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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θα γίνει µια έρευνα για το factoring ως µια νέα
µορφή χρηµατοδότησης και την ανάπτυξή του στην Ελλάδα & ∆ιεθνώς τα τελευταία κυρίως
χρόνια, επίσης θα γίνει µια εκτενής αναφορά και στο forfaiting, το οποίο σχετίζεται αρκετά
µε το factoring ως µορφή χρηµατοδότησης, αλλά διαφέρει και σε αρκετά σηµεία από αυτό.
Το factoring είναι αναγκαίο για κάθε χώρα που θέλει να επιτύχει την βιοµηχανική της
ανάπτυξη. Θέλει να τονώσει τις εµπορικές της συναλλαγές και να δοκιµάσει την αντοχή του
τραπεζικού της συστήµατος. Με το factoring ενισχύονται και προωθούνται οι εξαγωγές
καθώς είναι ένα χρηµατοοικονοµικό εργαλείο που χρησιµοποιείται ευρέως στη διεθνή αγορά.
Η εισαγωγή και στη χώρα µας ειδικής νοµοθεσίας για τη σύµβαση factoring, ν. 1905/1990
ήταν αναµφισβήτητα απόρροια της επιρροής διεθνών συναλλαγών και ανάγκη για
εκσυγχρονισµό της επιχειρηµατικής δράσης.
Το forfaiting είναι επίσης, ένας 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 είναι σίγουρες. Στη
χώρα µας, εισήχθη µε το ν. 1905/1990, όπως έγινε και µε το factoring.
Στη παρακάτω εργασία θα ερµηνευθούν και θα αναλυθούν έννοιες, ώστε να γίνει
αντιληπτό, ποια είναι τα θετικά και αρνητικά των δύο αυτών χρηµατοδοτικών θεσµών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πέραν του κλασσικού τρόπου χρηµατοδότησης, το τραπεζικό σύστηµα εισήγαγε τα
τελευταία χρόνια στην χώρα µας κάποιους σύγχρονους θεσµούς οι οποίοι καλύπτουν τις
ανάγκες της επιχείρησης µε περισσότερο εξειδικευµένους και αποτελεσµατικούς τρόπους. Οι
θεσµοί αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
•

Factoring

•

Forfaiting

•

Venture capital

•

Leasing
Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση της έννοιας, της λειτουργίας και της

χρησιµότητας του factoring κυρίως, αλλά και του forfaiting ως εναλλακτικών
χρηµατοδοτικών θεσµών, συµπληρωµατικών του τραπεζικού δανεισµού. Επίσης, θα δοθεί
έµφαση στην εξέλιξη & στην ανάπτυξή τους και θα γίνει µια σύγκριση µεταξύ των δύο.
Και οι δύο αυτοί θεσµοί, είναι από τους λίγους που φαίνεται να παρουσιάζουν
άνθηση στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία, καθώς δείχνουν να αντιστέκονται
αξιοπρεπώς στην κρίση.
Η δοµή της εργασίας αποτελείται από έξι κεφάλαια στα οποία αναλύεται και
περιγράφεται η λειτουργία του factoring, οι µορφές/είδη του factoring, η λογιστική του
αντιµετώπιση βάση του Ε.Γ.Λ.Σ. και η ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια (κεφάλαια 1 έως
5). Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται το forfaiting ως χρηµατοδοτικός θεσµός.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ FACTORING

1.1 Εισαγωγή
Το factoring είναι ένα νέο ευέλικτο προϊόν που µπορεί να συνδυάσει υπηρεσίες
χρηµατοδότησης, ασφάλισης και διαχείρισης απαιτήσεων. Απευθύνεται κυρίως, σε
επιχειρήσεις µε χαµηλή ρευστότητα και σηµαντικό όγκο υγιών απαιτήσεων. Αποτελεί
εναλλακτική µορφή χρηµατοδότησης, για τις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τις
κατάλληλες εξασφαλίσεις, ώστε να χρησιµοποιούν τις µέχρι σήµερα καθιερωµένες µορφές
τραπεζικού δανεισµού. Ως εκ τούτου, δεν υποκαθιστά τα υπόλοιπα τραπεζικά προϊόντα, αλλά
µάλλον τα συµπληρώνει προς όφελος των πελατών της εκάστοτε τράπεζας.
Στην σηµερινή του µορφή, ξεκίνησε στην Αµερική και εισήχθη στην Ευρώπη µετά το
Β’ παγκόσµιο πόλεµο. Στην Ελλάδα, οι πρώτες εταιρείες (θυγατρικές Τραπεζών)
δραστηριοποιήθηκαν στις υπηρεσίες factoring κατά την περίοδο (1994-1995), αν και το
νοµικό πλαίσιο, για τις συγκεκριµένες δραστηριότητες, προϋπήρχε από το 1990. Οι ετήσιοι
συνολικοί ρυθµοί ανάπτυξης, από την εµφάνιση των πρώτων εταιρειών factoring στην εγχώρια
αγορά µέχρι και σήµερα, ξεπερνούν το 30%.
Οι σηµαντικοί ρυθµοί αύξησης των εργασιών factoring στην διεθνή αλλά και στην
εγχώρια αγορά µέχρι και σήµερα, καθώς και οι οικονοµικές συνθήκες που φαίνεται να ευνοούν
την χρησιµοποίηση από τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών factoring, εξακολουθούν να
διαµορφώνουν ένα περιβάλλον κατάλληλο για την διείσδυση νέων εταιρειών factoring και
µονάδων τραπεζών στις υπηρεσίες factoring.

1.2 Ορισµός
Με βάση την Ελληνική πραγµατικότητα, ως factoring (πρακτορεία επιχειρηµατικών
απαιτήσεων) νοείται «η εµπορική και χρηµατοοικονοµική σχέση µεταξύ ενός πωλητή
(προϊόντων ή υπηρεσιών), ο οποίος πωλεί µε πίστωση σε αγοραστές ηµεδαπούς ή/και
αλλοδαπούς, µε ένα πράκτορα (factor) ο οποίος αγοράζει τους λογαριασµούς απαιτήσεων,
όπως αυτοί τεκµαίρονται από τα τιµολόγια πωλήσεων και τα συνοδευτικά τους έγγραφα και ο
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οποίος δύναται, έναντι των απαιτήσεων αυτών, να παρέχει στον πωλητή, κάλυψη πιστωτικού
κινδύνου, υπηρεσίες είσπραξης, λογιστικής διαχείρισης και χρηµατοδότησης»(4).
Με βάση το International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)
και συγκεκριµένα την UNIDROIT συνθήκη για το International Factoring (Οτάβα, Μάϊος
1988), το factoring ορίζεται ως ένα συνεχές συµβόλαιο µεταξύ ενός προµηθευτή και ενός
factor σύµφωνα µε το οποίο:
Α) Ο προµηθευτής δύναται να εκχωρεί στον Factor γεγενηµένες απαιτήσεις που
προκύπτουν από την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών µεταξύ αυτού και των αγοραστών
του εκτός εκείνων που αφορούν σε µη εµπορική συναλλαγή.
Β) Ο Factor θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 2 από τις παρακάτω υπηρεσίες:
Χρηµατοδότηση (ως προκαταβολή έναντι της αγοράς των εµπορικών
απαιτήσεων)
Λογιστική διαχείριση των λογαριασµών αγοραστών
Είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων
Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου
Γ) Ο προµηθευτής αναγγέλλει την εκχώρηση των απαιτήσεων του στους αγοραστές(4).

1.3 Ιστορική Εξέλιξη
Οι ρίζες του factoring ξεκινούν από την αρχαιότητα και συγκεκριµένα από την αρχαία
Βαβυλώνα και το βαβυλωνιακό δίκαιο, ιδίως στους κώδικες του Χαµουραµπί, οπού υπάρχουν
αναφορές για την δράση «πρακτόρων» που αναλάµβαναν εµπορεύµατα προς πώληση σε
τρίτους, είτε ως παραγγελιοδόχοι είτε µε δικό τους κίνδυνο. Κάποιοι ερευνητές ωστόσο,
υποστηρίζουν ότι το ξεκίνησε από την αρχαία Ρώµη.
Η προέλευση της λέξης factor, είναι από το λατινικό ρήµα facio, που σηµαίνει ενεργώ,
πράττω. Ο factor είναι αυτός που ενεργεί πράττει και γενικότερα δραστηριοποιείται για τη
διεκπεραίωση ξένων υποθέσεων. Στην αρχαία Ρώµη για την ακρίβεια πλούσιοι πολίτες
προσλαµβάνουν τους factors για τη διάθεση των προϊόντων των κτηµάτων τους. Σαφέστατα
ίχνη πάντως, διαπιστώνονται κατά τον 17ο αιώνα, όταν οι Άγγλοι έµποροι που µετέφεραν τα
εµπορεύµατα τους στις πρώτες Αµερικάνικες αποικίες, προτιµούσαν να συνεργαστούν µε
κάποιο πράκτορα, που δρούσε στην Αµερικάνικη Ήπειρο, παρά να ταξιδέψουν στις
αποµακρυσµένες περιοχές της Αµερικής για να συναντήσουν τους πελάτες τους, αφού αυτή
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ήταν µια ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Οι πράκτορες αυτοί (negiotiants)
αναλάµβαναν τα εµπορεύµατα διαφόρων εµπόρων, κυρίως είδη υφαντουργίας και εργαλεία
για να τα πωλήσουν στις αποµακρυσµένες περιοχές των αποικιών, (για λογαριασµό των
εµπόρων) και πλήρωναν µάλιστα την αξία τους κατά ένα µέρος αµέσως. Το factoring παρέµεινε
στην Αµερικάνικη ήπειρο έως τη δεκαετία του 1950, οπότε και εµφανίστηκε στις Βόρειες
Ευρωπαϊκές χώρες (Γερµανία, Αγγλία κ.λ.π.).
Σήµερα, το factoring εµφανίζει µεγάλη ανάπτυξη στην Νότια Ευρώπη, λόγω της
επιχειρηµατικής πρακτικής µεγαλύτερων περιόδων πίστωσης σε αυτές τις περιοχές σε
σύγκριση µε την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Ως εκ τούτου, το Factoring παρουσιάζει
µεγάλη ανάπτυξη και αρχίζει να καθιερώνεται ως χρηµατοοικονοµικό εργαλείο στην
Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία, ενώ µεγάλη διείσδυση παρατηρείται και στις περιοχές της
Τουρκίας και της Κύπρου. Στην Ελλάδα το factoring ως θεσµός εισήχθη το 1990, όταν
ψηφίστηκε ο ν. 1905/15.11.90 «για σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων»,
ωστόσο οι πρώτες εταιρείες factoring ξεκίνησαν δραστηριότητες τη περίοδο 1994-1995.

1.4 Νοµικό & Θεσµικό Πλαίσιο
Η πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων, ως θεσµός εισήχθη στην Ελλάδα το 1990 και
θεσπίστηκε νοµοθετικά από τις διατάξεις του ν. 1905/90, ο οποίος έκτοτε τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε νοµικές διατάξεις και αποφάσεις της τράπεζας της Ελλάδος κατά τα έτη
1993,1994,1995 και 1999. Η πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων, µπορεί να παρέχεται ως
επιπλέον υπηρεσία από τράπεζες, είτε από ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες έχουν αποκλειστικό
αντικείµενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες factoring. Σηµαντική διαφορά-πλεονέκτηµα σε
σχέση µε τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα είναι ότι στις υπηρεσίες factoring δεν
επιβάλλονται φόροι, πέραν του Φ.Π.Α.

1.5 Κόστος Υπηρεσιών
Το factoring, ως σύγχρονο και ευέλικτο χρηµατοοικονοµικό προϊόν αποτελείται από ένα
συνδυασµό υπηρεσιών προς τους πελάτες της τράπεζας ή της εταιρείας factoring. Έτσι,
ανάλογα µε το είδος factoring που έχει επιλεγεί, το τελικό κόστος που προκύπτει για τους
πελάτες, εξαρτάται από τους εξής παράγοντες-κόστη: το κόστος χρηµατοδότησης (επιτόκιο), το
κόστος υπηρεσιών διαχείρισης και είσπραξης απαιτήσεων (προµήθεια διαχείρισης, η οποία
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υπολογίζεται επί του ποσού των εκχωρηµένων απαιτήσεων µε όριο κατώτερης χρέωσης ανά
τιµολόγιο),το κόστος ασφάλισης (προµήθεια κάλυψης πιστωτικού κινδύνου, η οποία συνήθως
υπολογίζεται επί του ποσού των εγκεκριµένων εκχωρηµένων απαιτήσεων),το κόστος
αξιολόγησης φερεγγυότητας οφειλετών (κόστος πληροφοριοληψίας, το οποίο χρεώνεται κάθε
φορά που γίνεται αξιολόγηση και πρόκειται για καθορισµένο χρηµατικό ποσό).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΙ∆Η/ΜΟΡΦΕΣ FACTORING

Το factoring είναι µια σύµβαση που παρουσιάζει µεγάλη ευελιξία, καθώς ο ν. 1905/90 ευνοεί
τις παραλλαγές στην σύµβαση factoring (βλ. άρθρο 1, παρ. 1,του ν. 1905/90). Εξαιτίας της
µεγάλης ευελιξίας του λοιπόν, το factoring διακρίνεται σε διάφορα είδη. Η σηµαντικότερη
διάκρισή του ωστόσο, γίνεται µε βάση την εντοπιότητα των απαιτήσεων όπου διακρίνεται σε
δύο κύριες ενότητες: το Εγχώριο factoring και το ∆ιεθνές factoring.
Επιπροσθέτως, ανάλογα µε την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου (credit risk) από
τον factor, διακρίνεται σε: factoring µε δικαίωµα αναγωγής (with recourse), όπου ο
πιστωτικός κίνδυνος εκ της αδυναµίας του οφειλέτη να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις
παραµένει στον προµηθευτή. και σε factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής (without recourse),
όπου ο factor αναλαµβάνει την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου έναντι της αδυναµίας του
οφειλέτη να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις, όπου ο factor
εφαρµόζει το δικαίωµα αναγωγής για κάποιο καθορισµένο (από τον ίδιο) ύψος απαιτήσεων
και πέρα από αυτό εφαρµόζει δικαίωµα αναγωγής (factoring µε δικαίωµα µερικής αναγωγής).
Αυτές είναι οι σηµαντικότερες διακρίσεις του factoring σε είδη, όπως αναφέρεται και στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Factoring(1).
Στη συνέχεια ακολουθεί µια συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων ειδών factoring,
µε βάση τη διάκριση στις δύο κύριες ενότητες (Εγχώριο factoring και ∆ιεθνές factoring) οι
οποίες αναφέρθηκαν ποιο πάνω.

2.1 Εγχώριο factoring
Το Εγχώριο factoring, καλύπτει τις ανάγκες της επιχειρήσεις για τις πωλήσεις της στην
εγχώρια αγορά(1).

2.1.1 Εγχώριο factoring µε δικαίωµα αναγωγής (with recourse)
Το Εγχώριο factoring µε δικαίωµα αναγωγής περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση
και την είσπραξη των εκχωρηµένων επιχειρηµατικών απαιτήσεων (τιµολόγιο) του
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προµηθευτή που προέρχεται από οφειλέτες ελεγµένης φερεγγυότητας, εµπορικότητας και
ευρείας διασποράς. Το ποσό χρηµατοδότησης ανέρχεται µέχρι και 95%.
Σε αυτό το είδος προϊόντος factoring η τράπεζα ή εταιρεία factoring φέρει το δικαίωµα
αναγωγής έναντι του προµηθευτή. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αδυνατεί να αποπληρώσει
τις εκχωρηµένες σε αυτόν απαιτήσεις, η τράπεζα ή εταιρεία factoring έχει το δικαίωµα να
ζητήσει την επανεκχώρηση των τιµολογίων στον προµηθευτή-πελάτη (αναγωγή) και την
επιστροφή του ποσού χρηµατοδότησης πλέον τόκων.
Εποµένως, ο αναλαµβανόµενος από την τράπεζα ή εταιρεία factoring κίνδυνος
συνδέεται κυρίως µε τον προµηθευτή και όχι µε τους οφειλέτες. Είναι το συνηθέστερο προϊόν
factoring στην εγχώρια αγορά.

2.1.2 Εγχώριο factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής (without recourse)
To εγχώριο factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση, τη
διαχείριση και την είσπραξη εκχωρηµένων απαιτήσεων, ενός προµηθευτή από οφειλέτες
ελεγµένης φερεγγυότητας, εµπορικότητας και ευρείας διασποράς. Το ποσό χρηµατοδότησης
φτάνει έως 95%. Η τράπεζα ή εταιρεία factoring δεν έχει το δικαίωµα να επανεκχωρήσει τα
τιµολόγια στον προµηθευτή-πελάτη της σε περίπτωση πτώχευσης ή αποδεδειγµένης
αδυναµίας πληρωµής των χρεωστών της.
Συνήθης πρακτική των εταιρειών factoring είναι η ασφάλιση των εκχωρούµενων
απαιτήσεων από συνεργασίες εγχώριο factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής σε ασφαλιστικές
εταιρείες, οι οποίες αναλαµβάνουν ασφάλιση πιστώσεων και αποζηµιώνουν τον πράκτορα σε
ποσοστό περίπου 70%, σε ενδεχόµενο αδυναµίας εξόφλησης από µέρος του οφειλέτη. Ο
κίνδυνος που φέρει ο πράκτορας µειώνεται σε ποσοστό περίπου 30% και ισούται µε το µέρος
της απαίτησης για το οποίο δεν θα αποζηµιωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία.
Η τράπεζα ή εταιρεία factoring δεν αναλαµβάνει κίνδυνο σε σχέση µε τον προµηθευτή,
ο κίνδυνος αφορά τους οφειλέτες. Ουσιαστικά δεν υπάρχει εγκεκριµένο πιστωτικό όριο για τον
προµηθευτή αλλά ένα ανώτατο ποσό προεξόφλησης των απαιτήσεων του, το οποίο
υπολογίζεται ως το άθροισµα των ορίων προεξόφλησης από εγκεκριµένους οφειλέτες(3).

2.1.3 Εγχώριο factoring µε δικαίωµα µερικής αναγωγής
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Το Εγχώριο factoring µε δικαίωµα µερικής αναγωγής αφορά σε χρηµατοδότηση του
προµηθευτή έναντι εκχωρηµένων απαιτήσεων (τιµολογίων) από οφειλέτες ελεγµένης
φερεγγυότητας, εµπορικότητας και ευρείας διασποράς, µε ποσοστό χρηµατοδότησης έως και
95%. Συνδυάζει κατά κάποιον τρόπο τα δύο προηγούµενα, εγχώριο factoring χωρίς αναγωγή
και το εγχώριο factoring µε αναγωγή.
Στο εν λόγω προϊόν, ο προµηθευτής φέρει την ευθύνη αποπληρωµής των
εκχωρηθεισών απαιτήσεων σε περίπτωση µη εξόφλησής τους έως ένα προκαθορισµένο ποσό.
Εποµένως το εγχώριο factoring µε δικαίωµα µερικής αναγωγής αποτελεί την επιθυµητή
επιλογή όταν η τράπεζα ή εταιρεία factoring και ο προµηθευτής θέλουν να µοιράζονται τον
πιστωτικό κίνδυνο. Στις περισσότερες, µάλιστα, συνεργασίες αυτού του είδους, ο πράκτορας
επιλέγει να ασφαλίσει τις εκχωρούµενες απαιτήσεις, είτε στο σύνολό τους είτε εν µέρει,
περιορίζοντας ακόµη περαιτέρω τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο.

2.1.4 Εγχώριο factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής (window dressing)
Το window dressing ως προϊόν factoring αποτελεί υποκατηγορία του Εγχωρίου factoring
χωρίς.αναγωγή και αφορά σε εκχώρηση επιταγών εκδόσεως εγκεκριµένων οφειλετών, οι
οποίες έχουν οπισθογραφηθεί από τον προµηθευτή. Οι οφειλέτες και σε αυτή την περίπτωση
πρέπει να χαρακτηρίζονται από φερεγγυότητα, εµπορικότητα και ευρεία διασπορά, ενώ το
ποσοστό χρηµατοδότησης του προµηθευτή ανέρχεται έως και σε 100%.
Σηµειώνεται ωστόσο, ότι σε αντίθεση µε το εγχώριο factoring χωρίς αναγωγή που
αφορά σε τιµολόγια, στο window dressing κατά κανόνα δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη
των εκχωρούµενων απαιτήσεων/επιταγών, καθώς οι επιταγές δεν είναι ουσιαστικά απαιτήσεις
αλλά µέσο πληρωµής. Το γεγονός της οπισθογράφησης των εκχωρούµενων επιταγών από
τον προµηθευτή συνεπάγεται την υπευθυνότητά του για την είσπραξή τους. Κι αυτό γιατί σε
περίπτωση σφράγισης µιας επιταγής, ο κοµιστής δικαιούται νοµικά να στραφεί εναντίον
τόσο του εκδότη όσο και των οπισθογράφων.
Γίνεται, λοιπόν προφανές, ότι το window dressing είναι προϊόν χωρίς.αναγωγή µόνο
κατ’ όνοµα και όχι κατ’ ουσία, από τη στιγµή που διατηρείται η ευθύνη του προµηθευτή για
την εξόφληση της απαίτησης και το δικαίωµα του πράκτορα να απαιτήσει από τον
προµηθευτή την κάλυψη µιας επιταγής σε περίπτωση µη πληρωµής της από τον εκδότη.
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Η ονοµασία window dressing προκύπτει από την επίδραση του εν λόγω προϊόντος
factoring στον ισολογισµό του προµηθευτή. Καθώς ο προµηθευτής εκχωρεί στον πράκτορα
επιταγές πελατείας του, µειώνονται οι εµφανιζόµενες στο κυκλοφορούν ενεργητικό
απαιτήσεις του µε ταυτόχρονη αύξηση του ταµείου, χωρίς να ενισχύεται ο λογαριασµός των
υποχρεώσεων προς τράπεζες. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο προµηθευτής εµφανίζει αυξηµένη
ρευστότητα χωρίς δανειακή επιβάρυνση και κατ’ επέκταση χωρίς επιδείνωση της
κεφαλαιακής του διάρθρωσης, µε αποτέλεσµα την βελτίωση της εικόνας του ισολογισµού του
window dressing(3).

2.1.5 Προεξόφληση τιµολογίων υπό ειδικούς όρους και προϋποθέσεις
Η προεξόφληση τιµολογίων υπό ειδικούς όρους και προϋποθέσεις περιλαµβάνει τη
χρηµατοδότηση του προµηθευτή-πελάτη έναντι των εκχωρηµένων επιχειρηµατικών
απαιτήσεων και τη διαχείριση τους (χωρίς είσπραξη).
Ο προµηθευτής-πελάτης και η τράπεζα απαγγέλουν την εκχώρηση των απαιτήσεων
στο χρεώστη, ωστόσο οι εισπράξεις διενεργούνται από τον προµηθευτή-πελάτη, που στην
ουσία λειτουργεί ως «αντιπρόσωπος/πράκτορας» της τράπεζας. Ο προµηθευτής εισπράττει
από το ποσό κάθε εκχωρηµένης απαίτησης στο τέλος της περιόδου πίστωσης από τον
χρεώστη και αποδίδει τις εισπράξεις στην τράπεζα (ουσιαστικά επιστρέφει το ποσό
χρηµατοδότησης στην τράπεζα καταβάλλοντας επιπλέον τους τόκους).
Η τράπεζα παρακολουθεί την πορεία των εισπράξεων ώστε να έχει τη δυνατότητα να
ασκήσει δικαίωµα αναγωγής όταν και εφόσον κριθεί σκόπιµο. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις
πελατών και χρεωστών µε υψηλό δείκτη φερεγγυότητας το προϊόν αυτό µπορεί να
συνδυαστεί και µε την ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου χωρίς δικαίωµα αναγωγής(2).

2.1.6 Εµπιστευτικό factoring
Το εµπιστευτικό factoring περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση του προµηθευτή-πελάτη έναντι
των εκχωρηµένων επιχειρηµατικών απαιτήσεων και της διαχείρισης τους χωρίς ωστόσο να
αναγγέλλεται η εκχώρηση στους χρεώστες, οι οποίοι εξακολουθούν να εξοφλούν τον
προµηθευτή. Το ποσοστό χρηµατοδότησης είναι έως και 85% συνήθως.
Ο προµηθευτής στο τέλος της περιόδου πίστωσης κάθε εκχωρηµένης απαίτησης,
αποδίδει τις εισπράξεις στην τράπεζα (ουσιαστικά επιστρέφει το ποσό της χρηµατοδότησης
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στην τράπεζα, καταβάλλοντας επιπλέον τους τόκους). Εποµένως η τράπεζα παρακολουθεί
την πορεία των εισπράξεων, ώστε να µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αναγωγής. Πρόκειται
ως επί το πλείστον, για πρακτική που εφαρµόζεται στην εγχώρια αγορά σε περιπτώσεις που ο
χρεώστης δεν επιθυµεί την εκχώρηση των απαιτήσεων του στην τράπεζα.
Γενικότερα, το εµπιστευτικό factoring αποτελεί την ιδανική λύση σε περιπτώσεις που
οι οφειλέτες τους οποίους ενδιαφέρεται να εκχωρήσει ο προµηθευτής δεν αποδέχονται τη
διαδικασία του factoring για λόγους εσωτερικής πολιτικής. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν
ορισµένα Super-Markets, αλλά και µεγάλες εταιρείες όπως το Praktiker και η BP.
Θεωρείται προϊόν υψηλού κινδύνου και συνήθως διενεργείται ως factoring µε
δικαίωµα αναγωγής, ωστόσο µπορεί να συνδυαστεί και µε ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου
χωρίς δικαίωµα αναγωγής σε περιπτώσεις πελατών και χρεωστών µε υψηλό δείκτη
φερεγγυότητας και αποδεδειγµένης ικανοποιητικής συναλλακτικής συµπεριφοράς(2).

2.1.7 Χρηµατοδοτικό factoring (bulk factoring)
Το χρηµατοδοτικό factoring περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση του προµηθευτή-πελάτη χωρίς
καθόλου διαχείριση των εκχωρηµένων απαιτήσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα είδος
εµπιστευτικού factoring (δεν αποστέλλονται αναγγελίες) κατά το οποίο ο πελάτης
χρηµατοδοτείται µε την ταυτόχρονη προσκόµιση και εκχώρηση απαιτήσεων και αντίστοιχων
µεταχρονολογηµένων επιταγών. Όταν εισπραχθούν οι επιταγές γίνεται η τελική εκκαθάριση
αφού αφαιρεθούν οι τόκοι και οι προµήθειες.

2.1.8 Factoring µόνο για διαχείριση απαιτήσεων (maturity ή collection
factoring)
Το factoring µόνο για διαχείριση απαιτήσεων περιλαµβάνει µόνο τη διαχείριση και είσπραξη
των εκχωρηµένων απαιτήσεων , έναντι µιας συµφωνηµένης προµήθειας διαχείρισης, χωρίς
χρηµατοδότηση. Η τράπεζα και ο προµηθευτής-πελάτης αναγγέλλουν νοµότυπα την
εκχώρηση των απαιτήσεων στους χρεώστες, οι οποίοι στο τέλος της περιόδου πίστωσης θα
πρέπει να εξοφλήσουν τις οφειλές τους στην τράπεζα που θα αποδώσει (µετά από την τελική
εκκαθάριση) στον προµηθευτή-πελάτη το σύνολο των εξοφληµένων οφειλών(3).
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2.1.9 Καταναλωτικό factoring
Το καταναλωτικό factoring περιλαµβάνει ότι και το εγχώριο factoring µε δικαίωµα
αναγωγής, µε τη διαφορά ότι οι χρεώστες δεν είναι επιχειρήσεις, αλλά τελικοί καταναλωτές.
Στη συνηθέστερη µορφή του ακολουθείται η ίδια διαδικασία ε τη χορήγηση καταναλωτικών
δανείων της τράπεζας. Πολλές επιχειρήσεις ωστόσο, χρησιµοποιούν το καταναλωτικό
factoring για τη χρηµατοδότηση απαιτήσεων από πιστωτικά δελτία (πιστωτικές κάρτες) και
ως εκ τούτου, οι χρεώστες είναι τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύµατα έκδοσης των πιστωτικών
δελτίων(3).

2.2 ∆ιεθνές factoring
Το ∆ιεθνές factoring, αφορά της ανάγκες της επιχείρησης από τις συναλλαγές της στη διεθνή
αγορά. ∆ιακρίνεται σε δύο κατηγορίες: το εξαγωγικό factoring και το εισαγωγικό factoring (1).
Το εξαγωγικό factoring, απευθύνεται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν
στους αλλοδαπούς οφειλέτες τους µε όρους ανοιχτής πίστωσης (open account)(1).Το εισαγωγικό
factoring, απευθύνεται σε εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες αγοράζουν από τους αλλοδαπούς
προµηθευτές τους µε όρους ανοιχτής πίστωσης (open account)(1). Παρακάτω ακολουθούν οι
επιµέρους διακρίσεις του εξαγωγικού και του εισαγωγικού open factoring.

2.2.1 Εξαγωγικό factoring µε δικαίωµα αναγωγής
Το εξαγωγικό factoring µε δικαίωµα αναγωγής περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση, διαχείριση
και είσπραξη των εκχωρηµένων απαιτήσεων από εγκεκριµένους οφειλέτες, το ποσοστό
χρηµατοδότησης ανέρχεται συνήθως µέχρι και 90%. Η διαχείριση και η είσπραξη των
εκχωρηµένων επιχειρηµατικών απαιτήσεων γίνεται σε συνεργασία µε την ανταποκρίτρια
τράπεζα ή εταιρεία factoring, του εξωτερικού (της χώρας προς την οποία πραγµατοποιούνται
οι εξαγωγές). Το δικαίωµα αναγωγής ασκείται από την τράπεζα ή εταιρεία factoring που
δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά, στις περιπτώσεις παρατεταµένης καθυστέρησης ή
δηλωµένης αδυναµίας πληρωµής από τον οφειλέτη (εταιρεία του εξωτερικού). Στο εν λόγω
προϊόν η ευθύνη εξόφλησης των απαιτήσεων σε περίπτωση µη αποπληρωµής από µέρους
των οφειλετών βαραίνει τον προµηθευτή(3).
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2.2.2 Εξαγωγικό factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής
Το εξαγωγικό factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής περιλαµβάνει την χρηµατοδότηση,
διαχείριση

και

είσπραξη

των

εκχωρηµένων

απαιτήσεων

και

ασφάλιση

έναντι

προσυµφωνηµένης προµήθειας από εγκεκριµένους οφειλέτες, το ποσοστό χρηµατοδότησης
ανέρχεται µέχρι και 90%. Η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από µέρους της τράπεζας ή
εταιρείας factoring αφορά αποκλειστικά στους οφειλέτες για τους οποίους πραγµατοποιείται η
ασφάλιση πιστώσεων. Η τράπεζα ή εταιρεία factoring που δραστηριοποιείται στην εγχώρια
αγορά, ουσιαστικά αποζηµιώνει τον εξαγωγέα (πελάτη της), µέχρι ενός συγκεκριµένου ποσού
σε περίπτωση οικονοµικής αδυναµίας ή πτώχευσης του οφειλέτη. Η αποζηµίωση από τους
ανταποκριτές factors του εξωτερικού, σε περίπτωση µη είσπραξης εκχωρηµένων απαιτήσεων
από εγκεκριµένο οφειλέτη, ανέρχεται σε ποσοστό 100% επί της αξίας των απαιτήσεων(3).

2.2.3 Εισαγωγικό factoring µε ασφαλιστική κάλυψη πιστωτικού κινδύνου
(Εισαγωγικό factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής)
Αυτό το προϊόν περιλαµβάνει τη διαχείριση, είσπραξη των εκχωρηµένων απαιτήσεων και την
ασφαλιστική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Συνήθως τα αιτήµατα εισαγωγικού factoring
αποστέλλονται από την ανταποκρίτρια τράπεζα ή εταιρεία factoring του εξωτερικού, που
συνεργάζεται µε εταιρείες που πραγµατοποιούν εξαγωγές προς την Ελλάδα. Αξίζει όµως να
σηµειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις και ο εισαγωγέας (εγχώρια εταιρεία), µπορεί να αιτηθεί
συνεργασία, ώστε να προκύψει αµοιβαίο όφελος. (Για τον εισαγωγέα, καλύτεροι όροι
πληρωµής όπως ανοιχτός λογαριασµός αντί µετρητοίς έναντι φορτωτικών εγγράφων ή
ανοίγµατος ενέγγυας πίστωσης. Για τον εξαγωγέα, χρηµατοδότηση, ασφάλιση πιστωτικού
κινδύνου, αύξηση ανταγωνιστικότητας). Ο Έλληνας πράκτορας οφείλει να πληρώσει στον
ανταποκριτή factor τις απαιτήσεις σε ποσοστό 100%(2).

2.2.4 Εισαγωγικό factoring µόνο για διαχείριση απαιτήσεων (collection)
(εισαγωγικό factoring µε δικαίωµα αναγωγής)
Σε αυτό το προϊόν ο ρόλος του εγχώριου πράκτορα περιορίζεται στην είσπραξη των
απαιτήσεων από τους εγχώριους οφειλέτες και στην απόδοση των εισπράξεων στον
συνεργαζόµενο factor στο εξωτερικό(2).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ
FACTORING

3.1 Οι σκοποί του factoring
Με τη σύµβαση factoring επιδιώκονται (σωρευτικά ή διαζευκτικά) τρεις σκοποί: ένας
χρηµατοδοτικός, ένας διαχειριστικός και ένας ασφαλιστικός. Αντίστοιχες, όπως θα δούµε
παρακάτω, είναι και οι λειτουργίες που επιτελεί το factoring. Η διάκριση των τριών σκοπών
του factoring έχει ως εξής:
∆ιαχειριστικός Σκοπός: ο πράκτορας αναλαµβάνει µε τη σύµβαση factoring, τη
λογιστική παρακολούθηση των χρηµατικών απαιτήσεων, την είσπραξη των απαιτήσεων
ενδεχοµένως και τη δικαστική επιδίωξη της εισπράξεως, έτσι ώστε ο προµηθευτής να
απαλλάσσεται από την απασχόληση και τις δαπάνες που συνδέονται µε τις εν λόγω ενέργειες.
Μια επιχείρηση που θέλει να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας
δεδοµένων αλλά και να µην επιβαρυνθεί µε τις οργανωτικές δαπάνες που συνεπάγεται αυτή,
µπορεί να προσφύγει στη βοήθεια και στην οργανωτική δοµή του πράκτορα. Για τις υπηρεσίες
αυτές παρακρατεί ο πράκτορας ως αµοιβή, εκτός από τον παραπάνω προεξοφλητικό τόκο, και
ένα ποσοστό της απαίτησης που κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 0,5% και 1,5%.
Ασφαλιστικός Σκοπός: στη σύµβαση factoring συµφωνείται συνήθως ότι ο πράκτορας
θα πιστώσει τον λογαριασµό του πελάτη του µε το ποσό της απαίτησης, ακόµη και αν δεν
µπορέσει να την εισπράξει από τον οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, στην οποία γίνεται λόγος
για «γνήσιο» factoring, ο πράκτορας αναλαµβάνει τον κίνδυνο του µη εισπράξιµου της
απαίτησης. Εάν ο πράκτορας δεν µπορέσει να εισπράξει την απαίτηση λόγω αφερεγγυότητας
του οφειλέτη, δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση κατά του προµηθευτή. Τον κίνδυνο αυτόν
αναλαµβάνει όµως ο πράκτορας υπό την προϋπόθεση ότι η απαίτηση είναι ελεύθερη από
ενστάσεις, όπως λόγω ελαττώµατος του πράγµατος ή του έργου, πλάνης, εικονικότητας,
συµψηφισµού κτλ.
Χρηµατοδοτικός Σκοπός: ο προµηθευτής µεταβιβάζει στον πράκτορα τις εκκρεµείς
(ήδη γεννηµένες ή µέλλουσες να γεννηθούν) απαιτήσεις του από τη διάθεση αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών και ο πράκτορας του καταβάλλει αµέσως το σύνολο ή µέρος των
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απαιτήσεων, αφού αφαιρεί ένα ποσοστό που αντιστοιχεί στον προεξοφλητικό τόκο. Η
ρευστοποίηση αυτή των απαιτήσεων της επιχείρησης κατά των πελατών της εξασφαλίζει σ’
αυτή ρευστότητα και ευχέρεια οικονοµικής κίνησης(6).

3.2 Οι λειτουργίες του factoring
Η σύµβαση factoring, όπως και οι σκοποί της, µπορεί να διακριθεί σε τρεις βασικές και
ισότιµες λειτουργίες κατά κύριο λόγο, η διάκριση των οποίων πραγµατοποιείται ως εξής:
Στην Καθαρά ∆ιαχειριστική Λειτουργία, στην οποία περιλαµβάνεται η λογιστική και η
νοµική παρακολούθηση καθώς επίσης και η είσπραξη των απαιτήσεων εκ µέρους του
πράκτορα. Με την ανάληψη των διαχειριστικών εργασιών από τον πράκτορα εξαλείφεται
για τον προµηθευτή ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται για να τις πραγµατοποιήσει.
Επιπλέον η επιχείρηση εξοικονοµεί έξοδα διοικητικής λειτουργίας µε τη χρήση λιγότερου
προσωπικού και µικρότερων δαπανών, ενώ αυξάνονται οι ταµιακές ροές της, εξαιτίας της
χρησιµοποίησης ανεπτυγµένων λογιστικών µεθόδων παρακολούθησης και αποτελεσµατικών
µεθόδων είσπραξης των απαιτήσεων από τον πράκτορα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη
διατήρηση καλών σχέσεων µε τους πελάτες και την αύξηση του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης.
Στην Ασφαλιστική Λειτουργία, αφορά στην απαλλαγή του προµηθευτή από τον
κίνδυνο αφερεγγυότητας ή καθυστέρησης πληρωµών των πελατών του, τον οποίο εν
αναλαµβάνει ο πράκτορας. Στη θεωρία ο κίνδυνος αφερεγγυότητας αναλαµβάνεται στο
factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής από τον πράκτορα. Η κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου
επιτυγχάνεται µε την ανάληψη εκ µέρους του πράκτορα της υποχρέωσης εξόφλησης των
απαιτήσεων στον προµηθευτή και αν ακόµα ο οφειλέτης δεν του τις εξοφλεί. Με την
αξιολόγηση από τον πράκτορα της πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών της επιχείρησης
του προµηθευτή επιτυγχάνεται η µείωση του κινδύνου αναφορικά µε τις επισφαλείς
απαιτήσεις.
Στη Χρηµατοδοτική Λειτουργία, καθώς το factoring είναι µια µορφή δανειοδότησης
στην οποία ο πράκτορας προεξοφλεί ποσοστό του δανείου στον πελάτη του, συνήθως
80%. Στη χρηµατοδοτική λειτουργία λοιπόν, ο προµηθευτής µεταβιβάζει στον πράκτορα µια
απαίτηση έναντι προκαταβολής της αξίας της. Ο πράκτορας κρατά το υπόλοιπο 20% έως
την λήξη της πίστωσης των οφειλετών οπότε και το αποδίδει στον πελάτη αφαιρώντας και
ένα µέρος ως αµοιβή για τις υπηρεσίες του, κυρίως για ασφάλεια, σε περίπτωση µη
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πληρωµής κάποιου εκ των οφειλετών του προµηθευτή. Επίσης ορίζεται ανώτατο ποσό
(πλαφόν) έως το οποίο µπορεί να φθάσει το ύψος των περιερχόµενων στον πράκτορα
απαιτήσεων του προµηθευτή(5).

3.3 Η σύµβαση factoring και τα πρόσωπά της
Η σύµβαση factoring είναι σε γενικές γραµµές τυποποιηµένη και λίγα στοιχεία
µεταβάλλονται όσον αφορά τις ειδικές µορφές/είδη factoring, τις οποίες συµφωνούν οι
µέλλοντες να συνεργασθούν, αφενός µεν ο factor και αφετέρου ο προµηθευτής, αναλόγως προς
κάθε κατηγορία.
Ο factor, είναι κατά κανόνα θυγατρική εταιρεία τραπέζης ή άλλου χρηµατοδοτικού
οργανισµού, ο οποίος διαθέτει χρηµατικά κεφάλαια προς εκµετάλλευση, γνωρίζει ότι
εισέρχεται στην περιοχή του επιχειρηµατικού κινδύνου, αλλά επειδή τα κεφάλαια του τα γυρίζει
πολλές φορές ετησίως ανά πελάτη, έχει και τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζει το επιτόκιο
δανεισµού όποτε κρίνει ότι είναι λογικό να υποστεί και κάποια ζηµία αν και για αυτές
ασφαλίζεται σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Έχει αντισυµβαλλόµενο τον προµηθευτή και µε
τον όρο τούτο εννοείται το πρόσωπο εκείνο, φυσικό ή νοµικό (π.χ. εταιρεία), το οποίο παράγει
ή και εµπορεύεται οικονοµικά αγαθά και διανέµει αυτά µέσω των εµπόρων, οι οποίοι
αγοράζουν µεν χονδρικώς, αλλά πουλούν λιανικώς, χωρίς το τελευταίο τούτο στοιχείο να είναι
δεσµευτικό.
Ο προµηθευτής, συµβάλλεται µε τον factor, ώστε συνήθως µία σταθερή ηµέρα κάθε
εβδοµάδος, ο πρώτος να παραδίδει στο δεύτερο, το λεγόµενο «πακέτο τιµολογίων» βάσει του
οποίου τηρείται ο σχετικός «αλληλόχρεος λογαριασµός» εάν η σύµβαση περιλαµβάνει και
χρηµατοδότηση και διενεργούνται όσα δια της συµβάσεως έχουν συνοµολογηθεί.
Ο factor πριν από την υπογραφή της συµβάσεως, ελέγχει την οικονοµική
κατάσταση του προµηθευτή, αλλά κυρίως των πελατών του τελευταίου, επειδή από την
οικονοµική τους κατάσταση εξαρτάται όλο το σύστηµα παροχών τις οποίες ο factor θα
αναλάβει να παράσχει στον προµηθευτή. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι ο factor έχει το
δικαίωµα να αποκλείσει από την κατάσταση πελατών του προµηθευτή όσους πελάτες του
τελευταίου κρίνει ότι δεν εκπληρούν τις προϋποθέσεις εκείνες, που εξασφαλίζουν την οµαλή
ροή των γεγονότων.
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Ένα από τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της συµβάσεως factoring είναι, ότι αυτή είναι
συνεχής και ότι κανονικά δεν διακόπτεται, εκτός και αν συµβούν βίαια και εξαιρετικά
γεγονότα, τα οποία, όπως στην πρακτική έχουν αποδειχθεί αποτελούν µάλλον την εξαίρεση και
όχι τον κανόνα, εξού και η τεράστια και επιτυχηµένη εξάπλωση του θεσµού, όπως επίσης και
τα διογκωµένα ετησίως κέρδη των factors.
Κατά τον βασικό κανόνα της συµβάσεως, ο factor αγοράζει ή καλύτερα αναλαµβάνει
τις απαιτήσεις που προέρχονται από το σύνολο των πωλήσεων τις οποίες διενεργεί ο
προµηθευτής και βάσει αυτών του παρέχει χρηµατοδότηση ή και εξυπηρετήσεις, όπως
περιγράφονται σε κάθε µία από τις κατηγορίες και παραλλαγές του factoring. Από το σύνολο
των πωλήσεων τις οποίες διενεργεί, οι factors δεν δέχονται τις εξής πέντε κατηγορίες
απαιτήσεων του προµηθευτή(8):
1. Πωλήσεις, τις οποίες ο προµηθευτής διενεργεί προς τους προµηθευτές του.
2. Πωλήσεις, τις οποίες έχει υπό παρακαταθήκη, οι οποίες ενδέχεται να ανακληθούν.
3. Πωλήσεις προς το προσωπικό της επιχειρήσεως του προµηθευτή.
4. Πωλήσεις προς Συνεργάτες ή συνεταίρους.
5. Ευνόητο είναι, ότι πωλήσεις µετρητοίς εξαιρούνται από τις συναλλαγές του factoring.
H σύµβαση factoring είναι εξαιρετικώς λεπτοµερειακό έγγραφο και περιέχει
λεπτοµερείς όρους, που αποδεικνύουν την ακριβή κατηγορία-είδος factoring και τις πράξεις,
που ακολουθούνται ή και τα στάδια των διαφόρων πράξεων, είτε από την πλευρά του factor
είτε από την πλευρά του προµηθευτή. Πέραν αυτών καθορίζεται επακριβώς ποιο είναι το
περιεχόµενο ορισµένων όρων τους οποίους περιέχει η εν λόγω σύµβαση ως και τα έντυπα, τα
οποία οι συµβαλλόµενοι γνωστοποιούν ή και τα κυκλοφορούν µεταξύ τους όπως είναι η
επιστολή που συνοδεύει το «πακέτο τιµολογίων» ή ακόµη και το ακριβές περιεχόµενο του
«αλληλόχρεου λογαριασµού», ο οποίος συγχρόνως διασπάται και σε δύο άλλους, όπου µε
αυτήν την εγγραφή παρακολουθούνται τόσο η κίνηση των τιµολογίων όσο και η κίνηση του
λογαριασµού χρηµατοδοτήσεως(8).
Επίσης, καθορίζονται οι όροι βάσει των οποίων αρχίζει και τερµατίζεται ο λογαριασµός
και η σύµβαση, ως και τα µέτρα µε τα οποία θα λαµβάνονται στην περίπτωση κατά την οποία,
τόσο ο προµηθευτής, όσο και ένας ή περισσότεροι πελάτες του διαλύσουν την επιχείρηση τους
ή αυτή οδηγηθεί στη διαδικασία πτωχεύσεως. Πέραν αυτών, ρυθµίζονται και θέµατα
σχετιζόµενα προς τις λεπτοµέρειες των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων
και ιδίως προς τις πολλές αιρέσεις, αναβλητικές ή διαλυτικές, που περιέχει η σύµβαση.
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3.4 Οι υπηρεσίες που προσφέρει το factoring
Γενικά θα πρέπει να τονιστεί ότι το factoring είναι άµεσα συνυφασµένο µε το τρίπτυχο των
τριών κλασικών λειτουργιών, που αναφέρθηκαν ποιο πάνω: ∆ηλαδή, µε την ανάληψη του
πιστωτικού κινδύνου εκ µέρους του factor (Ασφαλιστική Λειτουργία), µε τη διαχείριση των
εκχωρούµενων απαιτήσεων κατά των πελατών του προµηθευτή (Καθαρά ∆ιαχειριστική
Λειτουργία) και µε τη χρηµατοδότηση (Χρηµατοδοτική Λειτουργία).
Πέρα όµως από τις χαρακτηριστικές αυτές υπηρεσίες αναπτύχθηκαν και άλλες νέες
εξειδικευµένες υπηρεσίες, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις συνεχώς διαφοροποιούµενες
ανάγκες των προµηθευτών. Εποµένως, οι υπηρεσίες που προσφέρει ο factor είναι οι εξής:
Χρηµατοδότηση: θεωρείται η κυριότερη υπηρεσία. Η χρηµατοδότηση του
προµηθευτή από τον factor µπορεί να γίνει είτε πριν από την αποστολή του εµπορεύµατος,
µε σκοπό την προετοιµασία της σχετικής παραγγελίας (προχρηµατοδότηση), είτε µετά την
αποστολή του εµπορεύµατος και την προσκόµιση του αντίστοιχου τιµολογίου και τυχόν
άλλων εγγράφων, η οποία είναι και η συνηθέστερη στην πράξη, ενώ η πρώτη είναι µάλλον
σπάνια και χορηγείται µόνο σε πελάτες απόλυτα ελεγµένης φερεγγυότητας. Η
χρηµατοδότηση µπορεί να γίνει.
Με τον όρο της µη αναγωγής του factor κατά του προµηθευτή, δηλ. της παραίτησης
του πρώτου από το δικαίωµα που έχει κάθε τράπεζα στις παραδοσιακές µορφές
χρηµατοδότησης να στραφεί κατά του χρηµατοδοτούµενου πελάτη της σε περίπτωση που ο
οφειλέτης της εκχωρηθείσας απαίτησης δεν εκπληρώσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του, όπως
για παράδειγµα στα αξιόγραφα. Είτε µε διατήρηση του δικαιώµατος αναγωγής εκ µέρους του
factor(7).
Κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου: Η εταιρία factoring ενεργεί και σαν ασφαλιστικός
οργανισµός, δεδοµένου ότι αναλαµβάνει τον κίνδυνο που απορρέει από ενδεχόµενη οικονοµική
αδυναµία του πελάτη του προµηθευτή να εξοφλήσει την οφειλή του. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η
παρεχόµενη στον προµηθευτή πιστωτική κάλυψη αφορά µόνο τους εµπορικούς κινδύνους και όχι
τους πολιτικούς. Ακόµη απαραίτητη προϋπόθεση για τη µετάθεση στον factor του πιστωτικού
κινδύνου είναι η εκχώρηση σ’ αυτόν, εκ µέρους του χρηµατοδοτούµενου επιχειρηµατία, µιας
απαίτησης νοµικά άψογης, ελεύθερης από βάρη, ενστάσεις, διεκδικήσεις τρίτων και άλλες νοµικές
εµπλοκές.

∆ιαχείριση και Λογιστική Παρακολούθηση Απαιτήσεων: Το είδος της υπηρεσίας
αυτής έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
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αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα σχετικά µε τη λογιστική παρακολούθηση των
απαιτήσεών τους, την εφαρµογή των πολύπλοκων διατάξεων του ΚΦAΣ, την υποβολή των
δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ κλπ. καθώς επίσης και το ότι δεν µπορούν να
διατηρούν, για λόγους κόστους, οργανωµένο λογιστήριο το οποίο απαιτεί έµπειρο και
εποµένως υψηλόµισθο προσωπικό. Μάλιστα όσες επιχειρήσεις έχουν εποχιακό χαρακτήρα,
δεν είναι σε θέση να καλύψουν την επιβάρυνση ενός λογιστηρίου κατά τη νεκρά περίοδο.
Η διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων που εκχωρούνται στο
factor περιλαµβάνει τη διενέργεια των απαιτούµενων λογιστικών εγγραφών, την τήρηση
στατιστικών στοιχείων των πωλήσεων, την πληρωµή των τιµολογίων, την περιοδική
αποστολή στον προµηθευτή ενηµερωτικών καταστάσεων µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία
(πληρωθέντα και εκκρεµή τιµολόγια κατά πελάτη, συνολικό υπόλοιπο εκχωρηµένων
απαιτήσεων κα.). επίσης περιλαµβάνει και την είσπραξη απαιτήσεων αλλά και την άσκηση
µε κατάλληλο τρόπο πιέσεων στον οφειλέτη (µε εξώδικα ή και δικαστικά µέσα) στην
περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται έγκαιρα στις υποχρεώσεις του(7).
Πληροφορίες Φερεγγυότητας για τους Αγοραστές των Εµπορευµάτων: Η υπηρεσία
αυτή εκτιµάται ιδιαίτερα κυρίως από τους εξαγωγείς. Με τις τόσο ραγδαίες διαρθρωτικές
αλλαγές που υφίστανται οι επιχειρήσεις µιας χώρας καθώς και η οικονοµική αστάθειά τους,
δυσκολεύεται η σωστή και επαρκής πληροφόρηση του προµηθευτή άλλης χώρας, στον οποίο
δεν επαρκούν οι δικές του µόνο πηγές πληροφόρησης. Αποτέλεσµα είναι να θεωρείται
πολύτιµη αυτή η υπηρεσία που παρέχει ο factor.
Παροχή συµβουλών marketing και υπόδειξη νέων πελατών: Και αυτή η υπηρεσία
παρουσιάζει αυξηµένη ζήτηση περισσότερο από εξαγωγείς και ιδιαίτερα από µικροµεσαίες
επιχειρήσεις που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα για δικό τους οργανωµένο τµήµα
marketing. Πρόκειται για µια πρόσφατη υπηρεσία του factor, µε την οποία γίνεται
προσπάθεια να καλυφθεί ο τόσο νευραλγικός αυτός τοµέας, µιας και οι ανάγκες των
επιχειρήσεων αυξάνονται συνεχώς.
Οι εταιρείες factoring λοιπόν, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, έχουν
καθολική εικόνα των διαφόρων κλάδων της αγοράς αλλά διαθέτουν και οργανωµένα
τµήµατα marketing µε εξειδικευµένα στελέχη έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν
χρήσιµες συµβουλές και πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους (εξαγωγείς ιδίως, που είναι
δύσκολο να γνωρίζουν τις παγκόσµιες αγορές) σχετικά µε την προβλεπόµενη ζήτηση των
προϊόντων τους, τα κανάλια διάθεσης, την κατάσταση του ανταγωνισµού, την αναγκαία
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διαφήµιση, τις ισχύουσες τελωνειακές διαδικασίες, τα συναλλακτικά ήθη, τυχόν
ιδιαιτερότητες της χώρας εξαγωγής κλπ. Τέλος υποδεικνύουν στον πελάτη-προµηθευτή, και
νέες αγορές ενδιαφερόµενες, µε πρόσφορο έδαφος για το προϊόν τους(7).

3.5 Η διαδικασία του factoring
Γενική περιγραφή της λειτουργίας του factoring
Το factoring είναι ένα εξειδικευµένο χρηµατοοικονοµικό προϊόν, όπως αναφέρθηκε και ποιο
πάνω, το οποίο αποτελεί µια τριµερή συναλλαγή µεταξύ: (α) ενός χρηµατοοικονοµικού
οργανισµού (factor), (β) µιας επιχείρησης (προµηθευτής) που πωλεί αγαθά ή προσφέρει
υπηρεσίες επί πιστώσει στους αγοραστές-πελάτες της (γ).
Ο factor αγοράζει τις απαιτήσεις του προµηθευτή, δηλαδή τα τιµολόγια εισπρακτέα
επί πιστώσει, και από εκεί και πέρα διαχειρίζεται την πίστωση που έχει δοθεί στους
αγοραστές-πελάτες ως την τελική της είσπραξη, χορηγώντας άµεσα προκαταβολή (συνήθως
έως 80%) επί της τιµολογιακής αξίας. Αυτή είναι σε γενικές γραµµές η διαδικασία
λειτουργίας του factoring(10).
Το factoring ώµος, όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 2, διακρίνεται σε δύο κύριες
ενότητες, το Εγχώριο factoring και το ∆ιεθνές factoring. Με βάση λοιπόν τη διάκριση αυτή,
θα αναλύσουµε περαιτέρω την διαδικασία λειτουργίας του factoring, τόσο του Εγχώριου όσο
και του ∆ιεθνούς.

3.5.1 Η διαδικασία του ∆ιεθνούς factoring
Το ∆ιεθνές factoring εξειδικεύεται κυρίως στον τοµέα των εξαγωγών, δηλαδή στην ανάληψη της
ευθύνης της είσπραξης των τιµολογίων που αφορούν εξαγόµενα προϊόντα και αντίστοιχα στις
δραστηριότητες που αφορούν τα εισαγόµενα προϊόντα. Οπότε έχουµε το εξαγωγικό και το
εισαγωγικό factoring (βλ. Κεφάλαιο 2). Στην παρούσα παράγραφο, θα δούµε τη σχηµατική
απεικόνιση της διαδικασίας λειτουργίας του ∆ιεθνούς factoring την οποία και θα αναλύσουµε
συνοπτικά.
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∆ιαδικασία ∆ιεθνούς Factoring

Πηγή: Attica Bank, (2012-2013)

Η εταιρεία Α (εξαγωγέας
εξαγωγέας) της τράπεζας Β (πράκτορας) έχει υπογράψει σύµβαση και
έχει συµφωνήσει να εκχωρεί τις επιχειρηµατικές απαιτήσεις της έναντι χρεωστών του
εξωτερικού µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση και χρηµατοδότηση τους έναντι
συµφωνηµένης

προµήθειας

διαχείρισης

και

επιτοκίου

χρηµατοδότησης

αντίστοιχα.

Παράλληλα η εταιρεία Α έχει αναθέσει την αξιολόγηση των χρεωστών της ∆ (εταιρείες του
εξωτερικού) στην Τράπεζα Β µέσω του ∆ικτύου των ανταποκριτών της Γ (ανταποκρίτρια
τράπεζα), ώστε να καθοριστεί ένα επιθυµητό πιστωτικό όριο (διαχείρισης
διαχείρισης και ασφάλισης),
διευκρινίζοντας τη περίοδο πίστωσης και το νόµισµα µε το όποιο θα πραγµατοποιηθούν οι
πληρωµές(9).

3.5.2 Η διαδικασία του Εγχώριου
Ε
factoring
Το Εγχώριο factoring δραστηριοποιείται στην εσωτερική αγορά, δηλαδή, στην ανάληψη της
ευθύνης της είσπραξης των τιµολογίων που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας, µπορεί να εφαρµοσθεί σε όλες τις επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις αλλά
κυρίως, στις µικροµεσαίες
κροµεσαίες και µεταποιητικές επιχειρήσεις, καθώς αυτές οι επιχειρήσεις
αντιµετωπίζουν συνήθως προβλήµατα διαχείρισης, χρηµατοδότησης και πιστωτικού
κινδύνου.
Το σύστηµα του Εγχώριου
γχώριου factoring χρησιµοποιεί τρεις βασικούς παράγοντες, τον
προµηθευτή-εκχωρητή, τον factor
actor και τον πελάτη-αγοραστή των προϊόντων του προµηθευτή.
27

Η συµφωνία µεταξύ του factor
actor και του προµηθευτή, µπορεί να είναι εµπιστευτική,
εµπιστευτική να µην τη
γνωρίζει ο πελάτης. Ακόµη το factoring µπορεί να γίνει µε ή χωρίς το δικαίωµα της αναγωγής,
ανάλογα µε τη συµφωνία.
Το Εγχώριο factoring
actoring συµβάλλει στη βελτίωση των πιο κάτω προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν κυρίως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις όπως:
•

της ρευστότητας

•

της Αφερεγγυότητας
γγυότητας (πιστωτικού κινδύνου)

•

της Λογιστικής παρακολούθησης των πωλήσεων

•

του κόστους των εισπράξεων
εισπράξεω των τιµολογίων

•

της χρηµατοδότησης, των µεταχρονολογηµένων επιταγών κλπ

Ακολουθεί η σχηµατική απεικόνιση της διαδικασίας του Εγχώριου factoring,
factoring καθώς επίσης
και µια συνοπτική, αλλά συνάµα περιεκτική ανάλυση της διαδικασίας λειτουργίας του.
∆ιαδικασία Εγχώριου Factoring

Πηγή: Attica Bank, (2012-2013)

Ο προµηθευτής έχει υπογράψει σύµβαση, έχει συµφωνήσει και εκχωρεί στην τράπεζα
(πράκτορας) τις επιχειρηµατικές απαιτήσεις της µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση και
χρηµατοδότησή

τους

έναντι

συµφωνηµένης

χρηµατοδότησης αντίστοιχα.
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προµήθειας

διαχείρισης

και

επιτοκίου

Με την ολοκλήρωση της εµπορικής πράξης (πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών)
µεταξύ της εταιρείας (προµηθευτής) και του πελάτη-οφειλέτη, την έκδοση τιµολογίων και την
παραλαβή των προϊόντων-υπηρεσιών και µε την προϋπόθεση ότι η τράπεζα έχει εξετάσει τη
φερεγγυότητα του οφειλέτη και έχει συµφωνήσει για την εκχώρηση των συγκεκριµένων
τιµολογίων, ο προµηθευτής εκχωρεί τις απαιτήσεις (αποστέλλει τα αντίγραφα των τιµολογίων)
στην τράπεζα και την ενηµερώνει για τυχόν ιδιαίτερες συµφωνίες πληρωµής. Ο προµηθευτής
ενηµερώνει τον οφειλέτη για την εκχώρηση της απαίτησης στην τράπεζα. Η τράπεζα µε τον
έλεγχο των τυπικών στοιχείων επί των τιµολογίων, χρηµατοδοτεί (έως 80% συνήθως) τον
προµηθευτή στο συµφωνηµένο ποσοστό την αξία των τιµολογίων και αναλαµβάνει τη
διαχείριση και είσπραξη των εκχωρηµένων απαιτήσεων. Μετά την πάροδο της περιόδου
πίστωσης και την είσπραξη των απαιτήσεων από την τράπεζα, γίνεται η τελική εκκαθάριση
και αποδίδονται τα ανάλογα χρηµατικά ποσά στον προµηθευτή(9).
Μολονότι ο προµηθευτής αποτελεί το «κλειδί» για την οικονοµική συναλλαγή του
factoring, ο πράκτορας υλοποιεί και ενσαρκώνει την ουσία της συνολικής του οντότητας. Οι
χρηµατοδοτικές, ασφαλιστικές και διαχειριστικές (οι τρεις βασικές λειτουργίες του factoring)
υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων,
σύµφωνα µε τα δεδοµένα του φαινοµένου, απαιτούν µία οικονοµική δραστηριότητα, η οποία
µπορεί να ασκηθεί µόνο από µεγάλους οργανισµούς, µε ορθολογιστική οργάνωση, γνώσεις,
εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο προσωπικό, διασυνδέσεις και κυρίως επαρκή οικονοµικά
κεφάλαια.
Συγκεκριµένα, µία εταιρεία η οποία παρέχει χρηµατοδοτήσεις και αναλαµβάνει
διαχειριστικές και ασφαλιστικές ευθύνες είναι αναγκαίο η ίδια να διαθέτει σηµαντικά
κεφάλαια. Συνεπώς η εµπλοκή των τραπεζών ως τέτοιων ή µέσω θυγατρικών εταιρειών τους
στο χώρο του factoring προέκυψε ως µία ανάγκη της οικονοµικής φύσης του φαινοµένου της
πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων και του µεγάλου ρίσκου που συνεπάγεται σε
οικονοµικά µεγέθη. Οι τράπεζες εξ’ ορισµού διαθέτουν το οικονοµικό και οργανωτικό
υπόβαθρο για να καλύψουν µε επάρκεια και συνέπεια τις χρηµατοδοτικές, διαχειριστικές και
ασφαλιστικές απαιτήσεις του θεσµού του factoring. ∆εν είναι έτσι τυχαίο ότι οι µεγάλες
ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως για παράδειγµα η Deutsche Bank, ελέγχουν σε ποσοστό σχεδόν
100% τις εταιρείες factoring. Οι εταιρείες πλέον που αναπτύσσουν τις δραστηριότητες
factoring στον ευρωπαϊκό χώρο είναι κεφαλαιουχικής µορφής. Και στην Ελλάδα µε το ν.
1905/1990 η άσκηση του factoring επιτρέπεται µόνο από τράπεζες ή ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ)
µε ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο και µε άδεια της τράπεζας της Ελλάδας, η οποία ασκεί τον
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έλεγχο και την εποπτεία στις εν λόγω τράπεζες ή εταιρείες, επιβάλλοντας όπου χρειάζεται
κυρώσεις. Μάλιστα µε το ν. 2076/1992 το factoring υπολογίζεται στις δραστηριότητες των
πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων(2).

3.6 Τα βασικά χαρακτηρίστηκα των απαιτήσεων
Το αντικείµενο της πρακτορείας, δηλ. του factoring, είναι οι απαιτήσεις έναντι τρίτωνοφειλετών, που δηµιουργούνται από την επιχειρηµατική δραστηριότητα του προµηθευτή. Για
αυτό το λόγο, ο Έλληνας νοµοθέτης σωστά και ακριβολογώντας ονόµασε το factoring
«πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων». Οι απαιτήσεις πρέπει να παρουσιάζουν
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά για να γίνουν αποδεκτές από τον factor (στην ενότητα 3.3,
αναφέρθηκαν συνοπτικά οι πέντε περιπτώσεις απαιτήσεων τις οποίες δεν δέχεται ο factor). Τα
χαρακτηριστικά αυτά. συµβάλλουν καταλυτικά στην οικονοµικά υγιή και αποδοτική
λειτουργία του.
Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι απαιτήσεις για να γίνουν
αποδεκτές από τον πράκτορα ή factor, είναι τα ακόλουθα(2):
1. Αρχικά το factoring αφορά στις λεγόµενες τιµολογιακές απαιτήσεις. Το τιµολόγιο είναι
ένα έγγραφο που περιέχει µία σειρά από χρήσιµα και ακριβή στοιχεία για την απόδειξη
της οικονοµικής συναλλαγής και ιδίως τη συγκεκριµένη απαίτηση στο τίµηµα, η οποία
αποτελεί και το µέσο µε το οποίο θα πραγµατοποιηθεί η µεταβίβαση της απαίτησης
στον πράκτορα, θα διευκολυνθεί η είσπραξή της και συν τοις άλλοις θα αντληθούν
αξιολογήσιµα στοιχεία για τον οφειλέτη και το αντικείµενο της συναλλαγής, πάνω στο
οποίο ο πράκτορας µπορεί να εδραιώσει εξασφαλιστικά δικαιώµατα.
2. Οι απαιτήσεις πρέπει να προέρχονται από πωλήσεις εµπορευµάτων ή παροχή
υπηρεσιών. Μόνο τότε το factoring είναι ωφέλιµη και αποδοτική υπηρεσία για τον
προµηθευτή και κερδοφόρα δραστηριότητα για τον πράκτορα. Αυτές οι επιχειρήσεις
(προϊόντων/υπηρεσιώνν) διαθέτουν συνήθως έναν ευρύ κύκλο σταθερής πελατείας και
διακρίνονται από τάσεις ανάπτυξης, που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη για
κεφάλαια κίνησης. Συγκεκριµένα, αυτές οι επιχειρήσεις, όπως δείχνει η βιβλιογραφία
και η εµπειρία, έχουν κατά κανόνα απαιτήσεις τιµολογιακές, βραχυπρόθεσµης
πιστωτικής εκκρεµότητας και υφίστανται έναντι οφειλετών των οποίων η φερεγγυότητα
µπορεί σχετικά ευχερώς να ελέγχεται.
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3. Η πιστωτική εκκρεµότητα δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 180 ηµερών ούτε
µικρότερη των 10 ηµερών.
4. Οι απαιτήσεις δεν πρέπει να υφίστανται έναντι απλών καταναλωτών (τελικοί
αγοραστές), επειδή όπως είπαµε αφενός τα τιµολόγια θα είναι περιορισµένου
οικονοµικού ύψους, αφετέρου θα καθίσταται εκ των πραγµάτων επαχθής κάθε έλεγχος
φερεγγυότητας των οφειλετών.

5. Οι απαιτήσεις δεν πρέπει να είναι µικρής αξίας και δη κάτω από το όριο που τάσσει ο
πράκτορας, αφού η ανάληψη της διαχείρισής τους θα είναι οικονοµική ασύµφορη για
αυτόν.

3.7 Οι οφειλέτες στο factoring
Οι οφειλέτες στο factoring δεν µπορούν να ανήκουν στην κατηγορία των τελικών
αγοραστών-καταναλωτών, ούτε στην κατηγορία των πληρωτών τοις µετρητοίς. Το factoring
µε άλλα λόγια, προσιδιάζει σε περιπτώσεις απαιτήσεων επιτηδευµατία κατά επιτηδευµατία
από συναλλαγές µε πίστωση του τιµήµατος των εµπορευµάτων ή της αµοιβής για την παροχή
υπηρεσιών, υπ’ αυτή την έννοια δεν έχει επαχθείς συνέπειες για τον οφειλέτη. Αντίθετα, ο
τελευταίος µπορεί να εµπιστεύεται την επιχείρηση που έχει καταφύγει στις υπηρεσίες του
πράκτορα, αφού µόνο υγιείς και φερέγγυες επιχειρήσεις γίνονται δεκτές για factoring(2).

3.8 Οι επιχειρήσεις που ενδείκνυται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών
factoring
Γενικά, οι επιχειρήσεις που ενδείκνυται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών factoring έχουν τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Πραγµατοποιούν πωλήσεις µε βραχυπρόθεσµη πίστωση.

•

Έχουν µεγάλο αριθµό πελατών µε επαναληπτική αγοραστική συµπεριφορά.

•

Παρουσιάζουν αναπτυσσόµενη και κερδοφόρα δραστηριότητα.

•

Εκδίδουν τιµολόγια µε σηµαντική µέση αξία.
Οι ωφέλειες για την εταιρεία που κάνει χρήση των υπηρεσιών factoring είναι πολλές και

σηµαντικές για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των εργασιών της. Μεταξύ των πιο σηµαντικών
περιλαµβάνονται: η ευέλικτη χρηµατοδότηση, η µείωση της ανάγκης παροχής πρόσθετων
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εξασφαλίσεων εκ µέρους του πιστούχου (π.χ. εµπράγµατες εξασφαλίσεις), ο έλεγχος του
πιστωτικού κινδύνου και η ανάθεση εισπρακτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών(8).
Ειδικότερα όµως, οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των υπηρεσιών είναι συνήθως(19):
Μεγάλες επιχειρήσεις που απαιτούν , την ανάθεση της διαχείρισης των εισπρακτέων τους
σε εξειδικευµένους οργανισµούς ή την βελτίωση του κεφαλαίου τους.
Εταιρείες που εξάγουν συστηµατικά στις διεθνείς αγορές.
Εισαγωγικές εταιρείες που πωλούν στην εγχώρια αγορά.
Μικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Ενδεικτικά, µερικές από τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν factoring στην Ελλάδα είναι:
Γρηγόρης, Carrefour, Ericsson, ∆έλτα, Τιτάν, Vivartia, Septona, Βερόπουλος, Μαρινόπουλος, Lidl.

3.9 Τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του factoring
Σε αυτή την παράγραφο θα παρατεθούν τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του factoring ως
χρηµατοοικονοµικό προϊόν, για τον προµηθευτή-εκχωρητή, για την εταιρεία factoring, ως προς
την τράπεζα και ως προς την Εθνική Οικονοµία. Έπειτα θα δούµε και τα βασικότερα
µειονεκτήµατα του factoring ως χρηµατοοικονοµικό προϊόν, καθώς επίσης και τα
µειονεκτήµατα τόσο για τον προµηθευτή-εκχωρητή, όσο και για την εταιρεία factoring.

3.9.1 Τα πλεονεκτήµατα του factoring
Τα πλεονεκτήµατα του factoring ως χρηµατοοικονοµικό προϊόν
∆ίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες µε µειωµένη ρευστότητα, που δεν µπορούν να προσφέρουν
σηµαντικές εµπράγµατες εξασφαλίσεις να συµπληρώσουν τον βραχυπρόθεσµο δανεισµό τους
και να βελτιώσουν τη ρευστότητα τους µε την χρηµατοδότηση τιµολογίων. Λόγω της
αυξηµένης ρευστότητας άλλωστε, εξασφαλίζουν ευνοϊκότερους όρους αγοράς πρώτων υλών
από τους προµηθευτές και επιτυγχάνουν ανταγωνιστικότερους όρους αγοράς πρώτων υλών από
τους προµηθευτές επιτυγχάνοντας ένα ουσιαστικό συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Οδηγεί σε µειωµένο λειτουργικό κόστος και καλύτερο έλεγχο εισπράξεων καθώς και η
διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων διενεργείται µέσω τράπεζας ή εταιρείας factoring.
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Καλύτερος έλεγχος του πιστωτικού κινδύνου που ενέχουν οι χρεώστες τους, αφού η
τράπεζα ή εταιρεία factoring αξιολογεί τη φερεγγυότητα τους και εντοπίζει ενδεχόµενους
παράγοντες κινδύνου.
Βελτίωση της εικόνας των ισολογισµών τους, σε περιπτώσεις που χρησιµοποιείται
factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής, αφού οι χρηµατοδοτήσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στις
υποχρεώσεις του ισολογισµού και συγχρόνως µειώνονται τα ποσά των απαιτήσεων της
εταιρείας και αυξάνονται τα διαθέσιµα κεφάλαια.

Πλεονεκτήµατα του factoring για τον προµηθευτή-εκχωρητή
Τα πλεονεκτήµατα του factoring ως προς τον προµηθευτή-εκχωρητή, είναι τα ακόλουθα(14):
Αποτελεί µια εναλλακτική µορφή χρηµατοδότησης που διευρύνει την πιστοληπτική
ικανότητα του προµηθευτή-εκχωρητή.
Ενισχύει χρηµατοδοτικά τις επιχειρήσεις και συµβάλλει στην αύξηση των πωλήσεών του
και συνεπώς και των κερδών τους, διευκολύνοντας τη ρευστότητα τους.
Παρέχει ασφαλιστική κάλυψη των απαιτήσεων. Με την ανάθεση των εισπράξεων των
απαιτήσεων στην εταιρία factoring, ο προµηθευτή-εκχωρητή απαλλάσσεται από τον
κίνδυνο της αφερεγγυότητας των πελατών του και περιορίζει τις προβλέψεις για
επισφαλείς απαιτήσεις.
Συµβάλλει στην καλύτερη διοίκηση της επιχείρησης και µειώνει σηµαντικά τα
λειτουργικά κόστη της, αφού η εταιρεία factoring αναλαµβάνει τις εισπράξεις, τη
λογιστική παρακολούθηση, τις δικαστικές διαδικασίες για τους επισφαλείς πελάτες και
την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τους πελάτες.
Η χρήση των υπηρεσιών του factoring δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να
επικεντρώνει τις δυνάµεις της στην παραγωγή, στα κανάλια διανοµής των προϊόντων και
στη συνεχή ανάπτυξή της απαλλάσσοντάς την από τη χρηµατοδοτική µέριµνα.
Συµβάλλει στην ορθολογιστικότερη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των επιχειρήσεων
που δε διαθέτουν οργανωµένα λογιστήρια και νοµικά τµήµατα.
Απαλλάσσεται το λογιστήριο, από τµήµα οφειλετών.
Η χρηµατοδότηση της επιχείρησης από την εταιρεία factoring στηρίζεται στο
αξιολογηµένο πελατολόγιό της και έτσι δεν απαιτείται παροχή πρόσθετων ασφαλειών.
Η χρηµατοδότηση της επιχείρησης συνδέεται µε τον κύκλο εργασιών της εταιρείας
factoring και µπορεί να αυξάνεται ανάλογα µε αυτόν, κάτι που εξασφαλίζει συνεχή
33

ρευστότητα η οποία αποτελεί ισχυρό διαπραγµατευτικό «χαρτί» για την επίτευξη
ευνοϊκών συµφωνιών µε τους προµηθευτές της.
Η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από την εταιρεία factoring διασφαλίζει την
πληρωµή των τιµολογίων και προσφέρει ασφάλεια, γεγονός που διευκολύνει τον
οικονοµικό σχεδιασµό της επιχείρησης, εγγυάται την ανάπτυξή της, ενώ παράλληλα
βελτιώνει την εικόνα του ισολογισµού της και την πιστοληπτική ικανότητά της,
δεδοµένου ότι η λαµβανόµενη προκαταβολή έναντι της αξίας των τιµολογίων, δεν
εµφανίζεται στις υποχρεώσεις της.

Πλεονεκτήµατα του factoring για την εταιρεία factoring (factor)
Τα πλεονεκτήµατα του factoring την εταιρεία factoring, είναι τα ακόλουθα(14):
Η αύξηση του πελατολογίου της, η βελτίωση των συναλλαγών της και γενικότερα η
αύξηση του κύκλου εργασιών της.
Η υψηλή απόδοση των κεφαλαίων της που χρησιµοποιούνται στο factoring.

Πλεονεκτήµατα του factoring ως προς την τράπεζα
Τα πλεονεκτήµατα του factoring ως προς την τράπεζα, είναι τα ακόλουθα(14):
1) Αύξηση του κύκλου εργασιών
Η ένταξη των υπηρεσιών factoring στις δραστηριότητες των τραπεζών έχει ως
αποτέλεσµα την αύξηση του κύκλου εργασιών αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η
παροχή συµβούλων και πληροφόρησης σε θέµατα επιχειρηµατικών αποφάσεων που
προσφέρουν οι τράπεζες.
2) Εξυγίανση των χορηγήσεων
Ένα άλλο σηµαντικό όφελος για τις τράπεζες είναι η εξυγίανση που επιτυγχάνεται στο
χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων αυτών, ως αποτέλεσµα της αύξησης του µεγέθους των
χρηµατοδοτήσεων που κατευθύνονται για την βελτίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων των
επιχειρήσεων, και οι οποίες βασίζονται σε αξιόπιστα τραπεζικά κριτήρια και όχι µόνο το
µέγεθος των εµπράγµατων διασφαλίσεων.
3) Αξιοποίηση αρχείου πληροφοριών
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Με την παροχή υπηρεσιών factoring από µέρος των τραπεζών, αξιοποιείται και το
αρχείο πληροφοριών που διαθέτουν, ενώ παράλληλα διευρύνεται αυτό µε την ανταλλαγή
πληροφοριών ιδίου περιεχοµένου µε άλλες εταιρίες factoring.
4) Μείωση του λειτουργικού κόστους
Ο θεσµός του factoring είναι απλούστερος και µειώνει το φόρτο εργασίας των
διοικητικών υπηρεσιών των τραπεζών. αυτό συµβαίνει διότι ο θεσµός του factoring δεν απαιτεί
πολλά αποδεικτικά στοιχεία (συναλλαγµατικές, γραµµάτια κλπ) αλλά µόνο την ύπαρξη
τιµολογίων, προκειµένου να προσφερθούν οι υπηρεσίες που προβλέπονται στη σύµβαση που
έχει υπογραφεί µεταξύ του πωλητή και της τράπεζας.

Πλεονεκτήµατα του factoring ως προς την Εθνική Οικονοµία
Τα πλεονεκτήµατα του factoring ως προς την Εθνική Οικονοµία, είναι τα ακόλουθα(14):
1) Χρησιµοποίηση χρηµατοδοτήσεων για παραγωγικούς σκοπούς
Η σύµβαση factoring (και κατ’ επέκταση η χρηµατοδότηση που ακολουθεί) αφορά την
εκχώρηση επιχειρηµατικών απαιτήσεων από πωλήσεις προϊόντων προς επιχειρήσει και όχι
προς καταναλωτές.
2) Συµβάλει στην προώθηση και ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων
Ο θεσµός της εκχώρησης επιχειρηµατικών απαιτήσεων (µε την µορφή κυρίως του
εξαγωγικού factoring) σαφώς συµβάλει τα µέγιστα στην προώθηση των εξαγωγών, µε την
παροχή χρηµατοδότησης και πληροφοριών στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
3) Συµβάλει στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής
Το factoring έχει θετική συµβολή και στον τοµέα της φοροδιαφυγής, διότι αυξάνει τις
δυνατότητες ελέγχου των επιχειρήσεων από τις φορολογικές αρχές.

3.9.2 Τα µειονεκτήµατα του factoring
Τα µειονεκτήµατα του factoring ως χρηµατοοικονοµικό προϊόν
Ένα πιθανό µειονέκτηµα της πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων όταν χρησιµοποιείται
µόνο για ρευστότητα, είναι το κόστος που είναι υψηλότερο από τον απλό δανεισµό.
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Η πιθανή δηµιουργία άσχηµων σχέσεων µε τους πελάτες, λόγω υποψίας έλλειψης
εµπιστοσύνης ή δυσκολίας τερµατισµού της συµφωνίας.
Η υποχρέωση της επιχείρησης να εκχωρήσει όλες τις απαιτήσεις της, όχι µόνο τις
υφιστάµενες, αλλά ακόµη κι εκείνες που θα δηµιουργηθούν µετά τη σύµβαση. Τα πιστωτικά
όρια που ορίζει ο factor για κάθε πελάτη µπορεί να είναι πολύ χαµηλά περιορίζοντας µε αυτόν
τον τρόπο τις πωλήσεις της επιχείρησης.
∆εν παρουσιάζονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό του ισολογισµού του πωλητή τα πιο
ρευστά του στοιχεία, δηλαδή οι απαιτήσεις του, όταν χρησιµοποιεί factoring, για αυτό είναι
πιθανό οι προµηθευτές να διστάζουν να χορηγούν πιστώσεις.

Μειονεκτήµατα του factoring για τον προµηθευτή-εκχωρητή
Ως µειονέκτηµα, θα µπορούσε να αναφερθεί η αύξηση του διαχειριστικού κόστους
στην περίπτωση που τα εισπρακτέα τιµολόγια είναι πολλά και µικρής αξίας(14).

Μειονεκτήµατα του factoring για την εταιρεία factoring
Το βασικό µειονέκτηµα είναι ο κίνδυνος ζηµιάς από τυχόν µη είσπραξη των
απαιτήσεων του προµηθευτή-εκχωρητή(14).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ FACTORING
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.

Στο παρόν κεφάλαιο, θα δούµε την λογιστική αντιµετώπιση των τριών κύριων µορφών
του factoring (µε δικαίωµα αναγωγής, χωρίς

δικαίωµα αναγωγής και χωρίς

χρηµατοδότηση) σε θεωρητικό επίπεδο καθώς επίσης και ένα παράδειγµα λογιστικής
εγγραφής του factoring.

4.1 Λογιστική factoring µε δικαίωµα αναγωγής
Στην περίπτωση αυτή, ο πιστωτικός κίνδυνος παραµένει στην επιχείρηση. Συνεπώς οι
απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις δεν βαρύνουν τον πράκτορα, αλλά την επιχείρηση. Οι
µεταβιβαζόµενες στον πράκτορα σε ενέχυρο απαιτήσεις µε την εξουσιοδότηση είσπραξή
τους και µε τη συµφωνία το προϊόν είσπραξης να άγεται σε µείωση δανείου που ο
πράκτορας χορήγησε στην επιχείρηση, καταχωρούνται σε υπολογαριασµούς του λογαριασµού
30 «πελάτες», ως εξής:
30.00 «πελάτες εσωτερικού»
30.00.90 «απαιτήσεις κατά πελάτη στην τράπεζα µε εγγύηση χορηγήσεων της»
Άρα, ο λογαριασµός 30.00.90 λειτουργεί ως εξής:
Χρέωση
Χρεώνεται

µε

την

αξία

30.00.90

Πίστωση

των Πιστώνεται µε τα ποσά που η τράπεζα

µεταβιβαζοµένων τιµολογίων σε εγγύηση, εισπράττει από τους πελάτες, µε χρέωση
µε

πίστωση

πελατών.

των

λογαριασµών

των του επόµενου λογαριασµού.
Και, µε την αξία των τιµολογίων που ο
πράκτορας, επιστρέφει στην επιχείρηση
ανείσπρακτα µε χρέωση του λογαριασµού
του πελάτη.
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Οι χρηµατοδοτήσεις που η επιχείρηση λαµβάνει από τον πράκτορα έναντι της αξίας
των µεταβιβαζοµένων απαιτήσεων είναι δυνατό να παρακολουθούνται σε κατάλληλο
υπολογαριασµό του 52 «τράπεζες- λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων». Π.χ. 52.90
«δάνεια έναντι απαιτήσεων εκχωρηµένων µε factoring» και λειτουργεί ως εξής:
Χρέωση

Πίστωση

52.90

Χρεώνεται µε τα ποσά που η τράπεζα Πιστώνεται µε τα χρηµατικά ποσά που
αναγγέλλει

στην

επιχείρηση

ότι εισπράττει από την τράπεζα έναντι της

εισέπραξε από τους πελάτες, µε πίστωση αξίας των εκχωρηµένων τιµολογίων.
του 30.00.90.

Και µε τις αµοιβές και τα έξοδα της
τράπεζας,

µε

χρέωση

αρµόδιου

υπολογαριασµού του 65, π.χ. 65.90 «τόκοι
και

έξοδα

είσπραξης

απαιτήσεων

µε

σύµβαση factoring».

∆ικαίωµα διενέργειας πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις στη παραπάνω µορφή
factoring πρέπει να έχει η επιχείρηση που πωλεί, αφού αυτή φέρει τον πιστωτικό κίνδυνο(5).

4.2 Λογιστική factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής
Κατά την πώληση, η επιχείρηση χρεώνει τον κατάλληλο υπολογαριασµό του 30 «πελάτες»,
30.00 «πελάτες εσωτερικού», 30.01 «πελάτες εξωτερικού» µε πίστωση του αρµόδιου
υπολογαριασµού των πωλήσεων 70 «πωλήσεις εµπορευµάτων», 71 «πωλήσεις προϊόντων»,
και του λογαριασµού ΦΠΑ. Με τις εκχωρούµενες στον πράκτορα απαιτήσεις η επιχείρηση
χρεώνει τον πράκτορα. Ο λογαριασµός του πράκτορα είναι σκόπιµο να τηρείται ως
υπολογαριασµός του 30 «πελάτες», π.χ. 30.00 «πελάτες εσωτερικού», 30.00.00 «τράπεζα Χ,
λογαριασµός factoring», 30.01 «πελάτες εξωτερικού», 30.01.00 «τράπεζα Χ, λογαριασµός
factoring» κ.λ.π. µε πίστωση του αρµόδιου υπολογαριασµού του 30 που είχε χρεωθεί µε
την ανωτέρω αρχική ηµερολογιακή εγγραφή της πώλησης(5).
Ο ανωτέρω λογαριασµός του πράκτορα ενδείκνυται να αναλύεται στους ακόλουθους
τρεις υπολογαριασµούς:
30.00.00 «τράπεζα Χ, λογαριασµός factoring»
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30.00.00.00«λογαριασµός απαιτήσεων κατά πελατών εκχωρηµένες µε σύµβαση
factoring».
30.00.00.01 «λογαριασµός χρηµατοδοτήσεων»
30.00.00.02 «λογαριασµός αµοιβών και εξόδων»
Οι παραπάνω λογαριασµοί λειτουργούν ως εξής:
Χρέωση
Χρεώνεται

µε

την

αξία

Πίστωση

30.00.00

των Πιστώνεται µε το ποσό που ο πράκτορας

εκχωρηµένων τιµολογίων πωλήσεως, µε καταβάλει στην επιχείρηση µε χρέωση του
πίστωση του αρµόδιου υπολογαριασµού 30.00.00.01
του 30 «πελάτες»

Και

µε

την

αξία

επιστρεφόµενων

των

τυχόν

ανείσπρακτων

τιµολογίων, µε χρέωση του αρµόδιου
υπολογαριασµού του 30 «πελάτες».

Υπόλοιπο χρεωστικό εµφανίζει το ποσό που οφείλει ο πράκτορας από εκχωρηµένες
απαιτήσεις.
Χρέωση

30.00.01

Πίστωση

Χρεώνεται µε τα ποσά που αναγγέλλει ο Πιστώνεται µε τα ποσά που λαµβάνει η
πράκτορας ότι εισέπραξε από τους πελάτες, επιχείρηση για χρηµατοδότηση της έναντι
µε πίστωση του 30.00.00 .

των απαιτήσεων που εκχωρεί µε χρέωση
του 38 «χρηµατικά διαθέσιµα».
Και, µε αµοιβές και προµηθευτές του
πράκτορα, µε χρέωση του 30.00.00.02 .

Υπόλοιπο πιστωτικό εµφανίζει το ανεξόφλητο ποσό των χρηµατοδοτήσεων που έλαβε η
επιχείρηση από τον πράκτορα.
Χρέωση

30.00.02
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Πίστωση

Περιοδικά µεταφέρεται στην πίστωση του Πιστώνεται µε την αµοιβή, προµήθειες και
µε τα έξοδα που δικαιούται ο πράκτορας,

30.00.00.01 .

µε χρέωση του αρµόδιου υπολογαριασµού
του 65 π.χ. 65.90 «τόκοι και έξοδα
εισπράξεως

απαιτήσεων

µε

σύµβαση

factoring».

Έτσι, ο λογαριασµός είναι πλέον εξισωµένος και δεν παραµένει ανοικτό υπόλοιπο.
Εάν η επιχείρηση, έναντι των απαιτήσεων της, λαµβάνει από τους πελάτες της
γραµµάτια στην ονοµαστική αξία των οποίων περιλαµβάνονται και τόκοι, τα γραµµάτια
αυτά παραδίδονται στην τράπεζα, η οποία καταχωρεί στα έσοδα της τους τόκους, εφόσον
αυτή καταβάλει στην επιχείρηση την αξία των τιµολογίων κατά την εκχώρηση των
απαιτήσεων σ’ αυτήν. Την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (3% επί του συνόλου των
ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους από το factoring) διενεργεί ο πράκτορας, αφού αυτός
φέρει τον πιστωτικό κίνδυνο. Η πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου {6 § 6}
του ν. 1905/1990 εκπίπτει φορολογικά και το σωρευτικό πιστωτικό υπόλοιπο αυτής δεν
µπορεί να υπερβεί το ½ του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Ο νόµος
εσφαλµένα ονοµάζει την πρόβλεψη αυτή αφορολόγητο αποθεµατικό(5).

4.3 Λογιστική του factoring χωρίς χρηµατοδότηση
Είναι πιθανό, η επιχείρηση να µην εκχωρεί τις απαιτήσεις της στον πράκτορα αλλά απλώς
να τον εξουσιοδοτεί για την είσπραξη τους. Η λογιστική αντιµετώπιση του factoring της
µορφής αυτής µπορεί να είναι παρόµοια µε την λογιστική αντιµετώπιση που καθιερώνει το
Ε.Γ.Λ.Σ. για τα γραµµάτια που δίνονται στις τράπεζες για είσπραξη 31.01 και 31.08. Έτσι η
επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το εξεταζόµενο factoring ως εξής: οι
µεταβιβαζόµενες στον πράκτορα για είσπραξη απαιτήσεις καταχωρούνται σε αρµόδιους
υπολογαριασµούς του 30 «πελάτες», 30.00 «πελάτες εσωτερικού» και 30.00.91 «απαιτήσεις
κατά πελατών στην τράπεζα για είσπραξη µε σύµβαση factoring»(5).
Χρέωση

30.00.91
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Πίστωση

Χρεώνεται

µε

την

αξία

των Πιστώνεται µε τα ποσά που ο πράκτορας

µεταβιβασµένων τιµολογίων για είσπραξη, εισπράττει από τους πελάτες, µε χρέωση
µε

πίστωση

των

λογαριασµών

των του επόµενου λογαριασµού.

πελατών.

Και, µε την αξία των τιµολογίων που
επιστρέφονται
επιχείρηση,

ανείσπρακτα
µε

στην

χρέωση

του

υπολογαριασµού του πελάτη.

Ο λογαριασµός του πράκτορα τηρείται ως υπολογαριασµός του 33.95 «λοιποί
χρεώστες διάφοροι». Π.χ. 33.95.90 «πράκτορας Χ, τρεχούµενος λογαριασµός factoring» ή
εφόσον ο πράκτορας είναι τράπεζα ως υπολογαριασµός του 38 «χρηµατικά διαθέσιµα». Π.χ.
38.90.00 «τράπεζα Χ, τρεχούµενος λογαριασµός factoring.
Χρέωση

38.90.00

Πίστωση

Χρεώνεται µε τα ποσά που η τράπεζα Πιστώνεται µε τα χρηµατικά ποσά που η
αναγγέλλει στην επιχείρηση ότι εισέπραξε επιχείρηση αναλαµβάνει από την τράπεζα,
από τους πελάτες, µε πίστωση του µε χρέωση του 38.00 «ταµείο» ή άλλου
αρµόδιου λογαριασµού.

30.00.91 .

Και, µε τις αµοιβές και τα έξοδα της
τράπεζας

µε

χρέωση

του

αρµόδιου

υπολογαριασµού του 65, όπως του 65.90
«τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων
µε σύµβαση factoring».
Πηγή: http://www.hellenicfactors.gr/pdf/MagLogistis.pdf
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4.4 Παράδειγµα λογιστικής εγγραφής factoring
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ FACTORING

Πώληση
Τ∆Α Νο 457 - σε πελάτη

31000,00

ΦΠΑ Τ∆Α Νο.457

7.130,00

Αξία Τιµολογίου Factoring Καθαρή

250,00

ΦΠΑ Τιµ Factoring 23%

57,50

Τόκοι

1.600

ΦΠΑ Τόκων

368,00

Εκχώρηση
Σε Τραπεζική Factoring

38.130,00

Χορήγηση
Η τράπεζα µας εκχωρεί το προϊόν του Factoring

35.000,00

Είσπραξη τράπεζας από πελάτη
Είσπραξη από την Τράπεζα του ποσού από τους Πελάτες

38.130,00

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
Κωδ. Λογ/µου- Περιγραφή

Χρέωση

30.00.ΧΧΧ Πελάτες

Πίστωση

38.130,00

73.00.023 Πωλήσεις υπηρεσιών φπα 23%

31.000,00

54.00.723 ΦΠΑ Πωλήσεων

7.130,00
[Αιτιολογία: Τα. Π.Υ. Ν.1]

30.83.ΧΧΧ Πελάτες εκχ/νοι σε Factoring

38.130,00

30.00.ΧΧΧ Πελάτες

38.130,00
[Αιτιολογία: Πινάκιο εκχώρησης Ν.100]

38.03.ΧΧΧ Όψεως για factoring

35.000,00
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53.98.ΧΧΧ ∆άνειο απαιτήσεων εκχ/νων µε factoring

35.000,00

[Αιτιολογία: Κατάθεση χρηµάτων σε όψεως ως δάνειο factoring]
53.98.ΧΧΧ ∆άνειο έναντι απαιτήσεων εκχ/νων µε
Factoring

38.130,00

30.83.ΧΧΧ Πελάτες εκχ/νοι σε Factoring

38.130,00

[Αιτιολογία :Είσπραξη από την τράπεζα του ποσού από τους πελάτες]
61.02.ΧΧΧ Προµήθεια factoring

250,00

54.00.623 Φπα εξόδων 23%

57,50

53.98.ΧΧΧ ∆άνειο έναντι απαιτήσεων εκχ/νων µε Factoring

307,50

[Αιτιολογία: Τιµ.Νο.150 της εταιρείας factoring]
65.90.ΧΧΧ Τόκοι και έξοδα είσπραξης factoring
54.00.623 Φπα εξόδων 23%

1.600,00
368,00

53.98.ΧΧΧ ∆άνειο έναντι απαιτήσεων εκχ/νων µε Factoring
[Αιτιολογία: Τιµ.Νο.200 της εταιρείας factoring]
Πηγή: http://www.forologikanea.gr
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1.968.00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ FACTORING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α &
∆ΙΕΘΝΩΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούµε την ανάπτυξη του factoring στην Ελλάδα αλλά και ∆ιεθνώς, µε
στατιστικά στοιχειά, πίνακες και διαγράµµατα σχετικά µε τον όγκο των συναλλαγών του και
των κύκλου εργασιών του. Επίσης, θα γίνει µια αναφορά τόσο στις ∆ιεθνείς ενώσεις factoring
(FCI & IFG), όσο και στην Ελληνική ένωση factoring (ΕΕF). Αρχικά όµως, θα αναφερθούµε
αναλυτικότερα στο νοµικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται το factoring, τόσο στην Ελλάδα όσο
και ∆ιεθνώς, για την ορθότερη κατανόηση του, ως χρηµατοδοτικού θεσµού.

5.1 Ελληνικό και ∆ιεθνές νοµικό πλαίσιο του factoring
∆ιεθνές νοµικό πλαίσιο(4)
1) UNIDROIT σύµβαση για το ∆ιεθνές Factoring (Ottawa, 28 May 1988)
Στις 28/5/1988 εγκρίθηκε το τελικό κείµενο για το ∆ιεθνές Factoring σε διπλωµατικό συνέδριο
στην Οττάβα του Καναδά. Τρία χρόνια αργότερα το 1991 η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα του
επικύρωσε την συνθήκη. Ακολούθησαν η Ιταλία τον Αύγουστο του 1993, η Νιγηρία τον
Οκτώβριο του 1994 , η Ουγγαρία τον Μάιο του 1996 , η Λετονία (1997) και η Γερµανία (1998).
Με αγορές όπως η Γαλλία, Ιταλία και Γερµανία οι οποίες ενστερνίστηκαν την ανωτέρω
συνθήκη, ένα µεγάλο µέρος του παγκόσµιου διακρατικού κύκλου εργασιών factoring διέπεται
από τους κανόνες αυτούς.
2) Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την Εκχώρηση των Απαιτήσεων στο ∆ιεθνές Εµπόριο
(2004)
Η συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών έχει εφαρµογή και αναλύει σε βάθος τον ορισµό
της εκχώρηση των διεθνών απαιτήσεων (International Receivables) που προέρχονται από
προϊόντα κα υπηρεσίες προµηθευτών προς οίκους του εξωτερικού καθώς και του νοµικού
πλαισίου που διέπονται οι συναλλαγές (όροι, συνθήκες, υποχρεώσεις και δικαιώµατα των
συµβαλλοµένων κ.α.).
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3) Γενικοί Κανόνες του ∆ιεθνούς
Οι διεθνείς αυτοί κανόνες έχουν καταρτιστεί από την µεγαλύτερη Παγκόσµια
Οργάνωση, την Factors Chain International (FCI) η οποία αριθµεί σήµερα 277 µέλη από 76
χώρες και διαχειρίζεται το 90% του παγκόσµιου διακρατικού (cross-border) κύκλου
εργασιών factoring. Αποτελούν το νοµικό πλαίσιο διεξαγωγής του International factoring
και ορίζουν ξεκάθαρα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµβαλλοµένων (Export
Factor, Import Factor, Πωλητή και Αγοραστή).

Ελληνικό νοµικό πλαίσιο (Ν.1905/90)
Όσον αφορά την Ελλάδα, το factoring διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1905/90,ο οποίος
αποτελείται από εννέα άρθρα, καθώς επίσης και από τις περαιτέρω τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις του κατά τα έτη 1993,1994,1995 και 1999 (παρ/φος 1.4 Εισαγωγή). Τα
σηµαντικότερα σηµεία του συγκεκριµένου νόµου, είναι τα ακόλουθα:
Με το πρώτο άρθρο, δίνονται ορισµένα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της σύµβασης
πρακτόρευσης επιχειρηµατικών απαιτήσεων, µε έµφαση στο αντικείµενο αυτής της
συµβατικής σχέσης, καθώς και στο είδος των απαιτήσεων που εκχωρούνται.
Με το δεύτερο άρθρο, ρυθµίζεται ο τρόπος αναγγελίας της σύναψης σύµβασης
πρακτόρευσης επιχειρηµατικών απαιτήσεων στα ενδιαφερόµενα µέλη και στον οφειλέτη
αυτών.
Το τρίτο άρθρο, αναφέρεται στις υποχρεώσεις του προµηθευτή έναντι του πράκτορα
σε µία σύµβαση πρακτόρευσης επιχειρηµατικών απαιτήσεων.
Με το τέταρτο άρθρο, ορίζονται οι φορείς, που µπορούν να αναλάβουν πρακτόρευση
επιχειρηµατικών απαιτήσεων, καθώς και οι προϋποθέσεις άσκησης της ανωτέρω
δραστηριότητας.
Με το πέµπτο άρθρο, ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδας ως όργανο εποπτείας και
ελέγχου των φορέων άσκησης πρακτόρευσης επιχειρηµατικών απαιτήσεων.
Το έκτο άρθρο, ρυθµίζει τον τρόπο φορολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται
από τους πράκτορες επιχειρηµατικών απαιτήσεων.
Το έβδοµο άρθρο, ορίζει ότι οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του εν λόγω νόµου
ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και
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Εµπορίου.
Το όγδοο άρθρο, περιλαµβάνει το νέο κείµενο του εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 18 του ν. 1642/1986, σε αντικατάσταση του παλαιού.
Τέλος µε το ένατο άρθρο, ορίζεται ότι η ισχύς του εν λόγω νόµου αρχίζει από το
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Εξαιτίας δυσλειτουργιών που εµπόδιζαν την σωστή προώθηση και ανάπτυξη του
θεσµού του factoring στην Ελλάδα έγινε µία σειρά από τροποποιήσεις στον αρχικό
Ν.1905/1990. Οι εν λόγω νοµοθετικές τροποποιήσεις είναι οι εξής:
Με το νόµο 2232/1994, τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του Νόµου 1905/1990. Έτσι το
ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο περιορίστηκε στο του κατ’ ελάχιστου απαιτούµενου για την
ίδρυση τραπεζικής εταιρείας (2.935.130 ευρώ).
Με το νόµο 2367/29-19-1995, (ΦΕΚ 261 Α΄/1995:Νέοι Χρηµατοδοτικοί Θεσµοί και
άλλες διατάξεις), διευκρινίσθηκε ότι στο άρθρο 1 του Νόµου 1905/1990 οι συµβάσεις
factoring αφορούν και σε απαιτήσεις που προέρχονται από κάθε µορφής διασυνοριακή
άσκηση επιχειρηµατικής δράσης και όχι µόνο από εισαγωγές ή/και εξαγωγές προϊόντων,
όπως άφηνε να εννοηθεί η αρχική διάταξη.
Επίσης µε το νόµο 2367/1995, προστέθηκε µία νέα διάταξη φορολογικού
περιεχοµένου, σύµφωνα µε την οποία οι συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς τους factors
απαλλάσσεται φόρων, τελών.

5.2 Οι ενώσεις factoring ∆ιεθνώς και στην Ελλάδα
Πριν περάσουµε στα αµιγώς στατιστικά στοιχεία του factoring, καλό θα ήταν να γίνει µια
αναφορά στις ενώσεις factoring και κυρίως στο ρόλο τους, όσον αφορά την ανάπτυξη και
γενικότερα την εξέλιξη του factoring, ως σύγχρονης µορφής χρηµατοδότησης.

∆ιεθνείς ενώσεις factoring (FCI & IFG)
Την δεκαετία του 1960 παρουσιάστηκε έντονη η ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη των
εργασιών του factoring και σε διεθνές επίπεδο, καθώς το διεθνές εµπόριο εισερχόταν σε φάση
ανάπτυξης, µε τις αγορές και τους πρωταγωνιστές της να επιζητούν την ορθή οργάνωση και
διαχείριση των εξαγωγών τους.
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Η ανάγκη αυτή βρήκε ανταπόκριση το 1963, όταν δηµιουργήθηκε η πρώτη διεθνής
ένωση εταιριών factoring και τραπεζών που δραστηριοποιούνταν στο συγκεκριµένο κλάδο, µε
την επωνυµία International Factors Group, ακολουθούµενη το 1968 από την Factors Chain
International.
Αρχικός σκοπός των οργανώσεων αυτών ήταν δηµιουργία νοµικού, θεσµικού και
λειτουργικού πλαισίου διευκόλυνσης του διασυνοριακού factoring. Στη συνέχεια αναπτύγχθηκε
και το κατάλληλο µηχανογραφικό πλαίσιο ανταλλαγής δεδοµένων µε σκοπό την
αλληλοϋποστήριξη των µελών των συγκεκριµένων οργανισµών. Έτσι, ενεργώντας το κάθε
µέλος ως ο ανταποκριτής του άλλου στην χώρα του εισαγωγέα τα µέλη-factors είχαν τη
δυνατότητα να παράσχουν διασυνοριακές υπηρεσίες factoring προς τους πελάτες τους
υποστηριζόµενοι από τους ανταποκριτές τους, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να διαχειριστούν
τις εξαγωγικές απαιτήσεις τοπικά, σεβόµενοι τους κανόνες και τις εµπορικές συνήθειες κάθε
χώρας.
Έτσι, µε την πάροδο των χρόνων, την συνεχή αύξηση του όγκου του διεθνούς εµπορίου
και τη µετάβαση από τις παραδοσιακές µορφές πιστώσεων (Ενέγγυες πιστώσεις, εγγυητικές
επιστολές, κ.ά.) σε όρους ανοιχτής πίστωσης (open account terms), ο ρόλος των οργανώσεων
αυτών έγινε σηµαντικότερος και διεύρυναν τις υπηρεσίες τους, προσφέροντας πρόσβαση µέσω
των µελών τους όλο και σε περισσότερες αγορές, µε σταθερές και απλές διαδικασίες που κύριο
σκοπό έχουν την προστασία των εξαγωγέων και των εισαγωγέων.
Σήµερα, οι δύο αυτοί οργανισµοί αριθµούν περισσότερα από 400 µέλη, προερχόµενα
από περίπου 65 χώρες. Από την Ελλάδα µέλη των οργανισµών αυτών είναι(4):

International Factors Group

Factors Chain International

Εµπορική Τράπεζα Α.Ε

ABC Factors A.E.
Eθνική Factors Α.Ε.
Euro bank EFG Factors A.E.
Τράπεζα Κύπρου – Κύπρου Factors
HSBC Bank PLC
Laiki Factors & Forfaiters A.E.
Πειραιώς Factoring Α.Ε.
Millennium Bank Α.Ε
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Πλεονεκτήµατα για τα µέλη των ενώσεων(4):
Κάλυψη σε πολύ µεγάλο ποσοστό του Παγκόσµιου δικτυού αναγνωρισµένων
εταιρειών factoring.
Καινοτόµα και αποτελεσµατική πλατφόρµα συναλλαγών µεταξύ των µελών.
Αξιόπιστο νοµικό πλαίσιο προστασίας για τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς.
Προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού.
Παγκόσµια καµπάνια µε σκοπό την ανάδειξη του ∆ιεθνούς factoring ως το πιο
χρήσιµο εργαλείο του ∆ιεθνούς εµπορίου.
∆ράσεις των (FCI & IFG)(4):
Συνεχής οργάνωση σεµιναρίων, online & distance learning προγραµµάτων
εκπαίδευσης.
Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους εξαγωγείς και ενίσχυση του ∆ιεθνούς
εµπορίου.
Προώθηση του ∆ιεθνούς Factoring σε νέες αγορές.

Ελληνική ένωση factoring (ΕΕF)
Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουµε την Ελληνική ένωση factoring (ΕΕF), για την οποία ισχύουν
τα εξής(1):
•

Συστάθηκε το 2009 από 10 µέλη/factors οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην Ελληνική
αγορά. Αποτελεί το θεσµικό όργανο του κλάδου το οποίο σαν κύριο σκοπό έχει τη
διάδοση και προαγωγή του θεσµού καθώς, την κοινή εκπροσώπηση των µελών του σε
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και την εξέταση και επίλυση ζητηµάτων που ενδιαφέρουν
τα µέλη της.

•

Επίσης, µέσω της συµµετοχής της στο EU Federation (Association of local EU
Associations), παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο σε ∆ιεθνές επίπεδο.

•

Λειτουργούν τρεις (3) επιτροπές (Τεχνική, Προώθησης & Εκπαίδευσης) οι οποίες
ασχολούνται στον τοµέα ευθύνης τους µε αρµόδια θέµατα.

•

Τα όργανα της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Τα µέλη της Ελληνικής Ένωσης Factoring είναι τα ακόλουθα(1):

48

ΕΕF
ABC Factors A.E.
Εθνική Factors Α.Ε.
Πειραιώς Factoring Α.Ε.
Millennium Bank Α.Ε
Γενική Τράπεζα Α.Ε.
Laiki Factors & Forfaiters A.E.
Euro bank EFG Factors A.E.
Τράπεζα Κύπρου – Κύπρου Factors
HSBC Bank PLC

5.3 Η εξέλιξη στην παγκόσµια αγορά factoring
Τα καινούργια στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο συνολικός παγκόσµιος όγκος όσον αφορά το
factoring, είχε µια µέτρια αύξηση το 2013, σχεδόν 5% αύξηση σε ευρώ ή σχεδόν το 10% σε
δολάρια των ΗΠΑ σε σύγκριση µε το 2012. Το συνολικό factoring παγκοσµίως ανέρχεται
σήµερα στα 2.230€ δις σε Ευρώ, και σε όρους δολαρίου ΗΠΑ 3.079$ δις, µε άλλα λόγια, είναι
λίγο πάνω από 3$ τρισεκατοµµύρια δολάρια των ΗΠΑ, για πρώτη φορά στην ιστορία!
Ακολουθεί η σχηµατική απεικόνιση µε τον συνολικό παγκόσµιο όγκο factoring της
5ετίας (2009-2013).
Όπου απεικονίζεται ο συνολικός παγκόσµιος όγκος, τόσο για το Εγχώριο (Domestic)
όσο και για το ∆ιεθνές (International) factoring, αλλά και το άθροισµά των δύο µαζί. Τέλος, µας
δείχνει τον συνολικό ρυθµό ανάπτυξης (Growth Rate) του factoring για την 5ετία (2009-2013).
Τα ποσά που είναι σε δις ΕΥΡΩ:
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Συνολικά µπορούµε να δούµε ότι ο κλάδος του factoring έχει ξεπεράσει την
οικονοµική κρίση και την επακόλουθη παγκόσµια ύφεση πολύ καλύτερα από ότι άλλους
παρόχους υπηρεσιών, στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων.
Συγκεκριµένα, βλέπουµε ότι το Εγχώριο factoring από µόνο του, αντιπροσωπεύει
1,828 δισεκατοµµύρια ευρώ από το συνολικό όγκο, δηλαδή, το 82% του συνόλου. Επίσης,
και το ∆ιεθνές 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 (όπως αναφέρεται και ποιο πάνω) ότι την έχει ξεπεράσει σε µεγάλο βαθµό,
κυρίως συγκρινόµενος µε άλλα χρηµατοδοτικά προϊόντα. Κάτι που γίνεται εύκολα αντιληπτό
και από τα συνεχώς ανοδικά νούµερα τόσο για το Εγχώριο, όσο και για το ∆ιεθνές factoring,
όπως θα δούµε παρακάτω.
Από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης την τελευταία 5ετία, ο όγκος του factoring
αυξάνεται µε ρυθµό 15% ετησίως, προσθέτοντας σχεδόν 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ, στον
ετήσιο όγκο factoring κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (2009-2013).

50

Η βιοµηχανία factoring δηλαδή, έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε µέγεθος κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου, το οποίο αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό επίτευγµα λαµβάνοντας
υπόψη, ότι η σύγχρονη εποχή του factoring άρχισε µόλις πριν από έναν αιώνα στις ΗΠΑ.
Το ∆ιεθνές factoring παρέδωσε ένα σύνθετο ετήσιο ποσοστό αύξησης για την 5ετία
(CAGR), της τάξης του 24,8%. Αυτό είναι πολύ πάνω από το ποσοστό 13,1% (CAGR) του
Εγχώριου factoring, πράγµα που σηµαίνει ότι ο όγκος του ∆ιεθνούς factoring αυξήθηκε
σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα σε σύγκριση µε την Εγχώρια ανάπτυξη. Η αύξηση του
∆ιεθνούς factoring, έχει και πάλι οδηγηθεί από µια αύξηση στο εµπόριο ανοικτού
λογαριασµού (open account trade), ειδικά από τους προµηθευτές στον αναπτυσσόµενο
κόσµο, οι οποίοι ωθούνται από τους µεγάλους λιανοπωλητές/εισαγωγείς στον ανεπτυγµένο
κόσµο, συµπεριλαµβανοµένης και της αποδοχής του factoring ως κατάλληλης εναλλακτικής
λύσης έναντι των παραδοσιακών µορφών χρηµατοδότησης του εµπορίου.
Η Κίνα έχει παίξει τον πιο σηµαντικό ρόλο σε αυτή την εντυπωσιακή ιστορία
ανάπτυξης του ∆ιεθνούς factoring κατά την τελευταία 5ετία, καθώς αυξανόταν µε ένα ρυθµό
54% ετησίως, και έγινε η µεγαλύτερη αγορά factoring στον κόσµο σήµερα.
Στο σχήµα που ακολουθεί, βλέπουµε πως διαµορφώθηκε η παγκόσµια βιοµηχανία
factoring ανά Ήπειρο, για το 2013. ∆ηλαδή, το µερίδιο σε ποσοστό % που καταλαµβάνει
κάθε Ήπειρος στην παγκόσµια βιοµηχανία factoring. Επίσης, γίνεται σύγκριση µε το 2012
και παρουσιάζεται και το ποσοστό % ανά Ήπειρο. Τα ποσά που απεικονίζονται είναι σε δις
ΕΥΡΩ:
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51

Από πλευράς Ηπείρων, η Ευρώπη είναι η µεγαλύτερη αγορά factoring στον κόσµο,
αντιπροσωπεύοντας το 60% του παγκόσµιου συνόλου για το 2013, καθώς αυξήθηκε κατά
4,3% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Η Ασία είναι η δεύτερη µεγαλύτερη αγορά,
αντιπροσωπεύοντας το 27% του παγκόσµιου συνόλου µε αύξηση κατά 4,7% σε σχέση µε το
2012. Και η Αµερική είναι η τρίτη, αντιπροσωπεύοντας το 9% του παγκόσµιου συνόλου,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,1%.
Τέλος, υπήρξε µια σειρά από αγορές σε επίπεδο Χωρών, οι οποίες απέδωσαν αρκετά
καλά. Κάποιες από αυτές τις Χώρες µάλιστα, παρουσίασαν διψήφιο ποσοστό% αύξησης για
το 2013 και είναι οι εξής: η Κίνα (+ 10%) ‘αναφέρθηκε και πριν’, το Χονγκ Κονγκ (+ 10%),
η Κορέα (+ 54%), η Σιγκαπούρη (+ 15%), η Αυστρία (+ 29%), η Κροατία (+ 39%), η
Πολωνία (+ 29%), η Ρωσία (+ 19%), η Κολοµβία (+ 55%), το Περού (+ 253%), το Μαρόκο
(+ 49%), τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (+ 21%), η Ινδία (+ 44%) και η Αυστραλία (+ 26%).
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας, µε το Συνολικό Όγκο του factoring ανά χώρα την
τελευτία 7ετία παγκοσµίως. Τα ποσά που είναι σε εκατοµµύρια ΕΥΡΩ:
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Var

362

355

335

350

475

614

856

39%

18

18

35

35

31

-11%

AMERICAS
Argentina
Bolivia
Brazil

21,060

22,055

29,640

49,050

45,623

43,627

31,552

-28%

Canada

4,270

3,000

3,250

3,723

5,284

7,100

5,680

-20%

Chile

14,620

15,800

14,500

16,422

21,500

24,000

25,500

6%

Colombia

2,030

2,100

2,392

2,784

4,990

4,562

7,076

55%

160

30

180

115

-36%

Costa Rica
Mexico

9,200

9,550

2,120

14,538

21,074

26,130

28,061

7%

Panama

483

460

500

600

700

852

724

-15%

Peru

648

875

758

2,712

2,461

2,310

8,163

25%

United States

97,000

100,000

88,500

95,000

105,000

77,543

83,739

8%

61

58

-5%

Uruguay
Total Americas

149,673

154,195

142,013

185,357

207,172

187,014

191,555

2%

5,219

6,350

6,630

8,307

8,986

10,969

14,110

29%

EUROPE
Austria

52

Belarus

450

Belgium

19,200

22,500

23,921

32,203

38,204

42,352

47,684

13%

Bulgaria

300

450

340

550

1,010

1,500

1,600

7%

Croatia

1,100

2,100

2,450

2,793

2,269

2,269

3,146

39%

Cyprus

2,985

3,255

3,350

3,450

3,758

3,350

2,823

-16%

Czech Rep.

4,780

5,000

3,760

4,410

5,115

5,196

5,302

2%

Denmark

8,474

5,500

7,100

8,000

9,160

8,800

8,932

2%

Estonia

1,300

1,427

1,000

1,227

1,164

1,877

1,899

1%

Finland

12,650

12,650

10,752

12,400

13,000

17,000

17,699

4%

France

121,660

135,000

128,182

153,252

174,580

186,494

200,459

7%

Germany

89,000

106,000

96,200

129,536

158,034

157,420

171,290

9%

Greece

7,420

10,200

12,300

14,715

14,731

12,761

12,094

-5%

Hungary

3,100

3,200

2,520

3,339

2,817

2,676

2,661

-1%

Ireland

22,919

24,000

19,364

20,197

18,330

19,956

21,206

6%

Italy

122,800

128,200

124,250

143,745

175,182

181,878

178,002

-2%

Latvia

1,160

1,520

900

328

371

542

592

9%

Lithuania

2,690

3,350

1,755

1,540

2,134

2,488

2,763

11%

Luxembourg

490

600

349

321

180

299

407

36%

Malta

25

52

105

136

200

240

178

-26%

Netherlands

31,820

30,000

30,000

35,000

46,000

50,000

52,000

4%

Norway

17,000

15,000

15,100

15,075

16,395

18,115

16,296

-10%

Poland

7,900

7,800

12,000

16,210

17,900

24,510

31,588

29%

Portugal

16,888

18,000

17,711

20,756

27,879

22,948

22,303

-3%

Romania

1,300

1,650

1,400

1,800

2,582

2,920

2,713

-7%

Russia

13,100

16,150

8,580

12,163

21,174

35,176

41,960

19%

Serbia

226

370

410

500

926

950

679

-29%

Slovakia

1,380

1,600

1,130

981

1,171

1,024

1,068

4%

Slovenia

455

650

650

650

550

650

626

-4%

Spain

83,699

100,000

104,222

112,909

122,125

124,036

116,546

-6%

Sweden

21,700

16,000

18,760

18,760

29,259

33,149

30,544

-8%
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Switzerland

2,513

2,590

5,000

4,000

3,450

3,000

3,100

3%

Turkey

19,625

18,050

20,280

38,988

30,869

31,702

32,036

1%

Ukraine

890

1,314

530

540

955

1,233

1,340

9%

United Kingdom

286,496

188,000

195,613

226,243

268,080

291,200

308,096

6%

Total Europe

932,264

888,528

876,614

1,045,02

1,218,54

1,298,68

1,354,19

4%

20

50

110

200

200

220

450

105

AFRICA
Egypt

%
Mauritius

121

125

127

128

145

13%

Morocco

660

850

910

1,071

1,406

1,844

2,755

49%

South Africa

9,780

12,110

13,500

15,120

21,378

21,378

19,400

-9%

Tunisia

245

253

276

295

340

357

373

4%

Total Africa

10,705

13,263

14,917

16,811

23,451

23,927

23,123

-3%

Armenia

50

7

7

14

14

0

62

China

32,976

55,000

67,300

154,550

273,690

343,759

378,128

10%

Hong Kong

7,700

8,500

8,079

14,400

17,388

29,344

32,250

10%

India

5,055

5,200

2,650

2,750

2,800

3,650

5,240

44%

3

3

819

ASIA

Indonesia
Israel

800

1,400

1,400

1,650

1,650

1,422

1,060

-25%

Japan

77,721

106,500

83,700

98,500

111,245

97,210

77,255

-21%

Korea

955

900

2,937

5,079

8,087

8,000

12,343

54%

Lebanon

176

306

420

450

327

301

352

17%

Malaysia

468

550

700

1,058

1,050

1,782

1,782

0%

23

23

75

75

88

17%

Qatar
Singapore

3,270

4,000

4,700

5,800

6,670

8,670

9,970

15%

Taiwan

42,500

48,750

33,800

67,000

79,800

70,000

73,000

4%

Thailand

2,240

2,367

2,107

2,095

3,080

4,339

3,348

-23%

United Arab

340

1,860

1,910

2,000

1,750

2,900

3,500

21%

43

85

95

65

67

61

100

64%

Emir.
Vietnam

54

Total Asia

174,294

235,425

209,828

355,434

507,696

571,516

599,297

5%

Australia

33,080

32,546

39,410

44,915

57,491

49,606

62,312

26%

Total

33,080

32,546

39,410

44,915

57,491

49,606

62,312

26%

TOTAL

1,300,01

1,323,95

1,282,78

1,647,54

2,014,35

2,130,74

2,230,47

5%

WORLD

6

7

2

1

0

3

9

AUSTRALASI
A

Australasia

Πηγή: http://www.fci.nl/about-fci/statistics/total-factoring-volume-by-country-last-7-years

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας, µε τον Κύκλο Εργασιών του factoring Εγχώριου και
∆ιεθνούς ανά χώρα την για το 2013 παγκοσµίως. Τα ποσά που είναι σε εκατοµµύρια ΕΥΡΩ:
Nr. of

Domestic

International

Total

Companies
AMERICAS
5

Argentina

830

26

856

1

Bolivia

18

13

31

1,127

Brazil

31,500

52

31,552

57

Canada

5,297

383

5,680

150

Chile

23,700

1,800

25,500

27

Colombia

6,698

378

7,076

19

Costa Rica

115

0

115

18

Mexico

27,872

189

28,061

18

Panama

722

2

724

9

Peru

7,941

222

8,163

110

United States

71,739

12,000

83,739

3

Uruguay

55

3

58

1,544

Total Americas

176,487

15,068

191,555

EUROPE
4

Austria

10,153

3,957

14,110

5

Belarus

300

150

450

55

5

Belgium

35,763

11,921

47,684

7

Bulgaria

1,280

320

1,600

19

Croatia

3,080

66

3,146

3

Cyprus

2,800

23

2,823

6

Czech Rep.

3,674

1,628

5,302

6

Denmark

5,359

3,573

8,932

8

Estonia

1,667

232

1,899

5

Finland

15,000

2,699

17,699

14

France

161,844

38,615

200,459

210

Germany

130,630

40,660

171,290

8

Greece

10,213

1,881

12,094

19

Hungary

2,343

318

2,661

6

Ireland

19,799

1,407

21,206

40

Italy

136,777

41,225

178,002

7

Latvia

357

235

592

8

Lithuania

1,048

1,715

2,763

1

Luxembourg

282

125

407

2

Malta

107

71

178

5

Netherlands

33,800

18,200

52,000

7

Norway

14,379

1,917

16,296

33

Poland

26,740

4,848

31,588

14

Portugal

19,666

2,637

22,303

15

Romania

2,087

626

2,713

40

Russia

41,072

888

41,960

20

Serbia

642

37

679

5

Slovakia

640

428

1,068

4

Slovenia

367

259

626

18

Spain

101,796

14,750

116,546

31

Sweden

29,628

916

30,544

6

Switzerland

2,800

300

3,100

56

79

Turkey

26,538

5,498

32,036

32

Ukraine

1,325

15

1,340

40

United Kingdom

287,649

20,447

308,096

732

Total Europe

1,131,605

222,587

1,354,192

AFRICA
6

Egypt

200

250

450

1

Mauritius

145

0

145

2

Morocco

2,000

755

2,755

6

South Africa

19,280

120

19,400

4

Tunisia

343

30

373

19

Total Africa

21,968

1,155

23,123

ASIA
6

Armenia

50

12

62

27

China

295,451

82,677

378,128

15

Hong Kong

7,750

24,500

32,250

12

India

5,000

240

5,240

1

Indonesia

808

11

819

8

Israel

1,010

50

1,060

4

Japan

76,425

830

77,255

19

Korea

7,343

5,000

12,343

1

Lebanon

305

47

352

5

Malaysia

1,425

357

1,782

1

Qatar

55

33

88

9

Singapore

6,530

3,440

9,970

21

Taiwan

28,000

45,000

73,000

15

Thailand

3,312

36

3,348

5

United Arab Emir.

2,000

1,500

3,500

8

Vietnam

20

80

100

157

Total Asia

435,484

163,813

599,297

AUSTRALASIA

57

18

Australia

62,137

175

62,312

18

Total Australasia

62,137

175

62,312

2,470

TOTAL WORLD

1,827,681

402,798

2,230,479

Πηγή: http://www.fci.nl/about-fci/statistics/current-factoring-turnover-by-country

5.4 Η Ελληνική αγορά factoring
Το factoring αρχίζει να γίνεται γνωστό στην Ελλάδα από το 1995, όταν και παρουσιάζονται
στην αγορά οι πρώτοι factors, παρότι ο ν. 1905/90, ο όποιος αφορά factoring, θεσπίστηκε το
1990, όπως αναφέρθηκε και ποιο πάνω.
Όµως, από το 2000 και µετά, η αγορά διευρύνεται µε την είσοδο νέων factors
γνωρίζοντας σηµαντική ανάπτυξη. Καθώς, σχεδόν όλες οι τράπεζες είτε µέσω θυγατρικών
τους είτε µέσω εξειδικευµένων τµηµάτων τους αποκτούν παρουσία και παρέχουν πλήρες
φάσµα υπηρεσιών factoring. Το προϊόν προτιµάται από τις τράπεζες, κυρίως λόγω των
χαρακτηριστικών

ρίσκου

(σαφώς

χαµηλότερο)

αλλά

και

λόγω

της

καλύτερης

παρακολούθησης της καθηµερινής συναλλακτικής συµπεριφοράς των πελατών.
Παράλληλα βέβαια µε την εγχώρια ανάπτυξη, οι Έλληνες factors αποκτούν παρουσία
και σε ∆ιεθνείς ενώσεις factoring (FCI, IFG), όπως αναφέρθηκε και στην παρ/φο 5.2. Οι
υπηρεσίες ∆ιεθνούς factoring αποκτούν πρωτεύοντα ρόλο, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια,
συνεπικουρώντας την προσπάθεια εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονοµίας. Επίσης, οι
Έλληνες factors διακρίνονται σε αξιολογήσεις ∆ιεθνών Oργανισµών, κατατασσόµενοι στις
κορυφαίες θέσεις των ∆ιεθνών αξιολογήσεων.
Ακόµη, µέσω της παρουσίας θυγατρικών τραπεζών στα Βαλκάνια και µέσω
δηµιουργίας τοπικών µονάδων factoring, οι Έλληνες factors συνεισφέρουν σηµαντικά στην
ανάπτυξη του προϊόντος στις χώρες αυτές. Σηµαντικό επίσης ρόλο στην ανάπτυξη του
προϊόντος στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια, από την ίδρυσή της το 2009 και έπειτα, έχει
συντελέσει και η (ΕΕF),όπως είδαµε και ποιο πάνω (παρ/φος 5.2).

Η εξέλιξη της Ελληνικής αγοράς factoring τη διετία (2012-2013)
•

Για το 2012

Όπως φαίνεται και στους δύο πίνακες για το Συνολικό Όγκο και το Κύκλο Εργασιών του
factoring, οι οποίοι παρατέθηκαν ποιο πάνω, (παρ/φος 5.3), σε ότι αφορά την Ελληνική
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αγορά και τις εργασίες Εγχωρίου factoring µέχρι το 2012, παρατηρήθηκε µείωση των
εργασιών κατά 12,07% έναντι αύξησης 1,7% στις χώρες του δικτύου της (FCI). Ειδικότερα η
υπηρεσία Εγχωρίου factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής, παρουσίασε µείωση 26,65% έναντι
αύξησης στην ∆ιεθνή αγορά κατά 6,37%. Η πτώση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
σηµαντική µείωση των παρεχόµενων πιστωτικών ορίων εκ µέρους των οργανισµών
ασφάλισης εµπορικών πιστώσεων λόγω της χαµηλής διαβάθµισης της Ελληνικής
Οικονοµίας, αλλά και της περιορισµένης βούλησης ανάληψης κινδύνου από τους εγχώριους
παίκτες. Αξίζει να σηµειωθεί βέβαια, πως οι εργασίες Εγχωρίου factoring συνέχιζαν να
διατηρούν την υψηλότερη συµµετοχή (87,36%) επί του συνόλου εργασιών, ενώ
παρουσίασαν και οριακή αύξηση µεριδίου συγκριτικά µε το 2011 (86,03%).
Οι εργασίες ∆ιεθνούς factoring στο σύνολο τους, παρουσίασαν επίσης πτώση κατά
21,66% για το 2012, έναντι αυξήσεως 33,5% στις χώρες του δικτύου της (FCI)
αποτυπώνοντας την καµπή στην παραγωγή της Ελληνικής Οικονοµίας παρά την αυξηµένη
εξωστρέφεια που παρατηρείται. Σε ότι αφορά τις υποκατηγορίες του ∆ιεθνούς factoring
σηµαντικότερη πτώση παρατηρήθηκε στις εργασίες εισαγωγικού factoring (-71,51%) η οποία
συνδέεται µε την µείωση των ασφαλιστικών ορίων για εισαγωγικές επιχειρήσεις, αλλά
κυρίως λόγω της διακοπής συνεργασίας των ξένων εξαγωγικών (Export factors) µε τους
Έλληνες εισαγωγικούς (Import factors), ως απόρροια της αποστροφής κινδύνου των πρώτων
για Ελληνικά χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα. Σηµειώνεται πως λόγω του παραπάνω
γεγονότος οι πλειονότητα των εταιρειών στράφηκε στις συναλλαγές τοις µετρητοίς, γεγονός
το οποίο επιβάρυνε περαιτέρω την περιορισµένη ρευστότητα των επιχειρήσεων.
Όσον αφορά στη ∆ιεθνή κατάταξη, για το έτος 2012, βάσει των στατιστικών
στοιχείων της (F.C.I.), στο εξαγωγικό factoring η Ελλάδα διατήρησε την αναλογική υπεροχή
της παρά τις επιπτώσεις της κρίσης ανεβαίνοντας στην 6η θέση (2011:7η θέση), ενώ όσον
αφορά στο εισαγωγικό factoring κατέβηκε στην 25η θέση (2011: 18η θέση), όπως φαίνεται
και στον ακόλουθο πίνακα(18).
Πίνακας Κατάταξης για το 2012
Εισαγωγικού Factoring

Εξαγωγικού Factoring

1

U.S.A.

1

China

2

France

2

Turkey

3

Germany

3

Hong Kong
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4

China

4

Taiwan

5

Italy

5

Spain

6

Taiwan

6

Greece

7

Hong Kong

7

Italy

8

Spain

8

Japan

9

U.K.

9

Portugal

10

Netherlands

10

Romania

11

Poland

11

France

12

Russia

12

Czech Republic

13

Japan

13

Peru

14

Portugal

14

Singapore

15

Canada

15

Chile

16

Romania

16

Bulgaria

17

Czech Republic

17

Norway

18

Norway

18

Morocco

19

Denmark

19

UAE

20

Belgium

20

India

21

Australia

21

Germany

22

Chile

22

Malta

23

Hungary

23

United States

24

Bulgaria

24

Slovenia

25

Greece

25

Canada

•

Για το 2013

Τώρα όσον αφορά το έτος 2013, παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, τις ραγδαίες
αλλαγές στον τραπεζικό χάρτη της χώρας και την περαιτέρω µείωση του Ελληνικού ΑΕΠ,
χαρακτηρίστηκε ως έτος σχετικής σταθερότητας για την Ελληνική αγορά υπηρεσιών
factoring. Πιο συγκεκριµένα για το 2013, ο συνολικός κύκλος εργασιών που
πραγµατοποιήθηκε από τις εταιρείες/µονάδες factoring που δραστηριοποιούνται στην
Ελληνική αγορά διαµορφώθηκε σε 12.1 δις Ευρώ, (πίνακες παρ/φος 5.3). Το µέγεθος αυτό
είναι οριακά χαµηλότερο από τα 12.7 δις Ευρώ που πραγµατοποιήθηκαν το 2012 και συνιστά
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µείωση της τάξεως του 5,2%. Το αντίστοιχο µέγεθος της αγοράς για το 2011 ανήλθε σε 14.7
δις Ευρώ, όπως αναφέρθηκε και ποιο πάνω.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στα αποτελέσµατα του 2013, είχε η κατηγορία του Εγχωρίου
factoring, η οποία πάρα την σχετική πτώση της (-8,4% από 11.1 δις Ευρώ το 2012, σε 10.2
δις Ευρώ το 2013) αποτέλεσε και την ‘ατµοµηχανή’ του κλάδου. Αξιοσηµείωτη άνοδο
ωστόσο (+17,3%), σηµείωσε η κατηγορία του ∆ιεθνούς factoring αποτυπώνοντας την
εξωστρέφεια που καταγράφεται από µέρος των Ελληνικών επιχειρήσεων και διαµορφώθηκε
σε 1.8 δις Ευρώ το 2013, από 1.6 δις Ευρώ το 2012.
Σηµειώνεται πως εντός των ανωτέρω κατηγοριών, Εγχωρίου & ∆ιεθνούς factoring,
περιλαµβάνονται υποκατηγορίες υπηρεσιών οι οποίες κινήθηκαν ανάλογα, διαµορφώνοντας
έτσι και το τελικό αποτέλεσµα. Πιο συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες Εγχωρίου factoring χωρίς
δικαίωµα αναγωγής κατέγραψαν πτώση κατά 28,4% (από 3.2 δις Ευρώ το 2012, σε 2.3 δις
Ευρώ το 2013) αποτυπώνοντας κατά ένα µέρος, την συρρίκνωση των πιστωτικών ορίων
ασφάλισης

για

µερίδα

των

Ελληνικών

επιχειρήσεων,

λόγω

της

βεβαρηµένης

χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης. Στον αντίποδα, αύξηση καταγράφηκε στις υπηρεσίες
Εγχωρίου factoring µε δικαίωµα αναγωγής (+17,6%) από 3.7 δις Ευρώ, σε 4.3 δις Ευρώ το
2013(20).
Ακολουθούν οι πίνακες στα δεδοµένα των οποίων στηρίχτηκαν οι αναλύσεις για τα
έτη (2012 & 2013), σχετικά µε το Συνολικό Όγκο των Συναλλαγών την τελευταία 7ετία,
αλλά και του Κύκλου Εργασιών του factoring για το έτος 2013, για την Ελλάδα
συγκεκριµένα. Τα ποσά που είναι σε εκατοµµύρια. ΕΥΡΩ:
Συνολικός Όγκος factoring την τελευταία 7ετία, στην Ελλάδα

Greece

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Var

7,420

10,200

12,300

14,715

14,731

12,761

12,094

-5%

Πηγή: http://www.fci.nl/about-fci/statistics/total-factoring-volume-by-country-last-7-years

Κύκλος Εργασιών του factoring Εγχώριου και ∆ιεθνούς στην Ελλάδα, για το 2013
Nr. of

Country

Domestic

International

Total

Greece

10,213

1,881

12,094

Companies
8

Πηγή: http://www.fci.nl/about-fci/statistics/current-factoring-turnover-by-country
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
FORFAITING

6.1 Εισαγωγή
Τα

τελευταία

χρόνια,

οι

παραδοσιακές

µέθοδοι

εµπορίου

και

χρηµατοδότησης

εκσυγχρονίζονται, βελτιώνονται, διαφοροποιούνται ή εγκαταλείπονται.. Επιπλέον, οι
εµπορικές και οι πολιτικές συνθήκες και προϋποθέσεις σε κάθε χώρα αλλάζουν συνεχώς,
προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο.
Επίσης, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές δεν είναι απαλλαγµένες από εµπορικούς,
πολιτικούς, συναλλαγµατικούς, πιστωτικούς και από διάφορους άλλους κινδύνους. Οι
διαθέσιµες ασφάλειες στο εξαγωγικό ή εισαγωγικό εµπόριο µπορούν να ασφαλίσουν
εµπορικούς ή πολιτικούς κινδύνους µέχρι 85%-90%, ενώ το υπόλοιπο µέρος του κινδύνου το
φέρει ο ίδιος ο έµπορος (είτε είναι εξαγωγέας, είτε είναι εισαγωγέας).
Στην περίπτωση όµως της ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων, ο εξαγωγέας
αναλαµβάνει την ασφάλιση έως το 90%, ενώ µε το forfaiting η ασφάλιση των εξαγωγικών
πιστώσεων φθάνει το 100% και οι πληρωµές των εµπορευµάτων είναι σίγουρες και
επιβεβαιωµένες.

Αυτή

η

κάλυψη

του

πιστωτικού

κινδύνου

(εξόφληση

τίτλων,

συναλλαγµατική διαφορά κ.λπ.) αλλά και του πολιτικού κινδύνου (πολιτική αστάθεια κ.λπ.)
κατά τη διάρκεια της πίστωσης, είναι και το κύριο πλεονέκτηµα του forfaiting, έναντι των
άλλων µορφών χρηµατοδότησης.
Γι αυτόν κυρίως το λόγο, το forfaiting αποκτά διαρκώς όλο και σπουδαιότερη
σηµασία στις καθηµερινές εµπορικές συναλλαγές. Καθώς, παρατηρείται διεθνώς µια
συνεχής, αύξηση αυτής της σχετικά νέας τεχνικής χρηµατοδότησης που αναφέρεται στο
«µεσοπρόθεσµο ελεύθερο διεθνές εµπόριο».

6.2 Τι είναι το forfaiting, ορισµός και βασικά χαρακτηριστικά
Το forfaiting όπως και το factoring, είναι µια εναλλακτική και συµπληρωµατική µορφή
χρηµατοδότησης που διαφοροποιείται ως προς τον παραδοσιακό δανεισµό στον τρόπο
χρησιµοποίησης και εφαρµογής του. Αναφέρεται στην εκχώρηση των συναλλαγµατικών ή
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άλλων εµπορικών πιστωτικών εγγράφων, τα οποία είναι εγγυηµένα και πλήρως
διαπραγµατεύσιµα. H διασφάλιση αυτή γίνεται συνήθως αποδεκτή στην περίπτωση του
forfaiter, ο οποίος αναλαµβάνει το εµπορικό ή πολιτικό «ρίσκο».
Σε όλες τις χώρες που εφαρµόζεται το forfaiting, αποτελεί 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(3).
Το forfaiting, θα µπορούσε να οριστεί και ως πώληση αξιόγραφων πλήρως
εγγυηµένων και διαπραγµατεύσιµων από τράπεζα πρώτης τάξης, που ενσωµατώνουν
απαιτήσεις από διεθνή συναλλαγή προµήθειας κεφαλαιουχικών αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών, χωρίς ο αγοραστής να έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του πωλητή των τίτλων, αν
ο πρωτοφειλέτης δεν πληρώνει.
Η σύµβαση forfaiting συνάπτεται µεταξύ ενός εξαγωγέα και µιας τράπεζας ή
εταιρείας factoring. Χαρακτηριστικό της σύµβασης forfaiting είναι ότι η εκχωρούµενη
απαίτηση είναι συνήθως µέσο-µακροπρόθεσµη (από 3 έως 10 έτη) και ο forfaiter δεν έχει
δικαίωµα αναγωγής (without recourse) κατά του εξαγωγέα στην περίπτωση που δεν
ικανοποιηθεί από τον πρωτοφειλέτη.
Ειδικότερα, τα κλειδιά χαρακτηριστικά του forfaiting ως µορφή χρηµατοδότησης,
είναι τα ακόλουθα(12):
•

Χρηµατοδότηση 100% χωρίς δικαίωµα αναγωγής στον προµηθευτή.

•

Η υποχρέωση πληρωµής συχνά αλλά όχι πάντα υποστηρίζεται από τραπεζική
εγγύηση.

•

Το χρέος αποδεικνύεται συνήθως µια νόµιµα εκτελέσιµη και µεταβιβάσιµη
υποχρέωση πληρωµής όπως η συναλλαγµατική, το γραµµάτιο, η επιστολή της
πίστωσης (letter of credit) ή το σηµείωµα της συµφωνίας αγοράς.

•

Τα χρεόγραφα συνήθως εκφράζονται µε τα σηµαντικότερα νοµίσµατα στον κόσµο,
το ευρώ και το δολάριο Η.Π.Α.

•

Η χρηµατοδότηση µπορεί να τακτοποιηθεί σε σταθερό ή κυµαινόµενο επιτόκιο
βάσης.

•

Η αξία της συναλλαγής µπορεί να κυµαίνεται από 100.000$ Η.Π.Α έως 200.000.000$
Η.Π.Α.
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6.3 Η λειτουργία του forfaiting
Η φιλοσοφία του forfaiting(3) βασίζεται, στη µεταφορά του επιχειρηµατικού κινδύνου
(εξόφληση τίτλων-συναλλαγµατική διαφορά κ.λ.π.) από τον εξαγωγέα στον forfaiter. Ο
forfaiter λειτουργεί σαν ανεξάρτητος και αυτόνοµος χρηµατοδοτικός οργανισµός εταιρεία
που αγοράζει τίτλους για λογαριασµό του και αποβλέπει σε οφέλη του από τους τίτλους,
οπότε δεν ασφαλίζει ή καλύπτει απλώς κινδύνους.
Επιπλέον, ο forfaiter από την πλευρά του µειώνει τον κίνδυνο µε την εγγύηση τρίτων,
συνήθως τραπεζών ή δηµοσίων οργανισµών µε τη διατήρηση σταθερού επιτοκίου. Το
προεξοφλητικό επιτόκιο (που είναι και η προµήθεια του forfaiter) είναι σταθερό και
υπολογίζεται µε βάση το τρέχον επιτόκιο και τον υπό εκτίµηση κίνδυνο. Ακόµη δεν υπάρχει
προθυµία από πλευράς forfaiting να χρηµατοδοτεί (εξοφλεί) όλους τους διαθέσιµους τίτλους,
αλλά µόνο τις περιπτώσεις που εξασφαλίζουν χαµηλό επιτόκιο.
Το forfaiting σαν ένα σύστηµα συναλλαγών λειτουργεί ως εξής(3):
Αναλαµβάνει οφειλές σε τίτλους ή αξιόγραφα, µε προθεσµίες από 6 µήνες και πάνω
µέχρι και 10 χρόνια, αλλά κυρίως από 3-7 χρόνια.
Χρησιµοποιεί όλα τα νοµίσµατα (οι πληρωµές είναι µετατρέψιµες σε όλα τα
νοµίσµατα) αλλά περισσότερο προτιµούνται τα δολάρια των Η.Π.Α., τα Ελβετικά
φράγκα, το γιεν και το ευρώ,.
Υπογράφεται συµφωνία οι πληρωµές να γίνονται έτσι ώστε να αποτελούν µια σειρά
εξαµηνιαίων δόσεων.
Εγγυάται την οφειλή όπως προαναφέρθηκε άνευ όρων µέσω τράπεζας ή κρατικού
οργανισµού ή πολυεθνικής εταιρείας αµετάκλητα. O εγγυητής επιλέγεται και είναι
στην θέση του forfaiter.

6.4 Τα κύρια χαρακτηριστικά του forfaiting ως θεσµού
Στην ενότητα 6.2, αναφέρθηκαν τα κλειδιά χαρακτηριστικά του forfaiting ως µορφή
χρηµατοδότησης. Στην παρούσα ενότητα, θα δούµε τα κύρια χαρακτηριστικά του forfaiting
ως θεσµού, τα οποία είναι τα ακόλουθα(14):
1) Εφαρµόζεται κυρίως σε απαιτήσεις από πωλήσεις στο εξωτερικό. Το forfaiting
εφαρµόζεται ευρύτατα ως µορφή χρηµατοδότησης του εξαγωγικού εµπορίου, χωρίς να
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αποκλείει την εφαρµογή του και για τις εµπορικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο
εσωτερικό µια χώρας.
2) Οι απαιτήσεις που γίνονται αντικείµενο σύµβασης forfaiting είναι συνήθως
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες. Βέβαια, δεν πρέπει να δηµιουργείται η εντύπωση ότι
το forfaiting δεν εφαρµόζεται σε βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις. Πολλές φορές απαιτήσεις
αυτής της χρονικής διάρκειας, όταν προέρχονται από εξαγωγικές δραστηριότητες,
προεξοφλούνται κατόπιν σύναψης της σύµβασης forfaiting.
3) Οι απαιτήσεις που γίνονται αντικείµενο σύµβασης forfaiting προέρχονται από
πώληση κεφαλαιουχικών αγαθών στο εξωτερικό, χωρίς όµως να αποκλείει και την
περίπτωση απαιτήσεων από πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών.
4) Τα εµπλεκόµενα µέλη σε µια σύµβαση forfaiting είναι:
•

Ο εξαγωγέας (forfaitist) που µεταβιβάζει σε τράπεζα τις απαιτήσεις του από
πώληση προϊόντων στο εξωτερικό.

•

Η τράπεζα (forfaiter) που προεξοφλεί τις απαιτήσεις του εξαγωγέα.

•

Ο εισαγωγέας, δηλαδή αγοραστής των προϊόντων µε πίστωση.

•

Η τράπεζα του εισαγωγέα που εγγυάται την εξόφληση της οφειλής του.

5) Η προεξόφληση των απαιτήσεων γίνεται χωρίς δικαίωµα αναγωγής (επιστροφής),
µε αποτέλεσµα όλους τους κινδύνους, να τους επωµίζεται η τράπεζα του εξαγωγέα.
Βέβαια υπάρχει και η συµµετοχή της τράπεζας του εισαγωγέα, η οποία εγγυάται
(στον forfaiter) την φερεγγυότητα του πελάτη της.

6.5 Το κόστος του forfaiting και η οικονοµική σηµασία του
Ο forfaiter χρεώνει το πιθανό κόστος του επιτοκίου του εξαγωγέα, πάνω στη βάση του
άµεσου προεξοφλητικού επιτοκίου. Αφού καθιερωθεί αυτό το επιτόκιο, ο εξαγωγέας µπορεί
να προετοιµάσει τα τιµολόγια και να συµπεριλάβει όποιο άλλο κόστος. Ωστόσο, υπάρχουν
δύο κατηγορίες αµοιβών που πληρώνονται σε µια εγγραφή forfaiting. Η µια είναι η αµοιβή
επιλογής και η άλλη είναι η αµοιβή υποβολής των τιµολογίων.
Η αµοιβή επιλογής, είναι το ποσό που υποχρεώνεται από τον forfaiter στον εξαγωγέα,
κυρίως για την χρηµατοοικονοµική σταθερότητα κατά την διάρκεια της συγκεκριµένης
χρηµατοδοτικής περιόδου. Εάν η περίοδος είναι µικρότερη των 48 ωρών, ο forfaiter δίνει
συνήθως στον εξαγωγέα ενδείξεις χωρίς χρέωση.
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Ο εξαγωγέας µπορεί να µην συνάψει τη συµφωνία, όµως θα πρέπει να προβεί σε µια
ενέργεια που να υποδεικνύει την εταιρεία µε την οποία συνεργάζεται και έτσι ο forfaiter θα
πρέπει να υποχρεωθεί να χρεώσει ένα ποσό αµοιβής γι’ αυτή την περίοδο που είναι συνήθως
το ελάχιστο δυνατό. Ένα ποσό αµοιβής πληρώνεται ακόµη εάν ο εξαγωγέας συνάψει
σύµβαση, µε την οποία θα καλύπτει την παραγωγική περίοδο του προϊόντος. Το ποσό της
αµοιβής που καταβάλλεται είναι συνήθως 1,2% ανά έτος(3).
Οικονοµική Σηµασία: Η επιλογή του forfaiting στις διεθνείς συναλλαγές οφείλεται σε
µια σειρά πλεονεκτηµάτων (τα οποία θα δούµε εκτενέστερα σε άλλη παράγραφο), που η
σύµβαση αυτή εξασφαλίζει στους συµβαλλόµενους και κυρίως στον εξαγωγέα. Ειδικότερα,
τα δύο σηµαντικότερα από αυτά τα πλεονεκτήµατα είναι τα εξής:
Α) Χρηµατοδότηση: Το πρώτο βασικό πλεονέκτηµα του forfaiting, είναι ότι η
µεσοπρόθεσµη

ή

µακροπρόθεσµη

απαίτηση

του

εξαγωγέα

από

την

εξαγωγική

δραστηριότητα του πληρώνεται αµέσως, αφού βεβαίως αφαιρεθεί ο προεξοφλητικός τόκος.
Η απαίτηση που έχει στα χέρια του ο εξαγωγέας (δανειστής) και που θα καταστεί
ληξιπρόθεσµη σε κάποιο µελλοντικό χρονικό σηµείο, µετατρέπεται µέσω του forfaiting
αµέσως σε «ζεστό» χρήµα.
Έτσι, το forfaiting αναδεικνύεται σε τραπεζική εργασία έµµεσης χρηµατοδότησης του
εξαγωγικού εµπορίου και µάλιστα χρηµατοδότησης µε σταθερό επιτόκιο. Εποµένως, παρέχει
την δυνατότητα στον εξαγωγέα να υπολογίσει εκ των προτέρων το κόστος της
χρηµατοδότησης και να το λάβει υπόψη του κατά την κοστολόγηση των προϊόντων ή των
υπηρεσιών του.
Β) Παραίτηση από το δικαίωµα αναγωγής: Το δεύτερο στοιχείο που ανάγει το
Forfaiting σε εξαιρετικής σπουδαιότητας µέθοδο χρηµατοδότησης του εξαγωγικού εµπορίου,
είναι η παραίτηση του forfaiter, ο οποίος προεξοφλεί τις ενσωµατωµένες σε αξιογραφικούς
τίτλους απαιτήσεις, από το δικαίωµα αναγωγής κατά του εκχωρητή (εξαγωγέα) στην
περίπτωση µη πληρωµής των τίτλων από τον πρωτοφειλέτη (εισαγωγέα).
Πρακτικά, αυτό επιτυγχάνεται µε τη σηµείωση πάνω στο σώµα του αξιόγραφου κατά
την παραλαβή του από τον forfaiter της ρήτρας «χωρίς δικαίωµα αναγωγής» (without
recourse). Στην θέση της ευθύνης του λήπτη του αξιόγραφου (εξαγωγέα), ο οποίος το
µεταβιβάζει στον forfaiter ευθυνόµενος ο ίδιος µόνο για την ύπαρξη της απαίτησης,
υπεισέρχεται η ευθύνη του εγγυητή (φερέγγυας τράπεζας).
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Με άλλα λόγια, ο forfaiter εφόσον εγκρίνει τη χρηµατοδότηση του εξαγωγέα µε
forfaiting και προκειµένου να προστατεύσει τα συµφέροντά του από το ενδεχόµενο
αφερεγγυότητας του πρωτοφειλέτη (εισαγωγέα), θέτει ως προϋπόθεση για την διενέργεια της
χρηµατοδότησης, την έκδοση εγγυητικής επιστολής ή την τριτεγγύηση του πιστωτικού
τίτλου (συναλλαγµατικής ή γραµµατίου εις διαταγή) από την τράπεζα του εισαγωγέα,
εφόσον βεβαίως αυτή εκτιµάται ως επαρκώς φερέγγυα. Η εγγύηση πρέπει να είναι
αµετάκλητη(13).

6.6 Οι προϋποθέσεις & διαδικασία εφαρµογής του forfaiting
Στην παρούσα παράγραφο θα εξετάσουµε τις προϋποθέσεις αλλά και την διαδικασία
εφαρµογής του forfaiting, ξεκινώντας, από τις προϋποθέσεις εφαρµογής του.
Προϋποθέσεις εφαρµογής: Ως προϋποθέσεις εφαρµογής του forfaiting µπορούµε να
αναφέρουµε τα εξής(14):
1) Ο πολιτικός κίνδυνος που καλείται να αναλάβει η τράπεζα του εξαγωγέα δεν
πρέπει να ξεπερνά ένα ‘εύλογο επίπεδο’. Συνήθως οι τράπεζες, αφού λάβουν υπόψη τους
ορισµένα κριτήρια (για παράδειγµα σταθερότητας πολιτικού συστήµατος, οικονοµικούς
δείκτες κ.λπ.) καθορίζουν ένα ανώτατο όριο χρηµατοδότησης για κάθε χώρα, τόσο συνολικά
όσο και κατά µεµονωµένη συναλλαγή.
Επίσης, το αποδεκτό επίπεδο πολιτικού κινδύνου που καλείται να αναλάβει ο forfaiter
καθορίζεται και από ορισµένους άλλους παράγοντες, όπως είναι η στρατηγική που ακολουθεί
αυτός (η τράπεζα του εξαγωγέα) σε σχέση µε την εφαρµογή του forfaiting, καθώς και
οικονοµικές-πολιτικές εξελίξεις που προβλέπονται να υπάρξουν στη χώρα του εισαγωγέα.
Με βάση λοιπόν όλα τα ανωτέρω δεδοµένα, ο forfaiter προσδιορίζει τόσο το ύψος
του πολιτικού κινδύνου που προτίθεται να αναλάβει, όσο και αν τον συµφέρει να προσφέρει
τις υπηρεσίες forfaiting στον συγκεκριµένο πελάτη.
2) Η φερεγγυότητα του εισαγωγέα και της εγγυήτριας τράπεζας, πρέπει να είναι
ικανοποιητική. Για το λόγο αυτό εξάλλου συλλέγεται κάθε πληροφορία που ενισχύει ή
διαψεύδει την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα ακόµη και της τράπεζας του εισαγωγέα
προκειµένου να προχωρήσει ο forfaiter στην ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου.
3) Οι προεξοφλούµενες απαιτήσεις πρέπει να είναι έγκυρες και ελεύθερες παντός
δικαιώµατος τρίτου προσώπου. Στο στάδιο πριν από την σύναψη της σύµβασης forfaiting η
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τράπεζα του εξαγωγέα είναι υποχρεωµένη να εξετάσει την εγκυρότητα, καθώς και την τυχόν
ύπαρξη νοµικού ελαττώµατος στις υπό προεξόφληση απαιτήσεις.
4) Ο τρόπος εξόφλησης των απαιτήσεων γίνεται σε εξαµηνιαίες δόσεις και διαρκεί
συνήθως 3‐7 έτη. Τις περισσότερες φορές όµως η τράπεζα του εξαγωγέα δέχεται να
προεξοφλήσει απαιτήσεις, οι οποίες έχουν χρόνο λήξης από 6 µήνες µέχρι 10 χρόνια.
5) Το ύψος των προς προεξόφληση απαιτήσεων δεν πρέπει κατά κανόνα να είναι
µικρότερο ενός προκαθορισµένου ποσού. Η τράπεζα του εξαγωγέα δέχεται όλα τα νοµίσµατα
για την εξόφληση των προεξοφλούµενων απαιτήσεων, αλλά προτιµά οπωσδήποτε τα ισχυρά
νοµίσµατα (ευρώ, δολάρια, γιεν κλπ) τα οποία συνήθως επηρεάζονται θετικά από τις
νοµισµατικές διακυµάνσεις.
∆ιαδικασία εφαρµογής: Όταν µια εξαγωγική επιχείρηση πρόκειται να υπογράψει
σύµβαση πώλησης των προϊόντων της µε µια εισαγωγική επιχείρηση που εδρεύει σε άλλη
χώρα και ταυτόχρονα επιθυµεί να κάνει χρήση του θεσµού του forfaiting, ακολουθείται η
εξής διαδικασία(14):
1) Πριν ακόµη υπογραφεί η σύµβαση πώλησης η εξαγωγική επιχείρηση απευθύνεται
σε τράπεζα, η οποία έχει εντάξει στις παρεχόµενες υπηρεσίες της το forfaiting, και την
ενηµερώνει για την επιθυµία της να κάνει χρήση του εν λόγω θεσµού.
Η χρήση από µια εξαγωγική επιχείρηση των υπηρεσιών του forfaiting µεταφράζεται
σε χρηµατοδότηση µε την µορφή προεξόφλησης των απαιτήσεων, καθώς και κάλυψη τόσο
από τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του οφειλέτη, όσο και από τον πολιτικό κίνδυνο που είναι
πιθανόν να εµφανιστεί στην χώρα εισαγωγής.
Έτσι λοιπόν η εξαγωγική επιχείρηση, προκειµένου να διασφαλιστεί έναντι των
προαναφερόµενων κινδύνων, υπογράφει την σύµβαση πώλησης µε την εισαγωγική
επιχείρηση, όταν και εφόσον έχει εγκριθεί από τον forfaiter η χρηµατοδότηση των
εξαγωγικών δραστηριοτήτων της µε την έκδοση σχετικού εγγράφου.
2) Ο forfaiter, για να εξετάσει µε αντικειµενικότητα το αίτηµα της εξαγωγικής
επιχείρησης, ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του forfaiting (αξιολογεί
κατά κάποιο τρόπο τον συγκεκριµένο εξαγωγέα). Για τον σκοπό αυτό, αποστέλλονται
εγγράφως από τον εξαγωγέα διάφορα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν στην αντικειµενική
αξιολόγηση του στην τράπεζα.
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3) Στην περίπτωση που το αίτηµα γίνει δεκτό από τον forfaiter, αποστέλλεται στην
εξαγωγική επιχείρηση επίσηµο έγγραφο, στο οποίο ανακοινώνεται η δέσµευση της τράπεζας
να προεξοφλήσει τις απαιτήσεις της, µε την προϋπόθεση ότι τα αξιόγραφα που εκφράζουν
απαίτηση του εξαγωγέα προς τον πελάτη του (συναλλαγµατικές, γραµµάτια), καθώς και τα
διάφορα συνοδευτικά έγγραφα (αντίγραφο σύµβασης πώλησης, φορτωτικά έγγραφα) θα
προσκοµιστούν στην τράπεζα του εξαγωγέα σε χρονικό διάστηµα, το οποίο συνήθως δεν
είναι µεγαλύτερο του ενός έτους.
Επίσης, στο ανωτέρω έγγραφο του forfaiter καθορίζονται και οι όροι της
χρηµατοδότησης µε σύναψη της σύµβασης forfaiting, οι οποίοι σε γενικές γραµµές αφορούν
το προεξοφλητικό επιτόκιο, καθώς και την λεγόµενη προµήθεια αδράνειας.
Με τον όρο προµήθεια αδράνειας, εννοούµε την αµοιβή του forfaiter για την
δέσµευση των κεφαλαίων του, τα οποία θα διαθέσει στον εξαγωγέα για την προεξόφληση
των απαιτήσεων του.
4) Εφόσον οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο forfaiter γίνουν δεκτοί από τον
εξαγωγέα, υπογράφεται µεταξύ τους η σύµβαση forfaiting.
5) Στην συνέχεια ακολουθεί η προεξόφληση των απαιτήσεων του εξαγωγέα, αφού
πρώτα ελεγχθεί από τον forfaiter η εγκυρότητα αυτών.
Συγκεκριµένα, γίνεται έλεγχος αν έχουν συµπληρωθεί σωστά τα αξιόγραφα που
εκφράζουν απαίτηση του εξαγωγέα προς τον πελάτη του, µε βάση δηλαδή τον τύπο που
προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Επιπλέον, εξετάζεται η γνησιότητα της υπογραφής του εισαγωγέα, καθώς και η
εγκυρότητα εκπροσώπησης του µέσω τρίτου φορέα, που αποδεικνύεται µε την ύπαρξη
σχετικής βεβαίωσης της εγγυήτριας τράπεζας αυτού.
6) Ακολούθως, υπογράφεται η σύµβαση πώλησης µεταξύ εξαγωγέα ‐ εισαγωγέα και
παράλληλα αποστέλλονται όλα τα χρεωστικά έγγραφα (µέσω της τράπεζας του αγοραστή)
στην τράπεζα του πωλητή.
7) Εφόσον ολοκληρωθεί η σύµβαση πώλησης, εκχωρούνται από τον εξαγωγέα όλα τα
δικαιώµατα που απορρέουν από την εν λόγω σύµβαση στην τράπεζα αυτού (forfaiter) και
ενηµερώνεται ο αγοραστής.
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8) Τέλος, ο εισαγωγέας δηλώνει εγγράφως ότι αναγνωρίζει ως αποδέκτη των
εκχωρούµενων απαιτήσεων τον forfaiter και ότι υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό που
αναγράφεται στα αντίστοιχα αξιόγραφα στον χρόνο που προβλέπεται.

6.7 Το θεσµικό πλαίσιο και η εφαρµογή του forfaiting στην Ελλάδα
Το forfaiting µπορεί να εφαρµοσθεί στην Ελλάδα(3), σύµφωνα µε το ν. 1905/1990 και τις
Π∆/ΤΕ 2168/8.1.1993, αλλά και των παλαιότερων Π∆/ΤΕ 959/10.3.1987, 1117/30.7.1987,
355/15.5.1987 και 399/30.8.1998.

6.8 Πότε είναι χρήσιµο το forfaiting
Το forfaiting, µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν ένας εξαγωγέας χρειάζεται να επεκτείνει τα
πιστωτικά του όρια στους πελάτες-αγοραστές του. Η πιστωτική πολιτική µέσω του forfaiting
µπορεί να επεκταθεί για κάθε χρονική περίοδο, από 6 µήνες µέχρι 7 έτη. Για κάθε πιστωτική
επέκταση πέραν του έτους, οι αποπληρωµές κλιµακώνονται σε έξι µηνιαίες πληρωµές.
Οι διακανονισµοί των πιστωτικών ορίων και των αποπληρωµών, είναι φυσικά στη
διάθεση του πελάτη-αγοραστή που µπορεί να προβλέπει και τη δυνατότητα τρίτων να
εγγυώνται γι’ αυτό το χρέος.
Ο τριτεγγυητής γενικά, µπορεί να είναι µια τράπεζα που να είναι αποδεκτή από τον
forfaiter. Αλλά σε πολλές χώρες συνηθίζεται να εγγυάται αυτές τις πιστώσεις το Υπουργείο
Οικονοµικών, κάποιος κρατικός οργανισµός ή κάποια εύρωστη οικονοµική επιχείρηση.
Η εγγύηση που είναι αποδεκτή από τον forfaiter είναι είτε µια άνευ άλλων όρων ή
ανέκκλητη εγγύηση Τράπεζας ή κρατικού οργανισµού, είτε άλλης µορφής εγγύησης,
γνωστής ως AVAL. Οι forfaiters πάντως προτιµούν τις τράπεζες, γιατί είναι διεθνείς
οργανισµοί και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πληροφορίες για οφειλέτες γιατί τους
ενδιαφέρει να γνωρίζουν την πιστοληπτική ικανότητα. Συνήθως η εγγύηση µπορεί να πάρει
δύο µορφές, είτε να είναι AVAL, είτε µια ξεχωριστή εγγυητική επιστολή. Η AVAL είναι µια
χωρίς όρους εγγύηση, είναι απλώς µια οπισθογραφηµένη συναλλαγµατική ή υποσχετική
επιστολή. Η ξεχωριστή εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι χωρίς όρους, ακάλυπτη και
µετατρέψιµη.
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Όταν ο εξαγωγέας διαπραγµατεύεται ή συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης µιας
σύµβασης, θα πρέπει να προσεγγίζει τον forfaiter ως ένα χρηµατοδότη και να γνωρίζει το
κόστος και το πλαίσιο λειτουργίας του forfaiting.

6.9 Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του forfaiting
Το forfaiting, παρουσιάζει όπως και οι λοιπές µορφές χρηµατοδότησης, έχει αρκετά
πλεονεκτήµατα, αλλά και κάποια µειονεκτήµατα. Τα σηµαντικότερα από τα οποία
παρουσιάζονται παρακάτω.

Πλεονεκτήµατα του forfaiting, ως µορφή χρηµατοδότησης
Τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση του forfaiting ως µορφή χρηµατοδότησης, αφορούν κυρίως
στην εξάλειψη του κινδύνου, στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, στην
βελτίωση της ταµειακής ροής και στην αύξηση της ταχύτητας και της απλότητας των
συναλλαγών. Ειδικότερα, τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα που προσφέρει χωριζόµενα στις
κατηγορίες που αναφέρθηκαν-υπογραµµίστηκαν στην αρχή της παραγράφου, είναι τα
εξής(12):
Α) Εξάλειψη του κινδύνου
•

Αφαιρεί τον πολιτικό εµπορικό και µεταφορικό κίνδυνο της χώρας.

•

Παρέχει χρηµατοδότηση για το 100% της αξίας της σύµβασης.

•

Προστατεύει από τον κίνδυνο της αύξησης των επιτοκίων και τη διακύµανση
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας.

Β) Ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος
•

Επιτρέπει στους προµηθευτές αγαθών να προσφέρουν πίστωση στους πελάτες
τους, καθιστώντας τα προϊόντα πιο ελκυστικά.

•

Βοηθάει τους προµηθευτές να κάνουν επιχειρηµατικά σχέδια σε χώρες, όπου
ο κίνδυνος µη πληρωµής διαφορετικά θα ήταν πολύ υψηλός, έναντι του
ασφάλιστρου κινδύνου (risk premium) το οποίο θα προσθέτονταν µε την
προεξόφληση των τόκων.

Γ) Βελτίωση της ταµειακής ροής
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•

Το forfaiting, επιτρέπει στους πωλητές να λαµβάνουν πληρωµές σε µετρητά,
ενώ προσφέρουν όρους πίστωσης προς του πελάτες τους.

•

Αφαιρεί τους εισπρακτέους λογαριασµούς, τα τραπεζικά δάνεια ή τις
ενδεχόµενες υποχρεώσεις, από τον ισολογισµό του πωλητή.

∆) Αύξηση της ταχύτητας και της απλότητας των συναλλαγών
•

Γρήγορες και κατάλληλες λύσεις χρηµατοδότησης.

•

Οι χρηµατοδοτικές δεσµεύσεις µπορούν να εκδοθούν γρήγορα.

•

Η τεκµηρίωση είναι συνήθως απλή και σύντοµη.

•

∆εν υπάρχουν περιορισµοί σχετικά µε την προέλευση των εξαγωγών.

•

Ανακουφίζει των πωλητή από το βάρος της διαχείρισης και της είσπραξης.

Πλεονεκτήµατα για τον εξαγωγέα
Η χρήση του forfaiting παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα για τον εξαγωγέα(15):
•

Ο forfaiter διαθέτει αµέσως ρευστά καθώς αυτός παραδίδει εµπορεύµατα ή
παρέχει υπηρεσίες. Η αύξηση της ρευστότητας εξαγωγέα ελαττώνει τον
τραπεζικό δανεισµό του η ελευθερώνει χρηµατοοικονοµικούς πόρους για
επενδύσεις η άλλους σκοπούς.

•

Ο forfaiter µε τη χρηµατοδότηση του εξαγωγέα «χωρίς δικαίωµα αναγωγής»
αναλαµβάνει ο ίδιος τους κινδύνους της νοµισµατικής ισοτιµίας, των
µεταβολών του επιτοκίου, τους πιστωτικούς και τους πολιτικούς.

•

Ο εξαγωγέας δεν χρειάζεται να ξοδέψει χρόνο και χρήµα για τη διαχείριση και
τη συγκέντρωση του ξένου κεφαλαίου.

•

Οι υπάρχουσες τραπεζικές συµφωνίες ή διευκολύνσεις δεν επηρεάζονται ούτε
περιπλέκονται µε ειδικές διατάξεις όσον αφορά τις προεξοφλήσεις,
διαπραγµατεύσεις κ.λ.π. Ακόµη υπερτερεί των κυβερνητικών σχεδίων
ασφάλισης εξαγωγών γιατί δεν υπάρχουν παρακρατήσεις ποσοστών,
γραφειοκρατικές διαδικασίες κ.λ.π.

•

Επειδή η χρηµατοδότηση γίνεται µε τη χρησιµοποίηση των γραµµατίων η
συναλλαγµατικών, η όλη τεκµηρίωση είναι απλή και γρήγορη.

•

Ο forfaiter µπορεί γρήγορα να αποφασίσει το κατά πόσο η όχι η
χρηµατοδότηση είναι προσιτή γιατί είναι σε καθηµερινή επαφή µε τους
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ανταγωνιστές και τις τράπεζες σε όλα τα διεθνή κέντρα και διαθέτει µεγάλη
εµπειρία.
•

Τα επιτόκια προεξόφλησης µπορεί να συµφωνηθούν προκαταβολικά και πριν
ο εξαγωγέας καταλήξει στους τελικούς όρους της συµφωνίας του µε τον
εισαγωγέα. Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να υπολογίσει, ολικά η µερικά
τα χρηµατοοικονοµικά κόστη.

Πλεονεκτήµατα για τον εισαγωγέα
Η χρήση του forfaiting παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα για τον εισαγωγέα(15):
•

Αποτελεί για αυτόν µια εναλλακτική µορφή χρηµατοδότησης.

•

Παρέχει αυξηµένη δανειστική ικανότητα.

•

∆εν υφίσταται δηµοσιότητα.

•

Επιτρέπει τη γρήγορη κατάληξη στη σύναψη εµπορικής συµφωνίας.

•

Αποφεύγει διοικητικά και νοµικά κόστη που υπάρχουν στις συµφωνίες για
πίστωση του εξαγωγέα.

•

Αποφεύγει δεσµευτικές δανειστικές συµφωνίες.

Μειονεκτήµατα του forfaiting
Τα µειονεκτήµατα από τη χρήση του forfaiting, είναι περιορισµένα και λίγο πολύ είναι τα
ακόλουθα(15):
•

Ο εγγυητής που θα διαλέξει ο εξαγωγέας πρέπει να γίνει αποδεκτός από τον
forfaiter.

•

Το επιτόκιο χρηµατοδότησης σε µια σύµβαση forfaiting είναι σαφώς
µεγαλύτερο του αντίστοιχου επιτοκίου της τραπεζικής χρηµατοδότησης. Θα
πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη ότι ο forfaiter καλύπτει (εκτός των άλλων) και
το πολιτικό-συναλλαγµατικό κίνδυνο, γεγονός που δεν συµβαίνει στην
τραπεζική χρηµατοδότηση.

6.10 Η τεχνική του forfaiting παράδειγµα µιας τυπικής συναλλαγής

73

Στο forfaiting, ο προµηθευτής καταρτίζει σύµβαση πώλησης εµπορευµάτων µε αλλοδαπό
αγοραστή προερχόµενο από χώρα υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου. Η πιστωτική
διευκόλυνση που παρέχεται στον αγοραστή είναι διάρκειας µεγαλύτερης των έξι (6) µηνών,
συνήθως έως και εφτά (7) χρόνια (όπως είδαµε και σε προηγούµενη παράγραφο), αλλά
µπορεί να φτάσει έως και (10) χρόνια.
Τα ακόλουθα µας παρουσιάζουν µια τυπική συναλλαγή forfaiting, όπου ο
προµηθευτής και ο αγοραστής εµπορευµάτων βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες(12).
Κατά την διάρκεια των διαπραγµατεύσεων µεταξύ εξαγωγέα (προµηθευτή) και
εισαγωγέα (αγοραστή) για την προµήθεια αγαθών, ο εισαγωγέας ζητάει όρους πίστωσης. Ο
εξαγωγέας αναζητά ένα πράκτορα (forfaiter) που θα είναι διατεθειµένος να του παρέχει την
πίστωση που χρειάζεται. Ο πράκτορας λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η χώρα και το
όνοµα του εισαγωγέα, το είδος των αγαθών, την αξία των εµπορευµάτων, την αναµενόµενη
ηµεροµηνία αποστολής, τους όρους αποπληρωµής που ζητήθηκαν στον εισαγωγέα και εάν οι
υποχρεώσεις του εισαγωγέα είναι εγγυηµένες από κάποια τράπεζα. Στη συνέχεια ο
πράκτορας παρέχει στον εξαγωγέα µια ένδειξη του σχετικού κόστους.
Σε αυτή την φάση κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν δεσµεύεται µε οποιονδήποτε
τρόπο. Όταν οι λεπτοµέρειες της εµπορικής σύµβασης συµφωνηθούν, αλλά συνήθως πριν
την υπογραφή, ο εξαγωγέας ζητάει από τον πράκτορα µια δέσµευση για την αγορά των
δανειακών υποχρεώσεων (συναλλαγµατικές, γραµµάτια, υποσχετικές σηµειώσεις) που
δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εξαγωγικής συναλλαγής.
∆ιαδικασία µιας τυπικής συναλλαγής forfaiting

Πηγή: http://www.forfaiters.org
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Ο εξαγωγέας, έπειτα, οπισθογραφεί τους τίτλους στον πράκτορα ο οποίος του
καταβάλει την τρέχουσα, πραγµατική αξία τους αφαιρώντας τον προεξοφλητικό τόκο από
την ονοµαστική τους αξία. Ο τόκος κυµαίνεται ανάλογα µε το κόστος αναχρηµατοδότησης
του, το είδος και την έκταση του αποδιδόµενου σε αυτόν κινδύνου, την αµοιβή του για την
επεξεργασία των στοιχείων και την προµήθεια ετοιµότητας για το διάστηµα απραξίας µεταξύ
του χρόνου καταρτίσεως της συµβάσεως και του χρόνου προσκοµίσεως των εγγράφων.
Ασφαλώς η διαδικασία έχει µεγάλα έξοδα όµως αντισταθµίζονται από τα οφέλη όπως
η αποφυγή αναζήτησης άλλης συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης, η άµεση µείωση ή
απόσβεση των υφιστάµενων χρεών και η ανάληψη κινδύνων µη πληρωµής από τον
πράκτορα. Έτσι ο εξαγωγέας έχει ευθύνη µόνο για την ύπαρξη της απαίτησης ή την
µεταγενέστερη αµφισβήτηση της λόγω ελαττωµατικών εµπορευµάτων(16).

6.11 Η διαχρονική εξέλιξη και ανάπτυξη του forfaiting
Αρχικά, το forfaiting χρησιµοποιήθηκε για την χρηµατοδότηση επιχειρήσεων που
προσέφεραν κεφαλαιουχικά αγαθά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε αντίστοιχους φορείς
καταναλωτικών αγαθών.
Ιδιαίτερη έξαρση παρουσίασε ο θεσµός κατά τη διάρκεια της µεταπολεµικής
περιόδου, ιδιαίτερα στην τραπεζική κοινότητα της Ζυρίχης, µια κοινότητα µε ιδιαίτερες
επιδόσεις στον τοµέα της χρηµατοδότησης του διεθνούς εµπορίου και µε ιδιαίτερη φήµη
στον τοµέα των τραπεζικών εργασιών. Έτσι στη δεκαετία του 1960, το forfaiting
πραγµατοποίησε την πρώτη του δυναµική εµφάνιση, ως τραπεζικό προϊόν που από την
Ένωση Τραπεζών της Ζυρίχης, µε σκοπό την διευκόλυνση της πώλησης σιταριού από τις
Η.Π.Α στις ανατολικές χώρες.
Παρατηρήθηκε µεγάλη ανάπτυξη του θεσµού στη δεκαετία του 1980, λόγω του ότι οι
οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν ∆ιεθνώς ήταν κατάλληλες για την
διεύρυνση της εφαρµογής του θεσµού. Συγκεκριµένα εκείνη την περίοδο επικρατούσε
µεγάλος οικονοµικός ανταγωνισµός µεταξύ των ανεπτυγµένων βιοµηχανικά χωρών. Οι εν
λόγω χώρες, σε αυτό το χρονικό διάστηµα προσπαθούσαν να κυριαρχήσουν στον τοµέα του
εξαγωγικού εµπορίου µε τις χώρες του τρίτου κόσµου. Οι τράπεζες της Ζυρίχης, ως
πρωτοπόροι στο forfaiting διεύρυναν τις δραστηριότητες τους στον τοµέα της
χρηµατοδότησης των διεθνών συναλλαγών.
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Τα σηµαντικότερα κέντρα του forfaiting στις µέρες µας, είναι η Μεγάλη Βρετανία και
η Γερµανία. Η ανάπτυξη του θεσµού που συντελέστηκε στο Λονδίνο, 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 βέβαια, έχει πολλά ακόµα περιθώρια µεγαλύτερης ανάπτυξης, κάτι που
φαίνεται άλλωστε από τη διαρκή αύξηση των παρεχόµενων υπηρεσιών αυτού (κάλυψη
πιστωτικών και πολιτικών κινδύνων, χρηµατοδότησης κ.λ.π.) για την διευκόλυνση των
εµπορικών τους σχέσεων.
Είναι δύσκολο όµως να υπολογίσουµε µε ακρίβεια την πραγµατική εξάπλωση των
υπηρεσιών του forfaiting και τις δυνατότητες µεγαλύτερης ανάπτυξης αυτών, διότι δεν
υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία (όπως στατιστικά δεδοµένα), καθώς και έγκυρη πληροφόρηση
που θα µπορούσε να οδηγήσει σε αντικειµενική εκτίµηση των εν λόγω υπηρεσιών.
Η έλλειψη πληροφόρησης είναι φυσικό επακόλουθο του µυστικισµού που
εφαρµόζεται από διάφορες τράπεζες που ασχολούνται µε το forfaiting. Στις µέρες µας
πάντως, ο µυστικισµός γύρω από το θεσµό του forfaiting, έχει περιοριστεί αρκετά, αφού η
µέχρι τώρα παρουσία του στον τοµέα της χρηµατοδότησης δύναται να χαρακτηριστεί ως
επιτυχής(14).
Είναι ευκαιρία λοιπόν να αξιοποιηθούν και από τις Ελληνικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις οι δυνατότητες που παρέχονται από το forfaiting, µέσα στα πλαίσια του οξύ
ανταγωνισµού που διαµορφώνεται διεθνώς. Καθώς στη χώρα µας δεν υπάρχει µεγάλος
αριθµός οργανισµών που να προσφέρουν υπηρεσίες forfaiting, κάτι που δεν συµβαίνει µε το
factoring βέβαια, παρότι και οι δύο θεσµοί εισήχθησαν στην Ελλάδα µε το ν. 1905/1990. Το
forfaiting δηλαδή, βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο από πλευράς ανάπτυξης στην χώρα
µας, συγκρινόµενο πάντα µε την ανάπτυξη-εξάπλωση που µοιάζει να έχει ο θεσµός
παγκοσµίως, ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια.

6.12 Σύγκριση και διακρίσεις του forfaiting από το factoring
Το factoring και το forfaiting αποτελούν δύο χρηµατοδοτικά εργαλεία που κερδίζουν
συνεχώς έδαφος στη χώρα µας αλλά και στο εξωτερικό. Το forfaiting, ως νοµικό µόρφωµα
αλλά και ως τεχνική χρηµατοδότησης παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε το
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factoring, ώστε συχνά οι δυο έννοιες να συγχέονται. Στην πραγµατικότητα, οι δύο αυτές
χρηµατοδοτικές µορφές ουσιαστικά συµπληρώνουν η µία την άλλη(3).
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. Υπάρχουν ορισµένες περιπτώσεις όπου οι τράπεζες αναλαµβάνουν και τον κίνδυνο
µη είσπραξης της οφειλής (factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής). Πέρα από την οµοιότητα
όµως, διαπιστώνει κανείς µεταξύ forfaiting και factoring µια σειρά διαφορών.
Πιο συγκεκριµένα, το factoring (πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων στα
ελληνικά) είναι µια συµβατική σχέση στα πλαίσια της οποίας µια εταιρεία factoring (η
τράπεζα) αγοράζει το σύνολο η µέρος των απαιτήσεων του πελάτη της που προέρχονται από
πώληση ή εξαγωγή εµπορευµάτων ή παροχή υπηρεσιών, χορηγεί προκαταβολές, καλύπτει
τον πιστωτικό κίνδυνο του πελάτη της και αναλαµβάνει τη διαχείριση, δηλαδή τη λογιστική
παρακολούθηση και είσπραξη τιµολογίων των παραπάνω απαιτήσεων (βλ. Κεφ. 3).
Το forfaiting είναι η προεξόφληση γραµµατίων, συναλλαγµατικών ή άλλων
αξιόγραφων χωρίς δικαίωµα αναγωγής του αγοραστή κατά του πωλητή των τίτλων. Ο όρος
forfaiting προέρχεται από το γαλλικό forfait που σηµαίνει απώλεια δικαιώµατος. Η βασική
ιδιότητα του forfaiting είναι η παραίτηση του forfaiter από το δικαίωµα αναγωγής κατά του
προηγούµενου κατόχου των χρεωστικών εγγράφων(2).

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι βασικές διακρίσεις forfaiting-factoring(2):
∆ιαφορές

Forfaiting

Factoring

Μέσο Χρηµατοδότησης:

Εξωτερικού εµπορίου.

Εσωτερικού και
Εξωτερικού εµπορίου.

∆ικαίωµα αναγωγής:

Η παραίτηση του forfaiter

Με δικαίωµα αναγωγής και

από το δικαίωµα αναγωγής

χωρίς δικαίωµα αναγωγής

κατά του οφειλέτη όπως

κατά του οφειλέτη

ορίζεται στη σύµβαση
forfaiting.
- χρηµατοδότηση,
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- εργασίες λογιστικής
παρακολούθησης των
απαιτήσεων,
Παροχή υπηρεσιών:

- χρηµατοδότηση
- στατιστικής,
- παροχής βοήθειας
κατά τον εκτελωνισµό των
προϊόντων κλπ.

Απαιτήσεις:

Μεσοπρόθεσµές και

Βραχυπρόθεσµες, δεν

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

ενδείκνυται για απαιτήσεις

(από 6 µηνών έως και 10

πέραν των 120 ηµερών.

χρόνων).
Εκχώρηση ορισµένης

∆ιαρκή ενοχική σχέση

απαίτησης από µια

µεταξύ πράκτορα και

συγκεκριµένη σύµβαση

προµηθευτή.

Εύρος των

Αναλαµβάνει να καλύψει

Αναλαµβάνει να καλύψει

αναλαµβανοµένων

εµπορικούς, οικονοµικούς

τον πιστωτικό κίνδυνο και

κινδύνων:

και πολιτικούς κινδύνους.

τον κίνδυνο

Χαρακτηριστικό
γνώρισµα:

αφερεγγυότητας των
πελατών.
Την ανάληψη των κινδύνων
αυτών συµφωνούν οι
συµβαλλόµενοι µε τη ρήτρα
«άνευ ευθύνης», διότι η
Ανάγκη εξαγωγέα για

εκχωρούµενη απαίτηση είναι

επιπλέον ασφάλιση:

αφενός ενσωµατωµένη σε
συναλλαγµατική η
γραµµάτιο εις διαταγή και
αφετέρου συνήθως
εγγυηµένη από τράπεζα.
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Επιπλέον µε κάποια
(κρατική συνήθως)
εταιρεία ασφάλισης
εξαγωγικών απαιτήσεων.

6.13 Σύγκριση κρατικών φορέων µε forfaiting
Ο Ιωάννης Αποστολόπουλος, στο βιβλίο του «Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής ∆ιοικήσεως»,
αναφέρει ότι(17):
Το forfaiting συναγωνίζεται άµεσα διάφορους κρατικούς φορείς χρηµατοδότησης και
ασφάλισης εξαγωγών προσφέροντας για τον εξαγωγέα το πλεονέκτηµα της προαποδοχής του
πιστωτικού κινδύνου, της περιόδου πίστωσης και του σταθερού επιτοκίου. Επιπρόσθετα,
υπερτερεί έναντι των κρατικών φορέων διότι:
Προϋποθέτει ελάχιστες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Ο forfaiter ενεργεί ανεξαρτήτως ύψους προστιθέµενης αξίας, ενώ οι κρατικοί
φορείς

συνήθως

απαιτούν

κάποιο

καθορισµένο

ελάχιστο

ποσοστό

προτιθέµενης αξίας στη χώρα τους. Ο forfaiter καλύπτει και την εξαγωγή
µεταχειρισµένων κεφαλαιουχικών αγαθών ενώ οι κρατικοί φορείς καλύπτουν
µόνο καινούργια κεφαλαιουχικά αγαθά.
Ο forfaiter δεν έχει δεσµεύσεις ως προς την περίοδο ή την µορφή της
παρεχόµενης πίστωσης και µπορεί να την προσαρµόσει στις ιδιαίτερες
ανάγκες που απαιτεί η κάθε περίπτωση.
Το forfaiting αφορά µόνο υπαρκτές απαιτήσεις, ενώ η ασφάλιση εξαγωγών
καλύπτει και κινδύνους που παρουσιάζονται στο στάδιο µεταξύ παραγγελίας
και παραλαβής του εµπορεύµατος και του αγοραστή.
Με την ασφάλιση εξαγωγών καλύπτεται ένα ποσοστό 75-90% του κινδύνου,
ενώ στο forfaiting µεταβιβάζεται το 100% του κινδύνου.
Οι εξαγωγείς οφείλουν να τηρήσουν τους όρους του ασφαλιστήριου
συµβολαίου, αλλιώς παύει να ισχύει η ασφάλιση.
Ο ασφαλιζόµενος εξαγωγέας φέρει το βάρος της απόδειξης της οικονοµικής
αδυναµίας του οφειλέτη. Στο forfaiting, όµως δεν υπάρχει τέτοιο θέµα.
Ο εξαγωγέας που έχει ασφαλίσει τις απαιτήσεις του σε κάποιο ασφαλιστικό
οργανισµό, έχει την ευθύνη τη παρακολούθησης και είσπραξης της απαίτησης
του.
Στην περίπτωση αποδείξεως ασφαλιστικής αποζηµιώσεως από ασφαλιστικό
οργανισµό, µεσολαβεί πάντα κάποιο χρονικό διάστηµα µέχρι την είσπραξη
της.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία µελέτησε την έννοια και τη χρησιµότητα δύο νέων σχετικά µορφών
χρηµατοδότησης, του factoring κατά κύριο λόγω, αλλά και του forfaiting για το οποίο έγινε
µια εκτενής αναφορά (βλ. Κεφ. 6). Συγκεκριµένα αναφέρθηκε συνοπτικά στην έννοια, τον
ορισµό στην ιστορική εξέλιξη, στο νοµικό & θεσµικό πλαίσιο αλλά και στο κόστος των
υπηρεσιών του factoring. Στη συνέχεια παρουσίασε, τα σηµαντικότερα είδη/µορφές του
factoring και ανέλυσε τους σκοπούς, τις λειτουργίες, τη διαδικασία εφαρµογής του κλπ.
Επίσης, εξέτασε τα πλεονεκτήµατα & µειονεκτήµατα του factoring ξεχωριστά, ως
χρηµατοδοτικού θεσµού, για τον πράκτορα, τον προµηθευτή, τις τράπεζες και την εθνική
οικονοµία. Ακόµη, παρουσιάστηκε η λογιστική παρακολούθηση του σύµφωνα µε το
Ε.Γ.Λ.Σ. και έγινε µια αναφορά σχετικά µε τις διεθνείς ενώσεις factoring (FCI & IFG), αλλά
και την ελληνική ένωση factoring (EEF). Επιπλέον, έγινε µια εκτεταµένη ανάλυση όσον
αφορά στην εξέλιξη και ανάπτυξη του θεσµού τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και
∆ιεθνώς.
Τέλος, αναλύθηκε διεξοδικά η έννοια, η λειτουργία τα χαρακτηρίστηκα, το κόστος,
το θεσµικό πλαίσιο, τα πλεονεκτήµατα & µειονεκτήµατα άλλα και οι προϋποθέσεις &
διαδικασία εφαρµογής του forfaiting. Παρουσιάστηκε ακόµη, η τεχνική του forfaiting, η
εξέλιξη & ανάπτυξή του και έγινε µια αντιπαράθεση και σύγκριση της λειτουργίας του
θεσµού µε το factoring, αλλά και µε κρατικούς φορείς.
Από το σύνολο λοιπόν της εργασίας, όσον αφορά το factoring διαπιστώθηκε, ότι
µέσω αυτού αυξάνεται σηµαντικά ο βαθµός ρευστότητας µιας επιχείρησης, βελτιώνεται η
διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών της επιχείρησης και µειώνεται το λειτουργικό κόστος.
Παράλληλα αξιοποιούνται οι δυνατότητες της επιχείρησης, γίνεται πιο ανταγωνιστική και
έχει τη δυνατότητα να προωθήσει παλαιά και νέα προϊόντα σε αγορές του εξωτερικού.
Επίσης, αποκτάται δίκτυο εµπορίας και πληροφόρησης στο εξωτερικό µέσω του factoring.
Τέλος, αξιοποιούνται τα προϊόντα που έχουν καλές προδιαγραφές για εξαγωγές, ενισχύονται
οι επιχειρήσεις που διαθέτουν καλή οργάνωση, διαχείριση και καλή ποιότητα προϊόντων και
παρέχεται προστασία από κινδύνους του εξωτερικού εµπορίου.
Συµπερασµατικά λοιπόν, το factoring αποτελεί ένα σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό
εργαλείο, το οποίο περιλαµβάνει ένα ευρύτερο από την απλή χρηµατοδότηση, σύνολο
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υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα ο «πράκτορας ή factor» έχει τη δυνατότητα και την
τεχνογνωσία να παρέχει σε έναν προµηθευτή προϊόντων ή υπηρεσιών, ολοκληρωµένες
υπηρεσίες προεξόφλησης, διαχείρισης, είσπραξης και κάλυψης πιστωτικού κινδύνου των
επιχειρηµατικών απαιτήσεων έναντι των οφειλετών (αγοραστών) ενώ σε πολλές περιπτώσεις
είναι δυνατόν οι συγκεκριµένες υπηρεσίες να παρέχονται επιλεκτικά ανάλογα µε τις ανάγκες
των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των συγκεκριµένων
υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ρευστότητά τους, συνδέοντάς τη µάλιστα
µε το ρυθµό αύξησης των πωλήσεών τους, να αναθέσουν την είσπραξη και τη διαχείριση
των απαιτήσεών τους σε εξειδικευµένους επαγγελµατίες και επίσης να απολαύσουν την
κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ή απλά την αξιολόγηση πιστωτικού ελέγχου των οφειλετών
(αγοραστών) από τον πράκτορα. Γενικότερα το factoring παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις
προς την εταιρική πελατεία.
Επιπλέον λόγω της οικονοµικής κρίσης την οποία ακόµη δεν έχουµε ακόµη
ξεπεράσει, τα φαινόµενα δυσχερειών είσπραξης και καθυστερήσεων στις πληρωµές είναι
συχνότερα έτσι η ανάπτυξη των υπηρεσιών factoring µε όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση
και έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου, κρίνεται πολύτιµη!
Όσον αφορά την εξέλιξη-ανάπτυξη του προϊόντος, γενικότερα τα τελευταία χρόνια
αλλά κυρίως την 5ετία (2009-2013) που στιγµατίστηκε από την οικονοµική κρίση, το
factoring βάσει στατιστικών στοιχείων όπως είδαµε (παρ/φος 5.3), παρουσίασε ανάπτυξη του
όγκου συναλλαγών παγκοσµίως, τόσο σε Εγχώριο (Domestic) όσο και σε ∆ιεθνές
(International) επίπεδο. Ακόµη και στις περιόδους κορυφώσεις της κρίσης (2012-2013)
υπήρξε έστω µια ήπια ανάπτυξη, κάτι που φαίνεται και από τον ρυθµό ανάπτυξης για τις
συγκεκριµένες περιόδους.
∆ηλαδή ο κλάδος του factoring όχι µόνο αντιστάθηκε στην κρίση και στην παγκόσµια
ύφεση γενικότερα, αλλά τις έχει ξεπεράσει σε µεγάλο βαθµό, κυρίως συγκρινόµενος µε άλλα
χρηµατοδοτικά προϊόντα του κλάδου. Και αυτό µόνο κολακευτικό µπορεί να χαρακτηριστεί
για τον θεσµό, ο οποίος συµπερασµατικά βάση των όσων παρουσιάστηκαν (βλ. Κεφ.5),
µοιάζει να έχει ακόµη πολλά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται
για το factoring και την περαιτέρω ανάπτυξή του, είναι το διαρκώς αυξανόµενο επίπεδο
εξειδίκευσης που αποκτούν οι οργανισµοί factoring, η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη και η
ανάπτυξη του διαδικτυακού (internet) factoring. Σε όλα αυτά βεβαίως, σηµαντικό ρόλο έχουν
επιτελέσει οι διεθνείς ενώσεις factoring (FCI & IFG), οι οποίες από την ίδρυσή τους και
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έπειτα έχουν συµβάλει σηµαντικά στην εξέλιξη, στην διάδοση και στην ανάπτυξη του
προϊόντος παγκοσµίως.
Σχετικά µε το forfaiting αποτελεί όπως είδαμε και αυτό, 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 είναι σίγουρες, αυτό είναι και το βασικότερο πλεονέκτηµά του ως θεσµού, σε
σχέση µε την ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων όπου ο εξαγωγέας ασφαλίζει µέχρι το
90%. Ωστόσο, δεν 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.
Ουσιαστικά τόσο ως χρηµατοδοτικός θεσµός όσο και ως νοµικό µόρφωµα, το
forfaiting παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία µε το factoring και µάλιστα οι δύο θεσµοί στην
πραγµατικότητα συµπληρώνουν ο ένας τον άλλο. Οι σηµαντικότερες διαφορές του σε
σύγκριση µε το factoring, είναι ότι αφορά µεσοµακροπρόθεσµες απαιτήσεις (από 6 µηνών
έως και 10 χρόνων), ότι λειτουργεί ως µέσο χρηµατοδότησης του εξωτερικού εµπορίου
συνήθως, η ασφάλιση των πιστώσεων φτάνει στο 100% και η προεξόφληση των απαιτήσεων
γίνεται πάντα χωρίς δικαίωµα αναγωγής (επιστροφής) µε αποτέλεσµα όλους τους κινδύνους
να τους επωµίζεται η τράπεζα του εξαγωγέα.
Όσον αφορά την ανάπτυξη του θεσµού, µοιάζει να έχει πολλά ακόµα περιθώρια
µεγαλύτερης ανάπτυξης, κάτι που συµπεραίνεται άλλωστε 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, επειδή είναι
δύσκολο να υπολογίσουµε µε ακρίβεια την πραγµατική εξάπλωση των υπηρεσιών του και τις
δυνατότητες µεγαλύτερης ανάπτυξης αυτών, διότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία και
έγκυρη πληροφόρηση που θα µπορούσε να οδηγήσει σε αντικειµενική εκτίµηση των εν λόγω
υπηρεσιών.
Η έλλειψη πληροφόρησης βέβαια, οφείλεται όπως αναφέρθηκε (βλ. παρ/φο 6.11) 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.
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