
Factoring & Forfaiting
Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο 

εξωτερικό



Σκοπός ∆ιπλωµατικής
• Η ανάλυση της έννοιας και της χρησιµότητας του 

factoringκυρίως, αλλά και του forfaiting ως 
σύγχρονων χρηµατοδοτικών θεσµών,
συµπληρωµατικών του τραπεζικού δανεισµού. συµπληρωµατικών του τραπεζικού δανεισµού. 

• Η µελέτη της εξέλιξης & ανάπτυξή τους, ιδιαίτερα 
τα τελευταία χρόνια.



∆οµή Εργασίας
• Αποτελείται από έξι κεφάλαια.

• Στα κεφάλαια (1 έως 3), αναλύονται και περιγράφονται, οι
σκοποί του factoring, το νοµικό πλαίσιο που το διέπει, η

λειτουργία του, οι µορφές/είδη του, τα πλεονεκτήµατά του,λειτουργία του, οι µορφές/είδη του, τα πλεονεκτήµατά του,
κλπ. Στο 4ο κεφάλαιο, περιγράφεται η λογιστική του

αντιµετώπιση βάση του Ε.Γ.Λ.Σ. και στο 5ο η εξέλιξη &
ανάπτυξή του σε Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Στο 6ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται και αναλύεται το forfaiting
ως χρηµατοδοτικός θεσµός, τα πλεονεκτήµατά του, η ιστορική
εξέλιξη και ανάπτυξη του και η τεχνική του. Γίνεται επίσης,
µια σύγκριση του θεσµού µε το factoring.



Κεφάλαιο 1ο
• Γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση του factoring, 

συγκεκριµένα: 

� Αναφέρεται ο ορισµός του, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

� Η ιστορική του εξέλιξη.� Η ιστορική του εξέλιξη.

� Το νοµικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται στη χώρα µας, (ν.
1905/1990,µαζί µε τις τροποποιήσεις που δέχθηκε).

� Το κόστος των υπηρεσιών του, το οποίο εξαρτάται κυρίως

από το είδος του factoringπου έχει επιλεγεί.



Κεφάλαιο 2ο
• Παρουσιάζονται τα είδη του factoring,διακρινόµενα στις δύο
σηµαντικότερες κατηγορίες του, µε βάση την εντοπιότητα των
απαιτήσεων, αυτή του Εγχώριου και αυτή του ∆ιεθνούς

factoring. Επίσης, το ∆ιεθνές factoring διακρίνεται σε δυο

περαιτέρω κατηγορίες: εισαγωγικό & εξαγωγικό.περαιτέρω κατηγορίες: εισαγωγικό & εξαγωγικό.

• Υπάρχει επίσης και µια δεύτερη διάκριση στην εργασία,
ανάλογα µε την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τον

factor: α) σε factoring µε δικαίωµα αναγωγής (ο πιστωτικός

κίνδυνος παραµένει στον προµηθευτή) και β) σε factoring
χωρίς δικαίωµα αναγωγής (ο factor αναλαµβάνει την κάλυψη
του πιστωτικού κινδύνου).

*Βάση αυτών των διακρίσεων γίνεται η κατηγοριοποίηση σε είδη στην εργασία.



Κεφάλαιο 3ο
• Περιγράφονται αναλυτικά οι σκοποί του factoring, οι λειτουργίες του

(χρηµατοδοτική - ασφαλιστική - διαχειριστική), η σύµβαση factoringκαι
οι υπηρεσίες που προσφέρει το factoring.

• Αναλύεται η διαδικασία λειτουργίας του θεσµού γενικά, αλλά και

ειδικότερα του διεθνούς & του εγχώριου factoring.ειδικότερα του διεθνούς & του εγχώριου factoring.

• Παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηρίστηκα που πρέπει να

έχουν οι απαιτήσεις ώστε να γίνουν αποδεκτές από τον factor και οι
επιχειρήσεις που ενδείκνυται να κάνουν χρήση του θεσµού (µικροµεσαίες
επιχ/σεις, εταιρείες που εξάγουν συστηµατικά στις διεθνείς αγορές,
εισαγωγικές εταιρείες που πωλούν στην εγχώρια αγορά, επιχ/εις που έχουν
οφειλέτες µε επαναληπτική αγοραστική συµπεριφορά κλπ).

• Αναφέρονται πλεονεκτήµατα & µειονεκτήµατα του factoringως χρηµ/κου
προϊόντος, για τον προµ/τη, για τον factor (είτε είναι τράπεζα, είτε ΑΕ) και
για την οικονοµία.



Κεφάλαιο 4ο
• Παρουσιάζεται η λογιστική του factoringσυνοπτικά, στα πλαίσια του 

Ε.Γ.Λ.Σ., συγκεκριµένα αναφέρεται σε θεωρητικό επίπεδο η λογιστική 
αντιµετώπιση τριών βασικών  µορφών του factoring :

� µε δικαίωµα αναγωγής, ο πιστωτικός κίνδυνος παραµένει στον

προµηθευτή-εκχωρητή,προµηθευτή-εκχωρητή,

� χωρίς δικαίωµα αναγωγής, ο πράκτορας/factor αναλαµβάνει την κάλυψη
του πιστωτικού κινδύνου,

� χωρίς χρηµατοδότηση, απλή εξουσιοδότηση του πράκτορα για είσπραξη

των απαιτήσεων, χωρίς να γίνεται εκχώρηση αυτών.

• Τέλος, παρατίθεται παράδειγµα λογιστικής εγγραφής του factoring, στα
βιβλία του προµηθευτή/εκχωρητή.



Κεφάλαιο 5ο
• Αρχικά, παρουσιάζεται αναλυτικά το νοµικό πλαίσιο που διέπει το factoring, στην

Ελλάδα & ∆ιεθνώς.

• Γίνεται µια αναφορά, στις διεθνείς ενώσεις factoring (FCI & IFG), στα πλεονεκτήµατα
& τη δράσεις τους, εστιάζοντας στο ρόλο που διαδραµάτισαν, για την ανάπτυξη και

γενικότερα την προώθηση & εξέλιξη του factoring, ως σύγχρονης µορφής

χρηµατοδότησης. Επίσης, παρουσιάζονται συνοπτικά τα µέλη, ο σκοπός (προώθηση του
προϊόντος) και τα όργανα της Ελληνικής Ένωσης Factoring (ΕΕF), η οποία συστάθηκε
το 2009.

• Παρουσιάζονται αναλυτικά οι εξελίξεις στην παγκόσµια αγορά factoring & ο ρυθµός

ανάπτυξή του, µε έµφαση κυρίως στην 5ετία (2009-2013), µέσα από διαγράµµατα &
πίνακες για τον συνολικό όγκο συν/γων & τον κύκλο εργασιών για το εγχώριο και το

διεθνές factoringΠαγκοσµίως, ανά Ήπειρο, και σε επίπεδο χωρών για το 2013.

• Ακόµη, παρουσιάζεται η ανάπτυξη του προϊόντος στην Ελλάδα από το 1995 όπου

άρχισε να γίνεται γνωστό έως σήµερα, ειδικότερα από το 2000 και µετά µε την

διεύρυνση της αγοράς και την είσοδο νέων factors (τραπεζών κυρίως) αλλά και µε τη

σύσταση της (ΕΕF).

• Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά οι εξελίξεις στην Ελληνική αγορά factoring
εστιάζοντας κυρίως στη 2ετία, 2012 & 2013,όπου και κορυφώθηκε η οικονοµική κρίση.



Κεφάλαιο 6ο
• Aναλύεται διεξοδικά η έννοια, η λειτουργία τα χαρακτηρίστηκα, το

κόστος, τα πλεονεκτήµατα & µειονεκτήµατα άλλα και οι προϋποθέσεις &
διαδικασία εφαρµογής του forfaiting.

• Παρουσιάζεται ακόµη, το νοµικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται (ν.
1905/1990), η τεχνική του forfaiting µε ένα παράδειγµα µιας τυπικής1905/1990), η τεχνική του forfaiting µε ένα παράδειγµα µιας τυπικής

συναλλαγής, η ιστορική εξέλιξη & ανάπτυξή του και γίνεται µια

αντιπαράθεση και σύγκριση της λειτουργίας του θεσµού, µε το factoring
εστιάζοντας στις διαφορές µεταξύ των δύο.

• Τέλος, παρατίθενται κάποια συγκριτικά πλεονεκτήµατά του έναντι

κρατικών φορέων χρηµατοδότησης και ασφάλισης εξαγωγών

(πλεονέκτηµα της προαποδοχής του πιστωτικού κινδύνου, της περιόδου
πίστωσης και του σταθερού επιτοκίου) και σηµεία στα οποία υπερτερεί

έναντι των κρατικών φορέων (Προϋποθέτει ελάχιστες γραφειοκρατικές

διαδικασίες, κλπ).



Συµπεράσµατα Factoring
• Το factoring αποτελεί ένα σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο,

συµπληρωµατικό της κλασικής χρηµατοδότησης, το οποίο περιλαµβάνει ένα

ευρύτερο σύνολο υπηρεσιών από αυτή, όπως: χρηµατοδότηση (θεωρείται η

κυριότερη υπηρεσία, φτάνει συνήθως στο 80% επί της αξίας των εκχ/νων
απαιτήσεων), κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, διαχείριση & λογιστική

παρακολούθηση απαιτήσεων, κλπ (βλ. παρ/φο 3.4).

• Μέσο των υπηρεσιών που προσφέρει, αυξάνεται σηµαντικά ο βαθµός ρευστότητας• Μέσο των υπηρεσιών που προσφέρει, αυξάνεται σηµαντικά ο βαθµός ρευστότητας
µιας επιχείρησης, βελτιώνεται η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών της

επιχείρησης και µειώνεται το λειτουργικό της κόστος.

• Οι υπηρεσίες µπορούν να παρέχονται επιλεκτικά ανάλογα µε τις ανάγκες των

επιχειρήσεων.

• Η χρήση του ενδείκνυται κυρίως, για εταιρείες που εξάγουν συστηµατικά στις

διεθνείς αγορές, εισαγωγικές εταιρείες που πωλούν στην εγχώρια αγορά,
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

• Σε περιόδους δυσχερειών είσπραξης και καθυστερήσεων στις πληρωµές, όπως η
περίοδος οικονοµικής κρίσης που διανύουµε, η ανάπτυξη των υπηρεσιών factoring
µε όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση και έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου,
κρίνεται πολύτιµη!



Συµπεράσµατα για την ανάπτυξη του factoring
• Παγκοσµίως

� Από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης την τελευταία 5ετία, ο όγκος του factoringαυξάνεται
µε ρυθµό 15% ετησίως, προσθέτοντας σχεδόν 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ, στον ετήσιο όγκο

factoringκατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (2009-2013).

� Αναλυτικότερα για την περίοδο (2009-2013),το διεθνές factoring παρέδωσε ένα σύνθετο

ετήσιο ποσοστό αύξησης για την 5ετία, της τάξης του 24,8%, ενώ το εγχώριου factoring
παρέδωσε13,1%. {Ο όγκος του διεθνούς factoringδηλαδή, αυξήθηκε σχεδόν δύο φορές πιοπαρέδωσε13,1%. {Ο όγκος του διεθνούς factoringδηλαδή, αυξήθηκε σχεδόν δύο φορές πιο
γρήγορα σε σύγκριση µε αυτόν του εγχώριου. Η Κίνα έχει παίξει τον πιο σηµαντικό ρόλο

στην εντυπωσιακή ανάπτυξη του διεθνούς factoring κατά την τελευταία 5ετία, καθώς

αυξανόταν µε ένα ρυθµό 54% ετησίως, και έγινε η µεγαλύτερη αγορά factoringστον κόσµο
σήµερα}. { Επίσης, βάση εκτιµήσεων έως το 2050,η Ασία θα είναι µε διαφορά η µεγαλύτερη
αγορά factoringπαγκοσµίως}.

� Συγκεκριµένα για το 2013, το εγχώριο factoring από µόνο του, αντιπροσωπεύει 1,828
δισεκατοµµύρια ευρώ από το συνολικό όγκο, δηλαδή, το 82% του συνόλου. Το διεθνές

factoring,το σύνολο του οποίου ανήλθε σε 403€εκατοµµύρια ευρώ, αντιπροσωπεύει το 18%
του συνόλου.

� Αυτά τα νούµερα, είναι ιδιαιτέρως κολακευτικά, όχι µόνο γιατί δείχνουν ότι ο κλάδος

του factoring αντιστάθηκε στην οικονοµική κρίση, αλλά γιατί δείχνουν ότι την έχει

ξεπεράσει σε µεγάλο βαθµό. Καθώς, η βιοµηχανία factoring έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε

µέγεθος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (2009-2013).



Συµπεράσµατα Forfaiting
• Είναι µια τραπεζική εργασία, που αποσκοπεί κυρίως στην προεξόφληση ή αγορά

τίτλων-αξιόγραφων του εξαγωγέα από τον forfaiter. Η αγορά-προεξόφληση των

τίτλων αυτών γίνεται πάντα χωρίς το δικαίωµα της αναγωγής (without recourse)
στον προµηθευτή-εισαγωγέα και αφορά την προµήθεια αγαθών.

• Αποτελεί έναν από τους νέους χρηµατοδοτικούς θεσµούς που εφαρµόζονται

ευρέως και εξυπηρετεί πλήρως τους εµπόρους στον εξαγωγικό κυρίως τοµέα,
καθώς η ασφάλιση φτάνει το 100% και οι πληρωµές των εµπορευµάτων είναικαθώς η ασφάλιση φτάνει το 100% και οι πληρωµές των εµπορευµάτων είναι

σίγουρες.

• ∆εν καλύπτει µόνο την εξαγωγική δραστηριότητα, παρ’ όλα αυτά έχει συνδεθεί µε
τον κλάδο των εξαγωγών και θεωρείται ως ένα, πέρα των παραδοσιακών τρόπων

µέσο χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων.

• Αναλαµβάνει οφειλές σε τίτλους ή αξιόγραφα, µε προθεσµίες από 6 µήνες και

πάνω µέχρι και 10 χρόνια, αλλά κυρίως από 3-7 χρόνια, δηλαδή αφορά

µεσοµακροπρόθεσµες απαιτήσεις.

• Το κύριο πλεονέκτηµά του είναι ότι προσφέρει χρηµατοδότηση 100% χωρίς

δικαίωµα αναγωγής στον προµηθευτή, τους κινδύνους αναλαµβάνει ο forfaiter.

• Χρησιµεύει συνήθως όταν ένας εξαγωγέας χρειάζεται να επεκτείνει τα πιστωτικά

του όρια στους πελάτες-αγοραστές του.



Συµπεράσµατα για την ανάπτυξη του forfaiting
• Τα σηµαντικότερα κέντρα του forfaiting στις µέρες µας, είναι η Μεγάλη Βρετανία

και η Γερµανία. Η ανάπτυξη του θεσµού συντελέστηκε στο Λονδίνο και οφείλεται

στο γεγονός ότι η νοµοθεσία της χώρας αυτής, προβλέπει την ανέκκλητη

µεταβίβαση των πιστώσεων και επιπλέον εφαρµόζεται ευρέως η προθεσµιακή

αγορά συναλλάγµατος.

• Το forfaiting, έχει ακόµα πολλά περιθώρια ανάπτυξης, κάτι που συµπεραίνεται• Το forfaiting, έχει ακόµα πολλά περιθώρια ανάπτυξης, κάτι που συµπεραίνεται

άλλωστε και από τη διαρκή αύξηση των παρεχόµενων υπηρεσιών του (κάλυψη
πιστωτικών και πολιτικών κινδύνων, χρηµατοδότησης κ.λ.π.) για την διευκόλυνση
των εµπορικών σχέσεων.

• Παρόλα αυτά όµως, δεν µπορούµε να βγάλουµε ακριβή συµπεράσµατα για την

ανάπτυξή του επειδή είναι δύσκολο να υπολογίσουµε µε ακρίβεια την πραγµατική

εξάπλωση των υπηρεσιών του και τις δυνατότητες µεγαλύτερης ανάπτυξης αυτών,
καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία και έγκυρη πληροφόρηση που θα

µπορούσε να οδηγήσει σε αντικειµενική εκτίµηση των εν λόγω υπηρεσιών.

• Η έλλειψη πληροφόρησης οφείλεται στο µυστικισµό που εφαρµόζεται από

διάφορες τράπεζες που ασχολούνται µε το forfaiting, ο οποίος στις µέρες µας

µοιάζει να έχει περιοριστεί αρκετά κάτι που διαπιστώνεται εύκολα και από την

ευρεία διάδοση και γνωστοποίηση του θεσµού τα τελευταία χρόνια παγκοσµίως.



Οµοιότητες και διακρίσεις forfaiting µε το 
factoring

• Κοινά µε το factoring
� Το forfaiting, ως νοµικό µόρφωµα αλλά και ως τεχνική χρηµατοδότησης παρουσιάζει πολλά

κοινά χαρακτηριστικά µε το factoring, ώστε συχνά οι δυο έννοιες να συγχέονται. Στην
πραγµατικότητα, οι δύο αυτές χρηµατοδοτικές µορφές ουσιαστικά συµπληρώνουν η µία την
άλλη.

� Πρόκειται για µορφές χρηµατοδότησης, µέσω της εκχώρησης στις τράπεζες εµπορικών� Πρόκειται για µορφές χρηµατοδότησης, µέσω της εκχώρησης στις τράπεζες εµπορικών

απαιτήσεων των επιχειρήσεων (τιµολόγια, γραµµάτια, συναλλαγµατικές κ.λ.π.) και άντλησης
της απαιτούµενης ρευστότητας µέσω της προείσπραξης των απαιτήσεων αυτών.

• Σηµαντικότερες διαφορές µε το factoring
� αφορά µεσοµακροπρόθεσµες απαιτήσεις (από 6 µηνών έως και 10 χρόνων), ενώ το factoring

αφορά βραχυπρόθεσµες (έως 120ηµερών).

� Αναλαµβάνει καλύπτει εµπορικούς, οικονοµικούς και πολιτικούς κινδύνους, ενώ το factoring
καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αφερεγγυότητας των πελατών.

� Παρέχει µόνο υπηρεσίες χρηµατοδότησης, ενώ το factoring παρέχει χρηµατοδότηση,
λογιστική διαχείριση, αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών/οφειλετών και

ανάληψη πιστωτικού κινδύνου.


