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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή 

θαη ζπλεηζθνξά θάπνησλ αλζξψπσλ.  

Καηαξρήλ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ θαη ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ 

επηβιέπνληα Καζεγεηή θ Ησάλλε Λαδαξίδε. Ο ρξφλνο πνπ κνπ αθηέξσζε κεηέηξεςε 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή ζε εκπεηξία δσήο, θαζψο νη ηδέεο πνπ κνπ κεηαιακπάδεπζε θαη 

ε άθξσο κεηαδνηηθή δηάζεζε γηα επηζηεκνληθή έξεπλα  απνηέιεζαλ θάξν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ.  

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, θθ Παπαδφπνπιν 

θαη Παπαλαζηαζίνπ, θαζψο θαη ζηνλ θ Νεγθάθε γηα ηα ζρφιηα θαη δηνξζψζεηο ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ θαηά ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο θθ 

Παπαλίθν ηέθαλν, Θσκαΐδνπ Μαξία, Μηραιηά Θάιεηα, Διέλνγινπ ηέιια, 

Καξαθψζηα Γήκεηξα, Αζαλαζηάδε Θενδφζε, Σζνπξειή Διέλε θαη Μπαξαιή 

Αιέμαλδξν. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ ελαζρφιεζε κνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, έπαημε ν 

αγαπεκέλνο κνπ θίινο Γηάλλεο Ναθαηζηάδεο, ηνλ νπνίν θαη επραξηζηψ βαζχηαηα γηα 

ηελ αληδηνηειή θηιία ηνπ θαη γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη νπζηαζηηθή 

βνήζεηα ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Ξερσξηζηή κλεία νθείισ ζηνλ αδειθφ κνπ γηα ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε, ηα 

εξεζίζκαηα θαη ηηο εχζηνρεο ζπκβνπιέο ηνπ, κέζα απφ πνιχσξεο ηειεθσληθέο  

επηθνηλσλίεο.  

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ απέξαληε επγλσκνζχλε κνπ ζηε ζχδπγν κνπ Υξηζηίλα, 

γηα φια φζα ππφκεηλε ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά θπξίσο γηα ηελ νηθνγελεηαθή επηπρία 

θαη αγάπε πνπ κνπ ραξίδεη.  

Έλα κεγάιν επραξηζηψ γηα ηελ ηδηαίηεξε βνήζεηα θαη ζηήξημε πνπ κνπ πξφζθεξε ν 

παηδηθφο κνπ θίινο ηαχξνο Μπξσλίδεο. 

Δπηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο θαζψο θαη φζνπο κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν εζειεκέλα ή θαη άζεια ηνπο 

ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
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Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ Αιέθν θαη Μαξία, γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο θαη ηελ απέξαληε αγάπε ηνπο, θαζψο ζε απηνχο 

νθείισ απηφ πνπ είκαη ζήκεξα.  

 

 

 

 

                Γεκήηξηνο Α. Σξπθσλίδεο 

                 Θεζζαινλίθε, Ηνχιηνο 2012 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή αζρνιείηαη κε δχν θχξηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

factoring σο ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν. Πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξφπν 

πξνψζεζεο ηνπ factoring απφ ην δίθηπν ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν 

ρξεκαηνδφηεζεο, δηαρείξηζεο θαη αζθάιηζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε δηακφξθσζε ππνζέζεσλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δεηεκάησλ, παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε ειιεληθή θαη μέλε 

βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ζην factoring, απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα 

πεδία δελ έρνπλ εξεπλεζεί απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ. 

Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ επηηπγράλεηαη ε πξσηνγελήο 

ζπιινγή ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ηφζν ζηελ πξνψζεζε ηνπ factoring, φζν θαη ζηε δήηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ ήδε ην ρξεζηκνπνηνχλ. 

Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο κειέηεο, δίλνληαη απαληήζεηο ζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα 

νπνία αθνξνχλ ζην θαηά πφζν παξάγνληεο φπσο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ην 

αληηθείκελν ζπνπδψλ θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία επεξεάδνπλ ηελ πξνλνκηαθή 

πξνψζεζε ηνπ factoring, απφ ππαιιήινπο ησλ Σξαπεδψλ, ζε ζρέζε κε άιια 

ηξαπεδηθά πξντφληα. Δπηπιένλ αλάιπζε θαη εμέηαζε αθνξά ζην κέγεζνο ησλ 

Σξαπεδψλ, θαζψο θαη ζηελ χπαξμε ζπγαηξηθήο ή δηεχζπλζεο σο κνλάδα πξνψζεζεο 

ηνπ factoring, ελψ αληίζηνηρε εμέηαζε αθνξά ζηελ χπαξμε θηλήηξσλ θαη 

ζηνρνζέηεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ Σξαπεδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάζηεθαλ 

ππνζέζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζπκπεξαίλεηαη φηη ην κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο, ν ηχπνο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ην επίπεδν αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνλνκηαθή πξνψζεζε ηνπ factoring ζε ζρέζε κε άιια ηξαπεδηθά 

πξντφληα. Αληηζέησο, βξέζεθε δπλαηή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ γηα πψιεζε 

(bonus) θαζψο θαη ζηνρνζέηεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Σξαπεδψλ ε 

νπνία επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πξνλνκηαθή πξνψζεζε ηνπ factoring.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη ε πην ζεκαληηθή πνιηηηθή πνπ κπνξεί λα 

πηνζεηήζεη έλαο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο ή κηα εηαηξία factoring γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ησλ πσιήζεψλ ηεο, είλαη ε ζπλερήο επίβιεςε ηεο πνξείαο ηνπ εηήζηνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ θηλήηξσλ θαη 

επηβξάβεπζεο ησλ πην παξαγσγηθψλ ππαιιήισλ. Δπηπξφζζεηα, ε παξνρή 

εθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο (on the job training) είλαη απαξαίηεηε, 

θαζψο νχηε ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, νχηε ε εξγαζηαθή εκπεηξία επεξεάδνπλ θαηά 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ πξνλνκηαθή πξνψζεζε ηνπ factoring. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο δηεξεπλήζεθαλ θαηά πφζν νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

factoring (ρξεκαηνδφηεζε, δηαρείξηζε-είζπξαμε θαη αζθάιεηα), πνπ απνηεινχλ θαη 

ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ factoring, ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο, ηελ λνκηθή 

κνξθή, ηελ ειηθία θαη ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηρείξεζεσλ πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ. Σα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φηη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο παίδεη 

ξφιν σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηα, δηαρείξηζεο θαη 

αζθάιεηαο. ζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο Γηαρείξηζεο/Κφζηνπο 

βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (έσο 2 εθ) ζε 

ζρέζε κε ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (2-10 εθ),  κεζαίεο επηρεηξήζεηο (10-50 εθ) θαη ηηο 

κεγάιεο (50+ εθ). 

ρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ παξαηεξήζεθε φηη, ε ξεπζηφηεηα θαη ε 

δηαρείξηζε/θφζηνο απνηεινχλ θχξηνπο ιφγνπο γηα ηελ επηινγή ηνπ factoring απφ ηηο 

πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ελψ, ην ζέκα αζθάιεηαο/εμαζθαιίζεσλ απαζρνιεί 

πεξηζζφηεξν ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. 

ζνλ αθνξά ηε λνκηθή κνξθή παξαηεξήζεθε φηη ε δηαρείξηζε/θφζηνο απνηεινχλ 

θχξην ιφγν γηα ηελ επηινγή ηνπ factoring απφ ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ΟΔ & 

ΔΔ, ζε ζρέζε κε ηηο ΑΔ-ΔΠΔ. Αληίζεηα,  δελ εμάρζεθαλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζε 

ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη ξεπζηφηεηαο φζνλ αθνξά 

ηε λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ factoring, παξαηεξήζεθε 

φηη νη πεξηζζφηεξν ειηθησκέλεο επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα δηαθσλνχλ σο πξνο ηελ 

επηινγή ηνπ factoring ιφγσ κε πξφζβαζεο ζε άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Σν 

γεγνλφο απηφ έρεη λφεκα θαζψο πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ πνιπεηή 

παξνπζία ζηελ αγνξά θαη έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθέο ζρέζεηο θαη κε άιια 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Οη έληνλα εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ ζην 

γεγνλφο φηη επηιέγνπλ ην factoring πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο αζθάιεηαο/εμαζθαιίζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηηο κε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ήπηα εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. Οη 

ηειεπηαίεο εκθαλίδνληαη λα ηεξνχλ κηα πην νπδέηεξε ζηάζε σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ 
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factoring γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο έλαληη πηζαλψλ πησρεχζεσλ ή ειέγρνπ ηεο 

θεξεγγπφηεηαο κειινληηθψλ πειαηψλ θαζψο θαη ηεο κε παξνρήο εκπξάγκαησλ 

εμαζθαιίζεσλ. 

Σέινο εμεηάζηεθε θαηά πφζν ην κέγεζνο, ε ειηθία θαη ε λνκηθή κνξθή επεξεάδνπλ 

ηελ πξνλνκηαθή επηινγή ηνπ factoring  έλαληη άιισλ πξντφλησλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

Παξαηεξήζεθε φηη, φζν ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο κεγαιψλεη ηφζν ην factoring 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα θάησ ζηελ θιίκαθα επηινγήο ησλ επηρεηξήζεσλ, σο θχξηα 

κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. 

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ factoring. Παξαηεξήζεθε δειαδή, φηη φζν κεγαιψλεη ε επηρείξεζε 

θαη σξηκάδεη ζην πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ηφζν ην factoring κεηαηνπίδεηαη 

πξνο ηα θάησ ζηελ θιίκαθα επηινγήο ησλ επηρεηξήζεσλ, σο ε θχξηα κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε δπζθνιία ησλ λενζχζηαησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ πξφζβαζε ζε αγνξέο ρξήκαηνο, φπνπ πιένλ ην factoring απνηειεί 

ηε κνλαδηθή επηινγή ρξεκαηνδφηεζήο  ηνπο. Παξαηεξήζεθε φηη, φηαλ κηα επηρείξεζε 

εγθαζηδξχεηαη ζηελ αγνξά θαη σξηκάδεη, ηφηε ην factoring απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή 

πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο νη θχξηεο αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ ηξαπεδηθέο 

πηζηνδνηήζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1 Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο 

ην παξφλ εηζαγσγηθφ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη ηα 

εξσηήκαηα ηεο δηαηξηβήο. Θα επηρεηξεζεί κηα γεληθή εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ 

factoring, ζηε κεγέζπλζε ηνπ ζεζκνχ θαζψο θαη ζηε ζεκαζία ηνπ σο πξνο ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ, ε δνκή θαη 

νξγάλσζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θαζψο θαη ην πεξηερφκελν πνπ ζα πξαγκαηεχεηαη 

ην θάζε θεθάιαην. 

1.2 Βαζηθή ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Factoring 

Ο κεραληζκφο ηνπ factoring πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηα 

εμεηδηθεπκέλε εηαηξία ή δηεχζπλζε Σξάπεδαο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

δηαρείξηζε θαη είζπξαμε ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ κηαο επηρείξεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε ζηελ επηρείξεζε έλαληη ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ 

πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ή θαη πξνκήζεηαο επί ησλ δηαρεηξηδφκελσλ απαηηήζεσλ 

αλάινγα κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Ο κεραληζκφο ηνπ factoring εκπιέθεη ηξία 

δηαθνξεηηθά κέξε ή νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηελ εηαηξία factoring, ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνπο νθεηιέηεο- πειάηεο ηεο 

πξνκεζεχηξηαο επηρείξεζεο. Ο πξνκεζεπηήο παξέρεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο 

πειάηεο ηνπ κε πιεξσκή κεηά απφ 6 κήλεο ζηελ εγρψξηα ειιεληθή αγνξά ή έσο 3 

κήλεο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη πειάηεο κε ηε ζεηξά ηνπο αγνξάδνπλ 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, αλαιακβάλνληαο ηελ ππνρξέσζε λα 

πιεξψζνπλ ην ηίκεκα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σέινο, ζηε ζπλδηαιιαγή 

απηή ζρέζε έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε εηαηξία factoring, ε νπνία παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο. Δηδηθφηεξα παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε έλαληη ηηκνινγίσλ θαη απαηηήζεσλ, 

αζθάιηζε έλαληη πηζαλήο πηψρεπζεο ησλ νθεηιεηψλ θαζψο θαη δηακφξθσζε 

πηζησηηθψλ νξίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πνπιάεη πξνο ηνπο 

πειάηεο ηνπ. ηηο παξαπάλσ πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε 

ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ κέζα απφ ινγηζηηθέο 

θαξηέιεο, θαζψο θαη ε αλάιεςε ηνπ εηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ. 
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1.3 Αληηθείκελν θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη λα εληζρπζεί ε αθαδεκατθή θαηαλφεζε 

ηνπ factoring σο ζχγρξνλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

εξγαζία έρεη ρσξηζηεί ζε 2 βαζηθά κέξε. ην πξψην κέξνο εμεηάδεηαη ν ηξφπνο 

πξνψζεζεο ηνπ factoring απφ ην δίθηπν ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Β.Διιάδα. Σα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχλ ζην θαηά πφζν νη ζπνπδέο, ην αληηθείκελν ζπνπδψλ 

θαζψο θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ ππαιιήισλ ηεο ηξάπεδαο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ πξνλνκηαθή πξνψζεζε ηνπ factoring, ζε ζρέζε κε άιια ηξαπεδηθά 

πξντφληα. Πεξαηηέξσ αλάιπζε αθνξά ζην θαηά πφζν ην κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο θαζψο 

θαη ε χπαξμε ζπγαηξηθήο απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ πξνλνκηαθή 

πξνψζεζε ηνπ factoring, ελψ παξάιιεια εμεηάδνληαη θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ε 

παξνρή θηλήηξσλ θαη ε ζηνρνζέηεζε ησλ Γηνηθήζεσλ ηεο θάζε ηξάπεδαο.  

εκαληηθή πξνζθνξά ζηελ ήδε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία επηρεηξείηαη κε ηελ αλάιπζε 

ηνπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχλ ην factoring σο 

κέζν ρξεκαηνδφηεζεο. Σν factoring πξνζθέξεη έλα πιέγκα ππεξεζηψλ, ζε αληίζεζε 

κε ηηο θιαζηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηαζηεί θαη ζα εξεπλεζεί ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ην factoring σο θχξηα ή ελαιιαθηηθή  κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο-ππεξεζίεο ην επηιέγνπλ. Δπηπιένλ, ζα 

εξεπλεζεί θαηά πφζν ην factoring επηιέγεηαη απφ κηθξέο , κεζαίεο ή θαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο θαη ηη αλάγθεο θαιχπηεη. Θα πξνζδηνξηζηεί εάλ ε λνκηθή κνξθή θαη ν 

εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ζηελ επηινγή ηνπ factoring, σο θχξηα ή ελαιιαθηηθή πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο. Δπηπιένλ, θαηά πφζν ην factoring επηιέγεηαη πξνλνκηαθά ζε ζρέζε 

κε άιια ηξαπεδηθά πξντφληα απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη θαηά πφζν ε επηινγή απηή 

επεξεάδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην κέγεζνο , ηελ λνκηθή κνξθή  θαη ηελ ειηθία ηεο 

επηρείξεζεο.  

1.4 Γνκή ηεο Γηαηξηβήο 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή έρεη δνκεζεί θαη νξγαλσζεί ζε 5 θεθάιαηα. Γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ factoring δίλεηαη ε γεληθφηεξε εηθφλα ηεο αγνξάο ηνπ factoring θαη ε 

παξνπζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ ζηε δηεζλή, επξσπατθή 

θαη ειιεληθή αγνξά. ηε ζπλέρεηα πξνζπαζνχκε λα πεξηγξάθεηαη ε δνκή, ιεηηνπξγία 
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θαη νη κεραληζκνί ηνπ factoring κέζα απφ ηελ ππάξρνπζα μέλε θαη ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία. Παξαζέηνληαη θαη αλαιχνληαη νη απφςεηο αθαδεκατθψλ αιιά θαη 

παξαγφλησλ ηεο αγνξάο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία εξσηεκάησλ θαη πεξαηηέξσ 

αλάιπζεο, κέζσ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ φπσο δνκεκέλσλ εξσηεκαηνιφγησλ.  Ζ 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηφζν ζε ζέκαηα πξνψζεζεο ηνπ factoring, φζν θαη ζε ζέκαηα 

δήηεζεο, απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ, καο νδεγνχλ ζε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ε πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία 

πνπ αλαθέξεηαη ζην factoring θαζψο θαη ν κεραληζκφο θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ. Ζ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ factoring ζην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη θαζψο θαη ζηε ζεκεξηλή κνξθή θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δπηρεηξείηαη λα δνζεί αλαιπηηθά ηα απνηειέζκα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαζψο 

ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ε παξνπζία ηνπ factoring ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ε 

ιεηηνπξγία ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηνπ factoring (κε αλαγσγή, ρσξίο αλαγσγή θιπ) 

θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ factoring. Παξνπζηάδεηαη ν 

κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ factoring, ηα δηαθνξεηηθά είδε πνπ ζπλαληάηαη ελψ 

επηρεηξείηαη ε αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ηνπ ζεζκνχ ζε ζρέζε κε ηε δηεηζδπηηθφηεηα πνπ 

παξνπζηάδεη ζε δηαθνξεηηθέο νηθνλνκίεο ηεο Δπξσδψλεο. Ζ αλάιπζε νινθιεξψλεηαη 

κε ηελ παξνπζία ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα, ηηο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ηα 

κεξίδηα πνπ θαηέρνπλ ζηελ ππάξρνπζα αγνξά. Παξάιιεια επηρεηξείηαη θαη κηα κηθξή 

αλαζθφπεζε ζε θχξηεο αιιαγέο ζηελ αγνξά θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, δειαδή 

απφ ηφηε πνπ ζεζκνζεηήζεθε ην factoring ζηελ Διιάδα. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία θαη ε θαηεγνξία κειέηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ηφζν γηα ηε δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνψζεζε ηνπ factoring απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθηχνπ ησλ Σξαπεδψλ, φζν θαη κε ηελ 

δήηεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ factoring. 

Δπηπιένλ παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζπιινγή 

ζηνηρείσλ (δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα) , ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ζε θάζε 

θάζε ηεο έξεπλαο θαη ηε ινγηθή επηινγήο ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ θαη 

κεηαβιεηψλ.  
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ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα απφ ηα 

δχν εξσηεκαηνιφγηα θαζψο επίζεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. ε πξψηε 

θάζε αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring 

απφ ην δίθηπν ησλ ηξαπεδψλ. Οη εξσηήζεηο δηακνξθψλνληαη νχησο ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, ε εξγαζηαθή εκπεηξία θαζψο 

επίζεο θαη ηα παξερφκελα θίλεηξα επεξεάδνπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring 

πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια δαλεηαθά πξντφληα. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε πιεπξά 

ηεο δήηεζεο ηνπ factoring θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ήδε ην ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ 

αλάιπζε δηακνξθψλεη παξάιιεια θαη ην πξνθίι ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ factoring ζε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο 

ιφγνπο επηινγήο factoring θαζψο θαη ηελ ζπζρέηηζε κε ηνλ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

2.1 Δηζαγσγηθά 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ factoring , ε ζεσξία 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζεζκφ, ε βηβιηνγξαθία θαζψο επίζεο ν κεραληζκφο θαη ηα είδε 

πνπ ζπλαληάηαη ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν. Ζ επηζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ε ηζηνξηθή αλαδξνκή, νη νξηζκνί πνπ έρνπλ επηρεηξεζεί γηα λα 

απνδψζνπλ ζηνλ θαιχηεξν βαζκφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ factoring ζα απνηειέζνπλ ηα 

ζηνηρεία εθείλα ζηα νπνία ζα βαζηζηνχκε γηα ηνλ πεξαηηέξσ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

εξεπλεηηθψλ καο ππνζέζεσλ θαη ηελ δηεμαγσγή αληίζηνηρεο έξεπλαο. 

2.2 Ηζηνξηθή Δμέιημε θαη Πξνέιεπζε ηνπ Factoring 

Γηα λα θαηαλνεζεί ζθαηξηθά ε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ factoring είλαη απαξαίηεηε ε 

κειέηε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ ζεζκνχ. Γειαδή, ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε 

ζην εκπφξην, θαζψο θαη ζηηο δηεζλείο θαη ηνπηθέο νηθνλνκίεο θαη αγνξέο. 

Μεξηθνί ζπγγξαθείο αλαδεηνχλ ηελ γέλλεζε ηνπ ηελ πεξίνδν ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο Rutberg
1
 (1994) ελψ άιινη εληνπίδνπλ ηελ πξψηε εκθάληζε ηνπ πξηλ 

4.000 ρξφληα ηελ πεξίνδν ηνπ Υακνπξακπί Papadimitriou et al
2
 (1994). Ο φξνο factor 

πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ ξήκα facio πνπ ζεκαίλεη «απηφο πνπ πξάηηεη». χκθσλα 

κε ηνλ ιαηηληθφ νξηζκφ ε ηζηνξία ηνπ factoring είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξία 

πξαθηφξσλ (agents) νη νπνίνη «έπξαηηαλ» γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Ζ Βξεηαληθή θισζηνυθαληνπξγία γλψξηζε ηδηαίηεξε άλζηζε ηνλ 14
ν
 θαη 15

ν
 αηψλα. 

Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ε πίζησζε γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ. Ζ απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ 

γίλνληαλ ζηνλ factor ν νπνίνο ιεηηνπξγνχζε κε ηε κνξθή εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ-

παξαγγειηνδφρνπ, γεγνλφο πνπ εμππεξεηνχζε ηδηαίηεξα ηνπο ηφηε παξαγσγνχο ή 

ηνπηθνχο εκπφξνπο. Ο factor αλαιάκβαλε αγαζά-εκπνξεχκαηα αλά θφξησζε-παξηίδα, 

κε ππνρξέσζε ηελ πψιεζε ηνπο θαζψο θαη ηελ είζπξαμε απφ ηνπο νθεηιέηεο. Γηα 

απηέο ηηο ππεξεζίεο (πψιεζε, παξαθνινχζεζε ινγαξηαζκψλ θαη θαζνιηθνχ πειαηψλ 

                                                 
1
 Rudberg S., “The History of Asset Based Lending”, New York: Commercial Finance Association, 

1994. 
2
 Papadimitriou Dimitrios, Ronnie Phillips and L.Randall Wray, “Community Based Factoring 

Companies and Small Business Lending”, Working Paper 108, The Jerome Levy Economics Institute 

of  Bard College, NY. 
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θαζψο θαη είζπξαμε πσιήζεσλ) ρξέσλε θάπνηα πξνκήζεηα. Δπηπξφζζεηα, θαζψο ν 

factor γλψξηδε ηελ ηνπηθή αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαλ έδηλε θαη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ην θαηά πφζν ππάξρεη δήηεζε γηα 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα.   

Ο θχξηνο ιφγνο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν νη factors ήηαλ νη κεγάιεο 

απνζηάζεηο- πξσηφγνλα κέζα κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο- πνπ θαζηζηνχζαλ ην 

εκπφξην πξνβιεκαηηθφ. Έηζη ινηπφλ, ζην θέληξν φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ βξίζθνληαλ 

νη factors πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ ηκήκαηα πψιεζεο- marketing γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

λεκαηνπξγείσλ. ηα πιαίζηα απηά παξείραλ ππεξεζίεο έξεπλαο αγνξάο, δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ, απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ. Έηζη ηα λεκαηνπξγεία έζηειλαλ ηα πξντφληα 

ηνπο ζηνλ factor ν νπνίνο ζηελ ζπλέρεηα ηα δηέλεηκε ζηνπο ηειηθνχο νθεηιέηεο. 

Δπίζεο, ιεηηνπξγνχζαλ ζπκβνπιεπηηθά θαη ζε ζέκαηα πίζησζεο ζέηνληαο φξηα 

παξαγγειηψλ γηα ηνπο πειάηεο αλαιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ επζχλε γηα ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν πξνσζψληαο αλάινγεο απνδεκηψζεηο ζηα λεκαηνπξγεία. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζήκεξα είραλ ηελ αθεηεξία 

ηνπο ζηηο αξρηθέο ιεηηνπξγίεο marketing. Καζψο ν factor γλψξηδε ηελ ηνπηθή αγνξά, 

παξείρε αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ζηνπο 

νπνίνπο πνπινχζε γηα ινγαξηαζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ. Δπηπξφζζεηα, κε θφζηνο κηα 

αλάινγε πξνκήζεηα εγγπφηαλ ηελ πιεξσκή ηνπ παξαγσγνχ ή εκπφξνπ. Απηή ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ήηαλ εθηθηή ιφγσ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

θάζε πειάηε ε νπνία ρηίδνληαλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε απνηέιεζκα λα γλσξίδεη ηνπο 

φξνπο θαη ηελ ψξα πνπ πιεξψλεη ν θάζε πειάηεο. Βαζηζκέλνο ζε απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο είρε ηελ δπλαηφηεηα λα πξνθαηαβάιιεη ρξήκαηα ζηνλ παξαγσγφ 

δηεπθνιχλνληαο ηνλ ρξεκαηνδνηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ο factor παξαθξαηνχζε έλα κέξνο ηεο νθεηιήο νχησο ψζηε λα είλαη θαιπκκέλνο ζε 

πεξίπησζε πνηνηηθψλ ή πνζνηηθψλ δηαθνξψλ ζηηο παξαγγειίεο ησλ πξντφλησλ. 

Καζψο πεξλνχζαλ ηα ρξφληα νη ξφινη έγηλαλ πην ζπγθεθξηκέλνη, ηδηαίηεξα ζηε Β. 

Ακεξηθή φπνπ νη factors είραλ ξφιν πηζησηηθνχ ειέγρνπ θαη ρξεκαηνδφηεζεο. ηηο 

πξψηεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Αγγιίαο θαη Β. Ακεξηθήο ζπλαληάηαη ν factor. 

Ζ απνηθία ηνπ Πιχκνπζ εγθαζίδξπζε ζπκθσλίεο γηα εηζαγσγή πξντφλησλ φπσο 

παπνχηζηα, βακβάθη, κάιιηλα πθάζκαηα θαη εξγαιεία. ε αληάιιαγκα νη άπνηθνη 

εμήγαλ πξσηνγελή πξντφληα φπσο ςάξηα, γνχλεο θαη μπιεία ζηνπο Λνλδξέδνπο 

εκπφξνπο, γηα λα ηα πνπιήζνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. 
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Καηά ηνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 αηψλα ε ζέζε ηνπ factor ηζρπξνπνηήζεθε απφ ην γεγνλφο φηη 

εμππεξεηνχζε ηηο εηζαγσγέο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζε 

πξντφληα ηεο Αγγιίαο. Κπξίσο θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, θαζψο ε αγνξά ηεο 

Αγγιίαο επεθηείλνληαλ θαη ζηνλ Νέν Κφζκν. Ζ έδξα ηνπ factor ήηαλ ζηελ Αγγιία 

αιιά νη ππεξεζίεο ηνπ είραλ πεξηζζφηεξε δήηεζε ζηελ Ακεξηθή γηα πνιινχο ιφγνπο. 

Ζ απφζηαζε ζήκαηλε φηη ε χπαξμε factor ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ δηάδνζε ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηηο εηζαγσγέο ηφζν ηεο Αγγιίαο αιιά θαη ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο. Ζ 

θπζηθή απφζηαζε θαζηζηνχζε δχζθνιε ηελ ιεηηνπξγία Άγγισλ πξνκεζεπηψλ ρσξίο 

ηελ βνήζεηα ηνπηθψλ αληηπξνζψπσλ αλαιακβάλνληαο πσιήζεηο, εηζπξάμεηο θαη 

πξνζηαζία απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Δπηπξφζζεηα ην θελφ κεηαμχ παξαγσγήο θαη 

ηειηθήο πιεξσκήο σζνχζε ηνπο παξαγσγνχο-πξνκεζεπηέο λα δεηνχλ ρξεκαηνδφηεζε 

απφ ηνπο factors. 

Καζψο ε Ακεξηθαληθή νηθνλνκία αλαπηχζζνληαλ απφ πξσηνγελέο ζε δεπηεξνγελέο 

ζηάδην, άξρηζε λα αλζεί ε θισζηνυθαληνπξγία ιεηηνπξγψληαο αληαγσληζηηθά ζηνλ 

Άγγιν εμαγσγέα πθαζκάησλ. Ζ αλάπηπμε βνεζήζεθε απφ ην ρακειφηεξν θφζηνο 

κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ, απφ ηνλ ληφπην παξαγσγφ ζηνλ ληφπην πειάηε θαζψο θαη 

ζηελ αχμεζε ησλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο. Έηζη, ε Ακεξηθαληθή βηνκεραλία θαηάθεξε 

λα επσθειεζεί απφ ηηο δεκηνπξγνχκελεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη λα γίλεη ν θχξηνο 

πξνκεζεπηήο ηεο αγνξάο θισζηνυθαληνπξγίαο. Ο R.I Livingston
3
 (1954) πεξηέγξαςε 

φηη κεηαμχ 1889 θαη 1905 νη factors έραζαλ ηε ιεηηνπξγία πσιήζεσλ-marketing θαη 

κεηαηξάπεθαλ ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηξαπεδίηεο. Υαξαθηεξηζηηθά γξάθεη «Οη δαζκνί 

ηνπ McKinley ην 1890 πξαθηηθά εμψζεζαλ ηνπο Δπξσπαίνπο θισζηνυθαληνπξγνχο 

εθηφο Ακεξηθήο θαη νη factors κεηαηξάπεθαλ ζε λεκαηνπξγεία, γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

νπνίσλ παξείραλ ηηο ίδηεο ρξεκαηνδνηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξείραλ θαη ηα Δπξσπατθά 

λεκαηνπξγία,  αιιά θαζψο ηα Ακεξηθαληθά λεκαηνπξγεία είραλ ηα δηθά ηνπο ηκήκαηα 

πσιήζεσλ δελ ππήξρε ιφγνο λα παξέρεη ππεξεζίεο πσιήζεσλ-marketing.” Απηή ε 

θαηάζηαζε ψζεζε ηνπο Ακεξηθαλνχο factors λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ζηηο αλάγθεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ Ακεξηθάληθνπ λεκαηνπξγείνπ. Ο Ακεξηθαλφο 

παξαγσγφο ήζειε λα δεκηνπξγήζεη απεπζείαο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηνπ ( ζε 

αληίζεζε κε ηνλ Άγγιν εμαγσγέα) κε απνηέιεζκα ν factor λα απνιέζεη ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πσιήζεσλ-marketing θαη λα επηθεληξσζεί ζηελ παξνρή 

πηζησηηθνχ ειέγρνπ, πξνζηαζία έλαληη θαθψλ νθεηιεηψλ, δηαρείξηζε θαζνιηθνχ, 

                                                 
3
 R.I. Livingston, “Assignment of Accounts Receivables”, Illinois Bar Journal, Vol.42, 1954, pp 773-

774. 
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εηζπξάμεσλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο. Απηέο νη ππεξεζίεο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηνλ 

Ακεξηθαλφ παξαγσγφ ν νπνίνο ήζειε λα ζπγθεληξσζεί ζηελ παξαγσγή θαη πψιεζε 

απνθεχγνληαο πηζησηηθφ θίλδπλν ή πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζε κηα πεξίνδν 

ξαγδαίαο αλάπηπμεο. 

Ζ αγνξά ηνπ factoring επεθηάζεθε θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα θαη ζε άιιεο βηνκεραλίεο, 

εθηφο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, φπνπ ν πηζησηηθφο έιεγρνο, ε αζθάιεηα πηζηψζεσλ, 

ε δηαρείξηζε θαη είζπξαμε απαηηήζεσλ κπνξνχζαλ λα εθαξκνζζνχλ. Απηή ε 

επέθηαζε αθνξνχζε ζηηο βηνκεραλίεο παηρληδηψλ, ππνδεκάησλ, ειεθηξνληθψλ, 

ρεκηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ ηλψλ. 

2.3 Δπηζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο Factoring 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε πξαθηνξεία επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring) 

ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960, ζρεηηθά ιίγνη ζπγγξαθείο είλαη εθείλνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ ζε βάζνο 

κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ, ηφζν ζε αθαδεκατθφ φζν 

θαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. Πάξα ηαχηα δελ κπνξνχκε λα παξαγλσξίζνπκε ηελ 

πξνζπάζεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζπγγξαθέσλ νη νπνίνη θαηλνηφκεζαλ θαη πξνζπάζεζαλ 

λα δψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ factoring. Σαπηφρξνλα 

δεκηνπξγήζεθε, ζπνξαδηθά θαη φρη ηφζν ζπζηεκαηηθά, κηα ζεηξά δεκνζηεπκέλσλ 

άξζξσλ θαη εξεπλψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν θπξίσο ζηελ Βφξεηα 

Ακεξηθή θαη Μ. Βξεηαλία. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη ε έιιεηςε ή ε 

κεησκέλε βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε κε άιιεο ζχγρξνλεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο (πρ 

leasing, venture capital θιπ), κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην factoring δελ 

απνιακβάλεη αθφκα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα πνπ ηνπ αξκφδεη σο κηαο ελαιιαθηηθήο 

κνξθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα αληηκεησπίδεηαη σο ην ηειεπηαίν 

«θαηαθχγην», εθφζνλ νη θιαζζηθέο κνξθέο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ δελ κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ κηα επηρείξεζε. 

Μία απφ ηηο πξψηεο ζπγγξαθηθέο πξνζπάζεηεο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Hower
4
 

(1937), ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηε ιεηηνπξγία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ factor (James Talcott) 

ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα (1900-1936). Σν ελ ιφγσ άξζξν είλαη γηα δχν θπξίσο 

ιφγνπο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ: Πξψηνλ έρεη ηζηνξηθή ζεκαζία θαζψο πεξηγξάθεη ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ factors ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Πην ζπγθεθξηκέλα κηαο 

                                                 
4
 Hower M Ralph, “James Talcott and Factoring”, Business Historical Society. Bulletin of the Business 

Historical Society, Vol 11 No2, April 1937, pp 21-23.  
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επηηπρεκέλεο εηαηξίαο factoring, φπσο απηήλ ηνπ James Talcott, ε νπνία 

πξνζαξκνδφκελε ζηα θαηλνχξγηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο πξφζθεξε 

ππεξεζίεο φπσο πσιήζεσλ, ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο, απνζήθεπζεο, 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε δηάθνξα πξντφληα (εθηφο απφ θισζηνυθαληνπξγηθά θαη ζε 

ππνδήκαηα, γνχλεο, ραξηηθά, παιηθά θιπ). Γεχηεξνλ, γηαηί είλαη πξψηε εηαηξία ε 

νπνία αγνξάδεη απαηηήζεηο απφ νκνεηδείο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Ζ ιεηηνπξγία 

απηή αλαθέξεηαη θαη σο re-factoring (επαλαπξαθηφξεπζε απαηηήζεσλ) ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία έλαο factor εμαγνξάδεη απφ άιινπο factors ηηο απαηηήζεηο ηνπο.  

Σν ξφιν ηνπ ινγηζηή – νηθνλνκηθνχ δηεπζπληή ζηελ επηινγή ηνπ factoring 

παξνπζηάδεη ν Foulk
5
 (1961). Ο ζπγγξαθέαο δίλεη ηε δηηηή θχζε ηνπ factoring γηα ηε 

δεκηνπξγία θέξδνπο κηαο επηρείξεζεο. Γειαδή ηελ επηηάρπλζε ηνπ ηακεηαθνχ θχθινπ 

κεηαηξνπήο θαζψο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηνλ έγθπξν πηζησηηθφ έιεγρν. 

Σν επίπεδν ηεο βέιηηζηεο ιχζεο γηα ηε ρξήζε βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο 

εμεηάδνπλ νη Robitchek et al
6
 (1965) ρξεζηκνπνηψληαο γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. 

Χο ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ βξαρππξφζεζκε 

ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε, ελερπξίαζε εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ, έκκεζε 

ρξεκαηνδφηεζε επηκεθχλνληαο ηνπο πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο θαη ζχλαςε δαλείνπ 

ηαθηήο ιήμεο. Δλψ αλαθέξνληαη ζην factoring σο κία πηζαλή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, 

ζε ππνζεκείσζε ηνπο αλαθέξνληαη ζην factoring σο κε απνδεθηή ιχζε 

ρξεκαηνδφηεζεο ζεσξψληαο ηελ σο ηελ ηειεπηαία επηινγή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ 

ηελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζην καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ δεκηνχξγεζαλ. Απηφ απνηειεί 

θαη κία έλδεημε γηα ην πψο αληηκεησπίδνληαλ ην factoring απφ ηελ αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα ηελ επνρή εθείλε θαζψο ε ζχγθξηζε γηλφηαλ κφλν ζε επίπεδν 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη δελ δίδνληαλ θαη ηα ππφινηπα πιενλεθηήκαηα ηνπ factoring. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζεί ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ φζνλ αθνξά ηνλ 

πηζησηηθφ έιεγρν θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πηζηψζεσλ θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ζε 

άιιεο κνξθέο δαλεηζκνχ ππάξρνπλ έμνδα ζρεηηδφκελα κε πξνζεκεηψζεηο θαη άιιεο 

θξαηήζεηο (εηζθνξέο ζην θξάηνο).  

                                                 
5
 Foulk G. David, “Appraising factoring for a client”, Journal of Accountancy, Vol 112, August 1961, 

pp 41-46. 
6
 Robitchek A D Teichroew and JM Jones, “Optimal short term financing decision”, Management 

Science, Vol 12 No1, September 1965, pp1 
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πζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ factoring ζην επξχ θνηλφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Forman & Gilbert
7
 (1976). Οη ζπγθεθξηκέλνη 

ζπγγξαθείο έδσζαλ έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ην factoring απνηειεί κηα δέζκε 

ππεξεζηψλ, φπνπ ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο παξαγλσξίδεη ηελ ζεκαζία ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ πειαηνινγίνπ θαζψο θαη ησλ ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

νη εηαηξίεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ.  

Πξνζπάζεζαλ λα θαηαξγήζνπλ ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο νη νπνίεο είραλ 

δεκηνπξγεζεί ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ζρεηηθά κε ην factoring, δίλνληαο κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηα θφζηε θαη ην πψο ην 

factoring κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ κίαο επηρείξεζεο.  

Σν πξψην κέξνο ηνπ βηβιίνπ εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζηηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ηνπ 

factoring θαζψο θαη ζηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπ factoring κε ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ κηαο επηρείξεζεο. Δπίζεο εμεηάδεη ηελ επηξξνή πνπ έρεη ην  

factoring ηφζν ζε καθξννηθνλνκηθφ φζν θαη κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. ην δεχηεξν 

κέξνο γίλεηαη ζπζρεηηζκφο ηνπ factoring κε ηελ δηνίθεζε θεθαιαίνπ θίλεζεο. ην 

ηξίην κέξνο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα πξντφληα ηνπ factoring θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπο ζε εγρψξηεο θαζψο θαη δηεζλήο ζπλαιιαγέο.  

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απφ ηελ κία πιεπξά δφζεθε κηα 

απινπζηεπκέλε κνξθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ factoring κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ factoring θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ην βηβιίν δελ θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεσξεηηθή βάζε ε νπνία ζα 

δηθαηνινγήζεη ηελ πξαθηηθή ηεο αγνξάο ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

factoring.  

ε αληίζηνηρν επίπεδν θηλήζεθε θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Westlake
8
 (1975) ν νπνίνο 

δηαηεξψληαο κηα νπδέηεξε ζηάζε θαη αληηθεηκεληθφηεηα, πξαγκαηνπνηψληαο 

ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε εηαηξηψλ factoring έδσζε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ 

ιεηηνπξγηψλ κε έκθαζε ζηελ ρξήζε ηνπ σο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο θαη 

βειηίσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο. Τπνζηήξηδε φηη ην 

factoring απνηεινχζε κηα κέζνδν φπνπ έλα αδξαλέο ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο 

                                                 
7
 Forman Martin and John Gilbert, “Factoring and Finance”, 1

st
 edition, Cox & Wyman Ltd, London, 

1976. 
8
 Westlake M., Factoring, Pitman Publishing, 1975 
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κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε θαηαιχηε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο 

θαζψο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο εκπνξηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Παξνκνίσο κε ηνπο 

Forman & Gilbert παξνπζίαζε ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη πξντφληα, ηελ ηζηνξία 

θαζψο θαη ην λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ factoring. Μέζσ ησλ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ θαηάθεξε λα παξνπζηάζεη ην γεληθφ πξνθίι ησ εηαηξηψλ factoring 

δίλνληαο έκθαζε ζην δηεζλέο factoring. Ο Westlake παξνπζίαζε κεξηθέο 

επηζηεκνληθέο πεξηπησζηνινγίεο ψζηε λα απνδείμεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ εηαηξηψλ 

factoring σο παξάγνληεο πνπ βειηηψλνπλ ηα θεθάιαηα θηλήζεσο θαζψο θαη ηηο 

ηακεηαθέο ξνέο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Υσξίο λα παξαβιέπνπκε ηελ ζεκαζία ηνπ βηβιίνπ ην νπνίν έδηλε κηα αξθεηά ζαθή 

εηθφλα ηνπ factoring εθείλε ηελ επνρή, δελ πθίζηαηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν βάζε 

ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη αλάιπζε 

επί ηνπ ζέκαηνο. 

Σνλ δηαρσξηζκφ ηνπ factoring ζε ζρέζε κε ηελ ελερπξίαζε ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πεξηγξάθεη επηηπρψο ν Goldman
9
 (1979). Δπηπξφζζεηα καο δίλεη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ factoring ζε ζρέζε κε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. 

Έηζη απνθιείεη ηηο εηαηξίεο δηαλνκήο, πςειήο ηερλνινγίαο (θπξίσο ηαηξηθά 

κεραλήκαηα θαη αεξνλαππεγία), ππεξεζίεο (δηαθεκηζηηθέο θαη ηαμηδησηηθά 

πξαθηνξεία), ηερληθέο εηαηξίεο θαζψο θαη θιάδνπο φπνπ νη πσιήζεηο απμάλνληαη κε 

αξγνχο ξπζκνχο θαη ηα πεξηζψξηα κηθηνχ θέξδνπο είλαη πεξηνξηζκέλα. Γίλεη 

παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπ factoring θπξίσο απφ ξαγδαία αλαπηπζζφκελεο εηαηξίεο, 

απφ εηαηξίεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ άιισλ ππεξεζηψλ (δηαρείξηζε, είζπξαμε, 

αζθάιηζε) πιελ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (maturity factoring), ηελ απήρεζε πνπ κπνξεί 

λα έρεη ν ζεζκφο ζε λενζχζηαηεο εηαηξίεο θαζψο θαη ζε εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα 

απνθχγνπλ πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγεζνχλ ζηηο πσιήζεηο 

ηνπο. 

Αληίζηνηρα νη Herskowitz θαη  Kaplowitz
10

 (1986) πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ έκθαζε 

ζηε δηαθνξά κεηαμχ δαλεηζκνχ κε εμαζθαιίζεηο ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο  

ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ην factoring (ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ  

factoring ρσξίο αλαγσγή). 

                                                 
9
 Goldman I. Rober, “Look to receivables and other assets to obtain working capital”, Harvard Business 

Review,  November December 1979, pp 206-214.  
10

 Herskowitz Barry and David Kaplowitz, “Asset Based Revolvers”, Journal of Accountancy, July 

1986.  
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ην βηβιίν κε ηίηιν «Understanding Factoring and Trade Credit» νη ζπγγξαθείο 

Crichton & Ferrier
11

 (1986) πεξηγξάθνπλ κε ιεπηνκέξεηα ηηο ιεηηνπξγίεο θαη 

κεραληζκνχο ηνπ factoring. Αλαγλσξίδνπλ ηελ ζεκαζία θαη ξφιν ησλ εηαηξηψλ 

factoring ηφζν ζην θνκκάηη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο, είζπξαμεο θαη αζθάιηζεο. Αλαγλσξίδνπλ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ factoring 

ζηελ δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηνπο νθεηιέηεο κηαο επηρείξεζεο 

θαη ελδερνκέλσο νιφθιεξσλ ηκεκάησλ κηαο αγνξάο γεγνλφο πνπ κπνξεί λα κεηψζεη 

ην πξφβιεκα ηεο αζπκκεηξίαο πιεξνθνξηψλ. Κάλνληαο θάπνηεο ππνζέζεηο 

πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε πνπ πξέπεη λα πάξεη κηα 

επηρείξεζε γηα ην αλ κηα ηέηνηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο ζα ηελ εμππεξεηνχζε ή φρη. 

Παξφια απηά δελ εκπεξηζηαηψλνπλ ηνλ κεραληζκφ απνθάζεσλ αλάινγα κε ην 

πξνθίι ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ εκπεηξηθήο έξεπλαο. ζνλ αθνξά ηελ εκπεηξηθή 

έξεπλα ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ην factoring κπνξεί λα 

απνηειέζεη αξσγφ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Τπνζηεξίδνπλ φηη ηα 

prima facie γεγνλφηα δηθαηνινγνχλ απηήλ ηελ άπνςε. Γειαδή, ην factoring έρεη 

παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηά 

επέθηαζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

ε αληίζεζε ν Hubbard
12

 (1987) δελ βιέπεη θάπνην ζπζρεηηζκφ κεηαμχ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο κηαο ρψξαο θαη επέθηαζεο-ρξήζεο ηνπ factoring ζηε ρψξα απηήλ. 

Δηδηθφηεξα πεξηγξάθεη φηη ελψ ην 1940 ε εηήζηα αγνξά factoring ζηηο ΖΠΑ 

αλέξρνληαλ ζε 790 εθ δνιάξηα θαη εθηνμεχζεθε ζηα 41 δηο δνιάξηα ην 1986, απηή ε 

αχμεζε δελ μεπέξαζε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ 

ζπγθέληξσζε ηνπ θιάδνπ ζηηο ηξάπεδεο (75% ησλ εηαηξηψλ factoring), ε πηψζε ησλ 

θιάδσλ πνπ απνηεινχζαλ ηνπο βαζηθνχο πειάηεο factoring (πθαληνπξγία, εκπφξην 

ελδπκάησλ) θαη ε έιιεηςε γλψζεο γηα ηνλ ζεζκφ (3% ησλ εηαηξηψλ κεηαμχ 5 -200 εθ 

δνιαξίσλ ρξεζηκνπνηνχλ factoring θαη 80% δελ γλψξηδε ηελ ζεκαζία ηνπ) έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη κηα δνθεξή εηθφλα γηα ηνλ ζεζκφ. Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν είλαη 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ αιιά παξνπζηάδεη έιιεηςε επηζηεκνληθψλ ζπκπεξαζκάησλ 

θαζψο ζηεξίδεηαη ζε πεξηγξαθή γεγνλφησλ θαη κεγεζψλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν.  

                                                 
11

 Critchton S and C. Ferrier, “Understanding Factoring and Trade Credit, Waterloo Publishers, 1986. 
12

 Hubbard G. Kendall, “Factor’s Image: underexposed”, ABA Banking Journal, November 1987, pp 

72-76. 
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Σν πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθφ έξγν πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Mian θαη Smith
13

 (1992) 

ζηελ εξγαζία ηνπο κε ηίηιν Accounts Receivable Management Policy: Theory and 

Evidence. ην έξγν ηνπο αλέπηπμαλ θαη εμεηάζαλε ππνζέζεηο νη νπνίεο επεμεγνχζαλ 

ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζρεδηαζκψλ φζνλ αθνξά ηελ 

δηνίθεζε ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ. Πξνζπάζεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηη 

θαζνξίδεη ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζρεδηαζκψλ, εμεηάδνληαο ην 

κέγεζνο, ηελ ζπγθέληξσζε θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ρξεσζηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

κηαο επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αμηφγξαθσλ, γεγνλφο πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα λα εμεγεζεί ε ρξήζε ηνπ factoring, ηεο ελερπξίαζεο ησλ εηζπξαθηέσλ 

ινγαξηαζκψλ, ηελ έθδνζε ελφο δαλείνπ κε εμαζθάιηζε ή ηελ ρξήζε πίζησζεο απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο. ηελ έξεπλα ηνπο αλαγλψξηζαλ ην θελφ πνπ ππάξρεη ζηελ 

βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ηελ ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ νξγαλσηηθψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δνκψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ησλ 

εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ ηεο επηρείξεζεο. Πίζηεπαλ φηη νη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηέηνηα δεηήκαηα ρξίδαλε ηδηαίηεξεο πξνζνρήο γηα δχν ιφγνπο. 

Πξψηνλ, νη εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ηδηαίηεξα ζηηο ΖΠΑ ην 1986 νη εηζπξαθηένη 

ινγαξηαζκνί απνηεινχζαλ ην 21% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ησλ κεηαπνηεηηθψλ 

εηαηξηψλ. Γεχηεξνλ, παξαηήξεζαλ ζεκαληηθή πνηθηιία σο πξνο ηελ ρξήζε εηδηθψλ 

ζπκβνιαίσλ θαη ελδηάκεζσλ – ηξίησλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ησλ εηζπξαθηέσλ 

ινγαξηαζκψλ. Τπνζηήξημαλ φηη κηα εηαηξία έρεη ηηο εμήο επηινγέο: 1) λα δεκηνπξγήζεη 

κηα ζπγαηξηθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 2)λα εθδψζεη εηζπξαθηένπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεη σο εμαζθάιηζε 3) λα πξνβεί ζηελ 

ιχζε ηνπ factoring 4) λα ρξεζηκνπνηήζεη πξαθηνξεία πνπ εθδίδνπλ αλαθνξέο γηα ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα επηρεηξήζεσλ 5) λα ζπλεξγαζηεί κε εηαηξίεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηνλ εηζπξαθηηθφ κεραληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ 6) λα αζθαιίζεη ηηο 

πηζηψζεηο ηεο. ηελ έξεπλα ηνπο θαηάθεξαλ λα απνδείμνπλ φηη ε πνιηηηθή ζρεηηθά κε 

ηελ δηνίθεζε ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε κηαο 

ζεσξεηηθήο βάζεο θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν απηήο ηεο ζεσξίαο κέζα απφ εκπεηξηθά 

παξαδείγκαηα.  

Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπο παξαηήξεζαλ φηη νη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο κε θαιχηεξε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα δεκηνπξγνχζαλ ζπγαηξηθέο γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο 
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πσιήζεηο ηνπο, ελψ κηθξφηεξεο θαη κε ρεηξφηεξε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα εηαηξίεο 

εμέδηδαλ εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ σο εμαζθάιηζε 

ή θαηέθεπγαλ ζηελ ιχζε ηνπ factoring. 

Ζ εξγαζία ησλ Mian & Smith έθεξε ζηελ επηθάλεηα ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα 

ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ εηαηξηψλ, ηελ ζπγθέληξσζε θαη πηζηνιεπηηθή ηνπο 

βαζκνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ηνπ factoring. ηελ ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο ζα 

κπνξέζνπκε ίζσο λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην factoring είλαη θαηάιιειε ιχζε γηα 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο θαη φηη ε ζπγθέληξσζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θιάδνπο ηεο αγνξάο ζα επηηξέςεη ηελ θαιχηεξε ξνή θαη αθξίβεηα πιεξνθνξηψλ 

επηηξέπνληαο θαιχηεξε θαη πην αθξηβή πηζησηηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή πνιηηηθή. 

πγθξηηηθή εμέηαζε ηνπ factoring ζε ζρέζε κε ηελ ηηηινπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ  πξαγκαηνπνίεζε ν Imhoff
14

 (1992). Σν άξζξν ηνπ είρε ηξεηο ζθνπνχο. 

Πξψηνλ, ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ δνκψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο 

ηηηινπνηήζεσλ ελεξγεηηθνχ. Γεχηεξνλ, ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο ηηηινπνίεζεο 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη γηαηί πξνηηκνχληαη ζε ζρέζε κε δάλεηα πνπ έρνπλ 

εμαζθάιηζε. Σξίηνλ, ηελ ινγηζηηθή κεηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ηέηνηνπ είδνπο 

ηηηινπνηήζεσλ θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία γηα ηα εκπιεθφκελα κέξε. Τπνζηεξίδεη φηη 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ηηηινπνίεζεο νη ηειηθνί νθεηιέηεο δελ εηδνπνηνχληαη (αλαγγειία 

απαηηήζεσλ) θαη ε είζπξαμε ζπλερίδεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. ε 

αληίζεζε κε ην factoring (εθηφο απφ ην εκπηζηεπηηθφ ην νπνίν δελ ζπκπεξηέιαβε ν 

ζπγγξαθέαο θαη ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε αξγφηεξα) φπνπ ε αλαγγειία είλαη 

ππνρξεσηηθή. Τπνζηεξίδεη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ factoring πσινχληαη νη θαθήο 

πνηφηεηαο απαηηήζεηο ζε αληίζεζε κε ηηο ηηηινπνηήζεηο φπνπ νη εηαηξίεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηηο απαηηήζεηο έρνπλ πςειή πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο. ην factoring ρξεψλεηαη πςειή πξνκήζεηα θαη επηηφθην ιφγσ 

αλάιεςεο πςεινχ θηλδχλνπ ελψ ζηηο ηηηινπνηήζεηο νη επελδπηέο απνιακβάλνπλ 

κηθξφηεξεο απνδφζεηο ιφγσ ηνπ ρακεινχ θηλδχλνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ factoring 

έρνπκε έλα θαη κφλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ αμηνινγεί ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

θάζε νθεηιέηε θαη ρξεψλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Οη ηηηινπνηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

εηαηξίεο «νρήκαηα εηδηθνχ ζθνπνχ» (Special Purpose Vehicles) φπνπ ππάξρεη ζπλερήο 

αμηνιφγεζε ησλ απαηηήζεσλ νχησο ψζηε λα δηαηεξεζεί ζε πςειφ επίπεδν rating ην 

εθδηδφκελν εκπνξηθφ νκφινγν. Δπίζεο ηνλίδεη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ 
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ηηηινπνηήζεσλ φπνπ φηαλ νη απαηηήζεηο ρεηξίδνληαη ινγηζηηθά σο πψιεζε ηφηε 

έρνπκε βειηησκέλνπο δείθηεο ROA(Return on Assets) θαη ROE (Return on Equity).  

Οη Berry θαη Simpson
15

 (1993) επηθεληξψζεθαλ ζηελ εμαθξίβσζε ηεο άπνςεο ησλ 

ινγηζηψλ ζρεηηθά κε ην factoring θαζψο θαη ηεο άπνςεο ηνπο ζε ζρέζε κε άιιεο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Παξφκνηα κε άιινπο ζπγγξαθείο παξνπζίαζαλ ηα 

δηαθνξεηηθά πξντφληα, ηελ ζεκαζία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ηνπ factoring.  

πκπέξαλαλ φηη ελψ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ππνζηήξηδαλ φηη ππνιείπνληαη 

ρξεκαηνδνηηθψλ επηινγψλ, δελ αληηκεηψπηδαλ ην factoring σο κηα ζεκαληηθή 

ρξεκαηνδνηηθή επηινγή ιφγσ ηεο ειιηπνχο γλψζεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

βηνκεραλία ε νπνία πήγαδε απφ ηνπο ινγηζηέο ηνπο. Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψλνληαλ 

πεξαηηέξσ φηαλ αλαιχνληαλ ηα πξαγκαηηθά θφζηε θαη νθέιε ηνπ factoring. 

Δπηπξφζζεηα, ην θνκκάηη ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ factoring θαη ησλ ζρέζεσλ πειάηε – 

πξνκεζεπηή ήηαλ έλα ζέκα κε δηραζκέλεο απφςεηο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

Δπηπιένλ δελ ζεσξνχλ νινθιεξσκέλε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

ζεκαζία ησλ ινγηζηψλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ. Μέξνο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ηνπο έδεημε φηη ν ηξαπεδηθφο ρψξνο θαζψο θαη ε αγνξά 

ηνπ factoring πξνζθέξνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο αιιά δελ μέξνπκε θαηά 

πφζν αθνινπζνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνπιέο. Δπηπξφζζεηα ε θαηάζηαζε 

επηδεηλψλεηαη κε ηελ πιεζψξα λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία 

δηνρεηεχνληαη ζηελ αγνξά απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο 

λα θαηαιάβνπλ κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο αγνξάο.  

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο έδεημε φηη ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο δελ έρεη 

θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη εηαηξίεο factoring. Χο 

απνηέιεζκα ππάξρνπλ δχν εηδψλ θαηεγνξίεο κηθξνκεζαίσλ εηαηξηψλ, κε δηακεηξηθά 

αληίζεηεο απφςεηο. Απφ ηελ κηα πιεπξά έρνπκε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ πηνζεηνχλ 

ην factoring γηαηί πηζηεχνπλ φηη ζα επεξεαζηνχλ νη πειαηεηαθέο ηνπο ζρέζεηο θαζψο 

επίζεο θαη ε θήκε ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχλ ην factoring ζαλ ηειεπηαία ηνπο 

επηινγή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην 

factoring σο κηα ιχζε ε νπνία ζα βειηηψζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη ην επηιέγνπλ κε βάζε απηά ηα θξηηήξηα. 
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Σα απνηειέζκαηα ησλ Berry & Simpson δηθαηνιφγεζαλ ηελ ζηάζε πνιιψλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζεψξεζαλ ην factoring σο ηειεπηαία επηινγή 

θαη ην ζπλέθξηλαλ κε ηελ ρνξήγεζε θεθαιαίνπ θίλεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο. Καηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν ε άπνςε ηνπο ζπλάδεη κε ηνπ Woodcock θαη άιισλ ζπγγξαθέσλ νη νπνίνη 

αλαγλψξηζαλ φηη πξφβιεκα θαη ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ δελ απνηειεί ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο αιιά ε έιιεηςε ελεκέξσζεο. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ππήξμε αθφκα κία ζπγγξαθηθή πξνζπάζεηα απφ ηνλ 

Hawkins
16

 (1993). Ο ζπγγξαθέαο ππνζηήξηδε φηη παξφιν πνπ ην ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν έδηλε ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο 

αληηκεησπίδνληαλ κε αξθεηή θαρππνςία απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Πηζηεχεη φηη 

επεηδή θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 πνιιέο επηρεηξήζεηο ζπλεξγάζηεθαλ κε εηαηξίεο 

πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ πξηλ θεξχμνπλ πηψρεπζε δεκηνπξγήζεθε 

κηα εζθαικέλε εληχπσζε ε νπνία ζπλδέζεθε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία. ην 

βηβιίν ηνπ παξνπζηάδεηαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ factoring ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 

θαζψο θαη ε θξίζε πνπ πέξαζε ηηο αξρέο ηνπ 1990 ε βηνκεραλία ηνπ factoring θαη ησλ 

πειαηψλ ηνπ, δίλνληαο ηέινο ζηελ ιαλζαζκέλε εληχπσζε φηη ήηαλ κηα βηνκεραλία 

πνπ αληέρεη ή αλαπηχζζεηαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Μνιαηαχηα ν 

Hawkins ππνζηεξίδεη φηη παξά ηηο αληημνφηεηεο ε βηνκεραλία ηνπ factoring θαηάθεξε 

λα εγθαζηδξπζεί σο κηα ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ξαγδαία 

αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο απέδεημε ηελ αμία ηεο ζε ζηηγκέο φπνπ ε 

έιιεηςε ζσζηνχ πηζησηηθνχ ειέγρνπ θαη ε αληηκεηψπηζε θαζπζηεξήζεσλ ζε 

πιεξσκέο απνηεινχζαλ απεηιέο γηα ηελ βησζηκφηεηα αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ. Έθεξε 

ζηελ επηθάλεηα ηελ παξαδνρή πνιιψλ ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ φηη ην factoring 

επηηχγραλε θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαζψο θαη ειέγρνπ ησλ 

νθεηιεηψλ ηνπ πειάηε κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη εηαηξίεο factoring κπνξνχζαλ θαη είραλ θαιχηεξε θαη πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο αγνξάο ζε αληίζεζε κε ηηο 

ηξάπεδεο φπνπ ηα ζηειέρε ηνπο πνιιέο θνξέο βαζίδνληαλ ζε κε νινθιεξσκέλεο θαη 

φρη πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο.  

Σν ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Hawkins ζίγνπξα θαηάθεξε λα δψζεη έλαλ πην ζχγρξνλν 

νδεγφ ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ factoring, ηα πξντφληα – ππεξεζίεο, λνκηθφ 
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πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ηελ ζρέζε πειαηψλ – νθεηιεηψλ θαζψο θαη ηνλ ξφιν ηνπ ABFD 

(Association of British Factors and Discounters).  

Μαδί φκσο κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζπγγξαθείο δελ θαηάθεξε λα εξεπλήζεη ην 

ζεσξεηηθφ πεδίν θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηηο δπλακηθέο πνπ σζνχλ ζηελ επηινγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ. Δπίζεο δελ εξεπλά ην εξψηεκα γηα 

ην αλ ε αγνξά ηνπ factoring είλαη αλαγθαία ή απαξαίηεηε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

Δπηπξφζζεηα δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο, 

αζπκκεηξίαο πιεξνθνξηψλ θαη ρξεκαηηθψλ ξνψλ ηεο επηρείξεζεο νχησο ψζηε λα 

απνδεηρζεί κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηιέγεηαη ην factoring 

σο κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. 

Παξνκνίσο ν Bickers
17

 (1994) έδσζε έκθαζε ζηνπο ξφινπο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

factoring, παξνπζίαζε ζρεδηαγξακκαηηθά ηνπο κεραληζκνχο ηνπ θαζψο παξνπζίαζε 

θαη αξθεηά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ηνπ 

factoring θαζψο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. θνπφο ηνπ βηβιίνπ ήηαλ λα 

παξνπζηάζεη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο 

θαηεπζχλνληαο ηνπο αλαγλψζηεο ζηελ ηδέα ηεο ελερπξίαζεο ή πψιεζεο ησλ 

εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ κηαο επηρείξεζεο. ε αλάινγε πξνζπάζεηα ν ίδηνο 

ζπγγξαθέαο Bickers
18

 (1994) πξνζπάζεζε λα «απελνρνπνηήζεη» ην factoring απφ ηελ 

αληίιεςε φηη απνηεινχζε ηειεπηαίν «θαηαθχγην» ρξεκαηνδφηεζεο.  

Σν ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν έδσζε κε επηηπρία ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο ηνπ factoring αιιά 

δελ δεκηνχξγεζε ην ζεσξεηηθφ πεδίν φπνπ ζα ζπλδένληαλ νη έλλνηεο ηνπ πηζησηηθνχ 

ειέγρνπ θαζψο θαη ηεο είζπξαμεο ρξεψλ κε ηελ δηνίθεζε θεθαιαίνπ θίλεζεο. 

Οη Mian & Smith
19

 (1994) αλαιχνπλ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πηζησηηθή πνιηηηθή κηαο εηαηξίαο. Ζ παξάηαζε πίζησζεο επεξεάδεη ηελ επηρείξεζε 

ζε 5 δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο. Πξψηνλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ, 

δεχηεξνλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ πίζησζεο, ηξίηνλ, ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

απαίηεζεο κέρξη ηελ σξίκαλζε ηεο, ηέηαξηνλ ζηελ είζπξαμε ηεο απαίηεζεο θαη 

πέκπην ζηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ. Απνδίδνπλ ηελ παξάηαζε πίζησζεο ζηα νθέιε 

πνπ ζα έρεη ε πξνκεζεχηξηα επηρείξεζε. Σέηνηα νθέιε κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε 

ρακειφηεξα θφζηε, κε θαιχηεξν έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ (εηδηθά ζε 
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 Mian Shehzad Clifford Smith , “Getting Help with credit administration”, Corporate Finance, Vol 
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πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δηαηίζεληαη κέζσ ζεκείσλ ιηαληθήο πψιεζεο), κε 

δηείζδπζε ζηελ αγνξά δίλνληαο δηαθνξεηηθνχο φξνπο πίζησζεο ζε δηαθνξεηηθνχο 

πειάηεο (παξάδεηγκα απνηειεί ε απηνθηλεηνβηνκεραλία φπνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά 

πξνγξάκκαηα δφζεσλ γηα αγνξέο απηνθηλήησλ ζε ρακεινχ εηζνδήκαηνο πειάηεο 

νχησο ψζηε λα κελ δίλνπλ εθπηψζεηο ζηελ ηηκή ηνπ απηνθηλήηνπ), θαζψο επίζεο θαη 

γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ νθέιε ε πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη: 1) ζην βαζκφ πνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία πψιεζεο δεκηνπξγνχληαη 

πιεξνθνξίεο πηζηνιεπηηθήο θχζεο ε ρξήζε ηνπ factoring ή θάπνηνπ άιινπ credit 

agency είλαη ιηγφηεξν πηζαλή 2) εάλ ν ιφγνο παξάηαζεο ηεο πίζησζεο είλαη ε 

ηηκνινγηαθή δηάθξηζε ηφηε ην factoring είλαη πην αθξηβφ απφ ηελ δεκηνπξγία 

δηαδηθαζηψλ πηζησηηθήο πνιηηηθήο κέζα ζηελ εηαηξία 3) φζν πην δηαθνξνπνηεκέλν ην 

πξντφλ γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ηφζν ιηγφηεξν αμία έρεη γηα θάπνην πηζαλφ δαλεηζηή. 

Πην δχζθνια κπνξεί λα απνηειέζεη εμαζθάιηζε γηα θάπνηνλ ηξίην θαη άξα λα 

πξαθηνξεπζνχλ ηέηνηνπ είδνπο πσιήζεηο 4) φζν πην εμεηδηθεπκέλν έλα πξντφλ γηα 

θάπνηνλ αγνξαζηή ηφζν πην δχζθνια κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πηζαλφ 

δαλεηζηή. Σέινο, αλαθέξνληαη ζην FAS 94 (Financial Accounting Standards) φπνπ κε 

ηελ ρξήζε ηνπ factoring ρσξίο αλαγσγή ζπγαηξηθέο εηαηξίεο κεηψλνπλ ηνπο 

ηζνινγηζκνχο ηνπο θαη βειηηψλνπλ ηνπο δείθηεο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

κεηξηθψλ εηαηξηψλ δηεπθνιχλνληαο ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ (covenants) ζε νκνινγηαθά 

δάλεηα.  

Σελ ρξήζε ηνπ factoring ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ αλάγθε εληαίνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ ,γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ factoring, κεηαμχ 

ΖΠΑ θαη Ηαπσλίαο πξνηείλεη ν Philbrick
20

 (1994). Ο ζπγγξαθέαο αλαγλσξίδεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ δηεζλνχο factoring ζε ζρέζε κε ηηο θιαζηθέο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ΖΠΑ θαη Ηαπσλίαο. Παξφια απηά ε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ πεξηνξίδεηαη, θαζψο ζηελ 

Ηαπσλία ην λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγεί πξνο κηα γεληθή θαηεχζπλζε θαη κε αξθεηή 

αζάθεηα. Ζ ζπκκεηνρή ησλ δχν ρσξψλ ζηελ UNIDROIT - πλζήθε Γηεζλνχο 

Factoring θαη Leasing - IFC (κε άιιεο 55 ρψξεο) απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα θαζψο 

ε IFC θαζνξίδεη πιεξέζηεξα ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ζπλαιιαγέο factoring. Τπάξρoπλ 

                                                 
20

 Philbrick C. William, “The Use of Factoring in International Commercial Transactions and the need 

for Legal Uniformity as Applied to Factoring Transactions Between the United States ad Japan”, 

Commercial Law Journal, Vol 99 No1, Spring 1994, pp 141-156. 
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φκσο αθφκα θελά φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε απνδεκηψζεσλ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ εηαηξηψλ factoring. ε γεληθέο γξακκέο ε IFC απνηειεί κηα ηζρπξή βάζε πάλσ 

ζηελ νπνία κπνξνχλ νη δχν ρψξεο λα ελαξκνλίζνπλ ην δηκεξέο εκπφξην. 

Μηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία φζνλ αθνξά ηα πξντφληα ηνπ factoring επηρεηξεί ν 

Perry
21

 (1995). Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηνπ venture factoring 

δίλνληαο ηνλ παξαθάησ νξηζκφ. Σν venture factoring νξίδεηαη σο ε εθαξκνγή ηνπ 

παξαδνζηαθνχ factoring (πρ ρξεκαηνδφηεζε ηηκνινγίσλ θαη πξνηηκνινγίσλ) ζε κία 

λενζχζηαηε επηρείξεζε. Έηζη απηή ε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί ηνλ 

ζπλδπαζκφ παξνρήο θεθαιαίσλ (ρξεκαηνδφηεζε πξνηηκνινγίσλ) θαη πξνεμφθιεζεο 

ησλ απαηηήζεσλ παξέρνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην θεθάιαην εθθίλεζεο (seed 

capital) γηα ηελ επηρείξεζε. Ο κεραληζκφο κηαο ηέηνηαο ζπλαιιαγήο βαζίδεηαη ζε δχν 

βαζηθά ζηνηρεία. Πξψηνλ, ζε κηα απνδεδεηγκέλα ηθαλή δηνίθεζε (ην management ηεο 

εηαηξίαο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηζηνξηθφ επηηπρηψλ ζε δηαθνξεηηθά ventures) θαη 

δεχηεξνλ, ζε πςειήο πνηφηεηαο πειάηεο θαη απαηηήζεηο. Γειαδή εηαηξίεο κεγάινπ 

κεγέζνπο θαιήο θήκεο θαη πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηνχ ηνπ 

πξντφληνο έγθεηηαη θαη ζην γεγνλφο φηη εθηφο απφ ηηο γλσζηέο ακνηβέο ηεο εηαηξίαο 

factoring (ηφθνη θαη πξνκήζεηεο δηαρείξηζεο-αζθάιηζεο) ε εηαηξία factoring ιακβάλεη 

θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο εηαηξίαο. 

πσο δειαδή ζπκβαίλεη θαη κε ηηο εηαηξίεο venture capital. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ Mian & Smith θαη Smith & Schnucker ακθηζβεηήζεθαλ απφ 

ηνλ Sopranzetti
22

 (1998). Δάλ νη επηρεηξήζεηο πξαθηνξεχνπλ ηνπο εηζπξαθηένπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπο γηα λα απνθχγνπλ ηελ έθζεζε ηνπο ζε νπνηνδήπνηε πηζησηηθφ 

θίλδπλν ηφηε γηαηί νη factors πξνεμνθινχλ-αγνξάδνπλ ηνπο πην πνηνηηθνχο 

εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο; Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη επηρεηξήζεηο κε κεγάιε 

πηζαλφηεηα πηψρεπζεο πηζαλφλ λα κελ κπνξνχλ λα πξαθηνξεχζνπλ φιεο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο. πλεπψο ζα ππάξρεη κία ηεξαξρία ζηνλ ηξφπν πνπ ζα 

πξαθηνξεχζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο φπνπ πξψηα ζα πξαθηνξεπζνχλ νη πςειήο 

πνηφηεηαο ινγαξηαζκνί ρσξίο αλαγσγή, ζηελ ζπλέρεηα νη κεζαίαο πνηφηεηαο 

ινγαξηαζκνί κε αλαγσγή θαη ηέινο ζα απνξξηθζνχλ νη θαθήο πνηφηεηαο απαηηήζεηο. 
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Οη Summers & Wilson
23

 (2000) παξνπζίαζαλ κε ηελ κνξθή ππνζέζεσλ φινπο ηνπο 

ιφγνπο πνπ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ επηινγή κηαο επηρείξεζεο λα πξαθηνξεχζεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο. Δμέηαζαλ απηέο ηηο ππνζέζεηο εκπεηξηθά ζπιιέγνληαο ζηνηρεία, απφ 

655 εηαηξίεο, ζρεηηθά κε ηελ πηζησηηθή ηνπο πνιηηηθή. Απφ ηελ έξεπλα ηνπο 

δηαπηζηψζεθε φηη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο (ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαη πσιήζεσλ) 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο νη κηθξφηεξεο εηαηξίεο επηιέγνπλ ην  factoring. Ζ 

ππφζεζε ησλ Mian & Smith φηη εηαηξίεο κε επνρηθέο πσιήζεηο επηδηψθνπλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο κέζσ ηνπ factoring έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπγγξαθέσλ. Ζ ζηαζεξφηεηα ζηελ δήηεζε πξντφλησλ είρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

ρξήζε factoring γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αληίιεςε φηη ην factoring 

επσθειείηαη απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαιχπηνληαο εηαηξίεο κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ζηε δήηεζε πξντφλησλ ηνπο. Μεηαβιεηέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πίεζε ζπζρεηίδνληαη παξάιιεια θαη κε ηελ ρξήζε factoring. 

Δπίζεο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ πξντφληα αμίαο θαη είλαη εχθνια ξεπζηνπνηήζηκα 

απνηεινχλ δειαδή θαιή εμαζθάιηζε, δειαδή έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν ρξεκαηνδφηεζεο απφ κηα εηαηξία factoring. Οη εηαηξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο φξνπο πίζησζεο ζαλ αληαγσληζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπο είλαη πην πηζαλφ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ factoring. ηαλ νη φξνη 

πίζησζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ αληαγσληζηηθφ εξγαιείν ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε 

αθνζίσζε πφξσλ γηα ηελ δηνίθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ην 

factoring απνηειεί ειθπζηηθή ιχζε. Θεηηθή ζπζρέηηζε ρξήζεο ηνπ factoring βξέζεθε 

θαη απφ εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ πειάηεο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο. Απηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ην Γεκφζην ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ θίλδπλν φζνλ αθνξά ηηο 

πιεξσκέο αιιά παξνπζηάδεη πςειέο θαζπζηεξήζεηο. Δηαηξίεο πνπ παξάγνπλ 

πξντφληα παξαδνζηαθά θάλνπλ ρξήζε factoring ζε ζρέζε κε εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ 

θαηλνηφκα πξντφληα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε θαηλνηνκία ζηα πξντφληα 

κπνξεί λα εγθπκνλεί  θηλδχλνπο φζνλ αθνξά πνηνηηθέο δηαθνξέο θαη απνδνρήο ησλ 

πξντφλησλ απφ ηνλ πειάηε. Ζ ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ην factoring ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

θιάδνπο φπνπ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ. Ζ κφλε, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κεηαβιεηή ήηαλ ε έλδεημε κεγάισλ αληαγσληζηψλ. Δπνκέλσο, 

ζε αγνξέο φπνπ ππάξρνπλ κεγάινη αληαγσληζηέο νη ππφινηπεο εηαηξίεο έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην factoring. Αληίζεηα, απφ ην 
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αλακελφκελν απνηειέζκαηα αθνξνχζαλ ηελ ρξήζε factoring απφ εηαηξίεο νη νπνίεο 

ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πψιεζεο.  

ε γεληθέο γξακκέο νη εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ factoring απνηεινχλ κηθξέο ζε 

κέγεζνο εηαηξίεο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθή πίεζε.  

Σελ ζηξνθή ηεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ θήκε ηνπ factoring πεξηγξάθεη ζε 

άξζξν ηνπ ν Robertson
24

 (2001). χκθσλα κε έξεπλα (1999) πνπ δηεξεπλήζεθε απφ 

ην Accountancy Magazine δηαπηζηψζεθε φηη νη ινγηζηέο πιένλ ζπζηήλνπλ εμίζνπ ην 

factoring σο ρξεκαηνδνηηθή ιχζε φζν θαη ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κέζσ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο. ε παξφκνηα έξεπλα πνπ είρε ιάβεη ρψξα πξηλ 5 ρξφληα (1994) ην factoring 

δελ απνηεινχζε ηελ πξνηηκεηέα ιχζε. Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα έδεημε φηη νη ινγηζηέο 

βιέπνπλ ην factoring θαηάιιειν γηα αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο παξά γηα εηαηξίεο 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σέινο, ν ζπγγξαθέαο δίλεη κηα πεξηγξαθή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ factoring θαζψο θαη ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο.  

Ζ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αγνξά ηεο Κχπξνπ 

εξεπλήζεθε εηο βάζνο απφ ηνλ Λαδαξίδε
25

 (2001). Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

100 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Κχπξνπ ην 2001 θαη φζνλ αθνξά ην factoring κφιηο 

4,13% ησλ θππξηαθψλ επηρεηξήζεσλ ην ρξεζηκνπνηνχζε. Απφ απηέο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ρξεζηκνπνηνχζε ην θιαζζηθφ factoring ρσξίο αλαγσγή θαη νη θχξηνη ιφγνη 

ρξήζεηο ηνπ ήηαλ ε πιεξνθφξεζε πνπ είραλ ζε ζρέζε κε ην λέν πειαηνιφγην ηνπο 

θαζψο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ο θχξηνη ιφγνη κε 

ρξήζεο ηνπ factoring ήηαλ ε κε δηάδνζε θαη πιεξνθφξεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν, ε αλάκημε ηνπ factor κε ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο 

θαζψο θαη ηνπ ειιηπνχο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

εκαληηθή δνπιεηά ζρεηηθά κε ην factoring έρεη γίλεη θαη απφ ηνλ Soufani
26

 (2002) 

ζηελ εξγαζία ηνπ κε ηίηιν «Factoring as A Financing Option: Evidence from the 

UK». ε απηήλ ηελ εξγαζία αλαπηχζζνληαη θαη εμεηάδνληαη ππνζέζεηο ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο εμεγείηαη ε απφθαζε ηεο ρξήζεο ηνπ factoring σο ρξεκαηνδνηηθνχ 
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εξγαιείνπ, θαζψο θαη απφ ηη είδνπο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη. Οη ππνζέζεηο 

βαζίδνληαη ζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο ειηθία, 

πσιήζεηο, θιάδνο θαη λνκηθή κνξθή. Δπηπξφζζεηα ν Soufani ειέγρεη αλ ππάξρεη 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ factoring θαη ηεο πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δαλεηζκφ, ηηο 

εμαζθαιίζεηο πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη ην αλ νη εηαηξίεο αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο βξήθε φηη ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηρείξεζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ 

factoring απφ ην δείγκα ησλ εηαηξηψλ ην νπνίν εμέηαζε. Ηζρπξίδεηαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ factoring ηείλνπλ λα απνηεινχλ κηθξέο ζε κέγεζνο 

εηαηξίεο κε ζπγθέληξσζε ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα κε λνκηθή κνξθή αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ θαη εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Δπίζεο, απνηεινχλ εηαηξίεο πνπ έρνπλ 

κεγάιε αμία ζε εμαζθαιίζεηο θαη δάλεηα θαη πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

Δπηπξφζζεηα ν Soufani
27

 (2002) κέζσ έξεπλαο πνπ βαζίζηεθε ζε ζπλεληεχμεηο 

εμέηαζε ηελ ηξφπν πνπ νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο factoring (είηε απνηεινχλ αλψλπκεο 

εηαηξίεο είηε ζπγαηξηθέο ηξαπεδψλ) παξέρνπλ ρξεκαηνδφηεζε ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

Απφ ηελ έξεπλα αλαθάιπςε φηη νη θχξηνη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε 

γηα ρξεκαηνδφηεζε απνηεινχλ ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο κεηξάηαη κέζσ 

αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ θαη κέγεζνο πσιήζεσλ, ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, ηελ 

παιαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ 

εηζπξαμηκφηεηα θαζψο θαη ην κέγεζνο ησλ πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ. Σν πην ζεκαληηθφ 

απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη ρξεκαηνδνηηθνί 

νξγαληζκνί factoring δηαθέξνπλ σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζε ζρέζε κε ηηο ηξάπεδεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα είλαη πην ζεκαληηθφ ε 

εηζπξαμηκφηεηα ησλ ηηκνινγίσλ, παξάκεηξνο πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλε κε ηνλ 

ηχπν ηεο επηρείξεζεο, ηα πηζησηηθά ηηκνιφγηα θαη ηνλ ηχπν ηνπ πξντφληνο πνπ 

παξέρεηαη. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ factoring ζηελ Μ.Βξεηαλία ζπκβαδίδνπλ θαη επηβεβαηψλνληαη απφ 
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πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαη ν Soufani
28

 (2002) θαη νη Smith θαη 

Schnucker
29

 (1994).  

ρεηηθά κε ηελ απνκπζνπνίεζε ηνπ factoring σο ηειεπηαία πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

θαηέιεμε θαη ν Asselbergh
30

 (2002), ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζε 123 

επηρεηξήζεηο ζην Βέιγην. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ θαηέιεμε φπσο θαη 

πξνεγνχκελνη ζπγγξαθείο ζην γεγνλφο φηη ην factoring ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηθξέο 

θαη λενζχζηαηεο ζρεηηθά επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ έληνλεο ρξεκαηνδνηηθέο 

αλάγθεο ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπο ή ηεο έληνλεο επελδπηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο επηρεηξήζεηο κε έληνλεο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο ζηηο 

πσιήζεηο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ factoring. Με απηφ ην άξζξν απνδεηθλχεηαη φηη 

δελ πξνζαλαηνιίδνληαη νη πξνβιεκαηηθέο βειγηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ επηινγή ηνπ 

factoring. Δπίζεο νπνηαδήπνηε δπζπηζηία έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηνλ ζεζκφ αθνξά 

θπξίσο ηνλ θφβν ησλ επηρεηξήζεσλ λα ράζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ πειαηψλ ηνπο.  

Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ηνπ Sopranzetti
31

 (1999) ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη φηη νη  εηαηξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν θαζψο θαη 

νη εηαηξίεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη νκνινγηαθά δάλεηα κε ζπγθεθξηκέλνπ φξνπο 

(covenants) έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ζέινπλ λα πξαθηνξεχζνπλ ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. 

Έξεπλα ζρεηηθή κε ην factoring πξαγκαηνπνηήζεθε θαη απφ ηνπο Borgia et al
32

 

(2003). ην άξζξν ηνπο απηφ πξαγκαηνπνηνχλ θαηαξρήλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ δχν 

γεληθφηεξσλ θαηεγνξηψλ factoring γηα ηελ εμππεξέηεζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 

πειαηψλ. Απφ ηελ κηα ππάξρνπλ ηα ηκήκαηα factoring ηα νπνία αλήθνπλ ζε κεγάιεο 

ηξάπεδεο (American Express, Citicorp, Citibank) θαη πνπ εμππεξεηνχλ πνιχ κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ ηκήκαηα ή εηαηξίεο factoring ηα νπνία αλήθνπλ 

ζε ηνπηθέο ηξάπεδεο κηθξνχ κεγέζνπο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επηθεληξψλνληαη 

ζε πειάηεο κηθξνχ κεγέζνπο κε ξαγδαία αλάπηπμε. ηελ έξεπλα ηνπο απέζηεηιαλ 

εξσηεκαηνιφγην ζε εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην factoring. Οη πειάηεο επηιέρζεθαλ 
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απφ ηελ ιίζηα ηξηψλ εηαηξηψλ factoring κε έδξα ηελ Florida. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

αθνξνχζε εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ θάησ απφ 5 έηε, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε ηελ 

άπνςε φηη λέεο εηαηξίεο θάλνπλ ρξήζε ηνπ factoring. Σν 54% ησλ εξσηεζέλησλ είραλ 

ήδε απνξξηθζεί 3 κε 4 θνξέο απφ ηξάπεδεο γηα ηελ ρνξήγεζε δαλείνπ φπσο επίζεο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ιεηηνπξγνχζε ζε εγθαηαζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ 500 ηκ. 

Παξάιιεια άλσ ηνπ 60% παξνπζηάδεηαη αηζηφδνμν θαη πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη 

λέα πξντφληα, λα δηεηζδχζεη ζε λέεο αγνξέο ή λα επεθηείλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. Απφ ην δείγκα 31% πίζηεπε φηη ρσξίο ην factoring ζα ρξενθνπνχζε, ελψ 

40% φηη ζα επηβξαδχλνληαλ ε αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο. Σέινο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(70%) ήηαλ επραξηζηεκέλν απφ ηελ ζρέζε κε ηελ εηαηξία factoring κε ηελ νπνία 

ζπλεξγαδφηαλ. Ζ έξεπλα ηνπο ελψ είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα πεξηνξίδεηαη ζε 

κηθξφ δείγκα (59 εξσηεκαηνιφγηα ), ρσξίο γεσγξαθηθή δηαζπνξά (Florida) θαη κφλν 

ζε εηαηξίεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ factoring.  

Υξεζηκνπνηψληαο δεπηεξνγελή ζηνηρεία ν Banerjee
33

 (2003) εμέηαζε δχν βαζηθέο 

ππνζέζεηο. Πξψηνλ, φηη ν θιάδνο ηνπ factoring έρεη γλσξίζεη αλάπηπμε θαη δεχηεξνλ, 

φηη ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε ηνπ factoring ζε ιίγεο ρψξεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο ηνπ έδεημαλ φηη ην factoring είρε κηα ζχλζεηε (compound) αλάπηπμε ηεο 

ηάμεο ηνπ 13,54% ζε δηάζηεκα 19 εηψλ. Παξφια απηά ην κεξίδην ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο factoring απνηειεί ην 92-95% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. Σν εμαγσγηθφ factoring 

έρεη γλσξίζεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε (πεξίπνπ 15%) αιιά απνηειεί κηθξφ κέξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ φγθνπ factoring. Ηδηαίηεξε αχμεζε εηαηξηψλ factoring βξέζεθε ζε ΖΠΑ 

(13%) θαη Αθξηθή (13%) θαζψο θαη ζηελ Αζία έσο θαη ην 1997 θαζψο κεηά ηελ 

νηθνλνκηθή χθεζε ν ξπζκφο κεηψζεθε. Αληίζηνηρα ηα κεγέζε factoring ήηαλ 

αμηνζεκείσηα γηα ρψξεο φπσο Φηιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηαπσλία, 

Οιιαλδία θαη Ηζπαλία (πεξίπνπ 20% έσο ην 1997). Γηα λα βξεη ηελ πηζαλφηεηα 

ζπγθέληξσζεο ηνπ θιάδνπ ζε ιίγεο ρψξεο ρξεζηκνπνίεζε 3 δείθηεο (Γείθηεο 

πγθέληξσζεο, Γείθηεο Hirschman – Herfindhal, Γείθηεο Δληξνπίαο). χκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ βξήθε ζπγθέληξσζε ζε ιίγεο ρψξεο παξά ηελ αξγή αλάπηπμε θη ζε 

άιιεο ρψξεο.  
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Πξσηνπνξηαθή εξγαζία γηα ηελ αγνξά factoring ηεο Ηηαιίαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ηνπο Fiordelisi θαη Molyneaux
34

 (2004). ηελ νπζία απνηειεί ηελ πξψηε εξγαζία ε 

νπνία εμεηάδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. Κάλνληαο 

ρξήζε ηεο Πεξηβάιινπζαο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ (DEA, Data Envelopment Analysis) 

εμεηάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ηηαιηθήο αγνξάο factoring. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο έδεημαλ φηη ππάξρνπλ αξθεηέο επθαηξίεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο κε 

ην κέζν θφζηνο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο λα βξίζθεηαη κεηαμχ 14%-22%. Ζ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα νθείιεηαη θπξίσο ζε ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ παξά 

ζε ηερληθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ ηερληθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη πην 

εκθαλήο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν παξά ζηνλ θιάδν ηνπ factoring. Δπίζεο, δηαπίζησζαλ 

φηη ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο factoring δελ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Σέινο, 

ηα απνηειέζκαηα  δελ απνξξίπηνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε ηδηνθηεζία ηεο εηαηξίαο 

factoring (ζπγαηξηθή ηξάπεδαο ή μερσξηζηή εηαηξία) δελ επεξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο.  

Tνλ ζπζρεηηζκφ ηνπ factoring θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξψλ θαη κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε εξεχλεζαλ νη Baker et al (2004). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη έξεπλα ηνπο αθνξνχζε ηελ πεξηνρή ησλ ρσξψλ EU 8 (Σζερία, 

Δζζνλία, Οπγγαξία, Ληζνπαλία, Λεπθνξσζία, ινβαθία, ινβελία θαη Πνισλία). 

Δξεχλεζαλ πεξηζζφηεξν ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ην θαηά πφζν κεηαβιεηέο φπσο 

ε δνκή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ην λνκηθφ θαζεζηψο θαη πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα παίδνπλ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ή ππνβάζκηζε ηνπ factoring, ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο  βξήθαλ φηη ην θνξνινγηθφ πιαίζην παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ factoring, θαζψο επίζεο θαη ε χπαξμε ή κε 

ηεο πιεξσκήο ηνπ ραξηνζήκνπ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαηέιεμαλ φηη ην 

θνξνινγηθφ πιαίζην ζηελ EU8 επλνεί ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ. 

Ηζρπξίζηεθαλ φηη επεηδή ην factoring αλαιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο ησλ δαλεηδφκελσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα επδνθηκήζεη ζε ρψξεο 

φπνπ ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα είλαη πξσηφγνλν ή κε απνηειεζκαηηθφ. Δπίζεο ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ην factoring ρξεκαηνδνηεί ζηνηρεηά ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη δε ησλ 
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ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ θαζψο επίζεο ην φηη ζηεξίδεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ζεσξψληαο ηελ πνηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ πην ζεκαληηθή απφ φηη ηεο πηζηνιεπηηθήο 

βαζκνιφγεζεο (credit rating) ηνπ πειάηε, ζεσξείηαη πην αξκφδνπζα γηα λέεο 

επηρεηξήζεηο πςειφηεξνπ θηλδχλνπ. Παξφια απηά ην γεγνλφο φηη ζηηο ρψξεο απηέο ην 

ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηεο χπαξμεο 

δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ είλαη αλεπαξθέο δεκηνπξγνχληαη εκπφδηα γηα ηελ 

αλάπηπμε εηαηξηψλ factoring. Βιέπνπλ ινηπφλ ζαλ πηζαλφ πεδίν δξάζεο ησλ εηαηξηψλ 

factoring ηελ ρξεκαηνδφηεζε, δηαρείξηζε-είζπξαμε θαη αζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ρσξψλ απηψλ.  

Δπίζεο εκπεηξηθή έξεπλα απφ πιεπξάο δξαζηεξηνπνίεζεο εηαηξηψλ factoring ζηελ 

Διιάδα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Λαδαξίδε
35

 (2004).  Μέζσ ηεο έξεπλαο 

δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ Διιάδα πξνσζείηαη θπξίσο ην factoring κε αλαγσγή γηα ηελ 

εγρψξηα αγνξά,  ελψ ζην εμαγσγηθφ θνκκάηη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ην 

factoring ρσξίο αλαγσγή. Σν εκπηζηεπηηθφ factoring δελ απνιακβάλεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο θαζψο φιεο νη ζπκβάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε γλσζηνπνίεζε. εκαληηθφ 

ζεκείν ζηελ έξεπλα ήηαλ ην γεγνλφο φηη φιεο νη εηαηξίεο ήηαλ Αζελνθεληξηθέο κε 

παξαξηήκαηα ζε άιιεο πφιεηο ρσξίο ηδηαίηεξεο εμνπζίεο θαη νπζηαζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Ζ άπνςε πνπ επηθξαηεί είλαη φηη ε κε δηάδνζε ηνπ factoring νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζηελ δπζπηζηία ησλ 

επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηνλ ζεζκφ θαη ζηελ χπαξμε κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ.  

Οη Palia & Sopranzett
36

 (2004) επηηπγράλνπλ ηελ δεκηνπξγία ελφο βέιηηζηνπ πεδίνπ 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηζνξξνπίαο φζνλ αθνξά ηελ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ εηδηθά φηαλ 

ππάξρεη ν εζηθφο θίλδπλνο (moral hazard) απφ πιεπξάο ηνπ πσιεηή. ηελ νπζία ην 

άξζξν ηνπο απνηειεί ηελ ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο ηνπ Sopranzetti ν νπνίνο ππνζηήξηδε 

φηη νη πςειφηεξεο πνηφηεηαο απαηηήζεηο εθρσξνχληαη ρσξίο αλαγσγή, νη κέηξηαο 

πνηφηεηαο απαηηήζεηο εθρσξνχληαη κε αλαγσγή ελψ ε ακθηβφινπ πνηφηεηαο 

απαηηήζεηο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη ζπγγξαθείο 

εμέηαζαλ ηελ πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ. Δδψ ε 

εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο κπνξεί λα είλαη κεξηθή ζε αληίζεζε κε ην factoring φπνπ νη 

απαηηήζεηο απφ έλαλ πειάηε εθρσξνχληαη θαζνιηθά. Παξφια απηά ηα απνηειέζκαηα 

                                                 
35

 Λαδαξίδεο Ησάλλεο, «Οη Δηαηξίεο Factoring ζηελ Διιάδα», Δπηζηεκνληθφο Σφκνο πξνο ηηκή 

Μπακπαλάζε ηέξγηνπ «Οηθνλνκηθά πζηήκαηα, Αλαπηπμηαθέο Πνιηηηθέο θαη ηξαηεγηθέο ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή ηεο Πιαλεηηθήο Αγνξάο», 2004. 
36

 Palia Darius and Ben J. Sopranzetti, “Securitizing Accounts Receivables”, Review of Quantitative 

Finance and Accounting, Vol 22 No 1, January 2004, pp 22-38.  



27 

 

ήηαλ παξφκνηα θαζψο ην κέξνο ηεο ηηηινπνηεκέλεο απαίηεζεο ήηαλ πςειφηεξεο 

πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην ηκήκα (ρακειφηεξεο πνηφηεηαο θαη πςειφηεξνπ θηλδχλνπ) 

πνπ δηαηεξεί ζηελ θαηνρή ηνπ ν πσιεηήο. 

Ζ παξνπζία ηνπ factoring ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απνζαξξχλεηαη απφ ηελ έιιεηςε 

γξαθείσλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη αληίζηνηρε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Klapper
37

 (2005) δίλεη έκθαζε ζηελ 

κνλαδηθφηεηα ηνπ factoring σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν θαζψο βαζίδεηαη ζηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ νθεηιεηψλ (εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ) παξά ζε απηήλ 

ηνπ πξνκεζεπηή. Μπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε αδχλακν 

λνκηθφ πιαίζην θαη  πησρεπηηθφ δίθαην. Μέζσ ηνπ «αληίζηξνθνπ» factoring (reverse 

factoring) επηηπγράλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπνπ ε εηαηξία factoring αγνξάδεη ηηο απαηηήζεηο ελφο 

νθεηιέηε (πνιπεζληθή εηαηξία) ε νπνία πξνκεζεχεηαη απφ πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Nafin ζην Μεμηθφ φπνπ ιεηηνπξγεί ην 

reverse factoring κε επηηπρία ζε ζπλδπαζκφ κε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα απνζηνιήο-

δηαρείξεζεο ηηκνινγίσλ. ηελ έξεπλα βξέζεθε φηη ην factoring δελ έρεη ηδηαίηεξε 

απήρεζε ζε ρψξεο κε αδχλακν ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, 

γεγνλφο πνπ ελδπλακψλεη ηελ άπνςε γηα ρξήζε ηνπ reverse factoring  σο ιχζε γηα 

αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

αλάπηπμε ηνπο θαζψο θαη ηεο πξφζβαζεο ηνπο ζε ρξεκαηνδφηεζε παξνπζηάδνπλ νη 

Beck & Demirguc-Kunt
38

 (2006). Παξά ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ ηελ θχξηα 

νηθνλνκία πνιιψλ ρσξψλ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ρψξα ζε 

ρψξα. Έηζη ελψ ζηελ Ηηαιία νη εηαηξίεο πνπ θάλνπλ έλαξμε είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ζηεο Μ. Βξεηαλίαο, ζε βάζνο δεθαεηίαο νη βξεηαληθέο εηαηξίεο είλαη 

δηπιάζηεο ζε κέγεζνο απφ ηηο ηηαιηθέο. πκθσλνχλ κε ηελ Klapper ζην γεγνλφο φηη ην 

λνκνζεηηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο 

ην factoring γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξφζβαζεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ρξεκαηνδφηεζε. 
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Τπάξρεη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο παξαιείθζεθε απφ πξνεγνχκελνπο 

ζπγγξαθείο (Soufani, Klapper, Bickers, Mian & Smith θιπ) φζνλ αθνξά ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ factors. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αλ ν factor αλήθεη ζε ηξάπεδα ή 

απνηειεί μερσξηζηή νληφηεηα θαη ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Έηζη νη 

Schwitzer & Mattarocci
39

 (2006) δηαπίζησζαλ φηη νη factors πνπ απνηεινχλ κέιε 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ επσθεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο έρνληαο πξφζβαζε ζε 

πην θζελή ρξεκαηνδφηεζε, εκπεηξία θαη πιεξνθφξεζε γηα ηελ αγνξά πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη.  

Ζ Klapper (2006) ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελε εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ 

factoring σο κέζν ρξεκαηνδφηεζεο κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, εμέηαζε ηελ 

χπαξμε πηζαλήο ζπζρέηηζεο ηνπ factoring κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε εζληθψλ 

νηθνλνκηψλ (καθξννηθνλνκηθά κεγέζε), θαζψο θαη ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κε 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Υξεζηκνπνίεζε 

ζηνηρεία 10εηίαο (1993-2003) ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ factoring ζε 48 ρψξεο, νη 

νπνίεο δηαρσξίζηεθαλ ζε κέζνπ θαη πςεινχ εηζνδήκαηνο. Γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

κεγέζπλζε ηνπ factoring ρξεζηκνπνίεζε σο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο, ην θαηά 

θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ), ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθφξεζε γηα 

ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην θφζηνο απνδεκίσζεο γηα ηελ 

δηθαζηηθή δηεθδίθεζε νθεηιψλ, σο πνζνζηφ ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο.  ηα ζηαηηζηηθά 

κνληέια παιηλδξφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε, βξήθε φηη ην factoring κεγεζχλεηαη ζε 

ρψξεο κε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αχμεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πσιήζεσλ. Δπηπιένλ βξέζεθε φηη ην factoring, γλσξίδεη κεγαιχηεξε αλάπηπμε ζε 

ρψξεο κε κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε πιεξνθφξεζε, γηα ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε 

επηρεηξήζεσλ. Σέινο βξέζεθαλ ηζρλέο απνδείμεηο φηη ην factoring αλαπηχζζεηαη ζε 

ρψξεο φπνπ ην λνκηθφ πιαίζην θαζηζηά δχζθνιε θαη θνζηνβφξα ηελ δηεθδίθεζε 

νθεηιψλ.  

Ζ χπαξμε ζηξαηεγηθήο απφ πιεπξάο ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο ζχκθσλα κε ηνλ Beaver
40

 (2007). 

Πεξίπνπ ην 25% ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ (ζηελ Ακεξηθή) θιείλεη κεηά απφ 2 έηε 

ιεηηνπξγίαο ελψ ην 63% κεηά απφ έμη ρξφληα. ηελ δηθή ηνπ έξεπλα ν ζπγγξαθέαο 

ζπγθεληξψλεη δείγκα 87 εηαηξηψλ (Μ. Βξεηάληα) απφ ηνπο θιάδνπο θαηαζθεπψλ, 
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μελνδνρείσλ θαη catering, ελδπκάησλ, κεηαθνξψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ. Απφ απηέο 

ηηο εηαηξίεο πνπ επηβίσζαλ θαη αλαπηχρζεθαλ έλα θχξην γλψξηζκα ηνπο ήηαλ ε ρξήζε 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ή/θαη ρξεζηκνπνηψληαο factoring. 

Γεγνλφο πνπ καο δίλεη κία άιιε ζθνπηά γηα ην πψο ην factoring κπνξεί λα βνεζήζεη 

κία επηρείξεζε ζηνλ ζηξαηεγηθφ ηεο ζρεδηαζκφ.  

Οη Montibeller et al
41

 (2007) εζηίαζαλ ηελ έξεπλα ηνπο ζηελ δεκηνπξγία ελφο 

πζηήκαηνο Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ 

εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ απφ κηα εηαηξία factoring. Ζ έξεπλα ηνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αθνξά ηελ αγνξά ηεο Βξαδηιίαο θαζψο ζε αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο ιφγσ ηνπ αλαμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ αζηαζνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ θαζίζηαηαη δχζθνινο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ ελέρεηαη ζηελ εθρψξεζε απαηηήζεσλ. Πηζηεχνπλ φηη ε δεκηνπξγία ελφο 

ράξηε ινγηθήο (reasoning map) ζα κπνξνχζε λα εμαιείςεη ηα πξνβιήκαηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ θαη λα εμνξζνινγήζεη ηελ δηαδηθαζία θαζψο ζηελ 

παξνχζα θάζε νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ factoring 

παίξλνληαη βαζηζκέλεο ζε επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, ζε πξνζσπηθά πηζηεχσ θαη 

γλψζε ηεο «αγνξάο». Γειαδή δελ βαζίδνληαη ζε πνζνηηθά θαζψο θαη αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηηο επηινγέο πην επίθνβεο θαη επηθίλδπλεο. Απηφ 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ ηηκνιφγεζε θαη πςειά επηηφθηα πνπ ρξεψλνληαη. 

Οη Cosh Andy et al (2009) εμέηαζαλ ηνπ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πνζνζηφ 

απνξξίςεσλ ζε αηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε. Οη πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εμέηαζαλ ζπκπεξηειάκβαλαλ ηξάπεδεο, εηαηξίεο leasing, venture 

capital, έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ πξνκεζεπηψλ, business angels, θαη factoring. 

ηα απνηειέζκαηα ηνπο βξέζεθε φηη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ κεγαιχηεξε 

πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ αλεμάξηεηνπο επελδπηέο, ελψ ην ζεκαληηθφηεξν 

ζηνηρείν γηα ην χςνο θαη ηελ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε αθνξά ην κέγεζνο 

ελεξγεηηθνχ κηαο επηρείξεζεο. ζνλ αθνξά ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

απφ εηαηξίεο factoring, ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ έγθξηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε πςειήο θεξδνθνξίαο. 
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Οη Borgia et al (2010) εμέηαζαλ ηελ ζπζρέηηζε κεγέζπλζεο ηνπ factoring  κε ηελ 

πνηφηεηα δηαθπβέξλεζεο κηαο ρψξαο. To factoring απαληάηαη ζε ρψξεο κε αζζελέο 

λνκηθφ πιαίζην, φπνπ ε αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο είλαη ζαθψο εληζρπκέλε θαη 

απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ κεγέζπλζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. Τπνζηεξίδνπλ φηη ζε αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ε ρξήζε ηνπ 

factoring είλαη πην έληνλε, ελψ παξάιιεια ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε είλαη 

απνηέιεζκα θαθήο δηαθπβέξλεζεο κηαο ρψξαο, θελφ ην νπνίν έξρεηαη λα θαιχςεη ην 

factoring. Παξφια απηά ε αλάπηπμε ηνπ factoring ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ βειηίσζε 

δηαθπβέξλεζεο κηα ρψξαο. Δπηπιένλ βξήθαλ φηη ν δείθηεο δηαθζνξάο κηαο ρψξαο 

ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ factoring, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη θπξίσο 

ζηελ κείσζε επελδχζεσλ ζε ρψξεο κε έληνλν δείθηε δηαθζνξάο θαζψο θαη ζηελ 

κεησκέλε αλάπηπμε πνπ θαη’ επέθηαζε κεηψλεη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ. ε ρψξεο κε έληνλε δηαθζνξά δελ ππάξρεη λνκηθή θάιπςε γηα ηελ 

δηεθδίθεζε επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο 

ιφγνπο χπαξμεο ηνπ factoring.  

2.4 πκπεξάζκαηα 

Ζ ελφηεηα απηή αζρνιήζεθε κε ηελ δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ην factoring. Ζ ζπληξηπηηθή βηβιηνγξαθία αθνξά έξεπλεο ζην 

εμσηεξηθφ, ελψ ειάρηζηε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη δηεμαρζεί ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ε νπνία λα ζρεηίδεηαη κε ην factoring. Μηα θαηεγνξία κειεηψλ Mian & 

Smith (1992), Soufani (2001), Asselbergh (2002), Λαδαξίδεο (2001) αζρνιήζεθε κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ ρξήζε ηνπ factoring. Παξαηεξήζεθε κία νκαδνπνίεζε ζηα 

απνηειέζκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, φπνπ κία θαηεγνξία ζηελ εμεηαδφκελε 

βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη ην factoring ρξεζηκνπνηείηαη απφ λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο, κηθξνχ κεγέζνπο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πίεζε θαη 

έρνπλ ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα (Mian & Smith (1992), Sopranzetti (1998), 

Sopranzetti (1999), Summers & Wilson (2000)), ελψ άιινη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε ρξήζε ηνπ factoring ζρεηίδεηαη κε ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ην επηιέγνπλ θαη ζηελ ρξήζε ηνπ γηα ηελ βειηίσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ 

(Asselbergh (2002),  Imhof (1992)). Άιιε θαηεγνξία κειεηψλ αζρνιήζεθε κε 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

εζληθψλ νηθνλνκηψλ θαη πσο απηνί νη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 



31 

 

factoring ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο (Baker et al (2004), Klapper (2006), Borgia (2010)). 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο βξέζεθαλ ζπζρεηηζκνί κεηαμχ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ, θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο, ηεο πνηφηεηαο 

δηαθπβέξλεζεο, δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ σο πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο αλάπηπμεο ηνπ 

factoring. 

Έρνληαο κειεηήζεη ζε βάζνο ηελ πξναλαθεξζείζα βηβιηνγξαθία δελ βξέζεθε 

εξεπλεηηθφ έξγν, ην νπνίν λα ζρεηίδεηαη κε ην factoring  ζηελ Διιάδα θαη ηνπο 

ιφγνπο επηινγήο ηνπ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Οη βαζηθνί ιφγνη επηινγήο 

ηνπ factoring ζεσξνχκε φηη ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ factoring (ξεπζηφηεηα, 

δηαρείξηζε θαη αζθάιεηα) θαη ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πεξαηηέξσ κειέηεο θαζψο 

ζα ζπζρεηηζηνχλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ. Δπηπξφζζεηα ζα αλαιπζεί ν ηξφπνο πξνψζεζεο ηνπ factoring  απφ ην 

δίθηπν ησλ ειιεληθψλ Σξαπεδψλ θαζψο επίζεο θαη ζπγθεθξηκέλνη πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο σο πξνο ηελ πξνλνκηαθή πξνψζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ FACTORING – ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΔΗΓΖ 

FACTORING
42

 

3.1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ελδειερψο νη κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ 

factoring θαη ηα είδε πνπ ζπλαληάηαη ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν, 

ελψ παξάιιεια ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν δηέπεη ην 

factoring θαζψο επίζεο θαη ζηηο λνκηθέο έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ηελ ζχκβαζε 

πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ. Δπηπξφζζεηα ζα παξνπζηαζηεί ε εμέιημε 

ηνπ ζεζκνχ ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ζ αγνξά ηνπ factoring 

εηδηθφηεξα κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 άξρηζε λα γλσξίδεη ηδηαίηεξε άλζεζε ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά. Σα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηδφκαζηε πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ 

F.C.I (Factors Chain International), ν νπνίνο ελζσκαηψλεη πεξίπνπ ην 57% ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο factoring, γεγνλφο πνπ καο δίλεη κηα αξθεηά νινθιεξσκέλε 

εηθφλα. ε εζληθφ επίπεδν ηα ζηνηρεία ηνπ FCI αληηθαηνπηξίδνπλ ζρεδφλ ην 95% ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο. Σα ππφινηπν 5% ηε ειιεληθήο αγνξάο θαιχπηεηαη απφ ην 

International Factors Group.  

3.2 Θεζκηθό Πιαίζην - Οξηζκνί Factoring θαη ε ύκβαζε Factoring 

ρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ factoring ππάξρεη εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία ε νπνία 

απνδίδεη άιιεο θνξέο νινθιεξσκέλε ή απνζπαζκαηηθή εξκελεία ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ factoring.  

Ξεθηλψληαο ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα πξέπεη 

λα αλαθεξζνχκε ζηηο πξψηεο Πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο φπνπ 

κε ηηο ππ’αξηζκ. 959/10.3.87, 1117/30.7.87, 355/15.5.87 θαη 399/30.8.88 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο έληαμεο ηνπ ζεζκνχ ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Ζ ΠΓΣΔ 959/87 θάιππηε πιεξέζηεξα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ελψ ε 

ΠΓΣΔ 1117/87 εηζάγεη ηνπο φξνπο factoring θαη forfaiting φπσο αθξηβψο ηζρχεη θαη 

ζην δηεζλέο εκπφξην. Ζ ΠΓΣΔ 355/87 πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ factoring ζηελ 

                                                 
42

 Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ ICAP, απφ ηνλ FCI 

(Factors Chain International) θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.factor-chain.com. Δπηπιένλ 

ζηνηρεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην IFG (International Factors Group) θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.ifgroup.com θαζψο θαη απφ ηελ Διιεληθή Έλσζε Factoring θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.hellenicfactors.gr  

http://www.factor-chain.com/
http://www.ifgroup.com/
http://www.hellenicfactors.gr/
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Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ελψ ε ΠΓΣΔ 399/87 επηηξέπεη ζε ειιεληθέο 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο λα αλαζέηνπλ ηελ δηελέξγεηα πξάμεσλ factoring-forfaiting ζε 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε (ΠΓΣΔ 959/10.3.87) γηα ρακειφ 

θφζηνο ρξήκαηνο πξνο ηνπο εμαγσγείο θαζψο πεξηνξίδεη ηνλ εθηνθηζκφ κε επηηφθην 

LIBOR (δηαηξαπεδηθή αγνξά επξσλνκηζκάησλ Λνλδίλνπ) πξνζαπμεκέλν κέρξη δχν 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (2%).  

Οπζηαζηηθά ηo factoring εηζήρζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κε ηνλ λφκν 1905/1990 

(χκβαζε πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο), κε ηελ 

νλνκαζία πξαθηνξεία επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ. Ο λφκνο απηφο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξψζεθε κε Πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη κε ην 

λφκν 2367/1995 (Νένη Υξεκαηνπηζησηηθνί ζεζκνί θαη άιιεο δηαηάμεηο). χκθσλα κε 

ηα λνκνζεηηθά θείκελα ε ζχκβαζε πξαθηνξείαο θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο κεηαμχ ελφο 

θαηά θχξην επάγγεικα πξνκεζεπηή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη ελφο πξάθηνξα 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, ν νπνίν αλαιακβάλεη λα παξέρεη ζηνλ πξνκεζεπηή, γηα 

ην δηάζηεκα πνπ ζπκθσλείηαη, έλαληη ακνηβήο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη είζπξαμε κίαο ή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πξνκεζεπηή, ηδίσο απφ ζπκβάζεηο πψιεζεο αγαζψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο ή 

εθηέιεζε έξγσλ. Πεξηερφκελν ηνπ factoring απνηειεί ηδίσο ε εθρψξεζε απαηηήζεσλ 

ζηνλ factor κε ή ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο, ε εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ είζπξαμε ηνπο, 

ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνκεζεπηή κε πξνεμφθιεζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή ή 

λνκηθή παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ, ε δηαρείξηζε ηνπο, ε νιηθή ή κεξηθή 

θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ ζχκβαζε factoring κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη θαη ζε κε γεγελεκέλεο απαηηήζεηο φπσο επίζεο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ, κε 

κνξθή εηδηθνχ αλνηρηνχ ινγαξηαζκνχ, ηνπ χςνπο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ ν 

πξάθηνξαο αλαιακβάλεη θάζε θνξά λα θαιχςεη. Με ην λφκν 2367/1995 θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 1 παξ.3  ζεζκνζεηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εηζαγσγηθνχ factoring ε νπνία πεξηγξάθεη φηη αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα 

είλαη θαη απαηηήζεηο έλαληη πειαηψλ ζην εμσηεξηθφ απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην εμσηεξηθφ νίθσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα, φπσο επίζεο θαη 

απαηηήζεηο νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ έλαληη πειαηψλ ηνπο ζηελ Διιάδα. 
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χκθσλα κε ηνλ Μεηζηφπνπιν
43

 (1989) ην factoring πνπ ζπλδέεηαη ή πξέπεη λα 

ζπλδεζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, είλαη κία ελαιιαθηηθή ή 

ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ δελ αληαγσλίδεηαη ηνλ παξαδνζηαθφ 

δαλεηζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ θέξλεη λέεο ζπλαιιαθηηθέο ππεξεζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

κε ην factoring επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δηαθαλνλίδνληαη πξνζεζκηαθά. 

Γηα ηελ αθξίβεηα, νη επηρεηξήζεηο εθρσξνχλ ηελ επζχλε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπο ζε έλαλ εμεηδηθεπκέλν θνξέα ηξαπεδηθνχ ραξαθηήξα (πξάθηνξα), απφ ηνλ νπνίν 

ν πξνκεζεπηήο-εθρσξεηήο (πσιεηήο-εμαγσγέαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ) 

εηζπξάηηεη ηελ αμία ηνπο. Γειαδή είλαη ε εγγχεζε είζπξαμεο ή πξνεμφθιεζεο 

(ρξεκαηνδφηεζεο) ησλ απαηηήζεσλ (ηηκνινγίσλ), ζην φλνκα ηξίησλ, έλαληη 

πξνκήζεηαο. 

Καηά ηνλ Μαιαθφ
44

 (1989) ην factoring  είλαη ε εξγαζία ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο 

εθρσξνχληαη φιεο ή κέξνο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ απαηηήζεσλ ελφο πσιεηή (παξνπζψλ 

ή κειινληηθψλ) ζηελ εηαηξία factoring, πνπ αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε , ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε θαη είζπξαμε ησλ εθρσξνχκελσλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη ηε 

ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πξνθαηαβνιψλ έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ηηκνινγίσλ, κε ή 

ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηνπ πσιεηή (θαη πειάηε ηνπο). 

Αλάινγν νξηζκφ δίλεη θαη ν Βάζεο
45

 (1995) φπνπ ην factoring είλαη κία ζχκβαζε 

κεηαμχ αθελφο ηνπ factor  ή ηνπ πξάθηνξα, πνπ είλαη ζπλήζσο ηξάπεδα ή ζπγαηξηθή 

ηξάπεδαο θαη αθεηέξνπ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο επηηεδεπκαηία ή εκπφξνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ πνπ απνθαιείηαη πξνκεζεπηήο, δπλάκεη ηεο νπνίαο ν πξψηνο αλαιακβάλεη 

ηελ είζπξαμε φισλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο δεχηεξεο πνπ γελλψληαη απφ ηελ πψιεζε 

πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο ηνπ factor ζπλίζηαληαη ζηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηε 

θεξεγγπφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπ πξνκεζεπηή, ζηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

απαηηήζεσλ, ζηελ φριεζε ησλ νθεηιεηψλ θαη ελδερνκέλσο ηε δηθαζηηθή επηδίσμε ηεο 

είζπξαμεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ παξαθξαηεί έλα πνζνζηφ ηεο απαίηεζεο, σο ακνηβή.  

                                                 
43

 Μεηζίνπνπινο Θ. Γηάλλεο, «Factoring-Forfaiting” (χγρξνλνη Θεζκνί Υξεκαηνδνηήζεσλ), 

Δθδφζεηο κπίιηαο «Σν Οηθνλνκηθφλ», 1989. 
44

 Μαιαθφο Παλαγηψηεο, «Δμαγσγηθφ Factoring», Η.Δ. Ηλζηηηνχην Δμαγσγηθψλ πνπδψλ Αζήλα, 

1989. 
45

 Βάζεο Β. Βαζίιεο, «Ζ χκβαζε Factoring», Δθδνηηθφο Οίθνο Αθνί Π. άθθνπια, Αζήλα 1995. 
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Δπηπιένλ ν Φπρνκάλεο
46

 (1996) πξνζεγγίδνληαο εηπκνινγηθά ηελ ιέμε factoring, 

ηνλίδεη ηελ πξνέιεπζε απφ ηo ιαηηληθφ ξήκα facere ή facio πνπ ζεκαίλεη «απηφο πνπ 

πξάηηεη», θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην φξν πξαθηνξείαο νξίδεη ην factoring σο ηελ 

ζχκβαζε πξαθηνξείαο (κίζζσζε έξγνπ), κε ηελ νπνία ν πξάθηνξαο αλαιακβάλεη ηελ 

είζπξαμε ηηκνινγηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε ηνπ θαη ηε ινγηζηηθή 

ηνπο παξαθνινχζεζε. 

Ο Γαιάλεο
47

 (1994) απνδίδεη ηνλ φξν factoring σο «Αλάιεςε απαηηήζεσλ ηξίησλ» ή 

«δηελέξγεηα πξάμεσλ αλαδφρνπ είζπξαμεο εκπνξεπκαηηθψλ απαηηήζεσλ»  ή 

«ζχκβαζε πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ», φπνπ ην factoring είλαη κηα 

ελαιιαθηηθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δελ αληαγσλίδεηαη ηνλ παξαδνζηαθφ 

δαλεηζκφ αιιά ηνλ ζπκπιεξψλεη θαη ζπλνδεχεηαη θη απφ άιιεο ππεξεζίεο. Με ηελ 

εθαξκνγή ηνπ factoring, νη επηρεηξήζεηο εθρσξνχλ (πσινχλ) ηελ επζχλε είζπξαμεο 

ησλ απαηηήζεσλ ζηνλ πξνκεζεπηή-εθρσξεηή (πσιεηή ησλ πξντφλησλ), φπνπ ν factor 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αμηνινγεί ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ νθεηιεηψλ, λα 

πξνζηαηεχεη θαηά ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, λα παξέρεη εγγπήζεηο, λα παξαθνινπζεί 

ηελ ινγηζηηθή δηαρείξηζε θαη βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο 

πξνεμφθιεζεο ησλ εθρσξνχκελσλ απαηηήζεσλ. 

Μία πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαη απφδνζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ factoring 

επηηπγράλεηαη απφ ηνλ Αιεμαλξίδε
48

 (2004) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν factoring ή 

πξαθηφξεπζε επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαιείηαη ε ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν πσιεηήο εκπνξεπκάησλ ή ππεξεζηψλ κε πίζησζε, εθρσξεί 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπ ζε εηαηξία factoring (πνπ νλνκάδεηαη θαη 

πξάθηνξαο ή factor). Ζ ελ ιφγσ εηαηξία ( πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ηξάπεδα) 

αλαιακβάλεη λα παξέρεη ζηνλ πσιεηή ησλ εκπνξεπκάησλ ή θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ρξεκαηνδφηεζε (κε ηε κνξθή πξνθαηαβνιψλ έλαληη ηεο αμίαο ησλ αληίζηνηρσλ 

ηηκνινγίσλ), θάιπςε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαη δηαρείξηζε (ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε-είζπξαμε) ησλ εθρσξνχκελσλ απαηηήζεσλ. 

εκαληηθή εξγαζία λνκηθήο θχζεο ζρεηηθή κε ηελ ζχκβαζε factoring 

πξαγκαηνπνίεζε ν Βάζεο
49

 (1995). Ζ αλαθνξά ηνπ ζπγγξαθέα ζηνλ νξηζκφ ηνπ 
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 Φπρνκάλεο Γ. πχξνο, «Σν Factoring σο ζχκβαζε Πξαθηνξείαο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ», 

Δθδφζεηο. άθθνπια Θεζζαινλίθε, 1996. 
47

 Γαιάλεο Π. Βαζίιεηνο, «Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising, Venture Capital», Δθδφζεηο Α. 

ηακνχιεο, Αζήλα-Πεηξαηάο 1994. 
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 Αιεμαλδξίδεο Α. Μηραήι, «Υξεκαηνδνηηθή Γηαρείξηζε», χγρξνλε Δθδνηηθή Αζήλα 2004. 
49

 Βάζεο Β. Βαζίιεο, «Ζ χκβαζε Factoring», Δθδνηηθφο Οίθνο Αθνί Π. άθθνπια, Αζήλα 1995. 



36 

 

factoring είλαη θαηαιπηηθή θαζψο ν ίδηνο ν λφκνο δεκηνπξγεί αζάθεηεο. εκείν 

έληνλεο θξηηηθήο θαη ζπδεηήζεσλ απνηειεί ε επηζήκαλζε ηνπ λφκνπ (1905/90) ζην 

άξζξν 1 παξ.1 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ, θαζψο ζην δεχηεξν εδάθην πξνζδηνξίδεηαη ζαλ εηδηθφηεξν πεξηερφκελν 

ηεο ζχκβαζεο ε εθρψξεζε, ε εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ είζπξαμε, ε ρξεκαηνδφηεζε, ε 

ινγηζηηθή ή λνκηθή παξαθνινχζεζε, ε δηαρείξηζε ηνπο θαη ε νιηθή ή κεξηθή θάιπςε 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. χκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα ε γξακκαηηθή εξκελεία ηεο 

δηάηαμεο δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ζην πξψην εδάθην πεξηέρεηαη ν γεληθφο 

νξηζκφο ηεο ζχκβαζεο factoring θαη ζην δεχηεξε εδάθην κε ηελ ιέμε «ηδίσο» 

παξαηίζεληαη θάπνηεο εηδηθφηεξεο εθθάλζεηο ηεο ζπκβαηηθήο απηήο κνξθήο.  Απηήλ 

ηελ εξκελεία δίλεη ν Γεσξγηάδεο
50

 (1992) φπνπ ραξαθηεξίδεη σο ζχκβαζε factoring 

φηαλ πθίζηαηαη είζπξαμε θαη παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ 

άπνςε απηή ζχκθσλα κε ηνλ Βάζε δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ζσζηή δηφηη νη ζπκβάζεηο 

πνπ πεξηγξάθνληαη σο πεξηερφκελν ηνπ factoring ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 1 είλαη ηδηαίηεξνη θαη απηνηειείο ζπκβαηηθνί ηχπνη. Οξηζκέλνη απφ απηνχο 

φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, δελ έρνπλ θακία 

ζπγγέλεηα κε ηε ζπκβαηηθή κνξθή ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ. Σέινο έλα επηρείξεκα θαηά 

ηεο άπνςεο φηη ε αλάιεςε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα απνηειέζεη ην κφλν 

ή ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν κηαο ζχκβαζεο factoring κπνξεί λα αληιεζεί θαη απφ 

ηε ξχζκηζε φπνπ επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία εηδηθνχ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ κε 

έθπησζε έσο 3% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θηλδχλσλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ. Δάλ θχξηα ππνρξέσζε ηνπ factor 

ήηαλ ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο, ηφηε ε θνξνινγηθή απαιιαγή ζα ήηαλ εληειψο 

αδηθαηνιφγεηε.  

3.2.1 ύκβαζε Factoring θαη Δθρώξεζε Απαίηεζεο 

Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ  ιεηηνπξγία ηνπ factoring απνηειεί ε εθρψξεζε απαηηήζεσλ 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ Πξάθηνξα. Παξάιιεια κε ηνλ λ.1905/1990 (άξζξν 2 &3) 

φπνπ νξίδεηαη ε ζχκβαζε εθρψξεζεο σο νπζηψδεο ζηνηρείν ζηα πιαίζηα ηεο 

ζχκβαζεο factoring, ν λνκνζέηεο πξνβιέπεη ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

455 ηνπ ΑΚ φηη «ν δαλεηζηήο κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ζε άιινλ ηελ απαίηεζε ηνπ, 

ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ νθεηιέηε (εθρψξεζε)». Γηα ηελ δπλαηφηεηα ηεο εθρψξεζεο 

γίλεηαη ιφγνο ζηνλ λ. 1905/1990 ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1§2 εδ.α’, αίξνληαο θάζε 
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 Γεσξγηάδεο . Απφζηνινο, «Νέεο Μνξθέο πκβάζεσλ ηεο χγρξνλεο Οηθνλνκίαο», Δθδφζεηο Αλη. 

Ν. άθθνπια, Αζήλα – Κνκνηελή, 1992. 
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ακθηβνιία γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο, δεδνκέλνπ φηη ζπλήζε πξαθηηθή ζηηο ζπλαιιαγέο 

απνηειεί ε ζπκθσλία γηα ηελ εθρψξεζε φισλ γεληθά ησλ παξφλησλ θαη κειινληηθψλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή ή κίαο πξνζδηνξηζκέλεο θαηεγνξίαο ηνπ ρσξίο 

δηαθξίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ηε επηιεθηηθήο εθρψξεζεο πξνο 

ησλ πξάθηνξα ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ κε θξηηήξηα πζηεξφβνπια
51

. 

Δπηπιένλ είλαη αδηάθνξν ην αλ πξνέξρνληαη νη απαηηήζεηο απφ ζπλαιιαγέο κε 

νθεηιέηεο ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ, θαζψο απηφ πξνβιέπεηαη κε ηελ δηάηαμε 

ηνπ άξζξ. 1§3, φπνπ νξίδεηαη φηη «αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πξαθηνξείαο 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα είλαη θαη απαηηήζεηο έλαληη πειαηψλ 

εμσηεξηθνχ, απφ επηρεηξεκαηηθή  δξαζηεξηφηεηα ζην εμσηεξηθφ νίθσλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα, φπσο θαη απαηηήζεηο νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ έλαληη 

πειαηψλ ηνπο ζηελ Διιάδα». 

χκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3§3 ηνπ λ.1905/1990 απαγνξεχεηαη ε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο πξάθηνξεο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ γηα 

ηελ ίδηα απαίηεζε., εθηφο θαη αλ νη πξάθηνξεο ζπλαίλεζαλ ζηελ ζχλαςε ησλ 

ζπκβάζεσλ απηψλ. χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε 

ηεο ίδηαο απαίηεζεο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο πξάθηνξεο.  

3.2.2 ύκβαζε Factoring θαη αλαγγειία ηεο ζύκβαζεο ζηνλ νθεηιέηε 

Καηά ηνλ λ. 1905/1990 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 §2, σο αλαγγειία 

ζεσξείηαη ε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηνλ νθεηιέηε ηελ χπαξμεο ηεο ζχκβαζε κεηαμχ 

ηνπ πξάθηνξα θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ε αλαγξαθή ζηα πξν εμφθιεζε 

παξαζηαηηθά ηε ηαπηφηεηαο ηνπ πξάθηνξα. 

χκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2§4, ν πξάθηνξαο δελ απνθηά ηα ζπκθσλεζέληα 

κε ηελ ζχκβαζε εθρψξεζεο δηθαηψκαηα απέλαληη ζηνλ νθεηιέηε θαη ηξίηνπο, πξνηνχ 

ιάβεη ρψξα ε αλαγγειία πξνο ηνλ νθεηιέηε ζχκθσλα κε ηελ §2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.  

3.2.3 Ζ ζύκβαζε Factoring ζηα πιαίζηα ηνπ λ. 2844/2000 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 έσο 15 ηνπ λ. 2844/2000 εηζάγεηαη ζχζηεκα 

δεκνζίεπζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο εθρψξεζεο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη θαη’ 

επέθηαζε θαη ζηελ ζχκβαζε πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, κε ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζε δεκφζηα βηβιία.    
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Με ηελ έλλνηα ηεο εθρψξεζεο απαηηήζεσλ, πξνθχπηεη απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε 

ηνπ λ.2844/2000, φηη ελλνείηαη ε θαηαπηζηεπηηθή εθρψξεζε απαηηήζεσλ δειαδή απηή 

πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε απαίηεζεο ηνπ εθδνρέα-δαλεηζηή έλαληη ηνπ 

εθρσξεηή-νθεηιέηε. Χο ηνχηνπ απνθιείεηαη ε πεξίπησζε ηνπ γλήζηνπ factoring 

(ρσξίο αλαγσγή), θαζψο ζηελ πεξίπησζε απηή πξφθεηηαη γηα πψιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

απαηηήζεσλ φπνπ πηζηψλεηαη πνζφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξάθηνξα σο ηίκεκα γηα ηελ 

αγνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ factoring κε 

αλαγσγή ν πξνκεζεπηήο πξνρσξεί ζηελ θαηαπηζηεπηηθή εθρψξεζε απαηηήζεσλ 

έλαληη ησλ νπνίσλ ιακβάλεη δαλεηζκφ. πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη νη φξνη ηνπ λ. 

2844/2000 πεξί δπλεηηθήο δεκνζίεπζεο ηεο ζχκβαζεο εθρψξεζεο ζηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηνλ λφκν δεκφζηα βηβιία εθαξκφδνληαη θαη ζηε ζχκβαζε ηνπ factoring (κε 

αλαγσγή), δεδνκέλνπ φηη απηφ απνηειεί θαηαπηζηεπηηθή εθρψξεζε απαηηήζεσλ, 

θαζψο ε εθρψξεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα πιαίζηα ηνπ γίλεηαη πξνο εμαζθάιηζε ηνπ 

δαλεηζκνχ πνπ παξέρεη ν πξάθηνξαο ζηνλ πξνκεζεπηή
52

. πσο πξναλαθέξζεθε ε 

εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά παξέθθιηζε ή 

ζπλαηλέζεη ζε πεξηζζφηεξνπο εθ ηνπ ελφο  πξάθηνξεο. ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή, πξνθχπηεη ην πξφβιεκα 

ρξνλνινγηθήο δηαδνρήο σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ απφ ηελ ίδηα 

απαίηεζε. Οη εθδνρείο, δειαδή νη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πξαθηνξείαο 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, ζα πξέπεη λα πξνρσξνχλ ζηελ δεκνζίεπζε ησλ 

ζπκβάζεσλ ζηα εηδηθά βηβιία ησλ ελερπξνθπιαθείσλ ή ππνζεθνθπιαθείσλ κέρξη ηελ 

ίδξπζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξσζνχλ θαη λα απνθχγνπλ ηνλ θίλδπλν απψιεηαο 

ησλ εθρσξνχκελσλ απαηηήζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ άιινο δαλεηζηήο πξνεγεζεί ζηε 

εγγξαθή θαη δεκνζίεπζε ηεο πξν απηφλ εθρψξεζεο ησλ ίδησλ απαηηήζεσλ
53

 

3.3 Μεραληζκόο Factoring θαη Πξνζθεξόκελεο Τπεξεζίεο 

Σν factoring ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν ην 

νπνίν πξνζθέξεη κηα δέζκε ππεξεζηψλ ζε κία ηξηκεξή ζρέζε ε νπνία αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ ελφο factor, ελφο πξνκεζεπηή θαη ηνπ-ησλ νθεηιέηε-σλ ηνπ. Παξαθάησ 

απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ εγρψξηνπ επηρεηξεκαηηθνχ factoring. 
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Γηάγξακκα 3.1 Δγρώξην Δπηρεηξεκαηηθό Factoring - Λεηηνπξγίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ηνλ ηξφπν θαζψο θαη ηνλ ρξφλν πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα νη ιεηηνπξγίεο-ππεξεζίεο ηνπ factoring. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

ππεξεζίεο ηνπ factoring κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ σο παξαθάησ: 

Α) Υξεκαηνδόηεζε  

Βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ factoring είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη επί 

γεγελεκέλσλ απαηηήζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θάζε επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

ηεο άκεζεο κεηαηξνπήο ησλ πσιήζεσλ ηεο ζε κεηξεηά. Ζ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ 

factoring πεξηνξίδεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ ζα αλαπηπρζεί κηα επηρείξεζε θαη δελ ελέρεη 

ηνλ θίλδπλν ηεο ππεξρξεκαηνδφηεζεο θαζψο ζε θάζε πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζε 

γεγελεκέλεο απαηηήζεηο. 
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Β) Γηαρείξηζε 

Με ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ελλννχκε φιεο ηηο ππεξεζίεο ινγηζηηθήο 

παξαθνινχζεζεο, θαζψο ν factor παξαθνινπζεί ηνπο εθρσξεκέλνπο πειάηεο κέζσ 

γεληθψλ θαζνιηθψλ θαη ινγηζηηθψλ θαξηειψλ. Ζ δηαξθήο παξαθνινχζεζε δίλεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο γλψζεο ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηφζν ησλ πειαηψλ κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο αιιά θαη θαηά ζπλέπεηα αλάινγα κε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ 

θάζε factor, θαη νιφθιεξεο ηεο αγνξάο. Ζ δηαρείξηζε αθνξά ζην ζχλνιν ησλ 

ζπλαιιαγψλ κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. Χο ηνχηνπ δελ επηηξέπεηαη 

ή δελ είλαη απνδεθηή ε κεξηθή εθρψξεζε ή δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ θαζψο ζα 

δεκηνπξγνχληαλ πξφβιεκα ζηελ ζπλνιηθή απεηθφληζε ησλ ινγηζηηθψλ ππνινίπσλ 

ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο.  

Γ) Δίζπξαμε Απαηηήζεσλ 

εκαληηθή ππεξεζία θαηά ηελ νπνία ν factor αλαιακβάλεη ηελ είζπξαμε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή. Καηά ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ν factor αλαιακβάλεη 

ηελ φριεζε ησλ νθεηιεηψλ θαη ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ, ζπλνδεπφκελε κε πνην 

θφζηνο επηθνηλσλίαο ή θαη δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ θξίλνληαη απαξαίηεηεο. 

Γ) Αζθάιηζε – Κάιπςε Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ 

ηελ πεξίπησζε ηνπ factoring ρσξίο αλαγσγή ν factor απαιιάζζεη ηνλ πξνκεζεπηή 

απφ ηνλ θίλδπλν αθεξεγγπφηεηαο ησλ πειαηψλ ηνπ. πκθσλείηαη φηη ν factor ζα 

πηζηψζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή κε ην πνζφ ηεο απαίηεζεο αλεμάξηεηα αλ 

κπνξέζεη ή φρη λα εηζπξάμεη απφ ηνπο πειάηεο ηνπ.  

Δπηπιένλ, ε αζθάιηζε πνπ παξέρεη ην factoring θαιχπηεη κφλν ηνπο εκπνξηθνχο 

θηλδχλνπο, πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή αδπλακία ή ηελ 

αθεξεγγπφηεηα ηνπ νθεηιέηε. Σέινο, ν factor αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε 

εμφθιεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ε 

απαίηεζε είλαη ειεχζεξε απφ ελζηάζεηο ηνπ νθεηιέηε ιφγσ ειαηηψκαηνο, πιάλεο, 

εηθνληθφηεηαο ή ζπκςεθηζκνχ. 

Δ) Παξνρή Πιεξνθόξεζεο  

Ζ ππεξεζία απηή πεγάδεη απφ ηελ ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπ factor θαη ησλ πειαηψλ 

πνπ δηαρεηξίδεηαη. Καζψο νη factors θαηέρνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξία αιιά θαη 

ζπλνιηθή εηθφλα δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γλψζε ηεο 
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πηζησηηθήο θαη ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ, κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζε ζέκαηα επέθηαζεο κηαο επηρείξεζεο κε αζθάιεηα. Δπηπιένλ κπνξνχλ 

λα παξέρνπλ ππεξεζίεο marketing ή αθφκα θαη ζπκβνπιέο γηα ηξφπνπο πξνψζεζεο 

ησλ πξντφλησλ, πηζαλφ πειαηνιφγην, ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζηα ηεισλεία θαζψο θαη ηα 

ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη έζηκα ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σέινο θαζψο νη πεξηζζφηεξνη 

factors απνηεινχλ ζπγαηξηθέο κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν πιεξνθφξεζεο ή θαη ζπλάληεζεο κε ηελ Σξάπεδα γηα ηελ 

δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζε άιια 

ηξαπεδηθά πξντφληα. 

3.3.1 Κόζηνο Factoring 

Γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο ν factor ρξεψλεη ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζηνλ 

πξνκεζεπηή. Σα θφζηε απηά κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο θαη δε αζθάιηζεο θαη δηαρείξηζεο. Σν θφζηνο αζθάιηζεο θπκαίλεηαη απφ 

0,6%-1% αλάινγα κε ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν θαη ηελ ρψξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν εθρσξνχκελνο νθεηιέηεο. Σν πξνκεζεηαθφ θφζηνο δηαρείξηζεο 

θπκαίλεηαη απφ 0,5%-0,8% θαη εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ πσιήζεσλ, ηελ δηαζπνξά, 

ηελ δηάξθεηα ηεο πίζησζεο, ηελ κέζε αμία ησλ εθρσξνχκελσλ ηηκνινγίσλ, ηνλ 

αξηζκφ ησλ νθεηιεηψλ.  

Σν θφζηνο πξνκήζεηαο δηαρείξηζεο θαη αζθάιηζεο ππνινγίδεηαη ζηελ κηθηή αμία ηνπ 

ηηκνινγίνπ θαη αθαηξείηαη απφ ην πνζφ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαβιεζεί. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα εάλ ην θφζηνο αζθάιηζεο θαη δηαρείξηζεο είλαη 1,5% θαη ην ηηκνιφγην 

€10.000, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηεζεί ζην 80%, ηφηε ε θαζαξή αμία πνπ 

ζα είλαη δηαζέζηκε ζηελ επηρείξεζε ζα είλαη 10.000 Υ 0,8 = 8.000 – (10.000 Υ 1,5%) 

= €7.850. 

Δθηφο ηεο πξνκήζεηαο δηαρείξηζεο θαη αζθάιηζεο, ππάξρεη θαη ε πξνκήζεηα 

πξνεμφθιεζεο, δειαδή ην θφζηνο απφ ην επηηφθην πνπ ζα επηβαξπλζεί ε επηρείξεζε 

γηα ηελ ιακβαλφκελε απφ ηνλ πξάθηνξα ρξεκαηνδφηεζε. Σν επηηφθην πνπ 

επηβαξχλεηαη ε επηρείξεζε δελ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηα αληίζηνηρα 

επηηφθηα πνπ ρξεψλνπλ νη Σξάπεδεο θαη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 8,9% ΠΔF (Πξνλνκηαθφ 

Δπηηφθην Factoring) ζε 9,5% ΒΔF (Βαζηθφ Δπηηφθην Factoring) ή λα είλαη 
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ζπλδεδεκέλν κε ην Δuribor πξνζαπμεκέλν θαηά 5-6%. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

επηβαξχλεηαη θαη κε εηζθνξά 0,6% αιιά κφλν φηαλ ην factoring πξνζθέξεηαη απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα
54

, ζε πεξίπησζε φπνπ ην factoring πξνζθέξεηαη απφ εηαηξίεο 

factoring ην θφζηνο δαλεηζκνχ δελ επηβαξχλεηαη κε εηζθνξά 0,6% ηνπ λ. 128/75.  

πλερίδνληαο ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ρξεκαηνδφηεζεο ηηκνινγίνπ €10.000 θαη 

ζεσξψληαο φηη ε πψιεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε πίζησζε 90 εκεξψλ, πξνκήζεηα 

δηαρείξηζεο/αζθάιηζεο 1,5% θαη επηηφθην 8,9% ζα ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

κε factoring.  Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Πξνκήζεηα Γηαρείξηζεο/Αζθάιεηαο : €10.000 Υ 1,5%   = €150 

Δπηηφθην    : €7.850   Υ 8,9%Υ (90/360)  = €174 

Απνηειεζκαηηθφ Δηήζην Δπηηφθην : €324/10.000 Υ (90/360) Υ 100 = 12,96% 

Δάλ ζπγθξίλνπκε ηελ αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ Σξάπεδαο πξνθαλψο θαη ην 

θφζηνο ζα είλαη κεησκέλν θαζψο δελ ζα επηβαξπλζεί ε επηρείξεζε κε ηηο Πξνκήζεηεο 

Γηαρείξηζε/Αζθάιεηαο. Αληίζηνηρα θάηη ηέηνην ζα ηζρχεη αθφκα ζηελ πεξίπησζε 

ρξεκαηνδφηεζεο κε ελέρπξν επηηαγψλ. Ζ επηρείξεζε ζα επηβαξπλζεί θαη ηελ 

πξνκήζεηα ελερχξαζεο θαη ραξηνζήκαλζεο, ελψ παξάιιεια ζα επηβαξπλζεί θαη κε 

ηελ εηζθνξά ηνπ λ 128/75. Σν ηηκνιφγην ησλ Σξαπεδψλ φζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα 

ελερχξαζεο θπκαίλεηαη πεξίπνπ 0,8% ελψ ην ραξηφζεκν γηα ην πηλάθην ησλ επηηαγψλ 

0,3%. Σν θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ επηηαγψλ ζα δηακνξθσζεί σο εμήο: 

Πξνκήζεηα Δλερχξαζεο : €10.000 Υ (0,8% + 0,3%) = €110 

Δπηηφθην   : €7.890Υ8,9%+0,6%εηζθ. Ν128/75 Υ (90/360)  = €187 

Απνηειεζκαηηθφ Δηήζην Δπηηφθην : €297/10.000 Υ (90/360) Υ 100 = 11,88% 

Σν απνηειεζκαηηθφ εηήζην επηηφθην είλαη πην ζπκθέξνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θιαζηθήο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο αιιά ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε φηη δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αζθάιεηα πηζηψζεσλ θαζψο θαη ε θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε 

θαη επαθή κε ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

factoring. Καηαιήγνληαο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νπνηαδήπνηε ζχγθξηζε ζα 

ήηαλ ιαλζαζκέλε εάλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα πεξαηηέξσ νθέιε απφ ηελ 

                                                 
54

 Πξαθηηθά ΡΗΓ, πλεδξίαζε Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο 21 Μαΐνπ 2003.  Ίδξπζε θαη επνπηεία 

ρξεκαηηζηεξίσλ θαη νξγαλσκέλσλ αγνξψλ, λέεο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Άξζξν 19 Ρχζκηζε ζην λ. 128/1975  
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ρξεκαηνδφηεζε κέζσ factoring. Σέηνηα νθέιε έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ κείσζε ησλ 

επηζθαιεηψλ θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ θαζψο ε θαζεκεξηλή δηαρείξηζε θαη 

φριεζε γηα έγθαηξε πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ ζα επηηαρχλεη ηνλ θχθιν ηακεηαθήο 

κεηαηξνπήο ηεο επηρείξεζεο. 

3.4 Δίδε Factoring 

Οη ππεξεζίεο ηνπ factoring κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ ζε δηάθνξεο κνξθέο. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο καο είλαη ζεκαληηθφ λα δηαθνξνπνηήζνπκε ην factoring 

θαηαξρήλ κε βάζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία. 

1) Factoring κε αλαγσγή θαη ρσξίο αλαγσγή (with or without recourse) 

2) Δκθαλέο θαη αθαλέο-εκπηζηεπηηθφ factoring (disclosed or undisclosed) 

3) χκβαζε factoring κε ή ρσξίο πξνεμφθιεζε (bulk or maturity) 

4) Δηζαγσγηθφ ή εμαγσγηθφ factoring (Import Export) 

3.4.1 Αναγωγή Κινδύνος 

εκαληηθφ ζεκείν ζηελ ζχκβαζε factoring απνηειεί ε αλάιεςε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ είηε απφ ηνλ factor είηε απφ ηνλ πξνκεζεπηή. ην factoring κε αλαγσγή ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ηνλ αλαιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο. Χο ηνχηνπ φπνηα νθεηιή ή 

απαίηεζε δελ ηθαλνπνηεζεί ζηηο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο, ηφηε επηζηξέθεηαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν factor δελ πξνθπιάζζεη ηνλ πξνκεζεπηή απφ 

ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νθεηιεηψλ ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε κάιηζηα πνπ έρνπκε γεγνλφο αζέηεζεο ππνρξέσζεο ελφο νθεηιέηε θαη ε 

απαίηεζε έρεη ρξεκαηνδνηεζεί, ηφηε ν factor ζα δηεθδηθήζεη ηα ρξήκαηα απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ηνλ νπνίν θαη ρξεκαηνδφηεζε. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ factoring ρσξίο αλαγσγή ν factor πξνζθέξεη πιήξε θάιπςε 

έλαληη νπνηαζδήπνηε κε πιεξσκήο ησλ ηηκνινγίσλ. Δπηπξφζζεηα ν factor κπνξεί λα 

αζθαιίζεη ηηο απαηηήζεηο ζε αζθαιηζηηθή εηαηξία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζέηεη 

πηζησηηθά φξηα γηα ηνλ θάζε νθεηιέηε, βάζεη θαη ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηεί. ε θάζε 

πεξίπησζε ηνλ θίλδπλν θαζψο θαη ηελ απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε αζέηεζε ηελ 

θέξεη ν factor. Τπάξρνπλ φκσο θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ν factor αλαιακβάλεη ηελ 

επζχλε ηεο είζπξαμεο ησλ ηηκνινγίσλ κέρξη ελφο ζεκείνπ πνπ θαζνξίδεη ν ίδηνο ρσξίο 

αλαγσγή θαη πέξαλ απηνχ ηνπ ζεκείνπ κπνξεί λα εηζπξάηηεη ηηκνιφγηα κε ην 

δηθαίσκα ηεο αλαγσγήο . 
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ηηο πεξηπηψζεηο αλαγσγήο ή θαη κε αλαγσγήο ζπλήζσο παξέρνληαη πιήξεο 

ππεξεζίεο, ζπλνδεπφκελεο εθηφο απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ ηηο ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο, είζπξαμεο θαη ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο.  

3.4.2 Δμθανέρ και αθανέρ-εμπιζηεςηικό factoring (disclosed or undisclosed) 

ην εκπηζηεπηηθφ factoring ε ζπκθσλία γίλεηαη κεηαμχ ηνπ factor θαη ηνπ πξνκεζεπηή 

θαη δηαηεξείηαη κπζηηθή. Γελ αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πειάηε (ηνπ πξνκεζεπηή) παξά 

κφλν φηαλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνλ factor θαη ζηνλ πξνκεζεπηή. Ζ 

ζπκθσλία γίλεηαη ζπλήζσο γηα λα πξνζηαηεπηεί ν factor απφ πειάηεο πνπ έρνπλ 

πςειφ ξίζθν. Ο factor έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέγεη ηνπο πειάηεο ηνπ θαη αθφκα λα 

αλαιακβάλεη κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο. Ζ ζρέζε είλαη κε αλαγσγή θαη ν ζθνπφο 

ζπλήζσο είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πξνκεζεπηή. Απηφο ν ηχπνο factoring επηιέγεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα πειαηνιφγην ελφο 

πξνκεζεπηή ρσξίο πξνβιήκαηα ζηηο πιεξσκέο θαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ αιιά κε 

κεγάιν φγθν ηηκνινγίσλ θαη κηθξέο νλνκαζηηθέο αμίεο. 

Με εκπηζηεπηηθφ factoring έρνπκε φηαλ ν πειάηεο γλσξίδεη ηελ ζπκθσλία πνπ έρεη 

γίλεη κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ factor. Οη δχν ζπκβαιιφκελνη (factor –

πξνκεζεπηήο) ελεκεξψλνπλ ηνλ πειάηε ηνπο. Ζ ελεκέξσζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηελ αλαγγειία ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ νπνία πξέπεη πξνζδηνξίδνληαη νη 

απαηηήζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ factor. 

Αλαγγειία ζεσξείηαη θαη ε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηνλ νθεηιέηε ηεο χπαξμεο ηεο 

ζχκβαζεο κεηαμχ factor θαη πξνκεζεπηή θαζψο θαη ε αλαγξαθή ζηα πξνο εμφθιεζε 

παξαζηαηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξάθηνξα. Απηή ε ελεκέξσζε γίλεηαη κε δηαθφξνπο 

ηξφπνπο. Έλαο απφ απηνχο είλαη λα ζεκεηψλεηαη ζηα ηηκνιφγηα φηη έρνπλ εθρσξεζεί 

(πνπιεζεί) ζηνλ factor. Άιινο ηξφπνο είλαη λα αλαγγέιινπλ θαη νη δχν 

ζπκβαιιφκελνη ζηνλ πσιεηή ην χςνο ησλ ηηκνινγίσλ ηα  νπνία έρνπλ εθρσξεζεί 

ζηνλ factor. 

3.4.3 ύμβαζη factoring με ή σωπίρ πποεξόθληζη (bulk or maturity) 

Ζ δηάθξηζε έρεη λα θάλεη κε ηνλ ρξφλν εμφθιεζεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνλ 

factor. Αλ ν ρξφλνο ζπκπίπηεη κε ηνλ ρξφλν πνπ θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο ηφηε δελ 

ππάξρεη πξνεμφθιεζε. Αλ ν ρξφλνο (πξν) εμφθιεζεο ζπκπίπηεη κε ηνλ ρξφλν 

έθδνζεο παξαζηαηηθψλ, ηνλ ρξφλν απνζηνιήο ησλ εκπνξεπκάησλ ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξφθεηηαη γηα factoring κε πξνεμφθιεζε. πλεζέζηεξε είλαη ε δεχηεξε 

κνξθή. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ακηγώο ρξεκαηνδνηηθό factoring (bulk factoring) ζπλίζηαηαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ χςνπο ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ πξνκεζεπηή–

εθρσξεηή ρσξίο ηελ εγγχεζε ηεο ξεπζηνπνίεζεο ή ηεο εμαζθάιηζεο ηεο είζπξαμεο 

ησλ ηηκνινγίσλ. Σα ηηκνιφγηα ιεηηνπξγνχλ ζαλ εγγχεζε, ζαλ έλα είδνο εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηαο. Δίλαη κία κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο κε ελέρπξν ησλ εθρσξεζέλησλ γηα 

είζπξαμε ινγαξηαζκψλ θαζψο νη εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο 

εγγχεζε γηα ηελ θάιπςε ελφο ηξαπεδηθνχ δαλείνπ. 

Tν factoring ρσξίο ρξεκαηνδφηεζε (maturity factoring), ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ 

κηθξέο επηρεηξήζεηο ζαλ κηα ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο αζθάιηζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ηεο απαίηεζεο. Καιχπηεη φιεο ηηο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

πσιήζεσλ ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε, ηελ είζπξαμε ησλ ηηκνινγίσλ θαη ηελ 

αζθάιηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ο δηαθαλνληζκφο πνπ γίλεηαη είλαη απηφο ηεο 

πιήξνπο εμππεξέηεζεο αιιά ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ή πξνπιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή 

απφ ηνλ factor θαη επηπιένλ ρσξίο ηελ αχμεζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θφζηνπο. 

Οη πιεξσκέο ησλ νθεηιψλ ηνπ  factor ζηνλ πξνκεζεπηή γίλνληαη: 

1.Μεηά απφ κία ζηαζεξή πεξίνδν πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλακελφκελεο πιεξσκέο 

ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πηζησηηθήο πεξηφδνπ πνπ ζπκθσλεί  κε ηνλ νθεηιέηε, ηε γλσζηή 

σο πεξίνδν σξίκαλζεο απαηηήζεσλ (maturity period). 

2.χκθσλα κε ηελ εκεξνκελία κεηαθνξάο ησλ ρξεψλ  ζηνλ factor θαη ηεο 

ππνβνιήο αληηγξάθνπ  ηηκνινγίνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ,θαη, 

3.χκθσλα κε ηελ πιεξσκή ηνπ factor απφ ηνπο νθεηιέηεο ή ζε ζρέζε κε ηηο 

απνδείμεηο ησλ ρξεψλ ή ζχκθσλα κε ηελ ξεπζηνπνίεζε ησλ ρξεψλ ή φπσο άιισο 

ζπκθσλεζεί  

Παξφκνηα πξντφληα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη απφ ηηο Σξάπεδεο φπνπ 

δεκηνπξγνχληαη πηζηνδνηηθά φξηα ζηνπο νθεηιέηεο ελφο πξνκεζεπηή ηα νπνία 

ελεξγνπνηνχληαη γηα ηηο πιεξσκέο ηνπ πξνκεζεπηή. Παξέρεηαη δειαδή ε αζθάιηζε 

φηη νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζα πιεξσζνχλ κέζα απφ ηα φξηα ησλ νθεηιεηψλ. 

Δπηπιένλ παξέρεηαη ε ππεξεζία ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο είζπξαμεο φπσο 

απνηππψλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ factoring. Σα πξντφληα νλνκάδνληαη ζπλήζσο 

group deals, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θεληξνπνηεκέλεο ζπλεξγαζίεο κε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαηεπζχλνπλ ηνπο νθεηιέηεο ηνπο ζηελ Σξάπεδα γηα ηελ 

δεκηνπξγία πηζηνδνηηθνχ νξίνπ. 
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3.4.4 Διζαγωγικό ή εξαγωγικό factoring (Import Export) 

Δμαγωγηθό factoring(export factoring): Αλάιεςε ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρεη ν 

εμαγσγέαο απφ ηνπο αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ ηνπ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Ζ 

επηρείξεζε πνπ κεζνιαβεί, ν export factor, είλαη ζπλήζσο γλψζηεο ησλ αγνξψλ θαη 

κπνξεί λα αλαιάβεη (πξνεμνθιήζεη) ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο αιιά θαη λα δηεπξχλεη 

ηνλ θχθιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ κε λένπο πειάηεο.  

Λεηηνπξγεί φπσο ην εγρψξην. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ιεηηνπξγεί ζρεδφλ 

πάληα ρσξίο αλαγσγή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν πξάθηνξαο αλαιακβάλεη πιήξσο ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κε πιεξσκή απφ κέξνπο ηνπ εηζαγσγέα. 

Άιιε κηα βαζηθή δηαθνξά ηνπ εμαγσγηθνχ απφ ην εγρψξην απνηειεί ε χπαξμε ελφο 

αθφκε factor ζην εμσηεξηθφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ρψξα ηνπ εηζαγσγέα, ν νπνίνο 

έρεη αλαιάβεη θαη εγγπάηαη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ νπφηε θαη κνηξάδεηαη 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κε ηνλ εγρψξην factor.Οη δχν απηνί factors είλαη ζπλήζσο κέιε 

ηνπ F.C.I. (Factors Chain International),κηαο δηεζλνχο έλσζεο Δηαηξηψλ Πξαθηνξείαο, 

θαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ απζηεξνχο θαλφλεο.  

Με ην “Two Factors System” Σα κέιε απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ππνρξεσκέλα λα 

ηεξνχλ νξηζκέλνπο απζηεξνχο θαλφλεο θαη εγγπψληαη ηελ πιεξσκή ηνπ εμαγσγέα 

κέζα ζε 90 εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο νθεηιήο (εάλ δελ ππάξρεη πνηνηηθή δηαθνξά) 

έζησ θαη αλ ν εηζαγσγέαο αδπλαηεί λα εμνθιήζεη ηελ νθεηιή ηνπ. Τπνγξάθνπλ 

κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε (INTERFACTOR AGREEMENT) θαη αθνινπζνχλ πάληα 

ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

Ζ άιιε πεξίπησζε αθνξά ην “Direct Export Factoring” ζηελ νπνία πεξίπησζε ηελ 

εγγχεζε πιεξσκήο ηνπ εηζαγσγέα αλαιακβάλεη ν Ο.Α.Δ.Π (Οξγαληζκφο 

Αζθαιίζεσλ Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ) ή νηνζδήπνηε άιινο αζθαιηζηηθφο 

νξγαληζκφο απνδνρήο ηεο εηαηξίαο factoring (Υσξίο Αλαγσγή) θαη ν εμαγσγέαο 

εθρσξεί ηπρφλ Απαίηεζε ηνπ επί ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκηψζεσο ζηελ εηαηξία 

factoring. 

Δδψ ζα εμεηάζνπκε ην factoring απφ ηελ πιεπξά ηνπ εμαγσγέα. Σν ζχζηεκα (Two 

Factor System) ηνπ εμαγσγηθνχ factoring πξνυπνζέηεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

1. Πξνβιέπνληαη κέζα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηέζζεξηο παξάγνληεο: α)ν 

εμαγσγέαο, β)ν εηζαγσγέαο ηεο άιιεο ρψξαο γ)ν εμαγσγηθφο factor δ)ν 

εηζαγσγηθφο factor ηεο άιιεο ρψξαο ηνπ εμσηεξηθνχ. 



47 

 

2. Ο εμαγσγηθφο  factor βξίζθεηαη ζε  ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ εηζαγσγηθφ factor. 

3. Ο εμαγσγηθφο factor έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ εμαγσγέα θαη ζπλάπηνπλ ζχκβαζε 

ζπλεξγαζίαο. 

4. Ο εμαγσγέαο θάλεη αίηεζε πξνο ηνλ εμαγσγηθφ factor γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

νξίνπ πίζησζεο θάπνηνπ εηζαγσγέα ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

5. Ο εηζαγσγηθφο factor έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ εηζαγσγέα θαη ειέγρεη ηελ 

θεξεγγπφηεηα ηνπ. Δθφζνλ ν εηζαγσγηθφο factor εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε πίζησζεο 

αλαιακβάλεη θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ έρεη εγθξίλεη. 

6. Ο εηζαγσγηθφο factor ελεκεξψλεη ηνλ εμαγσγηθφ factor γηα ην χςνο ηνπ πιαθφλ 

πνπ εγθξίλεη θαη  ν εμαγσγηθφο factor ελεκεξψλεη ηνλ εμαγσγέα. 

7. Ο εμαγσγέαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξνληίδεη γηα ηελ απνζηνιή ηνπ εκπνξεχκαηνο 

κε αλαγγειία πξνο ηνλ εηζαγσγέα νηη ην νθεηιφκελν  πνζφ πξέπεη λα πιεξσζεί 

ζηνλ εηζαγσγηθφ factor.Ο εμαγσγηθφο θαη ν εηζαγσγηθφο factor δελ παξεκβαίλνπλ 

ζηελ φιε δηαδηθαζία απνζηνιήο ησλ πξνηφλησλ. 

8. Ο εμαγσγέαο κεηά ηελ απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ ζηέιλεη αληίγξαθν ηνπ 

ηηκνινγίνπ ζηνλ εμαγσγηθφ factor.Δθφζνλ ε ζχκβαζε factoring πεξηιακβάλεη θαη 

ηελ ρξεκαηνδφηεζε ν εμαγσγηθφο factor πξνθαηαβάιεη ζηνλ εμαγσγέα κέρξη θαη 

ην 80% ηεο αμίαο ηεο απαίηεζεο. 

9. Ο εμαγσγηθφο factor ζηέιλεη  αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ ζηνλ  εηζαγσγηθφ factor. 

10. Ο εηζαγσγηθφο factor θαηαρσξεί ην ηηκνιφγην ζην δηθφ ηνπ ινγηζηηθφ θχθισκα 

θαη θξνληίδεη γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ. 

11. Ο εηζαγσγηθφο  factor ζα  πιεξψζεη κε έκβαζκα ηνλ εμαγσγηθφ factor ην 100% 

ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ, κείνλ ηελ πξνκήζεηα ηνπ, ηελ πξνθαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία πιεξσκήο ,άζρεηα αλ ν ίδηνο έρεη  ή φρη εηζπξάμεη ην πνζφ απφ ηνλ 

εηζαγσγέα, εθηφο αλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε εκπνξηθή ακθηζβήηεζε ηνπ 

εηζαγσγέα (π.ρ. ειαηησκαηηθφ πξντφλ) 

12. Ο εμαγσγηθφο factor φηαλ πιεξσζεί απφ ηνλ εηζαγσγηθφ factor πιεξψλεη ζηνλ 

εηζαγσγέα ην ππφινηπν ηνπ ηηκνινγίνπ. 
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Σν δηεζλέο factoring άξρηζε λα αλαπηχζεηαη ζηελ Δπξψπε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 

απφ 4 δηεζλήο νκίινπο νη νπνίνη ηδξχζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Οη φκηινη απηνί 

είλαη νη παξαθάησ : 

(α) Credit factoring international 

(b) Factor chain international (FCI) 

(c) Heller group 

         (d) International Factoring. 

Παξαθάησ δίλεηαη δηαγξακκαηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ εμαγσγηθνχ factoring. 

Γηάγξακκα 3.2 Δμαγσγηθό Δπηρεηξεκαηηθό Factoring - Λεηηνπξγίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηζαγωγηθό factoring(import factoring):Ζ δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο απφ 

ηνλ πξάθηνξα ζηελ ρψξα εηζαγσγήο γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ηηκνινγηαθήο αμίαο απφ 

ηνλ εηζαγσγέα ηεο ρψξαο ηνπ. 

Κξηηήξην γηα ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε είλαη αλ ν εθρσξνχκελνο νθεηιέηεο είλαη ζην 

εμσηεξηθφ κε απνηέιεζκα λα ππνρξεψλεηαη ν πξάθηνξαο λα επηρεηξήζεη εθεί ηελ 

είζπξαμε ηεο απαίηεζεο ή ζην εζσηεξηθφ. Σν εμαγσγηθφ factoring έρεη ηδηαίηεξε 
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ζπνπδαηφηεηα ζηηο ρψξεο πνπ ζέινπλ λα ηνλψζνπλ ην εμαγσγηθφ ηνπο εκπφξην θαη  

γη’ απηφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνεμνθινχλ ζηνπο εκπφξνπο –εμαγσγείο ηηο 

απαηηήζεηο πνπ απηνί έρνπλ θαηά ησλ αιινδαπψλ πειαηψλ ηνπο .Ο λνκνζέηεο νξίδεη 

ξεηά φηη νη ζπκβάζεηο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα είλαη 

εμαγσγηθέο ή εηζαγσγηθέο .Γηα ηελ ζπλαιιαγκαηηθή  εμππεξέηεζε ηνπ εμαγσγηθνχ 

factoring έρεη εθδνζεί κία ζεηξά πξάμεσλ ηνπ δηνηθεηή ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο νη 

νπνίεο ξπζκίδνπλ ηα ζπλαιιαγκαηηθά ζέκαηα. 

ρέζεηο κεηαμύ εμαγωγηθνύ θαη εηζαγωγηθνύ factor: Ο εμαγσγηθφο θαη ν εηζαγσγηθφο 

factor ,κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ  εξγαζηψλ ηνπο αθνινπζνχλ  ηνπο 

θαλφλεο ηεο ακνηβαηφηεηαο. πλεξγάδνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζε ακνηβαία βάζε  

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ εμαγσγηθνχ θαη ηνπ εηζαγσγηθνχ factor είλαη ζρεηηθά άηππεο 

αλ θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ρξεηάδνληαη θαη ηελ λνκηθή θαηνρχξσζε 

γηα λα απνθεχγνληαη ζπγρχζεηο θαη παξεκβάζεηο απφ ηηο κεηξηθέο εηαηξίεο ησλ 

factors. 

Οη ζρέζεηο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε 

πιεξνθφξεζή ηνπο γηα ηνπο εθρσξεηέο, ηνπο πειάηεο ηνπο , ηα πξντφληα θαη ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Ο εμαγσγηθφο factor δελ κπνξεί λα έρεη πξνζβάζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

αγνξαζηή ζε πνιιέο ρψξεο απηφ είλαη πνιχ ζπνπδαίν φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάιεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη γηα πνηθηιία βηνκεραληψλ. Με ηελ ζπλεξγαζία ηνπ 

εηζαγσγηθνχ factor κπνξεί λα έρεη θαη λα αληιήζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε 

ην κέγεζνο ησλ πηζηψζεσλ θαη ησλ αξηζκφ ησλ ηηκνινγίσλ. 

Ο εμαγσγηθφο factor δηαηεξεί πιήξε λνκηθή ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο –εμαγσγείο 

φπσο θαη ζην εγρψξην factoring. O πξνκεζεπηήο δελ ζπλάπηεη λνκηθή ζρέζε κε ηνλ 

εηζαγσγηθφ factor , απιψο είλαη ελεκεξσκέλνο γηα θάζε ελέξγεηα –ζρέζε κεηαμχ 

εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ factor. 

Toλ θίλδπλν ηνλ αλαιακβάλεη ν εμαγσγηθφο factor-απιήξσηα ηηκνιφγηα, 

θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ. Ζ κεηαβίβαζε θαη ε είζπξαμε ησλ ηηκνινγίσλ θαη θάζε 

αλαγθαία λφκηκε πξάμε δηαθαλνλίδεηαη κεηαμχ ηνπ εηζαγσγηθνχ θαη ηνπ εμαγσγηθνχ 

factor. Σν θφζηνο ησλ λνκηθψλ πξάμεσλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο  ζπκθσληψλ 

,ζπκβάζεσλ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκν κεηαμχ ησλ δχν, εμαγσγηθνχ θαη εηζαγσγηθoχ 

factor. 
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3.4.5 Factoring Μέζω Ανηιπποζώπεςζηρ (Agency Factoring) 

Ζ κνξθή απηή ηνπ factoring ζπλδπάδεη ην bulk factoring κε ηελ αλαγγειία ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ηελ γλψζε χπαξμεο factor. ηε πεξίπησζε απηή φκσο ν πξνκεζεπηήο 

αλαιακβάλεη λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο αληηπξφζσπνο ηνπ 

factor. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη αλαγσγή θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα 

ζθνπνχο ρξεκαηνδφηεζεο.  

3.4.6 Reverse Factoring 

Ο factor αγνξάδεη κε ή ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο ηηο εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πειάηε ηνπ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ, ππνγξάθνληαο μερσξηζηέο ζπκβάζεηο 

factoring κε ηνλ θαζέλα απφ απηνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πειάηεο-αγνξαζηήο 

ππνγξάθεη έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ factor. Ο θάζε πξνκεζεπηήο εθρσξεί 

θαλνληθά ην θαζνιηθφ ησλ πσιήζεσλ ηνπ πειάηε ζηνλ factor θαη ν πειάηεο 

επηβεβαηψλεη ηηο ηειηθέο ξνέο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Δλεκεξψλεη δε ηνλ factor ζε 

ηαθηηθή βάζε γηα ηηο ξνέο ησλ αγνξψλ ηνπ. 

Ζ θαζαξή επηβεβαησκέλε απφ ηνλ αγνξαζηή απνπιεξσηηθή ξνή απνδίδεηαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή είηε κε ηε κνξθή πξνθαηαβνιήο είηε κε ηελ σξίκαλζε ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σα νθέιε απφ ην reverse factoring πνηθίινπλ θαη γηα ηνλ πειάηε-αγνξαζηή αιιά θαη 

γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ. Ο πειάηεο επηηπγράλεη δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ πσιήζεσο ιφγσ ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ δεκηνπξγείηαη 

κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ πξνκεζεπηή θαζψο θαη ρακειφηεξν θφζηνο θαη θαιχηεξν 

έιεγρν ησλ πιεξσκψλ ιφγσ ηεο παξαθνινχζεζήο ηνπ απφ ηνλ factor. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά ν πξνκεζεπηήο κεηψλεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ, βειηηψλεη ηνλ ηζνινγηζκφ 

ηνπ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ, βειηηψλεη ηνλ δείθηε ηαρχηεηαο είζπξαμεο 

ησλ απαηηήζεψλ ηνπ θαη ηέινο απμάλεη ηε ξεπζηφηεηά ηνπ. 

 πκβάζεηο reverse factoring ππνγξάθνπλ θπξίσο επηρεηξήζεηο κε κεγάιν αξηζκφ 

πξνκεζεπηψλ ή κε πςειφ δείθηε αμηνπηζηίαο πνπ επηζπκνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο 

εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

3.4.7 To factoring ανηιζηήπιξηρ ή Back to back factoring 

Σν back to back factoring είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηνπ reverse factoring θαη ηνπ 

εγρψξηνπ πνπ νδεγεί ζε πιήξε δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Ο factor αγνξάδεη ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ησλ νθεηιεηψλ αιιά ηαπηφρξνλα 

δηαρεηξίδεηαη θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 
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πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο φπσο ινγηζηηθή δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πειάηε, ζπλερή πηζησηηθφ έιεγρν αγνξαζηψλ, 

ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο επί ησλ αγνξαζκέλσλ απαηηήζεσλ θαη θάιπςε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.(factoring ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο). Άιιε εξκελεία ηνπ 

πξντφληνο αθνξά πεξηπηψζεηο εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηνρεηεχνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο ζε αιινδαπέο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, θαη απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο ηα 

δηνρεηεχνπλ ζηηο μέλεο αγνξέο. Ζ ζρέζε κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθήο εηαηξίαο, πξνηξέπεη 

ηνλ εμαγσγηθφ factor, κε ηνλ νπνίν ζπκβάιιεηαη ε κεηξηθή επηρείξεζε, λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηνλ αιινδαπφ factor εηζαγσγήο, ν νπνίνο ζα έρεη θαηαξηίζεη ζχκβαζε 

εγρσξίνπ factoring  κε ηελ ζπγαηξηθή. Ο ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα δεζκεπηεί έλαληη 

ηνπ πξψηνπ φηη ζα ηνπ θαηαβάιιεη ην αλαινγνχλ πνζνζηφ απφ ηηο πξνθαηαβνιέο θαη 

ηηο εηζπξάμεηο πνπ πιεξψλεη ζηε ζπγαηξηθή. Οη δεζκεχζεηο έλαληη ηεο ζπγαηξηθήο ζα 

απνηειέζνπλ θαη ηνλ νδεγφ γηα ηελ αλάιεςε αληίζηνηρσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηεο 

κεηξηθήο εμαγσγηθήο εηαηξίαο. 

Σν κεγαιχηεξν θαη εμαηξεηηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεηαη ίζσο κφλν απφ απηφ ην 

είδνο είλαη ε νκαινπνίεζε θαη ν ζπλερήο έιεγρνο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηνλ factor 

κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.  

3.5 Παγθόζκηα Αγνξά Factoring 

Σν factoring ζήκεξα εθαξκφδεηαη πεξίπνπ ζε 69 ρψξεο. ην δηάζηεκα 1984-2010 ν 

θχθινο εξγαζηψλ απφ εξγαζίεο ηνπ factoring απμήζεθε θαηά 42 πεξίπνπ θνξέο, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ κεγαιχηεξνπ δηεζλνχο δηθηχνπ Factors Chain 

International (FCI)
55

, πνπ εθπξνζσπεί ην 80% ηνπ δηεζλνχο factoring, κε 257 κέιε ζε 

68 ρψξεο. ηελ παγθφζκηα αγνξά factoring δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη άιια δηεζλή 

δίθηπα φπσο International Factors Group θαη Heller International. 

Σν 2010 ην δίθηπν ηεο FCI εμππεξέηεζε 156.100 πξνκεζεπηέο θαζψο θαη 4.149.131 

νθεηιέηεο, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 241.354.360 ζπλαιιαγέο-ηηκνιφγηα. χκθσλα κε 

ηελ ίδηα πεγή, ην 2010 ην ζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ factoring αλήιζε ζε €1.648.229 εθ 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε 28,41% ζε ζρέζε κε ην 2009, ελψ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία 

αχμεζε παξνπζίαζαλ νη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην δηεζλέο factoring (34,27%). 

Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε πξνήιζε θπξίσο απφ ηηο αζηαηηθέο ρψξεο φπνπ ν ζπλνιηθφο 

θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε €355.602 εθ. παξνπζηάδνληαο αχμεζε 68% ζε ζρέζε κε 
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ην πξνεγνχκελν έηνο. Αληίζηνηρα ζηελ Δπξψπε ν ξπζκφο δηαηεξήζεθε ζεηηθφο κε 

19% αχμεζε θαη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ πεξίπνπ 1.045.069 εθ., δηαηεξψληαο ην 

ζεκαληηθφηεξν κεξίδην ζηελ παγθφζκηα αγνξά factoring (πεξίπνπ 64%). 

Δπηζεκαίλεηαη δε θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνπνηεκέλσλ 

θνξέσλ ππεξεζηψλ factoring (εηαηξίεο θαη δηεπζχλζεηο Σξαπεδψλ) απφ 1850 ζε 2.437 

(ζχκθσλα κε ζηνηρεία πάληα ηνπ FCI). 

ζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή factoring ζε ζρέζε κε ηηο ελδνζπλνξηαθέο ή 

δηαζπλνξηαθέο εξγαζίεο ησλ θνξέσλ factoring, ην εγρψξην factoring αληηπξνζσπεχεη 

ην 2010 ην 85,1% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ (Πίλαθαο 2.1) , ήηνη νξηαθή 

κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2009 (87,2%), ελψ νη εξγαζίεο δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ αχμεζαλ 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζην14,9% (2009:12%). 

Πίλαθαο 3.1. Καηαλνκή ύςνπο Δξγαζηώλ Παγθόζκηνπ Factoring ζε εθ. € ην 2010 

 

 

Πίλαθαο 3.2. Σν factoring παγθνζκίσο αλά είδνο ππεξεζίαο (2001-2005) 

Δίδνο ππεξεζίαο (ζε € 

εθ) 2006 2007 2008 2009 2010 

      

Πξνθαηαβνιέο 

Σηκνινγίσλ (Invoice 

Discounting) 193.829 219.914 206.915 197.993 204.527 
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Με αλαγσγή 139.978 168.683 167.860 159.037 234.889 

Υσξίο Αλαγσγή 247.818 237.585 243.413 242.444 283.198 

Δίζπξαμε 12.604 13.934 25.940 23.806 23.394 

Δγρώξην Factoring FCI 594.229 640.116 644.128 623.280 746.008 

Δμαγσγηθφ 59.302 68.424 88.244 75.654 126.032 

Δηζαγσγηθφ 14.944 17.416 22.363 17.626 23.584 

Γηεζλέο Factoring κε 

Υξεκαηνδφηεζε 24.179 32.430 33.801 40.353 29.818 

Γηεζλέο Factoring FCI 98.425 118.271 144.408 133.633 179.434 

      

ύνολο Μελών FCI 692.654 758.386 788.537 756.913 925.442 

      

χλνιν Δγρψξηνπ 

Factoring 

1.030.59

8 

1.153.13

1 

1.148.94

3 

1.118.10

0 1.402.331 

χλνιν Γηεζλνχο 

Factoring 103.690 145.996 176.168 165.459 245.898 

      

Παγκόζμιο ύνολο 

1.134.28

8 

1.299.12

7 

1.325.11

1 

1.283.55

9 1.648.229 

Πεγή: www.factor-chain.com 

Πίλαθαο 3.3. Σν factoring παγθνζκίσο – Μεξίδηα αλά είδνο ππεξεζίαο ην 2010  

 

Πεγή: www.factor-chain.com 
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Σν 2010 πνζνζηφ 27% ηνπ εγρψξηνπ factoring πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηα κέιε 

ηνπ FCI αθνξνχζε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηηκνινγίσλ κε πξνθαηαβνιή, πνζνζηφ 32% 

factoring κε αλαγσγή, πνζνζηφ 38% ρσξίο αλαγσγή θαη πνζνζηφ 3% ηελ είζπξαμε 

απαηηήζεσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ θαζψο θαη ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αγνξά ηνπ factoring παγθνζκίσο, θαζψο ηα 

πεξηζζφηεξα κέιε απνηεινχλ είηε ηκήκαηα-δηεπζχλζεηο ηξαπεδψλ είηε ζπγαηξηθέο 

ηξαπεδψλ. ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Μ.Βξεηαλία, ζρεδφλ φινη νη factors είλαη ζπγαηξηθέο 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Δπίζεο πάλσ απφ ηα κηζά κέιε ηνπ FCI, ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο θαη νηθνλνκίεο κεηάβαζεο, είηε είλαη ηξάπεδεο είηε έρνπλ ηξάπεδεο σο 

θχξηνπο κεηφρνπο. 

Σν 2010 ζε ζχγθξηζε κε ην 2009, ηελ κεγαιχηεξε άλνδν ζηελ αζηαηηθή αγνξά 

γλψξηζε ε αγνξά ηεο Κίλαο κε αχμεζε 130%, ην Υνλγθ Κφλγθ (78%) αιιά θαη ε 

Σατβάλ (98%). ηελ Ακεξηθαληθή ήπεηξν αληίζηνηρα, ην Μεμηθφ θαη ην Πεξνχ  

γλψξηζαλ αικαηψδε αλάπηπμε κε 586% θαη 258% αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην 

2010 ζε ζρέζε κε ην 2009 ελψ ζηαζεξά απμεηηθά κε δηςήθηα πνζνζηά αθνινχζεζε 

θαη ε Βξαδηιία κε 58%. ηελ Δπξψπε πνπ ν ζεζκφο έρεη σξηκάζεη, ππάξρεη ζηαζεξή 

αχμεζε θάζε ρξφλν κε ηδηαίηεξα παξαδείγκαηα ηελ Ρσζία (+42%) θαη ηελ Σνπξθία 

(+92%).  

Πίλαθαο 3.4. Δμέιημε ηνπ Factoring αλά ρώξα ηε πεξίνδν 2004-2010 

(ποζά ζε εκ. €) 

Αξ. 

Δηαηξη

ώλ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Var 

+/- 

Απζηξία 5  3.692  4.273  4.733  5.219  6.350  6.630  8.307  25% 

Βέιγην 6  13.500  14.000  16.700  19.200  22.500  23.921  32.203  35% 

Βνζλία & 

Δξδεγνβίλε 1            35  45  29% 

Βνπιγαξία 7  0  0  35  300  450  340  550  62% 

Κξναηία 19  28  175  340  1.100  2.100  2.450  2.793  14% 

Κχπξνο 3  2.140  2.425  2.546  2.985  3.255  3.350  3.450  3% 

Σζερία 8  2.620  2.885  4.025  4.780  5.000  3.760  4.410  17% 

Γαλία 6  6.780  7.775  7.685  8.474  5.500  7.100  8.000  13% 

Δζζνλία 4  3.920  2.400  2.900  1.300  1.427  1.000  1.227  23% 

Φηιαλδία 5  9.167  10.470  11.100  12.650  12.650  10.752  12.400  15% 

Γαιιία 11  81.600  89.020  

100.00

9  

121.66

0  

135.00

0  

128.18

2  

153.25

2  20% 
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Γεξκαλία 100  45.000  55.110  72.000  89.000  

106.00

0  96.200  

129.53

6  35% 

Διιάδα 12  4.430  4.510  5.230  7.420  10.200  12.300  14.715  20% 

Οπγγαξία 22  1.375  1.820  2.880  3.100  3.200  2.520  3.339  33% 

Ηξιαλδία 8  13.150  23.180  29.693  22.919  24.000  19.364  20.197  4% 

Ηηαιία 45  

121.00

0  

111.17

5  

120.43

5  

122.80

0  

128.20

0  

124.25

0  

143.74

5  16% 

Λεηνλία 8  155  20  276  1.160  1.520  900  328  

-

64% 

Ληζνπαλία 8  1.040  1.640  1.896  2.690  3.350  1.755  1.540  

-

12% 

Λνπμεκβνχξγν 1  285  280  306  490  600  349  321  -8% 

Μάιηα 2  0  0  1  25  52  105  136  30% 

Οιιαλδία 5  19.600  23.300  25.500  31.820  30.000  30.000  35.000  17% 

Ννξβεγία 7  8.620  9.615  11.465  17.000  15.000  15.100  15.075  0% 

Πνισλία 14  3.540  3.700  4.425  7.900  7.800  12.000  16.210  35% 

Πνξηνγαιία 14  14.700  16.965  16.886  16.888  18.000  17.711  20.756  17% 

Ρνπκαλία 13  420  550  750  1.300  1.650  1.400  1.800  29% 

Ρσζζία 28  1.130  2.540  8.555  13.100  16.150  8.580  12.163  42% 

εξβία 12  0  0  150  226  370  410  500  22% 

ινβαθία 6  665  830  1.311  1.380  1.600  1.130  981  

-

13% 

ινβελία 5  185  230  340  455  650  650  650  0% 

Ηζπαλία 23  45.376  55.515  66.772  83.699  

100.00

0  

104.22

2  

112.90

9  8% 

νπεδία 40  14.500  19.800  21.700  21.700  16.000  18.760  18.760  0% 

Διβεηία 5  1.400  1.900  2.000  2.513  2.590  5.000  4.000  

-

20% 

Σνπξθία 70  7.950  11.830  14.925  19.625  18.050  20.280  38.988  92% 

Οπθξαλία 25  0  333  620  890  1.314  530  540  2% 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 44  

184.52

0  

237.20

5  

248.76

9  

286.49

6  

188.00

0  

195.61

3  

226.24

3  16% 

ύνολα 

Δςπώπη 592  

612.48

8 

715.47

1 

806.95

8 

932.26

4 

888.52

8 

876.64

9 

1.045.

069 19% 

Αμεπική                   

Αξγεληηλή 5  101  275  333  362  355  335  350  4% 

Βνιηβία 1            18  18  0% 

Βξαδηιία 1.120  15.500  20.050  20.054  21.060  22.055  29.640  49.050  65% 

Καλαδά 53  3.157  3.820  3.386  4.270  3.000  3.250  3.723  15% 

Υηιή 130  4.200  9.500  11.300  14.620  15.800  14.500  16.422  13% 
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Κνινκβία 30  0  0  100  2.030  2.100  2.392  2.784  16% 

Ολδνχξα 3              160    

Μεμηθφ 11  4.600  7.100  8.150  9.200  9.550  2.120  14.538  

586

% 

Παλακάο 12  201  240  607  483  460  500  600  20% 

Πεξνχ 9  0  95  563  648  875  758  2.712  

258

% 

Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο 300  81.860  94.160  96.000  97.000  

100.00

0  88.500  95.000  7% 

ύνολα 

Αμεπική 1.674  

109.61

9 

135.24

0 

140.49

3 

149.67

3 

154.19

5 

142.01

3 

185.35

7 31% 

Αθπική                   

Αίγππηνο 5  1  1  3  20  50  110  200  82% 

Μαξφθν 4  300  430  440  660  850  910  1.071  18% 

Νφηηνο Αθξηθή 5  7.100  5.580  7.800  9.780  12.110  13.500  15.120  12% 

Σπλεζία 4  185  226  270  245  253  276  295  7% 

ύνολα 

Αθπικήρ 18  7.586 6.237 8.513 10.705 13.263 14.796 16.686 13% 

Αζία                   

Αξκελία 4  0  1  50  50  7  7  14  95% 

Κίλα 23  4.315  5.830  14.300  32.976  55.000  
67.300  

154.55

0  

130

% 

Υνλγθ Κνλγθ 15  4.800  7.700  9.710  7.700  8.500  8.079  14.400  78% 

Ηλδία 11  1.625  1.990  3.560  5.055  5.200  2.650  2.750  4% 

Ηζξαήι 6  155  325  375  800  1.400  1.400  1.650  18% 

Ηαπσλία 7  72.535  77.220  74.530  77.721  

106.50

0  
83.700  

98.500  18% 

Ηνξδαλία 1            43  43    

Κνξέα 2  32  850  850  955  900  2.937  5.079  73% 

Λίβαλνο 1  41  61  95  176  306  420  450  7% 

Μαιαηζία 6  730  532  480  468  550  700  1.058  51% 

Μαπξίθηνο 2            121  125  3% 

Καηάξ 1            23  23    

ηλγθαπνχξε 9  2.600  2.880  2.955  3.270  4.000  4.700  5.800  23% 

Σατβάλ 18  23.000  36.000  40.000  42.500  48.750  33.800  67.000  98% 

Σατιάλδε 10  1.500  1.640  1.925  2.240  2.367  2.107  2.095  -1% 

Ζλσκέλα 

Αξαβηθά 

Δκηξάηα 4  145  440  810  340  1.860  

1.910  

2.000  5% 

Βηεηλάκ 7  0  2  16  43  85  95  65  -
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31% 

ύναλα Αζίαρ 127  

111.47

8 

135.47

0 

149.60

6 

174.24

4 

235.41

8 

209.99

1  

355.60

2  69% 

Ωκεανία                   

Απζηξαιία 19  18.181  23.130  27.573  33.080  32.546  39.410  44.915  14% 

Νέα Εειαλδία 7  236  250  280  700  700  700  600  

-

14% 

ύνολα 

Ωκεανίαρ 26  18.417 23.380 27.853 33.780 33.246 40.110  45.515  13% 

ύνολα 

Παγκοζμίωρ 2.437  

859.58

8 

1.015.

798 

1.133.

423 

1.300.

666 

1.324.

650 

1.283.

559 

1.648.

229 
28% 

Πεγή: www.factor-chain.com 

ε επίπεδν επείξσλ ε Δπξψπε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε αγνξά 

factoring κε πνζνζηφ 63%. Αθνινπζεί ε Αζία κε 22%.ελψ ηξίηε έξρεηαη ε Ακεξηθή 

κε 11% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ. Καηά ηελ ηειεπηαία 7εηία (2004-2010) ηελ 

κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ βάζεη θχθινπ εξγαζηψλ γλψξηζε ε Αζία, κε κέζν 

εηήζην ξπζκφ 31%.  

ηελ Δπξψπε ζεκεηψζεθε αχμεζε κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 10% θαηά ην 

εμεηαδφκελν δηάζηεκα, ελψ αληίζηνηρν ξπζκφ αθνινχζεζε θαη ε Ακεξηθαληθή 

ήπεηξνο κε 9,8% εηεζίσο. ηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν νη ΖΠΑ θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηεο αγνξάο (51%) αιιά έρνπλ ηνλ ρακειφηεξν κέζν ξπζκφ αχμεζεο θαηά 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν πνπ θζάλεη κφιηο ην 2%, ζε αληίζεζε κε ηελ Λαηηληθή 

Ακεξηθή ε νπνία γλψξηζε κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 35% θαηά ην 

ίδην δηάζηεκα. 

Ζ δπλακηθή εμέιημε ζηελ Δ.Δ νθείιεηαη θαη ζηελ δηεχξπλζε κε λέεο ρψξεο (πιένλ 

Δπξψπε ησλ 25) θαη ηελ ζηαδηαθή δηείζδπζε ηνπ ζεζκνχ ζηηο πξψελ αλαηνιηθέο 

ρψξεο. Ζ θπξηφηεξε δχλακε ζηελ επξσπατθή αγνξά factoring εμαθνινπζεί λα είλαη ε 

Μ. Βξεηαλία κε πνζνζηφ 22% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο επξσπατθήο αγνξάο θαη κέζν 

εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 7% θαηά ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα. Αθνινπζνχλ ε Γαιιία 

θαη ε Ηηαιία κε 15% θαη 14% αληίζηνηρα επί ηνπ ζπλφινπ.  

Σνλ απφιπην εγέηε ηεο αζηαηηθήο αγνξάο απνηειεί πιένλ ε Κίλα ε νπνία θαηέρεη ην 

43% επί ηεο ζπλνιηθήο αζηαηηθήο αγνξάο, ελψ γλψξηζε ξαγδαίν κέζν εηήζην ξπζκφ 

αλάπηπμεο, πεξίπνπ 489% θαηά ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα. Αμηνζεκείσην είλαη ην 

γεγνλφο φηη ην 2004 ε Κίλα πξαγκαηνπνηνχζε θχθιν εξγαζηψλ €4,3 δηο έλαληη €4,4 
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δηο ηεο Διιάδαο. ηελ αζηαηηθή αγνξά ζηηο ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο 

αθνινπζνχλ ε Ηαπσλία κε 28% θαη ε Σαηβάλ κε 19%.  

Πίλαθαο 3.5. Μεξίδηα ζπλνιηθήο αγνξάο factoring αλά ήπεηξν (Πνζά ζε εθ. € θαη 

%) 

 

Πεγή: www.factor-chain.com 

3.6 Ζ Δπξσπατθή Αγνξά Factoring ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο επξσπατθήο αγνξάο factoring πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ 

Δπξψπε ησλ 25 ην 2006, κέζσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο “JEREMY on 

Factoring” ηνπ European Investment Fund θαη ηνπ International Factoring Group. 

Οπζηαζηηθά απεζηάιεζαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε κέιε-ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, γηα ηα 

νπνία ππήξμε follow up κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. ε ηξεηο ρψξεο ηα κεξίδηα 

αγνξάο ησλ κειψλ θαηαγξαθήθαλ είηε θαηά εθηίκεζε (Μ.Βξεηαλία ιφγσ λνκνινγίαο 

πεξί αληαγσληζκνχ) είηε δελ θαηαγξαθήθαλ θαζφινπ (νπεδία θαη Οπγγαξία). 

Δπηπιένλ ζε 5 ρψξεο δελ θαηαγξάθεθαλ ηα κεξίδηα πξντφλησλ factoring: Μάιηα, 

Πνισλία, Ρνπκαλία, Βέιγην θαη Ληζνπαλία. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ν 

ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο ΜΜΔ (Μηθξνκεζαίεο 

Δπηρεηξήζεηο) θαζψο θαη ην πνζνζηφ ησλ ΜΜΔ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην factoring. 

Πεξίπνπ κφλν νη κηζέο ρψξεο-κέιε κπνξνχζαλ λα δψζνπλ κηα εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ factoring (Απζηξία, Κχπξνο, Σζερία, Γαλία, 
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Δζζνλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Λεηνλία, Οιιαλδία, Πνισλία, 

ινβελία, Ηζπαλία, Μ.Βξεηαλία θαη Βνπιγαξία). 

Καηά κέζν φξν ην factoring είλαη 23 εηψλ ζηελ Δπξψπε ησλ 25 + 2 (θαηά κέζν φξν νη 

πξψηεο ιεηηνπξγίεο factoring μεθηλήζαλε ην 1983). Οη πην παιηέο ρψξεο είλαη ε 

Γεξκαλία θαη Φηιαλδία (1959) ελψ ε πην λέα ρψξα είλαη ε Μάιηα (2006). Υξνληθά ζα 

κπνξνχζακε λα ρσξίζνπκε ην factoring ζε 2 πεξηφδνπο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1960 φπνπ ην factoring ιεηηνχξγεζε κε ηηο πξψηα κέιε ηεο Δ.Δ θαη ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1990 φπνπ ην factoring έγηλε γλσζηφ θαη εηζήρζε σο ζεζκφο θαη ζηα λέα κέιε ηεο 

Δπξσδψλεο. 

Ο κέζνο αξηζκφο κειψλ αλά ρψξα κέινο αλέξρεηαη ζε 13, ελψ ν αξηζκφο ησλ θχξησλ 

«παηθηψλ» ηεο θάζε αγνξάο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφο ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

θαηάηαμε. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη παξαθάησ ρψξεο: 

Πίλαθαο 3.6. Μέζνο αξηζκόο κνλάδσλ factoring κε έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο 

Διιάδα Απφ 6 έσο 11 

Ηηαιία Απφ 25 έσο 35 

Λεηνλία  Απφ 2 έσο 7 

Πνισλία Απφ 7 έσο 10 

ινβαθία Απφ 5 έσο 8 

Ρνπκαλία Απφ 3 έσο 8 

Πεγή: www.ifgroup.com 

ρεηηθά κε ηελ ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο ηνπ factoring ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ 25+2, 

παξαηεξήζεθε φηη θαηά κέζν φξν ν πξψηνο factor είρε ην 48% ηεο αγνξάο, ν 

δεχηεξνο ην 20% θαη ν ηξίηνο ην 14%. Καηά κέζν φξν, δειαδή, νη ηξεηο κεγαιχηεξνη 

factors αληηπξνζσπεχνπλ ην 82% ηεο αγνξάο factoring ηεο ρψξαο ηνπο. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ νη πην αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο φπσο ηεο Μ.Βξεηαλίαο (53% νη 3 

κεγαιχηεξνη), ηεο Γαιιίαο (51% νη ηξεηο κεγαιχηεξνη) θαη ηεο Γεξκαλίαο  (47% νη 

ηξεηο κεγαιχηεξνη). 
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ε 9 ρψξεο (Απζηξία, Βέιγην, Κχπξνο, Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα, 

ινβελία, Βνπιγαξία) ζρεδφλ ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ 

factoring πξαγκαηνπνηείηαη απφ 3 εηαηξίεο factoring. 

Δπηπιένλ ην 78,5% ησλ εηαηξηψλ factoring είλαη ζπγαηξηθέο ηξαπεδψλ, to 12,5% είλαη 

δηεπζχλζεηο ηξαπεδψλ ελψ κφιηο ην 9% έρνπλ κεηφρνπο κε ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ζην factoring επηθξαηνχλ νη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί θαη πξνηηκνχλ 

λα έρνπλ εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ factoring. 

ζνλ αθνξά ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ηνπ factoring, ην 40% αθνξά ζε 

ρξεκαηνδφηεζε ηηκνινγίσλ, ην 47% ζε factoring κε αλαγσγή, ην 22% ζε Factoring 

ρσξίο αλαγσγή θαη ην 2% ζε ππφινηπα πξντφληα φπσο κφλν είζπξαμε θαη reverse 

factoring, 

ρεηηθά κε ην κέγεζνο  ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην factoring, βξέζεθε 

φηη ην 80% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην factoring απνηειείηαη απφ 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ επηζεκάλζεθε φηη ην 69% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηνπ factoring πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Δμαίξεζε απνηεινχλ 

ε Ηζπαλία θαη ε Γεξκαλία φπνπ κφλν ην 40% θαη 20% αληίζηνηρα ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηνπ factoring πξαγκαηνπνηείηαη απφ ΜΜΔ. 

εκαληηθφ κέγεζνο γηα ηελ κεγέζπλζε ηνπ factoring απνηειεί ε δηεηζδπηηθφηεηα ηνπ 

factoring σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο) κίαο ρψξαο. 

Γεληθά ζηελ Δπξψπε ησλ 25+2 ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ factoring σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ (κέζνο φξνο) αλέξρεηαη ζε 5,96%. 

Οη ρψξεο κε ηελ κεγαιχηεξε δηεηζδπηηθφηεηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 3.7. Υώξεο κε ηελ κεγαιύηεξε δηεηζδπηηθόηεηα factoring σο πνζνζηό 

ηνπ ΑΔΠ. 

Υώξα (Κύθινο Δξγαζηώλ Factoring/ΑΔΠ) 

Υ100 

Κχπξνο 18,30% 

Δζζνλία 12,56% 

Ζλ.Βαζίιεην & Ηξιαλδία 11,57% 
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Πνξηνγαιία 11,50% 

Ληζνπαλία 7,95% 

Ηηαιία 7,84% 

νπεδία 7,10 % 

Πεγή: www.ifgroup.com 

Οη ρψξεο κε ηελ ρακειφηεξε δηεηζδπηηθφηεηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 3.8. Υώξεο κε ηελ ρακειόηεξε δηεηζδπηηθόηεηα factoring σο πνζνζηό 

ηνπ ΑΔΠ. 

Υώξα (Κύθινο Δξγαζηώλ Factoring/ΑΔΠ) 

Υ100 

Μάιηα 0% 

Βνπιγαξία 0,09% 

Ρνπκαλία 0,69% 

ινβελία 0,81% 

Πνισλία 1,20% 

Πεγή: www.ifgroup.com 

3.7 Ζ Διιεληθή Αγνξά Factoring 

Ζ αλάπηπμε ηνπ factoring ζηε ρψξα καο μεθίλεζε πεξίπνπ ην 1994 κε ηελ δεκηνπξγία 

ησλ πξψησλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ factoring. Καηά ην δηάζηεκα 1996-1999 ην factoring 

ζεκείσζε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 45%. ην δηάζηεκα 1999-2004 ν κέζνο 

εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ factoring αλήιζε ζε 70%, ελψ αληίζηνηρα ην δηάζηεκα 

2005-2010 ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο έθζαζε ην 38%.  
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Γηάγξακκα 3.3. Δμέιημε ηεο Διιεληθήο Αγνξάο factoring (1998-2010) 

 

Πεγή: www.hellenicfactors.gr 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ FCI, πνπ 

φκσο αληηπξνζσπεχνπλ ην 95% ηεο αγνξάο ηνπ factoring ζηελ Διιάδα. Θα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί δειαδή φηη ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία ηα νπνία δελ δεκνζηεχνληαη θαη 

αθνξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηα άιισλ θνξέσλ, φπσο επηρεηξήζεηο ή θαη ηξάπεδεο πνπ δελ 

είλαη κέιε ηνπ FCI. 

Γηάγξακκα 3.4. Αλάπηπμε Δγρώξηνπ θαη Γηεζλνύο Factoring ζηελ Διιάδα (2006-

2010) 
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Πεγή: www.hellenicfactors.gr 

Ζ ππαλαρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φζνλ αθνξά θπξίσο ηηο 

δξαζηεξηνπνηεκέλεο ζηελ Διιάδα επηρεηξήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά επέηεηλε ηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ θάζε κεγέζνπο 

επξέζεσο πεγήο άκεζεο ξεπζηφηεηαο αιιά θαη δηαζθάιηζεο ησλ επί πηζηψζεη 

πσιήζεσλ ηνπο. Γεδνκέλεο ηεο πεξηνξηζκέλεο επέθηαζεο ησλ παξαδνζηαθψλ 

ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, νη ππεξεζίεο ηνπ factoring απνηέιεζαλ ειθπζηηθφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν έλαληη κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηνπ πξντφληνο.  

Σν εγρψξην factoring παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε ην 2010 ηεο ηάμεο ηνπ 18%, ελψ 

αθφκα κεγαιχηεξε αλάπηπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εμαγσγηθφ factoring ην νπνίν 

απμήζεθε θαηά 39% ζε ζρέζε κε ην 2009. Ζ ζπλνιηθή αμία αλήιζε ζε 14,71 δηο 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 20% ζε ζρέζε κε ην 2009. Σν κίγκα 

πξντφληνο ηνπ factoring παξνπζίαζε ζπκκεηνρή ηεο ηάμεο ηνπ 88,5% φζνλ αθνξά ην 

εγρψξην factoring θαη 11,5% φζνλ αθνξά ην δηεζλέο factoring. 

Ζ αχμεζε ηνπ 2010 ππνζηεξίρζεθε θπξίσο απφ ηελ αχμεζε θαηά 25% ηεο ππεξεζίαο 

factoring ρσξίο αλαγσγή ζηα €5,45 δηο θαζψο θαη ηνπ δηεζλνχο factoring θαηά 39% 

ζηα 1,25 δηο, θαζψο νη εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεχζεθαλ 

ηελ ζεηηθή αλάπηπμε ζε ρψξεο εθηφο Διιάδνο επηδηψθνληαο παξάιιεια ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ εμαγσγψλ ηνπο κέζσ factoring.  

Κχξηνη ηνκείο δηείζδπζεο ηνπ πξντφληνο απνηέιεζαλ ν θιάδνο πεηξειαίνπ θαη 

ιηπαληηθψλ (25%), κεηάιισλ (13,8%), ηξνθίκσλ (9,4%), θαξκάθσλ, ειεθηξηθψλ 

εηδψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ (7,4%), ηαηξηθψλ πξντφλησλ (5%). 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Γηάγξακκα 3.5. Αλάπηπμε εξγαζηώλ factoring ζηελ Διιάδα σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ 

(2006-2010) 

 

Πεγή: www.hellenicfactors.gr 

Ζ ππεξεζία εγρσξίνπ factoring ζηελ Διιάδα παξνπζίαζε αλάπηπμε ζπλνιηθά 13,8% 

έλαληη 19,3% ζηηο 64 ρψξεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ FCI, κε ηελ θαηά 25% αχμεζε 

ζηελ ππεξεζία factoring ρσξίο αλαγσγή λα θηλείηαη πςειφηεξα ηεο δηεζλνχο ηάζεο 

+16,89%, κεηά απφ κία ηζρλή αλάπηπμε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο ιφγσ ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ησλ πςειψλ επηζθαιεηψλ θαη ηελ ξαγδαία κείσζε ησλ 

παξερφκελσλ πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πξνο ηνπο factors. Οη 

εξγαζίεο ππεξεζηψλ εγρσξίνπ factoring δηαηεξνχλ ηελ πςειφηεξε ζπκκεηνρή 

(88,5%) επί ηνπ ζπλφινπ εξγαζηψλ αιιά κεηψλνληαη ζε ζρέζε κε ην 2009 (92%), 

ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

ζνλ αθνξά ζηηο εξγαζίεο δηεζλνχο factoring θαη εηδηθφηεξα ζην εμαγσγηθφ ε 

ειιεληθή αγνξά απμήζεθε θαηά 80,6% ην 2010 έλαληη αχμεζεο 66,59% ηεο δηεζλνχο 

αγνξάο, ελψ ην εηζαγσγηθφ θηλήζεθε ζην 35,69% ζηα ίδηα επίπεδν ηεο δηεζλνχο 

αγνξάο.  

πλνιηθά ε ειιεληθή αγνξά factoring γηα ηελ πεξίνδν 1998-2010, κε εμαίξεζε ην 

2005 θαη ην 2010, βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ παγθφζκην κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο.  
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Γηάγξακκα 3.6. Αλάπηπμε εξγαζηώλ factoring ζε Διιάδα, Δπξώπε θαη 

Παγθόζκηα αγνξά (%κεηαβνιή) (1999-2010). 

 

Πεγή: www.factor-chain.com 

Ζ ζέζε ηεο ρψξαο καο ζηε Γηεζλή θαηάηαμε βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

FCI, φζνλ αθνξά ην εμαγσγηθφ factoring δηαηεξήζεθε ζηελ 8
ε
 ζέζε, ελψ φζνλ αθνξά 

ζην εηζαγσγηθφ factoring αλέβεθε ζηελ 16
ε 

ζέζε (2009:17
ε 

ζέζε). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν κέζνο φξνο αχμεζεο ησλ δξαζηεξηνπνηεκέλσλ κειψλ ηνπ FCI 

κέζσ ηνπ δηθαθηνξηθνχ ζπζηήκαηνο αλήιζε ζε 4,4% ζην 2010 έλαληη ηνπ 2009, σο 

απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο έθζεζεο εθ κέξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ έλαληη 

ηνπ θηλδχλνπ ησλ εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ αιιά θαη ηεο απμεκέλεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

κειψλ σο πξνο ηηο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θαη αζθάιηζεο δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ 

κέζσ ηνπ FCI.  

Ζ αγνξά ηνπ factoring απνηειείηαη απφ ιίγεο εηαηξίεο θαη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο 

είλαη ζρεηηθά πςειφο. Οη κεηαβνιέο πνπ ιάβαλε ρψξα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο κε 

ηελ απνξξφθεζε ηεο Fact Hellas απφ ηελ ABC Factors to 2002, ε απνξξφθεζε ηεο 

Δκπνξηθή Factoring απφ ηελ κεηξηθή ηξάπεδα ην 2004 θαη ε απνξξφθεζε ηεο 

Ethnofact ΑΔ απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ην 2000, δεκηνχξγεζαλ λέα δεδνκέλα ζηελ 

αγνξά κε απνηέιεζκα ηελ αλαθαηαλνκή ηεο πίηαο. ηα ηέιε ηνπ 1999 ηδξχζεθε ε 

EFG Factors ΑΔ, ελψ ε Σξάπεδα Κχπξνπ απνρψξεζε απφ ηελ ABC Factors, 

δεκηνπξγψληαο απηφλνκε κνλάδα factoring. 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε ηηο κνλάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηνπ 

factoring ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηελ κεηνρηθή ηνπο ζχλζεζε. 

Πίλαθαο 3.9. Κπξηόηεξεο επηρεηξήζεηο factoring ζηελ Διιάδα 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΜΔΣΟΥΟΗ 

ABC FACTORS A.E 100% Alpha Bank A.E 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ 

53,97% Societe Generale. 46,03% 

Λνηπνί 

EUROBANK EFG FACTORS A.E 100% EFG Eurobank Ergasias A.E 

ΔΘΝΗΚΖ FACTORS A.E 

100% Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Α.Δ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ 91% Credit Agricole S.E. 9% Λνηπνί 

HSBC BANK PLC 100% HSBC Holdings Plc 

MARFIN FACTORS & FORFAITERS A.E 100% MARFIN EGNATIA BANK 

MILLENIUM BANK A.E 100% Millennium BCP 

ΠΔΗΡΑΗΧ FACTORING A.E 100% Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΖΜ. ΔΣ. ΛΣΓ 

39,3% Θεζκηθνί Δπελδπηέο  

60,7% Ηδηψηεο Φπζηθά & Ννκηθά 

πξφζσπα 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ  

Πεγή: www.hellenicfactors.gr 

ηελ εγρψξηα αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη πέληε εηαηξίεο factoring σο ρσξηζηά λνκηθά 

πξφζσπα, νη νπνίεο είλαη θαη ζπγαηξηθέο νκίισλ (ABC Factors, EFG Factors, 

MARFIN FACTORS & FORFAITERS, ΠΔΗΡΑΗΧ FACTORING, ETHNIKI 

FACTORS S.A. (NBG FACTORS)). Οη ππφινηπεο ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ θαη 

αλαπηχζζνπλ ην factoring κέζσ δηεπζχλζεσλ ηξαπεδψλ, εηδηθφηεξα δε ηα ηειεπηαία 

φπνπ νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ζπλεγνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο 

κέζα απφ ηα δίθηπα ησλ ηξαπεδψλ, παξά κέζσ μερσξηζηψλ εηαηξηψλ. πγθεθξηκέλα, 

ηφζν ε θνξνινγηθή θαη ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ factoring, φζν θαη νη ζπλέξγεηεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο (δηεχξπλζε θαη ελίζρπζε 

πειαηνινγίνπ, ζηαπξνεηδήο πσιήζεηο, πξνψζεζε αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θιπ) 

επεξεάδνπλ απηήλ ηελ εμέιημε.  
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Ζ αγνξά ηνπ factoring μεθίλεζε κε ηδηαίηεξε ππεξζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο ζε ιίγεο 

επηρεηξήζεηο, κε ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηελ ABC Factors ε νπνία θαηείρε 

ζρεδφλ ην 50% ηεο αγνξάο factoring ην 2003. ηε ζπλέρεηα κε ηελ απνρψξεζε ηεο 

Κχπξνπ Factors θαη ηελ απηνηειή ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο θαη κε ηελ εηζαγσγή λέσλ 

παηθηψλ φπσο EFG Factors θαη MARFIN FACTORS & FORFAITERS φπσο θαη ηελ 

νπζηαζηηθή επαλαιεηηνπξγία ηεο ΔΘΝΗΚΖ FACTORS ΑΔ ην 2008, ε νπνία 

αλέβαζε ην πνζνζηφ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά ηνπ factoring επαλαθάκπηνληαο κεηά απφ 

πνιπεηή αδξάλεηα (ην 2005 θαηείρε θάησ απφ 2% ηεο αγνξάο σο Ethnofact ΑΔ, 

κνινλφηη είρε πξφζβαζε ζην επηρεηξεκαηηθφ ραξηνθπιάθην ηεο λν1 Σξάπεδαο ζηελ 

Διιάδα (ΔΣΔ)).  

Αλαιπηηθά πιένλ ην 2010 ηα κεξίδηα ησλ επηρεηξήζεσλ factoring είηε απνηεινχλ 

δηεπζχλζεηο είηε απνηεινχλ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηξαπεδψλ, δηακνξθψλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 3.10. Μεξίδηα Αγνξάο 2010 

 

Πεγή: www.hellenicfactors.gr 

Παξαηεξνχκε φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε ζπγθέληξσζε ζηνλ θιάδν αιιά φρη ζηνλ 

βαζκφ πνπ εκθαληδφηαλ πξν 10εηίαο. Πιένλ ην 48% ηεο αγνξάο κνηξάδεηαη κεηαμχ 
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ABC Factors θαη EFG Factors ελψ ε Κχπξνπ Factors έξρεηαη ηξίηε ζηα κεξίδηα 

αγνξάο. 

3.8 πκπεξάζκαηα 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ήηαλ λα δψζεη κηα γεληθή εηθφλα ηεο αγνξάο ηνπ 

factoring, ζε παγθφζκην, ζε επξσπατθφ επίπεδν θαζψο θαη ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά.  

Καηαξρήλ δηαπηζηψλεηαη κία ζπλερή αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ κε δηςήθηα πνζνζηά, 

φπνπ νη ψξηκεο αγνξέο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην πξντφλ Πξνεμφθιεζεο 

ηηκνινγίσλ ρσξίο αλαγγειία ησλ απαηηήζεσλ (Δκπηζηεπηηθφ Factoring), θαιχπηνληαο 

ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο λα γλσζηνπνηνχληαη νη 

ζπλαιιαγέο ζηνπο πειάηεο κε φθεινο ηελ κε εκπινθή ησλ εηαηξηψλ factνring ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ. Δπηπιένλ δηαπηζηψλεηαη θαη εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ 

factoring πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ηφζν ζε αλεπηπγκέλεο φζν θαη ζε αλαπηπζζφκελεο 

αγνξέο (reverse factoring). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ζχγθξνπζε κεηαμχ 

Σξαπεδψλ θαη εηαηξηψλ factoring. Οη ηξάπεδεο είηε σο βαζηθνί κέηνρνη εηαηξηψλ 

factoring, είηε ιεηηνπξγψληαο ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν κέζσ δηεπζχλζεσλ ηνπο, 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

πνιιέο θνξέο νη ίδηεο νη Σξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά κε ην factoring. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ  επλνεί ηελ αγνξά ηνπ factoring ζηελ 

Διιάδα θαζψο ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ ζα 

ελδπλακψζεη ηελ ζηξνθή ζε δηαθνξεηηθά πξντφληα ρξεκαηνδφηεζεο ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ φπσο είλαη ην factoring. Δπηπξφζζεηα ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ (Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) έρεη ήδε απμήζεη ηελ ρξήζε ηνπ factoring σο ελαιιαθηηθφ 

ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν εθηφο ηζνινγηζκνχ (off balance finance) πξνζθέξνληαο 

πιενλεθηήκαηα βειηίσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθφλαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

(window dressing). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ 

4.1 Δηζαγσγή 

ε πξνεγνχκελα θεθάιαηα αλαιχζακε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ην factoring. Πεξαηηέξσ αλάιπζε ηφζν ηεο παγθφζκηαο φζν θαη ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο factoring, καο βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

κεραληζκψλ ηνπ factoring θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

βηνκεραλίαο. πσο πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ν ζθνπφο ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη λα παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ηνπ factoring απφ 

πιεπξάο ησλ Σξαπεδψλ θαη ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηνπο, ελψ παξάιιεια 

εμεηάδνληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

factoring ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο επίζεο θαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ ζρέδην 

(research design) θαζψο επίζεο θαη ε ινγηθή δεκηνπξγίαο ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ (εξσηεκαηνινγίσλ θαη εξσηήζεσλ). Αθνινπζεί ε παξάζεζε ηνπ 

ηξφπνπ επηινγήο ηνπ δείγκαηνο αλά νκάδα – ζηφρν, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηηο 

ελδερφκελεο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. ην 

ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ παξαηίζεηαη θαη ε ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο ησλ 

ζηνηρείσλ. 

4.2 ρέδην έξεπλαο  

Ζ παξνχζα κειέηε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εκπεηξηθνχ ηχπνπ κειεηψλ θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ θαηεγνξία ησλ πεξηγξαθηθψλ εξεπλψλ (descriptive research). 

Πξνζπαζεί λα πνζνηηθνπνηήζεη θξίζηκεο παξακέηξνπο – κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ 

ζην factoring θαη ζηηο  δπν νκάδεο – ζηφρνπο, δειαδή ηνπο πξνζθέξνληεο ηελ 

ππεξεζία (ηξάπεδεο) θαη ζηνπο απνδέθηεο απηήο (επηρεηξήζεηο), κε ζηφρν ηνλ 

ππνινγηζκφ εθηηκεηξηψλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ, ηελ δηεξεχλεζε ζηαηηζηηθψλ 

εμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζηηο δχν νκάδεο μερσξηζηά θαη ηελ επηβεβαίσζε 

ή φρη ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ. Γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο 

αλαπηχρζεθαλ δπν εξγαιεία ζπιινγήο ζηνηρείσλ (έλα γηα θάζε νκάδα – ζηφρν) ηα 

νπνία πεξηιάκβαλαλ θπξίαξρα θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο (πιήξσο δνκεκέλν 
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εξσηεκαηνιφγην). Ο ιφγνο επηινγήο απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ εξσηήζεσλ άπηεηαη ζηνπο 

ζηφρνπο πνπ φπσο πξνιέρζεθε ήηαλ ε απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα 

θάζε νκάδα – ζηφρν θαη ν ππνινγηζκφο εθηηκεηξηψλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ζπλνιηθά ην factoring (πέξαλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπν νκάδσλ. 

4.3 Πξνώζεζε Factoring από ην Γίθηπν Σξαπεδώλ (Ά θάζε) Πιεζπζκόο – 

Σξόπνο θαη είδνο Γεηγκαηνιεςίαο  

ηελ παξνχζα παξάγξαθν παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ γηα 

ηελ εμαγσγή ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνσζείηαη ην factoring 

απφ ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Βφξεην Διιάδα (δηνηθεηηθέο 

πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 5 λνκνί, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 7 

λνκνί, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο – 4 λνκνί θαη Θεζζαιίαο – 4 λνκνί) θαη ην νπνίν 

απνηειεί ηνλ ζηαηηζηηθφ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο. Σν κέγεζνο ηνπ παξαπάλσ 

ζηαηηζηηθνχ πιεζπζκνχ εθηηκάηαη φηη είλαη ηεο ηάμεο ησλ 1.000 θαηαζηεκάησλ. Ο 

ηξφπνο δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ ε δηζηαδηαθή κε ηπραία δεηγκαηνιεςία θξίζεσο (non 

probability judgmental sampling) ιφγσ έιιεηςεο δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ γηα 

δηελέξγεηα ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. 

Καη’ αξρήλ επηζεκαίλεηαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθε ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο κε 

βάζε ηελ θσδηθνπνίεζε δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο NUTS III
56

 φπσο νξίδνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο. 

ε πξψην ζηάδην επηιέρζεθαλ νη λνκνί ζηνπο νπνίνπο ζεσξήζεθε φηη ε νηθνλνκηθή 

δηάξζξσζε θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα επηηξέπεη ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring. 

Ζ επηινγή απηή έγηλε κε βάζε ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ πνπ παξάγεηαη ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο λνκνχο θαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα πνπ έρνπλ ζηηο δηνηθεηηθέο 

πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Απηνί ήηαλ νη λνκνί Θεζζαινλίθεο, , εξξψλ, 

Ζκαζίαο, (3 απφ 7 ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία), Έβξνπ θαη Γξάκαο (2 απφ 5 ζηελ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε), Κνδάλεο (1 απφ 4 ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία) θαη 

Μαγλεζίαο (1 απφ 4 ζηελ Θεζζαιία). Αζξνηζηηθά νη παξαπάλσ λνκνί παξήγαγαλ ην 

61% ηνπ ΑΔΠ ηεο Β.Διιάδαο
57

. ε δεχηεξν ζηάδην επηιέρζεθαλ ηξαπεδηθά 

θαηαζηήκαηα ζηηο έδξεο ησλ λνκψλ  κε γλψκνλα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ 

ζε θεληξηθά ζεκεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ήηαλ ε ζπκπιήξσζε ησλ 

                                                 
56

 Nomenclature of Territorial Units for Statistics 
57

 Πεγή: epp.eurostat.ec.europa.eu 
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εξσηεκαηνινγίσλ απφ ζηειέρε ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ αζρνινχληαη κε ην 

αληηθείκελν (ρσξίο ζπλέληεπμε – self-administered method), κέζσ εξεπλεηψλ νη 

νπνίνη παξέδσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα ζπκπιήξσζε θαη αθνινχζσο ηα 

παξαιάκβαλαλ ζπκπιεξσκέλα. 

ηελ δεχηεξε θάζε, ε νπνία πινπνηήζεθε ην 2009, παξαδφζεθαλ γηα ζπκπιήξσζε 

300 εξσηεκαηνιφγηα (πεξίπνπ 30% ηνπ πιεζπζκνχ). Απαληήζεθαλ 140 

εξσηεκαηνιφγηα (46%) απφ φινπο ηνπο λνκνχο, πνζνζηφ πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ θαζψο ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη απηή ε κέζνδνο 

κπνξεί λα επηηχρεη πνζνζηφ αληαπφθξηζεο (response rate) απφ 20% - 35%. Σν 

επηηεπρζέλ κέγεζνο δε ηνπ δείγκαηνο επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθηηκεηξηψλ κε 

θαιή αθξίβεηα γηα απηφλ ηνλ εηδηθφ ζηαηηζηηθφ πιεζπζκφ. 

Ζ  δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεη ζε βάζνο ηνπο αθφινπζνπο γεληθνχο 

παξάγνληεο. 

Α) Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (πρ πεξηνρή, λνκφο, αξηζκφο ππαιιήισλ ζην 

θαηάζηεκα, ζέζε ζην θαηάζηεκα, ηξάπεδα) 

Β) ην εθπαηδεπηηθφ-γλσζηηθφ ππφβαζξν ηνπ ππαιιήινπ (επίπεδν ζπνπδψλ, γλψζε 

ηνπ factoring απφ παλεπηζηήκην) 

Γ) εξγαζηαθή εκπεηξία (ρξφληα απαζρφιεζεο ζηελ ηξάπεδα, ρξφληα εκπεηξίαο ζην 

factoring) 

Γ) ιφγνη πξνψζεζεο ηνπ factoring (απνηειεί κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ππάξρνπλ 

θίλεηξα-bonus, επεηδή ην δεηάεη ν πειάηεο) 

Δ) πξνψζεζε ηνπ factoring (πνπ πξνσζείηαη, κε ηη πξνηεξαηφηεηα θαη κε πνηνπο 

ηξφπνπο)  

Σ) πξνβιήκαηα-εκφδηα ζηελ πξνψζεζε ηνπ factoring 

Ε) ραξαθηεξηζηηθά δπλεηηθψλ πειαηψλ factoring 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην εξσηεκαηνιφγην. Πην ζπγθεθξηκέλα θάζε κία 

εξψηεζε ή ππνεξψηεζε ζα απνηειεί, γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αλάιπζεο θαη κηα κεηαβιεηή.  
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Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρνπλ ρσξηζηεί ζε 7 ππεξνκάδεο αλάινγα κε ην 

πεδίν πνπ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε. Πην αλαιπηηθά: 

4.3.1 Γημογπαθικά Υαπακηηπιζηικά 

Δξώηεζε 1 

Εεηείηαη λα επηιερζεί ν ηχπνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν ππάιιεινο. 

ε απηήλ ηελ κεηαβιεηή ππάξρνπλ 2 επίπεδα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ ηχπν 

θαηαζηήκαηνο. Ζ κία επηινγή αθνξά θαηάζηεκα πιήξεο θαη ε άιιε επηινγή αθνξά 

θαηάζηεκα ηδησηψλ. Με ηελ έλλνηα ηνπ πιήξνπο θαηαζηήκαηνο ελλννχκε φηη ππάξρεη 

μερσξηζηφ ηκήκα αηφκσλ-ππαιιήισλ, ην νπνίν αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ πξνο 

ηηο επηρεηξήζεηο. ηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηδησηψλ, ελλννχκε 

θαηαζηήκαηα ζπξίδεο φπνπ ν θχξηνο ζθνπφο ηνπο είλαη ε εμππεξέηεζε ηδησηψλ θαη ε 

πξνψζεζε επελδπηηθψλ θαη ηξαπεδναζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. Υσξίο θπζηθά λα 

απνθιείεηαη θαη ε πξνψζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ζε επηρεηξήζεηο. ηα 

θαηαζηήκαηα ηδησηψλ δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε νκάδα ππαιιήισλ πνπ 

αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηα δάλεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Δξώηεζε 2  

Εεηείηαη λα απαληεζεί εάλ ππάξρεη ζπγαηξηθή ή μερσξηζηή δηεχζπλζε κέζα ζηελ 

Σξάπεδα ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring. Ζ κεηαβιεηή έρεη 3 

επίπεδα πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο δελ γλσξίδεη γηα ηελ 

χπαξμε ζπγαηξηθήο ή μερσξηζηήο δηεχζπλζεο. 

Δξώηεζε 3 

Εεηείηαη λα απαληεζεί θαηά πφζν ε ηξάπεδα ζηελ νπνία εξγάδεηαη ν ππάιιεινο 

αληηκεησπίδεη ην factoring ζαλ μερσξηζηφ πξντφλ ή σο έλα άιιν πξντφλ πξνο δηάζεζε. 

Γειαδή εάλ ην factoring απνηειεί κέξνο κίαο δεζκίδαο επηρεηξεκαηηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ-ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ ή εάλ αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα 

μερσξηζηφ πξντφλ ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη απφ κνλφ ηνπ αιιά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ. 

Δξώηεζε 4 & 4.1 

Πξφθεηηαη γηα πνζνηηθή εξψηεζε θαη αθνξά ην πιήζνο ησλ ππαιιήισλ πνπ 

εξγάδνληαη ζην θαηάζηεκα.  Ζ εξψηεζε έρεη εηζαρζεί ζην εξσηεκαηνιφγην γηα λα 
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επηβεβαηψζεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο πξψηεο εξψηεζεο. Γειαδή εάλ θάπνηνο δειψλεη φηη 

εξγάδεηαη ζε πιήξεο θαηάζηεκα ηφηε ζα πξέπεη λα απαληήζεη φηη ζην θαηάζηεκα 

εξγάδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 5 ππάιιεινη. Ο αξηζκφο 5 έρεη επηιερζεί θαζψο ζε 

θαηαζηήκαηα πιήξε, ε νκάδα επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 

2-3 άηνκα. Άξα καδί κε ηελ χπαξμε δηεπζπληή θαηαζηήκαηνο, ηακείσλ θαη 

ζπκβνχισλ ηδησηψλ έλα πιήξεο θαηάζηεκα μεπεξλάεη ηνπο 5 ππαιιήινπο. 

Δπίζεο έρεη πξνζηεζεί θαη ππνεξψηεκα γηα ην πφζνη απφ απηνχο αζρνινχληαη κε 

επηρεηξεκαηηθά δάλεηα. 

Δξώηεζε 5 

Ζ παξνχζα εξψηεζε αθνξά ην θαηά πφζν ε απαζρφιεζε ηνπ ππαιιήινπ ζρεηίδεηαη 

κε επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ή φρη. Απνηειείηαη απφ 2 επίπεδα αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπ 

ππαιιήινπ κέζα ζην θαηάζηεκα (πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ή άιιεο 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο). 

Δξώηεζε 14 

ηελ παξνχζα κεηαβιεηή εμεηάδνπκε θαηά πφζν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έγθξηζεο 

νξίσλ επηρεηξεκαηηθνχ factoring απφ επηηξνπή εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν 

εξγάδεηαη ν ππάιιεινο. 

Δπηπιένλ κεηαβιεηέο ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ε Σξάπεδα ζηελ 

νπνία εξγάδεηαη  ν θάζε εξγαδφκελνο θαζψο θαη ν Ννκφο ζηνλ νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ην ππνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο. 

4.3.2 Δκπαίδεςζη – Γνώζη Factoring 

Δξώηεζε 6 

Ζ κεηαβιεηή αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ ππαιιήινπ θαη απνηειείηαη απφ 5 

επίπεδα-επηινγέο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο εθπαίδεπζεο Λπθείνπ, ΣΔΗ, ΑΔΗ, 

Μεηαπηπρηαθνχ θαη Γηδαθηνξηθνχ. 

Δξώηεζε 7 

ηελ παξνχζα κεηαβιεηή αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ν ηφπνο πνπ απνθηήζεθε ε 

εθπαίδεπζε ηνπ ππαιιήινπ. Πξφθεηηαη γηα κεηαβιεηή 4 επηπέδσλ κε επηινγέο ηελ 

Διιάδα, Δπξσπατθή Έλσζε, Σξίηεο Υψξεο θαζψο θαη ηηο ΖΠΑ. 
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Δξώηεζε 8 

ηελ εξψηεζε δεηείηαη λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ζρεηίδεηαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά , νηθνλνκηθά ή θαη ινγηζηηθά. Πξφθεηηαη γηα δπαδηθή κεηαβιεηή 

φπνπ ν ππάιιεινο θαιείηαη λα απαληήζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά 

Δξώηεζε 9 

Με απηή ηελ εξψηεζε θαιείηαη ν ππάιιεινο λα απαληήζεη θαηά πφζν γλψξηδε ην 

factoring απφ ηελ αθαδεκατθή ηνπ εθπαίδεπζε θαη ζε πνηφ ζηάδην (πξνπηπρηαθφ ή 

κεηαπηπρηαθφ). 

Δξώηεζε 15 

Με ηελ παξνχζα εξψηεζε, νπζηαζηηθά παξνπζηάδνπκε ζηνπο ππαιιήινπο ηηο 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ factoring σο ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν. 

Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ιεηηνπξγίεο-ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο θαιείηαη ν 

ππάιιεινο λα ζπκθσλήζεη, λα δηαθσλήζεη ή ελδερνκέλσο λα κελ απαληήζεη ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ γλσξίδεη. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ θαη 

αθνξνχλ: 

15.1 Πξνεμφθιεζε Απαηηήζεσλ 

15.2 Γηαρείξηζε Απαηηήζεσλ 

15.3 Δίζπξαμε Απαηηήζεσλ 

15.4 Αζθάιεηα Πηζηψζεσλ 

15.5 Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο πθηζηάκελνπο ή κειινληηθνχο πειάηεο 

15.6 Γηάξζξσζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθφλαο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

Δξώηεζε 27 

ηελ παξνχζα πξφηαζε ηίζεηαη ζέκα χπαξμεο απαξαίηεησλ γλψζεσλ απφ πιεπξάο 

ππαιιήινπ νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα  πξνσζήζεη ην factoring. 
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4.3.3 Δπαγγελμαηική Δμπειπία 

Δξώηεζε 10 

Εεηείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ν ρξφλνο εκπεηξίαο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, πνπ εξγάδεηαη ν 

ππάιιεινο. Πξφθεηηαη γηα κεηαβιεηή κε 4 επίπεδα φπνπ αλάινγα κε ηελ επηινγή ζα 

πξνζδηνξίδεηε ε εκπεηξία ηνπ ππαιιήινπ σο αλχπαξθηε (κηθξφηεξε ηνπ έηνπο), 

κεξηθή (1-5 έηε), ζεκαληηθή (5-10 έηε), ηδηαίηεξα ζεκαληηθή (κεγαιχηεξε ησλ 10 

εηψλ). Ο ζθνπφο ηεο κεηαβιεηήο είλαη λα πξνζδηνξίζεη θαηά πφζν ε χπαξμε 

ηξαπεδηθήο εκπεηξίαο παίδεη ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηνπ factoring. 

Δξώηεζε 11 

Ζ παξνχζα κεηαβιεηή είλαη παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε, κε ηελ δηαθνξά φηη 

δεηείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ε εκπεηξία ηνπ ππαιιήινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην factoring. 

4.3.4 Λόγοι Πποώθηζηρ Factoring 

Δξώηεζε 12 

ηελ παξνχζα εξψηεζε πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην θαηά πφζν ην 

επηρεηξεκαηηθφ factoring απνηειεί κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Δξώηεζε 18 

ηελ παξνχζα πξφηαζε δεηάκε απφ ηνλ ππάιιειν λα πξνζδηνξίζεη ην θαηά πφζν ε 

πψιεζε ηνπ factoring ηνλ έρεη βνεζήζεη ζηελ πψιεζε θαη άιισλ ηξαπεδηθψλ 

πξντφλησλ. 

Δξώηεζε 19 

Με ηελ παξνχζα πξφηαζε πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην θαηά πφζν factoring 

πξνσζείηαη αθνχ έρνπλ εμαληιεζεί νη ππφινηπεο επηινγέο ρνξήγεζεο θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ζηνπο πειάηεο. Ζ πξφηαζε απηή είλαη ζρεηίδεηαη κε ηελ Δξψηεζε 13, φπνπ 

ζέηνπκε ζηνπο ππαιιήινπο ηελ ηεξάξρεζε ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ απφ πιεπξάο 

πξνψζεζεο ηνπο ζε πειάηεο. 

Δξώηεζε 20 

ηελ παξνχζα πξφηαζε εμεηάδνπκε ην θαηά πφζν ν ππάιιεινο πξνσζεί ην factoring 

ιφγσ ηεο αζθάιηζεο ησλ πηζηψζεσλ. 

Δξώηεζε 21 
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Δδψ εμεηάδνπκε ηελ πηζαλφηεηα πξνψζεζεο ηνπ factoring κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε.  

Δξώηεζε 22 

Καζψο ε δηαρείξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε κίαο θαηλνχξγηαο ζρέζεο factoring απαηηεί 

ρξφλν θαη ηερλνγλσζία, πξνζπαζνχκε λα εμεηάζνπκε: 

1) θαηά πφζν ε αλάιεςε κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο αλαιακβάλεηαη απφ άιιν 

ηκήκα ή δηεχζπλζε θαη  

2) θαηά πφζν δηεπθνιχλεη ηνλ εξσηεζέληα. 

Δξώηεζε 23 

ε απηήλ ηελ πξφηαζε πξνζπαζνχκε λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν ν ππάιιεινο 

πξνσζεί ην factoring ζηα πιαίζηα ελφο δηεπξπκέλνπ budget θαη ζηφρσλ πνπ ηνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο. 

Δξώηεζε 24 

Δμεηάδεηαη ε χπαξμε θηλήηξσλ (bonus) γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring. 

4.3.5 Πποώθηζη ηος Factoring 

Δξώηεζε 16 

Με ηελ παξνχζα εξψηεζε πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε θαηά πφζν ν ππάιιεινο 

πξνσζεί ην factoring  ζε πθηζηάκελνπο πειάηεο ή ζε λέεο ζπλεξγαζίεο. Πξφθεηηαη γηα 

κεηαβιεηή κε 3 επίπεδα (πθηζηάκελνη πειάηεο, λένη πειάηεο, δελ γλσξίδσ/δελ 

απαληψ) 

Δξώηεζε 17 

Ζ παξνχζα κεηαβιεηή εμεηάδεη ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ηνπ factoring κέζα απφ ην 

θαηάζηεκα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν ππάιιεινο. Οη επηινγέο πνπ δίδνληαη αθνξνχλ 

1.  ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring απφ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν  

2. Με πξσηνβνπιία θαη θηλήζεηο ηεο δηεχζπλζεο ή ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Σξάπεδαο 

3. Με έληππν πιηθφ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

4. Μφλν φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε 

5. Άιιν 
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Με ηελ παξνχζα κεηαβιεηή – εξψηεζε πξνζπαζνχκε λα εληνπίζνπκε ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θάζε ηξάπεδαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε απφ ηνπο ππαιιήινπο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring 

Δξώηεζε 13 

ηελ παξνχζα εξψηεζε δεηείηαη απφ ηνλ ππάιιειν λα ηεξαξρήζεη ηελ πξνψζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ρνξεγεηηθψλ-ρξεκαηννηθνκηθψλ πξντφλησλ, νχησο ψζηε λα 

εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο πειαηψλ ηνπ γηα θεθάιαην θίλεζεο. Ζ εξψηεζε εκπεξηέρεη 

7 κεηαβιεηέο φπνπ ν ππάιιεινο αξηζκεί κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο απφ ην 1 έσο ην 7 

ηα παξαθάησ πξντφληα σο ηελ πξνηηκεηέα πξνηεηλφκελε  ιχζε: 

13.1 Κεθάιαην Κίλεζεο Σαθηήο Λήμεο 

13.2 Κεθάιαην Κίλεζεο Αλνηρηφ  

13.3 Κεθάιαην Κίλεζεο κε Δμαζθαιίζεηο 

13.4 Δπηρεηξεκαηηθφ Factoring 

13.5 Κεθάιαην Κίλεζεο κε θάιπκκα επηηαγέο 

13.6 Κεθάιαην Κίλεζεο ζε Ξέλν λφκηζκα 

13.7 Άιιν 

4.3.6 Πποβλήμαηα – Δμπόδια για ηην Πποώθηζη ηος Factoring 

Δξώηεζε 29 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε παξνπζηάδνληαη ηα πηζαλφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ factoring. Πην ζπγθεθξηκέλα 

29.1 Ζ έιιεηςε εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ 

29.2 Ζ έιιεηςε θηλήηξσλ bonus απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο 

29.3 Σν πςειφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο γηα ην θαηάζηεκα 

29.4 Ο ρξφλνο εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο 

29.5 Σν απμεκέλν θφζηνο γηα ηνλ πειάηε 

29.6 Ζ χπαξμε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ 

Δξώηεζε 25 

Εεηείηαη απφ ηνλ ππάιιειν λα ζπκθσλήζεη κε ην θαηά πφζν ζεσξεί ην factoring 

πξντφλ κε ρακειέο εμαζθαιίζεηο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ην πξνσζεί. 
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Δξώηεζε 26 

ηελ παξνχζα πξφηαζε ηίζεηαη ζέκα δηάζεζεο ρξφλνπ απφ πιεπξάο ππαιιήινπ νχησο 

ψζηε λα κπνξέζεη λα αθηεξσζεί ζηελ πξνψζεζε ηνπ factoring. 

4.3.7 Υαπακηηπιζηικά δςνηηικών πελαηών factoring 

Δξώηεζε 28 

ηελ εξψηεζε απηή παξαζέηνπκε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά εηαηξηψλ ηα νπνία 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθά θαηά ηελ εμέηαζε πξνψζεζεο πξντφλησλ factoring. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

28.1 Σν Μέγεζνο ηεο εηαηξίαο (φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ) 

28.2 Ζ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο 

28.3 Ο θχθινο Δξγαζηψλ 

28.4 Σν ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρεη ε επηρείξεζε απφ ηνπο πειάηεο ηεο 

28.5. Ζ ειηθία ηεο επηρείξεζεο 

28.6 Ο θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη 

28.7 Ζ λνκηθή κνξθή 

28.8 Οη πξνζθεξφκελεο εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ  

Δπωηήζειρ 18 – 28 

ηηο εξωηήζεηο 18 -28 ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Likert κε 5 ζεκεία επηινγήο ηα 

νπνία μεθηλνύλ από «πκθωλώ Απόιπηα» έωο «Γηαθωλώ Απόιπηα». Σν ζέκα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνύ ηωλ ζεκείωλ επηινγήο θαη θαηά πόζν είλαη πξνηηκεηέν λα γίλεη ρξήζε 

κνλνύ ή δπγνύ αξηζκνύ επηινγώλ, βξίζθεηαη ππό αίξεζε θαη απαζρνιεί ηελ παγθόζκηα 

αθαδεκία. Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλόλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ζπγθεθξηκέλνπ 

αξηζκνύ επηινγώλ.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ κνλνύ αξηζκνύ επηινγώλ καο βνεζνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό κηαο 

ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζηάζεο ηνπ εξωηεζέληα ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. 
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4.4 Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο Α΄ Φάζεο - Πξνώζεζε Factoring από ην Γίθηπν 

Σξαπεδώλ 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο ζα εμεηάζνπκε εάλ ππάξρεη 

πξνλνκηαθή πξνψζεζε ηνπ factoring ζε ζρέζε κε άιια ηξαπεδηθά πξντφληα θαη εάλ 

νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ ηξαπεδψλ ζηηο 

νπνίεο εξγάδνληαη. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ζα είλαη νη παξαθάησ: 

1) Ho Σν επίπεδν ζπνπδψλ, ην αληηθείκελν θαη ε εκπεηξία δελ παίδνπλ ξφιν ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια πξντφληα. 

2) Ho Σν κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο, ν ηχπνο θαηαζηήκαηνο θαη ε χπαξμε 

ζπγαηξηθήο δελ απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια πξντφληα. 

3) Ho Ζ πξνψζεζε ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια πξντφληα, 

ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε bonus θαη ζηνρνζέηεζεο απφ πιεπξάο 

Γηνίθεζεο ζηνπο ππαιιήινπο. 

4.5 Εήηεζε Factoring από ηελ Πιεπξά ησλ Δπηρεηξήζεσλ (Β’ θάζε) Πιεζπζκόο, 

Σξόπνο, Δίδνο Γεηγκαηνιεςίαο 

ηελ παξνχζα παξάγξαθν παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ηελ δήηεζε ηνπ factoring απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν κέγεζνο 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ πιεζπζκνχ εθηηκάηαη ζηηο 5.950 πεξίπνπ επηρεηξήζεηο 

(www.ifgroup.com, 2009)
58

. ηνλ εξεπλεηή ήηαλ δηαζέζηκα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

απφ 421 επηρεηξήζεηο – πειάηεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 7% πεξίπνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ παλειιαδηθά. Λφγσ ηεο χπαξμεο δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ (sampling 

frame), ν ηξφπνο δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ ε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία (simple random 

sampling) θαη κάιηζηα ζε εθηεηακέλν επίπεδν ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα 

ηεο κε αληαπφθξηζεο. Σνηνπηνηξφπσο, θαη έρνληαο ππφςε ηηο εθηηκήζεηο γηα ην 

πνζνζηφ επηζηξνθήο ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηελ δηεζλή εκπεηξία, 

επηιέρζεθαλ 300 επηρεηξήζεηο (71,4%) ζε παλειιαδηθφ επίπεδν θαη δε απφ ηνπο 

λνκνχο Άξγνπο, Αηηηθήο, Μαγλεζίαο, Γξάκαο, Ζξαθιείνπ, Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο, 

Θεβαίσλ, Ησαλλίλσλ, Κνξίλζνπ, Λάξηζαο, Μπηηιήλεο, Ναππάθηνπ, Ρεζχκλνπ, Ρφδνπ, 

πάξηεο, Υαιθίδαο θαη Υαλίσλ, κε ζηφρν λα ππάξμεη αληίζηνηρν πνζνζηφ επηζηξνθήο 

εξσηεκαηνινγίσλ κε ηελ πξψηε θάζε. 

                                                 
58 IFG Global Industry Activity Report 2009, www.ifgroup.com 
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ε απηέο ζηάιζεθε (ην 2010) ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ 

κέζν επηθνηλσλίαο είηε ειεθηξνληθφ (e-mail) είηε ζπκβαηηθφ (ηαρπδξνκείν). Ζ 

επηβεβαίσζε ιήςεο έγηλε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο (follow up) κε ηνλ 

αξκφδην ηεο επηρείξεζεο (ζηέιερνο πνπ ππνδείρηεθε ή ηδηνθηήηε ή θχξην κέηνρν 

επηρείξεζεο). Σειηθψο κεηά θαη απφ αιιεπάιιειεο αιιά φρη ελνριεηηθέο 

επηθνηλσλίεο, επηζηξάθεθαλ 108 εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξσκέλα. Απφ απηά θαη κεηά 

απφ εμέηαζε ησλ απαληήζεσλ, απνξξίθζεθαλ ηα 8 ιφγσ πιεκκεινχο ζπκπιήξσζεο. 

Σνηνπηνηξφπσο ην ηειηθφ δείγκα αλέξρεηαη ζην 23,8% (100/421) ηνπ 

δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ (ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ απαληήζεσλ) ή ην 2% ηνπ 

εθηηκψκελνπ πιεζπζκνχ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά  ην εξσηεκαηνιφγην. Γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε θάζε πεξίπησζε θάζε κία εξψηεζε ή 

επεξψηεζε ή ζπλδπαζκφο εξσηήζεσλ ζα απνηεινχλ θαη ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο 

καο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη ρσξηζηεί ζε 3 ππεξνκάδεο αλάινγα κε ην πεδίν πνπ ζέινπκε 

λα εμεηάζνπκε. Πην αλαιπηηθά: 

4.5.1 Γημογπαθικά Υαπακηηπιζηικά 

Δξώηεζε 1 

Εεηείηαη λα απαληεζεί ε ζέζε ηνπ εξσηεζέληα ζηελ επηρείξεζε, εάλ είλαη κέηνρνο-

ηδηνθηήηεο, νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο, ινγηζηήο ή θαηέρεη θάπνηα άιιε ζέζε ζηελ 

επηρείξεζε. 

Δξώηεζε 2  

Δδψ εμεηάδεηαη ε δηάξθεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. Ζ 

κεηαβιεηή έρεη 4 επίπεδα πεξηιακβάλνληαο ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ιηγφηεξν απφ 3 έηε 

(λενζχζηαηε), ηελ ιεηηνπξγία απφ 3-5 έηε, 5-10 έηε θαη πεξηζζφηεξν απφ 10 έηε. 

Δξώηεζε 3 

ηελ εξψηεζε απηή εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν ε επηρείξεζε είλαη εηζεγκέλε ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 

Δξώηεζε 4 
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ηελ παξνχζα εξψηεζε δεηείηαη λα δηεπθξηληζηεί ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο κε 

θχξην δηαρσξηζκφ ζε αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, νκφξξπζκεο εηαηξίεο, εηεξφξξπζκεο 

εηαηξίεο, αλψλπκεο θαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ελψ νη ινηπέο κνξθέο θαηαρσξνχληαη 

ζην ηειεπηαίν πεδίν επηινγήο. 

Δξώηεζε 5 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη ν θιάδνο δξαζηεξηνπνίεζεο κε δηαρσξηζκφ ζε 

πξσηνγελή ηνκέα, κεηαπνίεζε, εκπφξην, θαηαζθεπέο θαη παξνρή ππεξεζηψλ. 

Δξώηεζε 6 

ηελ παξνχζα κεηαβιεηή δεηείηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κε δηαρσξηζκφ ζε 

ιηγφηεξν απφ 10 άηνκα, απφ 10 άηνκα έσο 50 θαη 51 έσο 250. Ο δηαρσξηζκφο έγηλε κε 

βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο επηρείξεζεο σο κηθξή, κεζαία ή κεγάιε φπσο δίδεηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δξώηεζε 7 

Πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφο ηνλ επηρεηξήζεσλ ζε κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξνχζα εξψηεζε φπνπ ε επηινγέο αθνξνχλ θχθιν 

εξγαζηψλ έσο 2 εθαηνκκχξηα, απφ 2 έσο 10 εθαηνκκχξηα, απφ 10 έσο 50 

εθαηνκκχξηα θαη ηέινο επηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν ηνλ 50 

εθαηνκκπξίσλ. Ο δηαρσξηζκφο έγηλε θαη πάιη βάζεη ηνπ νξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ηεο 

επηρείξεζεο σο κηθξή, κεζαία, ή κεγάιε φπσο δίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δξώηεζε 8 

ηελ εξψηεζε απηή δηεξεπλνχκε ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο κε 

ζθνπφ ηελ κειινληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ρξήζε factoring. Οη επηινγέο πνπ δίλνληαη 

είλαη θαζφινπ εμαγσγέο, εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 10%, εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 10 έσο 50% θαη εμαγσγέο πάλσ απφ 50%. 

Δξώηεζε 9 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ πσιήζεσλ. Οη επηινγέο 

ζρεηηθά κε ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο θπκαίλνληαη απφ αξλεηηθή πνξεία, ζηαζεξή, 

απμεηηθή θαηά 10%, απμεηηθή απφ 10-50% , απμεηηθή απφ 50-100% θαη πάλσ απφ 

100%. 
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4.5.2 Πιζηωηική Πολιηική και Factoring 

Δξώηεζε 10 

ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεηαη ν κέζνο φξνο πίζησζεο 

πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφιπηνο 

αξηζκφο ηεο δηάξθεηαο ηεο πίζησζεο. 

Δξώηεζε 11 

ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεηαη ν κέζνο φξνο πίζησζεο 

πνπ παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπκπιεξψλεηαη ν απφιπηνο 

αξηζκφο ηεο δηάξθεηαο ηεο πίζησζεο 

Δξώηεζε 12 

ηελ εξψηεζε απηή δεηείηαη απφ ηνλ εξσηεζέληα λα δψζεη κε βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο 

ηα δαλεηαθά πξντφληα πνπ ζα επέιεγε γηα ηελ επηρείξεζε. Ζ εξψηεζε εκπεξηέρεη 7 

κεηαβιεηέο φπνπ ν ππάιιεινο αξηζκεί κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο απφ ην 1 έσο ην 7 ηα 

παξαθάησ πξντφληα σο ηελ πξνηηκεηέα πξνηεηλφκελε  ιχζε: 

1) Κεθάιαην Κίλεζεο Σαθηήο Λήμεο 

2) Κεθάιαην Κίλεζεο Αλνηρηφ  

3) Κεθάιαην Κίλεζεο κε Δμαζθαιίζεηο 

4) Δπηρεηξεκαηηθφ Factoring 

5) Κεθάιαην Κίλεζεο κε θάιπκκα επηηαγέο 

6) Κεθάιαην Κίλεζεο ζε Ξέλν λφκηζκα 

7) Άιιν 

Δξώηεζε 13 

Δδψ εμεηάδεηαη ν πεξαηηέξσ δαλεηζκφο ηεο επηρείξεζεο ζε θεθάιαηα θίλεζεο θαζψο 

θαη νη εμαζθαιίζεηο πνπ έρνπλ πξνζθεξζεί γηα ηελ ρξήζε ηέηνησλ θεθαιαίσλ. Οη 

επηινγέο πνπ δίδνληαη είλαη πξνζεκείσζε Ά ζεηξάο ζε αθίλεην, Β΄ζεηξάο 

πξνζεκείσζε ζε αθίλεην, επηηαγέο ή ζπλαιιαγκαηηθέο , πξνζσπηθέο εγγπήζεηο, 

ελερχξαζε ηηκνινγίσλ, ελερχξαζε εκπνξεπκάησλ, κεηξεηά. Σέινο ππάξρεη θαη 

επηινγή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πίζησζε ζε Κεθάιαην Κίλεζεο.  

 

 



83 

 

Δξώηεζε 14 

ηελ εξψηεζε απηή επαλεξρφκαζηε ζε ζέκαηα πηζησηηθήο πνιηηηθήο θαη εμεηάδεηαη ν 

ηξφπνο πιεξσκήο απφ ηνπο πειάηεο κε ηηο εμήο επηινγέο: κεηξεηά, επηηαγή, 

ζπλαιιαγκαηηθή ή άιιν ηξφπν θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζε θάζε ηξφπν πιεξσκήο. 

Δξώηεζε 15 

ηελ παξνχζα εξψηεζε δεηείηαη λα δνζεί ην πξντφλ ηνπ factoring πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε. Οη επηινγέο ζηα πξντφληα factoring είλαη νη εμήο 

παξαθάησ εγρψξην factoring κε αλαγσγή, εγρψξην factoring κε κεξηθή αλαγσγή, 

εγρψξην factoring ρσξίο αλαγσγή, εκπηζηεπηηθφ factoring θαη εηζαγσγηθφ factoring. 

Δξώηεζε 16 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην 

factoring απφ ηελ επηρείξεζε, φπνπ δίδνληαη 4 επηινγέο γηα ρξήζε ηνπ factoring απφ 

ηελ επηρείξεζε γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ έηνπο, απφ 1 έσο 2 έηε, απφ 3 έσο 5 έηε 

θαη πάλσ απφ 5 έηε. 

Δξώηεζε 17  

Δδψ εμεηάδεηαη ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ πνπ εθρσξείηαη ζην factoring κε δπλαηφηεηα 

3 επηινγέο. Σελ πεξίπησζε εθρψξεζεο έσο 50% ησλ απαηηήζεσλ, ηελ πεξίπησζε 

εθρψξεζεο απφ 50 έσο 75% θαζψο θαη ηελ εθρψξεζε απαηηήζεσλ πνζνζηνχ 

κεγαιχηεξνπ ηνπ 75%. 

Δξώηεζε 18 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη ε κέζε δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

εθρσξνχληαη ζηελ εηαηξία factoring, φπνπ νη επηινγέο θπκαίλνληαη απφ απαηηήζεηο 

έσο 3 κήλεο, απαηηήζεηο δηάξθεηαο 3 έσο 6 κήλεο, απαηηήζεηο δηάξθεηαο απφ 6 έσο 12 

κήλεο θαη απαηηήζεηο δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ηνπ έηνπο.  

Δξώηεζε 19 

Δδψ εμεηάδεηαη ν ηξφπνο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην factoring. Οη επηινγέο πνπ 

δίλνληαη αθνξνχλ ελεκέξσζε απφ ην θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο, απφ εηαηξία factoring, 

απφ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή ή ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο, απφ έληππν δηαθεκηζηηθφ 
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πιηθφ, απφ Internet ή απφ ηελ αγνξά θαη απφ πιεξνθφξεζε πνπ παξαζρέζεθε απφ 

άιιεο επηρεηξήζεηο. 

4.5.3 Λόγοι επιλογήρ Factoring 

Ρεπζηόηεηα – Βειηίσζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δηθόλαο 

Δξώηεζε 20 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη ε επηινγή ηνπ factoring σο πξνηηκεηέα επηινγή, 

γηα ιφγνπο άκεζεο ξεπζηφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ επηηαγψλ. 

Δξώηεζε 24 

ηελ παξνχζα πξφηαζε δεηάκε απφ ηνλ εξσηεζέληα λα πξνζδηνξίζεη ζην θαηά πφζν 

ε ρξήζε ηνπ factoring απνηέιεζε επηινγή ιφγσ κε πξφζβαζεο ζε άιιεο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

Δξώηεζε 32 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε επηρείξεζε επέιεμε ην factoring σο 

θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο  

Δξώηεζε 33 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε επηρείξεζε επέιεμε ην factoring σο 

ζπκπιεξσκαηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δξώηεζε 25 

ηελ παξνχζα πξφηαζε δεηάκε απφ ηνλ εξσηεζέληα λα πξνζδηνξίζεη ην θαηά πφζν ε 

ρξήζε ηνπ factoring επηιέρζεθε γηα ζθνπνχο σξαηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ (window dressing) θαη βειηίσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθφλαο 

ηεο επηρείξεζεο. 

Γηαρείξηζε - Κόζηνο 

Δξώηεζε 21 

ηελ παξνχζα πξφηαζε δεηάκε απφ ηνλ εξσηεζέληα λα πξνζδηνξίζεη ην θαηά πφζν ε 

ρξήζε ηνπ factoring έρεη βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε ζηελ απεκπινθή ηεο απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ ηεο. 
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Δξώηεζε 22 

ηελ παξνχζα πξφηαζε δεηάκε απφ ηνλ εξσηεζέληα λα πξνζδηνξίζεη ην θαηά πφζν 

ζα πξνηηκνχζε λα δηαηεξήζεη ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε θαη είζπξαμε ησλ 

απαηηήζεσλ. 

Δξώηεζε 23 

ηελ παξνχζα πξφηαζε δεηάκε απφ ηνλ εξσηεζέληα λα πξνζδηνξίζεη ην θαηά πφζν ε 

ρξήζε ηνπ factoring πξνζδίδεη απμεκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα έλαληη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηνπ, ιφγσ ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο απφ ηελ εθρψξεζε ησλ ηηκνινγίσλ. 

Δξώηεζε 28 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε επηινγή ηνπ factoring 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ ηακεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Δξώηεζε 34 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε επηρείξεζε επέιεμε ην factoring γηα 

λα απνθχγεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο εηζθνξά ηνπ λ128/75 θαζψο θαη ησλ 

εμφδσλ πηλαθίνπ επηηαγψλ. 

Δξώηεζε 35 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν νη ππεξεζίεο ηνπ factoring ζεσξνχληαη 

αθξηβέο ζε ζρέζε κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ. 

Δξώηεζε 36 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν ην factoring είλαη αθξηβφ ζε ζρέζε κε 

ηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

Αζθάιεηα - Δμαζθαιίζεηο 

Δξώηεζε 26 

ηελ παξνχζα πξφηαζε δεηάκε απφ ηνλ εξσηεζέληα λα πξνζδηνξίζεη ην θαηά πφζν ε 

ρξήζε ηνπ factoring επηιέρζεθε κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε έλαληη πηζαλψλ 

πησρεχζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο. 
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Δξώηεζε 27 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε επηινγή ηνπ factoring 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα «μεθνξησζεί» ηνπο επηζθαιείο πειάηεο ηεο. 

Δξώηεζε 29 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε επηινγή ηνπ factoring 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαζψο γίλεηαη 

ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ θαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ. 

Δξώηεζε 30 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε επηινγή ηνπ factoring γίλεηαη κε 

ζθνπφ ηνλ έιεγρν θεξεγγπφηεηαο κειινληηθψλ πειαηψλ θαη ελδερνκέλσο λα 

ρξεζηκεχεη σο εξγαιείν βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δπλεηηθψλ πσιήζεσλ θαη κείσζεο 

ησλ επηζθαιεηψλ 

Δξώηεζε 31 

ηελ παξνχζα εξψηεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε επηινγή ηνπ factoring 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ απνθπγή παξνρήο εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ. 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ  

Δπωηήζειρ 20 – 36 

ηηο εξωηήζεηο 20 -36 ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Likert κε 5 ζεκεία επηινγήο ηα 

νπνία μεθηλνύλ από «πκθωλώ Απόιπηα» έωο «Γηαθωλώ Απόιπηα». Σν ζέκα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνύ ηωλ ζεκείωλ επηινγήο θαη θαηά πόζν είλαη πξνηηκεηέν λα γίλεη ρξήζε 

κνλνύ ή δπγνύ αξηζκνύ επηινγώλ, βξίζθεηαη ππό αίξεζε θαη απαζρνιεί ηελ παγθόζκηα 

αθαδεκία. Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλόλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ζπγθεθξηκέλνπ 

αξηζκνύ επηινγώλ.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ κνλνύ αξηζκνύ επηινγώλ καο βνεζνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό κηαο 

ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζηάζεο ηνπ εξωηεζέληα ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. 
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4.6 Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο Β΄ Φάζεο - Εήηεζε Factoring από ηελ πιεπξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

Κεληξηθφ ζεκείν ηεο έξεπλαο απνηεινχλ νη ιφγνη ρξήζεο ηνπ factoring σο εξγαιείν 

ρξεκαηνδφηεζεο, δηαρείξηζεο-είζπξαμεο θαη αζθάιηζεο ησλ πηζηψζεσλ. Οη ιφγνη 

ρξήζεο ηνπ factoring ελδερνκέλσο λα επεξεάδνληαη απφ ην κεγεζνο ηεο επηρείξεζεο, 

ηελ ειηθία, ηελ λνκηθή κνξθή ή θαη ηνλ εμαγσγηθφ ηνπο ραξαθηήξα. 

Πξνρσξήζακε ζηηο παξαθάησ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

Ζo1.1 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξηζεο 

Ζo1.2  Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο δελ ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξηζεο 

Ζo1.3 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξηζεο 

Ζo2.1 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ λνκηθή 

κνξθή ηεο επηρείξηζεο 

Ζo2.2 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ λνκηθή 

κνξθή ηεο επηρείξηζεο 

Ζo2.3 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ λνκηθή 

κνξθή ηεο επηρείξηζεο 

Ζo3.1 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηεο 

επηρείξηζεο 

Ζo3.2 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηεο 

επηρείξηζεο 

Ζo3.3 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία 

ηεο επηρείξηζεο 

Ζo4.1 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξηζεο 

Ζo4.2 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξηζεο  

Ζo4.3 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξηζεο 
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Ζo5.1 Ζ επηινγή ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια ρξεκαηνδνηηθά 

πξντφληα δελ ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξηζεο. 

Ζo5.2 Ζ επηινγή ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια ρξεκαηνδνηηθά 

πξντφληα δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηεο επηρείξηζεο. 

Ζo5.3 Ζ επηινγή ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια ρξεκαηνδνηηθά 

πξντφληα δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξηζεο. 

4.7 ηαηηζηηθή κεζνδνινγία επεμεξγαζηώλ 

Ζ δνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κέζσ ησλ εξσηήζεσλ παξείρε ηελ δπλαηφηεηα ιήςεο 

ζηνηρείσλ νλνκαζηηθνχ ηχπνπ (nominal), δηαηαθηηθνχ ηχπνπ (ordinal) θαη 

πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert. Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πεξηιάκβαλε 

πεξηγξαθηθή θαη ζπκπεξαζκαηηθή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαηά ηελ νπνία 

εθαξκφζηεθαλ κέζνδνη κνλνκεηαβιεηήο, δηκεηαβιεηήο (ζπζρέηηζε 2 κεηαβιεηψλ) 

θαη πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο. 

ηε κελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, ππνινγίζζεθαλ ηα ζηαηηζηηθά κέηξα ζέζεο (κέζε 

ηηκή) θαη δηαζπνξάο (ηππηθή απφθιηζε) γηα πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, ελψ γηα πνηνηηθέο 

κεηαβιεηέο ππνινγίζζεθαλ νη απφιπηεο θαη ζρεηηθέο θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ. 

ηε ζπκπεξαζκαηηθή ζηαηηζηηθή (ζπζρέηηζε δπν κεηαβιεηψλ), γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

χπαξμεο αλεμαξηεζίαο κεηαμχ 2 πνηνηηθψλ - νλνκαζηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ην έιεγρν 

ησλ ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ηέζεθαλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο, εθαξκφζηεθε ν ρ
2
 

έιεγρνο αλεμαξηεζίαο κέζσ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ (cross tabulation). ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ κηα απφ ηηο δπν κεηαβιεηέο ήηαλ δηαηαθηηθνχ ηχπνπ, γηα ηελ 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ειήθζε ππφςε ν δείθηεο Sommers’ d. Ο έιεγρνο ηεο 

ζηαηηζηηθήο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ηηκψλ ζε παξαπάλσ απφ 2 ππννκάδεο πνηνηηθήο 

κεηαβιεηήο, έγηλε κέζσ ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA) κε κέζνδν ειέγρνπ 

πνιιαπιψλ δηαθνξψλ γηα δηαρσξηζκφ ησλ ππννκάδσλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Tukey. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ δπν 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ (θιίκαθεο) έγηλε κέζσ ηνπ κε παξακεηξηθνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο Spearman. 

Σν αλψηεξν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ απνδνρή ή φρη χπαξμεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο πνπ ειήθζε γηα φινπο ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο, ήηαλ 

ην 5%. ιεο νη ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο έγηλαλ κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS – 

version 15. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ –ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

5.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν εξεπλψλ πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ factoring. Ζ αλάιπζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζα απνδνζεί κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη εξκελείαο 

ησλ απνηειεζκάησλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ θαηαλφεζε θαη 

εξκελεία ησλ βαζηθψλ ππνζέζεσλ ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ (πξνψζεζε ηνπ 

factoring απφ ην δίθηπν ησλ Σξαπεδψλ θαη δήηεζεο ηνπ factoring απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ).  

5.2 Απνηειέζκαηα πκπεξάζκαηα Πξνώζεζε ηνπ factoring από ην δίθηπν 

Σξαπεδώλ – Α΄Φάζε 

πσο πξναλαθέξζεθε νη εξσηήζεηο έρνπλ νκαδνπνηεκέλν ραξαθηήξα νχησο ψζηε λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην factoring ιακβάλνληαο ππφςε ην 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ηα θίλεηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ. 

ε πξψηε θάζε ζα παξνπζηάζνπκε ηηο ζπρλφηεηεο γηα θάζε εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε κηα ζπλδπαζηηθή 

εηθφλα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

ζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ έρνπκε ηελ εμήο 

παξαθάησ εηθφλα. 

5.2.1 Πεπιγπαθική ηαηιζηική – Αποηελέζμαηα – Α΄Φάζη 

Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

ρεηηθά κε ηνλ ηχπν θαηαζηήκαηνο ζηνλ νπνίν εξγάδνληαλ νη εξσηεζέληεο ππάιιεινη 

ην κηθξφηεξν πνζνζηφ εξγάδεηαη ζε θαηαζηήκαηα «ηχπνπ ηδησηψλ» ηα νπνία φπσο 

πξναλαθέξζεθε είλαη επηθεληξσκέλα πεξηζζφηεξν ζηελ πξνψζεζε θαηαζεηηθψλ- 

ηξαπεδναζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ παξά ηελ πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ή 

πηζηψζεσλ. Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ εξγάδνληαλ ζε θαηαζηήκαηα ηδησηψλ 

αλέξρεηαη ζε 20,9% ζε ζρέζε κε 79,1% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απαζρνινχληαλ ζε 

θαηαζηήκαηα πιήξε. Παξφια απηά ην ρακειφ πνζνζηφ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη 



90 

 

ζε θαηαζηήκαηα ηδησηψλ είλαη αλακελφκελν, θαζψο νη Σξάπεδεο δελ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία θεληξνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δαλείσλ, κε 

απνηέιεζκα ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ λα έρεη ελζσκαησκέλεο νκάδεο ππαιιήισλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα.  Σν πςειφ πνζνζηφ ππαιιήισλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε πιήξε θαηαζηήκαηα εληζρχεηαη θαη απφ ηνπο λνκνχο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα θαζψο ζηελ πεξηθέξεηα ε θεληξνπνίεζε βξίζθεηαη ζε 

αθφκα πην λεπηαθφ ζηάδην ζε ζρέζε κε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Σν κεγάιν 

πνζνζηφ εξσηεζέλησλ αηφκσλ απφ θαηαζηήκαηα πιήξε έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εξγαδφκελνη ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα θαηαζηήκαηα έρνπλ 

ελδειερή θαηάξηηζε ζε επηρεηξεκαηηθά δάλεηα. Λνγηθά ζα πεξηκέλνπκε θαιχηεξε 

γλψζε ηνπ factoring  ζε απηή ηελ νκάδα εξσηεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο 

πνπ εξγάδνληαη ζε θαηαζηήκαηα ηδησηψλ. 

Πίλαθαο 5.1. Δξψηεζε 1. Σχπνο θαηαζηήκαηνο πνπ εξγάδεηαη ν ππάιιεινο 

  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

Πιήξεο 110 78,6 79,1 

Ηδησηψλ 29 20,7 20,9 

ύλνιν 139 99,3 100 

Υσξίο 

Απάληεζε 1 0,7   

ύλνιν 140 100   

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, πεξίπνπ 61,1%,  δνπιεχεη ζε ηξάπεδεο νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ην factoring κέζσ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ελψ ην 38,9% δνπιεχεη 

ζε Σξάπεδεο νη νπνίεο έρνπλ μερσξηζηή δηεχζπλζε factoring γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ.   

Πίλαθαο 5.2. Δξψηεζε 2 Σν factoring ιεηηνπξγεί κέζσ ζπγαηξηθήο ή Γηεχζπλζεο ηεο 

Σξάπεδαο; 

  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

Θπγαηξηθή 80 57,1 61,1 

Γηεχζπλζε 51 36,4 38,9 

ύλνιν 131 93,6 100 
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Υσξίο 

Απάληεζε 9 6,4   

ύλνιν 140 100   

 

ην εξψηεκα θαηά πφζν ε Σξάπεδα βιέπεη σο μερσξηζηφ πξντφλ ην factoring ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηξαπεδηθά πξντφληα, ην 71,2% ζεσξεί ην factoring σο 

μερσξηζηφ πξντφλ, ην 28,8% σο έλα πξντφλ φπσο ηα ππφινηπα πνπ πξνσζνχληαη ζε 

έλα ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα. Δδψ είλαη θαλεξφ φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 

εξσηεζέληεο αληηιακβάλνληαη ην factoring σο μερσξηζηφ πξντφλ γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη κηα πιεηνςεθηθή γλψζε ηνπ πξντφληνο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ απφ ηα 

ππφινηπα ηξαπεδηθά πξντφληα. 

Πίλαθαο 5.3. Δξψηεζε 3 Ζ Σξάπεδα αληηκεησπίδεη ην factoring σο μερσξηζηφ πξντφλ 

ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα δαλεηαθά πξντφληα πξνο πψιεζε; 

  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

Ξερσξηζηφ 84 60 71,2 

Άιιν 34 24,3 28,8 

ύλνιν 118 84,3 100 

Υσξίο 

Απάληεζε 22 15,7   

ύλνιν 140 100   

 

Ζ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πφζα άηνκα εξγάδνληαη ζην θαηάζηεκα έρεη ηνπνζεηεζεί 

ζην εξσηεκαηνιφγην γηα λα επαιεζεχζεη θαηά πφζν νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

απαληήζεη κε εηιηθξίλεηα ηελ πξψηε εξψηεζε. Γειαδή εάλ εξγάδνληαη ζε πιήξεο 

θαηάζηεκα ή θαηάζηεκα ηδησηψλ. Οπζηαζηηθά αλακέλακε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα 

πξνζδηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ηνλ αηφκσλ πάλσ απφ 5. Πξάγκαηη κφιηο ην 12,9% 

πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ απφ 1- 5 ελψ ην 87,1% πξνζδηνξίδεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ ζε πάλσ απφ 5 γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ ιεηηνπξγία απηψλ 

ησλ ππαιιήισλ ζε πιήξε θαηαζηήκαηα. 
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Πίλαθαο 5.4. Δξψηεζε 4 Αξηζκφο αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη εληφο θαηαζηήκαηνο 

  Απαληήζεηο 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

1 εσο 5 18 12,9 

>5 122 87,1 

ύλνιν 140 100 

Δπηπξφζζεηα κε ηνλ ηχπν θαηαζηήκαηνο ζέιακε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ εξσηεζέλησλ κε επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ζην θαηάζηεκα. Χο 

απνηέιεζκα είρακε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πεξίπνπ 58% λα απαζρνιείηαη κε ηα 

επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ελψ ην 42% κε άιιεο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. 

Πίλαθαο 5.5 Δξψηεζε 5 Πνζνζηφ ππαιιήισλ πνπ αζρνιείηαη κε επηρεηξεκαηηθά 

δάλεηα 

  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

Γάλεηα 76 54,3 57,6 

Άιιεο 

εξγαζίεο 56 40 42,4 

ύλνιν 132 94,3 100 

Υσξίο 

Απάληεζε 8 5,7   

ύλνιν 140 100   

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (85,6%) δελ έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα έγθξηζεο νξίσλ-πηζηνδνηήζεσλ επηρεηξεκαηηθνχ factoring. 

Πίλαθαο 5.6. Δξψηεζε14.1 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα έγθξηζεο πηζηνδνηήζεσλ factoring 

εληφο θαηαζηήκαηνο; 

  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

ΝΑΗ 18 12,9 14,4 

ΟΥΗ 107 76,4 85,6 

ύλνιν 125 89,3 100 

Υσξίο 15 10,7   
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Απάληεζε 

ύλνιν 140 100   

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη κηθξφηεξν πνζνζηφ έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

ρνξήγεζεο Factoring εληφο νξίσλ θαηαζηήκαηνο (κφιηο 14,4%). Απφ ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (80%) αθνξά ζε φξηα 

έσο €100.000, κηθξφηεξν πνζνζηφ πεξίπνπ 6,7% αθνξά ζε φξηα €101.000 έσο 

€200.000, ελψ ην 13,7% αθνξά ζε φξηα άλσ ηνπ€1.000.000 φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 5.7. Δξψηεζε 14.2 Γπλαηφηεηα έγθξηζεο νξίσλ εληφο θαηαζηήκαηνο κε 

θαηαλνκή αλά πνζφ 

 ΟΡΗΑ 

Δ €000 Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

<100 12 8,6 80 

101 - 200 1 0,7 6,7 

>1000 2 1,4 13,3 

ύλνιν 15 10,7 100 

Υσξίο 

Απάληεζε 125 89,3   

ύλνιν 140 100   

Δθπαίδεπζε – Γλώζε Factoring 

ρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ είρακε ηελ παξαθάησ 

θαηαλνκή, φπνπ ην 22,3% είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ, ην 17,3% έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζε ΣΔΗ, ην 42,4% νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε ΑΔΗ ελψ ην 16,5% 

πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Μφιηο ην 1,4% είρε δηδαθηνξηθφ ηίηιν. Ζ 

θαηαλνκή καο δείρλεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (πεξίπνπ 60%) έρεη νινθιεξψζεη 

αλψηαηεο αθαδεκατθέο ζπνπδέο 
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Πίλαθαο 5.8. Δξψηεζε 6. Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν εξσηεζέλησλ 

  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

Λχθεην 31 22,1 22,3 

ΣΔΗ 24 17,1 17,3 

ΑΔΗ 59 42,1 42,4 

Μεη/θφ 23 16,4 16,5 

Γηδ/θφ 2 1,4 1,4 

ύλνιν 139 99,3 100 

Υσξίο 

Απάληεζε 1 0,7   

ύλνιν 140 100   

 

ρεηηθά κε ηελ ρψξα δηεμαγσγήο ησλ ζπνπδψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ πξαγκαηνπνίεζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Διιάδα (89%)  ελψ κηθξφηεξν 

πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πξαγκαηνπνίεζε ηηο ζπνπδέο ζηελ Δ.Δ (9,6%) θαη ζηηο 

ΖΠΑ (1,5%). 

Πίλαθαο 5.9. Δξψηεζε 7. Υψξα πξαγκαηνπνίεζεο ζπνπδψλ 

  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

Διιάδα 121 86,4 89 

Δ.Δ. 13 9,3 9,6 

ΖΠΑ 2 1,4 1,5 

ύλνιν 136 97,1 100 

Υσξίο 

Απάληεζε 4 2,9   

ύλνιν 140 100   

ρεηηθά κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (67,4%) έρεη πηπρίν 

ζρεηηθφ κε ηελ ινγηζηηθή , ρξεκαηννηθνλνκηθή ή γεληθφηεξα ηα νηθνλνκηθά. Οη 

ππφινηπνη εξσηεζέληεο (32,6%) δελ είραλ ζρέζε κε ηα πξναλαθεξζέληα αληηθείκελα 

ζπνπδψλ. 
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Πίλαθαο 5.10. Δξψηεζε 8. πνπδέο ζρεηηδφκελεο κε νηθνλνκηθά, ινγηζηηθή ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθά 

  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

ΝΑΗ 93 66,4 67,4 

ΟΥΗ 45 32,1 32,6 

ύλνιν 138 98,6 100 

Υσξίο 

Απάληεζε 2 1,4   

ύλνιν 140 100   

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δελ 

γλψξηδε ην factoring απφ ηελ αθαδεκατθή ηνπ κφξθσζε. Χο απνηέιεζκα ην 40,3% 

ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη γλσξίδεη ην factoring  απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ ελψ ην 

59,7% δελ δηδάρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ή ελδερνκέλσο δελ ζπκάηαη λα ην 

δηδάρζεθε. 

Πίλαθαο 5.11. Δξψηεζε 9. Γλψζε ηνπ factoring απφ ηελ αθαδεκατθή κφξθσζε ησλ 

ππαιιήισλ 

  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

ΝΑΗ 56 40 40,3 

ΟΥΗ 83 59,3 59,7 

ύλνιν 139 99,3 100 

Υσξίο 

Απάληεζε 1 0,7   

ύλνιν 140 100   

ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο, ξσηήζακε απηνχο πνπ γλψξηδαλ ην 

factoring απφ ην παλεπηζηήκην, εάλ ην δηδάρζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ή κεηαπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ. Σν ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ (88,7%) 

γλψξηδε ην factoring απφ ηελ πξνπηπρηαθή ηνπ εθπαίδεπζε ελψ κφιηο ην 11,3% ην 

δηδάρζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 
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Πίλαθαο 5.12. Δξψηεζε 9.1 . ηάδην θαηά ην νπνίν δηδάρζεθαλ ην factoring φζνη ην 

γλψξηδαλ απφ ηελ αθαδεκατθή ηνπο εθπαίδεπζε. 

  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

Πξνπηπρηαθφ 47 33,6 88,7 

Μεηαπηπρηαθφ 6 4,3 11,3 

ύλνιν 53 37,9 100 

Υσξίο 

Απάληεζε 87 62,1   

ύλνιν 140 100   

ηελ παξαθάησ νκάδα εξσηήζεσλ (15.1 έσο 15.6) παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη 

ιεηηνπξγίεο-ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο θαιείηαη ν ππάιιεινο λα ζπκθσλήζεη ή  λα 

δηαθσλήζεη. 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλεί 

ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ factoring κε ηελ έλλνηα ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ απαηηήζεσλ θαηά 

98%, ελψ κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο ζπκθσλεί ην 96,9%, κε ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο είζπξαμεο ηηκνινγίσλ θαη απαηηήζεσλ ζπκθσλεί ην 96,1%, κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

αζθάιεηαο πηζηψζεσλ ζπκθσλεί ην 88,8%, κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο πιεξνθφξεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ζπκθσλεί ην 90,6% ελψ κε ηελ 

δπλαηφηεηα δηάξζξσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθφλαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ζπκθσλεί 

ην 84,7%. 
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Πίλαθαο 5.13. Γλψζε ηνπ factoring κε βάζε ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

  

πκθσλψ Γηαθσλψ 

Ν % Ν % 

15.1 Λεηηνπξγία ηνπ Factoring κε ηελ 

έλλνηα ηεο πξνεμφθιεζεο απαηηήζεσλ 103 98,1 2 1,9 

15.2 Λεηηνπξγία ηνπ factoring κε ηελ 

έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απαηηήζεσλ 95 96,9 3 3,1 

15.3 Λεηηνπξγία ηνπ factoring κε ηελ 

έλλνηα ηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ 98 96,1 4 3,9 

15.4 Λεηηνπξγία ηνπ factoring κε ηελ 

έλλνηα ηεο αζθάιηζεο ησλ πηζηψζεσλ 79 88,8 10 11,2 

15.5 Λεηηνπξγία ηνπ factoring κε ηελ 

έλλνηα ηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ 61 84,7 11 15,3 

15.6 Λεηηνπξγία ηνπ factoring κε ηελ 

έλλνηα ηεο δπλαηφηεηαο δηάξζξσζεο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθφλαο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 61 84,7 11 15,3 

Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη θαηά κέζν φξν νη εξσηεζέληεο καο δίλνπλ νπδέηεξν 

απνηέιεζκα ζρεηηθά κε ηελ επαξθή γλψζε ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring 

(κέζνο 3,17). 

Πίλαθαο 5.14. Δξψηεζε 27. Γελ έρσ ηελ γλψζε γηα λα πξνσζήζσ ην factoring ζε 

πειάηεο. 

Απαληήζεηο 

Υσξίο 

Απάληεζε 

Αξηζκεηηθφο 

Μέζνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

120 20 3,17 1,23 

Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (56,4%) έρεη εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ 10 εηψλ, ελψ 16,4% εξγάδεηαη απφ 5 

εψο 10 έηε, ην 20,7% εξγάδεηαη απφ 1 σο 5 έηε ελψ κφιηο ην 6,4% εξγάδεηαη ιηγφηεξν 

απφ 1 έηνο. 
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Πίλαθαο 5.15. Δξψηεζε 10. Δκπεηξία εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. 

  Απαληήζεηο 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

<1 έηνο 9 6,4 

1 σο 5 

έηε 29 20,7 

5 σο 10 

έηε 23 16,4 

>10 έηε 79 56,4 

ύλνιν 140 100 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε ηελ εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηδφκελε κε ην 

factoring. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (65,2%) δελ έρεη θαζφινπ εκπεηξία ζην factoring, 

ελψ ην 18,8% δειψλεη εκπεηξία απφ 1 έσο 5 έηε, ην 7,2% έρεη εκπεηξία απφ 5 έσο 10 

έηε θαη 8,7% δειψλεη εκπεηξία κεγαιχηεξε απφ 10 ρξφληα. 

Πίλαθαο 5.16. Δξψηεζε 11. Δκπεηξία εξγαδνκέλσλ ζην factoring. 

  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

Καζφινπ 90 64,3 65,2 

1 σο 5 έηε 26 18,6 18,8 

5 σο 10 

έηε 10 7,1 7,2 

>10 έηε 12 8,6 8,7 

ύλνιν 138 98,6 100 

Υσξίο 

Απάληεζε 2 1,4   

ύλνιν 140 100   

Λόγνη Πξνώζεζεο Factoring 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε φηη γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (59,3%),  ην 

Factoring δελ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ελψ πεξίπνπ 

γηα ην 40,7% ην επηρεηξεκαηηθφ factoring απνηειεί κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ππάξρεη εηήζηα ζηνρνζεζία. 
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  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

ΝΑΗ 48 34,3 40,7 

ΟΥΗ 70 50 59,3 

ύλνιν 118 84,3 100 

Υσξίο 

Απάληεζε 22 15,7   

ύλνιν 140 100   

Πίλαθαο 5.17. Δξψηεζε 12. Σν factoring απνηειεί κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ κία ζεηξά πξνηάζεσλ , 

κε ηηο νπνίεο νη εξσηεζέληεο θιεζήθαλ λα ζπκθσλήζνπλ ή λα δηαθσλήζνπλ. πσο 

πξναλαθέξζεθε νη πξνηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε θιίκαθα Likert κε 5 ζεκεία 

επηινγήο ηα νπνία μεθηλνχλ απφ «πκθσλψ Απφιπηα» έσο «Γηαθσλψ Απφιπηα». 

ηελ εξψηεζε 18 παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο θπκαίλεηαη ζην 1,74 πνπ ζεκαίλεη 

φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε φηη ην Factoring βνεζάεη ζηελ 

πψιεζε άιισλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ.  

Γηα ηηο εξσηήζεηο 19,20,21,22,23 βιέπνπκε φηη νη εξσηεζέληεο θαηά κέζν φξν νχηε 

ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα δελ 

θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ ζε ζπκθσλία ή δηαθσλία κε ηελ άπνςε φηη ην factoring 

εγθξίλεηαη αθνχ έρνπλ εμαληιεζεί φιεο νη πηζαλφηεηεο ρνξήγεζεο θεθαιαίνπ 

θίλεζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηελ άπνςε φηη ην factoring ρνξεγείηαη κφλν ζε πειάηεο 

πνπ ζέινπλ αζθάιεηα πηζηψζεσλ, φηαλ ην δεηάεη ν πειάηεο ή αθφκα ην γεγνλφο φηη 

πξνσζείηαη γηαηί ε δηαρείξηζε ηνπ αλαιακβάλεηαη απφ άιιν ηκήκα γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηνλ εξγαδφκελν πνπ ην πξνσζεί. Οπδέηεξν απνηέιεζκα έρνπκε θαη ζηηο 

απφςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε ζηνρνζεζίαο σο θίλεηξν γηα ηελ πξνψζεζε 

ηνπ factoring. ηελ πξφηαζε 24 ν κέζνο φξνο δηακνξθψλεηαη ζην 3,75 αληίζηνηρα 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη δηαθσλνχλ κε ηηο απφςεηο φηη πξνσζνχλ ην factoring 

ιφγσ χπαξμεο bonus. 
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Πίλαθαο 5.18. Δ18 –Δ24. Λφγνη Πξνψζεζεο ηνπ factoring. 

  Απαληήζεηο 

Υσξίο 

Απάληεζε 

Αξηζκεηηθφο 

Μέζνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Δξψηεζε 18. Ζ πψιεζε ηνπ 

factoring κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηελ πξνψζεζε θη άιισλ 

πξντφλησλ 129 11 1,74 0,65 

Δξψηεζε 19. Σν factoring 

εγθξίλεηαη αθνχ έρνπλ 

εμαληιεζεί φιεο νη πηζαλφηεηεο 

ρνξήγεζεο θεθαιαίνπ θίλεζεο 

ζηνλ πειάηε. 116 24 3,32 0,92 

Δξψηεζε 20. Σν factoring 

ρνξεγείηαη κφλν ζε πεξίπησζε 

πνπ ν πειάηεο ζειήζεη 

αζθάιηζε πηζηψζεσλ 110 30 3,34 0,95 

Δξψηεζε 21. Σν factoring 

πξνσζείηαη κφλν ζε πεξίπησζε 

πνπ ην δεηήζεη ν πειάηεο. 124 16 2,98 1,09 

Δξψηεζε 22. Πξνσζψ ην 

factoring γηαηί ε δηαρείξηζε ηνπ 

αλαιακβάλεηαη απφ άιιν ηκήκα, 

γεγνλφο πνπ κε δηεπθνιχλεη 112 28 3,38 1,06 

Δξψηεζε 23. Πξνσζψ ην 

factoring γηαηί κεηξάεη ζηνπο 

ζηφρνπο κνπ 112 28 3,12 1,09 

Δξψηεζε 24. Πξνσζψ ην 

factoring γηαηί έρσ bonus απφ 

ηελ πψιεζε 114 26 3,94 0,9 

 

Πξνώζεζε ηνπ Factoring 

Σν επφκελν απνηειεί ην βαζηθφ εξψηεκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ πξνψζεζε ηνπ factoring ζε ζρέζε κε άιια ρνξεγεηηθά-ρξεκαηννηθνκηθά 
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πξντφληα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ζε θεθάιαηα θίλεζεο. Ζ εξψηεζε 

εκπεξηέρεη 7 κεηαβιεηέο φπνπ ν ππάιιεινο αξηζκεί κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο απφ ην 

1 έσο ην 7 ηα παξαθάησ πξντφληα σο ηελ πξνηηκεηέα πξνηεηλφκελε  ιχζε: 

13.1 Κεθάιαην Κίλεζεο Σαθηήο Λήμεο 

13.2 Κεθάιαην Κίλεζεο Αλνηρηφ  

13.3 Κεθάιαην Κίλεζεο κε Δμαζθαιίζεηο 

13.4 Δπηρεηξεκαηηθφ Factoring 

13.5 Κεθάιαην Κίλεζεο κε θάιπκκα επηηαγέο 

13.6 Κεθάιαην Κίλεζεο ζε Ξέλν λφκηζκα 

13.7 Άιιν 

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε φηη ην factoring απνηειεί ηελ 5
ε
 επηινγή (κέζνο)  

ζε ζεηξά πξνψζεζεο, ελψ κφιηο ην  25% ησλ εξσηεζέλησλ ζα ην πξνσζνχζε σο 3
ε
 

επηινγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξντφλησλ. Αλακελφκελε θχξηα επηινγή απνηειεί ε 

πξνψζεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο κε εμαζθαιίζεηο, ελψ σο δεχηεξε επηινγή 

βξίζθεηαη ην θεθάιαην θίλεζεο κε θάιπκκα επηηαγέο, σο ηξίηε επηινγή ην θεθάιαην 

θίλεζεο ηαθηήο ιήμεο, σο ηέηαξηε επηινγή ην αλνηρηφ θεθάιαην θίλεζεο. Σειεπηαία 

επηινγή απνηειεί ην θεθάιαην θίλεζεο ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν κε νπνηνδήπνηε 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

Πίλαθαο 5.19. Δξψηεζε 13. εηξά πξνψζεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. 

Δξώηεζε 13.  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

πειάηεο δεηήζεη θεθάιαην 

θίλεζεο κε πνηα 

πξνηεξαηφηεηα ζα 

πξνσζνχζαηε ρνξεγεηηθά 

πξντφληα; Απαληήζεηο 

Υσξίο 

Απάληεζε 

Δπηθξαηνχζα 

Σηκή (Mode) 

Διάρηζην 

(Min) 

Μέγηζην 

(Max) 

Σεηαξηεκφξηα 

25 50 75 

Κεθάιαην Κίλεζεο Σαθηήο 

Λήμεο 103 37 3 1 6 2 3 4 

Κεθάιαην Κίλεζεο 

Αλνηρηφ 108 32 4 1 6 1 3,5 4 

Κεθάιαην Κίλεζεο κε 

Δμαζθαιίζεηο 108 32 1 1 5 1 1 2,75 

Δπηρεηξεκαηηθφ factoring 105 35 5 1 7 3 5 5 

Κεθάιαην Κίλεζεο κε 

θάιπκκα επηηαγέο 102 38 2 1 7 2 2 4 
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Κεθάιαην Κίλεζεο ζε 

Ξέλν Νφκηζκα 86 54 6 4 7 6 6 6 

Άιιν 18 122 5 1 7 5 6 7 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην factoring πξνσζείηαη θπξίσο ζε 

παιαηνχο-πθηζηάκελνπο πειάηεο ηεο Σξάπεδαο θαηά 81,7% ελψ κηθξφηεξν πνζνζηφ 

πεξίπνπ 18,3% πξνσζεί ην factoring ζε λένπο πειάηεο. 

 

Πίλαθαο 5.20. Δξψηεζε 16. Πξνψζεζε ηνπ factoring ζε πθηζηάκελνπο ή λένπο 

πειάηεο. 

  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

Παιηνί 58 41,4 81,7 

Νενη 13 9,3 18,3 

ύλνιν 71 50,7 100 

Υσξίο 

Απάληεζε 69 49,3   

ύλνιν 140 100   

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ηνπ factoring. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζακε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (35,1%) 

ζπκθσλεί φηη ε πξνψζεζε γίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν εξγαδφκελν κέζα ζην 

θαηάζηεκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηεπζπληή. Δμίζνπ  πςειφ φκσο, πεξίπνπ 

34,2%, είλαη θαη ην πνζνζηφ φπνπ ν πειάηεο δεηάεη απφ κφλνο ηνπ ην factoring. 

Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη ην 21,1% ησλ πειαηψλ ηνπ factoring πξνζεγγίδεηαη κε 

πξσηνβνπιία ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο ελψ ην έληππν πιηθφ έρεη κηθξφ ξφιν ζηελ 

ελεκέξσζε αθνχ κφιηο 3,5% ζηεξίδεηαη ή δηαηεξεί ελεκεξσηηθά θπιιάδηα 

ζρεηηδφκελα κε ην factoring εληφο θαηαζηήκαηνο. 
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Πίλαθαο 5.21. Δξψηεζε 17. Σξφπνο πξνψζεζεο ηνπ factoring ζην θαηάζηεκα.  

  Απαληήζεηο 

% ζην 

Γείγκα 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

Πξνψζεζε 

απφ 

εξγαδφκελν 40 28,6 35,1 

Εήηεζε απν 

πειάηε 39 27,9 34,2 

Πξσηνβνπιία 

Γ/λζεο 24 17,1 21,1 

Έληππν πιηθφ 4 2,9 3,5 

Άιιν 7 5 6,1 

ύλνιν 114 81,4 100 

Υσξίο 

Απάληεζε 26 18,6   

ύλνιν 140 100   

 

Πξνβιήκαηα – Δκπόδηα γηα ηελ Πξνώζεζε ηνπ Factoring 

ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζέζακε θάπνηα πηζαλά πξνβιήκαηα ηα νπνία 

απνηεινχλ εκπφδηα ζηελ πξνψζεζε ηνπ factoring. ρεηηθά κε ηελ έιιεηςε 

εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ σο πξφβιεκα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring κφιηο ην 

50,6% δηαθψλεζε ελψ ην 49,4% ησλ ππαιιήισλ ζπκθψλεζαλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

άπνςε. 

ρεηηθά κε ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ θαη bonus απφ ηελ δηνίθεζε ην 68,6% δηαθψλεζε 

ζεσξψληαο ελδερνκέλσο φηη ππάξρνπλ αξθεηά θίλεηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

factoring. 

Δπηπιένλ ην ελδερφκελν πςειφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο δελ απνηειεί πξφβιεκα γηα ην 

64% ην εξσηεζέλησλ. 

Παξαθάησ παξαηεξνχκε φηη νχηε ν ρξφλνο εμέηαζεο αηηήκαηνο απνηειεί ηδηαίηεξν 

πξφβιεκα θαζψο ην 67,9% δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε 
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Σν πηζαλφ ηειηθφ θφζηνο γηα ηνλ πειάηε δελ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ πξνψζεζε 

ηνπ factoring θαζψο κφιηο 32,1% ζπκθσλεί κε απηήλ ηελ άπνςε ελψ ην 67,9 

δηαθσλεί. 

Σν κφλν πξφβιεκα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring απνηειεί ε χπαξμε 

ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ θαη ε πξνηίκεζε απηψλ ζε βάξνο ηνπ factoring.  

Πίλαθαο 5.22.Δξψηεζε 29. Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ πξνψζεζε 

ηνπ factoring ζην θαηάζηεκα. 

 

πκθσλψ Γηαθσλψ 

Ν % Ν % 

Απνηειεί πξφβιεκα ε έιιεηςε εκπξάγκαησλ 

εμαζθαιίζεσλ 38 49,4 39 50,6 

Απνηειεί πξφβιεκα ε έιιεηςε θηλήηξσλ θαη 

bonus απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο 27 31,4 59 68,6 

Απνηειεί πξφβιεκα ην πςειφ δηαρεηξηζηηθφ 

θφζηνο γηα ην θαηάζηεκα 27 36 48 64 

Απνηειεί πξφβιεκα ν ρξφλνο εμέηαζεο ηνπ 

αηηήκαηνο 26 32,1 55 67,9 

Απνηειεί πξφβιεκα ην θφζηνο γηα ηνλ πειάηε 27 32,1 57 67,9 

Απνηειεί πξφβιεκα ε χπαξμε 

ππνθαηάζηαησλ 73 81,1 17 18,9 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα-πξνβιήκαηα γηα ηελ πξνψζεζε 

ηνπ factoring θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ νη εξσηεζέληεο (κέζνο φξνο 3,75) κε ηελ άπνςε 

φηη δελ πξνσζνχλ ην factoring ιφγσ ηνπ φηη έρεη πεξηνξηζκέλεο εμαζθαιίζεηο. 

Δπηπιένλ νη εξσηεζέληεο θαίλνληαη νπδέηεξνη (κέζν φξνο 3,01) φζνλ αθνξά ην θαηά 

πφζν ππάξρεη ρξφλνο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring θαζψο άιιε είλαη ε θχξηα 

αζρνιία ηνπο.  
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Πίλαθαο 5.23. Δξσηήζεηο 25-26 Πξνβιήκαηα πξνψζεζεο ηνπ factoring. 

  Απαληήζεηο 

Υσξίο 

Απάληεζε 

Αξηζκεηηθφο 

Μέζνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Δξψηεζε 25. Γελ 

πξνσζψ ην 

factoring γηαηί έρεη 

ρακειέο 

εμαζθαιίζεηο 110 30 3,75 0,79 

Δξψηεζε 26. Γελ 

έρσ ηνλ ρξφλν γηα 

λα αζρνιεζψ κε 

ηελ πξνψζεζε ηνπ 

factoring γηαηί 

άιιε είλαη ε θχξηα 

αζρνιία κνπ 119 21 3,01 1,18 

Υαξαθηεξηζηηθά δπλεηηθώλ πειαηώλ factoring 

Παξαθάησ παξαηεξνχκε φηη θαηά κέζν φξν ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα θέξδε πξν 

θφξσλ (Μ.Ο 3,94), ν θχθινο εξγαζηψλ (Μ.Ο 4,21), ν φγθνο ησλ απαηηήζεσλ (Μ.Ο 

4,2), ε ειηθία ηεο εηαηξίαο (Μ.Ο 3,59), ν θιάδνο δξαζηεξηνπνίεζεο (Μ.Ο 4,21) θαη νη 

πξνζθεξφκελεο εγγπήζεηο (Μ.Ο 4,11) είλαη θαζνξηζηηθά ζηνηρεία ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

factoring. Παξφιαπηά ιηγφηεξν ζεκαληηθά ζεσξνχληαη ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο (απφ 

άπνςεο αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ) θαζψο θαη ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο.  

Πίλαθαο 5.24. Δξψηεζε 28.ε πνην βαζκφ ηα παξαπαλσ ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ 

ηελ απφθαζε ζαο γηα λα πξνζθέξεηαη πξντφληα factoring; 

  Απαληήζεηο 

Υσξίο 

Απάληεζε 

Αξηζκεηηθφο 

Μέζνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Μέγεζνο εηαηξίαο 

(Αξηζκφο Δξγαδνκέλσλ) 106 34 3,3 1,15 

Κέξδε Πξν Φφξσλ 108 32 3,94 0,88 

Κχθινο Δξγαζηψλ 115 25 4,21 0,91 

χλνιν Απαηηήζεσλ 114 26 4,2 0,82 

Ζιηθία Δηαηξίαο 109 31 3,59 1,09 
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Κιάδνο 112 28 4,21 0,85 

Ννκηθή Μνξθή 109 31 3,06 1,28 

Δγγπήζεηο/Δμαζθαιίζεηο 113 27 4,11 0,91 

Πίλαθαο 5.24. Δξψηεζε 28.ε πνην βαζκφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ 

ηελ απφθαζε ζαο γηα λα πξνζθέξεηαη πξντφληα factoring; 

πσο πξναλαθέξζεθε ην εξσηεκαηνιφγην απεπζχλζεθε ζε ππαιιήινπο 

ππνθαηαζηεκάησλ ηξαπεδψλ.  Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ ππαιιήινπο 

17 δηαθνξεηηθψλ ηξαπεδψλ. Πην αλαιπηηθά θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα παξαθάησ 

ζηνλ Πίλαθα .  

Πίλαθαο 5.25. Σξάπεδεο 

Σξάπεδεο Απαληήζεηο 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

ΔΘΝΗΚΖ 12 8,6 

ΑΛΦΑ 17 12,1 

EUROBANK 19 13,6 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ 7 5 

ΠΔΗΡΑΗΧ 19 13,6 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ 9 6,4 

MARFIN 11 7,9 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ 

ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ 1 0,7 

MILLENIUM BANK 8 5,7 

ΓΔΝΗΚΖ 1 0,7 

ΚΤΠΡΟΤ 19 13,6 

ΑΣΣΗΚΖ 4 2,9 

PROBANK 6 4,3 

ASPIS 3 2,1 

PROTON 2 1,4 

CITYBANK 1 0,7 

ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΡΡΧΝ 1 0,7 

ύλνιν 140 100 
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Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο καο θαζψο θαη γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ, ρσξίζακε ηηο Σξάπεδεο ζε Μηθξήο θαη Μεγάιεο Κεθαιαηνπνίεζεο 

γηα λα εμεηάζνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ ζηειερψλ δηαθνξεηηθψλ ηξαπεδψλ. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθνξά ζε ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζε Σξάπεδεο Μεγάιεο 

Κεθαιαηνπνίεζεο ζε πνζνζηφ 76,4% ελψ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ 23,6%  αθνξά ζε 

ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζε Σξάπεδεο Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο. Ζ πηζαλφηεηα 

λα εηζαρζεί κεξνιεςία ζηα απνηειέζκαηα απφ ην γεγνλφο φηη ην 70% ηνπ δείγκαηνο 

πξνέξρεηαη απφ 6 Σξάπεδεο, πεξηνξίδεηαη θαζψο φπσο παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 

3 νη ίδηεο Σξάπεδεο κέζσ δηεπζχλζεσλ ή ζπγαηξηθψλ ηνπο θαηέρνπλ ην 88% ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηνπ factoring ζηελ Διιάδα.   

Πίλαθαο 5.26. Καηαλνκή ησλ Σξαπεδψλ κε βάζε ηελ θαηεγνξία δηαπξαγκάηεπζεο 

ηνπο ζην ΥΑΑ. 

 Απαληήζεηο 

% ζηηο 

Απαληήζεηο 

Μεγάιεο Κεθ. 107 76,4 

Μηθξήο Κεθ. 33 23,6 

ύλνιν 140 100 

5.2.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Α’ ΦΑΗ 

Γηα ηελ εμεηαζε ησλ ππνζέζεσλ θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ εγθπξφηεηαο ησλ ππνζέζεσλ 

πνπ πεξηγξάθεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο chi square (ρ2). 

Ζ κέζνδνο chi square (ρ2) καο επηηξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ νη παξαηεξνχκελεο 

ζπρλφηεηεο αληαπνθξίλνληαη ή ηαηξηάδνπλ κε ηηο αλακελφκελεο ή ζεσξεηηθέο 

ζπρλφηεηεο.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνζδηνξίζακε ηηο κεδεληθέο ππνζέζεηο θαζψο θαη ηηο 

ελαιιαθηηθέο νχησο ψζηε λα απνξξίςνπκε ή λα απνδερζνχκε κία απφ απηέο θαηά ηνλ 

έιεγρν ζεκαληηθφηεηαο.  

ρεηηθά κε ηελ 1
ε
 Τπόζεζε  

Ho Σν επίπεδν ζπνπδψλ, ην αληηθείκελν θαη ε εκπεηξία δελ παίδνπλ ξφιν ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια πξντφληα. 

Ζ1 Σν επίπεδν ζπνπδψλ, ην αληηθείκελν θαη ε εκπεηξία παίδνπλ ξφιν ζηελ πξνψζεζε 

ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια πξντφληα. 
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Γηεμάγακε έιεγρν ρ2 κε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα 

Πηλαθαο 5.27. Πξνώζεζε factoring ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ζπνπδώλ 

 
Λχθεην ΣΔΗ-ΑΔΗ Μεηαπη.-Γηδαθη 

ΤΝΟΛΟ 

1
ε
 

2 4 1 7 

8,30% 6,60% 5,30% 6,70% 

2ε - 3
ε
 

4 14 3 21 

16,70% 23,00% 15,80% 20,20% 

4ε - 5
ε
 

13 34 12 59 

54,20% 55,70% 63,20% 56,70% 

6ε - 7
ε
 

5 9 3 17 

20,80% 14,80% 15,80% 16,30% 

ΤΝΟΛΟ 

24 61 19 104 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

X
2
(6) = 1,286 p = 0,972 ns 

Πηλαθαο 5.28. Πξνώζεζε factoring ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν επίπεδν ζπνπδώλ 

(νηθνλνκηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθή, ινγηζηηθή) 

Δπηινγή ΝΑΗ ΟΥΗ ΤΝΟΛΟ 

1
ε
 

5 2 7 

7,00% 6,30% 6,80% 

2ε - 3
ε
 

16 5 21 

22,50% 15,60% 20,40% 

4ε - 5
ε
 

41 19 60 

57,70% 59,40% 58,30% 

6ε - 7
ε
 

9 6 15 

12,70% 18,80% 14,60% 

ΤΝΟΛΟ 

71 32 103 

100,00% 100,00% 100,00% 

X
2
(3) = 1,106 p = 0,776 ns 
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5.29 Πξνώζεζε ηνπ Factoring ζε ζρέζε κε ηα έηε εκπεηξίαο ζηνλ ηξαπεδηθό 

θιάδν 

Δπηινγή/Έη

ε <1έηνο 

1-5 

έηε 

5-10 

έηε 

>10 

έηε 

ΤΝΟΛ

Ο 

1
ε
 

0 1 1 5 7 

0,00% 5,00% 5,30% 8,30% 6,70% 

2ε - 3
ε
 

1 4 1 15 21 

16,70

% 

20,00

% 5,30% 

25,00

% 20,00% 

4ε - 5
ε
 

4 8 16 32 60 

66,70

% 

40,00

% 

84,20

% 

53,30

% 57,10% 

6ε - 7
ε
 

1 7 1 8 17 

16,70

% 

35,00

% 5,30% 

13,30

% 16,20% 

ΤΝΟΛΟ 6 20 19 60 105 

X
2
(9) = 13,423 p = 0,144 ns 

5.30 Πξνώζεζε ηνπ Factoring ζε ζρέζε κε ηα έηε εκπεηξία ζηνλ factoring 

Δπηινγή/Έη

ε <1έηνο 1-5 έηε 

5-10 

έηε >10 έηε 

ΤΝΟΛ

Ο 

1
ε
 

2 4 0 1 7 

3,10% 19,00% 0,00% 10,00% 6,80% 

2ε - 3
ε
 

13 4 1 3 21 

20,00% 19,00% 14,30% 30,00% 20,40% 

4ε - 5
ε
 

38 11 6 4 59 

58,50% 52,40% 85,70% 40,00% 57,30% 

6ε - 7
ε
 

12 2 0 2 16 

18,50% 9,50% 0,00% 20,00% 15,50% 

ΤΝΟΛΟ 

65 21 7 10 103 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 100,00% 

X
2
(9) = 10,868  p = 0,285 ns 
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Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξαηεξνχκε φηη ην p δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 0,05 ην 

νπνίν απνηειεί θαη ηελ θξίζηκε ηηκή ησλ επηπέδσλ ζεκαληηθφηεηαο. Χο ηνχηνπ δελ 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη παξαηεξνχκελεο ζπρλφηεηεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

απφ ηηο αλακελφκελεο θαη λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε Ζν ζην αληίζηνηρν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην επίπεδν ζπνπδψλ, ην αληηθείκελν ζπνπδψλ θαζψο θαη ε 

εκπεηξία δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε 

ζρέζε κε άιια ηξαπεδηθά πξντφληα.  

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη άιινη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθνί γηα 

ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring. Γηα παξάδεηγκα ε εθπαίδεπζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ίζσο είλαη πνιπηηκφηεξε ζε ζρέζε κε άιινπ παξάγνληεο (εθπαίδεπζε, 

εκπεηξία). 

ρεηηθά κε ηελ 2
ε
 Τπόζεζε  

Ho Σν κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο, ν ηχπνο θαηαζηήκαηνο θαη ε χπαξμε ζπγαηξηθήο δελ 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring πξνλνκηαθά 

ζε ζρέζε κε άιια πξντφληα. 

Ζ1 Σν κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο, ν ηχπνο θαηαζηήκαηνο θαη ε χπαξμε ζπγαηξηθήο 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring πξνλνκηαθά 

ζε ζρέζε κε άιια πξντφληα. 

Γηεμάγακε έιεγρν ρ2 κε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα 

5.31 Πξνώζεζε ηνπ factoring ζε ζρέζε κε ηνλ ηύπν θαηαζηήκαηνο 

Δπηινγή/Σύπνο 

Καηαζηήκαηνο Πιήξεο Ηδησηώλ ΤΝΟΛΑ 

1
ε
 

7 0 7 

8,00% 0,00% 6,70% 

2ε - 3
ε
 

18 3 21 

20,70% 16,70% 20,00% 

4ε - 5
ε
 

47 13 60 

54,00% 72,20% 57,10% 

6ε - 7
ε
 

15 2 17 

17,20% 11,10% 16,20% 

ΤΝΟΛΑ 87 18 105 
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100,00% 100,00% 100,00% 

X
2
(3) = 2,780  p = 0,427 ns 

5.32 Πξνώζεζε ηνπ factoring ζε ζρέζε κε ην αλ είλαη Δηαηξία ή Γ/λζε 

 Θπγαηξηθή Γηεύζπλζε Total 

1
ε
 

2 5 7 

3,20% 14,30% 7,20% 

2ε - 3
ε
 

12 8 20 

19,40% 22,90% 20,60% 

4ε - 5
ε
 

35 19 54 

56,50% 54,30% 55,70% 

6ε - 7
ε
 

13 3 16 

21,00% 8,60% 16,50% 

Total 

62 35 97 

100,00% 100,00% 100,00% 

X
2
(9) = 6,028  p = 0,110 ns 

5.33 Πξνώζεζε ηνπ factoring ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο 

 

Μεγάιε 

Κεθαιαηνπνίεζε 

Μηθξή 

Κεθαιαηνπνίεζε ΤΝΟΛΑ 

1
ε
 

4 3 7 

5,10% 11,10% 6,70% 

2ε - 3
ε
 

14 7 21 

17,90% 25,90% 20,00% 

4ε - 5
ε
 

46 14 60 

59,00% 51,90% 57,10% 

6ε - 7
ε
 

14 3 17 

17,90% 11,10% 16,20% 

ΤΝΟΛΑ 

78 27 105 

100,00% 100,00% 100,00% 

X
2
(3) = 2,472  p = 0,480 ns 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξαηεξνχκε φηη ην p δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 0,05 ην 

νπνίν απνηειεί θαη ηελ θξίζηκε ηηκή ησλ επηπέδσλ ζεκαληηθφηεηαο. Χο ηνχηνπ δελ 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη παξαηεξνχκελεο ζπρλφηεηεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 
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απφ ηηο αλακελφκελεο θαη λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε Ζν ζην αληίζηνηρν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο, ν ηχπνο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαζψο θαη ε 

χπαξμε ζπγαηξηθήο ή μερσξηζηήο Γηεχζπλζεο κέζα ζηελ Σξάπεδα δελ επεξεάδεη, 

νχηε ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια 

ηξαπεδηθά πξντφληα.  

ρεηηθά κε ηελ 3
ε
 Τπόζεζε  

Ho Ζ πξνψζεζε ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια πξντφληα, ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε bonus θαη ζηνρνζέηεζεο απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο ζηνπο 

ππαιιήινπο. 

H1 Ζ πξνψζεζε ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια πξντφληα, ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε bonus θαη ζηνρνζέηεζεο απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο ζηνπο 

ππαιιήινπο. 

Υξεζηκνπνηήζακε κε-παξακεηξηθή κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ. Απφ ηελ κε παξακεηξηθή ζπζρέηηζε θαη ηνλ έιεγρν 

Spearman rho είρακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα 

5.34 εηξά Πξνώζεζεο ηνπ Factoring ζε ζρέζε κε bonus θαη ζηνρνζέηεζε 

Πξνσζψ ην factoring γηαηί 

κεηξάεη ζηνπο ζηφρνπο 

κνπ  

R 0,209 

P 0,05 

N 87 

Πξνσζψ ην factoring γηαηί 

έρσ bonus απφ ηελ 

πψιεζε 

R 0,209 

P 0,05 

N 89 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξαηεξνχκε φηη ην p είλαη ίζν κε 0,05 ην νπνίν 

απνηειεί θαη ηελ θξίζηκε ηηκή ησλ επηπέδσλ ζεκαληηθφηεηαο. Δπηπιένλ παξαηεξνχκε 

φηη ην r ηζνχηαη κε 0,209 πνπ δείρλεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο πξφσζεζεο ηνπ factoring 

ζε ζρέζε κε ηελ ζηνρνζέηεζε απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο θαζψο θαη ηεο χπαξμεο bonus 

φηαλ επηηπγράλνληαη πσιήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ. 

5.3 Απνηειέζκαηα – πκπεξάζκαηα. Εήηεζε ηνπ factoring από ηελ Πιεπξά ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ – Β’ Φάζε 

πσο πξναλαθέξζεθε νη εξσηήζεηο έρνπλ νκαδνπνηεκέλν ραξαθηήξα νχησο ψζηε λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ επηινγή ηνπ factoring απφ ηηο επηρεηξήζεηο ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ 
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δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αξηζκφο εξγαδνκέλσλ, θχθινο εξγαζηψλ θιπ), 

θαζψο θαη θαηά πνζφ ε πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο θάζε επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ. Δπηπιένλ αλαιχνληαη νη 

ιφγνη επηινγήο κε βάζε ηελ αλάγθε ηεο επηρείξεζεο γηα ξεπζηφηεηα, δηαρείξηζε θαη 

είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θαζψο θαη ηελ ελδερφκελε αζθάιηζε ησλ πηζηψζεσλ 

πνπ παξέρεη.. 

5.3.1 Πεπιγπαθική ηαηιζηική – Αποηελέζμαηα – Β΄Φάζη 

Α) Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

πσο πξναλαθέξζεθε ε ζχληαμε ησλ εξσηεκαηνιφγησλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

απεπζείαο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ επηιέρζεθε. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε φηη ε πεγή ησλ απφςεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

γεληθφηεξα πξνέξρεηαη θαηά 53% απφ ηνπο κέηνρνπο ή θαη ηδηνθηήηεο ηεο 

επηρείξεζεο, θαηά 44% απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο ελψ θαηά 3% απφ ηνπο 

ινγηζηέο. 

Πίλαθαο 5.35. Δξψηεζε 1: Θέζε ζηελ επηρείξεζε 

  Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Μέηνρνο –Ηδηνθηήηεο 53 

Οηθνλνκηθφο 

Γηεπζπληήο 44 

Λνγηζηήο 3 

ύλνιν 100 

ην εξψηεκα γηα ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο παξαηεξνχκε φηη κφλν 

4% δξαζηεξηνπνηείηαη ιηγφηεξν απφ 3 έηε, πεξίπνπ 7% δξαζηεξηνπνηείηαη απφ 3 έσο 

5 έηε, 30% δξαζηεξηνπνηείηαη απφ 5 έσο 10 έηε ελψ 59% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο καο ιεηηνπξγεί ζηελ αγνξά γηα πεξηζζφηεξα απφ 10 έηε. Σν απνηέιεζκα 

απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ επηθξαηνχζα βηβιηνγξαθία ε νπνία ζέιεη ην 

factoring λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ λενζχζηαηεο ζρεηηθά επηρεηξήζεηο. 
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Πίλαθαο 5.36. Δξψηεζε 2: Έηε δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο 

  Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Ληγφηεξα απφ 3 έηε 4 

Απφ 3 έσο 5 έηε 7 

Απφ 5 έσο 10 έηε 30 

Πεξηζζφηεξα απφ 10 

έηε 59 

ύλνιν 100 

 

ηελ επφκελε εξψηεζε παξαηεξνχκε φηη ην 97% ηνπ δείγκαηνο αθνξά ζε κε 

εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ζην ΥΑΑ ελψ κφιηο 3% είλαη εηζεγκέλεο.  

Πίλαθαο 5.37. Δξψηεζε 3: Ζ επηρείξεζε είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην; 

  Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

ΝΑΗ 3 

ΥΗ 97 

ύλνιν 100 

ρεηηθά κε ηελ λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 

παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 78% αθνξά ζε αλψλπκεο εηαηξίεο θαη 

εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ην 10% ζε Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο εηαηξίεο 

ελψ 12% ησλ επηρεηξήζεσλ απαληήζεθε απφ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. 

Πίλαθαο 5.38. Δξψηεζε 4: Πνηα είλαη ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο; 

  Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Αηνκηθή επηρείξεζε 12 

Οκφξξπζκνο Δηαξεία 7 

Δηεξφξξπζκνο Δηαηξία 3 
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ΑΔ-ΔΠΔ 78 

ύλνιν 100 

ρεηηθά κε ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο παξαηεξνχκε φηη ην 6% αθνξά ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, 2% ηελ κεηαπνίεζε, 65% εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, 1% 

θαηαζθεπαζηηθέο θαη 26% θιάδν ππεξεζηψλ. 

Πίλαθαο 5.39 Δξψηεζε 5: Κιάδνη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θάλνπλ 

factoring 

  Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Πξσηνγελήο Σνκέαο 6 

Μεηαπνίεζε 2 

Δκπφξην 65 

Καηαζθεπέο 1 

Τπεξεζίεο 26 

ύλνιν 100 

ηνλ επφκελνπο  πίλαθεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ν δηαρσξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαηά κέγεζνο ζέηνληαο σο παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο είηε ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ είηε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο δηαρσξηζκφο έγηλε βάζεη ηνλ νξηζκφ 

ησλ ΜΜΔ (κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ) φπσο απνηππψλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ην 2003
59

. Έηζη ινηπφλ παξαηεξνχκε φηη ην 24% ησλ επηρεηξήζεσλ 

                                                 
59 Χο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ ζην εμήο ζα θαινύληαη «ΜΜΔ», νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο: 

• Απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο, 

• Έρνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη. € ή έρνπλ εηήζην ζπλνιηθφ ηζνινγηζκφ πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 43 εθαη. €, 

• θαη πιεξνχλ ην θξηηήξην αλεμαξηεζίαο, δειαδή δελ αλήθνπλ, θαηά πνζνζηφ 25% ή πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ 

ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ζε κηα επηρείξεζε ή, απφ θνηλνχ, ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο νξηζκνχο ηεο ΜΜΔ ή ηεο κηθξήο επηρείξεζεο (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). 

Ζ δηάθξηζε κεηαμχ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ γίλεηαη σο αθνινχζσο (Πίλαθαο 1): 

• Πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο: απαζρνινχλ ιηγφηεξα απφ 10 άηνκα 

• Μηθξέο επηρεηξήζεηο: απαζρνινχλ ιηγφηεξα απφ 49 άηνκα θαη έρνπλ είηε έλα εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πνπ δελ 

μεπεξλά ηα 10 εθ. €, ή έλα εηήζην ζχλνιν ηζνινγηζκνχ πνπ δελ μεπεξλά ηα 10 εθ. €. 

• Μεζαίεο επηρεηξήζεηο : απαζρνινχλ ιηγφηεξα απφ 249 άηνκα θαη έρνπλ είηε έλα εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πνπ δελ 

μεπεξλά ηα 50 εθ. € 

Καηεγνξίεο 

Δπηρεηξήζεσλ 

Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ 

(ακεηάβιεηνο) 

Κχθινο εξγαζηψλ 

Μεζαίεο < 250 < 50 εθαη. € 

Μηθξέο < 50 < 10 εθαη. € 

Πνιύ κηθξέο < 10 < 2 εθαη. € 
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απαζρνινχλ ιηγφηεξν απφ 10 άηνκα ελψ 53% απαζρνινχλ απφ 10 έσο 50 άηνκα θαη 

23% απαζρνιεί απφ 51 έσο 250 άηνκα. Βάζεη αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ην δείγκα 

απνηειείηαη απφ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ην 24%, απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο ην 53% θαη απφ κεζαίεο ην 23% ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ factoring. 

Πίλαθαο 5.40. Δξψηεζε 6: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ 

επηρείξεζε. 

  Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Ληγφηεξα απφ 10 άηνκα 24 

Απφ 10 έσο 50 άηνκα 53 

Απφ 51 έσο 250 άηνκα 23 

ύλνιν 100 

ε επφκελε εξψηεζε παξαηεξήζεθε φηη βάζεη ηνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ην 26% αθνξά ζε επηρεηξήζεηο ζε κε ΚΔ ιηγφηεξν απφ 2 εθ.(πνιχ 

κηθξέο επηρεηξήζεηο), ην 26% αθνξνχζε επηρεηξήζεηο κε ΚΔ απφ 2 έσο 10 εθ (κηθξέο 

επηρεηξήζεηο), ην 30% αθνξνχζε ζε επηρεηξήζεηο κε ΚΔ απφ 10 εθ έσο 50 εθ (κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο) ελψ ην 18% αθνξνχζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε ΚΔ κεγαιχηεξν ησλ 50 

εθ. 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πεξαηηέξσ αλάιπζεο θαη έξεπλαο ν Κχθινο Δξγαζηψλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο. 

Πίλαθαο 5.41. Δξψηεζε 7: Κχθινο εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

ρξήζε. 

  Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Έσο 2 εθαη. 26 

απφ 2 έσο 10 εθαη 26 

απφ 10 έσο 50 εθαη  30 
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Πάλσ απφ 50 εθαη 18 

ύλνιν 100 

Ο εμαγσγηθφο ραξαθηήξαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο έδεημε φηη ην 10% ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ factoring έρνπλ πνζνζηφ εμαγσγψλ κεγαιχηεξν 

ηνπ 10% ελψ ην 29%  πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο έσο 1-10% θαη ηέινο ην 61% 

δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

Πίλαθαο 5.42. Δξψηεζε 8: Πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ πνπ αθνξά ζε εμαγσγέο. 

  Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Καζφινπ εμαγσγέο 61 

1-10% 29 

+11% 10 

ρεηηθά κε ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία 

παξαηεξνχκε φηη ην 17% ησλ επηρεηξήζεσλ είρε αξλεηηθφ πξφζεκν, ην 25% είρε 

ζηαζεξφ-ακεηάβιεην ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ πσιήζεσλ, ην 56% είρε αχμεζε έσο 10% 

ελψ κφιηο 2% είρε αχμεζε κεγαιχηεξε ηνπ 100%. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε απηφ πνπ ηζρπξίδνληαη ζπγγξαθείο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο νη νπνίνη 

ζπλδένπλ ηελ ρξήζε ηνπ factoring κε επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ξαγδαία 

αλάπηπμε. 

Πίλαθαο 5.43. Δξψηεζε 9: Ρπζκφο κεηαβνιήο ησλ πσιήζεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

3εηία. 

  Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Αξλεηηθή 17 

ηαζεξή 25 

Απμεηηθή έσο 10% 56 

Απμεηηθή άλσ ηνπ 

100% 2 

ύλνιν 100 
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Πηζησηηθή Πνιηηηθή θαη Factoring 

ηηο εξσηήζεηο 10 θαη 11 δεηήζεθε λα πξνζδηνξηζηεί ν κέζνο φξνο πίζησζεο πνπ 

ιακβάλεη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ε επηρείξεζε (εξψηεζε 10) θαζψο θαη ηνλ κέζν 

φξν πίζησζεο πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο (εξψηεζε 11). Ο ζθνπφο ζπιινγήο ησλ 

ζηνηρείσλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηεο θάζε επηρείξεζεο 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη. ηνλ βαζκφ πνπ ζα 

είρακε ζηνηρεία γηα ηα απνζέκαηα ηεο θάζε επηρείξεζεο ζα κπνξνχζακε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηνλ Κχθιν Σακεηαθήο Μεηαηξνπήο θαη βάζεη απηνχ λα ιάβνπκε 

εηθφλα γηα ηελ αλάγθε ηεο επηρείξεζεο ζε ξεπζηφηεηα. Καζψο φκσο απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ ζπιιέμακε δελ ήηαλ εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ ζε θεθάιαηα θίλεζεο ελψ 

επηπιένλ απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη, δειαδή ην πηζησηηθφ «άλνηγκα» ηεο επηρείξεζεο, 

ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη απφ ηα ζηνηρεία παξερφκελεο θαη ιακβαλνκέλεο πίζησζεο. 

Απφ ηα ζηνηρεία απηά πξνέθπςε κία θαηλνχξγηα κεηαβιεηή, ηελ νπνία νλνκάζακε 

CC(credit conversion cycle). Ζ κεηαβιεηή πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εξψηεζεο 10 κείνλ ηελ εξψηεζε 11. θνπφο απηήο ηεο 

κεηαβιεηήο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ην ηακεηαθφ «άλνηγκα» ζε εκέξεο. Παξαηεξνχκε 

ινηπφλ φηη κφιηο ην 8% ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεη αξλεηηθφ πξφζεκν γεγνλφο 

πνπ ζεκαίλεη φηη θαξπψλνληαη ηελ δηαθνξά πίζησζεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζε ζρέζε κε ηελ κεησκέλε πίζησζε πνπ ρνξεγνχλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

Λνγηθά απηφ ην πνζνζηφ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ησλ 

εμαγσγψλ, φπνπ πνζνζηφ πεξίπνπ 10% παξνπζηάδεη εμαγσγέο ηεο ηάμεο ηνπ 10% θαη 

πεξηζζφηεξν. Γειαδή θαζψο νη εηζπξάμεηο ζην εμσηεξηθφ δελ μεπεξλνχλ ηηο 90 

εκέξεο ελψ αληίζηνηρα νη πιεξσκή πξνκεζεπηψλ ζηελ Διιάδα έρνπλ κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα, δεκηνπξγείηαη φθεινο απφ άπνςε ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαίσλ γηα ηελ 

επηρείξεζε. Παξφια απηά ζηελ ζπλέρεηα βιέπνπκε φηη γηα ην 66% ησλ επηρεηξήζεσλ 

δεκηνπξγείηαη άλνηγκα ηεο ηάμεο ησλ 0 έσο 3 κελψλ, γηα ην 14% δεκηνπξγείηαη 

άλνηγκα ηεο ηάμεο ησλ 3 έσο 6 κελψλ ελψ γηα ην 12% δεκηνπξγείηαη άλνηγκα ηεο 

ηάμεο ησλ 6 έσο 9 κελψλ.  
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Πίλαθαο 5.44. Πηζησηηθή αλάγθε ζε εκέξεο (αλά ηξίκελν). (Υνξεγνχκελε Πίζησζε 

ζε πειάηεο– Λακβαλφκελε Πίζησζε απφ πξνκεζεπηέο) 

Μήλεο 
Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο (θαηά κέγηζην) 

Αξλεηηθφ 8 

Απφ 0 έσο θαη 3 κήλεο 66 

Απφ 3,1 έσο θαη 6 κήλεο 14 

Απφ 6,1 έσο θαη 9 κήλεο 12 

ύλνιν 100 

 

Πίλαθαο 5.45. Πηζησηηθή αλάγθε ζε εκέξεο (αλά κήλα). (Υνξεγνχκελε Πίζησζε ζε 

πειάηεο– Λακβαλφκελε Πίζησζε απφ πξνκεζεπηέο) 

Μήλεο Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο (θαηά κέγηζην) 

Αξλεηηθφ 8 

0 3 

1 24 

2 27 

3 12 

4 7 

5 2 

6 5 

7 3 

8 9 

ύλνιν 100 

ηε ζπλέρεηα δψζακε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηεζέληεο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πξνηεξαηφηεηα κε ηελ νπνία ζα επέιεγαλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 

πηζηνδνηηθά-δαλεηαθά πξντφληα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ζε 

θεθάιαηα θίλεζεο.  
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πλνιηθά ππήξρε ε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ 6 δηαθνξεηηθά πηζηνδνηηθά πξντφληα 

θεθαιαίσλ θίλεζεο ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη ην factoring. πσο 

παξαηεξνχκε θαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο ην αλνηρηφ θεθάιαην θίλεζεο απνηειεί 

ηελ πξψηε επηινγή φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην factoring σο 

πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Γηεπθξηλίδνπκε φηη κε ηελ έλλνηα ηνπ αλνηρηνχ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ελλννχκε ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο πηζηνδφηεζεο ρσξίο ηελ ππνρξέσζε 

ηεο επηζηξνθήο ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα (φπσο ζπκβαίλεη 

κε ηνπο Αλνηρηνχο Αιιειφρξενπο Λνγαξηαζκνχο) θαη ηελ θαηαβνιή κφλν ηφθσλ.  

ηε ζπλέρεηα παξαηεξνχκε φηη ην factoring απνηειεί ηελ δεχηεξε ζε ζεηξά επηινγή 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ. Πην αλαιπηηθά βιέπνπκε φηη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ γηα ην 65,7% απνηειεί δεχηεξε επηινγή, γηα ην 27,3% 

ηξίηε επηινγή, γηα ην 6,1% ηέηαξηε επηινγή θαη κφιηο γηα ην 1% πέκπηε επηινγή.  

Σν γεγνλφο απηφ ελδερνκέλσο λα εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ην factoring αληηκεησπίδεηαη 

απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα σο ζπκπιεξσκαηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. 

Χο ηξίηε επηινγή (βάζεη ηεο επηθξαηνχζαο ηηκήο-mode)παξαηεξνχκε φηη επηιέρζεθε 

ην θεθάιαην θίλεζεο κε θάιπκκα επηηαγέο φπνπ πην αλαιπηηθά βιέπνπκε φηη ην 

44,8% ην επέιεμε σο δεχηεξε επηινγή, ην 53,7% σο ηξίηε επηινγή θαη ην 1,5% σο 

ηέηαξηε επηινγή. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

factoring ην πξνηηκνχλ ζε ζρέζε κε ηελ πην ζπκβαηηθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ 

επηηαγψλ θαη ην θαηαηάζζνπλ πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

επηηαγψλ. 

ρεηηθά κε ηηο ππφινηπεο ηξεηο επηινγέο παξαηεξνχκε φηη ε ηνθνρξενιπηηθή 

απνπιεξσκή θεθαιαίσλ θίλεζεο απνηειεί ηελ ηέηαξηε ζε ζεηξά επηινγή, ην 

θεθάιαην θίλεζεο κε εμαζθαιίζεηο απνηειεί ηελ πέκπηε επηινγή ελψ ε 

ρξεκαηνδφηεζε ζε ζπλάιιαγκα απνηειεί ηελ ηειεπηαία επηινγή.  

Παξαηεξνχκε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ factoring είλαη δηαηεζεηκέλεο λα 

παξέρνπλ ηηο εμαζθαιίζεηο (πξνζεκεηψζεηο) ηνπο αθνχ εμαληιήζνπλ πξψηα ηηο 

ππφινηπεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο (factoring, θεθάιαην θίλεζεο αλνηρηφ, θεθάιαην 

θίλεζεο κε επηηαγέο).  
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Πίλαθαο 5.46: Δξψηεζε 12. Πξνηεξαηφηεηα επηινγήο πηζηνδνηηθψλ πξντφλησλ γηα 

αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο. 

 Απαληήζεηο 

Αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ 

πνπ δελ ην 

πξνηηκνχλ 

Πξνηεξαηφηεηα 

(Mode) 
Minimum Maximum 

Κεθάιαην Κίλεζεο 

Αλνηρηφ 
100 0 1 1 1 

Δπηρεηξεκαηηθφ 

Factoring  
99 1 2 2 5 

Κεθ. Κίλεζεο κε 

θάιπκκα επηηαγέο  
67 33 3 2 4 

Κεθάιαην Κίλεζεο 

κε ηνθνρξενιπηηθή 

απνπιεξσκή 

39 61 4 3 4 

Κεθάιαην Κίλεζεο 

κε εμαζθαιίζεηο –

πξνζεκείσζε 

57 43 5 2 5 

Κεθ. Κίλεζεο ζε 

μέλν λφκηζκα 
32 68 6 6 6 

 

 Πξνηεξαηφηεηα (πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο) 

 1
ε
  2

ε
  3

ε
  4

ε
  5

ε
  6

ε
  

 Κεθάιαην Κίλεζεο Αλνηρηφ 100,0%      

 Δπηρεηξεκαηηθφ Factoring   65,7% 27,3% 6,1% 1,0%  

 Κεθ. Κίλεζεο κε θάιπκκα 

επηηαγέο  
 44,8% 53,7% 1,5%   

Κεθάιαην Κίλεζεο κε 

ηνθνρξενιπηηθή απνπιεξσκή 
  7,7% 92,3%   

Κεθάιαην Κίλεζεο κε 

εμαζθαιίζεηο -πξνζεκείσζε 
 8,8% 22,8% 8,8% 59,6%  

 Κεθ. Κίλεζεο ζε μέλν λφκηζκα      100,0% 
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ρεηηθά κε ηελ χπαξμε πεξαηηέξσ δαλεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εμαζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ απφθηεζε θεθαιαίνπ 

θίλεζεο, παξαηεξνχκε φηη απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρνπλ δνζεί πξνζσπηθέο 

εγγπήζεηο αγγίδνληαο ην 95%,  έρεη δνζεί σο εμαζθάιηζε πξνζεκείσζε ά ζεηξάο απφ 

ην 54%, πξνζεκείσζε β ζεηξάο έρεη δνζεί απφ ην 40% ελψ ην 66% έρεη 

ρξεκαηνδφηεζε ζε θεθάιαην θίλεζε έλαληη επηηαγψλ.  

Πίλαθαο 5.47: Δξψηεζε 13. ε πεξίπησζε δαλεηζκνχ ζε Κεθάιαην Κίλεζεο ηη είδνπο 

εμαζθαιίζεηο έρνπλ πξνζθεξζεί 

 

N 

Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 

Πξνζεκείσζε Ά ζεηξάο 

ζε αθίλεην 
54 54,0% 

Πξνζεκείσζε Β ζεηξάο 

ε αθίλεην 
40 40,0% 

Δπηηαγέο ή 

πλαιιαγκαηηθέο 
66 66,0% 

Πξνζσπηθέο Δγγπήζεηο 95 95,0% 

Σηκνιφγηα 80 80,0% 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα επαλήιζακε ζε ζέκαηα πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο φξνπο πιεξσκήο πνπ δέρεηαη ε θάζε επηρείξεζε γηα ηηο 

πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Πην αλαιπηηθά παξαηεξνχκε φηη κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
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ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ factoring , πεξίπνπ 87%, εηζπξάηηνπλ ηνηο 

κεηξεηνίο ην 25% ησλ πσιήζεσλ ηνπο (Τπνπίλαθαο 14.1). Ζ ζπλαιιαγέο κε επηηαγέο 

απνηεινχλ ην θχξην κέζν πιεξσκήο θαζψο ην 59% ησλ επηρεηξήζεσλ εηζπξάηηεη ην 

50-100% ησλ πσιήζεσλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην πνζνζηφ 

ησλ πσιήζεσλ πνπ γίλνληαη ρσξίο θάπνην θάιπκκα, θαζψο ην 38% ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ factoring ρνξεγνχλ αλνηρηή πίζησζε γηα ην 50-100% ησλ 

πσιήζεσλ ηνπο. 

Πίλαθαο 5.48: Δξψηεζε 14. ε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ πειαηψλ ην 

πνζνζηφ αθνξά 14.1 Μεηξεηά 14.2 Δπηηαγή 14.3 πλαιιαγκαηηθή 14.4 Αλνηρηά 14.5 

Άιιν 

14.1 Μεηξεηά 

Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο   

0% - 25% 87   

25,1% - 50% 12   

50,1% - 75% 1   

ύλνιν 100   

14.2 Δπηηαγή 

Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

14.4 

Αλνηρηά 

Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

0% - 25% 38 0% - 25% 60 

25,1% - 50% 

3 

25,1% - 

50% 2 

50,1% - 75% 

14 

50,1% - 

75% 27 

75,1% - 100% 

45 

75,1% - 

100% 11 

ύλνιν 100 ύλνιν 100 

Παξαθάησ παξαηεξνχκε φηη ην πξντφλ factoring πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα θαη απνηειεί ην 52% είλαη ην εγρψξην factoring κε αλαγσγή. Γεχηεξν ζε 

ζεηξά βξίζθεηαη ην εγρψξην factoring ρσξίο αλαγσγή κε 37%, ζηε ζπλέρεηα ην 

εμαγσγηθφ factoring ρσξίο αλαγσγή κε 8% θαη ηειεπηαίν κε 3% ην εγρψξην factoring 

κε κεξηθή αλαγσγή. 
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Τπελζπκίδνπκε φηη ε έλλνηα ηεο αλαγσγήο έγθεηηαη ζηελ έλλνηα ηεο αλάιεςεο ηνπ 

θηλδχλνπ απφ πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο. Έηζη ζηα πξντφληα ρσξίο αλαγσγή ηνλ 

θίλδπλν αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νθεηιεηψλ ηεο επηρείξεζεο, ηνλ επσκίδεηαη 

ν factor, ελψ ζην πξντφλ κε αλαγσγή ηνλ θίλδπλν ησλ αλαιακβάλεη ε επηρείξεζε. ην 

πξντφλ κε κεξηθή αλαγσγή ν θίλδπλνο κνηξάδεηαη κεηά απφ ζπκθσλία θαηά πνζνζηφ 

ή θαη ζε απφιπηα κεγέζε κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ factor. 

Παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ηνπ εμαγσγηθνχ factoring ρσξίο αλαγσγή (8%) 

ζπκπίπηεη κε ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (πεξίπνπ 10% ηνπ δείγκαηνο). 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη επηρεηξήζεηο κε πνζνζηφ εμαγσγψλ 

κηθξφηεξν ηνπ 10% δελ απνηεινχλ αγνξά ζηφρν γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ εμαγσγηθνχ 

factoring θαζψο ε δηαζπνξά είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλε ελψ παξάιιεια ε 

ρακειή πεξίνδν πίζησζεο δελ επλνεί ηελ δεκηνπξγία νξίσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε χςνο 

πνπ λα δεκηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθή θεξδνθνξία γηα ηηο εηαηξίεο factoring. 

Πίλαθαο 5.49: Δξψηεζε 15 Tν πξντφλ factoring πνπ έρεη επηιέμεη ε επηρείξεζε 

 Πνζνζηό ζηηο 

Απαληήζεηο 

Δγρψξην factoring κε αλαγσγή 52 

Δγρψξην factoring κε κεξηθή 

αλαγσγή 3 

Δγρψξην factoring ρσξίο 

αλαγσγή 37 

Δμαγσγηθφ factoring ρσξίο 

αλαγσγή 8 

ύλνιν 100 

ηελ ζπλέρεηα παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, πεξίπνπ 64%, ησλ 

επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ ην factoring απφ 1-5 έηε , ην 17% ρξεζηκνπνηνχλ ην 

factoring ιηγφηεξν απφ 1 έηνο ελψ κφιηο 19% ρξεζηκνπνηνχλ ην factoring 

πεξηζζφηεξν απφ 5 έηε.  
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Πίλαθαο 5.50:Δξψηεζε 16 Γηα πφζν δηάζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη ην factoring 

 Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Ληγφηεξν απφ 1 έηνο 17 

Απφ 1-2 έηε 38 

Απφ 3-5 έηε 26 

Πάλσ απφ 5 έηε 19 

ύλνιν 100 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ, πεξίπνπ 74%,  πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

factoring εθρσξνχλ έσο 50% ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, νη επηρεηξήζεηο πνπ εθρσξνχλ ην 

50% έσο 75% ησλ απαηηήζεσλ ηνπο ζε εηαηξίεο factoring απνηεινχλ ην 22% ελψ 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ πεξίπνπ 4% ησλ επηρεηξήζεσλ εθρσξεί πνζνζηφ απαηηήζεσλ 

κεγαιχηεξν απφ 75%. 

Σν γεγνλφο φηη δελ εθρσξνχληαη νινζρεξψο νη απαηηήζεηο ζηνλ factor λα εμεγείηαη 

θαη κε κία επηιεθηηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ πιεπξάο factor σο πξνο ηελ επηινγή ησλ 

πνηνηηθφηεξσλ απαηηήζεσλ θαη κε ην κηθξφηεξν δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο γηα ηνλ factor .  

Πίλαθαο 5.51: Δξψηεζε 17 Ση πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ εθρσξείηαη ζην 

factoring 

 Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Έσο 50% 74 

Απφ 50-75% 22 

Πάλσ απφ 75% 4 

ύλνιν 100 

Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη ε δηάξθεηα σξίκαλζεο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

απαηηήζεσλ θπκαίλεηαη, θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (59%), κεηαμχ 3 θαη 6 κελψλ, 

ελψ ην 32% αθνξά απαηηήζεηο δηάξθεηαο 6 εψο 9 κήλεο θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

αθνξά ζε δηάξθεηα απαηηήζεσλ έσο 3 κήλεο. Δάλ εμαηξέζνπκε ηελ δηάξθεηα 3 κελψλ 

(9%) ε νπνία ζπλάδεη θαη κάιινλ αθνξά ην πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ 

εμαγσγηθφ factoring (8%), ηφηε βιέπνπκε φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ εθρσξνχκελσλ 
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απαηηήζεσλ αθνξά ηελ εγρψξηα αγνξά θαη θπκαίλεηαη απφ 3-6 κήλεο. Θα 

κπνξνχζακε ινηπφλ λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη factors επηιέγνπλ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο 

απαηηήζεηο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή πηζαλψλ επηζθαιεηψλ. 

Πίλαθαο 5.52: Δξψηεζε 18 Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα πνπ εθρσξείηαη ζην factoring 

 Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

έσο 3 κήλεο 9 

3 έσο 6 κήλεο 59 

6 έσο 9 κήλεο 32 

ύλνιν 100 

Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην factoring ην 58% απάληεζε φηη 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην πξντφλ απφ θαηάζηεκα Σξάπεδαο, ην 23% απφ εηαηξία 

factoring, ην 8% απφ ηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή-ινγηζηή, ην 4% απφ ζχκβνπιν 

επηρεηξήζεσλ θαη ην 7% απφ ηελ αγνξά ή άιιν επηρεηξεκαηία. 

Σν απνηέιεζκα απηφ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί απφ ην γεγνλφο φηη θαη’ αξρήλ νη 

εηαηξίεο ζπγαηξηθψλ ζηελ Διιάδα αλήθνπλ θαηά 100% ζε ηξαπεδηθνχο νκίινπο, σο 

ηνχηνπ ην δίθηπν Σξαπεδψλ πξνσζεί ην factoring καδί κε ηα ππφινηπα ηξαπεδηθά 

πξντφληα θαη απνηειεί ηελ θχξηα πεγή επαθήο κε ηνπο πθηζηάκελνπο αιιά θαη 

δπλεηηθνχο πειάηεο είηε ηεο Σξάπεδαο είηε ηνπ factoring. Παξφιαπηά ζπλήζσο φιε ε 

ηερλνγλσζία θαη εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ην factoring πξνέξρεηαη είηε απφ ηηο 

ζπγαηξηθέο είηε απφ ηηο δηεπζχλζεηο Σξαπεδψλ.  

Πίλαθαο 5.53: Δξψηεζε 19 Πσο ελεκεξσζήθαηε ζρεηηθά κε ην factoring 

 Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Απφ θαηάζηεκα ηεο 

Σξάπεδαο 58 

Απφ εηαηξία factoring 23 

Απφ νηθνλνκηθφ 

δηεπζπληή-ινγηζηή 8 



127 

 

χκβνπιν 

Δπηρεηξήζεσλ 4 

Απφ ηελ αγνξά-άιιν 

επηρεηξεκαηία 7 

ύλνιν 100 

Λόγνη επηινγήο Factoring 

ηελ παξνχζα ελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη 

επηινγήο ηνπ factoring εμεηάδνληαο ηηο 3 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη πιενλεθηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ξεπζηφηεηα, δηαρείξηζε, αζθάιεηα αιιά θαη ελδερνκέλσο ιφγνπο θφζηνπο, 

πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε αιιά θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε  ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηνπ 

factoring ζπληάρζεθαλ εξσηήζεηο-πξνηάζεηο κε ηελ ρξήζε ηεο θιίκαθαο Likert κε 5 

ζεκεία επηινγήο ηα νπνία δηαβαζκίζηεθαλ απφ «πκθσλψ Απφιπηα» έσο «Γηαθσλψ 

Απφιπηα». 

1. Ρεπζηόηεηα – Βειηίσζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δηθόλαο 

ρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο επηινγήο νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο παξαηεξνχκε φηη ζηελ εξψηεζε 20 ν κέζνο φξνο θπκαίλεηαη ζην 2,54 

πνπ ζεκαίλεη φηη νη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ ζηελ επηινγή ηνπ factoring πξνλνκηαθά 

ζε ζρέζε κε ηελ θιαζηθή ρξεκαηνδφηεζε κέζσ επηηαγψλ. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία θαη κε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλνπλ νη επηρεηξήζεηο ζην factoring, ζε 

ζρέζε κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ επηηαγψλ, φπνπ φπσο είδακε επηιέγεηαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα.  

ζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ factoring ιφγσ δπζθνιίαο πξφζβαζεο ζε άιιεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δηαθσλνχλ κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε κε ηνλ κέζν φξν λα αλέξρεηαη ζε 3,73. Απηφ κπνξεί λα 

επηβεβαησζεί θαη απφ ην γεγνλφο φηη απφ ηελ εξψηεζε 13 θαίλεηαη φηη φιεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ factoring έρνπλ εγθεθξηκέλν θαη θάπνηαο κνξθήο 

θεθάιαην θίλεζεο απφ ηηο Σξάπεδεο. ρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ factoring γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο παξαηεξνχκε φηη κε κέζν 

φξν 3,67 ππάξρεη ζρεηηθή δηαθσλία κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε.  
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Ζ επηινγή ηνπ factoring σο θχξηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο ή σο ζπκπιεξσκαηηθήο 

δελ θαίλεηαη λα βξίζθεη επαξθή απάληεζε θαζψο νη εξσηεζέληεο θαηά κέζν φξν 

(πεξίπνπ 3) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο.   

Πίλαθαο 5.54. Λφγνη επηινγήο factoring ξεπζηφηεηα-ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα 

 
Απαληή

ζεηο 

Υσξίο 

απάληεζε 

Αξηζκεηη

θφο 

κέζνο 

Σππ. 

Απφθιη

ζε 

20. Δπέιεμα ην factoring γηα λα έρσ 

άκεζε ξεπζηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

θιαζηθή ρξεκαηνδφηεζε κέζσ 

επηηαγψλ. 

97 3 2,54 0,99 

24. Δπέιεμα ην factoring γηαηί δελ είρα 

πξφζβαζε ζε άιιε κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο 

100 0 3,73 1,33 

25. Δπέιεμα ην factoring γηα λα βειηηψζσ 

ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο κνπ 

92 8 3,67 1,20 

32. Δπέιεμα ην factoring σο θχξηα κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε θεθάιαην θίλεζεο 
100 0 3,06 1,20 

33. Δπέιεμα ην factoring σο 

ζπκπιεξσκαηηθή πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο 

100 0 2,99 1,10 

2. Γηαρείξηζε - Κόζηνο 

ρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνιακβάλεη ε επηρείξεζε θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ, παξαηεξνχκε φηη θαηά κέζν φξν 2,44, νη επηρεηξήζεηο 

ζπκθσλνχλ φηη κε ηελ ρξήζε ηνπ factoring επηηπγράλεηαη ε απεκπινθή ηεο 

επηρείξεζεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ. Σν εχξεκα εληζρχεηαη θαη 

κε ηελ ακέζσο επφκελε πξφηαζε φπνπ θαηά κέζν φξν 3,88, νη επηρεηξήζεηο πνπ 

θάλνπλ factoring δηαθσλνχλ κε ηελ δηαηήξεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπο απαζρνιψληαο δηθνχο ηνπο πφξνπο.  
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Σν factoring θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεηαη θαη γηα ηελ απμεκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ 

πνπ απνθηά ε επηρείξεζε έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο, ιφγσ ηεο άκεζεο 

ξεπζηφηεηαο πνπ ηεο παξέρεηαη απφ ηελ εθρψξεζε  ησλ ηηκνινγίσλ (κέζνο φξνο 

1,67). Δπηπιένλ ε επηινγή ηνπ factoring γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ηακεηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ βξίζθεη ζχκθσλεο ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απάληεζαλ θαηά κέζν 

φξν 1,61 ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε.  

ρεηηθά κε ην θφζηνο ηνπ factoring νη επηρεηξήζεηο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ 

αληηιακβάλνληαη ηα νθέιε ηνπ, φπσο ηελ απνθπγή ηνπ θφζηνπο ηεο εηζθνξάο ηνπ 

λ.128/75 θαζψο θαη ησλ εμφδσλ πηλαθίνπ επηηαγψλ, θαζψο κε κέζν φξν 2,07 

ζπκθσλνχλ φηη επέιεμαλ ην factoring θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ.  

Δπηπξφζζεηα νη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην factoring αληηιακβαλφκελεο ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ απνιακβάλνπλ δηαθσλνχλ κε κέζν φξν 3,91, κε ηελ πξφηαζε φηη 

νη ππεξεζίεο ηνπ factoring είλαη αθξηβέο ζε ζρέζε κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξνπλ. 

Σέινο θαηαξξίπηεηαη θαη ν κχζνο φηη ην factoring είλαη αθξηβφ ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, θαζψο κε κέζν φξν 3,48 νη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

factoring δηαθσλνχλ κε απηήλ ηελ άπνςε. 

Πίλαθαο 5.55. Λφγνη επηινγήο factoring δηαρείξηζε-θφζηνο. 

 
Απαληή

ζεηο 

Υσξίο 

απάληεζε 

Αξηζκεηη

θφο 

κέζνο 

Σππ. 

Απφθιη

ζε 

21. Με ην factoring έρσ απεκπιαθεί απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε πειαηψλ 
100 0 2,44 0,80 

22. Θα πξνηηκνχζα λα δηαηεξνχζα ηελ 

δηαρείξηζε- είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο επηρείξεζεο. 

100 0 3,88 0,48 

23. Με ην factoring έρσ απμεκέλε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα έλαληη 

ησλ πξνκεζεπηψλ κνπ ιφγσ ηεο 

άκεζεο ξεπζηφηεηαο απφ ηελ 

100 0 1,67 0,62 
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εθρψξεζε ησλ ηηκνινγίσλ 

28. Δπέιεμα ην factoring γηα λα βειηηψζσ 

ηνλ ηακεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επηρείξεζεο κνπ 

100 0 1,61 0,60 

34. Δπέιεμα ην factoring γηαηί απνθεχγσ 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο 

εηζθνξάο ηνπ λ.128/1975 θαζψο θαη 

εμφδσλ πηλαθίνπ επηηαγψλ. 

92 8 2,07 1,07 

35. Οη ππεξεζίεο ηνπ factoring είλαη 

αθξηβέο ζε ζρέζε κε ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ 

100 0 3,91 0,49 

36. Σν factoring είλαη αθξηβφ ζε ζρέζε κε 

ηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε 
100 0 3,48 0,84 

3. Αζθάιεηα - Δμαζθαιίζεηο 

ην ηξίην κέξνο παξνπζίαζεο ησλ ιφγσλ επηινγήο ηνπ factoring εμεηάδνπκε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ αζθάιεηα πηζηψζεσλ ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ησλ 

εμαζθαιίζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη.  

Ζ επηινγή ηνπ factoring απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηνπο απφ 

πηζαλέο πησρεχζεηο πειαηψλ ηνπο δελ θαίλεηαη λα κπνξεί λα απαληεζεί επαξθψο 

θαζψο ν κέζν φξνο θπκαίλεηαη ζην 3,18 πνπ ζεκαίλεη φηη νχηε ζπκθσλνχλ αιιά νχηε 

θαη δηαθσλνχλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε.  Παξφιαπηά νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο δηαθσλνχλ (κε κέζν φξν 3,81), κε ηελ άπνςε φηη επέιεμαλ ην factoring 

γηα λα «μεθνξησζνχλ» ηνπο επηζθαιείο πειάηεο ηνπο. Αληηζέησο θαίλεηαη λα είλαη 

ζχκθσλεο κε κέζν φξν 2,83 κε ηελ επηινγή ηνπ factoring σο εξγαιείν ειέγρνπ ηεο 

θεξεγγπφηεηαο κειινληηθψλ πειαηψλ, αιιά θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηνπο ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.(κέζνο φξνο 2,46). 

Οη εμαζθαιίζεηο φπσο παξαηεξήζακε θαη ζηελ επηινγή ησλ πξντφλησλ είλαη νη 

ηειεπηαίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ, γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηά κέζν φξν 2,28 νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ φηη επηιέγνπλ ην factoring γηαηί δελ ρξεηάδεηαη 

λα παξέρνπλ εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. 
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Πίλαθαο 5.56. Λφγνη επηινγήο factoring αζθάιεηα-εμαζθαιίζεηο. 

 
Απαληή

ζεηο 

Υσξίο 

απάληεζ

ε 

Αξηζκε

ηηθφο 

κέζνο 

Σππ. 

Απφθι

ηζε 

26. Δπέιεμα ην factoring γηα λα 

δηαζθαιηζηψ έλαληη πηζαλψλ 

πησρεχζεσλ ησλ πειαηψλ κνπ 

100 0 3,18 1,23 

27. Δπέιεμα ην factoring γηα λα 

«μεθνξησζψ» ηνπο επηζθαιείο 

πειάηεο κνπ 

99 1 3,81 0,79 

29. Δπέιεμα ην factoring γηα λα γίλσ πην 

αληαγσληζηηθφο θαζψο ην 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιιεο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ κνπ. 

39 61 2,46 0,94 

30. Δπέιεμα ην factoring γηα λα ειέγρσ 

ηελ θεξεγγπφηεηα κειινληηθψλ 

πειαηψλ κνπ 

100 0 2,83 0,97 

31. Δπέιεμα ην factoring γηαηί δελ 

ρξεηάδεηαη λα παξέρσ εκπξάγκαηεο 

εμαζθαιίζεηο. 

100 0 2,28 0,59 

5.3.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ- Β’ ΦΑΗ 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ factoring αθνξνχλ θαη ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. πσο πξναλαθέξζεθε νη ιεηηνπξγίεο ηνπ factoring απνηππψλνληαη ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε, δηαρείξηζε-είζπξαμε θαζψο θαη ζηελ παξνρή αζθάιηζεο απφ πηζαλή 

πηψρεπζε ησλ νθεηιεηψλ κηαο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ απηέο νη ιεηηνπξγίεο απνηεινχλ 

θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν. Παξφιαπηά ε θάζε ιεηηνπξγία (αηηία ρξήζεο) ηνπ 

factoring, ελδερνκέλσο λα δηαθέξεη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε, αλάινγα κε ην ην 

κεγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ ειηθία, ηελ λνκηθή κνξθή ή θαη ηνλ εμαγσγηθφ ηνπο 

ραξαθηήξα. 
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Γηα ηελ θάζε ιεηηνπξγία ηνπ factoring δεηήζεθαλ νη απφςεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

θάζε ιεηηνπξγία (αηηία ρξήζεο) ηνπ factoring εξκελεχεηαη απφ κηα ζεηξά εξσηήζεσλ, 

έηζη έρνπκε γηα ηελ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ηηο εξσηήζεηο 20,24,32,33, γηα ηελ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟ ηηο εξσηήζεηο 21,22,23,28,34 θαη γηα ηελ ΑΦΑΛΔΗΑ ηηο 

εξσηήζεηο 26,27,30,31. 

ρεηηθά κε ηελ 1
ε
 Τπόζεζε 

ηελ παξνχζα ππφζεζε πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε θαηά πφζν ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ, 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟΤ θαη ΑΦΑΛΔΗΑ.  

Ζ1.1 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξηζεο 

Ζ1.2  Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο δελ ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξηζεο 

Ζ1.3 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξηζεο 

Σν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί θαη  απαληήζεθε ζηελ εξψηεζε 7 απφ ην δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ 

καο.  

Παξαηεξήζεθε φηη βάζεη ηνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ην 26% αθνξνχζε 

ζε επηρεηξήζεηο κε ΚΔ ιηγφηεξν απφ 2 εθ.(πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο), ην 26% 

αθνξνχζε επηρεηξήζεηο κε ΚΔ απφ 2 έσο 10 εθ (κηθξέο επηρεηξήζεηο), ην 30% 

αθνξνχζε ζε επηρεηξήζεηο κε ΚΔ απφ 10 εθ έσο 50 εθ (κεζαίεο επηρεηξήζεηο) ελψ ην 

18% αθνξνχζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε ΚΔ κεγαιχηεξν ησλ 50 εθ. 

Πίλαθαο 5.57. Δξψηεζε 7: Κχθινο εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

ρξήζε. 

  Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Έσο 2 εθαη. 26 

απφ 2 έσο 10 εθαη 26 

απφ 10 έσο 50 εθαη  30 
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Πάλσ απφ 50 εθαη 18 

ύλνιν 100 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζακε ηελ ηερληθή ANOVA γηα λα ζπγθξίλνπκε ηνπο 

κέζνπο φξνπο ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ζρεηηθά κε ηελ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ, 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟ θαη ΑΦΑΛΔΗΑ/ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ, απφ ηα δηαθνξεηηθά 

κεγέζε επηρεηξήζεσλ. πσο παξαηεξνχκε ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ ιφγσλ ρξήζεο 

factoring. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ factoring γηα 

ιφγνπο ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ κε sig. 0,01. Αλάινγα επξήκαηα έρνπκε θαη γηα ιφγνπο 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟΤ κε sig 0,00 θαζψο θαη γηα ιφγνπο ΑΦΑΛΔΗΑ sig. 0,03. 

ΠΗΝΑΚΑ 5.58. Απνηειέζκαηα ANOVA 1
ε
 ππφζεζε. 

Μνλόδξνκε Αλάιπζε 

  

N Μέζνο Σππηθή Απφθιηζε 

Διάρηζη

ν Μέγηζην   

Ρεπζηφηεηα - 2 εθ. 26 3,1231 0,34445 2,40 3,80 

2 - 10 

εθ. 
26 2,9897 0,35562 2,00 3,60 

10 - 50 

εθ. 
30 3,3111 0,51887 2,40 4,80 

50 + 

εθ. 
18 3,3444 0,36818 3,00 4,20 

χλνι

α 
100 3,1847 0,42953 2,00 4,80 

Γηαρείξηζε/Κφζηνο - 2 εθ. 26 2,5183 0,24106 2,00 2,86 

2 - 10 

εθ. 
26 2,7271 0,27662 2,14 3,14 
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10 - 50 

εθ. 
30 2,8143 0,22557 2,43 3,57 

50 + 

εθ. 
18 2,8968 0,24404 2,29 3,29 

χλνι

α 
100 2,7295 0,27948 2,00 3,57 

Δμαζθαιίζεηο/Αζθάιεη

α 

- 2 εθ. 26 3,2173 0,54497 1,75 3,80 

2 - 10 

εθ. 
26 2,8635 0,57525 2,00 4,00 

10 - 50 

εθ. 
30 2,6867 0,58338 1,75 4,25 

50 + 

εθ. 
18 3,2167 0,73043 2,00 4,25 

χλνι

α 
100 2,9660 0,63584 1,75 4,25 

Αλάιπζε Γηαθύκαλζεο (ANOVA) 

  

Άζξνηζκα 

ηεηξαγψλσ

λ (SS) 

Βαζκνί 

Διεπζεξία

ο 

Df 

Μέζν 

Σεηξάγσλν F Sig. 

Ρεπζηφηεηα Μεηαμχ 

Οκάδσλ 
2,026 3 0,675 3,992 

,01

0 

Δληφο 

Οκάδσλ 
16,240 96 0,169 

  

χλνιν 18,265 99    
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Γηαρείξηζε/Κφζηνο Μεηαμχ 

Οκάδσλ 
1,879 3 0,626 

10,27

4 

,00

0 

Δληφο 

Οκάδσλ 
5,854 96 0,061 

  

χλνιν 7,733 99    

Δμαζθαιίζεηο/Αζθάιεηα Μεηαμχ 

Οκάδσλ 
5,387 3 1,796 4,977 

,00

3 

Δληφο 

Οκάδσλ 
34,637 96 0,361 

  

χλνιν 40,024 99    

ηε ζπλέρεηα αθνχ πξνζδηνξίζακε ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθήο δηαθνξάο 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ζε πνηεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ (κε βάζε ην κέγεζνο ηνπο) 

πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηεηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δηελεξγήζακε ηελ ηερληθή Tukey 

HSD (Honest Significance Difference) test ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ANOVA γηα λα 

εληνπίζνπκε πνηεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα είρακε ηα εμήο απνηειέζκαηα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.59. Απνηειέζκαηα Tukey HSD test γηα 1
ε
 Τπφζεζε

60
 

Post Hoc Αλάιπζε 

Tukey HSD      

Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή 

(I) 

ΔΡΧΣΖΖ 

7 

(J) 

ΔΡΧΣΖΖ 

7 

Mean 

Difference (I-

J) 

Σππηθφ 

θάικα Sig. 

Ρεπζηφηεηα - 2 εθ. 2 - 10 εθ. 0,13333 0,11407 0,648 

10 - 50 εθ. -0,18803 0,11020 0,326 

50 + εθ. -0,22137 0,12611 0,301 

2 - 10 εθ. - 2 εθ. -0,13333 0,11407 0,648 

10 - 50 εθ. -0,32137
*
 0,11020 0,023 

50 + εθ. -0,35470
*
 0,12611 0,030 

10 - 50 εθ. - 2 εθ. 0,18803 0,11020 0,326 

2 - 10 εθ. 0,32137
*
 0,11020 0,023 

50 + εθ. -0,03333 0,12262 0,993 

50 + εθ. - 2 εθ. 0,22137 0,12611 0,301 

                                                 

60
 Δλαιιαθηηθά ππνινγίζηεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα κε ηελ ηερληθή Student Newman Keuls (SNK) ηα 

νπνία ήηαλ παλνκνηφηππα. Παξφια απηά επηιέρζεθε ην Tukey HSD θαζψο ζηελ βηβιηνγξαθία νη 

Seaman MA, Levin JR and Serlin RC. (1991) ππνζηεξίδνπλ φηη: “The Newman-Keuls test has more 

power than the Tukey test, which also compares all means. It can sometimes find that a difference 

between two groups is 'statistically significant' in some cases where the Tukey test would conclude that 

the difference is 'not statistically significant'. But this extra power comes at a price. We suggest that 

you avoid the Newman-Keuls test Although the whole point of multiple comparison post tests is to 

keep the chance of a Type I error in any comparison to be 5%, in fact the Newman-Keuls test doesn't 

do this.” Seaman MA, Levin JR and Serlin RC. (1991). New Developments in pairwise multiple 

comparisons: Some powerful and practicable procedures. Psychological Bulletin, 110:577-586. 
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2 - 10 εθ. 0,35470
*
 0,12611 0,030 

10 - 50 εθ. 0,03333 0,12262 0,993 

Γηαρείξηζε/Κφζηνο - 2 εθ. 2 - 10 εθ. -0,20879
*
 0,06849 0,015 

10 - 50 εθ. -0,29597
*
 0,06616 0,000 

50 + εθ. -0,37851
*
 0,07572 0,000 

2 - 10 εθ. - 2 εθ. 0,20879
*
 0,06849 0,015 

10 - 50 εθ. -0,08718 0,06616 0,554 

50 + εθ. -0,16972 0,07572 0,120 

10 - 50 εθ. - 2 εθ. 0,29597
*
 0,06616 0,000 

2 - 10 εθ. 0,08718 0,06616 0,554 

50 + εθ. -0,08254 0,07362 0,677 

50 + εθ. - 2 εθ. 0,37851
*
 0,07572 0,000 

2 - 10 εθ. 0,16972 0,07572 0,120 

10 - 50 εθ. 0,08254 0,07362 0,677 

Δμαζθαιίζεηο/Αζθάιεηα - 2 εθ. 2 - 10 εθ. 0,35385 0,16660 0,153 

10 - 50 εθ. 0,53064
*
 0,16095 0,007 

50 + εθ. 0,00064 0,18418 1,000 

2 - 10 εθ. - 2 εθ. -0,35385 0,16660 0,153 

10 - 50 εθ. 0,17679 0,16095 0,691 

50 + εθ. -0,35321 0,18418 0,228 
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10 - 50 εθ. - 2 εθ. -0,53064
*
 0,16095 0,007 

2 - 10 εθ. -0,17679 0,16095 0,691 

50 + εθ. -0,53000
*
 0,17909 0,020 

50 + εθ. - 2 εθ. -0,00064 0,18418 1,000 

2 - 10 εθ. 0,35321 0,18418 0,228 

10 - 50 εθ. 0,53000
*
 0,17909 0,020 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   

ζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο βξέζεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (2-10 εθ) ζε ζρέζε κε ηηο κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (10-50 εθ) θαη ηηο κεγάιεο (50+ εθ) κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο sig 0,023 

θαη sig. 0,03 αληίζηνηρα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν ζην γεγνλφο φηη επηιέγνπλ ην factoring πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο 

ξεπζηφηεηαο (mean 2,98) είηε γηαηί δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε άιιεο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο είηε γηαηί έρνπλ πην άκεζε ξεπζηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή 

ρξεκαηνδφηεζε κέζσ επηηαγψλ. Δλψ νη κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα 

δηαθσλνχλ κε ηελ επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο κε mean 3,31 ζηηο 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη mean 3,34 ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

ζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο Γηαρείξηζεο/Κφζηνπο βξέζεθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (έσο 2 εθ) ζε ζρέζε κε 

ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (2-10 εθ),  κεζαίεο επηρεηξήζεηο (10-50 εθ) θαη ηηο κεγάιεο 

(50+ εθ) κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο sig 0,015, sig. 0,00 θαη sig. 0,00 αληίζηνηρα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν ζην γεγνλφο 

φηη επηιέγνπλ ην factoring πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο/θφζηνπο (mean 2,51), 

φπνπ δειαδή κε ηελ ρξήζε ηνπ factoring απεκπιέθνληαη απφ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε, 

βειηηψλνπλ ηνλ ηακεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ελψ ελδερνκέλσο απνθεχγνπλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηηαγέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη 

κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ επίζεο κε ηελ 

επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο/θφζηνπο αιιά ηείλνπλ πεξηζζφηεξν ζε 

πην αδηάθνξε ζηάζε φζν ην κέγεζνο κεγαιψλεη, παξνπζηάδνληαο mean 2,72 νη κηθξέο 
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επηρεηξήζεηο, mean 2,81 νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη mean 2,89 νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. 

Σέινο φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο Αζθάιεηαο/Δμαζθαιίζεσλ 

βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (10-50 εθ) κε ηηο 

πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεσλ (έσο 2 εθ) θαη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (50+ εθ) κε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο sig 0,07 θαη sig. 0,02 αληίζηνηρα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη κεγάιεο θαη νη 

πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα βξίζθνληαη αδηάθνξεο πξνο ην λα δηαθσλνχλ ζην 

γεγνλφο φηη επηιέγνπλ ην factoring πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο αζθάιεηαο/εμαζθαιίζεσλ 

(mean 3,21), φπνπ δειαδή κε ηελ ρξήζε ηνπ factoring κπνξνχλ λα εμαζθαιηζηνχλ 

έλαληη πηψρεπζεο ησλ πειαηψλ ηνπο, θαζψο θαη λα μεθνξησζνχλ επηζθαιείο 

απαηηήζεηο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηελ επηινγή 

ηνπ factoring γηα ιφγνπο Αζθάιεηαο/Δμαζθαιίζεσλ (mean 2,68) θαη ηελ ρξήζε ηνπ 

σο κέζν δηαζθάιηζεο έλαληη πηζαλψλ πησρεχζεσλ αιιά θαη απεκπινθήο απφ 

πξνβιεκαηηθνχο πειάηεο, κε ηελ παξάιιειε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο θεξεγγπφηεηαο 

ησλ κειινληηθψλ πειαηψλ ηνπο. 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο ππφζεζεο παξαηεξνχκε φηη ε ξεπζηφηεηα 

θαη ε δηαρείξηζε/θφζηνο απνηεινχλ θχξηνπο ιφγνπο γηα ηελ επηινγή ηνπ factoring απφ 

ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ελψ ην ζέκα αζθάιεηαο/εμαζθαιίζεσλ απαζρνιεί 

πεξηζζφηεξν ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθαλψο ζπλάγεηαη φηη απνξξίπηνληαη νη κεδεληθέο ππνζέζεηο. 

Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο κεηξάεη σο πξνο ηελ επηινγή 

ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο, δηαρείξηζεο/ θφζηνπο θαη αζθάιεηαο. 
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Γξάθεκα  5.1 Θεθόγξακκα κεγέζνπο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε 3 ιόγνπο ρξήζεο 

ηνπ factoring
61

 

 

ρεηηθά κε ηελ 2
ε
 Τπόζεζε 

ηελ παξνχζα ππφζεζε πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε θαηά πφζν ε λνκηθή κνξθή 

ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ, 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟΤ θαη ΑΦΑΛΔΗΑ.  

Ζ2.1 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ λνκηθή 

κνξθή ηεο επηρείξεζεο 

                                                 
61

 χκθσλα κε ηνλ Montgomery D.C (1996)  “We should be careful not to reject or discard an outlying 

observation unless we have reasonable nonstatistical ground for doing so. At worst, you may end up 

with two analyses; one with the outlier and one without”. Montgomery D.C. (1996) “Design and 

Analysis of Experiments”, John Wiley and Sons, pp 83. Καζψο πξφθεηηαη γηα ηελ κέηξεζε απφςεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο, δηαρείξηζεο, αζθάιεηαο ζεσξείηαη φηη νη 

αθξαίεο ηηκέο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ 

παξνχζα αλάιπζε βξέζεθαλ αθξαίεο ηηκέο (outliers) φπσο δηαθξίλνληαη ζην ζεθφγξακκα, νη νπνίεο 

αθαηξέζεθαλ νχησο ψζηε λα ζπγθξηζεί ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ρσξίο ηελ παξνπζία αθξαίσλ 

ηηκψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ρσξίο ηελ παξνπζία αθξαίσλ ηηκψλ δελ είραλ θακία κεηαβνιή 

σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο Αλάιπζεο Γηαθχκαλζεο(ΑNOVA) θαη κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο 

ηελ post hoc αλάιπζε. πσο πξναλαθέξζεθε θαζψο νη αθξαίεο παξαηεξήζεηο εθθξάδνπλ απφςεηο 

ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ factoring θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο έξεπλαο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο. 
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Ζ2.2 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ λνκηθή 

κνξθή ηεο επηρείξεζεο 

Ζ2.3 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ λνκηθή 

κνξθή ηεο επηρείξεζεο 

ρεηηθά κε ηελ λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 

παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 78% αθνξά ζε αλψλπκεο εηαηξίεο θαη 

εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ην 10% ζε Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο εηαηξίεο 

ελψ 12% ησλ επηρεηξήζεσλ απαληήζεθε απφ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. 

Πίλαθαο 5.60. Δξψηεζε 4: Πνηα είλαη ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο; 

  Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Αηνκηθή επηρείξεζε 12 

Οκφξξπζκνο Δηαξεία 

Δηεξφξξπζκνο Δηαηξεία 10 

ΑΔ-ΔΠΔ 78 

ύλνιν 100 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζακε ηελ ηερληθή ANOVA γηα λα ζπγθξίλνπκε ηνπο 

κέζνπο φξνπο ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ζρεηηθά κε ηελ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ, 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟ θαη ΑΦΑΛΔΗΑ/ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ, ζε ζρέζε κε ηελ λνκηθή 

κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ.  

πσο παξαηεξνχκε ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζε δχν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ ιφγσλ ρξήζεο factoring. Παξαηεξνχκε 

ινηπφλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ δηαθνξεηηθήο λνκηθήο 

κνξθήο ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟΤ κε sig 0,00 θαζψο θαη γηα ιφγνπο ΑΦΑΛΔΗΑ sig. 

0,047 (νξηαθά ζην επίπεδν πνπ έρεη νξηζηεί p=0,05). 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.61. Απνηειέζκαηα ANOVA 2
ε
 ππφζεζε. 

 

 

Μνλόδξνκε Αλάιπζε 

  

N Μέζνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Διάρηζη

ν 

Μέγηζη

ν   

Ρεπζηφηεηα Αηνκηθ

ή 
12 3,1167 0,42176 2,40 3,80 

Ο.Δ. - 

Δ.Δ. 
10 3,2000 0,28284 2,80 3,60 

Α.Δ. - 

ΔΠΔ 
78 3,1932 0,44903 2,00 4,80 

χλνιν 100 3,1847 0,42953 2,00 4,80 

Γηαρείξηζε/Κφζηνο Αηνκηθ

ή 
12 2,4563 0,17755 2,14 2,71 

Ο.Δ. - 

Δ.Δ. 
10 2,4857 0,27105 2,00 2,86 

Α.Δ. – 

ΔΠΔ 
78 2,8028 0,25010 2,14 3,57 

χλνιν 100 2,7295 0,27948 2,00 3,57 

Δμαζθαιίζεηο/Αζθάιεη

α 

Αηνκηθ

ή 
12 3,2125 0,48996 1,75 3,60 

Ο.Δ. - 

Δ.Δ. 
10 3,3100 0,57822 2,00 3,80 
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Α.Δ. – 

ΔΠΔ 
78 2,8840 0,64403 1,75 4,25 

χλνιν 100 2,9660 0,63584 1,75 4,25 

Αλάιπζε Γηαθύκαλζεο ANOVA 

  

Άζξνηζκα 

ηεηξαγψλσ

λ (SS) 

Βαζκνί 

Διεπζεξία

ο 

Df 

Μέζν 

Σεηξάγσλ

ν F Sig. 

Ρεπζηφηεηα Μεηαμχ 

Οκάδσλ 
0,063 2 0,032 0,169 0,845 

Δληφο 

Οκάδσλ 
18,202 97 0,188 

  

χλνιν 18,265 99    

Γηαρείξηζε/Κφζηνο Μεηαμχ 

Οκάδσλ 
1,909 2 0,954 15,895 0,000 

Δληφο 

Οκάδσλ 
5,824 97 0,060 

  

χλνιν 7,733 99    

Δμαζθαιίζεηο/Αζθάιεη

α 

Μεηαμχ 

Οκάδσλ 
2,437 2 1,219 3,145 0,047 

Δληφο 

Οκάδσλ 
37,587 97 0,387 

  

χλνιν 40,024 99    
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Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 2
ε
 ζεηξά ππνζέζεσλ καο νδεγνχλ ζηελ 

απφξξηςε ησλ Ζ2.1 θαη Ζ2.2 θαζψο ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα ιφγνπο 

δηαρείξηζεο αλήιζε ζε sig 0,00 ελψ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο/εμαζθάιηζεσλ ζε sig 

0,047. Έηζη ινηπφλ απνξξίπηνπκε ηηο κεδεληθέο ππνζέζεηο θαη απνδερφκαζηε ηηο 

ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο. Γειαδή: 

Ζ2.1 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ λνκηθή κνξθή 

ηεο επηρείξηζεο 

Ζ2.2 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ λνκηθή κνξθή 

ηεο επηρείξηζεο 

Αληίζεηα θαζψο ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ Ζ2.3 δελ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κε sig. 0,845 δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε. 

ηε ζπλέρεηα αθνχ πξνζδηνξίζακε ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθήο δηαθνξάο 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ κνξθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟ θαη ΑΦΑΛΔΗΑ,  ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε 

απφ πνηεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ (κε βάζε ηελ λνκηθή ηνπο κνξθή) πξνθχπηεη ε 

ζεκαληηθφηεηα. 

 Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δηελεξγήζακε ηελ ηερληθή Tukey HSD (Honest Significance 

Difference) test ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ANOVA γηα λα εληνπίζνπκε πνηεο θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα είρακε ηα εμήο 

απνηειέζκαηα. 

ΠΗΝΑΚΑ 5.62. Απνηειέζκαηα Tukey HSD test γηα 2
ε
 Τπφζεζε 

Post Hoc Αλάιπζε 

Tukey HSD      

Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή 

(I) 

ΔΡΧΣ_4_ΚΧΓ 

(J) 

ΔΡΧΣ_4_ΚΧΓ 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Σππηθφ 

θάικα Sig. 

Ρεπζηφηεηα Αηνκηθή Ο.Δ. - Δ.Δ. -0,08333 0,18548 0,895 

Α.Δ. - ΔΠΔ -0,07650 0,13432 0,837 
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Ο.Δ. - Δ.Δ. Αηνκηθή 0,08333 0,18548 0,895 

Α.Δ. - ΔΠΔ 0,00684 0,14550 0,999 

Α.Δ. – ΔΠΔ Αηνκηθή 0,07650 0,13432 0,837 

Ο.Δ. - Δ.Δ. -0,00684 0,14550 0,999 

Γηαρείξηζε/Κφζηνο Αηνκηθή Ο.Δ. - Δ.Δ. -0,02937 0,10492 0,958 

Α.Δ. - ΔΠΔ -0,34646
*
 0,07598 0,000 

Ο.Δ. - Δ.Δ. Αηνκηθή 0,02937 0,10492 0,958 

Α.Δ. - ΔΠΔ -0,31709
*
 0,08230 0,001 

Α.Δ. – ΔΠΔ Αηνκηθή 0,34646
*
 0,07598 0,000 

Ο.Δ. - Δ.Δ. 0,31709
*
 0,08230 0,001 

Δμαζθαιίζεηο/Αζθάιεηα Αηνκηθή Ο.Δ. - Δ.Δ. -0,09750 0,26653 0,929 

Α.Δ. - ΔΠΔ 0,32853 0,19303 0,210 

Ο.Δ. - Δ.Δ. Αηνκηθή 0,09750 0,26653 0,929 

Α.Δ. - ΔΠΔ 0,42603 0,20909 0,109 

Α.Δ. – ΔΠΔ Αηνκηθή -0,32853 0,19303 0,210 

Ο.Δ. - Δ.Δ. -0,42603 0,20909 0,109 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   

ζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο Γηαρείξηζεο/Κφζηνπο βξέζεθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Α.Δ-Δ.Π.Δ ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη κε ηηο Δ.Δ θαη Ο.Δ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη νη ΟΔ & ΔΔ ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν ζην γεγνλφο φηη επηιέγνπλ ην factoring πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο 

δηαρείξηζεο/θφζηνπο (mean 2,45 θαη 2,48 αληίζηνηρα), φπνπ δειαδή κε ηελ ρξήζε ηνπ 
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factoring απεκπιέθνληαη απφ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε, βειηηψλνπλ ηνλ ηακεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ελψ ελδερνκέλσο απνθεχγνπλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο επηηαγέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ΑΔ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ 

επίζεο κε ηελ επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο/θφζηνπο αιιά ηείλνπλ 

πεξηζζφηεξν ζε πην αδηάθνξε ζηάζε παξνπζηάδνληαο mean 2,80. 

ζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο Αζθάιεηαο/Δμαζθαιίζεσλ 

βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο δηαθνξεηηθήο λνκηθήο κνξθήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ αιιά επεηδή απηή ε ζεκαληηθφηεηα ήηαλ νξηαθή (sig. 0,047) δελ 

κπνξνχκε λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο ππφζεζεο παξαηεξνχκε φηη ε 

δηαρείξηζε/θφζηνο απνηεινχλ θχξην ιφγν γηα ηελ επηινγή ηνπ factoring απφ ηηο 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ΟΔ & ΔΔ ζε ζρέζε κε ηηο ΑΔ-ΔΠΔ. Ζ εξκελεία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη ε έιιεηςε νξγαλσκέλσλ 

ινγηζηεξίσλ θαη ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ησλ πειαηψλ θαζηζηνχλ πην 

ζεκαληηθή ηελ αλάγθε ρξήζεο ηνπ factoring απφ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ΟΔ-ΔΔ ζε 

ζρέζε κε ηηο ΑΔ-ΔΠΔ νη νπνίεο σο επί ησλ πιείζησλ έρνπλ νξγαλσκέλα ινγηζηήξηα 

θαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο κέζα ζηελ επηρείξεζε. Αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα δελ ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ factoring 

γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη ξεπζηφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ λνκηθή κνξθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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Γξάθεκα  5.2 Θεθφγξακκα λνκηθήο κνξθήο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 3 ιφγνπο 

ρξήζεο ηνπ factoring
62

  

 

ρεηηθά κε ηελ 3
ε
 Τπόζεζε  

ηελ παξνχζα ππφζεζε πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε θαηά πφζν ε ειηθία ηεο 

επηρείξεζεο επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ, 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟΤ θαη ΑΦΑΛΔΗΑ. 

Ζ3.1 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηεο 

επηρείξηζεο 

Ζ3.2 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηεο 

επηρείξηζεο 

                                                 
62

 χκθσλα κε ηνλ Montgomery D.C (1996)  “We should be careful not to reject or discard an outlying 

observation unless we have reasonable nonstatistical grounds for doing so. At worst, you may end up 

with two analyses; one with the outlier and one without”. Montgomery D.C. (1996) “Design and 

Analysis of Experiments”, John Wiley and Sons, pp 83. Καζψο πξφθεηηαη γηα ηελ κέηξεζε απφςεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο, δηαρείξηζεο, αζθάιεηαο ζεσξείηαη φηη νη 

αθξαίεο ηηκέο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ 

παξνχζα αλάιπζε βξέζεθαλ αθξαίεο ηηκέο (outliers) φπσο δηαθξίλνληαη ζην ζεθφγξακκα, νη νπνίεο 

αθαηξέζεθαλ νχησο ψζηε λα ζπγθξηζεί ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ρσξίο ηελ παξνπζία αθξαίσλ 

ηηκψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ρσξίο ηελ παξνπζία αθξαίσλ ηηκψλ παξέκεηλαλ ίδηα. 
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Ζ3.3 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηεο 

επηρείξηζεο 

ρεηηθά κε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο παξαηεξνχκε 

φηη 11% δξαζηεξηνπνηείηαη έσο 5 έηε, πεξίπνπ 30% δξαζηεξηνπνηείηαη απφ 5 έσο 10 

έηε ελψ 59% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο καο ιεηηνπξγεί ζηελ αγνξά γηα 

πεξηζζφηεξα απφ 10 έηε. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνπκε ηηο λενζχζηαηεο θαη 

γεληθφηεξα λενεηζεξρφκελεο ζηελ αγνξά επηρεηξήζεηο, ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία 

κεζαίεο ζε ειηθία επηρεηξήζεηο ζην ζηάδην αλάπηπμεο ελψ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία 

εληάζζνπκε ηηο κεζαίεο πξνο ειηθησκέλεο επηρεηξήζεηο κε εκπεηξία ζηνλ ρψξν 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο. 

Πίλαθαο 5.63. Δξψηεζε 2: Έηε δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο 

  Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Μέρξη 5 έηε - 

Νενζχζηαηεο 11 

Απφ 5 έσο 10 έηε - 

Μεζαίεο Ζιηθηαθά 30 

Πεξηζζφηεξα απφ 10 

έηε - Ζιηθησκέλεο 59 

ύλνιν 100 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζακε ηελ ηερληθή ANOVA γηα λα ζπγθξίλνπκε ηνπο 

κέζνπο φξνπο ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ζρεηηθά κε ηελ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ, 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟ θαη ΑΦΑΛΔΗΑ/ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ, ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

ησλ επηρεηξήζεσλ.  

πσο παξαηεξνχκε ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζε δχν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ ιφγσλ ρξήζεο factoring. Παξαηεξνχκε 

ινηπφλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ δηαθνξεηηθήο λνκηθήο 

κνξθήο ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο 

ΡΔΤΣΟΣΖΣA κε sig.0,05 θαη  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟΤ κε sig 0,045. 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.64. Απνηειέζκαηα ANOVA 3
ε
 ππφζεζε. 

 

Μνλόδξνκε Αλάιπζε 

  

N Μέζνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Διάρηζη

ν 

Μέγηζη

ν   

Ρεπζηφηεηα Μέρξη 5 

έηε 
11 3,0788 ,36977 2,33 3,80 

6-10 30 3,0000 ,45486 2,00 3,80 

11 + 59 3,2983 ,39370 2,60 4,80 

χλνια 100 3,1847 ,42953 2,00 4,80 

Γηαρείξηζε/Κφζηνο Μέρξη 5 

έηε 
11 2,7165 ,29208 2,14 3,00 

6-10 30 2,6286 ,27466 2,14 3,14 

11 + 59 2,7833 ,26954 2,00 3,57 

χλνια 100 2,7295 ,27948 2,00 3,57 

Δμαζθαιίζεηο/Αζθάι

εηα 

Μέρξη 5 

έηε 
11 2,6909 ,50091 2,00 3,50 

6-10 30 3,0450 ,65051 1,75 3,80 

11 + 59 2,9771 ,64616 1,75 4,25 

χλνια 100 2,9660 ,63584 1,75 4,25 
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Αλάιπζε Γηαθύκαλζεο (ANOVA) 

  
Άζξνηζκα 

ηεηξαγψλσ

λ (SS) 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Df 

Μέζν 

Σεηξάγσλν F Sig. 

Ρεπζηφηεηα Μεηαμχ 

Οκάδσλ 
1,908 2 ,954 5,658 ,005 

Δληφο 

Οκάδσλ 
16,357 97 ,169 

  

χλνιν 18,265 99    

Γηαρείξηζε/Κφζηνο Μεηαμχ 

Οκάδσλ 
,478 2 ,239 3,197 ,045 

Δληφο 

Οκάδσλ 
7,255 97 ,075 

  

χλνιν 7,733 99    

Δμαζθαιίζεηο/Αζθάι

εηα 

Μεηαμχ 

Οκάδσλ 
1,027 2 ,513 1,277 ,283 

Δληφο 

Οκάδσλ 
38,997 97 ,402 

  

χλνια 40,024 99    

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 3
ε
 ζεηξά ππνζέζεσλ καο νδεγνχλ ζηελ 

απφξξηςε ησλ Ζ3.2 θαη Ζ3.3 θαζψο ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα ιφγνπο 

δηαρείξηζεο αλήιζε ζε sig 0,045 ελψ γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο ζε sig 0,005. Έηζη 

ινηπφλ απνξξίπηνπκε ηηο κεδεληθέο ππνζέζεηο θαη απνδερφκαζηε ηηο ελαιιαθηηθέο 

ππνζέζεηο. Γειαδή: 

Ζ3.2 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηεο 

επηρείξηζεο 
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Ζ3.3 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηεο 

επηρείξηζεο 

Αληίζεηα θαζψο ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ Ζ3.1 δελ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κε sig. 0,283 δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε. 

ηε ζπλέρεηα αθνχ πξνζδηνξίζακε ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθήο δηαθνξάο 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟ θαη ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ,  ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε 

απφ πνηεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ (κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο) πξνθχπηεη ε 

ζεκαληηθφηεηα. 

 Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δηελεξγήζακε ηελ ηερληθή Tukey HSD (Honest Significance 

Difference) test ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ANOVA γηα λα εληνπίζνπκε πνηεο ειηθηαθέο 

θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα είρακε ηα εμήο 

απνηειέζκαηα. 

ΠΗΝΑΚΑ 5.65. Απνηειέζκαηα Tukey HSD test γηα 3
ε
 Τπφζεζε 

Post Hoc Αλάιπζε 

Tukey HSD      

Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή 

(I) 

ΔΡΧΣ_2_ΚΧΓ 

(J) 

ΔΡΧΣ_2_ΚΧΓ 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Σππηθφ 

θάικα Sig. 

Ρεπζηφηεηα Μέρξη 5 έηε 6-10 ,07879 ,14474 ,850 

11 + -,21952 ,13486 ,239 

6-10 Μέρξη 5 έηε -,07879 ,14474 ,850 

11 + -,29831
*
 ,09208 ,005 

11 + Μέρξη 5 έηε ,21952 ,13486 ,239 

6-10 ,29831
*
 ,09208 ,005 

Γηαρείξηζε/Κφζηνο Μέρξη 5 έηε 6-10 ,08788 ,09640 ,634 
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11 + -,06684 ,08982 ,738 

6-10 Μέρξη 5 έηε -,08788 ,09640 ,634 

11 + -,15472
*
 ,06132 ,035 

11 + Μέρξη 5 έηε ,06684 ,08982 ,738 

6-10 ,15472
*
 ,06132 ,035 

Δμαζθαιίζεηο/Αζθάιεηα Μέρξη 5 έηε 6-10 -,35409 ,22349 ,257 

11 + -,28621 ,20824 ,358 

6-10 Μέρξη 5 έηε ,35409 ,22349 ,257 

11 + ,06788 ,14218 ,882 

11 + Μέρξη 5 έηε ,28621 ,20824 ,358 

6-10 -,06788 ,14218 ,882 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   

ζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο Ρεπζηφηεηαο θαη  

Γηαρείξηζεο/Κφζηνπο βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεζαίσλ ειηθηαθά 

επηρεηξήζεσλ (6-10 έηε) ζε ζρέζε κε ηηο κεζαίεο πξνο ειηθησκέλεο επηρεηξήζεηο (+11 

έηε).  

Οη πην ειηθησκέλεο επηρεηξήζεηο (+11 έηε) ηείλνπλ λα δηαθσλνχλ (mean 3,29) κε ηελ 

άπνςε φηη επηιέγνπλ ην factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο είηε γηαηί δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο είηε γηαηί έρνπλ πην άκεζε ξεπζηφηεηα 

ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή ρξεκαηνδφηεζε κέζσ επηηαγψλ, ελψ νη κεζαίεο ειηθηαθά 

επηρεηξήζεηο (6-10 έηε) εκθαλίδνληαη πην νπδέηεξεο (mean 3) σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ 

factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο.  

Δπηπιένλ νη κεζαίεο ειηθηαθά επηρεηξήζεηο (6-10 έηε) ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν ζην 

γεγνλφο φηη επηιέγνπλ ην factoring πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο/θφζηνπο 

(mean 2,62), ζε ζρέζε κε ηηο πην ειηθησκέλεο επηρεηξήζεηο (+11 έηε) ε νπνίεο εμίζνπ 

ζπκθσλνχλ ζε απηήλ ηελ άπνςε  (mean 2,78), φπνπ δειαδή κε ηελ ρξήζε ηνπ 
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factoring απεκπιέθνληαη απφ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε, βειηηψλνπλ ηνλ ηακεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ελψ ελδερνκέλσο απνθεχγνπλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο επηηαγέο.  

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο ζεηξάο ππνζέζεσλ παξαηεξνχκε φηη ζε 

ζρέζε κε ηελ ξεπζηφηεηα νη πην ειηθησκέλεο επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα δηαθσλνχλ σο 

πξνο ηελ επηινγή ηνπ factoring ιφγσ κε πξφζβαζεο ζε άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, 

γεγνλφο πνπ έρεη λφεκα θαζψο πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ πνιπεηή 

παξνπζία ζηελ αγνξά θαη έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθέο ζρέζεηο θαη κε άιια 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.   
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Γξάθεκα 5.3  Θεθφγξακκα εηψλ ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 3 ιφγνπο 

ρξήζεο ηνπ factoring
63
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 χκθσλα κε ηνλ Montgomery D.C (1996)  “We should be careful not to reject or discard an outlying 

observation unless we have reasonable nonstatistical grounds for doing so. At worst, you may end up 

with two analyses; one with the outlier and one without”. Montgomery D.C. (1996) “Design and 

Analysis of Experiments”, John Wiley and Sons, pp 83. Καζψο πξφθεηηαη γηα ηελ κέηξεζε απφςεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο, δηαρείξηζεο, αζθάιεηαο ζεσξείηαη φηη νη 

αθξαίεο ηηκέο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ 

παξνχζα αλάιπζε βξέζεθαλ αθξαίεο ηηκέο (outliers) φπσο δηαθξίλνληαη ζην ζεθφγξακκα, νη νπνίεο 

αθαηξέζεθαλ νχησο ψζηε λα ζπγθξηζεί ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ρσξίο ηελ παξνπζία αθξαίσλ 

ηηκψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ρσξίο ηελ παξνπζία αθξαίσλ ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

ππνζέζεηο δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. πσο επηζεκάλζεθε θαζψο νη αθξαίεο 

παξαηεξήζεηο εθθξάδνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ factoring απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο έξεπλαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 

ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο. 

 

 



155 

 

ρεηηθά κε ηελ 4
ε
 Τπόζεζε  

ηελ παξνχζα ππφζεζε πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε θαηά πφζν o εμαγσγηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟΤ θαη ΑΦΑΛΔΗΑ. 

Ζ4.1 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξηζεο 

Ζ4.2 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξηζεο  

Ζ4.3 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξηζεο 

Απφ ην εμεηαδφκελν δείγκα ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε σο έληνλα 

εμαγσγηθέο ην 10% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ factoring κε πνζνζηφ 

εμαγσγψλ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ελψ σο ήπηα εμαγσγηθέο ην 29%  πνπ πξαγκαηνπνηεί 

εμαγσγέο 1-10% θαη ηέινο σο κε εμαγσγηθέο ην 61% πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

Πίλαθαο 5.66. Δξψηεζε 8: Πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ πνπ αθνξά ζε εμαγσγέο. 

  Πνζνζηό 

ζηηο 

Απαληήζεηο 

Με εμαγσγηθέο 61 

1-10% Ήπηα εμαγσγηθέο 29 

+11% Έληνλα 

εμαγσγηθέο 10 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζακε ηελ ηερληθή ANOVA γηα λα ζπγθξίλνπκε ηνπο 

κέζνπο φξνπο ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ζρεηηθά κε ηελ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ, 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟ θαη ΑΦΑΛΔΗΑ/ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ, απφ δηαθνξεηηθήο 

έληαζεο εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ επηρεηξήζεηο. πσο παξαηεξνχκε ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη ζηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο ησλ αηηηψλ ρξήζεο factoring. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ δηαθνξεηηθήο εμαγσγηθήο έληαζεο 

επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ κε 
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sig. 0,00. Αλάινγα επξήκαηα έρνπκε θαη γηα ιφγνπο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟΤ κε 

sig 0,00 θαζψο θαη γηα ιφγνπο ΑΦΑΛΔΗΑ sig. 0,04. 

ΠΗΝΑΚΑ 5.67. Απνηειέζκαηα ANOVA 4
ε
 ππφζεζε. 

Μνλόδξνκε Αλάιπζε 

 

  

N Μέζνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε Διάρηζην Μέγηζην   

Ρεπζηφηεηα 

0% 61 3,0350 ,36991 2,00 3,80 

1%-

10% 
29 3,4690 ,41153 3,00 4,80 

11% + 10 3,2733 ,41150 3,00 4,20 

χλνιν 100 3,1847 ,42953 2,00 4,80 

Γηαρείξηζε/Κφζηνο 

0% 61 2,6315 ,26572 2,00 3,14 

1%-

10% 
29 2,8719 ,22047 2,43 3,57 

11% + 10 2,9143 ,26255 2,29 3,29 

χλνιν 100 2,7295 ,27948 2,00 3,57 

Δμαζθαιίζεηο/Αζθάιεηα 

0% 61 3,0303 ,63280 1,75 4,25 

1%-

10% 
29 3,0448 ,60979 2,00 4,25 

11% + 10 2,3450 ,37966 1, 75 3,20 

χλνιν 100 2,9660 ,63584 1,75 4,25 
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Αλάιπζε Γηαθύκαλζεο (ANOVA) 

  
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Ρεπζηφηεηα 

Μεηαμχ 

Οκάδσλ 
3,789 2 1,895 12,696 0,000 

Δληφο 

Οκάδσλ 
14,476 97 0,149   

χλνιν 18,265 99    

Γηαρείξηζε/Κφζηνο 

Μεηαμχ 

Οκάδσλ 
1,515 2 0,758 11,818 0,000 

Δληφο 

Οκάδσλ 
6,218 97 0,064   

χλνιν 7,733 99    

Δμαζθαιίζεηο/Αζθάιεηα 

Μεηαμχ 

Οκάδσλ 
4,289 2 2,145 5,821 0,004 

Δληφο 

Οκάδσλ 
35,735 97 0,368   

χλνιν 40,024 99    

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 4
ε
 ζεηξά ππνζέζεσλ καο νδεγνχλ ζηελ 

απφξξηςε ησλ Ζ4.1, Ζ4.2 θαη Ζ4.3 θαζψο ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα ιφγνπο 

ξεπζηφηεηαο αλήιζε ζε sig.0,00, γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο αλήιζε ζε sig 0,00 ελψ γηα 

ιφγνπο αζθάιεηαο/εμαζθάιηζεσλ ζε sig 0,04. Έηζη ινηπφλ απνξξίπηνπκε ηηο 

κεδεληθέο ππνζέζεηο θαη απνδερφκαζηε ηηο ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο. Γειαδή: 

Ζ4.1 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξηζεο 

Ζ4.2 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξηζεο  
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Ζ4.3 Ζ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξηζεο 

ηε ζπλέρεηα αθνχ πξνζδηνξίζακε ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθήο δηαθνξάο 

κεηαμχ ηεο δηαθνξεηηθήο έληαζεο ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηελ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ/ΚΟΣΟ θαη ΑΦΑΛΔΗΑ,  ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε απφ πνηεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ (κε βάζε ηελ 

εμαγσγηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ) πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηεηα. 

 Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δηελεξγήζακε ηελ ηερληθή Tukey HSD (Honest Significance 

Difference) test ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ANOVA γηα λα εληνπίζνπκε πνηεο θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα είρακε ηα εμήο 

απνηειέζκαηα. 

ΠΗΝΑΚΑ 5.68. Απνηειέζκαηα Tukey HSD test γηα 4
ε
 Τπφζεζε 

Post Hoc Αλάιπζε 

Tukey HSD      

Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή 

(I) 

εξση_8_θσδ 

(J) 

εξση_8_θσδ 

Mean 

Difference (I-

J) 

Σππηθφ 

θάικα 
Sig. 

Ρεπζηφηεηα 

0% 

1%-10% -0,43399
*
 0,08714 0,000 

11% + -0,23836 0,13180 0,172 

1%-10% 

0% 0,43399
*
 0,08714 0,000 

11% + 0,19563 0,14167 0,355 

11% + 

0% 0,23836 0,13180 0,172 

1%-10% -0,19563 0,14167 0,355 

Γηαρείξηζε/Κφζηνο 0% 

1%-10% -0,24038
*
 0,05711 0,000 

11% + -0,28275
*
 0,08638 0,004 
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1%-10% 

0% 0,24038
*
 0,05711 0,000 

11% + -0,04236 0,09285 0,892 

11% + 

0% 0,28275
*
 0,08638 0,004 

1%-10% 0,04236 0,09285 0,892 

Δμαζθαιίζεηο/Αζθάιεηα 

0% 

1%-10% -0,01450 0,13691 0,994 

11% + 0,68533
*
 0,20707 0,004 

1%-10% 

0% 0,01450 0,13691 0,994 

11% + 0,69983
*
 0,22259 0,006 

11% + 

0% -0,68533
*
 0,20707 0,004 

1%-10% -0,69983
*
 0,22259 0,006 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   

ζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο Ρεπζηφηεηαο βξέζεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ (0%) ζε ζρέζε κε ηηο ήπηα 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο (1-10%). Οη ήπηα εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο  ηείλνπλ λα 

δηαθσλνχλ (mean 3,46) κε ηελ άπνςε φηη επηιέγνπλ ην factoring γηα ιφγνπο 

ξεπζηφηεηαο γηαηί δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά εκθαλίδνληαη πην 

νπδέηεξεο (mean 3) σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο θαη κε 

πξφζβαζεο ηνπο ζε άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο.   

Δπηπιένλ νη ήπηα εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο (1-10%) ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν ζην 

γεγνλφο φηη επηιέγνπλ ην factoring πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο/θφζηνπο 

(mean 2,87), ζε ζρέζε κε ηηο έληνλα εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο (+11 έηε) ε νπνίεο 

εμίζνπ ζπκθσλνχλ αιιά ηείλνπλ ζε πην νπδέηεξε ζηάζε  (mean 2,91), φπνπ δειαδή 

κε ηελ ρξήζε ηνπ factoring απεκπιέθνληαη απφ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε θαη 

βειηηψλνπλ ηνλ ηακεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο. 
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Σέινο παξαηεξνχκε φηη νη έληνλα εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο (+11%) ζπκθσλνχλ ζην 

γεγνλφο φηη επηιέγνπλ ην factoring πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο αζθάιεηαο/εμαζθαιίζεσλ 

(mean 2,34) ζε ζρέζε κε ηηο κε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο (0%) θαη ηηο ήπηα εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη λα ηεξνχλ κηα πην νπδέηεξε ζηάζε (mean 3,03 

θαη 3,04 αληίζηνηρα) σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο έλαληη 

πηζαλψλ πησρεχζεσλ ή ειέγρνπ ηεο  

θεξεγγπφηεηαο κειινληηθψλ πειαηψλ θαζψο θαη ηεο κε παξνρήο εκπξάγκαησλ 

εμαζθαιίζεσλ. 

Γξάθεκα 5.4 Θεθφγξακκα εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο 3 ιφγνπο ρξήζεο ηνπ factoring
64
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 χκθσλα κε ηνλ Montgomery D.C (1996)  “We should be careful not to reject or discard an outlying 

observation unless we have reasonable nonstatistical grounds for doing so. At worst, you may end up 

with two analyses; one with the outlier and one without”. Montgomery D.C. (1996) “Design and 

Analysis of Experiments”, John Wiley and Sons, pp 83. Καζψο πξφθεηηαη γηα ηελ κέηξεζε απφςεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο, δηαρείξηζεο, αζθάιεηαο ζεσξείηαη φηη νη 

αθξαίεο ηηκέο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ 

παξνχζα αλάιπζε βξέζεθαλ αθξαίεο ηηκέο (outliers) φπσο δηαθξίλνληαη ζην ζεθφγξακκα, νη νπνίεο 

αθαηξέζεθαλ νχησο ψζηε λα ζπγθξηζεί ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ρσξίο ηελ παξνπζία αθξαίσλ 

ηηκψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ρσξίο ηελ παξνπζία αθξαίσλ ηηκψλ παξέκεηλαλ ίδηα. 
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ρεηηθά κε ηελ 5
ε
 Τπόζεζε  

ηελ παξνχζα ππφζεζε πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε θαηά πφζν ην κέγεζνο, ε 

ειηθία θαη λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ factoring 

πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια ηξαπεδηθά πξντφληα. 

Ζ5.1 Ζ επηινγή ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα 

δελ ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξηζεο. 

Ζ5.2 Ζ επηινγή ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα 

δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηεο επηρείξηζεο. 

Ζ5.3 Ζ επηινγή ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα 

δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξηζεο.    

   

ρεηηθά κε ηελ Ζ5.1 πξνρσξήζακε ζηελ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ κέζσ πίλαθα 

δηπιήο εηζφδνπ (cross tabulation) φπνπ είρακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

Πίλαθαο 5.69. Απνηειέζκαηα Crosstab & Somers’ D γηα ππφζεζε 5.1
65

 

Πίλαθαο Γηπιήο Δηζόδνπ (Crosstab) Πξνηεξαηφηεηα Δπηινγήο Factoring 

   2 3 4 5 Total 

Κχθινο 

Δξγαζηψλ 

- 2 εθ. Απαληήζεηο 22 3 0 0 25 

Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 
88,0% 12,0% ,0% ,0% 100,0% 

2 - 10 εθ. Απαληήζεηο 20 5 1 0 26 

Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 
76,9% 19,2% 3,8% ,0% 100,0% 

10 - 50 Απαληήζεηο 15 11 4 0 30 

                                                 
65

 Γηα ελίζρπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηεμάρζεθαλ θαη έιεγρνη Kendal’s Tau-b=0,329, Kendal’s Tau-

c=0,264 θαη Gamma=0,526 κε p=0,000 
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εθ. Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 
50,0% 36,7% 13,3% ,0% 100,0% 

50 + εθ. Απαληήζεηο 8 8 1 1 18 

Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 
44,4% 44,4% 5,6% 5,6% 100,0% 

χλνια Απαληήζεηο 65 27 6 1 99 

Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 
65,7% 27,3% 6,1% 1,0% 100,0% 

Somers' d = 0,322, p = 0,000 

Υξεζηκνπνηήζακε κέηξα ηαθηηθήο ζπζρέηηζεο, θαζψο είρακε κεηαβιεηέο ζε ηαθηηθή 

θιίκαθα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ εθαξκφζακε ην Somers’ D test. Σν απνηέιεζκα φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα ήηαλ Somers’ d = 0,322 κε p = 0,000 πνπ καο νδεγεί ζηελ 

απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο θαη ηελ απνδνρή ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο, 

δειαδή 

Ζ5.1 Ζ επηινγή ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα 

ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξηζεο.      

Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 88% ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (θχθινο 

εξγαζηψλ έσο 2εθ) επηιέγνπλ ην factoring ζαλ δεχηεξε επηινγή, ελψ ην πνζνζηφ 

βαίλεη κεηνχκελν ζε 76,9% γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (2-10εθ), ζε 50% γηα ηηο 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο (10-50 εθ) θαη 44,4% γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (50+ εθ). 

Αληίζηνηρα απμάλεη θαη ην πνζνζηφ ησ επηρεηξήζεσλ πνπ επηιέγνπλ ην factoring 

ηξίην ζε ζεηξά. 

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη θαζψο ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο κεγαιψλεη, ην factoring 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα θάησ ζηελ θιίκαθα επηινγήο ησλ επηρεηξήζεσλ σο θχξηα 

κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. 

Θα κπνξνχζακε λα εξκελεχζνπκε ην απνηέιεζκα σο έιιεηςε δηάζεζεο  ρνξήγεζεο 

εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ ή θαιπκκάησλ απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο 

πξψηε επηινγή απνηειεί ην Αλνηρηφ Κεθάιαην Κίλεζεο. Γειαδή νη επηρεηξήζεηο είλαη 
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δηαηεζεηκέλεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξσηίζησο επηινγέο ρξεκαηνδφηεζεο  κε ιηγφηεξν 

θίλδπλν γηα ηηο ίδηεο. 

Παξφια απηά ην γεγνλφο φηη νη απφ ηηο κηθξφηεξεο πξνο ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο 

ε επηινγή ηνπ factoring σο πεγή ρξεκαηνδφηεζεο κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα θάησ, ίζσο 

έρεη λα θάλεη θαη κε ην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο δελ εκπηζηεχνληαη κηθξφηεξεο ζε 

κέγεζνο επηρεηξήζεηο άξα ε επηινγή ηνπ factoring είλαη πην πξνζβάζηκε γηα ηηο ίδηεο. 

ε αληίζεζε νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, σο ηνχηνπ ην factoring απνηειεί γηα ηηο ίδηεο κηα 

ελαιιαθηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο νη θχξηεο αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ 

ηξαπεδηθέο πηζηνδνηήζεηο. 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε καο γηα ηελ πέκπηε ζεηξά ππνζέζεσλ θαη  ζρεηηθά κε ηελ 

Ζ5.2, πξνρσξήζακε ζηελ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ κέζσ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ 

(cross tabulation) φπνπ είρακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

Πίλαθαο 5.70. Απνηειέζκαηα Crosstab & Somers’ D γηα ππφζεζε 5.2
66

 

Πίλαθαο Γηπιήο Δηζόδνπ (Crosstab) Πξνηεξαηφηεηα Δπηινγήο Factoring 

   2 3 4 5 χλνια 

Ζιηθία 

Δπηρείξεζεο 

Μέρξη 5 

έηε 

Απαληήζεηο 11 0 0 0 11 

Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 
100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

6-10 Απαληήζεηο 20 6 3 0 29 

Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 
69,0% 20,7% 10,3% ,0% 100,0% 

11 + Απαληήζεηο 34 21 3 1 59 

                                                 
66

 Γηα ελίζρπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηεμάρζεθαλ θαη έιεγρνη Kendal’s Tau-b=0,210, 

Kendal’s Tau-c=0,163 θαη Gamma=0,419 κε p=0,014 
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Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 
57,6% 35,6% 5,1% 1,7% 100,0% 

χλνια Απαληήζεηο 65 27 6 1 99 

Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 
65,7% 27,3% 6,1% 1,0% 100,0% 

Somers' d = 0,209, p = 0,014 

Υξεζηκνπνηήζακε κέηξα δηαηαθηηθήο ζπζρέηηζεο, θαζψο είρακε κεηαβιεηέο ζε 

δηαηαθηηθή θιίκαθα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ εθαξκφζακε ην Somers’ D test. Σν 

απνηέιεζκα φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα ήηαλ Somers’ d = 0,209 κε p = 0,014 πνπ 

καο νδεγεί ζηελ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο θαη ηελ απνδνρή ηεο 

ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο, δειαδή 

Ζ5.2 Ζ επηινγή ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηεο επηρείξηζεο. 

Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 100% ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ (έσο 5 έηε) 

επηιέγνπλ ην factoring ζαλ δεχηεξε επηινγή, ελψ ην πνζνζηφ βαίλεη κεηνχκελν ζε 

69% γηα ηηο κεζαίεο ειηθηαθά επηρεηξήζεηο (6-10 έηε), θαη ζε 57,6% γηα ηηο 

ειηθησκέλεο επηρεηξήζεηο (11+ έηε). Αλάινγα απμάλεη θαη ην πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ επηιέγνπλ ην factoring ηξίην ζε ζεηξά. 

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη φζν κεγαιψλεη ε επηρείξεζε θαη σξηκάδεη ζην πεξηβάιινλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ην factoring κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα θάησ ζηελ θιίκαθα 

επηινγήο ησλ επηρεηξήζεσλ σο θχξηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δδψ εληζρχεηαη θαη ην πξνεγνχκελν εχξεκα πνπ ζρεηηδφηαλ κε ην κέγεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φηη δειαδή νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο θαζψο δελ έρνπλ πξφζβαζε 

ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο ην factoring απνηειεί ηελ θχξηα επηινγή ρξεκαηνδφηεζεο  ηνπο. 

Καζψο φκσο κηα επηρείξεζε εγθαζηδξχεηαη ζηελ αγνξά θαη σξηκάδεη, ην factoring 

απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο νη θχξηεο αλάγθεο 

θαιχπηνληαη απφ ηξαπεδηθέο πηζηνδνηήζεηο. 

Κιείλνληαο ηελ αλάιπζε καο γηα ηελ πέκπηε ζεηξά ππνζέζεσλ θαη  ζρεηηθά κε ηελ 

Ζ5.3, πξνρσξήζακε ζηελ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο πίλαθα 

δηπιήο εηζφδνπ (cross tabulation) φπνπ είρακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα.  
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Πίλαθαο 5.71. Απνηειέζκαηα Crosstab & Somers’ D γηα ππφζεζε 5.3
67

 

Πίλαθαο Γηπιήο Δηζόδνπ (Crosstab) Πξνηεξαηφηεηα Δπηινγήο Factoring 

   2 3 4 5 χλνια 

Ννκηθή 

κνξθή 

Αηνκηθή Απαληήζεηο 12 0 0 0 12 

Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 
100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Ο.Δ. - 

Δ.Δ. 

Απαληήζεηο 8 1 0 0 9 

Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 
88,9% 11,1% ,0% ,0% 100,0% 

Α.Δ. - 

ΔΠΔ 

Απαληήζεηο 45 26 6 1 78 

Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 
57,7% 33,3% 7,7% 1,3% 100,0% 

χλνια Απαληήζεηο 65 27 6 1 99 

Πνζνζηφ ζηηο 

Απαληήζεηο 
65,7% 27,3% 6,1% 1,0% 100,0% 

Somers' d = 0,305, p = 0,000 

Υξεζηκνπνηήζακε κέηξα δηαηαθηηθήο ζπζρέηηζεο, θαζψο είρακε κεηαβιεηέο ζε 

δηαηαθηηθή θιίκαθα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ εθαξκφζακε ην Somers’ D test. Σν 

απνηέιεζκα φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα ήηαλ Somers’ d = 0,209 κε p = 0,014 πνπ 

καο νδεγεί ζηελ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο θαη ηελ απνδνρή ηεο 

ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο, δειαδή 

Ζ5.3 Ζ επηινγή ηνπ factoring πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε άιια ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξηζεο.  

                                                 
67

 Γηα ελίζρπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηεμάρζεθαλ θαη έιεγρνη Kendal’s Tau-b=0,309, 

Kendal’s Tau-c=0,194 θαη Gamma=0,876 κε p=0,000. 
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Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 100% ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ (έσο 5 έηε) 

επηιέγνπλ ην factoring ζαλ δεχηεξε επηινγή, ελψ ην πνζνζηφ βαίλεη κεηνχκελν ζε 

88,9% γηα ηηο ΟΔ-ΔΔ θαη ζε 57,7% γηα ηηο ΑΔ-ΔΠΔ. Αλάινγα απμάλεη θαη ην 

πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηιέγνπλ ην factoring ηξίην ζε ζεηξά. 

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη θαζψο θαηεπζπλφκαζηε απφ πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο  ζε 

αλψλπκεο επηρεηξήζεηο, ην factoring κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα θάησ ζηελ θιίκαθα 

επηινγήο ησλ επηρεηξήζεσλ σο θχξηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. 

Σν απνηέιεζκα ζπλάδεη κε ηα πξνεγνχκελα θαζψο νη αλψλπκεο εηαηξίεο είλαη 

ζπλήζσο κεζαίνπ νη κεγάινπ κεγέζνπο, άξα θαη ε πξφζβαζε ηνπο θαη ζε άιιεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαζηζηά ην factoring κηα ελαιιαθηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. ζνλ 

αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ ζαθψο θαη επηδηψθνληαη αιιά ππάξρνπλ ήδε δηαζέζηκνη κεραληζκνί ζε 

νξγαλσκέλεο αλψλπκεο εηαηξίεο.  

Αληίζεηα νη πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο κε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη νξγαλσκέλσλ 

ινγηζηήξησλ θαη εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ επηιέγνπλ ην factoring πςειφηεξα ζηελ 

θιίκαθα ηνπο γηα λα ιχζνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα.  

5.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηελ πξψηε θάζε ηεο δηαηξηβήο έγηλε πξνζπάζεηα λα εξκελεχηνχλ νη  παξάγνληεο 

πνπ σζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ πξνλνκηαθή πξνψζεζε ηνπ factoring έλαληη 

άιισλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ. Δμεηάζηεθαλ ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο απφ ηηο νπνίεο 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ην κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο, ν ηχπνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην επίπεδν 

αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία δε ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνλνκηαθή πξνψζεζε ηνπ factoring ζε ζρέζε κε άιια ηξαπεδηθά πξντφληα. 

Αληηζέησο, βξέζεθε δπλαηή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θίλεηξσλ γηα πψιεζε (bonus)  θαη 

ζηνρνζέηεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Σξαπεδψλ, ε νπνία επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ πξνλνκηαθή πξνψζεζε ηνπ factoring.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη, φηη ε πην ζεκαληηθή πνιηηηθή πνπ κπνξεί λα 

πηνζεηήζεη έλα ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο ή κηα εηαηξία factoring γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηεο, είλαη ε ζπλερήο επίβιεςε ηεο πνξείαο ηνπ εηήζηνπ 

πξνχπνινγηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δεκηνπξγία πιαηζίνπ θηλήηξσλ θαη 

επηβξάβεπζεο ησλ πην παξαγσγηθψλ ππαιιήισλ. Δπηπξφζζεηα, ε παξνρή 

εθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο (on the job training) είλαη απαξαίηεηε 
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θαζψο νχηε ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν αιιά νχηε θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία 

επεξεάδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ πξνλνκηαθή πξνψζεζε ηνπ factoring. 

Γειαδή, ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο πξντφλησλ factoring, νη ζπλερείο παξνπζηάζεηο θαη ε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηαπηφηεηαο factoring κε πξναζαλαηνιηζκφ 

ζηνπο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο, ζα πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο, δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

factoring (ρξεκαηνδφηεζε, δηαρείξηζε-είζπξαμε θαη αζθάιεηα), πνπ απνηεινχλ θαη 

ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ factoring, ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο, ηε λνκηθή 

κνξθή, ηελ ειηθία θαη ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηρείξεζεσλ πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο παίδεη ξφιν 

σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηα, δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο. 

ζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο βξέζεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (2-10 εθ) ζε ζρέζε κε ηηο κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (10-50 εθ) θαη ηηο κεγάιεο (50+ εθ). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν ζην γεγνλφο φηη επηιέγνπλ ην factoring 

πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο, είηε γηαηί δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε άιιεο 

κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, είηε γηαηί έρνπλ πην άκεζε ξεπζηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

θιαζζηθή ρξεκαηνδφηεζε κέζσ επηηαγψλ. Δλ αληηζέζεη, νη κεζαίεο θαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ κε ηελ επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο 

ξεπζηφηεηαο. ζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο Γηαρείξηζεο/Κφζηνπο, 

βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (έσο 2 εθ) ζε 

ζρέζε κε ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (2-10 εθ),  κεζαίεο επηρεηξήζεηο (10-50 εθ) θαη ηηο 

κεγάιεο (50+ εθ). Οη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν ζην γεγνλφο 

φηη επηιέγνπλ ην factoring πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο/θφζηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε ηε ρξήζε ηνπ factoring απεκπιέθνληαη απφ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε, 

βειηηψλνπλ ηνλ ηακεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ελψ ελδερνκέλσο απνθεχγνπλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηηαγέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ επίζεο κε ηελ 

επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο/θφζηνπο αιιά ηείλνπλ πεξηζζφηεξν ζε 

πην αδηάθνξε ζηάζε φζν ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο κεγαιψλεη. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο Αζθάιεηαο/Δμαζθαιίζεσλ 

βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (10-50 εθ) κε ηηο 

πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (έσο 2 εθ) θαη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (50+ εθ). Οη κεγάιεο 

θαη νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα δηαθσλνχλ νξηαθά ζην γεγνλφο φηη 
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επηιέγνπλ ην factoring πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο αζθάιεηαο/εμαζθαιίζεσλ, δειαδή κε 

ηε ρξήζε ηνπ factoring κπνξνχλ λα εμαζθαιηζηνχλ έλαληη πηψρεπζεο ησλ πειαηψλ 

ηνπο, θαζψο θαη λα μεθνξησζνχλ επηζθαιείο απαηηήζεηο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηελ 

επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο Αζθάιεηαο/Δμαζθαιίζεσλ θαη ηε ρξήζε ηνπ σο 

κέζν δηαζθάιηζεο έλαληη πηζαλψλ πησρεχζεσλ αιιά θαη απεκπινθήο απφ 

πξνβιεκαηηθνχο πειάηεο, κε ηελ παξάιιειε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο θεξεγγπφηεηαο 

ησλ κειινληηθψλ πειαηψλ ηνπο. 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο ππφζεζεο, παξαηεξήζεθε φηη ε 

ξεπζηφηεηα θαη ε δηαρείξηζε/θφζηνο απνηεινχλ θχξηνπο ιφγνπο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

factoring απφ ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ελψ ην ζέκα αζθάιεηαο/εμαζθαιίζεσλ 

απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. 

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ θαη θαηά ηελ εμέηαζε ηεο λνκηθήο 

κνξθήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη νη ΟΔ & ΔΔ 

ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν ζην γεγνλφο φηη επηιέγνπλ ην factoring γηα ιφγνπο 

δηαρείξηζεο/θφζηνπο, φπνπ κε ηε ρξήζε ηνπ factoring απεκπιέθνληαη απφ θαζεκεξηλή 

δηαρείξηζε, βειηηψλνπλ ηνλ ηακεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ελδερνκέλσο απνθεχγνπλ 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηηαγέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

νη ΑΔ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ επίζεο κε ηελ επηινγή ηνπ factoring γηα ιφγνπο 

δηαρείξηζεο/θφζηνπο αιιά ηείλνπλ πεξηζζφηεξν ζε πην αδηάθνξε ζηάζε. 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο ππφζεζεο παξαηεξήζεθε φηη ε 

δηαρείξηζε/θφζηνο απνηεινχλ θχξην ιφγν γηα ηελ επηινγή ηνπ factoring απφ ηηο 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ΟΔ & ΔΔ ζε ζρέζε κε ηηο ΑΔ-ΔΠΔ. Ζ εξκελεία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο ζα κπνξνχζε λα ζρεηηζηεί κε ηελ έιιεηςε 

νξγαλσκέλσλ ινγηζηεξίσλ θαη ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ησλ πειαηψλ. Γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά πην ζεκαληηθή ηελ αλάγθε ρξήζεο ηνπ factoring απφ αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ΟΔ-ΔΔ ζε ζρέζε κε ηηο ΑΔ-ΔΠΔ, νη νπνίεο σο επί ην πνιχ έρνπλ 

νξγαλσκέλα ινγηζηήξηα θαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο κέζα 

ζηελ επηρείξεζε. Αζθαιή ζπκπεξάζκαηα δελ ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ ζε ζρέζε 

κε ηε ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη ξεπζηφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ 

λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίζηεθε ην γεγνλφο, φηη ε ειηθία ηεο επηρείξεζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο ή θαη δηαρείξηζεο ρσξίο 

φκσο λα κπνξεί λα εμαρζεί θάπνην αλάινγν ζπκπέξαζκα θαη γηα ην ζέκα ηεο 



169 

 

αζθάιεηαο. ζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο Ρεπζηφηεηαο θαη  

Γηαρείξηζεο/Κφζηνπο βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεζαίσλ ειηθηαθά 

επηρεηξήζεσλ (6-10 έηε) ζε ζρέζε κε ηηο κεζαίεο πξνο ειηθησκέλεο επηρεηξήζεηο (+11 

έηε).  Οη πεξηζζφηεξν ειηθησκέλεο επηρεηξήζεηο (+11 έηε) ηείλνπλ λα δηαθσλνχλ κε 

ηελ άπνςε φηη επηιέγνπλ ην factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο, είηε γηαηί δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, είηε γηαηί έρνπλ πην άκεζε ξεπζηφηεηα 

ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή ρξεκαηνδφηεζε κέζσ επηηαγψλ, ελψ νη κεζαίεο ειηθηαθά 

επηρεηξήζεηο (6-10 έηε) εκθαλίδνληαη πην νπδέηεξεο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ factoring 

γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο.  

Δπηπξφζζεηα, νη κεζαίεο ειηθηαθά επηρεηξήζεηο (6-10 έηε) ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν 

ζην γεγνλφο φηη επηιέγνπλ ην factoring πην πνιχ γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο/θφζηνπο 

(mean 2,62), ζε ζρέζε κε ηηο πην ειηθησκέλεο επηρεηξήζεηο (+11 έηε) ε νπνίεο εμίζνπ 

ζπκθσλνχλ ζε απηήλ ηελ άπνςε  (mean 2,78).  Φαίλεηαη φηη κε ηε ρξήζε ηνπ 

factoring απεκπιέθνληαη απφ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε, βειηηψλνπλ ηνλ ηακεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ελδερνκέλσο απνθεχγνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο επηηαγέο.  

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο ζεηξάο ππνζέζεσλ παξαηεξνχκε φηη, ζε 

ζρέζε κε ηε ξεπζηφηεηα νη πην ειηθησκέλεο επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα δηαθσλνχλ σο 

πξνο ηελ επηινγή ηνπ factoring ιφγσ κε πξφζβαζεο ζε άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Σν γεγνλφο απηφ έρεη ηελ εξκελεία ηνπ, θαζψο πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

έρνπλ πνιπεηή παξνπζία ζηελ αγνξά θαη έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθέο ζρέζεηο θαη κε 

άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Ζ πεξαηηέξσ αλάιπζε ζρεηηδφκελε κε ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ επηιέγνπλ ην factoring, θαηέιεμε ζηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα:  ζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο Ρεπζηφηεηαο 

βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ (0%) ζε 

ζρέζε κε ηηο ήπηα εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο (1-10%). Έηζη νη ήπηα εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη επηιέγνπλ ην factoring γηα 

ιφγνπο ξεπζηφηεηαο γηαηί δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, 

ελψ νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά εκθαλίδνληαη πην 

νπδέηεξεο σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο θαη κε 

πξφζβαζεο ηνπο ζε άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο.   

Δπηπιένλ, νη ήπηα εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο (1-10%) ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν ζην 

γεγνλφο φηη επηιέγνπλ ην factoring πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο/θφζηνπο, ζε 
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ζρέζε κε ηηο έληνλα εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο (+11%) νη νπνίεο εμίζνπ ζπκθσλνχλ 

αιιά ηείλνπλ ζε πην νπδέηεξε ζηάζε, φπνπ δειαδή κε ηε ρξήζε ηνπ factoring 

απεκπιέθνληαη απφ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε θαη βειηηψλνπλ ηνλ ηακεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, νη έληνλα εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο (+11%) ζπκθσλνχλ ζην 

γεγνλφο φηη επηιέγνπλ ην factoring πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο αζθάιεηαο/εμαζθαιίζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηηο κε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο (0%) θαη ηηο ήπηα εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο. Οη ηειεπηαίεο, εκθαλίδνληαη λα ηεξνχλ κηα πην νπδέηεξε ζηάζε σο πξνο 

ηε ρξήζε ηνπ factoring γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο έλαληη πηζαλψλ πησρεχζεσλ ή 

ειέγρνπ ηεο θεξεγγπφηεηαο κειινληηθψλ πειαηψλ, θαζψο θαη ηεο κε παξνρήο 

εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ. 

ηελ ηειεπηαία ζεηξά ππνζέζεσλ εμεηάζακε θαηά πφζν ην κέγεζνο, ε ειηθία θαη ε 

λνκηθή κνξθή επεξεάδνπλ ηελ πξνλνκηαθή επηινγή ηνπ factoring έλαληη άιισλ 

πξντφλησλ ρξεκαηνδφηεζεο. Παξαηεξήζεθε φηη θαζψο ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

κεγαιψλεη, ην factoring κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα θάησ ζηελ θιίκαθα επηινγήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, σο θχξηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. Σν απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα 

εξκελεπηεί σο έιιεηςε δηάζεζεο  ρνξήγεζεο εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ ή 

θαιπκκάησλ απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο πξψηε επηινγή απνηειεί ην 

Αλνηρηφ Κεθάιαην Κίλεζεο. Οη επηρεηξήζεηο είλαη δηαηεζεηκέλεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

πξσηίζησο επηινγέο ρξεκαηνδφηεζεο κε ιηγφηεξν θίλδπλν γηα ηηο ίδηεο. 

Παξφια απηά ην γεγνλφο φηη, απφ ηηο κηθξφηεξεο πξνο ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ε 

επηινγή ηνπ factoring σο πεγή ρξεκαηνδφηεζεο κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα θάησ, ίζσο λα 

ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο δελ εκπηζηεχνληαη κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο 

επηρεηξήζεηο θαη έηζη ε επηινγή ηνπ factoring είλαη πην πξνζβάζηκε γηα ηηο ίδηεο. 

Αληηζέησο, νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Χο εθ ηνχηνπ ην factoring απνηειεί γηα ηηο ίδηεο 

κηα ελαιιαθηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο νη θχξηεο αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ 

ηξαπεδηθέο πηζηνδνηήζεηο. 

Αληίζηνηρα επξήκαηα δηαπηζηψζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ factoring. Παξαηεξήζεθε φηη φζν κεγαιψλεη ε επηρείξεζε θαη 

σξηκάδεη ζην πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ην factoring κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα 

θάησ ζηελ θιίκαθα επηινγήο ησλ επηρεηξήζεσλ, σο θχξηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δπηπιένλ ην γεγνλφο απηφ εληζρχεη ηελ πεπνίζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ επξήκαηνο πνπ 

ζρεηηδφηαλ κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, φ,ηη  νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο θαζψο 
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δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο ην factoring απνηειεί ηελ θχξηα επηινγή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη φζν κηα επηρείξεζε 

εγθαζηδξχεηαη ζηελ αγνξά θαη σξηκάδεη, ηφζν ην factoring απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή 

πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο νη θχξηεο αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ ηξαπεδηθέο 

πηζηνδνηήζεηο. 

Καηά ηελ εμέηαζε πηζαλήο ζπζρέηηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ κνξθψλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ factoring, παξαηεξήζεθε φηη θαζψο θαηεπζπλφκαζηε απφ πξνζσπηθέο 

επηρεηξήζεηο  ζε αλψλπκεο επηρεηξήζεηο, ην factoring κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα θάησ 

ζηελ θιίκαθα επηινγήο ησλ επηρεηξήζεσλ, σο θχξηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. Σν 

απνηέιεζκα ζπλάδεη κε ηα πξνεγνχκελα θαζψο νη αλψλπκεο εηαηξίεο είλαη ζπλήζσο 

κεζαίνπ νη κεγάινπ κεγέζνπο, άξα θαη ε πξφζβαζή ηνπο θαη ζε άιιεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαζηζηά ην factoring κηα ελαιιαθηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. ζνλ 

αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ ζαθψο θαη επηδηψθνληαη αιιά ππάξρνπλ ήδε δηαζέζηκνη κεραληζκνί ζε 

νξγαλσκέλεο αλψλπκεο εηαηξίεο. Αληίζεηα, νη πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο κε έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ θαη νξγαλσκέλσλ ινγηζηεξίσλ θαζψο θαη εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ, 

επηιέγνπλ ην factoring πςειφηεξα ζηελ θιίκαθά ηνπο γηα λα ιχζνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

πξνβιήκαηα. 

Δλ θαηαθιείδη, ζηελ παξνχζα δηαηξηβή κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ factoring, ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ φζν θαη πξαθηηθφ επίπεδν. Ζ ζεκαληηθή πξνζθνξά ζπλίζηαηαη ηφζν ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ πξνσζείηαη ην factoring απφ ην δίθηπν ησλ Σξαπεδψλ φζν 

θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ σο 

πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

factoring αλαδεηθλχεη φηη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζεζκνχ έρνπλ δηαθνξεηηθή επίδξαζε 

ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ επηρεηξήζεηο. Δίλαη βέβαην δε φηη κε ηελ παξνχζα δηαηξηβή 

έρεη επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ εξσηήζεσλ απφ απηέο πνπ απαληήζεθαλ. 

Χο εθ ηνχηνπ πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη εηαηξίεο εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην ζα έδηλε κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ην ξφιν ηνπ factoring ζηελ 

ειιεληθή αγνξά. Καζψο εδψ εμεηάζηεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ factoring ζε 

κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε 

ηνπ ζεζκνχ ζε ζρέζε κε καθξννηθνλνκηθά κεγέζε. Δπηπιένλ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα 

πεξηιακβάλεη ηε ζπζρέηηζε ηνπ factoring σο παξάγνληα πξφβιεςεο είηε βειηίσζεο 

αιιά είηε θαη επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο, νχησο 



172 

 

ψζηε λα απνδεηρζεί θαη ε πεξαηηέξσ ρξεζηηθφηεηά ηνπ, σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

εξγαιείν πνπ βειηηψλεη ηε ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, είλαη επηβεβιεκέλε 

αλάγθε ε πεξαηηέξσ έξεπλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ factoring απφ εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ 

ζε νκίινπο Σξαπεδψλ ζε ζρέζε κε αλεμάξηεηεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. Ζ ζχγθξηζε ζα 

κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επίπεδν απνηειεζκάησλ, επηζθαιεηψλ θαζψο θαη 

απφςεσλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηειερψλ. Σέινο, κηα παγθφζκηα έξεπλα ζε επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο νκίισλ (FCI, Heller Group θιπ) θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

factors πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπο, ζα έδηλε κηα πιεξέζηεξε εηθφλα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο θαη θαηά πφζν ε δεκηνπξγία 

πεξηζζφηεξσλ ελψζεσλ πξαθηφξσλ ζα ήηαλ πξνο φθεινο ηνπ θιάδνπ. 
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APPENDIX I. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΧΝ 

 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

«Σν Factoring ζηελ Διιάδα απφ ηελ Πιεπξά ησλ Δπηρεηξήζεσλ» είλαη κηα έξεπλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο κε επξχηαηε ζπκκεηνρή ζηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο. 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζ’ απηή ηελ έξεπλα, εθ’ φζνλ ην δεηήζεηε, ζα ιάβεηε έλα αληίγξαθν 

κε ηελ πεξίιεςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ζα 

δεκνζηεπζνχλ. Σα επξήκαηα πηζηεχνπκε ζα ζαο απνθαιχςνπλ ηηο λέεο ηάζεηο γηα ηελ 

αζθνχκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη νξγαλσηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ην factoring θαη ζα ζαο επηηξέςνπλ λα πξνζαξκφζεηε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ζαο ζηα λέα δεδνκέλα. 

_______________________________________ 

πκπιεξωζε Σνπ Δξωηεκαηνινγηνπ 

Δάλ ζπλαληήζεηε εξσηήζεηο πνπ θξίλεηε φηη δελ είλαη θαηάιιειεο, παξαθαιψ λα ηηο 

αγλνήζεηε θαη λα ζπλερίζεηε κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  Αθφκε θαη 

αλ δελ απαληήζεηε ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ελδηαθεξφκαζηε γηα ηηο ππφινηπεο 

απαληήζεηο ζαο.  Σν ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην ζα αλαιπζεί απφ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ 

Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  Μφλν 

ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνχλ. 

Παξαθαιψ επηζηξέςηε ην εξσηεκαηνιφγην ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: 

 

Τπ. Γηδάθησξα Γεκήηξην Α. Σξπθσλίδε 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Δγλαηίαο 156, Σ.Θ. 1591,  54006  Θεζζαινλίθε 

ηει. (2310) 891697, fax:  (2310) 891650, θηλ: 6948 597677 e-mail:  dtrifo@yahoo.gr 

Δ Τ Υ Α Ρ Η  Σ Ο Τ Μ Δ  Π Ο Λ Τ  Γ Η Α  Σ Ο Ν  Υ Ρ Ο Ν Ο  Κ Α Η  Σ Ζ Ν  Π Ρ Ο  Π Α Θ Δ Η Α   Α   

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

TO FACTORING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΛΔΤΡΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
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1. Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ επηρείξεζε; (εκεηψζηε Υ ζηελ απάληεζε πνπ 

ζπκθσλείηαη) 

 Μέηνρνο – Ηδηνθηήηεο   Οηθνλνκηθφο Γ/ληήο   Λνγηζηήο  

 Άιιν                                                                                                                          

(παξαθαιψ αλαθέξαηε) 

2. Ζ εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη 

 Ληγφηεξα απφ 3 έηε  3 – 5 έηε  5-10 έηε  Πεξηζζφηεξα απφ 10 έηε 

3. Ζ επηρείξεζε είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην; 

 ΝΑΗ     ΟΥΗ  

4. Ζ επηρείξεζε έρεη ηελ αθφινπζε λνκηθή κνξθή 

 Αηνκηθή Δπηρείξεζε  Οκφξξπζκε Δηαηξεία   Δηεξφξξπζκε  

ΑΔ-ΔΠΔ 

 Άιιν                                                                                                                     

(παξαθαιψ αλαθέξαηε) 

5. Ζ επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνπο αθφινπζνπο θιάδνπο 

 Πξσηνγελή Σνκέα  Μεηαπνίεζε   Δκπφξην   

Καηαζθεπέο 

 Παξνρή Τπεξεζηψλ  

6. Πνηνο είλαη θαηά πξνζέγγηζε ν αξηζκφο ησλ πιήξσο απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

ζαο; 

 Ληγφηεξα απφ 10 άηνκα   10 έσο 50 άηνκα   51 έσο 250 

άηνκα   

7. Πνην ήηαλ ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο ηελ ηειεπηαία ρξήζε; 

 έσο 2εθ    2-10 εθ    10– 50 εθ   

>50 εθ 

8. Ση πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ αθνξνχζε εμαγσγέο; 

 0%     1%-10%    10%-50%  

 >50% 

9. Σελ ηειεπηαία ηξηεηία ε επηρείξεζε είρε κεηαβνιή ζηηο πσιήζεηο: 

 Αξλεηηθή    ηαζεξή   Απμεηηθή έσο 10%         

 Απμεηηθή απφ 10 έσο 50% 

 Απμεηηθή 50-100%  άλσ ηνπ 100%  
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10. Πνηνο είλαη ν Μέζνο ξνο πίζησζεο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζαο 

      εκέξεο(φηη απαληεζεί) 

11. Πνηνο είλαη ν Μέζνο ξνο πίζησζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο ζαο; 

      εκέξεο(φηη απαληεζεί) 

12. Με πνηα πξνηεξαηφηεηα ζα επηιέγαηε ηα παξαθάησ δαλεηαθά πξντφληα γηα ηελ 

επηρείξεζε ζαο;(Γψζηε αξίζκεζε απφ 1 έσο 7 κε βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο φπνπ 1 ην 

πην πξνηηκεηέν θαη 7 ην ιηγφηεξν πξνηηκεηέν). 

 

       Κεθάιαην Κίλεζεο κε ηνθνρξενιπηηθή απνπιεξσκή        Κεθάιαην 

Κίλεζεο Αλνηρηφ 

      Κεθάιαην Κίλεζεο κε εμαζθαιίζεηο -πξνζεκείσζε         Δπηρεηξεκαηηθφ  

Factoring  

       Κεθ. Κίλεζεο κε θάιπκκα επηηαγέο           Κεθ. Κίλεζεο  

ζε μέλν λφκηζκα 

       Άιιν                      (Αλαθέξαηε)       Γελ  

Γλσξίδσ/Γελ 

Απαληψ 

13. ε πεξίπησζε πνπ έρεηε δαλεηζηεί ζε Κεθάιαην Κίλεζεο ηη είδνπο 

εμαζθάιηζε/θαιχκκαηα έρεηε πξνζθέξεη;  

 

 Πξνζεκείσζε Ά ζεηξάο ζε Αθίλεην   Πξνζεκείσζε ΄Β εηξάο  

ζε Αθίλεην 

       Δπηηαγέο ή πλαιιαγκαηηθέο                 Πξνζσπηθέο Δγγπήζεηο  

        Δλέρπξν Σηκνιφγηα                                Δλέρπξν Δκπνξεχκαηα 

        Μεηξεηά      Γελ έρσ πίζησζε ζε Κεθάιαην  

Κίλεζεο                                                  

14. ε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πιεξσκήο απφ ηνπο πειάηεο ζαο ηη πνζνζηφ αθνξά; 

α. Μεηξεηά      %   β. Δπηηαγή      %  γ. 

πλαιιαγκαηηθή      %  
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δ. Αλνηρηά        %   ε. Άιιν ________           (παξαθαιψ 

αλαθέξαηε)            % 

 

15. εκεηψζηε κε X πνηα απφ ηα πξντφληα ηνπ factoring ρξεζηκνπνηείηαη; - Βάιηε Υ ζε 

φζεο απαληήζεηο ζπκθσλείηε. 

α. Δγρψξην Factoring κε αλαγσγή 

     Έλαληη Δπηηαγψλ      Έλαληη Σηκνινγίσλ      Έλαληη θνξησηηθψλ    Έλαληη 

Καξηειψλ Πειαηψλ 

β. Δγρψξην Factoring κε κεξηθή αλαγσγή 

     Έλαληη Δπηηαγψλ        Έλαληη Σηκνινγίσλ      Έλαληη θνξησηηθψλ     Έλαληη 

Καξηειψλ Πειαηψλ 

γ. Δγρψξην Factoring ρσξίο αλαγσγή 

    Έλαληη Δπηηαγψλ      Έλαληη Σηκνινγίσλ        Έλαληη θνξησηηθψλ      Έλαληη 

Καξηειψλ Πειαηψλ 

δ. Δμαγσγηθφ Factoring ρσξίο αλαγσγή 

  Έλαληη Δπηηαγψλ      Έλαληη Σηκνινγίσλ      Έλαληη θνξησηηθψλ      

Έλαληη Καξηειψλ Πειαηψλ 

ε. Δκπηζηεπηηθφ Factoring 

 Έλαληη Δπηηαγψλ      Έλαληη Σηκνινγίσλ      Έλαληη θνξησηηθψλ       Έλαληη 

Καξηειψλ Πειαηψλ 

ζη.   Δηζαγσγηθφ Factoring 

 

16. Γηα πφζν ρξφλν ρξεζηκνπνηείηαη ην factoring; 

 Ληγφηεξν απφ 1 έηνο  Απφ 1-2 έηε   Απφ 3-5 έηε   Πάλσ 

απφ 5 έηε 

17. Ση πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ εθρσξείηαη ζην factoring 

 Έσο 50%    50-75%   Πάλσ απφ 75% 

18. Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ πνπ εθρσξείηαη ζην factoring; 

 0-3 κήλεο    3-6 κήλεο   6-12 κήλεο   

Πάλσ απφ 1 έηνο 
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19. Πσο ελεκεξσζήθαηε ζρεηηθά κε ην factoring; 

 Απφ θαηάζηεκα Σξάπεδαο     Απφ Δηαηξεία Factoring

   

 Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο Δπηρείξεζεο – Λνγηζηήο  Έληππν Γηαθεκηζηηθφ 

Τιηθφ 

 Internet        χκβνπιν Δπηρεηξήζεσλ 

 Απφ ηελ αγνξά- άιιν επηρεηξεκαηία    Άιιν                            

(παξαθαιψ αλαθέξαηε) 

 

εκεηψζηε κε Υ ζην πεδίν πνπ 

επηζπκείηαη απφ 0-5. 

1 

πκθσλ

ψ 

Απφιπη

α 

2  

πκθσλ

ψ    

3                                                                          

Οχηε 

πκθσλψ 

Οχηε 

Γηαθσλψ 

4  

Γηαθσ

λψ 

5 

Γηαθσ

λψ 

Απφιπ

ηα 

20. Δπέιεμα ην factoring γηα λα έρσ 

άκεζε ξεπζηφηεηα ζε ζρέζε κε 

ηελ θιαζηθή ρξεκαηνδφηεζε 

κέζσ επηηαγψλ. 

     

21. Με ην factoring έρσ 

απεκπιαθεί απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δηαρείξηζε πειαηψλ 

     

22. Θα πξνηηκνχζα λα δηαηεξνχζα 

ηελ δηαρείξηζε- είζπξαμε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

     

23. Με ην factoring έρσ απμεκέλε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα 

έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ κνπ 

ιφγσ ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο 

απφ ηελ εθρψξεζε ησλ 

ηηκνινγίσλ 

     

24. Δπέιεμα ην factoring γηαηί δελ 

είρα πξφζβαζε ζε άιιε κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο 

     

25. Δπέιεμα ην factoring γηα λα 

βειηηψζσ ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο κνπ 

     

26. Δπέιεμα ην factoring γηα λα 

δηαζθαιηζηψ έλαληη πηζαλψλ 
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πησρεχζεσλ ησλ πειαηψλ κνπ 

27. Δπέιεμα ην factoring γηα λα 

«μεθνξησζψ» ηνπο επηζθαιείο 

πειάηεο κνπ 

     

      

εκεηψζηε κε Υ ζην πεδίν πνπ 

επηζπκείηαη απφ 0-5. 

1 

πκθσλ

ψ 

Απφιπη

α 

2  

πκθσλ

ψ    

3                                                                          

Οχηε 

πκθσλψ 

Οχηε 

Γηαθσλψ 

4  

Γηαθσ

λψ 

5 

Γηαθσ

λψ 

Απφιπ

ηα 

28. Δπέιεμα ην factoring γηα λα 

βειηηψζσ ηνλ ηακεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επηρείξεζεο κνπ 

     

29. Δπέιεμα ην factoring γηα λα 

γίλσ πην αληαγσληζηηθφο θαζψο 

ην ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ κνπ. 

     

30. Δπέιεμα ην factoring γηα λα 

ειέγρσ ηελ θεξεγγπφηεηα 

κειινληηθψλ πειαηψλ κνπ 

     

31. Δπέιεμα ην factoring γηαηί δελ 

ρξεηάδεηαη λα παξέρσ 

εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. 

     

32. Δπέιεμα ην factoring σο θχξηα 

κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο ζε 

θεθάιαην θίλεζεο 

     

33. Δπέιεμα ην factoring σο 

ζπκπιεξσκαηηθή πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο 

     

34. Δπέιεμα ην factoring γηαηί 

απνθεχγσ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο 

εηζθνξάο ηνπ λ.128/1975 θαζψο 

θαη εμφδσλ πηλαθίνπ επηηαγψλ. 

     

35. Οη ππεξεζίεο ηνπ factoring 

είλαη αθξηβέο ζε ζρέζε κε ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξνπλ 
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36. Σν factoring είλαη αθξηβφ ζε 

ζρέζε κε ηελ ηξαπεδηθή 

ρξεκαηνδφηεζε 
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ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ην ρξφλν πνπ δηαζέζαηε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ο ρεηξηζκφο ησλ απαληήζεψλ ζαο ζα είλαη άθξσο εκπηζηεπηηθφο θαη αηνκηθέο απαληήζεηο δελ 

ζα είλαη δπλαηφλ λα πηζηνπνηεζνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

Πξνηείλνπκε λα δηαηεξήζεηε έλα αληίγξαθν ησλ απαληήζεσλ ζαο γηα λα είζηε ζε ζέζε λα 

θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο κε ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξείηε λα 

έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο φηαλ δεκνζηεπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Ολνκαηεπώλπκν             :       

Ηδηόηεηα ζηελ Δηαηξία   :        

Δπσλπκία ηεο Δηαηξίαο :       

Γηεύζπλζε-Ννκόο          :         

Σει.:          Fax:        

E-mail:        

Δπηζπκώ λα ελεκεξσζώ γηα ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό πνπ ζα δεκνζηεπζνύλ ηα  

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο: 

 

ΝΑΗ                              ΟΥΗ    

 

Παξαθαιψ επηζηξέςηε ην εξσηεκαηνιφγην ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: 

Τπ. Γηδάθησξα Γεκήηξην Α. Σξπθσλίδε 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Δγλαηίαο 156, Σ.Θ. 1591,  54006  Θεζζαινλίθε 

ηει. (2310) 891697, fax:  (2310) 891650, θηλ: 6948 597677 e-mail:  dtrifo@yahoo.gr 
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ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

«Ζ Πξνψζεζε ηνπ Factoring απφ ηηο Σξάπεδεο ζηελ Διιάδα» είλαη κηα έξεπλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο κε επξχηαηε ζπκκεηνρή απφ ππνθαηαζηήκαηα Σξαπεδψλ. 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζ’ απηή ηελ έξεπλα, εθ’ φζνλ ην δεηήζεηε, ζα ιάβεηε έλα αληίγξαθν 

κε ηελ πεξίιεςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ζα 

δεκνζηεπζνχλ. Σα επξήκαηα πηζηεχνπκε ζα απνθαιχςνπλ ηηο λέεο ηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνσζνχλ νη ειιεληθέο Σξάπεδεο ην factoring ζηελ ειιεληθή αγνξά 

______________________________________ 

ςμπληπωζη Σος Δπωηημαηολογιος 

Δάλ ζπλαληήζεηε εξσηήζεηο πνπ θξίλεηε φηη δελ είλαη θαηάιιειεο, παξαθαιψ λα ηηο 

αγλνήζεηε θαη λα ζπλερίζεηε κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  Αθφκε θαη 

αλ δελ απαληήζεηε ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ελδηαθεξφκαζηε γηα ηηο ππφινηπεο 

απαληήζεηο ζαο.  Σν ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην ζα αλαιπζεί απφ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ 

Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  Μφλν 

ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνχλ. 

Παξαθαιψ επηζηξέςηε ην εξσηεκαηνιφγην ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: 

 

Τπ. Γηδάθησξα Γεκήηξην Α. Σξπθσλίδε 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Δγλαηίαο 156, Σ.Θ. 1591,  54006  Θεζζαινλίθε 

ηει. (2310) 891697, fax:  (2310) 891650, θηλ: 6948 597677 e-mail:  dtrifo@yahoo.gr 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
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ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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1. Πνηνο είλαη ν ηχπνο θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν εξγάδεζηε; (Παξαθαιψ βάιηε X ζηελ 

επηινγή ζαο). 

1  Πιήξεο Καηάζηεκα  2  Ηδησηψλ Καηάζηεκα 

 

2. Γηα ηα πξντφληα ηνπ factoring ππάξρεη: 

1  Θπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο  2  Γηεχζπλζε ηεο Σξάπεδαο   

0  Γελ Γλσξίδσ 

 

3. Ζ ηξάπεδα ζηελ νπνία εξγάδεζηε βιέπεη ην factoring ζαλ μερσξηζηφ πξντφλ ή έλα 

άιιν πξντφλ πξνο δηάζεζε; (Παξαθαιψ βάιηε X ζηελ επηινγή ζαο). 

1  Ξερσξηζηφ πξντφλ  2  Άιιν πξντφλ  0  Γελ γλσξίδσ 

 

4. Πφζνη ππάιιεινη εξγάδνληαη ζην θαηάζηεκα ζαο; 

1  1-5    2  >5 

 

 4.1 Απφ απηνχο πφζνη αζρνινχληαη κε επηρεηξεκαηηθά δάλεηα; 

        (φηη απαληεζεί) 

5. Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζην θαηάζηεκα; (Μπνξείηε λα βάιεηε Υ ζε παξαπάλσ απφ κηα 

επηινγέο). 

1  Τπάιιεινο πνπ αζρνιείηαη κε επηρεηξεκαηηθά δάλεηα 

2  Τπάιιεινο πνπ αζρνιείηαη κε άιιεο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο 

 

6. Πνην είλαη ην επίπεδν ζπνπδψλ ζαο; (Παξαθαιψ βάιηε Υ ζηελ επηινγή ζαο). 

1  Λχθεην 2  ΣΔΗ  3  ΑΔΗ  4  Μεηαπηπρηαθφ 

(MBA, MSc θιπ) 

5  Γηδαθηνξηθφ 

 

7. Πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπνπδέο ζαο; (Βάιηε Υ ζε φζεο απαληήζεηο 

ζπκθσλείηε). 

1  Διιάδα   2  Δ.Δ  3  Σξίηεο Υψξεο 4  ΖΠΑ 
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8. Σν αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ζαο είρε ζρέζε κε νηθνλνκηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά, 

ινγηζηηθά; (Παξαθαιψ βάιηε Υ ζηελ επηινγή ζαο). 

1  ΝΑΗ   2  ΟΥΗ 

 

9. Γλσξίδαηε ην factoring απφ ηελ αθαδεκατθή ζαο εθπαίδεπζε; (Παξαθαιψ βάιηε Υ 

ζηελ επηινγή ζαο). 

1  ΝΑΗ   2  ΟΥΗ  

 9.1 Αλ ΝΑΗ ζε πνην ζηάδην; 

 1  Πξνπηπρηαθφ 2  Μεηαπηπρηαθφ  

  

10. Γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα εξγάδεζηε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν; (Παξαθαιψ βάιηε Υ 

ζηελ επηινγή ζαο). 

1  <1 έηνο  2  1-5 έηε  3  5-10 έηε 4  >10έηε 

    

11. Πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα αζρνιείζηε κε ην επηρεηξεκαηηθφ factoring; (Παξαθαιψ 

βάιηε Υ ζηελ επηινγή ζαο). 

1  Καζφινπ  2  1-5 έηε  3  5 - 10 έηε 4  >10 έηε 

 

12. Απνηειεί ην επηρεηξεκαηηθφ factoring κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο; 

(Παξαθαιψ βάιηε Υ ζηελ επηινγή ζαο). 

1  Ναη   2  ρη  0  Γελ γλσξίδσ/Γελ Απαληψ 

13. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πειάηεο δεηήζεη θεθάιαην θίλεζεο κε πνηα 

πξνηεξαηφηεηα ζα πξνσζνχζαηε ρνξεγεηηθά πξντφληα ;(Γψζηε αξίζκεζε απφ 1 έσο 7 

κε βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο). 

 

1       Κεθάιαην Κίλεζεο Σαθηήο ιήμεο     2        Κεθάιαην Κίλεζεο Αλνηρηφ 

          

3      Κεθάιαην Κίλεζεο κε εμαζθαιίζεηο 4        Δπηρεηξεκαηηθφ Factoring  

 

 5       Κεθ. Κίλεζεο κε θάιπκκα επηηαγέο 6         Κεθ Κίλεζεο ζε μέλν λφκηζκα 

 

 7       Άιιν                      (Αλαθέξαηε)   0  Γελ Γλσξίδσ/Γελ Απαληψ 
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14. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα έγθξηζεο νξίσλ επηρεηξεκαηηθνχ factoring απφ ην θαηάζηεκα 

ζην νπνίν εξγάδεζηε; (Παξαθαιψ βάιηε Υ ζηελ επηινγή ζαο). 

1  ΝΑΗ    2  ΟΥΗ 

14.1 Αλ ΝΑΗ κέρξη πνην πνζφ; 

1  Έσο €100.000 2  €101.000 - €200.000 3  €201.000 – 300.000 

4  €301.000 - €500.000 5  €501.000 - €1.000.000 6  >€1.000.000 

0  Γελ γλσξίδσ/Γελ απαληψ 

 

15. Σν factoring παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο- πιενλεθηήκαηα (ζεκεηψζηε κε Υ ζην 

αλάινγν πεδίν) 

 

16. Οη πειάηεο ζαο γηα ην factoring είλαη παιαηνί πειάηεο ηεο Σξάπεδαο ή πξσηφ 

ζπλεξγαζηήθαηε γηα ην factoring; (Παξαθαιψ βάιηε Υ ζηελ επηινγή ζαο). 

1  Παιαηνί Πειάηεο ηεο Σξάπεδαο 

2  Νέεο πλεξγαζίεο 

0  Γελ γλσξίδσ / Γελ απαληψ 

 

 

 πκθσλψ     

1 

Γελ 

πκθσλψ    

2 

Γελ γλσξίδσ/Γελ απαληψ 

                       0 

Πξνεμφθιεζε Απαηηήζεσλ    

 Γηαρείξηζε Απαηηήζεσλ    

 Δίζπξαμε Απαηηήζεσλ    

 Αζθάιεηα Πηζηψζεσλ     

Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο 

πθηζηάκελνπο ή κειινληηθνχο 

πειάηεο ηεο επηρείξεζεο 

   

Γηάξζξσζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δηθφλαο 

Ηζνινγηζκνχ 

   

 Άιιν                                                                                                                  (Αλαθέξαηε) 
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17. Πσο πξνσζείηαη ην factoring ζην θαηάζηεκα; (Βάιηε Υ ζε φζεο απαληήζεηο 

ζπκθσλείηε) 

1  Τπάξρεη εξγαδφκελνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γηεπζπληή) πνπ 

γλσξίδεη θαη πξνσζεί ην πξντφλ 

2  Μφλν φηαλ ην δεηήζεη ν πειάηεο 

3  Με πξσηνβνπιία ηεο δηεχζπλζεο ή ζπγαηξηθήο ηεο Σξάπεδαο. 

4  Με έληππν πιηθφ εληφο θαηαζηήκαηνο 

5  Άιιν ηξφπν (Αλαθέξαηε)........................... 

Βάιηε Υ ζην πεδίν (0-5) ζε θάζε 

πξφηαζε. 

0 

Γελ 

Γλσξίδσ/

Γελ 

απαληψ 

1 

πκθσλ

ψ 

Απφιπηα 

2 

πκθσλ

ψ 

3                                                                          

Οχηε 

πκθσλ

ψ Ουηε 

Γηαθσλψ 

4 

Γηαθσλψ 

5 

Γηαθσλψ 

Απφιπηα 

18. Ζ πψιεζε ηνπ factoring 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ 

πξνψζεζε θη άιισλ 

ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ; 

 

      

19. Σν factoring εγθξίλεηαη 

αθνχ έρνπλ εμαληιεζεί 

φιεο νη πηζαλφηεηεο 

ρνξήγεζεο θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ζηνλ πειάηε. 

 

      

20. Σν factoring ρνξεγείηαη 

κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ν 

πειάηεο ζειήζεη αζθάιηζε 

πηζηψζεσλ. 

 

      

21. Σν factoring πξνσζείηαη 

κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ην 

δεηήζεη ν πειάηεο; 

 

      

22. Πξνσζψ ην factoring γηαηί 

ε δηαρείξηζε ηνπ 

αλαιακβάλεηαη απφ άιιν 

ηκήκα ηεο Σξάπεδαο 
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γεγνλφο πνπ κε 

δηεπθνιχλεη 

 

23. Πξνσζψ ην factoring γηαηί 

κεηξάεη ζηνπο ζηφρνπο 

κνπ. 

 

      

24. Πξνσζψ ην factoring γηαηί 

έρσ bonus απφ ηελ 

πψιεζε 

 

      

25. Γελ πξνσζψ ην factoring 

γηαηί έρεη ρακειέο 

εμαζθαιίζεηο. 

 

 

      

26. Γελ έρσ ην ρξφλν γηα λα 

αζρνιεζψ κε ηελ 

πξνψζεζε ηνπ factoring 

γηαηί άιιε είλαη ε θχξηα 

αζρνιία κνπ. 

 

      

27. Γελ έρσ ηελ γλψζε γηα λα 

πξνσζήζσ ην factoring ζε 

πειάηεο. 
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28. ε πνην βαζκφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ζαο γηα λα 

πξνζθέξεηε πξντφληα ηνπ factoring; ε θιίκαθα απφ 1 (αζήκαλην) εψο 5 (πνιχ 

ζεκαληηθφ) πσο βαζκνινγείηαη ηελ ζεκαζία ηνπο; (Βάιηε Υ ζηηο επηινγέο ζαο) 

 

 0  

Γελ 

Γλσξίδσ

/ Γελ 

απαληψ 

1 

Αζήκαλ

ην 

2 

Λίγν 

εκαληηθ

φ 

3  

Μέηξηα 

εκαληη

θφ 

4 

εκαληηθ

φ  

5  

Πνιχ 

εκαληηθ

φ 

Μέγεζνο 

εηαηξείαο 

(Αξηζκφο  

εξγαδνκέλσ

λ) 

      

Κέξδε Πξν 

Φφξσλ 
      

Κχθινο 

Δξγαζηψλ

 

 

  

      

χλνιν 

Απαηηήζεσλ

 

  

      

Ζιηθία 

Δηαηξείαο

 

  

      

Κιάδνο 

 

  

      

Ννκηθή 

Μνξθή 

  

      

Δγγπήζεηο/Δ

μαζθαιίζεηο       
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29. Πνηα απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ factoring ζην 

θαηάζηεκα;(εκεηψζηε κε Υ ζε φζεο απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζπκθσλείηε). 

 

 

πκθσλψ 1 

Γελ 

πκθσλψ 2 

Γελ 

Γλσξίδσ/Γελ 

απαληψ 0  

Ζ έιιεηςε εκπξάγκαησλ  

εμαζθαιίζεσλ   
   

Ζ έιιεηςε θηλήηξσλ-bonus απφ 

πιεπξάο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο 
   

 Σν πςειφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο γηα 

ην θαηάζηεκα 
   

 Ο ρξφλνο εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο    

 Σν θφζηνο γηα ηνλ πειάηε    

 Ζ χπαξμε ππνθαηάζηαησλ 

πξντφλησλ 
   

 Άιιν                                                                                                    (Αλαθέξαηε) 
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ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

 αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ην ρξφλν πνπ δηαζέζαηε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

 Ο ρεηξηζκφο ησλ απαληήζεψλ ζαο ζα είλαη άθξσο εκπηζηεπηηθφο θαη αηνκηθέο 

απαληήζεηο δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα πηζηνπνηεζνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

 Πξνηείλνπκε λα δηαηεξήζεηε έλα αληίγξαθν ησλ απαληήζεσλ ζαο γηα λα είζηε ζε 

ζέζε λα θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο κε ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα 

κπνξείηε λα έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο φηαλ δεκνζηεπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Ολνκαηεπώλπκν:       

Θέζε ζηελ Σξάπεδα:       

Σξάπεδα:       

Γηεύζπλζε-Ννκόο:       

Σει.:        Fax:       

E-mail:       

 

 

Δπηζπκώ λα ελεκεξσζώ γηα ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό πνπ ζα δεκνζηεπζνύλ ηα  

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο:  

 

ΝΑΗ                              ΟΥΗ    

Παξαθαιψ επηζηξέςηε ην εξσηεκαηνιφγην ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: 

 

 

 

 

 

Τπ. Γηδάθησξα Γεκήηξην Α. Σξπθσλίδε 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Δγλαηίαο 156, Σ.Θ. 1591,  54006  Θεζζαινλίθε 

ηει. (2310) 891697, fax:  (2310) 891650, θηλ: 6948 597677 e-mail:  dtrifo@yahoo.gr 
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