα των πελατών, το 

βαθμό συγκέντρωσης των πιστωτικών κινδύνων σε 

μεμονωμένους πελάτες της επιχείρησης, τη μέση διάρκεια 

των εκχωρούμενων απαιτήσεων κ.τ.λ. Η διαχειριστική 

προμήθεια εξαρτάται από το συνολικό κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, τον αριθμό των πελατών καθώς και το μέσο 

ποσοστό των τιμολογίων που παρέμειναν ανεξόφλητα κ.τ.λ.
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Γ.) Τόκοι επί του ύψους των προκαταβολών που εισπράττει η 

επιχείρηση- πελάτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : Η προσφορά και η ζήτηση υπηρεσιών 

πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων

■ 1.1 Η ζήτηση υπηρεσιών πρακτόρευσης επιχειρηματικών

απαιτήσεων

Οι επιχειρήσεις που απευθύνονται σε εταιρίες factoring 

αναζητούν μια μορφή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης 

εναλλακτικά του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού για 

κεφάλαιο κίνησης. Η διαφορά μεταξύ τραπεζικού δανεισμού 

και των υπηρεσιών που προσφέρει ένας πράκτορας

επιχειρηματικών απαιτήσεων έγκειται καταρχάς στις 

διαφορετικές εξασφαλίσεις που ζητούνται από τη

δανειζόμενη επιχείρηση ως ενέχυρο. Οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις πολλές φορές αδυνατούν να προσφέρουν ως 

εξασφάλιση για τον τραπεζικό δανεισμό στοιχεία του 

ενεργητικού όπως κτίρια, οικόπεδα ή μηχανήματα. Γι αυτό 

και στρέφονται περισσότερο στο factoring εφόσον 

απαιτείται ως εξασφάλιση μόνο η εκχώρηση των τιμολογίων 

τους.

Ποιες είναι όμως εκείνες οι επιχειρήσεις που στρέφονται 

προς το factoring;

15



Ο κ. Soufani Khaled διεξήγαγε μια έρευνα στη Μεγάλη 

Βρετανία σε 3805 επιχειρήσεις εκ των οποίων προέκυψε ότι 

212 από αυτές (το 6% του δείγματος) χρησιμοποιούσαν τις 

υπηρεσίες factoring. Το δείγμα περιείχε εταιρίες με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά: μερικά από αυτά ήταν το

μέγεθος, το καθεστώς ιδιοκτησίας, τα έτη παρουσίας στο 

χώρο, ο κλάδος, η οργανωσιακή μορφή, η πιστοληπτική 

ικανότητα, η δυνατότητα παροχής εμπράγματων εξασφαλίσεων, 

ή η παρουσία οικονομικών προβλημάτων. Τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά επιλέχθηκαν από τον κ. Khaled προκειμένου 

να ελέγξει ποιες είναι τελικά εκείνες οι επιχειρήσεις 

που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες factoring. Για να 

καταλήξει σε γόνιμα συμπεράσματα διατύπωσε εννέα 

υποθέσεις και στη συνέχεια με τη βοήθεια της

παλινδρόμησης έλεγξε εάν οι υποθέσεις αυτές ήτο 

στατιστικά σημαντικές. Οι υποθέσεις αυτές είναι:

1η υπόθεση: Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το factoring 

είναι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις με χαμηλό τζίρο και 

μικρό αριθμό απασχολούμενων.

2η υπόθεση: Οι υπηρεσίες factoring χρησιμοποιούνται

περισσότερο από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο της βιομηχανίας και της διανομής.

3η υπόθεση: Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το factoring 

δραστηριοποιούνται από ένα έως πέντε έτη.

4η υπόθεση: Ol εταιρίες περιορισμένης ευθύνης

χρησιμοποιούν περισσότερο το factoring

5η υπόθεση: :Όσο πιο περιορισμένη είναι η εξεύρεση

δανειακών κεφαλαίων από τράπεζες, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

χρήση του factoring.

6η υπόθεση: Όσο mo εξωπραγματικές είναι οι απαιτήσεις σε 

εξασφαλίσεις τόσο μεγαλύτερη είναι η χρήση του factoring. 

7η υπόθεση: Η χρήση του factoring αυξάνει όσο αυξάνει η

αξία των απαίτούμενων εξασφαλίσεων από τη μεριά των 

τραπε ζών
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8η υπόθεση: 

επ ίχε ίρησης

Όσο αυξάνε l το εξωτερικό χρέος μιας 

τόσο περισσότερο θα χρησιμοποιεί το

factoring.

9η υπόθεση: :Όσο μεγαλύτερες είναι οι οικονομικές

δυσκολίες μιας επιχείρησης τόσο μεγαλύτερη θα είναι η 

χρήση του factoring.

Καταρχάς θα πρέπει να τονιστεί ότι και οι εννέα

προαναφερθείσες υποθέσεις είναι στατιστικά σημαντικές και 

ισχύουν. Ας δούμε όμως mo αναλυτικά τι πραγματικά

συμβαίνει. Όσον αφορά στην 1η υπόθεση βρέθηκε πως υπάρχει 

θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης του factoring και του 

μεγέθους της επιχείρησης όταν ο κύκλος εργασιών της

ανέρχεται μεταξύ 250.000 λιρών Αγγλίας και 3

εκατομμυρίων. Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 3 

εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας δεν στρέφονται προς το 

factoring διότι για αυτές το κόστος διαχείρισης και 

είσπραξης των απαιτήσεων είναι επιπλέον έξοδο όταν 

ανατίθεται σε κάποιον factor εφόσον τέτοιου μεγέθους 

επιχειρήσεις διαθέτουν οι ίδιες δικά τους οργανωμένα 

λογιστήρια που επιτελούν αυτές τις εργασίες 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ του κλάδου που δραστηριοποιείται μια 

επιχείρηση και της χρήσης του factoring. Συγκεκριμένα από 

τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε πως ο κλάδος της 

βιομηχανικής κατασκευής, του χοντρεμπορίου και των 

υπηρεσιών χρησιμοποιούν περισσότερο από τους άλλους 

κλάδους τις υπηρεσίες factoring, καθιστώντας τη 2η υπόθεση 

στατιστικά σημαντική.

Η ηλικία μιας επιχείρησης βρέθηκε να παίζει επίσης ρόλο 

στην απόφαση για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. 

Συγκεκριμένα βρέθηκε πως επιχειρήσεις 1 μέχρι πέντε ετών 

χρησιμοποιούν περισσότερο το factoring από ότι 

μεγαλύτερες σε ηλικία επιχειρήσεις.
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Όσον αφορά στην τέταρτη υπόθεση βρέθηκε να υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ του καθεστώτος ιδιοκτησίας μιας 

επιχείρησης και της χρήσης του factoring. Συγκεκριμένα οι 

εταιρίες που χρησιμοποιούν περισσότερο το factoring είναι 

οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Σημαντικά είναι επίσης τα ευρήματα όσον αφορά στην πέμπτη 

υπόθεση. Από τη συγκεκριμένη έρευνα του Soufani εξήχθη το 

συμπέρασμα πως όσο πιο ανελαστικές είναι οι τράπεζες στη 

βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

τόσο αυτές στρέφονται ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης 

των βραχυπροθέσμων αναγκών τους προς το factoring.

Η έκτη και έβδομη υπόθεση αναφέρονται στις απαιτήσεις των 

τραπεζών για εξασφαλίσεις και στην αξία των εξασφαλίσεων 

αυτών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο τραπεζικός 

δανεισμός συνοδεύεται από την απαίτηση για εξασφαλίσεις 

τις οποίες συνήθως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι 

δυνατό να παράσχουν. Περαιτέρω όμως παρά το γεγονός ότ l 

κάποιες επιχειρήσεις διαθέτουν τις απαραίτητες 

εξασφαλίσεις, το ποσό που ζητούν οι τράπεζες ως 

εξασφάλιση υπερβαίνει κατά πολύ το δανειζόμενο κεφάλαιο 

και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις κρίνουν ασύμφορο για 

το λόγο αυτό τον τραπεζικό δανεισμό καταφεύγοντας σε 

άλλες μορφές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, όπως το 

factoring.

Η όγδοη υπόθεση είναι και αυτή στατιστικά σημαντική. Από 

την έρευνα προκύπτει ότι όσο πιο πολύ χρησιμοποιεί μια 

επιχείρηση τον τραπεζικό δανεισμό τόσο μεγαλύτερη ροπή 

προς το factoring εμφανίζει προοδευτικά από ένα σημείο 

και μετά. Αυτό είναι άλλωστε γνωστό και από την πρακτική 

των τραπεζών να εγκρίνουν πολύ δύσκολα δάνεια σε 

επιχειρήσεις που εμφανίζονται υπερχρεωμένες σε άλλες 

τράπεζες. Ol επιχειρήσεις αυτές τότε στρέφονται προς το 

factoring για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές τους 

ανάγκες.
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Οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν προβλήματα ρευστότητας 

είναι πολύ πιθανόν να στραφούν προς το factoring ως μια 

γρήγορη καl εύκολη μορφή χρηματοδότησης. Αυτό άλλωστε 

αποδεικνύει και η έρευνα όπου διαπιστώνεται πολύ ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ της χρήσης των υπηρεσιών factoring και 

την ύπαρξη οικονομικών δυσκολιών από τη μεριά της 

επιχε ίρησης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που αναλύθηκε στις 

προηγούμενες παραγράφους μπορεί μεν να διενεργήθηκε στη 

Μεγάλη Βρετανία έχουν όμως εξέχουσα σημασία για όλες τις 

ευρωπαϊκές κυρίως χώρες. Ελλείψει δε αντίστοιχης έρευνας 

στην Ελλάδα αποτελούν αφετηρία πρωτογενούς έρευνας στη 

χώρα μας.

■ 1.2 Η προσφορά υπηρεσιών πρακτόρευσης 

επιχειρηματικών απαιτήσεων

Στην προηγούμενη παράγραφο εξετάστηκαν τα χαρακτηριστικά 

των εταιριών που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του factoring 

. Η παρούσα εργασία θα ήταν ατελής αν δεν γίνει αναφορά 

στα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι δυνητικές 

επιχειρήσεις- πελάτες ώστε να χρηματοδοτηθούν οι 

απαιτήσεις τους από τους πράκτορες επιχειρηματικών 

απαιτήσεων. Αν και τα τελευταία χρόνια ο θεσμός του 

factoring έχει αρχίσει να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως 

μορφή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης η ακαδημαϊκή έρευνα 

στον τομέα αυτό δεν είναι η αναμενόμενη αλλά μάλλον 

είναι υποτονική. Μία νεότερη έρευνα1 του Soufani Khaled 

εξέτασε το factoring από τη σκοπιά του προμηθευτή. Η 

έρευνα αυτή διεξήχθη στη Μεγάλη Βρετανία με 21 προσωπικές 

συνεντεύξεις υψολόβαθμων στελεχών των σημαντικότερων 

πρακτόρων επιχειρηματικών απαιτήσεων στη Μ. Βρετανία. Από

1 Από αυτήν που αναφερθήκαμε στην προηγούμενη παράγραφο περί της ζήτησης
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τους 21 αυτούς πράκτορες ol εννέα ανήκουν σε ομίλους 

τραπεζών και οι υπόλοιποι δώδεκα ανήκουν σε ιδιώτες. Ol 

επιχειρήσεις που εμπεριέχονται στο δείγμα καλύπτουν το 

98% της βρετανικής αγοράς factoring, με τις 9 εταιρίες 

factoring που ανήκουν σε τραπεζικά ιδρύματα να ελέγχουν 

το 93% της αγοράς αυτής.

Στην έρευνα αυτή ζητήθηκε από τα στελέχη των εταιριών 

factoring να κατατάξουν σε μια σειρά από το 1 έως το 5 

(1= αδιάφορο μέχρι το 5= πολύ ενδιαφέρον) έξι κριτήρια 

αξιολόγησης που επηρεάζουν την απόφασή τους να παράσχουν 

πίστωση στους δυνητικούς πελάτες τους. Τα έξι αυτά 

προκαθορισμένα κριτήρια ήταν το μέγεθος του δυνητικού 

τους πελάτη που μεταφράζεται σε αριθμός εργαζομένων που 

απασχολείται στην επιχείρηση, τον κύκλο εργασιών της, το 

προϊόν/υπηρεσία που παράγει ή εμπορεύεται, τη βιομηχανία 

και τον κλάδο που ανήκει η επιχείρηση καθώς και την 

ηλικία της. Περαιτέρω τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν ol 

ίδιοι δύο επιπλέον κριτήρια που θεωρούν ιδιαίτερα 

σημαντικά για την αξιολόγηση των δυνητικών πελατών τους 

και να τα κατατάξουν και αυτά σε μία σειρά σπουδαιότητας 

από το 1 έως το 5.

******( Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του πίνακα 1 

βλέπουμε πως υπάρχουν διαφορές στον τρόπο αξιολόγησης των 

ιδιόκτητων και των τραπεζικών εταιριών factoring. Λόγω 

όμως του γεγονότος ότι το 93% του δείγματος αφορά 

τραπεζικές εταιρίες factoring το δείγμα ακολουθεί τα 

προστάγματα των τραπεζικών εταιριών factoring.

Πίνακας Γ: Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των factors 

αναφορικά με την επιλογή των πελατών τους
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DEC ISION TO FINANCE ACCOUNT!' RECEIVABLES

Table 3. Parameters influencing the Factoring Decision
Question: To uhat extent do the following features influence your decision to offer your 
tunicas, and m a scale of I 5 km· do you rate their importance’.'

B.O. mean 1.0. mean Difference in mean

Features
Siac of client (employees) 1.125 I.ISI 005%
Client turnover 43 ·> 47.1'!.***
Product 4.5 3.9 0.13%»»*
Industry 225 2.636 03»%»*
Sector 3375 2.454 334%*
Age of the client 42 2.727 35.1%*»

Others
Customers (dehtorsl 4.5 4.72 004%***
Financial statement 2.875 Λ 020%**
Management 425 3.54 0.16%***
Operational suitability 2 0.363 0.X 1%
ProlitaNlily 1.625 0.272 0.83%
Collectibility 4.875 4.545 006%***
Credit notes 4.625 4.636 0.002***

B.O. - represents bank-owned factors. 1.0. -represents independently owned fac
tors.
Note: The *, **. and *** indicate r-stalislics significance at 10'! .. 5"«. and 1%, 
respectively.

Όπως φαίνεται και από τις τιμές του πίνακα ...1.... ο 

αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί μία δυνητική 

επιχείρηση- πελάτης δεν είναι καθόλου σημαντική για την 

αξιολόγηση της επιχείρησης από τους factors είτε αυτοί 

ανήκουν σε τραπεζικούς ομίλους είτε σε ιδιώτες.

Αντίθετα είναι τα αποτελέσματα που αναφέρονται στον κύκλο 

εργασιών της επιχείρησης - πελάτη. 0 μέσος όρος τον 

εταιριών factoring δίνει δείκτη σπουδαιότητας 4,2 στον 

κύκλο εργασιών με τους τραπεζικούς factors να δίνουν 

βαρύτητα της τάξεως του 4,3 και τους άλλους factors να 

δίνουν βαρύτητα της τάξεως του 2,272.( σημειωτέον ότι το 

93% του τζίρου της αγοράς factoring προέρχεται από 

τραπεζικούς factors και το γεγονός αυτό παρασύρει το μέσο 

όρο του συνόλου των factors να ακολουθεί την πορεία του 

μέσου όρου των τραπεζικών factors).

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ευρήματα όσον αφορά στο 

προϊόν/υπηρεσία που εμπορεύεται ή πωλεί μια επιχείρηση. 0 

μέσος όρος του συνόλου των πρακτόρων επιχειρηματικών 

απαιτήσεων δίδει δείκτη σπουδαιότητας 4,49. Τα υψηλόβαθμα 

στελέχη υποστήριξαν πως όσο πιο καινοτόμο και όχι
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κοινότυπο είναι ένα προϊόν τόσο mo διατακτικοί και 

αρνητικοί είναι κατά την αξιολόγηση μιας επιχείρησης - 

πελάτη και τόσο αποφεύγουν να αναλάβουν την χρηματοδότηση 

των τιμολογίων τους. Αντίθετα όσο πιο ευρέως διαδεδομένο 

είναι ένα προϊόν τόσο πιο θετικοί είναι για την ανάληψη 

της χρηματοδότησης της επιχείρησης που το εμπορεύεται ή 

το παράγει. Αυτό συμβαίνει διότι όσο πιο καινοτόμο είναι 

ένα προϊόν τόσο πιο δύσκολο είναι για τους factors να 

καταλάβουν την χρήση και παραγωγή του και το είδος των 

πελατών που το χρησιμοποιεί ή τους πελάτες της 

αξιολογούμενης επιχείρησης που το εμπορεύεται.

Το κριτήριο βιομηχανία δεν έλαβε ιδιαίτερα υψηλό δείκτη 

σπουδαιότητας και κυμάνθηκε για το μέσο όρο των πρακτόρων 

στο 2,27 με τους τραπεζικούς και μη πράκτορες να 

κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα. Το γεγονός αυτό εξηγείται 

από τη σύγχυση και το μη σαφή διαχωρισμό των ερωτώμενων 

μεταξύ των εννοιών βιομηχανία και κλάδος που είναι το 

επόμενο κριτήριο. Για τον κλάδο που αποτελεί το 4° 

κριτήριο η έρευνα έδειξε πως χρήζει κάποιας σπουδαιότητας 

για τους πράκτορες εφόσον έλαβε επί του συνόλου των 

πρακτόρων μέσο όρο 3,34. Στο συγκεκριμένο σημείο αξίζει 

να αναφερθεί πως οι μη τραπεζικοί πράκτορες δεν είναι και 

πολύ επιλεκτικοί όσον αφορά τον κλάδο ( δείκτης 

σπουδαιότητας 2,45) δείχνοντας πως χρηματοδοτούν πιο 

ριψοκίνδυνες επιχειρήσεις όταν οι μεγάλοι τραπεζικοί 

πράκτορες πασχίζουν να προσελκύσουν πελάτες από τον κλάδο 

της διανομής και των υπηρεσιών.

Η ηλικία της δυνητικής επιχείρησης - πελάτη παίζει 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο κατά την αξιολόγηση μιας 

επιχείρησης από τον πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων 

( μέσος όρος δείκτη σπουδαιότητας 4,1). Αν και το 19% των 

επιχειρήσεων - πελατών των μη τραπεζικών πρακτόρων 

είναι νέες επιχειρήσεις με ηλικία κάτω των 2 ετών 

φαίνεται πως οι τραπεζικοί πράκτορες δίνουν πολύ μεγάλη
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βαρύτητα στην ηλικία αναζητώντας πελάτες με λειτουργία 

μεταξύ των 2 και των 5 ετών. Το κλίμα αυτό διατυπώνεται 

πολύ εύστοχα στη ρήση ενός στελέχους μιας τραπεζικής 

εταιρίας factoring ο οποίος δήλωσε πως: « όσο μικρότερη

και νεότερη είναι μια επιχείρηση τόσο μεγαλύτερος είναι ο 

δείκτης «θνησιμότητάς» της.»

Πέρα από τα 6 προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης των 

επιχειρήσεων - πελατών τα στελέχη επέλεξαν κα l κάποια 

άλλα κριτήρια που θεώρησαν σημαντικά για την αξιολόγηση 

των δυνητικών πελατών τους. Αυτά είναι: Οι πελάτες των

επιχειρήσεων προς αξιολόγηση, οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των πελατών τους, η διοίκηση των επιχειρήσεων 

πελατών τους, η κερδοφορία της επιχείρησης, η

δυνατότητα είσπραξης των απαιτήσεων καθώς και η ύπαρξη 

των πιστωτικών σημειώσεων.

Ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας κατά την αξιολόγηση των 

επιχειρήσεων που απευθύνονται στους πράκτορες είναι η 

ποιότητα του χαρτοφυλακίου των πελατών των επιχειρήσεων 

αυτών των οποίων τα τιμολόγια εκχωρούνται στον πράκτορα 

επιχειρηματικών απαιτήσεων ( μ.ο. δείκτη σπουδαιότητας 

4,55). Οι επιχειρήσεων των οποίων οι πελάτες τους δεν 

έχουν τη φήμη των καλοπληρωτών είναι προφανές πως δε θα 

χρηματοδοτηθούν από την εταιρία factoring ιδιαίτερα δε 

όταν οι υπηρεσίες που παρέχει ο factor είναι της μορφής 

της πλήρους πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων, 

όπου ο πράκτορας αναλαμβάνει τον κίνδυνο των επισφαλών 

απαιτήσεων της επιχείρησης - πελάτης

Αν και αναφέρθηκε από πάρα πολλά στελέχη ως κριτήριο 

αξιολόγησης δεν έλαβε αντίστοιχα την αναμενόμενη βαρύτητα 

ως παράγοντας λήψης απόφασης η ανάλυση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων ( μέσος όρος σπουδαιότητας επί του συνόλου 

των πρακτόρων 2,85). Τα στελέχη θεωρούν πως είναι 

απαραίτητη η προσκόμιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων ώστε να εξάγουν κάποια συμπεράσματα για την
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πορεία της επιχείρησης, πάρα χαύτα όμως δεν αποτελούν 

κριτήριο στην απόφασή τους για τη σύναψη συνεργασίας με 

κάποιον πελάτη. Αυτό συμβαίνει διότι γνωρίζουν πως η 

πλειονότητα των επιχειρήσεων που χρησιμοποιεί ως

βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση το factoring παρουσιάζει 

προβλήματα ρευστότητας που συνήθως αντικατοπτρίζεται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το γεγονός αυτό όμως δεν 

αποτελεί πρόβλημα για τους πράκτορες επιχειρηματικών 

απαιτήσεων εφόσον αυτοί έχουν ως εξασφάλιση για την

πίστωση που παρέχουν τα τιμολόγια της επιχείρησης 

πελάτη.

Η ποιότητα της διοίκησης της επιχείρησης και της 

ικανότητας της να ελίσσεται, να αντιλαμβάνεται και να 

ανταποκρίνεται γρήγορα στις αλλαγές του εξωτερικού της 

περιβάλλοντος, κρίθηκε ως ιδιαίτερα σημαντική από τα 

στελέχη των εταιριών factoring κατά την αξιολόγηση μιας 

επιχείρησης, με μέσο όρο δείκτη σπουδαίότητας της τάξεως 

του 4.

Εν συντομία αξίζει να αναφερθεί πως η κερδοφορία της 

επιχείρησης δεν φάνηκε να απασχολεί ιδιαίτερα τους 

πράκτορες επιχειρηματικών απαιτήσεων εφόσον πιστεύουν πως 

πολλές φορές οι επιχειρήσεις εμφανίζουν μειωμένη 

κερδοφορία για να αποφύγουν την πληρωμή των φόρων.

Την πρώτη θέση μεταξύ των προκαθορισμένων και μη

κριτηρίων αξιολόγησης μιας επιχείρησης- πελάτη έλαβε η 

δυνατότητα είσπραξης των απαιτήσεων, που μεταφράζεται 

στην πιθανότητα να εισπράξει η επιχείρηση τη συνολική 

αξία ενός τιμολογίου από τον πελάτη. Στο κριτήριο αυτό 

δόθηκε εξέχουσα σημασία διότι αποτελεί την πεμπτουσία 

ύπαρξης των πρακτόρων επιχειρηματικών απαιτήσεων. Χωρίς 

αυτό το κριτήριο θα ήταν αδύνατον για τους πράκτορες 

επιχειρηματικών απαιτήσεων να αντεπεξέλθουν στις 

υπηρεσίες που υπόσχονται να προσφέρουν . Για το λόγο αυτό
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άλλωστε έλαβε από τα στελέχη μέσο όρο δείκτη 

σπουδαιότητας της τάξεως του 4,87.

Πίνακας Δ : Κατάταξη των παραγόντων που επηρεάζουν την 

απόφαση των factor

Table 4. Ranking of Features Influencing Deci
sions in the Factoring Market

Ranking Features.

1 CVillcculsilii> of the account
2 Credit notes
3 Customers {quality of debtors)
4 Type of product o Me red in the market
5 Client turnover
6 Ace of the client
7 Economic seel or
Κ Management {quality of people)

Financial statements
10 Type of industry
1 1 Operational suitability
12 Profitability of client firm
13 Siae of the firm {no. of employ ees)

Δεύτερο στην κατάταξη σπουδαιότητας του συνόλου των 

κριτηρίων(προκαθορισμένων και μη) είναι το κριτήριο της 

ύπαρξης πιστωτικών σημειώσεων επί του τιμολογίου. Οι 

πιστωτικές σημειώσεις αποτελούν εργαλεία στα χέρια των 

αγοραστών των προϊόντων μιας επιχείρησης, δεδομένου ότι 

μέσω αυτών μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων 

τους σε περίπτωση κακής ποιότητας των προϊόντων, ή 

αντικατάστασης των προϊόντων που αγόρασαν αν αυτά είναι 

ελαττωματικά ή καταστράφηκαν κατά την μεταφορά τους. Ol 

πιστωτικές σημειώσεις χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση 

του πελάτη στην περίπτωση χρέωσης του υπέρ του δέοντος. 

Η ύπαρξη πιστωτικών σημειώσεων κρίθηκε από τα στελέχη των 

εταιριών factoring ως ιδιαίτερα σημαντική διότι αποτελεί 

ένδειξη της καλής ποιότητας ενός προϊόντος, του καλού 

συναλλακτικού ήθους της επιχείρησης καθώς και το 

ενδιαφέρον τις επιχείρησης για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις 

από τους πελάτες της. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται

25



συνοπτ l κά η κατάταξη των κριτηρίων με βάση της

προαναφερθείσα έρευνα του κ Soufani.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του

εγχώριου και διεθνούς factoring

■ 1.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εγχώριας 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

■ 1.1.1 Πλεονεκτήματα

Το βασικό πλεονέκτημα της πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων είναι η ευελιξία υπηρεσιών τις οποίες 

προσφέρει και η δυνατότητα προσαρμογής της στις

συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών της. Περαιτέρω 

πλεονεκτήματα είναι:

Α.) εξάλειψη του κόστους που συνεπάγεται η αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας των πελατών της επιχείρησης
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Β.) εξάλειψη του κόστους διαχείρισης και λογιστικής 

παρακολούθησης. Ol επιχειρήσεις εξοικονομούν έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας.

Γ.) αύξηση των ταμειακών εισροών, μέσω της χρησιμοποίησης 

ανεπτυγμένων λογιστικών μεθόδων παρακολούθησης και 

είσπραξης των απαιτήσεων.

Δ.) οικονομίες κλίμακας οι οποίες επιτυγχάνονται μέσω της 

παρακολούθησης των απαιτήσεων από μεγάλες εταιρίες 

επιχειρηματικών απαιτήσεων και όχι από τα τμήματα 

πιστώσεων πολύ μικρότερων επιχειρήσεων. Οι εταιρίες 

factoring χρησιμοποιούν άλλωστε εξείδικευμένο προσωπικό 

και πιο αναπτυγμένες μεθόδους διοίκησης από ότι οι 

μεμονωμένες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την διεκπεραίωση 

αντίστοιχων εργασιών με μικρότερο κόστος.

Ε.) βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζει ο ισολογισμός 

της επιχείρησης και αύξηση της πίστοληπτlκής της 

ικανότητας εφόσον βέβαια χρησιμοποιείται η πλήρης μορφή 

επιχειρηματικής πρακτόρευσης. Σε αυτή τη μορφή factoring 

όπως προαναφέρθηκε ο factor αναλαμβάνει τον πιστωτικό 

κίνδυνο της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης, με αποτέλεσμα 

να μην υποχρεούται η επιχείρηση να επιστρέψει τις 

προκαταβολές που έλαβε από τον factor, στην περίπτωση 

επισφαλών εκχωρημένων απαιτήσεων. Αυτό περαιτέρω σημαίνει 

πως ο ι προκαταβολές ( περίπου 80% του τιμολογίου) δεν 

εμφανίζονται στο λογαριασμό του παθητικού « 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» αλλά στο ενεργητικό ως 

διαθέσιμα. Το δε υπόλοιπο 20% εμφανίζεται στο ενεργητικό 

της εταιρίας ως απαίτηση κατά του factor. Η αύξηση των 

διαθεσίμων και η ισόποση μείωση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων αυξάνει τη ρευστότητά της επιχείρησης και 

μειώνει τη δανειακή της επιβάρυνση.

ΣΤ.) Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων μειώνει το 

βαθμό λειτουργικής μόχλευσης της επιχείρησης καί 

περιορίζει την έκθεσή της σε επιχειρηματικό κίνδυνο. Η
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επιχείρηση που χρησιμοποιεί το factoring αγοράζει κάποιες 

υπηρεσίες από το factor ( διαχείριση, λογιστική 

παρακολούθηση και είσπραξη) αντί να τις επιτελεί η ίδια. 

Με άλλα λόγια αντικαθιστά ένα σταθερό κόστος με ένα 

μεταβλητό κόστος, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του βαθμού 

λειτουργικής μόχλευσης.

Ζ.) εξάλειψη του πιστωτικού κινδύνου της επιχείρησης 

εφόσον βέβαια χρησιμοποιείται το factoring χωρίς δικαίωμα 

αναγωγής.

1.1.2 Μειονεκτήματα

Α.) πιθανή δημιουργία δυσμενών σχέσεων με τους πελάτες.

Β.) συνηθίζεται οι πράκτορες επιχειρηματικών απαιτήσεων 

να καθορίζουν μικρά πιστωτικά όρια για τους πελάτες της 

επιχείρησης με συχνό αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων.

Γ.) Το κόστος της πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων 

Δ.) αδυναμία της επιχείρησης να επιλέξει τις απαιτήσεις 

τις οποίες θα εκχωρήσει στον πράκτορα επιχειρηματικών 

απαιτήσεων αλλά και η υποχρέωση της να εκχωρήσει όλες τις 

απαιτήσεις της. Επιπλέον η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη 

να εκχωρήσει όχι μόνο τις υφιστάμενες απαιτήσεις κατά την 

υπογραφή της σύμβασης αλλά ακόμη και εκείνες που θα 

δημίουργηθούν μετά την υπογραφή αυτής.

1.2 Πλεονεκτήματα της διεθνούς πρακτόρευσης επιχειρηματικών 

απαιτήσεων

Α.) Η εξαγωγική πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων 

λειτουργεί με μεγάλη ταχύτητα λόγω της ανάπτυξης 

σύγχρονων πληροφορικών συστημάτων.

Β.) Το εξαγωγικό factoring επιτρέπει στον εξαγωγέα να 

παρέχει ανταγωνιστικούς όρους διακανονισμού των εξαγωγών 

του.

28



Γ.) Το εξαγωγίκό factoring καλύπτει το συναλλαγματικό 

κίνδυνο του εξαγωγέα

Δ.) Με την εξαγωγική πρακτορεία επιχειρηματικών 

απαιτήσεων ο εξαγωγέας αποφεύγει καθυστερήσεις οι οποίες 

παρουσιάζονται συχνά κατά τη διαπραγμάτευση των ενέγγυων 

πιστώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° : Πρωτογενής έρευνα: το Factoring με αριθμούς

■ 1.1 To factoring στις πέντε Ηπείρους

■ 1.1.1 Αριθμός εταιριών factoring

Με βάση τα στοιχεία του οργανισμού Factors Chain 

International, είναι σημαντική η αύξηση του αριθμού 

εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες factoring και

εντυπωσιακή η εξέλιξη του κύκλου εργασιών τους 

διαχρονικά. Επίσης νέα κράτη εισέρχονται στην παγκόσμια 

αγορά factoring κάθε χρόνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ A
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ FACTORING 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 2005

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ FACTORING 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 2001 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2001-2005

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΥΡΩΠΗ 575 54% ΕΥΡΩΠΗ 427 44% 35%
ΑΜΕΡΙΚΗ 308 29% ΑΜΕΡΙΚΗ 392 41% -21%
ΑΦΡΙΚΗ 17 2% ΑΦΡΙΚΗ 14 1% 21%

ΑΣΙΑ 137 13% ΑΣΙΑ 104 11% 32%
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 29 3% ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 28 3% 4%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 1066 ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ 965
10%

Συγκεκριμένα παγκοσμίως ενεργοποιούνται 1.066 εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών factoring με τη συντριπτική πλειοψηφία 

να συγκεντρώνεται στην ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όπως φαίνεται 

καθαρά και στο Γράφημα 1 πάνω από το 50% του παγκόσμιου 

συνόλου εταιριών δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, και πίσω 

της με μεγάλη διαφορά ακολουθεί η Αμερικανική Ήπειρος με 

ποσοστό 29% για το 2005. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η 

Ασία με 13% , ενώ η Αυστραλία και η Αφρική κατέχουν 

μηδαμινά ποσοστά. Αξίζει δε να σημειωθεί πως στην 

αφρικανική Ήπειρο λειτουργούν εταιρίες factoring μόνο σε 

τέσσερα κράτη, στο Μαρόκο, την Τυνησία, τη Νότιο Αφρική 

και την Αίγυπτο (βλ. Πίνακα 4 στο Παράρτημα), ενώ θα 

πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη πως η Αυστραλία παρουσιάζει 

τόσο χαμηλά ποσοστά διότι αποτελεί χώρα-Ήπειρος.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1
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Συγκρίνοντας δε τον αριθμό των πρακτόρων μεταξύ 2001 και 

2005, βλέπουμε την είσοδο στην αγορά του factoring 101 

νέων πρακτόρων που μεταφράζεται σε ποσοστό 10%, αλλά και 

μεγάλη ανακατανομή δυνάμεων μεταξύ των πρακτόρων που 

δραστηριοποιούνται στις διάφορες Ηπείρους. Συγκεκριμένα 

σε όλες τις Ηπείρους παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στον 

απόλυτο αριθμό των εταιριών πρακτορείας, όσο και 

ποσοστιαία, με μόνη την αμερικανική Ήπειρο να ακολουθεί 

διαφορετική τάση. Οι εταιρίες που δρουν στον αμερικανικό 

χώρο από 392 το 2001 μειώθηκαν σε 308 και ενώ το 2001 

κατείχαν το 41% του συνολικού αριθμού πρακτόρων και η 

Ευρώπη το 44%, η ψαλίδα μεταξύ των δύο Ηπείρων αυξήθηκε 

από 3% σε 25%.

■ 1.1.2 Κύκλος εργασιών factoring

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ FACTORING ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ FACTORING ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 2005 (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 2001 (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΥΡΩ) ΕΥΡΩ) 2001-2005
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΥΡΩΠΗ 715,486 71% ΕΥΡΩΠΗ 468,326 68% 53%
ΑΜΕΡΙΚΗ 135,63 13% ΑΜΕΡΙΚΗ 127,157 19% 7%
ΑΦΡΙΚΗ 6,237 1% ΑΦΡΙΚΗ 5,801 1% 8%

ΑΣΙΑ 135,814 13% ΑΣΙΑ 76,078 11% 79%
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 23,38 2% ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 8,32 1% 181%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 1016,547 100%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 685,682 100% 48%

Στο σημείο αυτό κρίνεται. σκόπιμη και η εξέταση της

κατανομής του παγκόσμιου κύκλου εργασιών. 0 παγκόσμιος 

κύκλος εργασιών για το 2005 ανήλθε σε 1.016.547 εκατ. 

Ευρώ. Τα αποτελέσματα και εδώ είναι αποκαλυπτικά, διότι 

ενισχύεταί η άποψη πως το factoring είναι τελικά μια 

ευρωπαϊκή υπόθεση. Συγκεκριμένα για το έτος 2005 η Ευρώπη 

κατέχει το 71% του παγκοσμίου κύκλου εργασιών, στη 

δεύτερη θέση βρίσκονται η αμερικανική και η ασιατική 

Ήπειρος με 13% έκαστη, ενώ η Αυστραλία και η Αφρική 

έρχονται τελευταίες με ποσοστά 2% και 1% αντίστοιχα. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

Συγκρίνοντας τον κύκλο εργασιών του 2001 και 2005 θα 

παρατηρήσουμε εύκολα πως είχαμε μία αύξηση της τάξεως του 

48% σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η αύξηση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο ανήλθε σε 53%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 

σημειώθηκε στην αυστραλιανή Ήπειρο με ποσοστό 181%,
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άσχετα από το γεγονός ότι πάρα ταύτα κατέχει το 2005 

μόλις το 2% του συνόλου του παγκοσμίου κύκλου εργασιών. 

Επίσης συγκλονιστική είναι η αύξηση του τζίρου των

ασιατικών εταιριών factoring που άγγιξε το 79% που 

οφείλεται κυρίως στην μεγάλη αύξηση της χρήσης του

factoring στην Κίνα (372%) και του Χονγκ Κονγκ (βλ. 

Πίνακα 3 παράρτημα).

Δεν μπορεί να παραμείνεί ασχολίαστο δε το γεγονός ότι η 

Αμερικανική Ήπειρος είχε μια ισχνή αύξηση, σε σχέση με 

τις άλλες Ηπείρους, της τάξεως του 7%, που κατ' επέκταση 

επηρέασε αρνητικά και την συμμετοχή της στην παγκόσμια 

κατανομή του κύκλου εργασιών. Από 19% του παγκοσμίου 

κύκλου εργασιών το 2001, η αμερικανική Ήπειρος κατέχει το 

2005 μόλις το 13% και ουσιαστικά είναι η μόνη Ήπειρος που

μείωσε το μερίδιο συμμετοχής της. ευρωπαϊκός

προσανατολισμός του factoring ενισχύεται και από την 

εξέλιξη του κύκλου εργασιών την τελευταία πενταετία.

Στο σημείο αυτό και έχοντας υπόψη την ανάλυση που έγινε 

παραπάνω, μπορούμε να πούμε πως ο κύκλος εργασιών του 

παγκοσμίου factoring και ο αριθμός των εταιριών παροχής 

παγκόσμιός συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους. Στο μέλλον 

ίσως αλλάξει αυτή η τάση δεδομένου ότι ο ρυθμός αύξησης 

του κύκλου εργασιών είναι πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό 

εισόδου νέων εταιριών παροχής υπηρεσιών factoring.

ΓΡΑΦΗΜΑ 3
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ακολουθεί ο κύκλος εργασιών του factoring και περαιτέρω 

απεικονίζει και τον ρυθμό αύξησης του. Αν και από το 1999 

έως το 2002 ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών ήταν 

μειούμενος, από το 2002 και μετά παρουσιάζει σταθερά 

αυξητική πορεία και σημειώνει τη μεγαλύτερη τιμή του το 

2005, όπου ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών άγγιξε το 

18%.

■ 1.1.3 Κατανομή του κύκλου εργασιών μεταξύ εγχώριου 

και διεθνούς factoring

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να δούμε και πως 

αναλύεται ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών μεταξύ των δύο 

μεγάλων μορφών factoring: του εγχώριου και του διεθνούς

factoring. Από τον πίνακα Γ εύκολα συμπεραίνουμε πως το 

εγχώριο factoring για το έτος 2005 αποτελεί το 91% του 

συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών και πως το διεθνές 

factoring κατέχει μόλις το 9%. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

διαφοροποιούνται αρκετά μεταξύ των 5 Ηπείρων. Η Ασία 

είναι η Ήπειρος που κάνει τη μεγαλύτερη χρήση του
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διεθνούς factoring σε ποσοστό 14%. Αναλυτικότερα η Νότιος 

Κορέα κάνει χρήση του διεθνούς factoring σε ποσοστό 100% 

(βλ. Πίνακα 4 στο Παράρτημα), και ακολουθούν το Ισραήλ με 

62%, το Χονγκ Κονγκ με 42% και η Κίνα με ποσοστό 

29%.Πέραιτέρω η Αυστραλία και η Αφρική κάνουν σχεδόν 

μηδαμινή χρήση του διεθνούς factoring και η Αμερική και η 

Αφρική αγγίζουν το 6% και το 8% αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΜΟΡΦΗ FACTORING ΓΙΑ ΤΟ 2005 
______________________ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)___________________

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΥΡΩΠΗ 58,879 8% 656,607 92% 715,486 100%
ΑΜΕΡΙΚΗ 7,815 6% 127,815 94% 135,630 100%
ΑΦΡΙΚΗ 0,187 3% 6,050 97% 6,237 100%
ΑΣΙΑ 19,495 14% 116,319 86% 135,814 100%
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0,110 0% 23,270 100% 23,380 100%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΜΟΥ 86,486 9% 930,061 91% 1.016,547 100%
Διαχρονικά το διεθνές factoring παρουσιάζει μια μικρή

αυξητική τάση αν εξετάσουμε τα έτη 2001 έως 2005, όπως 

παρατίθενται στον πίνακα Δ. Έτσι από το 2001, όπου το 

διεθνές factoring αποτελούσε το 6% του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών , έφτασε το 9% το 2005.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2001-2005 ΑΝΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ 
________________ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)________________

2001 2002 2003 2004 2005

ΕΓΧΩΡΙΟ FACTORING 644,659 681,281 712,657 791,950 930,061

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 94% 94% 94% 92% 91%

ΔΙΕΘΝΕΣ FACTORING 41,023 42,916 47,735 68,265 86,486

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 6% 6% 6% 8% 9%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 685,682 724,197 760,392 860,215 1.016,547
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Αν παρατηρήσουμε το γράφημα 4 θα συμπεράνουμε πως η τάση 

αύξησης του διεθνούς factoring δεν είναι τελικά και τόσο 

μικρή, αλλά αντίθέτως. 0 ρυθμός αύξησης του είναι 

ανοδικός με μόνο το 2005 να παρουσιάζει μειούμενη πορεία. 

Συγκεκριμένα από το 5% το 2002, ο ρυθμός αύξησης του 

κύκλου εργασιών του διεθνούς factoring έφτασε το 2004 το 

43%.

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ FACTORING (ΣΕ 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001-2005

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Αντίστοιχα για το εγχώριο factoring ο ρυθμός αύξησης του 

κύκλου εργασιών είναι αυξητικός. Το 2001-2002 είχε ρυθμό 

αύξησης 6% για να φτάσει σίγά-σιγά το 2005 στο μέγιστο 

ρυθμό αύξησης της τάξεως του 17%.

ΓΡΑΦΗΜΑ 5

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ FACTORING (ΣΕ 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001-2005

2001 2002 2003 2004 2005
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1.2 To factoring στην Ευρώπη και την Ελλάδα

■ 1.2.1 Αριθμός εταιριών factoring

To factoring έκανε την εμφάνισή του στην Ευρώπη στις 

αρχές τις δεκαετίας του 1960 καί στην ελληνική αγορά 

μόλις το 1995 και από τότε ακολουθεί μια σταθερά αυξητική 

πορεία με ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να 

απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει. Αυξανόμενος 

είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων που προσφέρουν τις 

υπηρεσίες factoring είτε αυτές είναι τραπεζικά ιδρύματα 

είτε ανώνυμες εταιρίες.

ΓΡΑΦΗΜΑ 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΙ’ΙΩΝ FACTORINGϊ 2.1 ΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ
2005

ΑΓΓΛΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΡΩΣΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛ

ΠΟΛΩΝΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΛΟΥΞΕΜΒ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΕΣΘΟΝΙΑ

ΔΑΝΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ
ΚΡΟΑΤΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ
ΑΥΣΤΡΙΑ

3 1
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TOO"
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164

15
10
10
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Το 2005 στην ευρωπαϊκή Ήπειρο δραστηριοποιούνται 575 

εταιρίες factoring σε 32 χώρες (συμπερίλαμβανομένης της 

Τουρκίας). Τον μεγαλύτερο αριθμό εταιριών τον συναντούμε, 

όπως εύκολα διαπιστώνεται και στο γράφημα 6, στην Αγγλία 

και την Τουρκία όπου δραστηριοποιούνται εκατό εταιρίες σε
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κάθε χώρα. Για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτό, αξίζει να 

αναφέρουμε πως η κάθε μία από τις προαναφερθε ί σες χώρες 

συγκεντρώνει το 10% περίπου του παγκόσμιου αριθμού 

εταιριών, και το 35% του ευρωπαϊκού. Ακολουθούν η Σουηδία 

με 64 εταιρίες υπηρεσιών factoring, και η Ιταλία και η 

Γερμανία με 40 εταιρίες έκαστη.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται το 2005 10 εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών factoring. Συγκεκριμένα είναι: Η 

Εθνική, η Εμπορική, και η Αγροτική τράπεζα, η τράπεζα 

Πειραιώς και η Alpha Bank, η τράπεζα Κύπρου, η Novabank, 

η Eurobank, η HSBC, η Λαϊκή τράπεζα και η τράπεζα 

Αττικής. Οι προαναφερθείσες τράπεζες προσφέρουν τις 

υπηρεσίες factoring, είτε στα πλαίσια εργασιών των 

υποκαταστημάτων τους, είτε ιδρύοντας νέες ανεξάρτητες 

ανώνυμες εταιρίες με αποκλειστικό αντικείμενο εργασίας 

την πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων. Στο ίδιο 

μήκος κύματος με την Ελλάδα κυμαίνονται και η Τσεχία, η 

Δανία, η Πορτογαλία και η Πολωνία.

ΓΡΑΦΗΜΑ 7

ΑΓΓΛΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΕΣΘΟΝΙΑ

ΔΑΝΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ
ΑΥΣΤΡΙΑ

>45
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3
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a 19
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***Η Λετονία και η Λιθουανία εμφανίζονται στο γράφημα 7 συγκεντρωτικά μαζί με 

την Εσθονία.

38



Συγκρίνοντας τα γραφήματα 6 και 7 βλέπουμε πως από το 

2001 έως το 2005 έκαναν την είσοδό τους στην ευρωπαϊκή 

αγορά factoring τέσσερις νέες χώρες. Το Λουξεμβούργο και 

η Ρωσία το 2002, η Κροατία το 2004 και η Ουκρανία το 

2005. Η μόνη χώρα που δεν συμμετέχει πλέον στην αγορά 

factoring είναι η Βουλγαρία. Η είσοδος της Ουκρανίας και 

της Ρωσίας ήταν ιδιαίτερα δυναμική αφού 

δραστηριοποιήθηκαν με 20 και 15 εταιρίες factoring 

αντίστοιχα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Η Αγγλία και η Τουρκία είχαν τις πιο πολλές εταιρίες 

factoring και το 2001 και το 2005 και είχαν σχεδόν 

μηδαμινή αύξηση, παραμένοντας συνεχώς πρώτες στην 

κατάταξη, και παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις. Η 

Σουηδία είχε μια θεαματική αύξηση του αριθμού των 

εταιριών-factors από 10 το 2001 σε 64 το 2005 και κατέχει 

όπως έχει προαναφερθεί την τρίτη θέση το 2005.Εντυπωσιακή 

ήταν επίσης η αύξηση των εταιριών factoring και στη 

Γερμανία, από 16 σε 40, ενώ η Ιταλία είχε διορθωτικές 

τάσεις με τον αριθμό των εταιριών να μειώνεται κατά πέντε 

εταιρίες στην εξεταζόμενη πενταετία. Αξίζει εδώ να 

σημειωθεί πως σε αρκετές χώρες ο αριθμός των εταιριών 

παρέμεινε σταθερός ή είχε πολύ μικρές διακυμάνσεις.

Στην Ελλάδα το 2001 δραστηριοποιούνταν επτά εταιρίες, ενώ 

το 2005 είναι πλέον δέκα. Η εποχή της ραγδαίας αύξησης 

από το 1996 έως το 2001 έχει περάσει, και στη χώρα μας 

αρχίζουν να εμφανίζονται σταθεροποιητικές τάσεις στην 

αύξηση του αριθμού των εταιριών factoring.

■ 1.2.2 Κύκλος εργασιών factoring
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Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε πως διαμορφώνεται ο κύκλος 

εργασιών του factoring στην Ευρώπη με τη βοήθεια του 

γραφήματος 8. Το 33% του κύκλου εργασιών των 32 χωρών 

ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Αγγλία και 

διαμορφώνεται στις 237.205 εκατ. ευρώ, και ακολουθεί η 

Ιταλία με 111.175 εκατ. Ευρώ. Ακολουθούν η Γαλλία, η 

Ισπανία και στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Γερμανία. Τα 

αποτελέσματα αυτά συγκλίνουν κατά έναν βαθμό με τα 

αποτελέσματα του αριθμού εταιριών που εξετάστηκαν 

παραπάνω. Παραφωνία αποτελεί η περίπτωση της Τουρκίας, 

στην οποία αν και δραστηριοποιούνται 100 εταιρίες το 

2005, όσες δηλαδή και στην Αγγλία ο τζίρος του factoring 

ανέρχεται μόλις στις 11.830 εκατ. Ευρώ.

ΓΡΑΦΗΜΑ 8

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓ IN FACTORING ΣΤΗΝ ΊΠΗ
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Από το 2001 έως το 2005 η κατάταξη των χωρών της Ευρώπης 

δεν εμφανίζει ιδιαίτερες μεταβολές. Οι πέντε πρώτες 

θέσεις δεν αλλάζουν χέρια εκτός από την περίπτωση της 

Ισπανίας με την Γερμανία που εναλλάσσονται στην τέταρτη 

και πέμπτη θέση. Αξίζει να σημειωθεί πως η ψαλίδα μεταξύ 

του πρώτου και του δεύτερου, με άλλα λόγια της Αγγλίας 

και της Ιταλίας ανοίγει πολύ δεδομένου ότι η Αγγλία 

σχεδόν διπλασίασε το τζίρο της στην εξεταζόμενη 

πενταετία.

ΓΡΑΦΗΜΑ 9

KYKy\ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ FACTORING ΣΤΗΙΝ ΕΥΡΩΙΠΗ ΤΟ
2001 (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
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Ο τζίρος σε πολλές χώρες διπλασιάστηκε, όπως την Αγγλία, 

την Αυστρία και πολλές άλλες καθώς και σε ορισμένες 

περιπτώσεις είχαμε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, όπως στην 

Τουρκία, την Ουγγαρία κ.α.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 10

γραφήματος 10 είναι ίδια με αυτά που παρουσιάστηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα, όπου εξετάστηκαν οι παγκόσμιες 

τάσεις. Και στην Ευρώπη λοιπόν έχουμε συνεχή αύξηση του 

κύκλου εργασιών από το 1999 έως το 2005. Επίσης ο ρυθμός 

αύξησης βαίνει μειούμενος έως το 2002, ενώ μετά ο ρυθμός 

αυτός αυξάνει και φτάνει στο απόγειό του το 2005 με 17%. 

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πως ουσιαστικά η ευρωπαϊκή 

Ήπειρος είναι αυτή που δίνει το πρόσταγμα για το τι θα 

συμβεί στον κύκλο εργασιών παγκοσμίως, δεδομένου ότι 

κατέχει το 71% του παγκοσμίου κύκλου εργασιών. 

Συγκλονιστικό πάντως είναι ότ l η συγκεκριμένη αγορά από 

το 1999 έως το 2005 διπλασίασε και με το παραπάνω το 

τζίρο της.

Η περίπτωση της Ελλάδας πάντως όσον αφορά την εξέλιξη του 

ρυθμού αύξησης του κύκλου εργασιών δεν φαίνεται να 

συμβαδίζει με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του συνόλου της 

Ευρώπης. Η Ελλάδα υπήρξε η τελευταία χώρα της Ευρώπης των 

15 που εισήλθε στην αγορά factoring το 1995 και είχε τον 

μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης μέχρι και το 2000. Το ποσοστό 

παραμένει σταθερό στα 37% περίπου μέχρι το 2003 και
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αρχίζει να φθίνει από εκεί και έπειτα για να παρουσιάσει 

το 2005 το μικρότερο ρυθμό αύξησης από το 1995 έως το 

2005 που αγγίζει το 2%. Με άλλα λόγια ο κύκλος εργασιών 

του factoring στην Ελλάδα εμφανίζει ιδιαίτερα έντονες 

σταθεροποιητικές τάσεις, όπως φαίνεται και στο γράφημα 11 

που ακολουθεί.

ΓΡΑΦΗΜΑ 11

Αξίζει εδώ να τονίσουμε πως η Ελλάδα παρουσιάζει μια 

αντικειμενική δυσκολία στην ανάπτυξη του factoring. Στη 

χώρα μας είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση των 

μεταχρονολογημένων επιταγών με λήξη που ξεπερνά σε μεγάλο 

ποσοστό τους έξι μήνες, σε σημείο που η πλειοψηφία των 

συναλλαγών γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αν δε 

αναλογιστούμε και την σημαντική έλλειψη πληροφόρησης των 

Ελλήνων επιχειρηματιών, θα πρέπει να ομολογήσουμε πως 

δεδομένων των συνθηκών ο κύκλος εργασιών του factoring 

στη χώρα μας είναι ικανοποιητικός.
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1.2.3 Κατανομή του κύκλου εργασιών μεταξύ εγχώριου 

και διεθνούς factoring

Ήρθε όμως η ώρα να δούμε τι συμβαίνει με την κατανομή του 

ευρωπαϊκού κύκλου εργασιών σε εγχώριο και διεθνές 

factoring. Το 2005 ο κύκλος εργασιών του εγχώριου 

factoring αποτελεί το 92% του ευρωπαϊκού κύκλου εργασιών, 

ενώ το διεθνές factoring καταλαμβάνει αντίστοιχα το 8%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΡΦΩΝ FACTORING ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟ 2005
(ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΣΤΡΙΑ 543 13% 3730 87% 4.273
ΒΕΛΓΙΟ 3.700 26% 10300 74% 14000
ΚΡΟΑΤΙΑ 10 6% 165 94% 175
ΚΥΠΡΟΣ 50 2% 2375 98% 2.425
ΤΣΕΧΙΑ 535 19% 2350 81% 2.885
ΔΑΝΙΑ 3.775 49% 4000 51% 7.775
ΕΣΘΟΝΙΑ 400 17% 2000 83% 2400
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 420 4% 10050 96% 10470
ΓΑΛΛΙΑ 6.740 8% 82280 92% 89020
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 13.885 25% 41225 75% 55110
ΕΛΛΑΔΑ 260 6% 4250 94% 4510
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 70 4% 1750 96% 1820
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 15 100% 0 0% 15
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 200 1% 22980 99% 23180
ΙΤΑΛΙΑ 6.500 6% 104675 94% 111.175
ΛΕΤΟΝΙΑ 15 75% 5 25% 20
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 525 32% 1115 68% 1640
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 40 14% 240 86% 280
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 7.200 31% 16100 69% 23300
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1.190 12% 8425 88% 9.615
ΠΟΛΩΝΙΑ 350 9% 3350 91% 3700
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 665 4% 16300 96% 16.965
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 250 45% 300 55% 550
ΡΩΣΙΑ 40 2% 2500 98% 2540
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 245 30% 585 70% 830
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 30 13% 200 87% 230
ΙΣΠΑΝΙΑ 2.160 4% 53.355 96% 55.515
ΣΟΥΗΔΙΑ 3.400 17% 16400 83% 19800
ΕΛΒΕΤΙΑ 400 21% 1500 79% 1900
ΤΟΥΡΚΙΑ 1.993 17% 9837 83% 11830
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3 1% 330 99% 333
ΑΓΓΛΙΑ 3.270 1% 233935 99% 237.205

58.879 8% 656607 92% 715.486
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Παρατηρούμε στον πίνακα Ε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες 

παρουσιάζουν μεγάλες αποκλείσεις όσον αφορά την κατανομή 

του τζίρου μεταξύ των δύο μορφών factoring κατά το 2005. 

Υπάρχουν χώρες όπως η Ισλανδία που ο κύκλος εργασιών του 

factoring προέρχεται μόνο από το διεθνές factoring, και 

χώρες όπως η Αγγλία, η Ουκρανία και η Ιρλανδία όπου το 

διεθνές factoring αποτελεί μόλις το 1% του συνολικού 

κύκλου εργασιών τους.

Μετά από λεπτομερέστερο πάντως έλεγχο του παραπάνω πίνακα 

θα παρατηρήσουμε πως 19 από τις 32 συνολικά χώρες 

(ποσοστό 60%)χρησίμοποιεί το διεθνές factoring σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου που κυμαίνεται στο 

8%. Επίσης στις 10 από τις 32 χώρες (ποσοστό 31%) το 

διεθνές factoring αποτελεί πάνω από 25% του συνολικού 

κύκλου εργασιών τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Λετονία 

με 75%, την Δανία με 49%, την Ρουμανία με 45%, την 

Λιθουανία με 32%, την Ολλανδία με 31%, την Σλοβακία με 

30%.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει πως ο ευρωπαϊκός μέσος 

όρος για την κατανομή του κύκλου εργασιών μεταξύ των δύο 

μορφών factoring δεν ανταποκρίνεταl στην πραγματικότητα. 

Αυτό συμβαίνει διότι στις τέσσερις χώρες που παρουσιάζουν 

τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στην Ευρώπη και αποτελούν 

μαζί το 69% του συνολικού ευρωπαϊκού τζίρου, ο κύκλος 

εργασιών του διεθνούς factoring είναι μικρότερος από το 

μέσο όρο της Ευρώπης.

Ας δούμε όμως τώρα τ ι άλλαξε από το 2001 στο 2005 στην 

κατανομή του ευρωπαϊκού κύκλου εργασιών. Χρησιμοποιώντας 

τους πίνακες Ε και ΣΤ παρατηρούμε πως στο συνολικό 

ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είχαμε μεταβολή. Το 8% του 

ευρωπαϊκού τζίρου προέρχεται από το διεθνές factoring και 

αντίστοιχα το υπόλοιπο 92% από το εγχώριο και το 2001 και 

το 2005.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΡΦΩΝ FACTORING ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (ΣΕ
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΕΥΡΩΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΣΤΡΙΑ 1.666 76% 515 24% 2181
ΒΕΛΓΙΟ 7500 83% 1500 17% 9000

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1000 50% 1000 50% 2000
ΚΥΠΡΟΣ 1500 96% 55 4% 1555
ΤΣΕΧΙΑ 960,000 78% 270,000 22% 1230
ΔΑΝΙΑ 4000 66% 2050 34% 6050

ΕΣΘΟΝΙΑ 1200 86% 200 14% 1400
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 7220 97% 225 3% 7445

ΓΑΛΛΙΑ 63800 94% 4000 6% 67800
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 22914 78% 6459 22% 29373
ΕΛΛΑΔΑ 1800,000 88% 250,000 12% 2050

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 410,000 75% 136 25% 546
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 0 0% 60 100% 60
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 7713 99% 100 1% 7813

ΙΤΑΛΙΑ 120000 96% 5000 4% 125000
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 13200 70% 5600 30% 18800
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 5250 92% 450 8% 5700
ΠΟΛΩΝΙΑ 3030 91% 300 9% 3330

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 9850 97% 350 3% 10200
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 15 14% 90 86% 105
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 160 67% 80 33% 240
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 55 73% 20 27% 75

ΙΣΠΑΝΙΑ 22900 97% 700 3% 23600
ΣΟΥΗΔΙΑ 5150 98% 100 2% 5250
ΕΛΒΕΤΙΑ 1100 77% 330 23% 1430
ΤΟΥΡΚΙΑ 3000 73% 1100 27% 4100
ΑΓΓΛΙΑ 132280 95% 7560 5% 139840

mmam ι 436674 92% 37501 8% 474175

Αν παρατηρήσουμε λεπτομερώς τους πίνακες Ε και ΣΤ θα 

διαπιστώσουμε πως όσα αναφέραμε για το 2005 ίσχυαν και 

για το 2001. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του διεθνούς 

factoring σε 17 από τις 27 συνολικά χώρες (ποσοστό 63%) 

είναι μεγαλύτερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου 

8%.Συγκεκριμένα και το 2001 ο κύκλος εργασιών του 

διεθνούς factoring σε 9 χώρες από τις 27 (ποσοστό 33%), 

είναι μεγαλύτερος από 25% του συνολικού κύκλου εργασιών 

τους.
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Στη χώρα μας πάντως παρατηρήθηκε μεταβολή της κατανομής 

του κύκλου εργασιών μεταξύ των δύο μορφών factoring. Ενώ 

το 2001 το διεθνές factoring αποτελούσε το 12% του 

συνολικού κύκλου εργασιών της, το 2005 το ποσοστό αυτό 

μειώθηκε στο 6%. Φαίνεται πως η χώρα μας ακολουθεί το 

παράδειγμα των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων της ευρωπαϊκής 

αγοράς factoring.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στατιστικά στοιχεία

Α.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1996-2001 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ FACTORING ΓΙΑ ΤΑ 
________________ΕΤΗ 1996-2001 (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)________________

ΕΥΡΩΠΗ 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Austria 1,525 1,776 1,832 2,007 2,275 2,181
Belgium 3,934 4,372 4,366 7,63 8 9
Bulgaria 0 0 0 2 1 2
Cyprus 583 764 959 1,12 1,41 1,555

Czech Republic 540 276 468 780 1,005 1,23
Denmark 2,239 2,577 2,894 3,36 4,05 6,05

Estonia + Baltics 0 0 213 470 615 1,4
Finland 3,551 4,648 5,23 5,63 7,13 7,445
France 28,836 36,373 44,255 53,1 52,45 67,8

Germany 13,897 17,875 20,323 19,984 23,483 29,373
Greece 317 451 596 850 1,5 2,05

Hungary 139 280 115 144 344 546
Iceland 35 32 21 100 125 60
Ireland 2,671 3,635 3,957 6,16 6,5 7,813

Italy 46,423 67,975 75,319 88 110 125
Netherlands 13,356 17,486 17,702 20,5 15,9 18,8

Norway 4,092 3,819 3,787 4,26 4,96 5,7
Poland 85 328 609 605 2,085 3,33

Portuga 3,555 4,234 5,545 7,45 8,995 10,2
Romania 19 22 20 37 60 105
Slovakia 127 207 179 160 160 240
Slovenia 14 19 14 35 65 75

Spain 5,906 7,501 9,936 12,53 19,5 23,6
Sweden 8,122 8,099 7,677 7,55 12,31 5,25

Switzerland 772 920 1,464 1,3 1,3 1,43
Turkey 1,505 3,048 4,043 5,25 6,39 4,1

United Kingdom 47,381 78,228 84,255 103,2 123,77 139,84

ΑΜΕΡΙΚΗ 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Argentina 201 874 1,026 1,481 1,715 1,017
Brazi 1,93 1,859 13,62 17,01 12,012 11,02

Canada 1,992 2,586 1,863 1,952 2,256 3,315
Chile 1,397 2,209 1,991 2,6 2,65 3,16

Colombia 77 92 85 50 0 0
Costa Rica 0 0 162 226 258 208
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Cuba 0 0 0 185 108 113
El Salvador 0 0 0 0 0 123

Mexico 1,71 1,923 2,519 3,55 5,03 6,89
Panama 0 0 0 11 220 220

U.S.A 49,242 65,389 64,255 104,2 120 129

Ιαφρικη 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Morocco 89 168 187 57 45 50
South Africa 3,111 4,979 3,957 5,34 5,55 5,58

Tunisia 0 0 54 73 60 171

<3

1996 1997 1998 1999 2000 2001

China 12 15 11 31 212 1,238
Hong Kong 726 1,114 1,294 1,8 2,4 2,7

Indonesia 2,362 1,588 28 33 3 0
India 205 332 174 257 470 690

Israe 39 73 108 219 460 530
Japan 26,403 34,968 38,98 55,347 58,473 61,566

Malaysia 2,316 1,887 687 805 585 842
Oman 0 0 14 21 30 36

Philippines 18 18 10 10 0 0
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 150

Singapore 1,737 2,255 1,51 1,97 2,1 2,48
South Korea 18,259 23,468 17,149 15,12 115 85

Sri Lanka 27 31 38 62 99 115
Taiwan 459 801 1,004 2,09 3,65 5,16

Thailand 1,162 966 715 1,01 1,268 1,24

Ιαυςτραλια 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Australia 2,355 3,129 3,319 5,1 7,32 7,91
New Zealand 147 175 162 184 100 410

ΣΥΝΟΛΟ
ΙΚΟΣΜΟΥ 305,601 415,846 450,702 573,008 641,572 720,194
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Twenty-five years of total factored volume for all FCI members

(In millions of EURO)
1976 11,074 ■
1981 19,129 ■1
1986 40,043 ■■
1991 112,405 ■■■■■■■
1996 183,049
2001 297,981

...and the FCI market share
(in comparison to worldwide factored volumes).

1976 1981 1986 1991 1996 2001

(300030
23% 29% 36% 39% 43% 44%

Twenty-five years of cumulative export / import factored volume 
for all FCI members (in millions of EURO).

1976 759 B
1981 1,198 m
1986 2,609 m
1991 7,461
1996 14,405 ■η·Β·Η··ΒΗ
2001 25.127

...and the FCI market share
(in comparison to worldwide figures).

1976 1981 1986 1991 1996 2001

(300300
22% 32% 40% 44% 48% 52%

FCI's impact on trade finance worldwide.

94,142
Clients

4,600,000
Buyers

88,000,000
Transactions \

Europe Americas Asia/Pacific Africa

65% 22% 12% 1%
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Β.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1999-2005 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ FACTORING ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
1999-2005 (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΕΥΡΩΠΗ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Austria 2,007 2,275 2,181 2,275 2,932 3,692 4,273
Belgium 7,63 8 9 9,391 11,5 13,5 14
Bulgaria 2 1 2 0 0 0 0
Croatia 0 0 0 0 0 28 175
Cyprus 1,12 1,41 1,554 1,997 2,035 2,14 2,425

Czech Republic 780 1,005 1,23 1,681 1,88 2,62 2,885
Denmark 3,36 4,05 5,488 5,2 5,57 6,78 7,775
Estonia 470 615 1,4 2,143 2,262 3,92 2,4
Finland 5,63 7,13 7,445 9,067 8,81 9,167 10,47
France 53,1 52,45 67,66 67,398 73,2 81,6 89,02
Germany 19,984 23,483 29,373 30,156 35,082 45 55,11
Greece 850 1,5 2,05 2,694 3,68 4,43 4,51
Hungary 144 344 546 580 1,142 1,375 1,82
Iceland 100 125 26 16 25 16 15
Ireland 6,16 6,5 7,813 8,62 8,85 13,15 23,18
Italy 88 110 124,823 134,804 132,51 121 111,175

with
Latvia 0 0 Shown Estonia until 2003 155 20

with
Lithuania 0 0 Shown Estonia until 2003 1,04 1,64
Luxembourg 0 0 0 197 257 285 280
Netherlands 20,5 15,9 17,8 20,12 17,5 19,6 23,3
Norway 4,26 4,96 5,7 7,03 7,625 8,62 9,615
Poland 605 2,085 3,33 2,5 2,58 3,54 3,7
Portugal 7,45 8,995 10,189 11,343 12,181 14,7 16,965
Romania 37 60 98 141 225 420 550
Russia 0 0 0 168 485 1,13 2,54
Slovakia 160 160 240 240 384 665 830
Slovenia 35 65 71 75 170 185 230
Spain 12,53 19,5 23,6 31,567 37,486 45,376 55,515
Sweden 7,55 12,31 5,25 10,229 10,95 14,5 19,8
Switzerland 1,3 1,3 1,43 2,25 1,514 1,4 1,9
Turkey 5,25 6,39 3,947 4,263 5,33 7,95 11,83
Ukraine 0 0 0 0 0 0 333

United Kingdom 103,2 123,77 136,08 156,706 160,77 184,52 237,205
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩΠΗ 352,21 414,383 468,326 522,851 546,935 612,504 715,486
ΑΜΕΡΙΚΗ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Argentina 1,481 1,715 1,017 71 70 101 275
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Brazil 17,01 12,012 11,02 11,03 12,04 15,5 20,05
Canada 1,952 2,256 2,699 3,1 3,161 3,157 3,82
Chile 2,6 2,65 3,123 3,13 3,5 4,2 9,5
Colombia 50 0 0 0 0 0 0
Costa Rica 226 258 208 210 185 180 100
Cuba 185 108 113 120 93 190 210
El Salvador 0 0 123 157 102 105 80
Mexico 3,55 5,03 6,89 6,34 4,535 4,6 7,1
Panama 11 220 220 0 160 201 240
Peru 0 0 0 0 0 0 95
U.S.A. 88,069 102,268 101,744 91,143 80,696 81,86 94,16
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΕΡΙΚΗ 115,13 126,517 127,157 115,301 104,542 110,094 135,63
ΑΦΡΙΚΗ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Egypt 0 0 0 0 0 1 1
Morocco 57 45 50 190 160 300 430
South Africa 5,34 5,55 5,58 5,86 5,47 7,1 5,58
Tunisia 73 60 171 153 210 185 226
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΦΡΙΚΗ 5,47 5,655 5,801 6,203 5,84 7,586 6,237
[αςια 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
China 31 212 1,234 2,077 2,64 4,315 5,83
Hong Kong 1,8 2,4 2,69 3,029 3,25 4,8 7,7
Indonesia 33 3 0 1 1 0 1
India 257 470 690 1,29 1,615 1,625 1,99
Israel 219 460 429 354 190 155 325
Japan 55,347 58,473 61,566 50,38 60,55 72,535 77,22
Lebanon 0 0 10 22 35 41 61
Malaysia 805 585 842 610 718 730 532
Oman 21 30 36 29 10 8 1
Philippines 10 0 0 0 0 0 141
Saudi Arabia 0 0 150 100 50 0 0
Singapore 1,97 2,1 2,48 2,6 2,435 2,6 2,88
South Korea 15,12 115 85 55 38 32 850
Sri Lanka 62 99 115 110 102 128 201
Taiwan 2,09 3,65 4,511 7,919 16 23 36
Thailand 1,01 1,268 1,24 1,274 1,425 1,5 1,64
United Arab 
Emirates 0 0 0 0 37 145 440
Vietnam 0 0 0 0 0 0 2
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΙΑ 78,775 69,865 76,078 69,85 89,096 111,614 135,814
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Australia 5,1 7,32 7,91 9,527 13,716 18,181 23,13
New Zealand 184 100 410 465 263 236 250
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 5,284 7,42 8,32 9,992 13,979 18,417 23,38

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΜΟΥ 556,88 623,84 685,682 724,197 760,392 860,215 1,016,547
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΡΦΩΝ FACTORING 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩΠΗ
Austria 3 3,73 543 4,273
Belgium 6 10,3 3,7 14
Croatia 5 165 10 175
Cyprus 3 2,375 50 2,425
Czech Republic 10 2,35 535 2,885
Denmark 9 4 3,775 7,775
Estonia 3 2 400 2,4
Finland 4 10,05 420 10,47
France 25 82,28 6,74 89,02
Germany 40 41,225 13,885 55,11
Greece 10 4,25 260 4,51
Flungary 24 1,75 70 1,82
Iceland 1 0 15 15
Ireland 6 22,98 200 23,18
Italy 40 104,675 6,5 111,175
Latvia 4 5 15 20
Lithuania 8 1,115 525 1,64
Luxembourg 1 240 40 280
Netherlands 5 16,1 7,2 23,3
Norway 8 8,425 1,19 9,615
Poland 10 3,35 350 3,7
Portugal 10 16,3 665 16,965
Romania 6 300 250 550
Russia 15 2,5 40 2,54
Slovakia 8 585 245 830
Slovenia 3 200 30 230
Spain 19 53,355 2,16 55,515
Sweden 64 16,4 3,4 19,8
Switzerland 5 1,5 400 1,9
Turkey 100 9,837 1,993 11,83
Ukraine 20 330 3 333
United Kinqdorn 100 233,935 3,27 237,205
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩΠΗ 575 656,607 58,879 715,486

ΑΜΕΡΙΚΗ
Argentina 3 250 25 275
Brazil 80 20 50 20,05
Canada 47 2,7 1,12 3,82
Chile 30 9,2 300 9,5
Costa Rica 4 100 0 100
Cuba 5 10 200 210
El Salvador 4 75 5 80
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Mexico 15 7 100 7,1
Panama 4 235 5 240
Peru 8 95 0 95
U.S.A. 108 88,15 6,01 94,16
ΙΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΡΙΚΗ 308 127,815 7,815 135,63

ΑΦΡΙΚΗ
Egypt 2 0 1 1
Morocco 3 350 80 430
South Africa 9 5,5 80 5,58
Tunisia 3 200 26 226
ΙΣΥΝΟΛΟ ΑΦΡΙΚΗ 17 6,05 187 6,237

ΑΣΙΑ
China 14 4,15 1,68 5,83
Hong Kong 10 4,5 3,2 7,7
Indonesia 1 1 0 1
India 8 1,85 140 1,99
Israel 5 125 200 325
Japan 14 76,34 880 77,22
Lebanon 1 60 1 61
Malaysia 11 500 32 532
Oman 2 1 0 1
Philippines 5 140 1 141
Saudi Arabia 1 0 0 0
Singapore 10 2,45 430 2,88
South Korea 3 0 850 850
Sri Lanka 5 200 1 201
Taiwan 25 24 12 36
Thailand 15 1,6 40 1,64
United Arab Emirates 3 400 40 440
Vietnam 4 2 0 2
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΙΑ 137 116,319 19,495 135,814

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Australia 25 23,03 100 23,13
New Zealand 4 240 10 250
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 29 23,27 110 23,38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΜΟΥ 1,066 930,061 86,486 1,016,547
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 
ΤΟ 2001 ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ Europe ΕΓΧΩΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

3 Austria 1,666 515 2,181
5 Belgium 7,5 1,5 9
1 Bulgaria 1 1 2
3 Cyprus 1,5 55 1,555
5 Czech Republic 960 270 1,23
8 Denmark 4 2,05 6,05

19 Estonia + Baltics 1,2 200 1,4
4 Finland 7,22 225 7,445

20 France 63,8 4 67,8
16 Germany 22,914 6,459 29,373
7 Greece 1,8 250 2,05

10 Hungary 410 136 546
2 Iceland 0 60 60
9 Ireland 7,713 100 7,813

45 Italy 120 5 125
7 Netherlands 13,2 5,6 18,8
7 Norway 5,25 450 5,7
6 Poland 3,03 300 3,33
9 Portugal 9,85 350 10,2
5 Romania 15 90 105
8 Slovakia 160 80 240
2 Slovenia 55 20 75

20 Spain 22,9 700 23,6
10 Sweden 5,15 100 5,25
2 Switzerland 1,1 330 1,43

98 Turkey 3 1,1 4,1

96 United Kingdom 132,28 7,56 139,84
427 Total 436,674 37,501 474,175

ζ Ο Ο •41

Companies Americas Domestic International Total

8 Argentina 1 17 1,017
25 Brazil 11 20 11,02
38 Canada 2,015 1,3 3,315
20 Chile 3 160 3,16
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21 Costa Rica 198 10 208
1 Cuba 107 6 113
5 El Salvador 120 3 123

10 Mexico 6,69 200 6,89
2 Panama 200 20 220

262 U.S.A 125 4 129
392 Tota 149,33 5,736 155,066

N°. of
Companies Africa Domestic International Total

2 Morocco 20 30 50
10 South Africa 5,5 80 5,58
2 Tunisia 142 29 171

14 Tota 5,662 139 5,801

N°. of
Companies Asia Domestic international Total

4 China 1,147 91 1,238
8 Hong Kong 1,8 900 2,7
1 Indonesia 0 0 0
6 India 650 40 690
3 Israe 60 470 530

20 Japan 60,752 814 61,566
12 Malaysia 819 23 842
2 Oman 36 0 36
1 Saudi Arabia 150 0 150

14 Singapore 2,1 380 2,48
1 South Korea 20 65 85
4 Sri Lanka 110 5 115
8 Taiwan 3,18 1,98 5,16

20 Thailand 1,215 25 1,24
104 Tota 72,039 4,793 76,832

N°. of
Companies Australasia Domestic International Total

20 Australia 7,8 110 7,91
8 New Zealand 400 10 410

28 Tota 8,2 120 8,32

965 TOTAL WORLD 671,905 48,289 720,194
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2001-2005 ΑΝΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

2001 2002 2003 2004
INCREASE

Invoice Discounting 67,759 74,815 77,516 97,543
2005

160,141
2005/2004

64.17%
Recourse Factoring 60,925 63,83 73,169 89,808 116,626 29.86%
Non-Recourse Factoring 152,738 156,51 177,173 191,467 232,683 21.53%
Collections 10,318 15,64 12,836 15,549 13,12 -15.63%

Total Domestic
Factoring FCI 291,74 310,796 340,694 394,367 522,569 32.51%

Export Factoring 13,31 14,649 21,606 32,405 42,073 29.83%
Import Factoring 7,853 8,069 8,915 11,16 13,19 18.19%

Total International
Factoring FCI 21,163 22,718 30,521 43,565 55,263 26.85%

Grand Total FCI 312,902 333,514 371,215 437,932 577,832 31.95%

World Domestic Factoring 644,659 681,281 712,657 791,95 930,061 17.44%
World International 
Factoring 41,023 42,916 47,735 68,265 86,486 26.69%

World Total 685,682 724,197 760,392 860,215 1,016,547 18.17%
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