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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Στο παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν οι έννοιες και τα 

ερωτήματα της παρούσας έρευνας καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί της. Θα επιχειρηθεί 

μία αναλυτική παρουσίαση του όρου και της έννοιας του Factoring και θα δοθεί μία συνολική 

εικόνα της δομής και της οργάνωσης της παρούσας εργασίας. 

 

 

1.2  Εννοιολογική προσέγγιση του Factoring 

Το Factoring αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο οικονομικό και νομικό θεσμό, όπου σύμφωνα 

με το νόμο 1905/1990 ορίζεται ως «Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων». Στην 

ελληνική γλώσσα ο συγκεκριμένος όρος αποδίδεται ως «Ανάληψη απαιτήσεων τρίτων» ή 

«Διενέργεια πράξεων αναδόχου είσπραξης εμπορευματικών απαιτήσεων» ή «Σύμβαση 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων» (www.el.wikipedia.org). Στην ουσία αποτελεί μία 

δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων 

επιχειρήσεων, οι οποίες πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση σε πελάτες με 

επαναληπτική αγοραστική συμπεριφορά. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Πρακτόρων το Factoring αποτελεί μία «εμπορική 

και χρηματοοικονομική σχέση μεταξύ ενός πωλητή (προϊόντων ή υπηρεσιών), ο οποίος πωλεί 

με πίστωση σε αγοραστές ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς, με έναν Πράκτορα (Factor) ο οποίος 

αγοράζει τους λογαριασμούς απαιτήσεων, όπως αυτοί τεκμαίρονται από τα τιμολόγια 

πωλήσεων και τα συνοδευτικά τους έγγραφα και ο οποίος δύναται, έναντι των απαιτήσεων 

αυτών, να παρέχει στον πωλητή, κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, υπηρεσίες είσπραξης, 

λογιστικής διαχείρισης και χρηματοδότησης». 
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1.3 Αντικειμενικοί Σκοποί 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει το χρηματοδοτικό εργαλείο του Factoring 

και την χρήση του από τις ελληνικές επιχειρήσεις την περίοδο της οικονομικής κρίσης που 

διανύει η χώρα μας ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να εντοπίσει την συνεισφορά του στις 

αυξημένες χρηματοοικονομικές ανάγκες των επιχειρήσεων για χρηματοδότηση και 

ρευστότητα, ως απόρροια του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ FACTORING 
 

 

2.1 Εισαγωγικά 

Προκειμένου να έχουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για την έννοια του Factoring είναι αναγκαίο 

να ξεκινήσουμε την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρουσιάζοντας τον ορισμό  

 

 

2.2 Ορισμός του Factoring 

Σύμφωνα με τον Μητσιόπουλο (1989) το Factoring που συνδέεται ή πρέπει να συνδεθεί σε 

μεγάλο βαθμό με τις τραπεζικές εργασίες, είναι μία εναλλακτική ή συμπληρωματική μορφή 

χρηματοδότησης, που δεν ανταγωνίζεται τον παραδοσιακό δανεισμό και ως εκ τούτου φέρνει 

νέες συναλλακτικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα με το Factoring επιτυγχάνεται η καλύτερη 

και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των εμπορικών συναλλαγών των επιχειρήσεων, οι 

οποίες διακανονίζονται προθεσμιακά. Για την ακρίβεια οι επιχειρήσεις εκχωρούν την ευθύνη 

είσπραξης των απαιτήσεων τους σ’ έναν εξειδικευμένο φορέα τραπεζικού χαρακτήρα 

(πράκτορα), από τον οποίο ο προμηθευτής-εκχωρητής (πωλητής-εξαγωγέας των προϊόντων 

και υπηρεσιών) εισπράττει την αξία τους. Δηλαδή είναι η εγγύηση είσπραξης ή 

προεξόφλησης (χρηματοδότησης) των απαιτήσεων (τιμολογίων), στο όνομα τρίτων, έναντι 

προμήθειας.  

Κατά τον Μαλακό (1989) το Factoring είναι η εργασία στα πλαίσια της οποίας όλες ή 

μέρος των εμπορευματικών απαιτήσεων ενός πωλητή (παρουσών ή μελλοντικών) στην 

εταιρία Factoring , που αναλαμβάνει τη διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη 

των εκχωρούμενων απαιτήσεων, καθώς και τη χορήγηση χρηματοδοτικών προκαταβολών 

έναντι των αντίστοιχων τιμολογίων, με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής κατά του πωλητή(και 

πελάτη τους). Ανάλογο ορισμό δίνει και ο Βάθης (1995) όπου το Factoring είναι μία 

σύμβαση μεταξύ αφενός του Factor ή του πράκτορα, που είναι συνήθως τράπεζα ή θυγατρική 
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τράπεζας και αφετέρου μιας επιχείρησης ή ενός επιτηδευματία ή εμπόρου φυσικού προσώπου 

που αποκαλείται προμηθευτής, δυνάμει της οποίας ο πρώτος αναλαμβάνει την είσπραξη όλων 

των απαιτήσεων της δεύτερης που γεννώνται από την πώληση προϊόντων ή την παροχή 

υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες του Factor συνίστανται στη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με 

την οικονομική κατάσταση και την φερεγγυότητα των πελατών του προμηθευτή, στη 

λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων, στην όχληση οφειλετών και ενδεχομένως τη 

δικαστική επιδίωξη της είσπραξης. Για το λόγο αυτό παρακρατεί ένα ποσοστό της απαίτησης, 

ως αμοιβή.  

Επιπλέον ο Ψυχομάνης (1996) προσεγγίζοντας ετυμολογικά τη λέξη factoring, τονίζει 

την προέλευση από το λατινικό ρήμα facere ή facio που σημαίνει «αυτός που πράττει», και 

χρησιμοποιώντας τον όρο πρακτορείας ορίζει το Factoring ως τη σύμβαση πρακτορείας 

(μίσθωσης έργου), με την οποία ο πράκτορας αναλαμβάνει την είσπραξη τιμολογιακών 

απαιτήσεων για λογαριασμό του πελάτη του και τη λογιστική τους παρακολούθηση. Ο 

Γαλάνης (1994) αποδίδει τον όρο Factoring ως «Ανάληψη Απαιτήσεων Τρίτων» ή 

«διενέργεια πράξεων αναδόχου είσπραξης εμπορευματικών απαιτήσεων» ή «σύμβαση 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων», όπου το Factoring είναι μια εναλλακτική μορφή 

χρηματοδότησης που δεν ανταγωνίζεται τον παραδοσιακό δανεισμό αλλά τον συμπληρώνει 

και συνοδεύεται και από άλλες υπηρεσίες. Με την εφαρμογή του Factoring, οι επιχειρήσεις 

εκχωρούν (πωλούν) την ευθύνη είσπραξης των απαιτήσεων στον προμηθευτή-εκχωρητή 

(πωλητή των προϊόντων), όπου ο Factor αναλαμβάνει την υποχρέωση να αξιολογεί την 

φερεγγυότητα των οφειλετών, να προστατεύει κατά του πιστωτικού κινδύνου, να παρέχει 

εγγυήσεις, να παρακολουθεί τη λογιστική διαχείριση και βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση 

μέσω της προεξόφλησης των εκχωρούμενων απαιτήσεων.  

Μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και απόδοση του ορισμού του Factoring 

επιτυγχάνεται από τον Αλεξανδρίδη (2004) σύμφωνα με τον οποίο Factoring ή πρακτόρευση 

επιχειρηματικών απαιτήσεων καλείται η σύμβαση χρηματοδότησης, σύμφωνα με την οποία ο 

πωλητής εμπορευμάτων ή υπηρεσιών με πίστωση, εκχωρεί τις απαιτήσεις του έναντι των 

πελατών του σε εταιρία Factoring (που ονομάζεται και πράκτορας ή Factor). Η εν λόγω 

εταιρία (που μπορεί να είναι κ τράπεζα) αναλαμβάνει να παρέχει στον πωλητή των 

εμπορευμάτων ή και των υπηρεσιών χρηματοδότηση (με τη μορφή προκαταβολών έναντι της 

αξίας των αντίστοιχων τιμολογίων), κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, και διαχείριση (λογιστική 

παρακολούθηση-είσπραξη) των εκχωρούμενων απαιτήσεων.  
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Σημαντική εργασία νομικής φύσης σχετική με τη σύμβαση factoring πραγματοποίησε 

ο Βάθης (1995). Η αναφορά του συγγραφέα στον ορισμό του factoring είναι καταλυτική 

καθώς ο ίδιος ο νόμος δημιουργεί ασάφειες. Σημείο έντονης κριτικής και συζητήσεων 

αποτελεί η επισήμανση του νόμου (1905/90) στο άρθρο 1 παρ. 1 σχετικά με την παροχή 

υπηρεσιών παρακολούθησης και είσπραξης απαιτήσεων, καθώς στο δεύτερο εδάφιο 

προσδιορίζεται σαν ειδικότερο περιεχόμενο της σύμβασης η εκχώρηση, η εξουσιοδότηση για 

την είσπραξη, η χρηματοδότηση, η λογιστική ή νομική παρακολούθηση, η διαχείρισή τους, 

και η ολική ή μερική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Σύμφωνα με τον συγγραφέα η 

γραμματική ερμηνεία της διάταξης δημιουργεί την εντύπωση ότι στο πρώτο εδάφιο 

περιέχεται ο γενικός ορισμός της σύμβασης Factoring και στο δεύτερο εδάφιο με τη λέξη 

ιδίως παρατίθενται κάποιες ειδικότερες εκφάνσεις της συμβατικής αυτής μορφής. Αυτήν την 

ερμηνεία δίνει ο Γεωργιάδης (2000) όπου χαρακτηρίζει ως σύμβαση Factoring όταν 

υφίσταται είσπραξη και παρακολούθηση των απαιτήσεων του προμηθευτή. Η άποψη αυτή 

σύμφωνα με τον Βάθη δεν πρέπει να θεωρηθεί σωστή διότι οι συμβάσεις που περιγράφονται 

ως περιεχόμενο του Factoring στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 είναι ιδιαίτεροι και 

αυτοτελείς συμβατικοί τύποι. Ορισμένοι από αυτούς όπως η χρηματοδότηση και η κάλυψη 

του πιστωτικού κινδύνου, δεν έχουν καμία συγγένεια με τη συμβατική μορφή του πρώτου 

εδαφίου. Τέλος ένα επιχείρημα κατά της άποψης ότι η ανάληψη είσπραξης τον απαιτήσεων 

μπορεί να αποτελέσει το μόνο ή το υποχρεωτικό περιεχόμενο μιας σύμβασης factoring μπορεί 

να αντληθεί και από τη ρύθμιση όπου επιτρέπεται η δημιουργία ειδικού αφορολόγητου 

αποθεματικού με έκπτωση έως 3% επί του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων για την 

κάλυψη των κινδύνων από την δραστηριότητα που αναπτύσσουν. Εάν κύρια υποχρέωση του 

Factor ήταν η είσπραξη της απαίτησης, τότε η φορολογική απαλλαγή θα ήταν εντελώς 

αδικαιολόγητη.  

Σύμφωνα με την UNIDROIT συνθήκη για το International Factoring (Οτάββα, Μάϊος 

1988), Το International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) ορίζει το 

factoring 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 
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- 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» 

Το Παγκόσμιο Δίκτυο FCI Factors Chain International (www.fci.nl) έρχεται να 

προσθέσει ότι το Factoring είναι ένα πλήρες οικονομικό πακέτο που συνδυάζει 

χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, προστασία από πιστωτικούς κινδύνους, λογιστική 

παρακολούθηση εισπρακτέων λογαριασμών και συλλογή υπηρεσιών. Βάσει της συμφωνίας 

αυτής ο Factor αγοράζει τους λογαριασμούς εισπρακτέους του προμηθευτή και αναλαμβάνει 

την ευθύνη για τη δυνατότητα του οφειλέτη να πληρώσει. Αν ο οφειλέτης – εκχωρημένος 

πελάτης δεν είναι σε θέση να πληρώσει, ο Factor θα πληρώσει τον προμηθευτή. Κατά την 

εφαρμογή του Factoring, οι επιχειρήσεις εκχωρούν - πωλούν την ευθύνη της είσπραξης των 

επιχειρηματικών τους απαιτήσεων (τιμολόγια - επιταγές- συναλλαγματικές - απαιτήσεις από 

πιστωτικές κάρτες κ.λ.π.) στον προμηθευτή-Factor, δηλαδή σε μια εταιρία Factoring. Ο 

Factor (χρηματοοικονομικός ενδιάμεσος) αναλαμβάνει την υποχρέωση να αξιολογεί την 

φερεγγυότητα των οφειλετών, να προστατεύει τον πελάτη έναντι του πιστωτικού κινδύνου, 

να παρέχει εγγυήσεις, να παρακολουθεί την λογιστική διαχείριση των απαιτήσεων και να 

προσφέρει βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω της προεξόφλησης των εκχωρημένων 

απαιτήσεων.  

Μία πιο αναλυτική προσέγγιση της έννοιας του Factoring παρουσιάζεται παρακάτω. 

Πρόκειται για τριμερή συνεργασία μεταξύ ενός προμηθευτή, των πελατών του και μιας 

εταιρίας Factoring, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση των απαιτήσεων, τη λογιστική τους 

παρακολούθηση και την είσπραξη των εκδιδομένων από τον προμηθευτή τιμολογίων 

πώλησης, με παράλληλη προεξόφληση σε κάποιο ποσοστό (χορήγηση προκαταβολών επί της 

αξίας τους). Αποτελεί μία σύμβαση στα πλαίσια της οποίας εκχωρούνται όλες ή και μέρος (με 

βάση κάποιο προκαθορισμένο αντικειμενικό κριτήριο) των απαιτήσεων (υφιστάμενες και 

μελλοντικές) μιας επιχείρησης από την πώληση εμπορευμάτων ή την παροχή υπηρεσιών, 

στην εταιρία Factoring. Επίσης η εταιρία Factoring αναλαμβάνει υπό προϋποθέσεις την 

κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή. Ουσιαστικά, το Factoring ορίζεται ως η 

http://www.fci.nl/
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σύμβαση στα πλαίσια της οποίας δίνεται εγγύηση είσπραξης ή προεξόφλησης 

(χρηματοδότησης) των απαιτήσεων (τιμολογίων) επ' ονόματα τρίτων, έναντι προμήθειας. 

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

α) Το Factoring. δεν είναι μια μεμονωμένη υπηρεσία αλλά μια δέσμη, ένα «πακέτο» 

υπηρεσιών, που καλύπτει ένα ολόκληρο φάσμα αναγκών. Η επιχείρηση, βέβαια, που 

συνεργάζεται με μια εταιρία Factoring μπορεί να επιλέξει εκείνο το συνδυασμό των 

υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. 

β) Βασική αρχή του Factoring είναι ότι ο Factor, εφόσον, βέβαια συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις, μπορεί να "αγοράσει" τις απαιτήσεις της επιχείρησης δηλαδή να αναλάβει τον 

πιστωτικό κίνδυνο, πράγμα που  σημαίνει ότι αν ο οφειλέτης αδυνατεί, για οικονομικούς  

λόγους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τότε τη ζημία την υφίσταται ο Factor που 

προεξοφλεί ή καταβάλλει το ισόποσο της απαίτησης (μετά από αφαίρεση τοκοεξόδων κλπ.) 

στον επιχειρηματία, έχοντας παραιτηθεί από το δικαίωμα του να ζητήσει την επιστροφή των 

χρημάτων. 

γ) Το Factoring δεν αποτελεί μια εφάπαξ εργασία που εκτελείται περιστασιακά αλλά μια 

συνεχή και επαναλαμβανόμενη διαδικασία στα πλαίσια της οποίας εκχωρούνται, όχι μόνο οι 

παρούσες, αλλά και μελλοντικές απαιτήσεις κατά των υφιστάμενων κατά τη στιγμή της 

υπογραφής της σύμβασης, αλλά και κατά όσων πελατών θα αποκτηθούν μελλοντικά, με την 

προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις κατά αυτών ανταποκρίνονται σε κάποιο συμφωνημένο μεταξύ 

Factor και προμηθευτή, κριτήριο. (http://www.serresbiz.com) 

Σήμερα, υπηρεσίες Factοring παρέχουν εξειδικευμένες εταιρίες ή τμήματα Τραπεζών. 

Πρόκειται για εξειδικευμένους φορείς τραπεζικού χαρακτήρα που αναλαμβάνουν τη 

χορήγηση χρηματοδοτικών προκαταβολών, τη λογιστική παρακολούθηση και την είσπραξη 

των εκχωρούμενων απαιτήσεων, τον έλεγχο της φερεγγυότητας των πελατών αλλά και την 

ενδεχόμενη κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή δηλαδή την καταβολή σ' 

αυτόν του προϊόντος της απαίτησης με ταυτόχρονη παραίτηση της εταιρίας Factoring από το 

δικαίωμα προσφυγής σε βάρος αυτού (δηλαδή του προμηθευτή). 

 

 

http://www.serresbiz.com/
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2.3 Σκοπός του Factoring 

Ο αναπτυξιακού χαρακτήρας θεσμός του Factoring, όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω, 

συμβάλει δραστικά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων και μεταποιητικών επιχειρήσεων 

επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ορθολογικότερη διοίκηση, τη χρηματοδότησή τους, την 

ασφάλιση των απαιτήσεων και την ενίσχυση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά. Με τη 

εφαρμογή του Factoring, η επιχείρηση αυξάνει την ρευστότητά της και γίνεται ακόμη πιο 

ανταγωνιστική.  

Με τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων επιδιώκονται (σωρευτικά 

ή διαζευκτικά) τρεις σκοποί, ο χρηματοδοτικός, ο διαχειριστικός και ο ασφαλιστικός ή 

εγγυητικός σκοπός. Αντίστοιχες άλλωστε είναι και οι λειτουργίες του Factoring. 

Αναλυτικότερα,  

 Χρηματοδοτικός Σκοπός: Ο προμηθευτής μεταβιβάζει στον πράκτορα τις εκκρεμείς 

(ήδη γεννημένες ή μελλοντικές) απαιτήσεις του από τη διάθεση των αγαθών ή 

υπηρεσιών του και ο πράκτορας του καταβάλει αμέσως το σύνολο ή μέρος των 

απαιτήσεων, αφού αφαιρέσει το ποσοστό που αντιστοιχεί στον τόκο προεξόφλησης 

και τις προμήθειες διαχείρισης. Με τη ρευστοποίηση των απαιτήσεων κατά των 

πελατών η επιχείρηση εξασφαλίζει ρευστότητα και ευχέρεια οικονομικής κίνησης. 

Είναι προφανές ότι η σύμβαση Factoring ενδιαφέρει κυρίως τις επιχειρήσεις των 

οποίων ένα ποσοστό των πωλήσεων γίνεται με πίστωση. Ανάλογη με τον όγκο των 

πιστωτικών πωλήσεων της επιχείρησης είναι η σπουδαιότητα των εισπρακτέων λογαριασμών 

ή εκκρεμών απαιτήσεων της. Το μέγεθος των εισπρακτέων λογαριασμών της  επιχείρησης 

εξαρτάται από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Γενικά πάντως το ποσοστό των 

εισπρακτέων λογαριασμών μιας επιχείρησης είναι συνήθως μεγαλύτερο από το 25% του 

συνολικού ενεργητικού της (Βασιλείου, 1997, μια συνοπτική θεώρηση της πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων, ΔΕΕΤ 1997/Γ, σ.89). 

 Διαχειριστικός Σκοπός: Ο πράκτορας αναλαμβάνει την παρακολούθηση των 

χρηματικών απαιτήσεων, την όχληση των οφειλετών, την είσπραξη των απαιτήσεων 

και ενδεχομένως τη δικαστική επιδίωξη της είσπραξης αυτών, έτσι ώστε ο 

προμηθευτής να απαλλάσσεται από την απασχόληση και τις επιπρόσθετες δαπάνες 

που συνδέονται με τις εν λόγω ενέργειες (απασχόληση επιπλέον εργαζομένων, 

δαπάνη εργατοωρών, σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα λογιστικής 
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παρακολούθησης κ.α.). 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  στην βοήθεια και 

στην οργανωτική δομή του πράκτορα. Για τις υπηρεσίες αυτές ο πράκτορας 

παρακρατεί μία αμοιβή, γνωστή και ως προμήθεια διαχείρισης. 

 Εξασφαλιστικός Σκοπός: Στη σύμβαση συμφωνείται ότι ο πράκτορας θα πιστώσει στο 

λογαριασμό του πελάτη του το ποσό της απαίτησης, ακόμα και αν δεν μπορέσει να 

την εισπράξει από τον οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, ο πράκτορας αναλαμβάνει τον 

κίνδυνο του μη εισπράξιμου της απαίτησης. Αυτό σημαίνει ότι, εάν ο πράκτορας δεν 

μπορέσει να εισπράξει στο τέλος την απαίτηση λόγω αφερεγγυότητας του οφειλέτη, 

δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση κατά του προμηθευτή. Τον κίνδυνο αυτό αναλαμβάνει ο 

πράκτορας υπό την προϋπόθεση ότι η απαίτηση είναι ελεύθερη από ενστάσεις, όπως 

π.χ. λόγω ελαττώματος του προϊόντος – υπηρεσίας, πλάνης, εικονικότητας, 

συμψηφισμού  (Απόστολος Γεωργιάδης, 2000, Νέες μορφές συμβάσεων της 

σύγχρονης οικονομίας, 4
η
 Έκδοση). 

Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες, ορισμένες εταιρίες Factoring παρέχουν και 

υπηρεσίες Marketing, προσφέροντας στους πελάτες (κυρίως εξαγωγείς) πληροφορίες για την 

προβλεπόμενη ζήτηση των προϊόντων τους, τους τρόπους διάθεσης αυτών, τον ανταγωνισμό, 

την απαιτούμενη διαφήμιση. Μερικές εταιρίες Factoring υποδεικνύουν μάλιστα στους 

πελάτες τους και πιθανούς αγοραστές των προϊόντων ή υπηρεσιών τους (Βασιλείου, 1997, 

μια συνοπτική θεώρηση της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, ΔΕΕΤ 1997/Γ, σ.89). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

 

3.1 Εισαγωγικά 

Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να γίνει μία αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη του θεσμού 

του Factoring, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο ρόλος που έχει διαδραματίσει στο εμπόριο 

καθώς και στις διεθνείς και τοπικές αγορές και οικονομίες.  

 

 

3.2 Ιστορική Αναδρομή 

Υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση μεταξύ των συγγραφέων σχετικά με την περίοδο και τον τόπο 

εμφάνισης του θεσμού του Factoring. Σύμφωνα με τον Rutberg1 (1994) μία μερίδα 

συγγραφέων εντοπίζει την πρώτη εμφάνιση του θεσμού κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας. Από την άλλη πλευρά ο Papadimitriou et al2 (1994) αναφέρουν ότι  η πρώτη 

εμφάνιση του θεσμού χρονολογείται πριν από περίπου 4000 χρόνια την περίοδο του 

Χαμουραμπί.  Μία άλλη άποψη είναι ότι ο όρος Factor προέρχεται από το λατινικό ρήμα 

facio που σημαίνει «αυτός που πράττει». Σύμφωνα με το λατινικό ορισμό η ιστορία του 

Factoring είναι συνυφασμένη με την ιστορία πρακτόρων (agents) οι οποίοι «έπρατταν» για 

λογαριασμό τρίτων.  

Σύμφωνα με αρκετούς Έλληνες και ξένους συγγραφείς οι πρώτες μορφές πρακτορείας 

εμφανίσθηκαν περί τον 15
ο
 και 16

ο
 αιώνα. Οι πρώτες επιχειρήσεις που ασχολούνταν με την 

πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων δημιουργήθηκαν από τους «del credere» που ήταν 

συνεργάτες των Άγγλων εξαγωγέων στις παλιές αμερικανικές αποικίες, στις οποίες 

εγκατέλειψαν τις προσπάθειες είσπραξης των απαιτήσεων από τις πωλήσεις τους. Έτσι, 

άρχισαν να προσφέρουν εγγυήσεις στις υποχρεώσεις των Aμερικάνων πελατών τους και 

επιπλέον προέβαιναν και στην εξόφληση προς τους προμηθευτές, οι οποίοι διέθεταν σε 

αυτούς τα προς είσπραξη τιμολόγια των πελατών τους (Εγκυκλοπαίδεια Βικιπαιδεία 

«Πρακτόρευση Απαιτήσεων» (www.el.wikipedia.org)). 
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Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Λιακόπουλος (1988) το Factoring αρχικά 

εμφανίσθηκε στις ΗΠΑ κατά τον 18ο αιώνα, συνδεόμενο με επιχειρηματικές δραστηριότητες 

των πρώτων αποίκων της Αμερικής, που δρούσαν ως αντιπρόσωποι των εμπορικών οίκων της 

Ευρώπης. Καθώς η αμερικάνικη οικονομία αναπτυσσόταν από πρωτογενές σε δευτερογενές 

στάδιο, άρχισε να ανθεί η κλωστοϋφαντουργία λειτουργώντας ανταγωνιστικά στον Άγγλο 

εξαγωγέα υφασμάτων. Η ανάπτυξη βοηθήθηκε από το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς των 

προϊόντων, από τον ντόπιο παραγωγό στον ντόπιο πελάτη καθώς και στην αύξηση των 

δασμών στις εισαγωγές. Έτσι, η αμερικάνικη βιομηχανία κατάφερε να επωφεληθεί από τις 

δημιουργούμενες οικονομίες κλίμακας και να γίνει ο κύριος προμηθευτής της αγοράς 

κλωστοϋφαντουργίας. Ο R.I. Liningston3 (1954) περιέγραψε ότι μεταξύ 1889 και 1905 οι 

Factors έχασαν τη λειτουργία πωλήσεων-marketing και μετατράπηκαν σε εξειδικευμένους 

τραπεζίτες. Αυτή η κατάσταση ανάγκασε τους αμερικανούς Factors να προσαρμόσουν τις 

υπηρεσίες τους στις ανάγκες του αναπτυσσόμενου αμερικάνικου νηματουργείου. Ο 

Αμερικανός παραγωγός ήθελε να δημιουργήσει απ’ ευθείας σχέση με τους πελάτες του (σε 

αντίθεση με τον Άγγλο εξαγωγέα) με αποτέλεσμα ο Factor να απολέσει τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες πωλήσεων-marketing και να επικεντρωθεί στην παροχή πιστωτικού ελέγχου, 

προστασία έναντι κακών οφειλετών, διαχείριση καθολικού, εισπράξεων και χρηματοδότησης. 

Αυτές οι υπηρεσίες ήταν απαραίτητες για τον Αμερικανό παραγωγό, ο οποίος ήθελε να 

συγκεντρωθεί στην παραγωγή και πώληση.  

Οι τράπεζες ωστόσο των ΗΠΑ άρχισαν να στρέφονται συστηματικά στο Factoring, 

σαν μορφή χρηματοδότησης, μόλις από το 1963, όταν πλέον καθορίστηκε με νόμο ως νόμιμη 

τραπεζική εργασία. Ο θεσμός του Factoring σύντομα μεταφυτεύθηκε και στην Ευρώπη, όπου 

ανέπτυξε δική του δυναμική και διαμορφώθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του ευρωπαϊκού 

εμπορίου. Οι εταιρίες Factoring στην Ευρώπη έχουν μάλιστα δραστηριοποιηθεί σε 

περισσότερους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας απ   ότι στις ΗΠΑ αναπτύσσοντας 

συνεχώς νέους ευέλικτους συνδυασμούς υπηρεσιών. 

Η έννοια της πρακτορείας ήταν σχεδόν άγνωστη στην ελληνική  πραγματικότητα 

μέχρι την προηγούμενη δεκαετία αν και ήταν γνωστές στη νομοθεσία μας οι έννοιες της 

εκχώρησης και της αναδοχής χρέους. Στην Ελλάδα το προϊόν αυτό ήλθε το 1995 με την 

ίδρυση της ABC FACTORS, η οποία αποτελούσε κοινοπραξία μεταξύ της Alpha Bank και 

της Τράπεζας Κύπρου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα οι εργασίες 

πρακτορείας μπορούν να διεκπεραιωθούν μόνο από τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα και ανώνυμες εταιρίες που έχουν σαν  αποκλειστικό σκοπό τους την πρακτορεία και 
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ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο το μισό που απαιτείται για τη σύσταση τράπεζας. Οι μετοχές 

των εταιριών αυτών είναι ονομαστικές και η  λειτουργία τους υπόκειται στον έλεγχο της 

Τράπεζας της Ελλάδος. Η πρακτορεία ξεκίνησε αρχικά από τις υφαντουργικές βιομηχανίες 

ως αποτέλεσμα της μεγάλης πιστωτικής περιόδου που ζητείτο από τους αγοραστές των 

υφαντουργικών προϊόντων. Η εποχιακή φύση των πωλήσεων των ενδυμάτων και των άλλων 

υφαντουργικών προϊόντων απαιτεί αντίστοιχες βιομηχανίες να παράγουν σε μεγάλες 

ποσότητες πολύ πριν από την περίοδο των πωλήσεων. Αν και οι περισσότεροι από τους 

λογαριασμούς απαιτήσεων που αγόραζαν οι  ελληνικές επιχειρήσεις πρακτορείας ήταν από 

υφαντουργικές επιχειρήσεις, τα τελευταία χρόνια την πρακτορεία των απαιτήσεων 

εκμεταλλεύεται μεγάλος αριθμός εταιριών που δραστηριοποιείται σε διαφόρους τομείς της 

Ελληνικής Οικονομίας (Εγκυκλοπαίδεια Βικιπαιδεία «Πρακτόρευση Απαιτήσεων» 

(www.el.wikipedia.org). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΤΑ ΕΙΔΗ FACTORING 
 

 

4.1 Εισαγωγικά 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα είδη του Factoring παρουσιάζοντας παράλληλα 

και τα κριτήρια διαχωρισμού που οδηγούν σε αυτή την κατηγοριοποίηση. Η πρακτορεία 

επιχειρηματικών απαιτήσεων αποτελεί ένα αρκετά ευέλικτο χρηματοοικονομικό προϊόν, το 

οποίο μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις ανάγκες του κάθε πελάτη - επιχείρησης. Το 

Factoring προσφέρει υπηρεσίες σε προμηθευτές που παράγουν και πωλούν αγαθά και 

υπηρεσίες τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές.  

 

 

4.2 Κριτήρια Διαχωρισμού 

Λόγω της έλλειψης σε διεθνές επίπεδο αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, η ίδια η πράξη 

διαμόρφωσε αρκετές παραλλαγές της τεχνικής αυτής, που χαρακτηρίζουν και την πληθώρα 

των ειδών ή των μορφών του Factoring. Μάλιστα, σύμφωνα με σχετικό νόμο (άρθρο 1 παρ.2 

εδ. β του ν. 1905/1990) καταδεικνύεται ότι η ποικιλία των υπηρεσιών που μπορούν να 

παρέχονται με μία σύμβαση Factoring είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς ο νόμος προβαίνει σε 

ενδεικτική απαρίθμηση. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως περιεχόμενο της πρακτορείας 

αποτελεί ιδίως η εκχώρηση απαιτήσεων στον πράκτορα με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής, η 

εξουσιοδότηση για την είσπραξή τους, η χρηματοδότηση του προμηθευτή με προεξόφληση 

των απαιτήσεων, η λογιστική και νομική παρακολούθηση των απαιτήσεων, η διαχείρισή 

τους, η ολική ή μερική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή 

(http://www.cicero.gr). 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, λοιπόν, μπορούν κάθε φορά να προσαρμόσουν τη σύμβαση 

στις ανάγκες τους καθώς και στις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούν και δημιουργούν πολλές παραλλαγές και συνδυασμούς, κάνοντας χρήση των 

παρεχόμενων μέσω του θεσμού βασικών λειτουργιών (χρηματοδοτική, διαχειριστική και 

http://www.cicero.gr/
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εξασφαλιστική). Έτσι, διαμορφώνονται διάφορα είδη συμβάσεων. Σήμερα οι εταιρίες 

Factoring προσφέρουν εξειδικευμένα προϊόντα, δηλαδή εγχώριο, εξαγωγικό και εισαγωγικό, 

με επιμέρους διαφοροποιήσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν χρηματοδότηση, ασφάλιση, 

διαχείριση και είσπραξη απαιτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρει ο 

θεσμός μπορούν να ταξινομηθούν σε ορισμένες κατηγορίες, βάσει ορισμένων κριτηρίων και 

ειδικότερα ανάλογα με:  

-  την Εντοπιότητα των Απαιτήσεων 

α) Εγχώριο Factoring, αφορά την εκχώρηση απαιτήσεων από την εγχώρια αγορά.  

β) Διεθνές Factoring, αφορά την εκχώρηση απαιτήσεων που εξάγονται ή εισάγονται από την 

αλλοδαπή 

- με την ύπαρξη ή μη αναγγελίας 

α) Μη Εμπιστευτικό Factoring,  

β) Εμπιστευτικό Factring 

- με το αν ο πιστωτικός κίνδυνος παραμένει ή όχι στον προμηθευτή 

α) Factoring με Αναγωγή, όταν ο πιστωτικός κίνδυνος των οφειλετών παραμένει στον 

προμηθευτή (εκχωρητή). 

β) Factoring χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής, όταν ο Πράκτορας αναλαμβάνει τον πιστωτικό 

κίνδυνο των οφειλετών (αγοραστών).  

-με το αν πραγματοποιείται προεξόφληση ή όχι των εκχωρημένο απαιτήσεων 

α) Προεξοφλητικό Factoring 

β) Διαχειριστικό Factoring. Ο Factor διαχειρίζεται μόνο και εισπράττει εμπορικές απαιτήσεις 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Προμηθευτή. 

Παρακάτω θα ακολουθήσει ανάλυση των βασικών αλλά και των επιμέρους κατηγοριών του 

θεσμού του Factoring.  
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4.3 Εγχώριο Factoring 

Στην περίπτωση αυτή τόσο προμηθευτής όσο και ο πελάτης είναι εγκατεστημένοι στην ίδια 

χώρα και επομένως η σύμβαση Factoring εξελίσσεται σε μία χώρα. 

 

4.3.1 Πλήρες Factoring 

Ο Factor «αγοράζει» τα µμεταβιβαζόμενα τιμολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις τις 

οποίες διενεργεί ο προμηθευτής και µε τα οποία αποδεικνύει την πώληση των προϊόντων του 

προς τους πελάτες του. Μία σταθερή ημέρα κάθε εβδομάδος ή 15νθημέρου ή μήνα ο 

προμηθευτής εκχωρεί τα τιμολόγια στον Factor. Αυτός αφού τα διαχειριστεί (λογιστική 

καταχώρηση, παρακολούθηση και συμφωνία αυτών με τον οφειλέτη, επεξεργάζεται τα 

δεδομένα και μεταβιβάζει το κατάλληλο ποσό από το λογαριασμό της τράπεζας του Factor 

προς το λογαριασμό της τράπεζας του προμηθευτή. Καταβάλλει το προκαθορισµένο ποσοστό 

π.χ. 80% και το υπόλοιπο εκκαθαρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αφαιρουμένων των 

προμηθειών. Στην περίπτωση του πλήρους Factoring, o Factor έχει τις εξής υποχρεώσεις 

έναντι του προμηθευτή (http://el.wikipedia.org): 

- διαχειρίζεται τους επί πιστώσει λογαριασμούς του προμηθευτή και να δίνει up-to-date 

πληροφορίες προς τους managers της επιχείρησης. 

- καταρτίζει καταστάσεις συνεχούς ροής και να επιμελείται των εισπράξεων των 

απαιτήσεων του προμηθευτή έναντι των πελατών του. 

- παρέχει προστασία στον προμηθευτή, έναντι τυχόν επισφαλών απαιτήσεων (γι αυτό και 

ο Factor, πριν αποδεχθεί ένα προμηθευτή διενεργεί διεξοδικό έλεγχο και αυτού και των 

πελατών του.) 

- προεξοφλεί την αξία των τιμολογίων του προμηθευτή. 

 

4.3.2 Εγχώριο Με Δικαίωμα Αναγωγής ή Νόθο 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την παροχή δέσμης υπηρεσιών, όπως 

άμεση χρηματοδότηση με προεξόφληση των τιμολογημένων απαιτήσεων, αξιολόγηση 

φερεγγυότητας των πελατών της επιχειρήσεως και αποτελεσματική διαχείριση και είσπραξη 

των απαιτήσεων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Προμηθευτής εκχωρεί το σύνολο των απαιτήσεών 

του από τους πελάτες του και o Factor αναλαμβάνει τη διαχείριση και είσπραξή τους, 

ακολουθώντας την πιστωτική πολιτική του Προμηθευτή. 
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Παράλληλα, ύστερα από αξιολόγηση των εκχωρημένων πελατών, παρέχεται η 

δυνατότητα προεξοφλήσεως εντός της συμφωνηθείσας εμπορικής περιόδου πιστώσεως 

μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή. Ο Factor παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες αλλά διατηρεί 

το δικαίωμα στην οικονομική αδυναμία του αγοραστή να στραφεί και να αποπληρωθεί από 

τον προμηθευτή. Γενικά η όλη φιλοσοφία στηρίζεται στο ποιος θα αναλάβει το ρίσκο των 

απλήρωτων τιμολογίων. Αν δηλαδή ο πράκτορας έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα 

απλήρωτα τιμολόγια στον προμηθευτή έναντι καταβολής του αντίστοιχου ποσού.  Συνήθως ο 

πράκτορας αρχίζει με το δικαίωμα αναγωγής ώστε να πειστεί για τη φερεγγυότητα των 

πελατών του και στη συνέχεια εφαρμόζει το δεσμό χωρίς δικαίωμα αναγωγής (Καλούμενος, 

2010). 

 

4.3.3. Εγχώριο Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής ή Γνήσιο 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχειρήσεως, παρέχονται οι ίδιες 

υπηρεσίες που ισχύουν στην υπηρεσία “Εγχωρίου Factoring με Αναγωγή”, όμως 

επιπροσθέτως προσφέρεται και κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του Προμηθευτή, σε 

περίπτωση αφερεγγυότητας των πελατών του. Ο Factor προσφέρει όλες τις βασικές 

υπηρεσίες, δηλαδή λογιστική διαχείριση και παρακολούθηση, είσπραξη των απαιτήσεων, 

πιστωτικό έλεγχο, κάλυψη πιστωτικού κινδύνου και χορήγηση προκαταβολών. 

 

4.3.4. Εμπιστευτικό Factoring ή Αφανές  

Αποτελεί συμφωνία μεταξύ Factor και προμηθευτή όπου η εκχώρηση των απαιτήσεων από 

την πλευρά του προμηθευτή διατηρείται μυστική και δεν ανακοινώνεται στον πελάτη παρά 

μόνο αν αυτός δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αυτό γίνεται για να προστατευθεί ο 

Factor από πελάτες που έχουν υψηλό ρίσκο ή όταν πρόκειται για πελάτες που δεν 

αποδέχονται το Factoring, την εκχώρηση δηλαδή επιχειρηματικών απαιτήσεων. Για αυτό οι 

Factors αναλαμβάνουν μόνο για μεγάλους εκχωρητές και αξιόπιστους πελάτες τους. Ο 

εκχωρητής αναλαμβάνει μόνος του την είσπραξη των τιμολογίων, ενώ ο Factor αναλαμβάνει 

τη διαχείρισή τους. Ο εκχωρητής στην περίπτωση αυτή καλείται να πληρώσει την προμήθεια 

διαχείρισης και τους τόκους. Ο Factor χρηματοδοτεί τον εκχωρητή κατά ένα ποσοστό, π.χ. 

80%, αλλά όταν ο εκχωρητής – προμηθευτής εισπράξει τις απαιτήσεις πρέπει να επιστρέψει 

στον Factor την αξία των επιταγών και των τιμολογίων και μετά ο Factor του επιστρέφει το 

υπόλοιπο 20%. Στο εμπιστευτικό Factoring δεν γίνεται αναγγελία εκχώρησης απαιτήσεων 
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στον αγοραστή. Στην ουσία αυτή η μορφή Factoring θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομη. 

Έτσι ο Factor πραγματοποιεί ενδελεχείς ελέγχους για την αξιοπιστία των εκχωρητών και των 

αγοραστών . Αν ο εκχωρητής δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του προς τον Factor, τότε 

ο Factor κρατάει την προμήθεια η οποία έχει προπληρωθεί και ο εκχωρητής είναι 

υποχρεωμένος να δώσει στον Factor το ύψος των τιμολογίων που δεν κάλυψε και αυτός να τα 

χειριστεί όπως νομίζει. Στην Ελλάδα είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το 

εμπιστευτικό Factoring.  

 

4.3.5. Μη Εμπιστευτικό Factoring ή Εμφανές 

Εδώ γνωστοποιείται η συμφωνία μεταξύ του προμηθευτή και του Factor. Συνήθως 

αναγράφεται πάνω στα τιμολόγια το όνομα του Factor στον οποίο έχουν εκχωρηθεί. 

Αποστέλλεται από τον προμηθευτή αναγγελία εκχώρησης απαιτήσεων στον πελάτη, ο οποίος 

καλείται να την υπογράψει και με αυτό τον τρόπο, αποδέχεται την εκχώρηση των απαιτήσεων 

στον Factor. Από τούδε και στο εξής, ο πελάτης συμφωνεί να εξοφλεί τις απαιτήσεις στον 

Factor.  

 

4.3.6. Προεξόφληση Τιμολογίων 

Η προεξόφληση τιμολογίων απευθύνεται υπό ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σε 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οργανωμένο σύστημα εισπράξεως και ελέγχου των απαιτήσεών 

τους και χρειάζονται μόνο να αντλήσουν ρευστότητα μέσω της προεξοφλήσεως των 

απαιτήσεών τους. Σκοπός του είναι µόνο η προεξόφληση των τιμολογίων που εκδίδει ο 

προμηθευτής χωρίς άλλη υπηρεσία. Ο προμηθευτής μπορεί να προεξοφλήσει είτε μέρος των 

αξιών των εκχωρημένων τιμολογίων εκδόσεως του προμηθευτή, είτε όλο το άθροισμα των 

απαιτήσεων του τελευταίου. Συνήθως δίνει το 80% και τακτοποιείται το υπόλοιπο στο τέλος 

του κάθε μήνα για κάθε ομάδα τιμολογίων. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής έχει τον 

ελέγχει την είσπραξη των απαιτήσεων και ο Factor δικαιούται την πλήρη εξόφληση των 

απαιτήσεων του έναντι του προμηθευτή. 

Για να πραγματοποιηθεί, απαιτείται: 

- Ενδείξεις ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

- Αξιόλογη σύνθεση ιδίων κεφαλαίων. 
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- Σωστή τήρηση του βιβλίου πελατείας. Αν ο Factor δεν την κρίνει ικανοποιητική τότε 

αναλαμβάνει και αυτήν την υπηρεσία. 

- Επιχείρηση η οποία χρειάζεται κεφάλαια για ανάπτυξη. 

 

4.3.7. Λογιστική παρακολούθηση – Διαχείριση και Είσπραξη 

Η υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν ανάγκη ρευστότητας, αλλά 

έχουν ανάγκη για διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των απαιτήσεών τους, 

επιτρέποντας έτσι στην επιχείρηση να επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη των πωλήσεών 

της. Με τη σίγουρη και αξιόπιστη υποστήριξη του Factor, η επιχειρηματική δραστηριότητα 

των εταιριών απλοποιείται, ενώ αυτές επικεντρώνονται στους αναπτυξιακούς τους στόχους. 

Το Factoring αυτής της μορφής καλύπτει όλες τις διοικητικές δραστηριότητες των πωλήσεων, 

την είσπραξη των τιμολογίων και την ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου, αλλά χωρίς να 

γίνεται προπληρωμή του προμηθευτή από τον Factor. Οι πληρωμές του προμηθευτή από τις 

οφειλές του Factor γίνονται: α) μετά από μια σταθερή περίοδο που εξαρτάται από τις 

αναμενόμενες πληρωμές του μέσου όρου της πιστωτικής περιόδου. β) σύμφωνα με την 

ημερομηνία μεταφοράς των χρεών του Factor και της υποβολής αντιγράφου τιμολογίου, από 

τον προμηθευτή. Το κόστος του προμηθευτή σε αυτή τη μορφή Factoring είναι γύρω στο 0,7 

– 1%. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος 

προμήθειας, αλλά ακολουθεί άλλες διαδικασίες υπολογισμού, κυμαίνεται από 0,5 – 0,7% 

 

 

4.4 Διεθνές Factoring 

Οι υπηρεσίες Διεθνούς Factoring παρέχονται σε Προμηθευτές που πωλούν προϊόντα, ή 

παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση στο εξωτερικό, καθώς και σε εταιρίες που εισάγουν πρώτες 

ύλες από οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, αποτελώντας εναλλακτικές και 

αποτελεσματικότερες λύσεις στο διεθνές εμπόριο. Το δίκτυο ανταποκριτών παρέχει 

υπηρεσίες αξιολογήσεως και καλύψεως του πιστωτικού κινδύνου των οφειλετών, καθώς και 

εισπράξεως των απαιτήσεων, διαθέτοντας την τεχνογνωσία και εφαρμόζοντας τις πρακτικές 

που ακολουθούνται στη χώρα του κάθε οφειλέτη. Μέσω της δυνατότητας προεξοφλήσεως 

των εκχωρημένων απαιτήσεων, ο Προμηθευτής έχει πρόσβαση σε άμεση ρευστότητα, 

επιπρόσθετη των κλασσικών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, ενώ η επιπλέον δυνατότητα 
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καλύψεως του πιστωτικού κινδύνου των οφειλετών ολοκληρώνει τις υπηρεσίες που μπορεί να 

παρέχει ο Factor σε μία μόνο στάση επιχειρηματικής συνεργασίας, διασφαλίζοντας τις 

πωλήσεις της επιχειρήσεως και υποστηρίζοντας την υγιή επέκταση στις διεθνείς αγορές. 

 

4.4.1. Εξαγωγικό Factoring (Export Factoring) 

Ο Factor αγοράζει εμπορικές απαιτήσεις από εξαγωγικές πωλήσεις και παρέχει όλες τις 

παραπάνω υπηρεσίες. Το προϊόν αυτό παρέχεται συνήθως χωρίς δικαίωμα αναγωγής εφόσον 

υπάρχει κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (είτε από ανταποκριτή Factor στην χώρα της 

εισαγωγής είτε από ασφαλιστική εταιρία). 

 

4.4.2 Εισαγωγικό Factoring (Import Factoring) 

Το Εισαγωγικό Factoring συνίσταται στη διευκόλυνση επιχειρήσεων που εισάγουν 

εμπορεύματα ή υπηρεσίες από το εξωτερικό, παρέχοντας στους προμηθευτές εξωτερικού την 

κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του εισαγωγέα, αλλά και πλήρη διαχείριση της εισπράξεως 

των τιμολογίων. Ο Factor αναλαμβάνει και καλύπτει τον κίνδυνο μη αποπληρωμής από 

εισαγωγέα – αγοραστή των εμπορικών απαιτήσεων ξένου προμηθευτή. 

 

 

4.5 Λοιπές Μορφές  

4.5.1 Reverse Factoring 

Το Reverse Factoring συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών προεξοφλήσεως με σκοπό τη 

διευκόλυνση του πελάτη (αγοραστής των αγαθών) όσον αφορά στις υποχρεώσεις του προς 

τον προμηθευτή του. Το προϊόν απευθύνεται σε αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών με υψηλή 

φερεγγυότητα, που θα επιθυμούσαν να έχουν μεγαλύτερες περιόδους πιστώσεως από τους 

προμηθευτές τους με άμεση εξόφληση των προμηθευτών από τον Factor. Είναι μια 

διαδικασία που ξεκινάει από το μέρος του αγοραστή και βασίζεται στην υψηλή πιστοληπτική 

του ικανότητα για να βοηθήσει τους προμηθευτές του στην χρηματοδότηση των πωλήσεών 

τους προς αυτόν. Σε συνεργασία με τον Factor ορίζουν τις διαδικασίες εκείνες που 

απαιτούνται για την καλύτερη διαχείριση των απαιτήσεων μέσω Factoring (π.χ. Επαλήθευση 
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τιμολογίων και επιβεβαίωση πληρωμής τους κ.α.) καθιστώντας την χρηματοδότηση αυτών 

χαμηλού πιστωτικού κινδύνου- (Eλληνική Ένωση Factoring). 

 

4.5.2 Back to Back Factoring. 

Το συγκεκριμένο προϊόν βοηθά αποτελεσματικά στην σωστή διαχείριση της ταμειακής ροής 

(cash flow management) μιας επιχείρησης συνδυάζοντας την παρακολούθηση των 

υποχρεώσεων της και των απαιτήσεων της την ίδια χρονική στιγμή. Ο μηχανισμός αυτός 

διαχείρισης των ταμειακών ροών εξασφαλίζει τις πληρωμές των υποχρεώσεων προς τους 

προμηθευτές του εκάστοτε πελάτη από την εισροή ρευστότητας που δημιουργείται μέσω της 

χρηματοδότησης των απαιτήσεων από τους αγοραστές του. Ο πελάτης είναι ένας πωλητής 

και ένα αγοραστής ταυτόχρονα. Ο Factor ελέγχει και διαχειρίζεται ολόκληρο το 

συναλλακτικό και εμπορικό κύκλωμα (back to back), μειώνοντας έτσι την έκθεση του στον 

πιστωτικό κίνδυνο, εξασφαλίζοντας υψηλότερη αποδοτικότητα και παρέχοντας στον πελάτη 

ένα πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια του να αυξήσει τις πωλήσεις του διατηρώντας όμως 

κάτω από τον απόλυτο έλεγχο και τις υποχρεώσεις (Eλληνική Ένωση Factoring). 

 

4.5.3 Καταναλωτικό Factoring 

Το καταναλωτικό Factoring αφορά εμπορικές επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες, που θέλουν να προσφέρουν ένα διαφορετικό τρόπο 

μακροπρόθεσμης πίστωσης στους πελάτες τους, πέραν των καταναλωτικών δανείων, 

πιστωτικών καρτών ή συναλλαγματικών. Είναι η χρηματοδότηση με τη μεγαλύτερη αύξηση 

στον τομέα του Factoring στην Ελλάδα, αφού προσφέρει ευελιξία και χαμηλή επιβάρυνση 

χωρίς να αναγκάζει καταναλωτές και έμπορους να εμπλέκονται σε χρονοβόρες διαδικασίες 

έγκρισης & έκδοσης πιστωτικής κάρτας ή υλικής εξασφάλισης και εγγύησης σε περίπτωση 

δανεισμού.  

 

4.5.4. Factoring Τριμερούς Συνεργασίας 

Σε αυτή τη μορφή Factoring συμμετέχουν ο Factor, ο προμηθευτής, και η Τράπεζα. H 

τράπεζα χρηματοδοτεί απευθείας τον προμηθευτή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 

εκχωρηθεί στον Factor, ο οποίος εξαιτίας της κεφαλαιακής επάρκειας ζητά τη στήριξη της 
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τράπεζας και αναλαμβάνει να παρέχει ότι προβλέπεται. Αυτή η συμφωνία συνήθως γίνεται 

από εταιρίες που προμηθεύουν το δημόσιο τομέα όπως Δήμους, Νομαρχίες, Δημόσια 

Νοσοκομεία κ.α., όπου συνήθως υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών . Έτσι οι εκχωρητές ενεχυριάζουν τα τιμολόγιά τους στην τράπεζα, η οποία 

τους χρηματοδοτεί σε ένα ποσοστό. Η τράπεζα για να εξασφαλιστεί τους ανοίγει ένα 

αλληλόχρεο λογαριασμό που τους χρεώνει τα λεφτά όταν αυτή τα εισπράξει. Επειδή όμως η 

τράπεζα αδυνατεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά, υπογράφει τριμερή σύμβαση κατά την οποία ο 

εκχωρητής χρηματοδοτείται από την τράπεζα και ο Factor αναλαμβάνει τη λογιστική 

διαχείριση των τιμολογίων αλλά και όλα όσα περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του. Στην 

περίπτωση αυτή ο Factor διαχειρίζεται απατήσεις του προμηθευτή για λογαριασμό της 

Τράπεζας. Οι διαχειριζόμενες από τον Factor απαιτήσεις αποτελούν καλύμματα της τράπεζας 

για την χρηματοδότηση που παρέχει η τελευταία στον προμηθευτή (http://el.wikipedia.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://el.wikipedia.org/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

5.1 Εισαγωγικά 

Θα ήταν χρήσιμο στην παρούσα φάση να γίνει μία εκτενής αναφορά τόσο στο θεσμικό όσο 

και στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αγορά του Factoring προκειμένου να έχουμε μία 

πιο ολοκληρωμένη εικόνα αυτού του κλάδου. Σε αντίθεση με την ανυπαρξία ρυθμίσεων ή τις 

αποσπασματικές ή περιεκτικές νομοθετικές ρυθμίσεις άλλων κρατών, που επικεντρώνουν το 

ενδιαφέρον τους, ιδίως στη σύσταση και λειτουργία των εταιριών Factoring (Coopers and 

Lybrand, μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του Factoring στην Ελλάδα, 1987), το 

Factoring στην Ελλάδα έτυχε μιας γενικότερης νομοθετικής αντιμετώπισης με διοικητικές 

πράξεις και με το νόμο 1905/90, η οποία με βάση νομικά κριτήρια δεν ήταν και δεν είναι 

ακόμα, παρά τις συνεχείς νομοθετικές επεμβάσεις, σε όλα τα σημεία της απαραίτητη και 

καθολικά εύστοχη (Ψυχομάνης 1996). 

 

 

5.2 Θεσμικό & Νομοθετικό Πλαίσιο 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την πίεση των ελληνικών τραπεζών, που διαισθάνθηκαν για 

ανταγωνιστικούς λόγους την ανάγκη να επεκταθούν στην παροχή νέων τραπεζικών 

προϊόντων και υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητα για  να καθιερωθεί αρχικά 

ένα γενικότερο πλαίσιο για τη διενέργεια πράξεων αναδόχου είσπραξης εμπορευματικών 

απαιτήσεων, προχώρησε στην έκδοση της πρώτης σχετικής με το θέμα ΠΔ/ΤΕ 959/10.3.87. 

Με την πράξη αυτή επετράπη στις εμπορικές τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα και 

θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρίες αποκλειστικού σκοπού να διενεργούν «πράξεις αναδόχου 

είσπραξης εμπορευματικών απαιτήσεων ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων». Σύμφωνα με 

την Τράπεζα της Ελλάδος οι πράξεις αυτές έχουν ως αντικείμενο οπωσδήποτε την ανάληψη 

της υποχρέωσης εκ μέρους των τραπεζών ή των θυγατρικών τους να εξοφλούν το σύνολο των 

απαιτήσεων των εξαγωγέων από συγκεκριμένες εξαγωγές που θα πραγματοποιούνται μέσω 
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των ιδίων. Επιπρόσθετα ως αντικείμενο μπορούν να έχουν την προκαταβολή μέρους της 

αξίας των εξαγωγών στον εξαγωγέα, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους. Επιπλέον, με 

την ΠΔ/ΤΕ καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας των παραπάνω πράξεων, 

ανάληψης υποχρεώσεων και προκαταβολών, από πλευράς ιδίως, συναλλαγματικής 

τακτοποίησης τους. Η άστοχη χρήση του ρήματος «επιτρέπω» διενέργησε την εντύπωση, 

αφενός μεν ότι προηγουμένως απαγορευόταν το εξαγωγικό Factoring ως τραπεζική εργασία, 

αφετέρου δε ότι εξακολουθούσε να απαγορεύεται κάθε άλλη μορφή Factoring, αφού αυτή δεν 

επιτρεπόταν ρητά πλην του εξαγωγικού. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Τράπεζα της Ελλάδος προσπάθησε με την ΠΔ/ΤΕ 

1117/30.7.87 να τροποποιήσει την παραπάνω νομοθετική πράξη. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται 

να στις εμπορικές τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα και στην Αγροτική Τράπεζα Της 

Ελλάδος ή σε θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρίες ειδικού σκοπού «…να προσφέρουν εκτός 

από τις υπηρεσίες που ρητά αναφέρονται στην ΠΔ/ΤΕ 959/87 και άλλες συναφείς υπηρεσίες 

στα πλαίσια των θεσμών Factoring/ Forfaiting». Στην συγκεκριμένη πράξη δεν διευκρινίζεται 

εάν ως συναφείς υπηρεσίες εννοούνται, εκτός από την ανάληψη υποχρέωσης εξόφληση των 

απαιτήσεων και τις προκαταβολές, και οι λοιπές π.χ. οι διαχειριστικές υπηρεσίες που 

μπορούν να προσφερθούν στα πλαίσια του εξαγωγικού, επίσης, Factoring, ή εάν εννοούνται 

κάθε είδους υπηρεσίες, οποιουδήποτε είδους Factoring. Από τη γενικότητα πάντως της 

διατάξεως, την τροποιητική της επιδίωξη και τη σκέψη ότι δεν είναι οικονομικά νοητή 

λειτουργία ανώνυμης εταιρίας με αποκλειστικό σκοπό το εξαγωγικό μόνο Factoring, 

συνάγεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θέλησε να καταστήσει σαφές ότι οι τράπεζες μπορούν 

να κινηθούν ελεύθερα στα πλαίσια των νέων θεσμών, παρέχοντας όλες τις δυνατές υπηρεσίες 

κάθε μορφής Factoring, δηλαδή και του εγχώριου και του εισαγωγικού, με την επιφύλαξη 

μόνο των γενικών ή ειδικών πιστωτικών και συναλλαγματικών περιορισμών, που ισχύουν 

κάθε φορά. 

Στη συνέχεια, με την ΠΔ/ΤΕ 399/30.8.88 συμπληρώθηκε η ΠΔ/ΤΕ 959/10.3.87 όπως 

ίσχυε και επιτράπηκε σε ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να αναθέτουν τη διενέργεια 

πράξεων Factoring/ Forfaiting σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς οργανισμούς του 

εξωτερικού, καταβάλλοντας σε αυτούς το απαραίτητο συνάλλαγμα για την κάλυψη των 

σχετικών με την ανάθεση υποχρεώσεων τους. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα και σε 

ελληνικές «αναδόχους είσπραξης επιχειρηματικών απαιτήσεων (Export Factors) να 

καταβάλλον προμήθειες σε συνάλλαγμα σε αλλοδαπούς αναδόχους (Import Factors) για την 

παροχή υπηρεσιών τους στα πλαίσια διενέργειας πράξεων Factoring. 
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Τέλος, η απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων της 

Τράπεζας της Ελλάδος 511/29.10.92 κατήργησε την ΠΔ/ΤΕ 959/10.3.87, όπως ίσχυε, δηλαδή 

με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που υπέστη ως ανωτέρω, ορίζοντας μόνο ‘ότι 

«επιτρέπεται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα να αναθέτουν τη 

διενέργεια πράξεων Factoring – Forfaiting σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς του εξωτερικού με όρους που καθορίζονται ελεύθερα μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών».  

Στο μεταξύ τίθεται σε ισχύ ο ν. 1905/15.11.1990. «Για τη σύμβαση πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις» με τη φιλοδοξία να αποσαφηνιστεί το 

θεσμικό πλαίσιο του Factoring και του Forfaiting, που δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν οι 

παραπάνω ΠΔ/ΤΕ και να δημιουργήσει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τη λειτουργία 

τους. Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελείται από 9 άρθρα, τα οποία αναφέρονται 

(http://www.hellenicfactors.gr): 

1. Στη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (άρθρο 1-3). Συγκριμένα 

στο άρθρο 1 γίνεται λόγος κυρίως για την κατάρτιση της συμβάσεως και το ειδικό 

περιεχόμενό της, που συνιστάται βασικά στην ανάληψη της υποχρέωσης από τον πράκτορα 

να παρέχει στον προμηθευτή « υπηρεσίες» σχετικές με την παρακολούθηση και την είσπραξη 

μίας ή μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων του προμηθευτή. Στο άρθρο 2 καθορίζεται η 

διαδικασία, το περιεχόμενο και οι συνέπειας από την αναγγελία της σύμβασης στον οφειλέτη. 

Στο άρθρο 3 ρυθμίζονται θέματα ευθύνης και υποχρεώσεων του προμηθευτή απέναντι στον 

πράκτορα. 

2. Στους φορείς της σχετικής δραστηριότητας (άρθρο 4). Στις διατάξεις του 

συγκεκριμένου άρθρου καθορίζεται ότι τέτοιοι φορείς μπορούν να γίνουν μόνο τράπεζες ή 

ανώνυμες εταιρίες αποκλειστικού σκοπού. Οι τελευταίες χρειάζονται άδεια συστάσεως από 

την Τράπεζα της Ελλάδος, καταβολή ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου στο ύψος αρχικά του 

ημίσεως και πλέον (μετά από σχετική τροποποίηση που επέφερε η διάταξη του άρθρου 10 ν. 

2232/94 «Σύσταση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και άλλες διατάξεις») του ενός 

τετάρτου του κεφαλαίου που απαιτείται για τη σύσταση ανωνύμων τραπεζικών εταιριών, ενώ 

είναι αναγκαία η έκδοση αποκλειστικά ονομαστικών μετοχών. 

3. Στη εποπτεία και στον έλεγχο των παραπάνω φορέων από την Τράπεζα της 

Ελλάδος (άρθρο 5), η οποία εξουσιοδοτείται να καθορίζει συντελεστές φερεγγυότητας, 

ρευστότητας και συγκέντρωσης κινδύνων και να επιβάλλει κυρώσεις. 

http://www.hellenicfactors.gr/
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4. Στην επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας στα ακαθάριστα έσοδα των φορέων 

και στο σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού (άρθρο 6). 

5. Στην εξουσιοδότηση προς του Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 

Εμπορίου, να ρυθμίζουν από κοινού με κοινές αποφάσεις τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 

νόμου (άρθρο 7). 

6. Στην τροποποίηση του ν. 1642/1986 για τον ΦΠΑ, και δη του εδαφίου κστ΄ της 

παραγράφου 1 του νόμου αυτού, ώστε να συμπεριληφθούν στο καθεστώς ΦΠΑ όλες οι 

εργασίες που αφορούν την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (άρθρο 8). 

7. Στη χρονική έναρξη της ισχύος του νόμου από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως (άρθρο 9). 

Γίνεται αντιληπτό ότι οι διατάξεις των άρθρων αυτών αφορούν τόσο το Factoring όσο 

και το Forfaiting, που ο νομοθέτης θέλησε να ρυθμίσει ενιαία, δημιουργώντας την κοινή και 

για τους δύο θεσμούς ονομασία «πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων». Η ονομασία 

αυτή είναι παραπλανητική, καθώς επιτρέπει τη σύγχυση των νέων θεσμών με την 

«πρακτορεία» ως εμπορική δραστηριότητα του άρθρου 2 β.δ.2/14.5.1835 «περί αρμοδιότητας 

των εμποροδικείων». Επιπλέον, η ονομασία κρίνεται ανεπαρκής για να συμπεριλάβει, κατά 

τρόπο ειδικό, την έννοια και των δύο θεσμών, που ναι μεν έχουν ομοιότητες, έχουν όμως και 

πάρα πολλές διαφορές, ώστε να μην μπορούν να υπαχθούν σε κοινή ονομασία, χωρίς κίνδυνο 

συγχύσεως ως προς το ειδικότερο περιεχόμενό τους.   

Σύγχυση επιπλέον προκαλεί και η σωρευτική παράθεση στο άρθρο 1, παράγραφος 1-

3, κάθε αποκλειστικού, ιδιαίτερου και δυνητικού περιεχομένου των συμβάσεων Factoring και 

Forfaiting και η χρησιμοποίηση οικονομικής ορολογίας, συχνά ξένης ή ασυμβίβαστης προς 

το ισχύον γενικά δίκαιο. 

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και των παραγράφων 

1,2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 1905/90, η Τράπεζα της Ελλάδος έσπευσε με την ΠΔ/ΤΕ 

2168/8.1.1993, να καθορίσει αφενός μεν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την παροχή 

άδειας συστάσεως ανώνυμης εταιρίας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, αφετέρου 

δε τους συντελεστές φερεγγυότητας, ρευστότητας και συγκέντρωσης κινδύνων που είανι 

υποχρεωτικοί για τις παραπάνω εταιρίες και τις τράπεζες που διενεργούν πράξεις 

πρακτορείας. Θεσπίστηκαν επίσης ειδικές υποχρεώσεις των εταιριών για γνωστοποίηση 

συγκεκριμένων στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, ανατέθηκε ο έλεγχος της τήρησης των 
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διατάξεων της πράξεως στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της 

Ελλάδος και προβλέφθηκε επί παραβάσεων η δυνατότητα επιβολής από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, όλων των κυρώσεων που προσβλέπει η σχετική νομοθεσία για τις τράπεζες 

συμπεριλαμβανομένης και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των εταιριών. 

Με την ΠΔ/ΤΕ 2246/23.11.1993 «Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων» (κεφάλαιο Ε, Παρ, ΠΙ, εδ.2) διευκρινίζεται έναντι ποίου- του 

εκχωρητή ή του οφειλέτη των απαιτήσεων – θεωρούνται ότι υφίστανται τα χρηματοδοτικά 

ανοίγματα του πιστωτικού ιδρύματος που ασκεί τις δραστηριότητες του Factoring και του 

Forfaiting. 

Με το άρθρο 10 ν.2232/1994 τροποποιήθηκε η παράγραφος τρία του αρθ. 4 

ν.1905/90, σχετικά με το απαιτούμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο μίας εταιρίας Factoring, 

ορίζοντάς το πλέον στο ένα τέταρτο του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για 

την σύσταση τραπεζικών εταιριών. Η ΕΝ/ΠΘ/ΤΕ στην συνεδρίαση 557/16.5.95 στοχεύοντας 

στην διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του εξαγωγικού factoring, επέτρεψε στις εταιρίες 

factoring την χορήγηση προκαταβολών σε συνάλλαγμα σε έλληνες εξαγωγείς και την τήρηση 

λογαριασμών καταθέσεων σε συνάλλαγμα. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο ν. 1905/90 

επέφεραν οι διατάξεις του άρθρου 10 ν 2367/29.12.95 «Νέοι χρηματοδοτικοί θεσμοί και 

άλλες διατάξεις». Με τον νόμο 2367/1995 και πιο συγκεκριμένα με τροποποίηση του άρθρου 

1 παρ. 3 θεσμοθετείται η λειτουργία του εισαγωγικού Factoring η οποία περιγράφει ότι 

αντικείμενο της σύμβασης μπορεί να είναι και απαιτήσεις έναντι πελατών στο εξωτερικό από 

επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό οίκων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, όπως 

επίσης και απαιτήσεις οίκων του εσωτερικού έναντι πελατών τους στην Ελλάδα. 

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες τροποποιήσεις αναφέρονται στην δυνατότητα σχέσης 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με ιδρυτές ή μετόχους πράκτορα στον 

προσδιορισμό των καθαρών κερδών των πρακτόρων και στην απαλλαγή των πιστωτικών 

συμβάσεων μεταξύ τραπεζών και πρακτόρων από κάθε επιβάρυνση υπέρ του δημοσίου ή 

τρίτων. Τέλος η απόφαση της ΕΝ/ΠΘ/ΤΕ/22.2.96 (θέμα 8, τροποποίησε την 

ΠΔ/ΤΕ2168/8.1.93 ως προς το θέμα μόνο του τρόπου υπολογισμού των χρηματοδοτικών 

ανοιγμάτων μίας εταιρίας factoring έναντι συγκεκριμένου πελάτη η ομάδας συνδεδεμένων 

πελατών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΚΟΣΤΟΣ 

 

 

6.1 Εισαγωγικά 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του Factoring και θα παρουσιαστούν τα κόστη της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Επίσης θα γίνει μία συνοπτική αναφορά στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν το χρηματοδοτικό εργαλείο του Factoring. Η παρακάτω ανάλυση θα μας 

βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την σημασία του Factoring καθώς και τα προβλήματα 

που ανακύπτουν από την εφαρμογή του. 

 

 

6.2 Πλεονεκτήματα 

 

6.2.1 Πλεονεκτήματα του θεσμού του Factoring για την Εθνική Οικονομία 

Πιο συγκεκριμένα, το Factoring αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για κάθε εθνική οικονομία 

αναφορικά με την επίτευξη στόχων στους τομείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των 

πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, του ελέγχου της πίστεως και της φοροδιαφυγής, 

την ανάπτυξη της βιομηχανίας, του εξαγωγικού εμπορίου, την αύξηση της απασχόλησης, τη 

βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών και την αύξηση του εθνικού εισοδήματος. 

Αναλυτικότερα, τα βασικά πλεονεκτήματα του Factoring στον τομέα της εθνικής οικονομίας 

είναι τα ακόλουθα: 

- Οικονομική υποβοήθηση παραγωγικών κλάδων 

Παρέχεται η δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με υγιές οικονομικό 

υπόβαθρο και αυξητικές παραγωγικές τάσεις να βρουν εύκολα πρόσβαση σε χρηματοδότηση, 

ιδιαίτερα σε περιόδους πληθωρισμού ή σε περιπτώσεις αποκλεισμού από την παραδοσιακή 
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τραπεζική χρηματοδότηση. Η χρηματοδοτική αυτή διέξοδος μπορεί να συνοδεύεται και από 

ασφάλεια κινδύνου και παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών, που υπό άλλες συνθήκες θα τις 

επιμεριζόταν οι ίδιες οι επιχειρήσεις σε βάρος της παραγωγής και της διάθεσης των 

προϊόντων τους. Η χρηματοδότηση κατευθύνεται ελεγχόμενα από τις επιχειρήσεις, ανάλογα 

με τις ανάγκες τους. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η δημιουργία υπερχρεωμένων και 

προβληματικών  επιχειρήσεων από κακή διαχείριση τραπεζικών κυρίως πιστώσεων.  

- Προώθηση εξαγωγών 

Στο εξαγωγικό εμπόριο οι μικρομεσαίες και μη επιχειρήσεις παύουν να διακατέχονται 

από την ανασφάλεια αναφορικά με την άγνοια του αλλοδαπού περιβάλλοντος και δικαίου 

καθώς και των εμπορικών συνηθειών της χώρας εισαγωγής από τα προβλήματα που 

ανακύπτουν αναφορικά με τις νομισματικές ισοτιμίες, τις καθυστερούμενες αποστολές 

χρημάτων, τη μη καλή γνώση της γλώσσας, της νομοθεσίας, της πολιτικής και τις μακρές 

προθεσμίες πληρωμών. Με τον τρόπο αυτό το Factoring συμβάλει στη προώθηση των 

εξαγωγών. 

- Δημιουργία νέων και ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων  

Παρέχεται η δυνατότητα σε πιστωτικά ιδρύματα, παράλληλα με τις βασικές 

τραπεζικές δραστηριότητες και σε χρηματοδοτικά ιδρύματα αποκλειστικού σκοπού (εταιρίες 

Factoring), να αναπτύξουν μια καινούρια δραστηριότητα προς όφελος τόσο των ιδίων και των 

πελατών τους όσο και της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού του τόπου. 

Υπογραμμίζεται ότι το Factoring από τη στιγμή της διεθνοποίησής του αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι των λειτουργιών ενός τραπεζικού συστήματος για χώρες που θέλουν 

να επιτύχουν βιομηχανική ανάπτυξη και τόνωση των εμπορικών τους συναλλαγών.  

- Καταπολέμηση φοροδιαφυγής και παραοικονομίας 

Με το Factoring επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων αφανών 

συναλλαγών και με τον τρόπο αυτό καταπολεμούνται φαινόμενα φοροδιαφυγής. Ταυτόχρονα, 

επιτυγχάνεται καταστολή της παραοικονομίας. 
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6.2.2 Πλεονεκτήματα του θεσμού του Factoring για τους Πράκτορες 

Σημαντικά είναι και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Factoring και για τους πράκτορες, 

τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα αποκλειστικού σκοπού (εταιρίες Factoring). 

Συγκεκριμένα, η οικονομική σημασία τους συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού εργαλείου 

έγκειται κυρίως στα ακόλουθα:  

- Κερδοφορία 

Το Factoring αποτελεί μια κερδοφόρα δραστηριότητα, η οποία προσφέρει λύσεις σε 

συγκεκριμένες χρηματοδοτικές, ασφαλιστικές και διαχειριστικές ανάγκες αναπτυσσόμενων 

επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα, το κέρδος των πρακτόρων έγκειται αφενός μεν στην 

προμήθεια διαχείρισης, προμήθεια που συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη (πράκτορας και 

προμηθευτής) και λαμβάνει ο πρώτος, πάγιο ποσοστό επί της αξίας των τιμολογίων που 

εκχωρείται από τον προμηθευτή, για την ανάληψη του κινδύνου αφερεγγυότητας του 

οφειλέτη και τη διαχείριση και είσπραξη της απαίτησης και αφετέρου στους τόκους επί των 

ποσών που καταβάλλει ο πράκτορας στον προμηθευτή, ως προκαταβολή ή προεξόφληση 

έναντι των εκχωρημένων απαιτήσεων. Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι όσο μεγαλύτερος ο 

κύκλος εργασιών του προμηθευτή τόσο περισσότερο κερδοφόρα η δραστηριότητα του 

πράκτορα. 

- Παροχή ολοκληρωμένης και ανταγωνιστικής τραπεζικής εξυπηρέτησης 

Η χρηματοδοτική λειτουργία του Factoring ως εργαλείο πρόσθετης χρηματοδότησης 

μιας επιχείρησης σε κεφάλαια κίνησης ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο τις τράπεζες, για 

ανταγωνιστικούς λόγους. Για το λόγο αυτό οι πράκτορες είναι κυρίως τράπεζες ή θυγατρικές 

ανώνυμες εταιρίες αποκλειστικού σκοπού. Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες κατορθώνουν να 

διατηρούν το πελατολόγιό τους, προσφέροντας μία πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και την 

πλέον συμφέρουσα λύση για κάθε συγκεκριμένη ανάγκη (Hoche Fr.W. 1982). Ταυτόχρονα, 

με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, προσελκύουν νέους πελάτες, οι οποίοι θα 

προσφύγουν και σε άλλες, επωφελείς τραπεζικές εργασίες. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούν 

και εκμεταλλεύονται ένα έγκυρο και καλά ενημερωμένο αρχείο πληροφοριών για 

μελλοντικούς πελάτες (Μαλακός Π. – Χαρ. Δεμίρης). 
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6.2.3 Πλεονεκτήματα του θεσμού του Factoring για τους Προμηθευτές 

Σημαντικά είναι τα πλεονεκτήματα του Factoring και για τους προμηθευτές. Η προσφυγή από 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο θεσμό παρουσιάζει πολλά οικονομικά 

πλεονεκτήματα, τα οποία κυρίως αφορούν στη ρευστότητα και τη αποδοτικότητα της 

επιχείρησης, την ασφάλεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την επιχειρηματική 

ανεξαρτησία. Πιο συγκεκριμένα:  

- Εξασφάλιση ρευστότητας 

Ο προμηθευτής που κάνει χρήση του Factoring, έχει τη δυνατότητα και 

απελευθερώνει κεφάλαια που συνδέονται με τις απαιτήσεις του, πριν ακόμα αυτές καταστούν 

ληξιπρόθεσμες και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει ρευστότητα για την επιχείρησή του. Οι 

συνέπειες του παραπάνω γεγονότος είναι κυρίως οι εξής: 

α) η επιχείρηση αποκτά οικονομική ευελιξία. Με τη χρηματοδότηση που λαμβάνει από το 

factoring καθίσταται περιττή η αναζήτηση επιπρόσθετων κεφαλαίων μέσω παραδοσιακών 

τραπεζικών πιστώσεων, ιδίως σε περιπτώσεις αύξησης του κύκλου εργασιών, στις οποίες 

άλλωστε μπορεί να αποκλείεται η πρόσβαση, εξαιτίας της έλλειψης εμπράγματων ή άλλων 

εξασφαλίσεων ή της κάλυψης των πιστωτικών ορίων, ορθολογικοποιείται η λήψη και η 

χρήση της χρηματοδότησης, η οποία θα πρέπει πάντα συνδέεται άμεσα με τον κύκλο 

εργασιών και τις πραγματικές της ανάγκες και η επιχείρηση δεν επηρεάζεται πλέον 

οικονομικά από τυχόν επιφυλάξεις ή καθυστερήσεις στην είσπραξη των απαιτήσεων τους. 

β) αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης με τους προμηθευτές της. Η 

ρευστότητα που εξασφαλίζει η εταιρία από το factoring της παρέχει τη δυνατότητα χρήσης 

εκπτωτικών προνομίων, επιτυγχάνοντας καλύτερους όρους αγοράς και έγκαιρη προμήθεια 

εμπορευμάτων που υπόκεινται σε διακυμάνσεις τιμών. 

γ) η επιχείρηση έχει την ευχέρεια να επιστρέφει ξένα κεφαλαία και να αποφεύγονται 

φαινόμενα αυξημένης οικονομικής επιβάρυνσης. 

δ)  η επιχείρηση παύει να παρέχει εκπτωτικά προνόμια τους δικούς της πελάτες - οφειλέτες, 

ως αποτέλεσμα της οικονομικής της ανεξαρτησίας. 

ε) η συνεχής χρήση του Factoring προσφέρει στην επιχείρηση μία σταθερή ρευστότητα. Με 

τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται παγίωση των προνομίων απέναντι στους προμηθευτές της και 

μείωση των δαπανών χρηματοδότησής της από τον πράκτορα. Όταν οι δαπάνες αυτές 
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εμφανίζονται μικρότερες από τις απαιτούμενες δαπάνες χρηματοδότησης από άλλες πηγές, το 

χρηματοδοτικό εργαλείο του Factoring γίνεται συμφέρον ακόμη και για σκοπούς 

επενδυτικούς.  

- Αποδοτικότητα της Επιχείρησης 

α) Η εισπρακτική διαδικασία του πράκτορα αποφέρει έσοδα όπως τόκους υπερημερίας, έξοδα 

οχλήσεων, από τα οποία ο προμηθευτής παραιτείται προκειμένου να αποφύγει τυχόν 

δυσαρέσκειες ή απώλειες πελατών. 

β) Ο προμηθευτής είναι σε θέση να σχεδιάσει τον οικονομικό του προγραμματισμό αφού 

εκλείπει πλέον η ανασφάλεια που σχετίζεται με την είσπραξη των απαιτήσεων καθώς και η 

ανάγκη δέσμευσης κεφαλαίων και περιουσίας από πρόνοια για τυχόν επισφάλειες. 

γ) Η εικόνα της οικονομικής κατάστασης του προμηθευτή αλλάζει, αφού αλλάζει η δομή των 

οικονομικών καταστάσεων και κυρίως του ισολογισμού. Οι απαιτήσεις της επιχείρησης 

μετατρέπονται πλέον σε διαθέσιμα κεφάλαια. Η εικόνα αυτή έχει θετική επίδραση στην 

πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης και στην αξιοπιστία της. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ 

ιδίων και ξένων κεφαλαίων αλλάζει και υπερέχουν τα πρώτα. Τέλος η αποδοτικότητα του 

κεφαλαίου ως προς τα κέρδη εμφανίζεται σαφώς υψηλότερη. 

δ) Σημαντικό είναι το όφελος και από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχει ο πράκτορας 

στον προμηθευτή. Η επιχείρηση πλέον δεν θα αντιμετωπίζει κίνδυνο από επισφαλείς 

απαιτήσεις. Η μόνη επιβάρυνση της σχετίζεται μόνο με την συμφωνημένη προμήθεια που 

εκείνη θα καταβάλει στον πράκτορα, όπου για να προκύψει ωφέλεια για τον προμηθευτή 

αρκεί αυτή να είναι μικρότερη σε ετήσια βάση από το σύνολο των ανείσπρακτων από 

αφερεγγυότητα πελατών απαιτήσεων. Επιπρόσθετη ωφέλεια αποτελεί και η παροχή 

διαχειριστικών υπηρεσιών. Ο προμηθευτής αποφεύγει δαπάνες που υπό άλλες συνθήκες θα 

ήταν αναγκαίες για τη λογιστική και νομική παρακολούθηση των απαιτήσεων του 

(εκσυγχρονισμένα συστήματα λογιστικής παρακολούθησης απαιτήσεων, επιπλέον 

προσωπικό). Αντίστοιχα και σε αυτή την περίπτωση, αρκεί οι προμήθειες διαχείρισης που 

καταβάλλονται στον πράκτορα να είναι μικρότερες από τις εξοικονομούμενες δαπάνες. 

ε) Ο προμηθευτής είναι σε θέση να εκμεταλλεύεται προς όφελός του την επιπλέον 

πληροφόρηση που λαμβάνει από τον πράκτορα σχετικά με την φερεγγυότητα ή την 

αφερεγγυότητα των πελατών της. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη εκτίμηση και 

ασφαλής ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της με καλύτερο συντονισμό του της παραγωγής 
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και διάθεσης των προϊόντων. Αναλυτικότερα, ο προμηθευτής είναι σε θέση να λαμβάνει 

υπόψη τις μεταβαλλόμενες σχέσεις της αγοράς, να αποφεύγει τις επισφαλείς συναλλαγές με 

αφερέγγυους πελάτες και να ανταποκρίνεται καλύτερα και αμεσότερα σε μεγάλες 

παραγγελίες που μπορεί να είχε τυχόν επιφυλάξεις. Αντίστοιχα λαμβάνοντας επιπλέον 

πληροφόρηση από τον ανταποκριτή factor για την αλλοδαπή, μπορεί να επιχειρεί ακόμη 

μεγαλύτερη επέκταση των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων.  

στ) Επιπλέον, η ρευστότητα που παρέχει το Factoring στο εξαγωγικό εμπόριο είναι 

μεγαλύτερη συγκρινόμενη με την παραδοσιακή πρακτική της πίστωσης έναντι 

εξασφαλιστικής εκχώρησης των απαιτήσεων, η οποία εκτιμά τις απαιτήσεις σε μικρότερη 

αξία από την ονομαστική τους. 

ζ) Με το εξαγωγικό Factoring καθίστανται δυνατές εξαγωγές και σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες οι εισαγωγείς δυσκολεύονται να παρέχουν ενέγγυες πιστώσεις. 

η) Η δραστηριοποίηση τόσο θυγατρικών εταιριών όσο και ατομικών επιχειρήσεων 

αλλοδαπών φορέων σε τρίτη χώρα διευκολύνεται σημαντικά, χωρίς να απαιτείται απόκτηση 

γνώσεων για τη φερεγγυότητα και την εν γένει συναλλακτική συμπεριφορά των αγοραστών. 

ζ) Χάρη στην αυστηρή τακτική που ακολουθεί ο πράκτορας κατά τη διαχείριση και είσπραξη 

των απαιτήσεων του προμηθευτή, δημιουργείται μία βελτιωμένη «ηθική πληρωμών» εκ 

μέρους των οφειλετών.  

-Ασφάλεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Η ασφαλιστική λειτουργία που παρέχεται στην υπηρεσία του Factoring χωρίς 

αναγωγή, βεβαιώνει την είσπραξη των απαιτήσεων, αφού ο κίνδυνος μη είσπραξης των 

απαιτήσεων βαραίνει πλέον τον πράκτορα. Η ασφάλεια αυτή παρέχει στον προμηθευτή τη 

δυνατότητα να προσφέρει ευκαιρίες πώλησης και παροχής υπηρεσιών ακόμη και σε 

περιπτώσεις μη δυνατής αποτίμησης του οικονομικού κινδύνου. Εξάλλου, ακόμη και σε 

περιπτώσεις όπου ο πράκτορας αρνείται την παροχή ορίου εξασφάλισης για κάποιον 

οφειλέτη ή την ανάληψη επισφαλών απαιτήσεων, ο προμηθευτής ευνοείται, καθώς αποφεύγει 

τις «επικίνδυνες» για εκείνον συναλλαγές. Ο προμηθευτής με τον τρόπο αυτό απαλλάσσεται 

από τη διαδικασία εκτίμησης κάθε φορά των κινδύνων που ελλοχεύουν στις συναλλαγές του 

με νέους πελάτες, καθώς αυτή είναι μια διαδικασία που πραγματοποιεί ο πράκτορας για 

λογαριασμό του. Επιπλέον, σήμερα όπου λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί 

στη χώρα παρατηρούνται φαινόμενα επιμήκυνσης της περιόδου πιστώσεως από την πλευρά 
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των οφειλετών και αυξάνεται η πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων, το Factoring 

εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των σχετικών κινδύνων, ενώ οι συνήθεις εξασφαλίσεις 

πιστώσεων καλύπτουν ένα ποσοστό της τάξης του περίπου 80% των απωλειών, στα πλαίσια 

των συμφωνημένων ορίων. 

- Επιχειρηματική ανεξαρτησία και εξοικονόμηση δαπανών 

Ο προμηθευτής παύει να ταλαιπωρείται με τη λογιστική παρακολούθηση των 

απαιτήσεων του και ταυτόχρονα αποδεσμεύεται από τη συνεχή μέριμνα για εξεύρεση 

κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των εργασιών του. Είναι λοιπόν σε θέση να αφιερώσει 

περισσότερο χρόνο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και να 

υλοποιήσει τους επιχειρησιακούς του στόχους.  

Η παρεχόμενη από τον πράκτορα υπηρεσία της λογιστικής παρακολούθησης των 

απαιτήσεων, βοηθά την επιχείρηση να εξοικονομήσει σημαντικές δαπάνες οι οποίες 

συνδέονται με κόστη που αφορούν στην εκτίμηση, τη διαχείριση, την όχληση και τις 

δικαστικές επιδιώξεις είσπραξης των απαιτήσεων, την απασχόληση εξειδικευμένου 

προσωπικού κ.α. Ο πράκτορας, χάρη στα ενημερωμένα αρχεία του, τις διασυνδέσεις του και 

τα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και επεξεργασίας που διαθέτει είναι σε θέση να 

παρέχει στον προμηθευτή σημαντικές πληροφορίες, στατιστικές ή αξιολογικές, ώστε να μην 

χρειάζεται πλέον να ασχολείται και να επενδύσει δικά του κεφάλαια σε πληροφοριακής 

φύσεως δραστηριότητες.  

Τέλος, σε χώρες όπου ισχύει ο φόρος επιτηδεύματος και η τραπεζική πίστωση από 

φορολογικής άποψης θεωρείται κεφάλαιο και οι τόκοι εισόδημα, με αποτέλεσμα να 

υπολογίζεται φόρος και επ΄αυτής, το Factoring προσφέρει σημαντική φορολογική 

εξοικονόμηση, αφού το ένα μέρος δεν αποτελεί τραπεζική πίστωση και αναφορικά με το 

άλλο, η ρευστότητα που εξασφαλίζει μπορεί να μειώσει δραστικά οποιασδήποτε άλλες 

αναγκαίες πιστώσεις.    

 

6.2.4 Πλεονεκτήματα του Factoring για τους Οφειλέτες - Εκχωρημένους Πελάτες 

Από την πλευρά των οφειλετών, τα οφέλη συνοψίζονται στην δυνατότητα από την πλευρά 

τους για επιμήκυνση της περιόδου πίστωσης του προμηθευτή. Από τη στιγμή που ο 

προμηθευτής, με την εκχώρηση των απαιτήσεων του στον πράκτορα, έχει εξασφαλίσει την 
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απαραίτητη για αυτόν ρευστότητα, ο οφειλέτης βρίσκει την ευκαιρία να ζητήσει από εκείνον 

παράταση της περιόδου πίστωσης, χάνοντας ίσως κάποιες επιπλέον εκπτώσεις. Την αύξηση 

της περιόδου πίστωσης την επιμερίζεται πλέον ο πράκτορας, αφού καθυστερείται η είσπραξη 

των προεξοφλημένων από αυτόν απαιτήσεων, ενώ ο προμηθευτής, επιβαρύνεται με τους 

επιπλέον τόκους που αφορούν στο διάστημα της παράτασης. Αρκετές όμως είναι οι φορές 

όπου ο προμηθευτής αποδέχεται την αύξηση της περιόδου πίστωσης, προκειμένου να μην 

δυσαρεστήσει τον οφειλέτη - πελάτη του. Ταυτόχρονα δε, ο πράκτορας αυξάνει τα έσοδα του 

από προμήθειες προεξόφλησης. 

 

 

6.3 Μειονεκτήματα 

Τα μειονεκτήματα που συνδέονται με το θεσμό του Factoring αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

κυρίως ως προβλήματα τα οποία ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του και τις περισσότερες 

φορές αφορούν σε λανθασμένες εκτιμήσεις και εσφαλμένες τακτικές από την πλευρά των 

εμπλεκόμενων μελών. Παρακάτω αναλύονται λεπτομερώς τα επιμέρους προβλήματα - 

μειονεκτήματα. 

 

6.3.1 Το πρόβλημα του «βελουδένιου χειροκτίου - γιατρού» 

Λόγω της επιθετικής πολιτικής που ακολουθεί ο πράκτορας κατά την είσπραξη των 

απαιτήσεων, είναι δυνατό να διαταραχθούν οι καλές σχέσεις μεταξύ προμηθευτή και 

οφειλέτη και να επέλθει ρήξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή συνεργασιών και 

την απώλεια πελατείας από την πλευρά του προμηθευτή (Π. Μαλακός  – Δεμίρης Χαρ., 1994, 

Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Έκδοση Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος). Ωστόσο, το 

συγκεκριμένο πρόβλημα - το οποίο φέρει την ονομασία του «βελουδένιου χειροκτίου - 

γιατρού», από την ήπια στάση που τηρούν επιχειρήσεις έναντι των πελατών - οφειλετών τους, 

σε αντίθεση με τη στάση του πράκτορα - εύκολα μετριάζεται από την προσπάθεια που 

καταβάλλει ο ίδιος ο πράκτορας προς ο συμφέρον του, να λαμβάνει υπόψη του τις σχέσεις 

αυτές. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πράκτορες συμφωνούν συνήθως ενεργοποίηση της 

ευθύνης τους για τη φερεγγυότητα των πελατών, μετά το πέρας της χαριστικής περιόδου, από 
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τότε που οι απαιτήσεις θα καταστούν ληξιπρόθεσμες και δεν πληρωθούν. Κατά το διάστημα 

αυτό, δεν επιχειρούν την λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά των οφειλετών.  

 

6.3.2 Η σύγχυση με την παροχή πίστωσης έναντι εκχώρησης απαιτήσεων σε περιπτώσεις 

δυσχερειών 

Ο θεσμός του Factoring και η ομοιότητα που αυτός παρουσιάζει με την παροχή πίστωσης 

έναντι εκχώρησης απαιτήσεων δημιουργεί συχνά σύγχυση που έχει αντίκτυπο στην φήμη της 

εταιρίας (Wolf E., 1979). Στη λήψη αυτής της μορφής πιστώσεως καταφεύγει μία επιχείρηση 

όταν ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα και σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες και έχει εξαντλήσει 

ήδη της δυνατότητές της όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισμό σε άλλη εξασφαλιστική βάση. 

Η αμφισβήτηση που συνδέεται με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης επηρεάζει και 

τις πελατειακές της σχέσεις. Η σύγχυση λοιπόν των όρων μεταξύ του θεσμό του Factoring και 

της παροχή πίστωσης έναντι εκχώρησης απαιτήσεων, είναι δυνατό να δημιουργήσει 

λανθασμένη εικόνα και κατ επέκταση πρόβλημα στις συμβαλλόμενες με τον πράκτορα 

επιχειρήσεις. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την καλύτερη, ευρύτερη και 

πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με το συγκεκριμένο θεσμό. 

 

6.3.3 Η εξάρτηση του προμηθευτή από τον πράκτορα 

Ο θεσμός του Factoring δημιουργεί μία σχέση εξάρτησης μεταξύ πράκτορα και προμηθευτή 

σε πολλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα η σχέση αυτή αφορά τις υποχρεώσεις της επιχείρησης 

απέναντι στους δικούς της προμηθευτές, στους πιστωτές της, τον προγραμματισμό των 

εργασιών της, την επιλογή των πελατών της, την πιστωτική και εκπτωτική της πολιτική 

καθώς και τη λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των απαιτήσεων της. Όλες οι 

παραπάνω παράμετροι επηρεάζονται και προσδιορίζονται πλέον  από τον πράκτορα. Ο 

τελευταίος είναι εκείνος ο οποίος προσδιορίζει τη ρευστότητα και την αποδοτικότητα της 

επιχείρησης, την ασφάλεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την επιχειρηματική 

ανεξαρτησία του προμηθευτή. Αυτό το ενδεχόμενο εξάρτησης, συχνά, αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα της προσφυγής για μια επιχείρηση στο θεσμό του Factoring. Γι αυτόν ακριβώς το 

λόγο, σε περίπτωση απότομης διακοπής και λήξης της συνεργασίας (μονομερής καταγγελία 

της σύμβασης) θα πρέπει πάντα να υπάρχει μία περίοδος προσαρμογής, ένα δηλαδή 

μεταβατικό στάδιο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις από την πλευρά του πράκτορα, 
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προκειμένου η επιχείρηση να μπορέσει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να 

ανεξαρτητοποιηθεί επιτυχώς από το θεσμό του Factoring.  

  

6.3.4 Το πρόβλημα της χρήσης της ρευστότητας 

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που είναι δυνατόν να προκύψει για μία επιχείρηση - προμηθευτή 

είναι η χρήση της ρευστότητας που προέρχεται από το Factoring για σκοπούς επενδυτικούς 

και όχι για κεφάλαιο κίνησης. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά, εκμηδενίζει τα οφέλη που θα 

μπορούσε να απολαύσει ο προμηθευτής από τη χρήση του θεσμού του Factoring, 

αντισταθμίζοντας τις αυξημένες δαπάνες του. Η τακτική αυτή ωθεί τον προμηθευτή σε 

υπερχρέωση, σε δραστική μείωση των κερδών του και του κύκλου εργασιών του και τέλος σε 

καταγγελία της συμβάσεως Factoring από τον πράκτορα, αφού δεν θα υπάρχει λόγος 

ανανέωσης της μεταξύ τους συνεργασίας, λόγω της φθίνουσας πορείας του προμηθευτή.  

 

6.3.5 Οι οικονομικοί κίνδυνοι σε περιπτώσεις επιχειρηματικών απωλειών και μειώσεις 

τζίρου 

Επιχειρήσεις προβληματικές που παρουσιάζουν μόνιμες επιχειρηματικές απώλειες και 

σταθερή μείωση του κύκλου εργασιών και των κερδών τους, δεν ανέχονται να επιμερίζονται 

και το δυσβάστακτο βάρος του Factoring. Έχει άλλωστε αποδειχθεί ότι ο συγκεκριμένος 

χρηματοδοτικός θεσμός ουδέποτε έχει αποτελέσει «θεραπευτικό» μέσο  για προβληματικές 

επιχειρήσεις (Μαλακός Π. - Δεμίρης Χαρ., 1994, Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, 

Έκδοση Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος). Απευθύνεται πάντα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

υγιείς, με σταθερή ή ραγδαία ανάπτυξη, με καλό πελατολόγιο και καλή ποιότητα προϊόντων ή 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

 

6.4 Κόστος 

Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων συνεπάγεται ένα κόστος για τις 

υπηρεσίες που παρέχονται από τον πράκτορα, για τη λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη 
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των απαιτήσεων, καθώς και για την προεξόφληση των απαιτήσεων και τον συνεπαγόμενο 

πιστωτικό κίνδυνο για την είσπραξή τους. Πιο συγκεκριμένα, το κόστος που συνδέεται με την 

πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων αναλύεται σε  δύο ανεξάρτητες προμήθειες την 

προμήθεια προεξόφλησης και την προμήθεια διαχείρισης. Αναλυτικότερα (Καλούμενος, 

2010):  

Προμήθεια Προεξόφλησης: Αφορά το κόστος από το επιτόκιο που θα επιβαρυνθεί η 

επιχείρηση για την λαμβανόμενη από τον πράκτορα χρηματοδότηση και που υπολογίζεται με 

βάση επιτόκιο ανάλογο με εκείνο που καθορίζονται από τις τράπεζες για χρηματοδοτήσεις 

για κεφάλαιο κίνησης.  

Προμήθεια Διαχείρισης: Αφορά μία σταθερή ποσοστιαία επιβάρυνση που 

υπολογίζεται πάνω στο λογαριασμό απαιτήσεων που συνολικά εκχωρούνται στον πράκτορα. 

Με άλλα λόγια υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των εκχωρημένων τιμολογίων και 

αφορά το διαχειριστικό, εισπρακτικό και ασφαλιστικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Το ύψος των ποσοστών αυτών εξαρτάται κυρίως από το είδος της επιχείρησης, τον κύκλο 

εργασιών του προμηθευτή και την ετήσια αύξησή του, το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει 

το Factoring, τους όρους των πωλήσεων, τη μέση διάρκεια των απαιτήσεων, το μέσο όρο του 

αριθμού και του μεγέθους των τιμολογίων, τον αριθμό και την ποιότητα των οφειλετών και 

τον αριθμό των ενστάσεων που έχουν εγερθεί κατά τα τελευταία χρόνια κατά των 

απαιτήσεων του προμηθευτή. Με αυτόν τον τρόπο το κέρδος του πράκτορα εξαρτάται από το 

ποσό των εκχωρημένων απαιτήσεων. Ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται 

στον προμηθευτή, η προμήθεια αυτή στην ουσία αφορά την προμήθεια διαχείρισης 

(λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των απαιτήσεων). την προμήθεια ασφάλισης, στην 

περίπτωση του Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής. 

Αναλυτικότερα, οι διαχειριστικές προμήθειες συνήθως ανέρχονται σε 0,5% έως 1% 

του μικτού ποσού των τιμολογίων και καλύπτον το λειτουργικό κόστος του πράκτορα. Το 

ύψος των προμηθειών διαχείρισης εξαρτάται από τον ετήσιο κύκλο εργασιών του 

προμηθευτή, το μέσο ύψος των εκχωρουμένων στον πράκτορα απαιτήσεων, το μέσο ποσοστό 

των τιμολογίων και τον αριθμό των οφειλετών. Η προμήθεια ασφάλισης (όταν υπάρχει 

ενσωματώνεται στη προμήθεια διαχείρισης - Factoring χωρίς αναγωγή) εξαρτάται από την 

φερεγγυότητα του οφειλέτη, και τον βαθμό συγκέντρωσης των κινδύνων σε ορισμένους 

οφειλέτες. Το ύψος της προμήθειας ασφάλισης ανέρχεται συνήθως σε 0,5% έως 1% (Ι. 

Λαζαρίδης Ι., 2005).  
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6.5 Επιχειρήσεις που κάνουν χρήση Factoring  

Στις δύσκολες εποχές έλλειψης ρευστότητας η οικονομική σημασία του Factoring κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την επιχείρηση, αφού βελτιώνει τους χρηματοοικονομικούς της 

δείκτες, εξασφαλίζει ρευστότητα και απομακρύνει τον κίνδυνο πτώχευσης, όσο και για την 

εθνική οικονομία, καθώς αποτελεί ένα τρόπο στήριξης και σταθερής λειτουργικότητας των 

επιχειρήσεων, προώθησης των εξαγωγών, αναχρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών 

προτάσεων αλλά και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.  

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου του 

Factoring, πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις που απαιτούν την ανάθεση της διαχείρισης των 

εισπρακτέων τους σε εξειδικευμένους οργανισμούς ή την βελτίωση του working capital. 

Συνήθως είναι εταιρίες που εξάγουν συστηματικά στις διεθνείς αγορές ή εισαγωγικές εταιρίες 

που πωλούν στην εγχώρια αγορά. Χρησιμοποιείται, επίσης, σαν μέσο για τη λογιστική 

παρακολούθηση των πωλήσεων και την εμποροπιστωτική πολιτική της επιχείρησης. 

Επιπλέον, επιχειρήσεις με οργανωμένα λογιστήρια, που πωλούν στην εγχώρια αγορά 

σε επαναλαμβανόμενης αγοραστικής συμπεριφοράς επιχειρηματική πελατεία χρησιμοποιούν 

το Factoring στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Για να βρουν κεφάλαια κίνησης. 

 Όταν έχουν μια αυξημένη ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν παρά μόνο με βαρείς όρους προς τους προμηθευτές τους. 

 Όταν για να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 

προβαίνουν σε δαπανηρές διαδικασίες ή όταν έχουν μεγάλες ζημιές από 

αφερέγγυους πελάτες.  

Τέλος, απαιτήσεις που μπορούν να εκχωρηθούν σε εταιρίες πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων αφορούν κυρίως τους κλάδους των υπεραγορών, εταιρίες 

εμπορίας λαδιών & πετρελαιοειδών, εταιρίες εμπορίας ρούχων και υποδημάτων, εταιρίες 

εμπορίας φρούτων και λαχανικών, ιχθύων και αρτοσκευασμάτων, εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας, εταιρίες εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών, αυτοκινητοβιομηχανίες κ.ά. 

(https://el.wikipedia.org) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

ΑΓΟΡΑ FACTORING 

 

 

7.1 Εισαγωγικά 

Πριν περάσουμε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας θα ήταν χρήσιμο να γίνει μία αναφορά στην 

αγορά του factoring τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Παρακάτω θα 

παρουσιάσουμε τις διεθνείς ενώσεις Factoring καθώς και την Ελληνική Ένωση Factoring 

προκειμένου να κατανοήσουμε την λειτουργία τους, την σημασία τους αλλά και τον ρόλο 

τους. Επίσης στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει εκτενής αναφορά σε στατιστικά στοιχεία που 

δείχνουν την πορεία της χρήσης του Factoring τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην 

Ελληνική αγορά. 

 

 

7.2 Διεθνείς Ενώσεις Factoring - Ο Ρόλος των Διεθνών Ενώσεων 

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. 

 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». Φέρνει ομοϊδεάτες οργανώσεις μαζί για να δικτυωθούν, να εκπαιδεύσει 

και επιρροή, όλα με κοινό στόχο να οικοδομήσει την απήχηση και την απόδοση του κλάδου 

μας στην υποστήριξη των οικονομιών, την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 Η διεθνής ένωση IFG, του International Factors Group, είναι η παγκόσμια εμπορική 

ένωση που εκπροσωπεί πλήρως και προωθεί τα συμφέροντα του Factoring, την προεξόφληση 

τιμολογίων και των περιουσιακών στοιχείων με βάση την χρηματοδοτική αγορά σε 
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παγκόσμια βάση. Φέρνει ομοϊδεατές οργανώσεις μαζί για να δικτυωθούν, να ανταλλάξουν 

απόψεις και εμπειρίες με κοινό στόχο να οικοδομήσει την απήχηση και την απόδοση του 

κλάδου στην υποστήριξη των οικονομιών , την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 Η FCI (Factors Chain International ) είναι το πιο σημαντικό δίκτυο Factoring 

παγκοσμίως με πάνω από 270 εταιρίες-μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο. Η FCI έχει την έδρα 

της στο Άμστερνταμ και λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τα μέλη της, προσφέροντας 

στους εξαγωγείς μια πραγματικά διεθνή απήχηση , όταν πρόκειται για χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες. 

 Αρχικός σκοπός των οργανώσεων αυτών ήταν δημιουργία νομικού, θεσμικού και 

λειτουργικού πλαισίου διευκόλυνσης του διασυνοριακού Factoring. Στη συνέχεια 

αναπτύχτηκε 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.  

 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 εν έτη 2015, οι δύο αυτοί οργανισμοί αριθμούν περισσότερα από 400 μέλη, 

προερχόμενα από περίπου 65 χώρες. Από την Ελλάδα μέλη των οργανισμών αυτών είναι: α) 

ABC Factors A.E., β) Eθνική Factors Α.Ε., γ) Eurobank EFG Factors A.E., δ) HSBC Bank 

PLC, ε) Πειραιώς Factoring Α.Ε. και στ) Laiki Factors & Forfaiters A.E. 

(http://www.hellenicfactors.gr). 

 

http://www.hellenicfactors.gr/
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7.3 Το Factoring στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, το Factoring αρχίζει να γίνεται γνωστό από το 1995, όταν παρουσιάζονται στην 

αγορά οι πρώτοι Factors. Από το 2000 και μετά η αγορά διευρύνεται με την είσοδο νέων 

Factors γνωρίζοντας σημαντική ανάπτυξη. 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 λόγω, κυρίως, των 

χαρακτηριστικών ρίσκου (σαφώς χαμηλότερο) και λόγω της καλύτερης παρακολούθησης της 

καθημερινής συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελατών. Παράλληλα με την εγχώρια 

ανάπτυξη, οι Έλληνες Factors αποκτούν παρουσία σε Διεθνείς Ενώσεις Factoring (Factors 

Chain International, International Factors Group) 

 Οι υπηρεσίες Διεθνούς Factoring αποκτούν πρωτεύοντα ρόλο, ειδικότερα τα 

τελευταία χρόνια, συνεπικουρώντας την προσπάθεια εξωστρέφειας της Ελληνικής 

Οικονομίας. Οι Έλληνες Factors διακρίνονται σε αξιολογήσεις Διεθνών Οργανισμών, 

κατατασσόμενοι στις κορυφαίες θέσεις των Διεθνών αξιολογήσεων. Επίσης, 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. 

 

 

7.4 Ελληνική Ένωση Factoring 

 

7.4.1 Σκοποί της Ένωσης  

Οι σκοποί της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι οι ακόλουθοι:  

i) Η διάδοση, προαγωγή, επέκταση και ανάπτυξη του θεσμού και της δραστηριότητας της 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα,  

ii) Η εξέταση και επίλυση ζητημάτων που ενδιαφέρουν τα μέλη της,  

iii) Η κοινή εκπροσώπηση των μελών της σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

(http://www.hellenicfactors.gr) 

 

http://www.hellenicfactors.gr/
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7.4.2 Καταστατικά όργανα της Ένωσης  

i) Γενική Συνέλευση  

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη της Ένωσης. Είναι το ανώτατο όργανο της 

Ένωσης και έχει αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο δεν υπάγεται στις 

αρμοδιότητες άλλου οργάνου. H Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία 

φορά το χρόνο έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και σε 

έκτακτη συνεδρίαση οποτεδήποτε, έπειτα από πρόσκληση της απόλυτης πλειοψηφίας των 

μελών ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται 

κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της 

Ένωσης, τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 

και κατά περίπτωση την εισδοχή ή την αποβολή μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως και για θέματα εκτός 

ημερησίας διατάξεως, εφ’ όσον είναι παρόντα όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στη 

συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος ή, σε 

περίπτωση απουσίας η κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

(http://www.hellenicfactors.gr). 

ii) Διοικητικό Συμβούλιο  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, δύο 

Αντιπροέδρους και δύο μέλη διοικεί και εκπροσωπεί την Ένωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του είναι διετής, παρατείνεται όμως και πέραν 

της διετίας μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (http://www.hellenicfactors.gr). 

 

 

7.5 Εξελίξεις στην παγκόσμια και ελληνική αγορά Factoring  

 

7.5.1. Επισκόπηση Οικονομικού Περιβάλλοντος  

Κατά το 2013 η παγκόσμια οικονομία συνέχισε την ανάπτυξη της, παρουσιάζοντας ωστόσο 

χαμηλότερους ρυθμούς συγκριτικά με τα προηγούμενα 2 χρόνια (αναλυτικά -2013: 2,9%, 

http://www.hellenicfactors.gr/
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2012: 3,2% & 2011: 3,9%) γεγονός που αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην επιβράδυνση του 

ρυθμού επέκτασης του ΑΕΠ των αναπτυγμένων / αναπτυσσόμενων οικονομιών.  

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεγάλες οικονομίες έδειξαν τάση ανάσχεσης της ύφεσης 

εμφανίζοντας μικρούς / οριακούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τις περιφερειακές οικονομίες να  

συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, η περιοριστική 

δημοσιονομική πολιτική, καθώς και η συγκρατημένη η και αρνητική σε κάποιες περιπτώσεις  

πιστωτική επέκταση, διατήρησαν την ζήτηση σε χαμηλά επίπεδα. Αντίστοιχα, η ύφεση 

διαμορφώθηκε σε υψηλότερα του αναμενόμενου επίπεδα, ιδιαίτερα για το 1ο εξάμηνο του 

2013. Από νομισματικής άποψης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα διατήρησε το παρεμβατικό 

της επιτόκιο σε πολύ χαμηλό επίπεδο δεδομένου της υψηλής ανεργίας καθώς και των 

προβλημάτων που παρατηρούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.  

Αναφορικά με την Ελληνική οικονομία, το 2013 χαρακτηρίστηκε από σημαντικές 

εξελίξεις σε πολλούς τομείς, με βασικότερους την συνέχιση της δημοσιονομική 

προσαρμογής, την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος καθώς επίσης και την 

επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 1,5 δισ. Ευρώ το οποίο επιβεβαίωσε η Eurostat. 

Η οικονομία συνολικά παρέμεινε υπό ύφεση, ωστόσο σε κλίμακα ελαφρά χαμηλότερη της 

αναμενόμενης, με το ΑΕΠ να υποχωρεί στα 182 δισ. Eυρώ, από 193,3 δισ. Eυρώ το 2012 και 

222,1 δισ. Ευρώ το 2010. Tο χρέος σε απόλυτο μέγεθος διαμορφώθηκε στα 318,7 δισ. Eυρώ, 

από 303,9 δισ. Ευρώ το 2012 (πηγή Eurostat).  

Σε ότι αφορά τις τάσεις κατά το καταληκτικό τρίμηνο του 2013, εκτιμάται ότι τα 

νοικοκυριά συνέχισαν να περιορίζουν τα καταναλωτικά τους έξοδα.  

Αναφορικά με το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το 2013 ειδικότερα αποτέλεσε έτος 

σημαντικών αλλαγών δεδομένης της ανακεφαλαιοποίησής του, η οποία ολοκληρώθηκε τον 

Ιούνιο. Συνολικά, το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά την συγκέντρωσή του, έχει 

επικεντρωθεί στον εξορθολογισμό του κόστους, στις οικονομίες κλίμακας καθώς και στην 

διαχείριση των προβληματικών δανείων, απόρροια της μακροχρόνιας πλέον κρίσης. 

 

7.5.2 Εξέλιξη των Εργασιών του Κλάδου στην Παγκόσμια Αγορά  

Το 2013 αποτέλεσε μια ακόμα χρονιά σταθμό για τα δεδομένα του Factoring σε παγκόσμια 

κλίμακα. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μια αύξηση της τάξεως του 5% και ανήλθε σε 2,23 
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τρις Ευρώ, έναντι 2,13 τρις Ευρώ το 2012. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα του προϊόντος τα οποία προωθούνται εκτενώς από τα πιστωτικά ιδρύματα και 

γίνονται αποδεκτά από ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα του επιχειρηματικού κόσμου. Για τον 

λόγο αυτό από την έναρξη της οικονομικής κρίσης (2009 και έπειτα), το προϊόν έχει σχεδόν 

διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών του (το 2009 ανήλθε σε 1,28 τρις Ευρώ). Για το 2013, το 

Διεθνές Factoring ειδικότερα παρουσίασε ανάπτυξη των εργασιών του κατά 14% σε ετήσια 

βάση. Ο κύκλος εργασιών του διαμορφώθηκε στα 402 δις Ευρώ και το μερίδιο του στο 18% 

(σε συνόλου εργασιών Factoring) έναντι 17% το 2012, οδηγούμενο κυρίως από τις 

αναπτυσσόμενες αγορές και την επέκταση του διεθνούς εμπορίου εν γένει.  

 

 

 

Διάγραμμα 7.5.2.1. Σύνολο Παγκόσμιας Αγοράς  

Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Οκτώβριος 2014) 
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Διάγραμμα 7.5.2.2. Σύνολο Ευρωπαϊκής Αγοράς 

Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Οκτώβριος 2014) 

 

 

 

Διάγραμμα 7.5.2.3. 

 Εξέλιξη της Ελληνικής Αγοράς σε σχέση με τη Διεθνή Αγορά Factoring.  

Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Οκτώβριος 2014) 
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Σε ότι αφορά την Ελληνική αγορά και τις εργασίες Factoring στο σύνολο τους 

παρατηρήθηκε μια συγκρατημένη (και αναμενόμενη, δεδομένου της οικονομικής κρίσης) 

μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών κατά 5,2% για το 2013 εν συγκρίσει με το 2012.  

Ειδικότερα, η υπηρεσία Εγχωρίου Factoring χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής, παρουσίασε 

μείωση κατά 2% σε παγκόσμια κλίμακα και κατά 28,48% για την Ελληνική αγορά. Βασικό 

παράγοντα για την ανωτέρω πτώση, αποτέλεσε η συνεχιζόμενη μείωση των παρεχόμενων 

πιστωτικών ορίων εκ μέρους των οργανισμών ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων λόγω της 

χαμηλής διαβάθμισης της Ελληνικής οικονομίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως οι 

εργασίες είσπραξης Εγχωρίου Factoring παρουσίασαν αύξηση τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 

παγκόσμια κλίμακα με ποσοστά της τάξεως του + 18% και + 13% αντίστοιχα.  

Γενικότερα, οι εργασίες Εγχωρίου Factoring διατηρούν με οριακή μείωση, την 

σημαντικά υψηλότερη συμμετοχή τους επί συνόλου εργασιών σε διεθνή κλίμακα (82% έναντι 

83% το 2012), όσο και στην Ελληνική αγορά (84%).  

Σε Διεθνές επίπεδο, οι εργασίες Διεθνούς Factoring στο σύνολο τους, παρουσίασαν 

ελαφρά αύξηση κατά 1% και αποτέλεσαν το 18% επί συνολικού κύκλου εργασιών. Στην 

Ελλάδα παρά την μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών, οι εργασίες Διεθνούς Factoring 

αποτέλεσαν το 15,5% παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,3% συγκριτικά με το 2012, 

αποτυπώνοντας την αυξημένη εξωστρέφεια που παρατηρείται. Σε ότι αφορά τις 

υποκατηγορίες του Διεθνούς Factoring της Ελληνικής αγοράς συνεχίστηκε η πτώση των 

εργασιών Εισαγωγικού Factoring (-21,31% συνολικά) η οποία αποτελείται από τις υπηρεσίες 

α) Εισαγωγικό Factoring περιλαμβανομένου της ασφάλισης του οφειλέτη (full service) καθώς 

και β) collections only η οποία αφορά μόνο είσπραξη. Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο ως 

ποιοτικό στοιχείο, η σαφώς μικρότερη πτώση της υπηρεσίας full service η οποία αποτελεί και 

την αιχμή του δόρατος για τις υπηρεσίες Eισαγωγικού Factoring καθώς και τη συντριπτική 

πλειοψηφία του κύκλου εργασιών Εισαγωγικού.  

Η χώρα μας στην διεθνή κατάταξη βάσει των στατιστικών στοιχείων της Factors 

Chain International (F.C.I.) όσον αφορά στο εξαγωγικό Factoring παρέμεινε σταθερή στην 6
η
 

θέση, ενώ όσον αφορά στο εισαγωγικό Factoring κατέβηκε στην 31
η
 θέση (2012: 25

η
 θέση) 

(Πίνακας 7.5.2.4.).  
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Πίνακας 7.5.2.4. Διεθνής Κατάταξη Εισαγωγικού και Εξαγωγικού Factoring 
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Διάγραμμα 7.5.2.5. Εξέλιξη Εργασιών του Κλάδου στην Ελληνική Αγορά.                                                  

Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Οκτώβριος 2014) 
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Όπως προαναφέρθηκε, η Ελληνική αγορά Factoring παρουσίασε για το 2013 μια 

συγκρατημένη μείωση της τάξεως του 5,2%. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε οριακά πάνω 

από τα 12 δις Ευρώ γεγονός που δύναται να ερμηνευτεί και ως σχετική ένδειξη 

σταθεροποίησης της οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική μείωση του 2012. Σε 

κάθε περίπτωση, η αξία των υπό διαχείριση απαιτήσεων και κατ΄ επέκταση ο συνολικός 

κύκλος των εργασιών Factoring επηρεάζεται από την μείωση της οικονομικής 

δραστηριότητας στην Ελληνική οικονομία.  

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως η βαρύτητα που έδειξαν τα πιστωτικά ιδρύματα στην 

προώθηση του προϊόντος δεδομένου των ισχυρών χαρακτηριστικών του βοήθησε για την 

σταθεροποίηση των εργασιών στα ανωτέρω επίπεδα. Παράλληλα παρατηρήθηκε το 

συνεχιζόμενο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ακόμα και πολυεθνικών 

συμφερόντων, για την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος.  

Σε απόλυτα νούμερα & δεδομένου των ανωτέρω παραγόντων παρατηρήθηκε μείωση 

στην όγκο των υπό διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων στα 12,1 δις Ευρώ έναντι 12,7 

δις το 2012. Σημειώνεται πως εκ του ανωτέρω ποσού για το 2013, τα 10,2 δις Ευρώ αφορούν 

εργασίες Εγχωρίου Factoring, ενώ τα υπόλοιπα 1,8 δις Ευρώ περίπου, εργασίες Διεθνούς 

Factoring. Επιμέρους, αξίζει να σημειωθεί, πως οι εργασίες Εγχωρίου Factoring με δικαίωμα 

αναγωγής (δεν συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση πιστώσεων) καθώς και οι υπηρεσίες 

είσπραξης αύξησαν το μερίδιο αλλά και τον όγκο τους συγκριτικά με το 2012. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, οι εργασίες Factoring χωρίς Δικαίωμα αναγωγής (περιλαμβάνεται η ασφάλιση 

πιστώσεων) παρουσίασαν μείωση κατά 28,48% συνεχίζοντας την τάση της προηγούμενης 

χρήσεως.  

Κύριοι τομείς διείσδυσης του προϊόντος απετέλεσαν ο κλάδος πετρελαίου και 

λιπαντικών (20,56%), τροφίμων (18,59%) μετάλλων (11,43%), φαρμακευτικών προϊόντων 

(4,53%), καπνού (3,26%) και χημικών προϊόντων (5,45%). Επισημαίνεται ότι η αξία 

εργασιών των κλάδων αυτών εκπροσωπούν το 63,82% του συνολικού κύκλου εργασιών των 

μελών της Ένωσης.  
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Διάγραμμα 7.5.2.6. Ανάπτυξη Εργασιών Factoring στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ .                                                  

Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Οκτώβριος 2014) 

 

Αναφορικά με το έτος 2014 και σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται σε άρθρο 

της FCI (www.fci.nl) ο όγκος των διασυνοριακών ανταποκριτών Factoring αυξήθηκε το 2014 

κατά 15%, περίπου € 29 δις, μετά από μια αύξηση 9% το 2013. 

Η ανάπτυξη αυτή εν μέρει τροφοδοτήθηκε και πάλι από την Κίνα, όπου ο όγκος του 

Εξαγωγικού (two Factors) Factoring έφθασε σχεδόν τα 11 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 

8%, αντιπροσωπεύοντας το 38% του συνολικού όγκου του εξαγωγικού Factoring. Ωστόσο, η 

αύξηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το 2013, κατά την οποία η Κίνα αυξήθηκε περισσότερο 

από 27%. Η Τουρκία ως η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά έφτασε σε όγκο € 3,6 δις (+ 7%) στο 

εξαγωγικό factoring, ενώ η Ταϊβάν ως η τρίτη μεγαλύτερη αγορά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα 

των € 2,4 δις. 

Όσον αφορά στο Εισαγωγικό Factoring, οι ΗΠΑ ήταν η μεγαλύτερη αγορά, έχοντας 

δημιουργήσει όγκο περί τα € 9,2 δις, ακολουθούμενη από την Κίνα η οποία πραγματοποίησε 

αύξηση της τάξης του 9% και ανήλθε σε € 3,8 δις, ενώ η Γαλλία πραγματοποίησε αύξηση της 

τάξης του 9%, πραγματοποιώντας όγκο ίσο με € 3 δις. Το μέσο μέγεθος των διασυνοριακών 

συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω factoring συνεχίζει να αυξάνεται και για το 2014 

από € 46.000 σε περίπου € 50.000. 

Με τη συνεχή ανάπτυξή του Εξαγωγικού Factoring και την σημαντική αύξηση στο 

Εισαγωγικό Factoring, η Κίνα είναι πλέον ο μεγαλύτερος παίκτης στην συγκεκριμένη αγορά, 

αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% του συνολικού όγκου των διεθνών ανταποκριτών 

http://www.fci.nl)/
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Factoring στον κόσμο σήμερα. Η αύξηση αυτή εν μέρει αντανακλάται και από την αύξηση 

του αριθμού των ασιατικών επιχειρήσεων. 

Από γεωγραφική άποψη, η περιοχή Ασίας - Ειρηνικού είναι η μεγαλύτερη σε όγκο 

αναφορικά με την πραγματοποίηση διασυνοριακών εισαγωγών και εξαγωγών, 

αντιπροσωπεύοντας το 46% του συνόλου, η Ευρώπη είναι η δεύτερη με ποσοστό 34% και η 

Βόρεια Αμερική είναι η τρίτη, αντιπροσωπεύοντας το 18%. 

 Οι παραπάνω αριθμοί και πληροφορίες αναφέρονται στις συναλλαγές two factors, 

όπως εκείνες καταγράφηκαν μέσω της πλατφόρμας edifactoring.com της FCI. Η επίσημη 

έρευνα της αγοράς για το 2014 θα φέρει περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 

των εγχώριων και των άμεσων εργασιών Διεθνούς Factoring, κατανεμημένες ανά χώρα.   

Σύμφωνα με άλλο άρθρο της FCI (www.fci.nl) που ακολουθεί χρονικά το 

προηγούμενο το Διεθνές Factoring έφτασε το υψηλότερο επίπεδο  όλων των εποχών και 

κατέγραψε συνολικό όγκο συναλλαγών ίσο με € 2,348 το 2014, σε σχέση με το 2013, όπου 

κατέγραψε αύξηση της τάξης του 6,3%. Ισχυρότερη ήταν η αύξηση του Factoring στην 

Ευρώπη (+ 8%) και την Αμερική (+ 8%) Αργεντινή, το Μαρόκο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 

την Τουρκία και τη Σιγκαπούρη σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

μεγαλύτερη ανάπτυξη του θεσμού του, όπως η  Ασιατική αγορά Factoring, η οποία αυξήθηκε 

κατά  3% σε σύγκριση με το 2013, ενώ στην Αφρική ο όγκος των πραγματοποιημένων 

συναλλαγών μέσω Factoring είναι κάτω του 9%. 

Η παγκόσμια αγορά Factoring έχει πραγματοποιήσει όγκο της τάξης των € 2,348 δις 

για το 2014, που είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ. Η συνολική 

παγκόσμια αγορά Factoring αυξήθηκε κατά 6,3% από € 2,208 δις το 2013 με την Ευρώπη και 

την Αμερική να αποτελούν τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές. Ωστόσο, η ανάπτυξη που 

καταγράφηκε το 2014 είναι κατώτερη από τον ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 11% για τα 

τελευταία 20 χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του 

όγκου Factoring στην Ασία, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά Factoring στον κόσμο.  

Η Ευρώπη, η μεγαλύτερη αγορά Factoring σε όλο τον κόσμο, ήταν η ισχυρότερα 

αναπτυσσόμενη περιοχή για το έτος 2014, καθώς ο όγκος του Factoring αυξήθηκε κατά 8% 

σε € 1,463 δις (2013: € 1,354 δις). Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης για την 

ευρωπαϊκή αγορά από το 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη στρατηγική έμφαση 

προς το Factoring από τον τομέα των εμπορικών τραπεζών που ελέγχει περίπου το 90% του 

http://www.fci.nl/
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όγκου του Factoring στην Ευρώπη. Ειδικότερα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία 

και η Ιταλία εξακολουθούν να είναι οι μεγαλύτερες αγορές Factoring στην Ευρώπη, 

καταγράφοντας σημαντικές αυξήσεις και το 2013. Εντός της συγκεκριμένης περιοχής, οι 

ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ήταν: Λιθουανία (+ 101% σε € 5,55 δις), τη Μάλτα (+ 66% 

σε € 296 εκατ.), η Τουρκία (+ 29% σε € 41,230 δις) και η Ελβετία (+ 24% σε € 3,83 δις).  

Η αγορά Factoring στις ΗΠΑ σημείωσε ιδιαίτερα έντονη αύξηση κατά 17% από το 

προηγούμενο έτος  και ανήλθε σε € 97,670 εκατ. Η Βραζιλία παρέμεινε η δεύτερη 

μεγαλύτερη αγορά στην Αμερική με όγκο € 31,78 εκατ. (+ 1%). Η τρίτη και η τέταρτη 

μεγαλύτερη αγορά Factoring στην περιοχή, το Μεξικό (-9% έως € 25,49 δις) και η Χιλή (-3% 

σε € 24,85 δις), εμφάνισαν μείωση. 

Ο Peter Mulroy, Γενικός Γραμματέας της Factors Chain International (FCI) 

αναφορικά με τις εξελίξεις στον κλάδο, σχολίασε: «Σε γενικές γραμμές, ο κλάδος της 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων βίωσε άλλη μία στέρεα χρόνια ανάπτυξης, παρά το 

ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Καθώς το διεθνές εμπόριο αμβλύνεται, λόγω της άνισης 

οικονομικής ανάκαμψης και της κατακόρυφης πτώσης των τιμών των εμπορευμάτων σε 

συνδυασμό με ένα αρκετά ασταθές περιβάλλον συναλλάγματος, ο κλάδος της πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων αυξήθηκε κατά 6,3% για το 2014». Τόνισε, επίσης: «Η Ευρώπη 

συνέχισε να είναι η κυρίαρχη περιοχή στον κόσμο. Η Ασία γνώρισε μια πολύ ισχυρή αύξηση 

από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, το 2014 ήταν μια πολύ πιο δύσκολη 

χρονιά, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας. Σε γενικές γραμμές, το Factoring 

συνέχισε να υπερέχει σε όλο τον κόσμο» (https://www.fci.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fci.nl/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

8.1 Εισαγωγικά 

Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε μία προσπάθεια κατανόησης του Factoring ανατρέχοντας 

στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και παρουσιάζοντας την έννοια, την ιστορική αναδρομή, τα 

είδη και τον σκοπό της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Έχει γίνει εκτεταμένη αναφορά στο 

νομοθετικό πλαίσιο και την αγορά του Factoring καθώς στα χαρακτηριστικά των Ελληνικών 

εταιριών που χρησιμοποιούν το Factoring ως πηγή χρηματοδότησης (κύρια ή 

συμπληρωματική). 

Σύμφωνα με τον Ghauri et al (1995) κάθε έρευνα έχει ποικίλους σκοπούς όπως η 

περιγραφή, η κατανόηση, η κρητική και η ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας - γνώσης 

αλλά και η προσπάθεια αναζήτησης νέων δεδομένων και παραμέτρων. Μία διαφορετική 

ερμηνεία για την έννοια της έρευνα προέρχεται από το Walliman (2001) ο οποίος ισχυρίζεται 

ότι η έρευνα δεν είναι μόνο η συλλογή πληροφοριών και η καταγραφή δεδομένων αλλά και η 

ερμηνεία αυτών. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική διαδικασία που 

ακολούθησε ο συγγραφέας καθώς και η  μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να 

γίνει η συλλογή των στοιχείων. Επίσης παρουσιάζεται το εργαλείο συλλογής των δεδομένων 

και γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο έχουν αναλυθεί τα στοιχεία και τα δεδομένα 

που έχουν προκύψει από την έρευνα.  

 

 

8.2 Φιλοσοφία της Έρευνας 

Η φιλοσοφία της έρευνας θα πρέπει να συνδέεται με την θεωρία της έρευνας. Είναι 

σημαντικό λοιπόν να επιλεχθεί εκείνη η ερευνητική προσέγγιση που θα συνδέει τις δύο 

παραπάνω έννοιες. Σύμφωνα με τον Saunders et al (2003), η έρευνα μπορεί να σχεδιαστεί 

ακλουθώντας είτε την υποθετική-παραγωγική προσέγγιση (hypothetical - deductive 

approach) είτε την επαγωγική προσέγγιση (inductive). Η υποθετική - παραγωγική προσέγγιση 
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δίνει έμφαση στους καθολικούς νόμους του αιτίου και του αιτιατού, και βασίζεται σ’ ένα 

επεξηγηματικό πλαίσιο, το οποίο υποθέτει ότι η πραγματικότητα αποτελείται από ένα σύνολο 

αντικειμενικά καθορισμένων γεγονότων που δημιουργούν σχέσεις αιτίου-αιτιατού. Σύμφωνα 

με αυτή την προσέγγιση, ο ερευνητής προσπαθεί να ελέγξει όλες τις πιθανές ερευνητικές 

μεταβλητές που έχουν επιπτώσεις στη  θεωρία (Bryman και Cramer, 1990). Με άλλα λόγια, 

εξετάζεται η σχέση θεωρίας και πράξης. Η θεωρία προϋπάρχει και υποτίθεται ότι κατευθύνει 

τις διαδικασίες της συλλογής, της ανάλυσης και της ερμηνείας των πληροφοριών (Henwood 

και Pidgeon, 1993). Η υποθετική-παραγωγική προσέγγιση επιδιώκει επίσης να γενικεύσει τα 

συμπεράσματά της. Η γενίκευση συσχετίζεται με την εξωτερική εγκυρότητα (Oppenheim, 

1992). Ο στόχος είναι να ληφθεί ένα επιλεγμένο δείγμα και να γενικευτεί για ολόκληρο τον 

πληθυσμό.  

Η επαγωγική προσέγγιση επιδιώκει να αποκαλύψει τις σχέσεις μεταξύ των 

φαινομένων. Είναι περισσότερο μια προσέγγιση που βασίζεται στην ανακάλυψη. Οι 

επαγωγικοί ερευνητές μπορεί να μη θέλουν ή και να μη μπορούν να διευκρινίσουν τις 

θεωρητικές ανησυχίες τους πριν από την έρευνα, και υπάρχει μια τάση να χρησιμοποιούν 

πρώτα τα δεδομένα ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα τη θεωρία (Henwood και Pidgeon, 

1993). Σύμφωνα με τους επαγωγικούς ερευνητές, η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι σύνθετη, 

μη αναγώγιμη σε σταθερά πλαίσια και διαμορφώνεται από τις διαφορετικές κουλτούρες που 

μας περιβάλλουν (Hammersley, 1992). Υιοθετώντας αυτή τη σύλληψη, δίνουν έμφαση συχνά 

στη διαδικασία παρά στη δομή, και στην περιγραφή παρά στην εξήγηση, και αφοσιώνονται 

στη μελέτη τοπικών και μικρής κλίμακας καταστάσεων και τονίζουν την ποικιλομορφία και 

τη μεταβλητότητα της ζωής (Hammersley, 1990). Οι επαγωγικοί ερευνητές δεν 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να εξασφαλίσουν γενίκευση των συμπερασμάτων τους. Η κύρια 

πρόθεσή τους είναι να καθιερώσουν την εσωτερική εγκυρότητα των συμπερασμάτων τους.  

Η παρούσα μελέτη ακολουθεί την υποθετική - παραγωγική προσέγγιση και ανήκει 

στην κατηγορία των εμπειρικού τύπου μελετών. Επιδιώκει να ποσοτικοποιήσει κρίσιμες 

παραμέτρους και μεταβλητές που αφορούν το εργαλείο του factoring καθώς και την ομάδα - 

στόχο (επιχειρήσεις) που γίνεται αποδέκτης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
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8.3 Μεθοδολογία της Έρευνας 

Η φιλοσοφική θέση και προσέγγιση που παρουσιάστηκαν στο παραπάνω κεφάλαιο θα 

καθορίσουν την μέθοδο που θα ακολουθήσει ο ερευνητής προκειμένου να συλλέξει τα 

δεδομένα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει στην ανάλυση αυτών. Σύμφωνα με 

τον Saunders et al (2003) κατά την υλοποίηση μίας έρευνας υπάρχουν δύο τρόποι συλλογής 

δεδομένων, ο ένας είναι από την προσωπική έρευνα του συγγραφέα (πρωτογενή δεδομένα) 

και ο άλλος είναι από προηγούμενες έρευνες και αναλύσεις που άλλοι συγγραφείς ή οι 

αναλυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν (δευτερογενή δεδομένα). Η συλλογή των πρωτογενών 

δεδομένων διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες στα ποσοτικά δεδομένα και στα ποιοτικά 

δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός είναι και αυτός που καθορίζει το αν μία έρευνα 

είναι ποσοτική ή ποιοτική. Σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι η εύρεση σχέσεων μεταξύ 

διαφόρων παραγόντων. Η ποσοτική έρευνα αναφέρεται στη συστηματική διερεύνηση 

φαινομένων με στατιστικές μεθόδους, μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικά δεδομένα. 

Χρησιμοποιείται συνήθως αντιπροσωπευτικό δείγμα παρατηρήσεων και επιδιώκεται 

γενίκευση σε ένα ευρύτερο πληθυσμό. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιούνται 

εργαλεία συλλογής δεδομένων όπως δομημένες παρατηρήσεις, πειράματα, δομημένα 

ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Αυτά τα εργαλεία συλλογής δεδομένων υποτίθεται ότι 

παράγουν αποτελέσματα που μπορούν να αναπαραχθούν σε όλες τις περιπτώσεις τις οποίες ο 

ερευνητής σκοπεύει να γενικεύσει (Schofield, 1993). Η ποσοτικοποίηση, που 

συμπεριλαμβάνει την τυποποίηση, μέτρηση και αρίθμηση, είναι καθοριστικός παράγοντας 

στην υποθετική - παραγωγική προσέγγιση (Bryman και Cramer, 1990).  

Από την άλλη πλευρά σκοπός της ποιοτικής έρευνας είναι η διερεύνηση και 

κατανόηση σε βάθος των κοινωνικών φαινομένων. Παρέχοντας τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να αντλήσει πλούσιες πληροφορίες για το υπό εξέταση θέμα, η ποιοτική έρευνα 

αποτελεί την ενδεδειγμένη μεθοδολογία για να απαντηθούν τα ερωτήματα που σχετίζονται με 

το "Γιατί;" και το "Πώς;" των φαινομένων. Η ποιοτική προσέγγιση αποτελεί μια κατά βάση 

διερευνητική (exploratory) μέθοδο. Στοχεύει περισσότερο στην ανάδυση νέων τυποποιήσεων 

και θεωρητικών μοντέλων παρά στην επαλήθευση υποθέσεων ή στη γενίκευση σε ένα 

μεγαλύτερο πληθυσμό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων χρησιμοποιούνται διάφορα 

εμπειρικά εργαλεία συλλογής δεδομένων, αλλά στηρίζονται σε μεγάλο ποσοστό στην 

παρατήρηση και τις ανοιχτές συνεντεύξεις (Miles and Huberman, 1994).  
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Γίνεται πιο ξεκάθαρο λοιπόν πως η παρούσα έρευνα ακλουθώντας την υποθετική-

παραγωγική προσέγγιση οδηγεί τον ερευνητή στο να επιλέξει την συλλογή ποσοτικών 

δεδομένων και κατά συνέπεια να εφαρμόσει ως μέθοδο συλλογής δεδομένων το 

ερωτηματολόγιο.  

 

 

8.4 Ερωτηματολόγιο 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί το ερευνητικό εργαλείο που εξυπηρετεί το σκοπό της παρούσας 

έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελεί μία βασική μέθοδο συλλογής 

πληροφοριών και χρησιμοποιείται κατά κόρον στην έρευνα. Σύμφωνα με τον Ζαφειρίου 

(2003) ερωτηματολόγιο είναι ένα έντυπο που περιέχει μια σειρά δομημένων ερωτήσεων οι 

οποίες παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη σειρά και στις οποίες ο ερωτώμενος καλείται να 

απαντήσει γραπτά. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση του 

ερωτηματολογίου ως μέθοδο έρευνας είναι ότι  παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή να 

προβεί σε ποσοτικοποίηση πολλαπλών δεδομένων και παράλληλα την εφαρμογή πολλαπλών 

τεχνικών ανάλυσης των συσχετίσεων. Από την άλλη μεριά μέσα από το ερωτηματολόγιο 

μπορεί να εξασφαλιστεί με μεγαλύτερη ευκολία η συνθήκη της αντιπροσωπευτικότητας. 

Επιπρόσθετα, η σπουδαιότητά  του  ερωτηματολογίου απορρέει και από το ρόλο που παίζει ο 

συντάκτης αλλά και όσοι θα κληθούν να  το απαντήσουν (Javeau, 1996). Επίσης ο ερευνητής 

λόγω της μικρής του εμπειρίας αλλά και λόγω του περιορισμένου του χρόνου έκρινε ότι το 

ερωτηματολόγιο είναι το καταλληλότερο μέσο για την διεκπεραίωση αυτής της ερευνητικής 

μελέτης γιατί θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει τα δύο παραπάνω βασικά μειονεκτήματα. 

 

 

8.5 Δημιουργία Ερωτηματολογίου 

Επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο για να εξασφαλιστούν οι ίδιες συνθήκες για όλους τους 

ερωτηθέντες. Έχει παρατηρηθεί ότι έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες που αφορούν στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά πρώτη φορά διεξάγεται μία τέτοια έρευνα εν μέσω 

οικονομικής κρίσης. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει την χρήση του 

Factoring από τις ελληνικές επιχειρήσεις την περίοδο της οικονομικής κρίσης προσπαθώντας 
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να εντοπίσει την συνεισφορά του στις αυξημένες χρηματοοικονομικές ανάγκες των 

επιχειρήσεων για χρηματοδότηση και ρευστότητα, ως απόρροια του δυσμενούς οικονομικού 

περιβάλλοντος. 

Αναλυτικότερα, το δείγμα αποτελείται από επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του 

Factoring σήμερα, εν έτη 2015. Το ερωτηματολόγιο συνολικά απαρτίζεται από 33 ερωτήσεις. 

Οι πρώτες σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων (μέγεθος, νομική 

μορφή, έτη λειτουργίας, κερδοφορία, ποσοστό εξαγωγών). Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν 

στη χρήση του Factoring, δηλαδή την υπηρεσία που χρησιμοποιείται, περίοδος πίστωσης από 

τους προμηθευτές, περίοδος πίστωσης στους πελάτες, χρόνος είσπραξης απαιτήσεων. 

ασφάλεια πίστωσης, ποσοστό εκχωρημένων απαιτήσεων. Παρακάτω, οι ερωτώμενοι 

καλούνται να απαντήσουν αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που 

συνδέονται με τη χρήση του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου, ενώ τέλος τίθενται 

κάποια ερωτήματα που σχετίζονται άμεσα με θέματα της επικαιρότητας, της οικονομικής 

ζωής του τόπου (τραπεζική αργία και capital controls) και τη συνεισφορά του Factoring στις 

χρηματοδοτικές τους ανάγκες. 

Συνολικά απεστάλησαν περίπου 200 ερωτηματολόγια πανελλαδικά, αριθμός 

ικανοποιητικός, αν λάβει κανείς υπόψη την περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύει η 

χώρα μας. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν κυρίως με ηλεκτρονική αλληλογραφία και κάποια 

άλλα με φυσική αλληλογραφία, ενώ ταυτόχρονα ακολούθησε επιβεβαίωση της λήψης με 

τηλεφωνική επικοινωνία (follow up). Τελικώς συλλέχθησαν 148 συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια. Από αυτά και ύστερα από έλεγχο των απαντήσεων, διαπιστώθηκε ότι τα 48 

ήταν πλημμελώς συμπληρωμένα και για το λόγο αυτό απερρίφθησαν από την έρευνα. 

Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι πολλοί από τους ερωτώμενους (επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του 

Factoring) δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα λανθασμένης και 

ελλιπής συμπλήρωσης, παρά τις διευκρινήσεις που κατόπιν ζήτησης δόθηκαν. Συνολικά 

λοιπόν στο τελικό δείγμα συμμετέχουν 100 ερωτηματολόγια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 

9.1 Εισαγωγικά  

Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται οι απαντήσεις που συλλέχθησαν από τα ερωτηματολόγια 

και μετά από κατάλληλη επεξεργασία αξιολογούνται τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας, ακολουθεί η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Κατόπιν παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν αναφορικά με τη χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείο του 

Factoring από τις ελληνικές επιχειρήσεις εν μέσω οικονομικής κρίσης ενώ τέλος 

αποτυπώνονται κάποιες προτάσεις για την καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση του εν λόγω 

θεσμού. 

 

 

9.2 Επεξεργασία - Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων 

Παρακάτω αναλύονται οι περιλαμβανόμενες στο ερωτηματολόγιο ερωτήσεις. Σημειώνεται 

ότι το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο Παράρτημα. 

 

Ερώτηση 1 

Στο πεδίο αυτό ζητείται από τον ερωτώμενο να δηλώσει τη θέση του στην επιχείρηση, 

δηλαδή εάν είναι μέτοχος ή ιδιοκτήτης, εάν είναι οικονομικός διευθυντής, εάν είναι λογιστής 

ή κατέχει κάποια άλλη θέση στην εταιρία. 
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Διάγραμμα (9.2.1) – Θέση του ερωτώμενου στην επιχείρηση 

 Από το παραπάνω διάγραμμα (9.2.1) παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων αποτελείται από λογιστές με ποσοστό 45%, ακολουθούν οι οικονομικοί 

διευθυντές με ποσοστό 25%, οι μέτοχοι – ιδιόκτητες με ποσοστό 17%, οι βοηθοί λογιστηρίου 

με ποσοστό 12% ενώ τέλος ποσοστό 1% των ερωτηθέντων αφορά στελέχη πωλήσεων. 

 

Ερώτηση 2 

Εξετάζεται η χρονική διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης. Η ερώτηση - μεταβλητή αυτή 

περιλαμβάνει 4 επίπεδα και συγκεκριμένα «λιγότερα από 3 έτη», «3 έως 5 έτη», «5 έως 10 

έτη» και «περισσότερα από 10 έτη».  

 

Διάγραμμα (9.2.2) – Έτη λειτουργίας της επιχείρησης 

 Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν με ποσοστό 78%, λειτουργούν 

πάνω από 10 έτη. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις με έτη λειτουργίας από 5 έως 10 έτη, με 

17% 

25% 
45% 
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1% 

Θέση στην Επιχείρησηση 

Μετοχος  

Οικονομικός Διευθυντής  

Λογιστης 

Βοηθός Λογιστηρίου 

Πωλήσεις  

0% 

6% 

16% 

78% 

Έτη Λειτουργιας Επιχείρησης 

Λιγότερα από 3 έτη 

3 έως 5 

5 από 10 

Περισσότερα από 10 



64 
 

ποσοστό 16% και τέλος οι επιχειρήσεις που λειτουργούν από 3 έως 5 έτη, ποσοστό 6%. 

Σημειώνεται το μηδενικό ποσοστό των επιχειρήσεων που λειτουργούν λιγότερο από 3 έτη.  

 

Ερώτηση 3 

Στο πεδίο αυτό ζητείται να διευκρινιστεί η νομική μορφή της επιχείρησης δηλαδή εάν 

πρόκειται για ατομική επιχείρηση, για ομόρρυθμη εταιρία, για ετερόρρυθμη εταιρία, για 

εταιρία περιορισμένης ευθύνης, για ανώνυμη εταιρία ή εάν διαθέτει κάποια άλλη νομική 

μορφή.  

 Από το διάγραμμα (9.2.3) προκύπτει ότι στο εξεταζόμενο δείγμα μετέχουν μόνο 

ανώνυμες εταιρίες με σημαντικά υψηλό ποσοστό της τάξης του 86%, ακολουθούν οι εταιρίες 

περιορισμένης ευθύνης με ποσοστό 8% και οι ομόρρυθμες εταιρίες με ποσοστό 6%. 

Σημειώνεται ότι στο υπό εξέταση δείγμα δεν περιέχονται ετερόρρυθμες εταιρίες και ατομικές 

επιχειρήσεις. 

 

Διάγραμμα (9.2.3) – Νομική μορφή επιχειρήσεων 

  

Ερώτηση 4 

Στην ερώτηση αυτή ζητείται να δηλωθεί ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση και συγκεκριμένα εάν δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο της 

μεταποίησης, του εμπορίου, στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ή σε κάποιον άλλον τομέα.  

0% 
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Διάγραμμα (9.2.4) – Τομέας δραστηριότητας επιχείρησης 

 Από το διάγραμμα (9.2.4) προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης με ποσοστό 56%, 

ακολουθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις με ποσοστό 28%. Τέλος ίσα ποσοστά της τάξης του 

8% δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών και στον πρωτογενή τομέα. 

 

Ερώτηση 5 

Στο πεδίο αυτό ζητείται να δηλωθεί ο αριθμός των ατόμων που απασχολεί πλήρως η 

επιχείρηση και συγκεκριμένα εάν απασχολεί λιγότερα από 10 άτομα, από 10 έως 50 άτομα, 

από 51 έως 250 άτομα ή εάν απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα. Ο διαχωρισμός έγινε με 

βάση τον ορισμό της επιχείρησης ως πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη. 

 

Διάγραμμα (9.2.5) – Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση 

8% 

56% 

28% 

8% 

Τομέας Δραστηριότητας 

Πρωτογενής Τομέας 

Μεταποίηση 

Εμπόριο 

Παροχή Υπηρεσιών 
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 Στο παραπάνω διάγραμμα (9.2.5) παρατηρείται οι περισσότερες επιχειρήσεις του 

εξεταζόμενου δείγματος απασχολούν από 10 έως 50 άτομα (μικρές επιχειρήσεις), ποσοστό 

της τάξης του 42%. Ακλουθούν οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 51 έως 250 άτομα 

(μεσαίες επιχειρήσεις), ποσοστό ίσο με 34%. Τέλος, ποσοστό ίσο με 14% απασχολεί 

περισσότερα από 250άτομα (μεγάλες επιχειρήσεις) ενώ το 10% του δείγματος απασχολεί 

λιγότερα από 10 άτομα (πολύ μικρές επιχειρήσεις). 

 

Ερώτηση 6 

Στο σημείο αυτό γίνεται μια προσπάθεια διαχωρισμού των επιχειρήσεων ανάλογα με τον 

κύκλο εργασιών που πραγματοποιούν σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες και 

συγκεκριμένα εάν κατά την τελευταία χρήση ο πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών ανήλθε 

χαμηλότερα από € 2 εκατ., εάν ήταν από € 2 εκατ. έως € 10 εκατ., εάν ανήλθε από € 10 εκατ. 

έως € 50 εκατ. ή εάν υπερέβη τα € 50 εκατ.  

 Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι ο διαχωρισμός αυτός πραγματοποιήθηκε βάσει του 

ορισμού των πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων της ΕK γίνεται με 

βάση τον αριθμό του προσωπικού, το ύψος του κύκλου εργασιών και το ύψος του ετήσιου 

ισολογισμού μιας επιχείρησης. Αναλυτικότερα, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η 

επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους (ΕΜΕ) και της οποίας ο 

κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα € 2 εκατ. Ως μικρή 

επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους (ΕΜΕ) 

και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα € 10 

εκατ. Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 

εργαζομένους (ΕΜΕ) και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα € 50 εκατ. ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα € 50 εκατ. Ως μεγάλη επιχείρηση 

ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους (ΕΜΕ) ή/ και 

της οποίας ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα € 50 εκατ. ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού υπερβαίνει τα € 50 εκατ. 
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Διάγραμμα (9.2.6) – Κύκλος Εργασιών της επιχείρησης 

 Από το διάγραμμα (9.2.6) παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

πραγματοποιεί κύκλο εργασιών από € 10 εκατ. έως € 50 εκατ. (μεσαίες επιχειρήσεις) με 

ποσοστό 49%. Έπειτα, ακολουθούν οι επιχειρήσεις με  κύκλο εργασιών από € 2 εκατ. έως € 

10 εκατ. (μικρές επιχειρήσεις), ποσοστό της τάξης του 31%. Το 16% του δείγματος 

πραγματοποιεί κύκλο εργασιών άνω των € 50 εκατ. (μεγάλες επιχειρήσεις) ενώ μονό το 4% 

των επιχειρήσεων πραγματοποιεί κύκλο εργασιών έως € 2 εκατ. (πολύ μικρές επιχειρήσεις). 

 

Ερώτηση 7  

Στο πεδίο αυτό διερευνάται η εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης με σκοπό τη 

συσχέτιση της με τη χρήση του Factoring. Συγκεκριμένα, δίδονται οι εξής επιλογές: μηδενική 

εξαγωγική δραστηριότητα, εξαγωγική δραστηριότητα από 1% έως 10% του κύκλου 

εργασιών, από 10% έως 50% του κύκλου εργασιών και εξαγωγική δραστηριότητα άνω του 

50% του κύκλου εργασιών. 

 Από το διάγραμμα (9.2.7) προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του εξεταζόμενου 

δείγματος ίσο με 53% πραγματοποιεί εξαγωγές οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό από 1% έως 

10% του συνολικού κύκλου εργασιών τους. Το 32% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί 

εξαγωγές της τάξης του 10% έως 50% του κύκλου εργασιών ενώ μόλις το 8% πραγματοποιεί 

εξαγωγές άνω του 50% του κύκλου εργασιών. Τέλος σημειώνεται ότι το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που δεν πραγματοποιεί εξαγωγές ανέρχεται σε 7%. 

4% 

31% 

49% 

16% 

Κύκλος εργασιών 
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10 έως 50 εκ. 

Άνω των 50 εκ.  
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Διάγραμμα (9.2.7) – Εξαγωγική δραστηριότητα επιχείρησης 

 

Ερώτηση 8 

Στο σημείο αυτό εξετάζεται η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής των πωλήσεων της 

επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. Αναλυτικότερα, ερωτάται εάν η μεταβολή ήταν 

καθοδική, σταθερή ή ανοδική και συγκεκριμένα ένα η άνοδος που πραγματοποιήθηκε στις 

πωλήσεις ήταν έως 10% ή άνω του 10%. 

 Από το παρακάτω διάγραμμα προκύπτει ότι κατά την τελευταία τριετία το 39% του 

εξεταζόμενου δείγματος πραγματοποίησε ανοδική πορεία έως 10% και το 23% ανοδική πάνω 

από 10%. Για το 21% ο κύκλος εργασιών ακολούθησε σταθερή πορεία ενώ τέλος το 17% των 

επιχειρήσεων κατέγραψε καθοδική πορεία. 

 

Διάγραμμα (9.2.8) – Μεταβολή πωλήσεων κατά την τελευταία τριετία 
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Ερώτηση 9 

Στην ερώτηση αυτή εξετάζεται ο μέσος όρος πίστωσης σε ημέρες που παρέχει η επιχείρηση 

στους πελάτες της. Από το διάγραμμα (9.2.9) προκύπτει ότι ο μέσος όρος πίστωσης που 

παρέχει το εξεταζόμενο δείγμα στους πελάτες ανέχεται σε 98 ημέρες. 

 

Διάγραμμα (9.2.9) – Μέσος όρος πίστωσης πελατών – Μέσος όρος πίστωσης 

προμηθευτών 

Ερώτηση 10 

Στην ερώτηση αυτή εξετάζεται ο μέσος όρος πίστωσης σε ημέρες που λαμβάνει η επιχείρηση 

από τους προμηθευτές της. Σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.9) ο μέσος όρος πίστωσης από 

τους προμηθευτές για το εξεταζόμενο δείγμα ανέρχεται σε 74 ημέρες. 

 

Ερώτηση 11 

Στο σημείο ζητείται να σημειωθούν με σειρά προτίμησης τα δανειακά προϊόντα που θα 

επέλεγε να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση. Η ερώτηση αυτή περιέχει έξι μεταβλητές 

(Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός, Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός, 

Factoring, Leasing, άλλο), όπου ο ερωτώμενος  καλείται να αριθμήσει με βάση τις 

προτιμήσεις του.  

Μετά από επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι το Factoring κατέχει την 

πρώτη θέση στις προτιμήσεις του εξεταζόμενου δείγματος αναφορικά με τα δανειακά 

προϊόντα που θα επέλεγε για την εξεύρεση χρηματοδότησης. Ακολουθούν με ίσα ποσοστά ο 

98 

74 

Ημέρες Πίστωσης Πελατών Ημέρες πίστωσης Προμηθευτών 

Μέσος Όρος Πιστώσεων 
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βραχυπρόθεσμος και ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός ενώ τελευταίο σε σειρά 

προτίμησης έρχεται το Leasing. 

 

Ερώτηση 12 

Στο συγκεκριμένο πεδίο εξετάζονται οι εξασφαλίσεις που έχει προσφέρει η επιχείρηση για 

τον δανεισμό της σε κεφάλαια κίνησης (εφόσον γίνεται χρήση). Οι επιλογές οι οποίες 

δίδονται είναι προσημείωση σε ακίνητο, με ενέχυρο επιταγές, με ενέχυρο τιμολόγια, με 

ενέχυρο εμπορεύματα, με ενέχυρο καταθέσεις /μετρητά, με ενέχυρο Σύμβαση Factoring, 

προσωπικές /εταιρικές Εγγυήσεις, άλλο ή δεν γίνεται χρήση δανεισμού για κεφάλαιο κίνησης. 

 Μετά από επεξεργασία των απαντήσεων και σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.12) 

προκύπτει ότι για χρήση δανεισμού σε κεφάλαιο κινήσεως το 22% προσφέρει προσωπικές ή / 

και εταιρικές εγγυήσεις, το 21% των επιχειρήσεων προσφέρει ως ενέχυρο επιταγές, το 19% 

των επιχειρήσεων συναινεί στην ενεχυρίαση της σύμβασης Factoring ενώ το 17% των 

επιχειρήσεων αποδέχεται την προσημείωση ακινήτων του. Τέλος, το 12% απολαμβάνει το 

δανεισμό σε κεφάλαιο κινήσεως με ενέχυρο τιμολόγια, το 7% αποδέχεται την ενεχυρίαση 

καταθέσεων – μετρητών της επιχείρησης ή των μετόχων της ενώ το μόλις το 1% προσφέρει 

ως ενέχυρο εμπορεύματα. Σημειώνεται ότι ποσοστό ίσο με το 1% του δείγματος δεν κάνει 

χρήση τραπεζικού δανεισμού σε κεφάλαιο κινήσεως. 

 

Διάγραμμα (9.2.12) – Είδη εξασφαλίσεων για χρήση δανεισμού σε κεφαλαίο κινήσεως 
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Ερώτηση 13 

Στην ερώτηση αυτή εξετάζεται ο τρόπος πληρωμής της επιχείρησης από τους πελάτες της. 

Εδώ, ο ερωτώμενος καλείται να δηλώσει το ποσοστό των εισπράξεων από τους πελάτες που 

αφορά σε μετρητά, σε επιταγές και σε συναλλαγματικές. 

 Από το διάγραμμα (9.2.13) προκύπτει ότι αναφορικά με τον τρόπο είσπραξης των 

απαιτήσεων τους, ποσοστό ίσο με 41% αφορά σε μετρητά, ενώ το ποσοστό 50% αφορά σε 

παραλαβή μεταχρονολογημένων αξιόγραφων και μόνο το υπόλοιπο 9% αφορά 

συναλλαγματικές. 

 

 Διάγραμμα (9.2.13) – Τρόπος εισπράξεων απαιτήσεων 

 

Ερώτηση 14 

Στο πεδίο αυτό ζητείται να δηλωθεί εάν η επιχείρηση κάνει ή όχι χρήση του χρηματοδοτικού 

εργαλείου του Factoring. Έχει ήδη προαναφερθεί ότι ολόκληρο το δείγμα αποτελείται από 

επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν χρήση του Factoring και συνεπώς 100% των ερωτηθέντων 

επιχειρήσεων κάνει χρήση του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου. 

 

Ερώτηση 15 

Στο πεδίο αυτό ζητείται να δηλωθεί το προϊόν /τα προϊόντα του Factoring που κάνει χρήση η 

επιχείρηση και αναλυτικότερα, Εγχώριο Factoring με Αναγωγή, Εγχώριο Factoring χωρίς 
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Αναγωγή, Εγχώριο Factoring με μερική Αναγωγή, Εμπιστευτικό Factoring, Εξαγωγικό 

Factoring με Αναγωγή, Εξαγωγικό Factoring χωρίς Αναγωγή ή /και Εισαγωγικό Factoring. 

 Σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.15) η πλειοψηφία του δείγματος και συγκεκριμένα το 

96% κάνει χρήση Εγχωρίου Factoring με Αναγωγή και το 32% κάνει χρήση Εμπιστευτικού 

Factoring. Το 25% των ερωτηθέντων κάνει χρήση Εγχωρίου Factoring Χωρίς Αναγωγή ενώ 

το 10% χρησιμοποιεί Εγχώριο Factoring  με Μερική Αναγωγή. Αναφορικά με το εξαγωγικό 

Factoring, το 18% κάνει χρήση Εξαγωγικού Factoring Χωρίς Αναγωγή, το 12% χρησιμοποιεί 

Εξαγωγικό Factoring με Αναγωγή, ενώ μόλις το 9% χρησιμοποιεί Εισαγωγικό Factoring. 

 

Διάγραμμα (9.2.15) – Είδη Factoring που γίνεται χρήση 

 

Ερώτηση 16 

Στην ερώτηση αυτή ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει αν θεωρεί τον παράγοντα κάλυψης 

του πιστωτικού κινδύνου απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση υπηρεσιών Factoring. 

 Σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.16), το 83% του δείγματος πιστεύει ότι ο παράγοντας 

κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση 

υπηρεσιών Factoring ενώ το 17% διαφωνεί με την παραπάνω άποψη, θεωρώντας ότι οι 

υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχονται όπως η χρηματοδότηση, λογιστική παρακολούθηση κ.α.  

είναι αρκετές για τη χρήση του. 
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Διάγραμμα (9.2.16) – Παράγοντας κάλυψης Πιστωτικού Κινδύνου 

  

Ερώτηση 17 

Ζητείται να σημειωθεί εάν η χρήση υπηρεσιών Factoring με Αναγωγή παρέχει κάποιο είδος 

άμεσης ασφάλειας πίστωσης. Με άλλα λόγια εάν η διαμεσολάβηση του Factor, αναφορικά με 

τις υπηρεσίες που παρέχονται και με την έννοια της πιο επαγγελματικής διαχείρισης των 

απαιτήσεων από ειδικούς, αποτελεί ένα είδος άμεσης ασφάλειας πίστωσης.  

 Σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.17) προκύπτει ότι το 64% του δείγματος συμφωνεί με 

την παραπάνω άποψη και θεωρεί ότι το Factoring με Αναγωγή παρέχει κάποιο είδος άμεσης 

ασφάλειας πίστωσης ενώ ποσοστό ίσο με 36% διαφωνεί. 

 

Διάγραμμα (9.2.17) – Παράγοντας κάλυψης Πιστωτικού Κινδύνου 
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Ερώτηση 18 

Ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει εάν τα χρηματοδοτικά /πιστωτικά όρια των οφειλετών 

που δίδονται από τις εταιρίες Factoring αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσδιορισμού της 

μέγιστης έκθεσης της εταιρίας ανά οφειλέτη. 

 Σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.18) παρατηρείται ότι για το 77% του δείγματος ότι 

τόσο τα χρηματοδοτικά όρια των οφειλετών στην περίπτωση του Factoring με Αναγωγή όσο 

και τα πιστωτικά όρια στην περίπτωση του Factoring Χωρίς Αναγωγή που δίδονται από τις 

εταιρίες Factoring αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τον προσδιορισμό της μέγιστης 

έκθεσης της επιχείρησης ανά οφειλέτη. 

 

 Διάγραμμα (9.2.18) – Σημασία χρηματοδοτικών & πιστωτικών ορίων 

 

Ερώτηση 19 

Στο σημείο αυτό εξετάζεται το ύψος των απαιτήσεων που εκχωρείται σε Factoring και 

συγκεκριμένα εάν οι εκχωρημένες απαιτήσεις ανέρχονται σε ποσοστό έως 50%, από 50% έως 

75% ή άνω του 75% του κύκλου εργασιών. 
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Διάγραμμα (9.2.19) – Ποσοστό του κύκλου εργασιών που εκχωρείται σε εταιρίες Factoring 

 Από το διάγραμμα (9.2.19) προκύπτει ότι το 62% του δείγματος εκχωρεί απαιτήσεις 

έως 50% του κύκλου εργασιών του. Οι εκχωρηθείσες απαιτήσεις του 22% των ερωτηθέντων 

κυμαίνονται από 50% έως 75% του κύκλου εργασιών τους, ενώ το 16% εκχωρεί απαιτήσεις 

άνω του 75% του κύκλου εργασιών. 

 

Ερώτηση 20 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση εξετάζεται η μέση διάρκεια των εκχωρημένων σε εταιρία 

Factoring απαιτήσεων. Με άλλα λόγια, ζητείται η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων 

που εκχωρούνται (μέσος όρος πίστωσης που παρέχει η επιχείρηση στους εκχωρημένους 

πελάτες της), όπου οι επιλογές κυμαίνονται σε πίστωση έως 3 μήνες, από 3 μήνες έως 6 μήνες 

και από 6 μήνες έως 12 μήνες. 

 

Διάγραμμα (9.2.20) – Μέση διάρκεια είσπραξης εκχωρημένων απαιτήσεων 
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 Σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.20) αναφορικά με τη μέση διάρκεια είσπραξης των 

εκχωρημένων απαιτήσεων προκύπτει ότι το 71% του δείγματος δήλωσε ότι η μέση διάρκεια 

κυμαίνεται από 3 μήνες έως 6 μήνες. Το 26% δήλωσε ότι η μέση διάρκεια είσπραξης των 

εκχωρημένων απαιτήσεων είναι μικρότερη από 90 ημέρες ενώ μόλις το 3% εκχωρεί 

απαιτήσεις με μέση διάρκεια είσπραξης από 6 μήνες έως 12 μήνες. 

 

Ερώτηση 21 

Στην ερώτηση αυτή εξετάζεται εάν η επιχείρηση έχει επιλέξει το χρηματοδοτικό εργαλείο του 

Factoring ως κύρια ή ως συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης σε κεφάλαιο κίνησης. 

 

 Διάγραμμα (9.2.21) – Το Factoring ως πηγή χρηματοδότησης- Κύρια / 

Συμπληρωματική 

  Από το διάγραμμα (9.2.21) προκύπτει ότι τα η πλειοψηφία του δείγματος ποσοστό ίσο 

με 64% χρησιμοποιεί το Factoring ως συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης ενώ ποσοστό 

36% χρησιμοποιεί το Factoring ως κύρια πηγή χρηματοδότησης σε κεφάλαιο κίνησης. 

 

Ερώτηση 22 

Ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει εάν θεωρεί το Factoring ακριβότερο, φθηνότερο ή 

ιδίου κόστους με τα λοιπά χρηματοδοτικά προϊόντα. 

 Ύστερα από επεξεργασία των απαντήσεων που δόθηκαν και σύμφωνα με το 

διάγραμμα (9.2.22) παρατηρείται ότι το 44% του δείγματος θωρεί ότι το χρηματοδοτικό 
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εργαλείο του Factoring είναι ακριβότερο συγκριτικά με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά 

προϊόντα, το 39% πιστεύει ότι δεν υπάρχει διαφορά στο κόστος ενώ ποσοστό ίσο με 17% 

θεωρεί το Factoring χρηματοδοτικό προϊόν χαμηλότερου κόστους. 

 

Διάγραμμα (9.2.22) – Κόστος Factoring συγκριτικά με τα λοιπά χρηματοδοτικά προϊόντα  

 

Ερώτηση 23 

Στο σημείο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο η επιχείρηση να έχει προβεί σε έναρξη 

συνεργασίας με οφειλέτη μόνο υπό την προϋπόθεση εκχώρησης των απαιτήσεών του σε 

εταιρία Factoring. 

 

Διάγραμμα (9.2.23) - Έναρξη συνεργασίας με οφειλέτη μονό υπό την προϋπόθεση 

εκχώρησης των απαιτήσεων σε εταιρία Factoring 
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 Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα (9.2.23) προκύπτει ότι το 66% του δείγματος 

δεν έχει προβεί σε έναρξη νέας συνεργασίας με οφειλέτη μόνο την προϋπόθεση εκχώρησης 

των απαιτήσεων που θα προκύψουν σε Εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

Το υπόλοιπο ποσοστό 34% διαφωνεί. 

 

Ερώτηση 24 

Στην επόμενη ερώτηση ζητείται να σημειωθούν τα πλεονεκτήματα από τη χρήση υπηρεσιών 

Factoring. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει 

περισσότερες από μία απαντήσεις. 

 Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και σύφωνα με το διάγραμμα (9.2.24), αξίζει να 

αναφερθεί ότι το σημαντικότερο πλεονεκτήματα του Factoring, σύμφωνα πάντα με τις 

απαντήσεις που έχουν δοθεί κρίνεται η άμεση ρευστότητα που παρέχει σε σχέση με τον 

παραδοσιακό δανεισμό. Συγκεκριμένα το 94% του δείγματος συμφώνησε με το εν λόγω 

πλεονέκτημα. Ακολουθεί η βελτίωση του ταμειακού κύκλου της επιχείρησης και άρα του 

ταμειακού προγραμματισμού, με ποσοστό 71% των ερωτηθέντων να έχει επισημάνει το 

συγκεκριμένο πλεονεκτήμα. Πσοσοστό ίσο με 49% του δείγματος θεωρεί τον έλεγχος 

φερεγγυότητας μελλοντικών εν δυνάμει πελατών βασική παροχή του Factoring, ενώ ποσοστό 

47% κρίνει σημαντικό παράγοντα την απεμπλοκή από την είσπραξη των απαιτήσεων. Το 

43% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το Factoring του προσφέρει αυξημένη διαπραγματευτική 

ικανότητα έναντι των προμηθευτών του, λόγω της άμεσης ρευστότητας από την 

προεξόφληση των απαιτήσεων, ενώ το 39% πιστεύει ότι το εν λόγω χρηματοδοτικό προϊόν 

συμβάλει στην βελτίωση χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησης. Ποσοστό ίσο με 29% 

πιστεύει ότι το Factoring συμβάλει στην απεμπλοκή του από την καθημερινή διαχείριση των 

πελατών του (τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους πελάτες, συμφωνίες υπολοίπου, 

προγραμματισμός πληρωμών κ.α.). Τέλος, το 26% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η χρήση 

υπηρεσιών Factoring τους διασφαλίζει έναντι πιθανών επισφαλειών ενώ το 25% θεωρεί ότι 

το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό προϊόν του προσφέρει ρευστότητα ενώ ταυτόχρονα τον 

απαλλάσσει από την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων, συγκριτικά με άλλες μορφές 

χρηματοδότησης. 
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Διάγραμμα (9.2.24) – Πλεονεκτήματα της χρήσης του Factoring 
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Ερώτηση 25 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση ζητείται να σημειωθούν τα μειονεκτήματα ή οι επιφυλάξεις του 

ερωτώμενου από τη χρήση υπηρεσιών Factoring. Στην συγκεκριμένη ερώτηση σημειώνεται 

ότι ο ερωτούμενος μπορεί να επιλέξει περισσότερες από μία απαντήσεις. 

 Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.25) που ακολουθεί, το 60% του 

δείγματος θεωρεί το υψηλό κόστος της εν λόγω υπηρεσίας σημαντικό μειονέκτημα. 

Ακολουθούν με ίσα ποσοστά, της τάξης του 30%, ο φόβος των ερωτηθέντων για εξάρτηση 

του προμηθευτή από τον πράκτορα και πιθανή επιμήκυνση της υφιστάμενης περιόδου 

πίστωσης, λόγω της διαμεσολάβησης του πράκτορα. Το 16% του δείγματος φοβάται πιθανή 

διατάραξη των σχέσεων του με τους πελάτες, λόγω της διαμεσολάβησης του πράκτορα, ενώ 

τέλος σημειώνεται ότι το 5% δεν έχει καμία επιφύλαξη από τη χρήση υπηρεσιών Factoring. 

 

Διάγραμμα (9.2.25) – Μειονεκτήματα & Επιφυλάξεις από τη χρήση Factoring 

 

Ερώτηση 26 

Στο σημείο αυτό ζητείται να σημειωθεί ο χρόνος που η επιχείρηση κάνει χρήση του Factoring 

και συγκεκριμένα, λιγότερο από 1 έτος, από 1 έτος έως 2 έτη, από 2 έτη έως 3 έτη, από 3 έτη 

έως 4 έτη, από 4 έτη έως 5 έτη και πάνω από 5 έτη. 
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Διάγραμμα (9.2.26) – Περίοδος κατά την οποία γίνεται χρήση Factoring 

 Από το διάγραμμα (9.2.26) προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ίσο 

με 44% χρησιμοποιεί το χρηματοδοτικό εργαλείο του Factoring για διάστημα μεγαλύτερο 

από 5 έτη. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση Factoring από 2 έως 3 έτη με 

ποσοστό 23%. Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση από 3 έως 4 έτη ανέρχονται σε ποσοστό 

11% ενώ ποσοστό ίσο με 10% αφορά σε χρήση 4 έως 5 έτη. Τέλος το 4% των επιχειρήσεων 

χρησιμοποιούν το Factoring λιγότερο από 1 έτος. 

 

Ερώτηση 27 

Ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει εάν η γενικότερη οικονομική κρίση τα τελευταία 

χρόνια υπήρξε παράγοντας που ώθησε την επιχείρηση να σκεφτεί τη λύση του Factoring. 

 Παρατηρείται ότι η περίοδος της οικονομική κρίσης που διανύει η χώρα μας υπήρξε 

καθοριστικός παράγοντας για τη χρήση του Factoring από τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.27) ποσοστό ίσο με το 75% του δείγματος 

στράφηκε στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό προϊόν λόγω της γενικότερης οικονομικής 

κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας ενώ ποσοστό  ίσο με 25% δεν 

έχει επηρεαστεί από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και συνεπώς ξεκίνησε να το 

χρησιμοποιεί λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει, ανεξάρτητα από αυτό. 
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Διάγραμμα (9.2.27) – Οικονομική κρίση ως παράγοντας ώθησης στο χρηματοδοτικό 

εργαλείο του Factoring 

 

Ερώτηση 28 

Στο σημείο αυτό ζητείται να προσδιοριστεί εάν η επιχείρηση συνεργάζεται με περισσότερες 

από μία εταιρίες Factoring.  

 Σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.28) παρατηρείται ότι το 53% του δείγματος 

συνεργάζεται με μία μόνο εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

47% συνεργάζεται με περισσότερες. 

 

Διάγραμμα (9.2.28) – Συνεργασία με περισσότερες από μία εταιρίες πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων 
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Ερώτηση 29 

Στην ερώτηση αυτή εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταβολής της θέση της επιχείρησης ως προς 

τις υπηρεσίες Factoring μετά την πρόσφατη επιβολή των capital controls. 

 

Διάγραμμα (9.2.29) – Επίδραση των Capital Controls στο Factoring 

 

 Παρατηρείται λοιπόν ότι η επιβολή των capital controls δεν επηρέασε τη θέση του 

μεγαλύτερου ποσοστού του δείγματος αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.29), το 77% 

του δείγματος δήλωσε ότι δεν παρατήρησε διαφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες Factoring. 

παρά την επιβολή των capital controls. Το υπόλοιπο ποσοστό 23% δηλώνει ότι η θέση του ως 

προς τις υπηρεσίες Factoring έχει επηρεαστεί λόγω capital controls. 

 

Ερώτηση 30 

Στην παρούσα ερώτηση εξετάζεται η ενδεχόμενη μεταβολή στην παρεχόμενη πολιτική 

πιστώσεων στους πελάτες της επιχείρησης μετά την επιβολή των capital controls και 

συγκεκριμένα εάν μειώθηκε, εάν αυξήθηκε ή εάν παρέμεινε η ίδια. 

 Σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.30) ποσοστό ίσο με 59% δηλώνει ότι δεν 

πραγματοποίησε καμία μεταβολή στην πιστωτική πολιτική των πελατών του μετά την 

επιβολή των capital controls. Ποσοστό ίσο με 41% δήλωσε ότι η πιστωτική του πολιτική 

23% 

77% 

Επιβολή Capital Controls και Factoring   

Ναι Όχι 
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μεταβλήθηκε και συγκεκριμένα ποσοστό 40% προέβει σε μείωση των  ημερών πίστωσης ενώ 

το υπόλοιπο ποσοστό 1% αύξησε την περίοδο πίστωσης προς τους πελάτες του. 

 

Διάγραμμα (9.2.30) – Μεταβολή πολιτικής πιστώσεων στους πελάτες λόγω Capital 

Controls 

 

Ερώτηση 31 

Στο σημείο αυτό εξετάζεται η ενδεχόμενη μεταβολή στη λήψη πιστώσεων από τους 

προμηθευτές μετά την επιβολή των capital controls και συγκεκριμένα εάν μειώθηκε, εάν 

αυξήθηκε ή εάν παρέμεινε η ίδια. 

 

Διάγραμμα (9.2.31) – Μεταβολή πολιτικής πιστώσεων από τους προμηθευτές λόγω Capital 

Controls 
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 Σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.31) ποσοστό ίσο με 41% δήλωσε ότι η πιστωτική 

πολιτική των προμηθευτών του μεταβλήθηκε και συγκεκριμένα ποσοστό 58% δέχθηκε 

μείωση των ημερών πίστωσης ενώ στο υπόλοιπο ποσοστό 3% πραγματοποιήθηκε αύξηση 

στην συμφωνηθείσα περίοδο πίστωσης από τους προμηθευτές του. Τέλος, ποσοστό ίσο με 

39% δηλώνει ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταβολή στην πιστωτική πολιτική των 

προμηθευτών του μετά την επιβολή των capital controls. 

 

Ερώτηση 32 

Ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει εάν η χρήση υπηρεσιών Factoring Χωρίς Αναγωγή (με 

ασφαλιστική κάλυψη πίστωσης), επηρεάστηκε ή όχι από την πρόσφατη επιβολή των capital 

controls. 

 

Διάγραμμα (9.2.32) – Οικονομική κρίση ως παράγοντας ώθησης στο χρηματοδοτικό 

 Όπως προκύπτει από το διάγραμμα (9.2.32) από το εξεταζόμενο δείγμα, ποσοστό ίσο 

60% θεωρεί ότι η χρήση υπηρεσιών Factoring Χωρίς Αναγωγή και κατ΄ επέκταση τα 

πιστωτικά όρια δεν επηρεάστηκαν από την πρόσφατη επιβολή των capital control. Αντίθετα 

ποσοστό ίσο με 40% διαφωνεί, θεωρώντας ότι τα capital controls δεν προκάλεσαν καμία 

αλλαγή, ούτε στην λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας Factoring, ούτε στα πιστωτικά 

όρια. 
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Ερώτηση 33 

Τέλος, εξετάζεται ο τρόπος ενημέρωσης της επιχείρησης αναφορικά με το χρηματοδοτικό 

εργαλείο του Factoring. Οι επιλογές που δίνονται αφορούν την ενημέρωσή της επιχείρησης 

από την τράπεζα, από εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, από τον οικονομικό 

της διευθυντή /προϊστάμενο λογιστηρίου, από τους ανταγωνιστές της, από το Διαδίκτυο 

/Internet ή από κάποιο άλλο μέσο.  

 Σύμφωνα με το διάγραμμα (9.2.33) παρατηρείται ότι η πλειοψηφία του δείγματος 

ενημερώθηκε από κάποια τράπεζα για το χρηματοδοτικό εργαλείο του Factoring, ποσοστό 

ίσο με 67%. Ακολουθεί η ενημέρωση από εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 

με ποσοστό 15% και η ενημέρωση από οικονομικό διευθυντή - προϊστάμενο λογιστηρίου με 

ποσοστό 13%. Ποσοστό ίσο με 2%  ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό 

εργαλείο μέσω ανταγωνιστών και ισόποσο ποσοστό μέσω συμβούλου επιχειρήσεων, ενώ 

τέλος το 1% του δείγματος ενημερώθηκε μέσω διαδικτύου / internet. 

 

Διάγραμμα (9.2.33) – Τρόπος ενημέρωσης για το χρηματοδοτικό Εργαλείο του Factoring 
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9.3. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα έρευνα έγινε μία προσπάθεια μελέτης της χρήσης του Factoring από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις την περίοδο της οικονομικής κρίσης, με απώτερο σκοπό να εντοπιστεί 

η συνεισφορά του στις αυξημένες χρηματοοικονομικές ανάγκες των επιχειρήσεων για 

χρηματοδότηση και ρευστότητα. 

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας προέκυψαν κάποια ευρήματα, 

τα οποία σχολιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο (8.6) και τα οποία θα μας βοηθήσουν 

στην εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας, σχετικά με την παρουσία του Factoring στην 

Ελλάδα και τη συμβολή του στην απόκτηση άμεσης ρευστότητας και ασφάλειας από την 

πλευρά των επιχειρήσεων.  

 Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που κάνουν 

χρήση του Factoring είναι ανώνυμες εταιρίες με περισσότερα από 10 έτη λειτουργίας που 

δραστηριοποιούνται κυρίως στο κλάδο της μεταποίησης και του εμπορίου, για διάστημα 

μεγαλύτερο από 5 έτη. Πρόκειται δηλαδή για επιχειρήσεις με χρόνια λειτουργίας, ισχυρή 

κεφαλαιακή διάρθρωση και καλά εδραιωμένες στην ελληνική αγορά. Αυτές άλλωστε είναι 

και οι επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται δεκτές και εγκρίνονται για συνεργασία από τις εταιρίες 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

 Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων, ο διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε βάσει 

του ορισμού των πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων της ΕK γίνεται 

με βάση τον αριθμό του προσωπικού, το ύψος του κύκλου εργασιών τους. Στο σημείο αυτό 

τα αποτελέσματα που συλλέχθησαν δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το μέγεθος των 

επιχειρήσεων που κάνουν χρήση Factoring σήμερα. Με κριτήριο τον αριθμό του 

απασχολούμενου προσωπικού, βρέθηκε ότι οι μικρές (από 10 έως 50 άτομα – ποσοστό 42%) 

και οι μεσαίες επιχειρήσεις (από 51 έως 250 άτομα – ποσοστό 34%) κάνουν χρήση του εν 

λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου και έπειτα ακολουθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις.(πάνω από 

250ατομα – ποσοστό 14%). Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών βρέθηκε ότι το Factoring 

χρησιμοποιείται κυρίως από μεσαίες (κύκλος εργασιών από € 10 εκατ. έως € 50 εκατ. - 

ποσοστό 49%) και μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών από € 2 εκατ. έως € 10 εκατ. - 

ποσοστό 31%) και έπειτα ακολουθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών άνω των € 

50 εκατ.- ποσοστό 16%) Συμπερασματικά κατά κύριο λόγο, χρήση του Factoring 

πραγματοποιείται από μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, ύστερα από μεγάλες και λιγότερο από 

πολύ μικρές. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η δύσκολη πρόσβαση των πολύ μικρών 
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επιχειρήσεων στο δανεισμού κεφαλαίου κινήσεως (τράπεζες, εταιρίες πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων κ.α.). Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν καλύτερη 

πρόσβαση στην εύρεση κεφαλαίων ενώ τέλος οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερη 

ευχέρεια επιλογών χρησιμοποιούν το εν λόγω χρηματοδοτικό προϊόν, λιγότερο όμως για 

λόγους ρευστότητας, αφού η πρόσβαση τους για εξωτερική χρηματοδότηση είναι σίγουρα πιο 

εύκολη συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Άλλωστε όσο μεγαλώνει μια επιχείρηση τόσο πιο 

ισχυροί γίνονται οι δεσμοί της με τους χρηματοδοτικούς και χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς και ως εκ τούτου το factoring αποτελεί γι΄αυτές μία εναλλακτική πηγή 

χρηματοδότησης καθώς οι κύριες ανάγκες τους καλύπτονται από τις τραπεζικές 

πιστοδοτήσεις.   

 Η εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο 

το Factoring είναι σχετικά μικρή από 1% έως 10% και ύστερα ακολουθούν οι επιχειρήσεις με 

εξαγωγές από 10% έως 50%. Άλλωστε θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι καθαρά εξαγωγικές 

επιχειρήσεις στη χώρα μας είναι πολύ μικρές σε αριθμό. Συνεπώς οι επιχειρήσεις με μικρή 

και μεσαία εξαγωγική δραστηριότητα  είναι εκείνες που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν το 

Factoring για λόγους ασφάλειας και διασφάλισης έναντι πιθανών πτωχεύσεων αλλά 

ταυτόχρονα και για απεμπλοκή από τυχόν προβληματικούς πελάτες με παράλληλη 

δυνατότητα ελέγχου φερεγγυότητας και εξεύρεσης πιστωτικών ορίων για μελλοντικούς 

πιθανούς πελάτες. 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση 

Factoring διέγραψαν ανοδική πορεία έως 10% αναφορικά με τις πωλήσεις τους την τελευταία 

τριετία, παρά την οικονομική κρίση και το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. 

Αναφορικά με τις ημέρες πίστωσης τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ξεκάθαρα. Ο μέσος 

όρος των ημερών πίστωσης από τους προμηθευτές ανήλθε σε 74 ημέρες ενώ ο μέσος όρος 

πίστωσης προς τους πελάτες ανήλθε σε 98 ημέρες. Το διάστημα αυτό λοιπόν των 24 ημερών 

σε ρευστότητα έρχεται να καλύψει το Factoring, με την προεξόφληση των απαιτήσεων. Η 

επιχείρηση προεξοφλείται το τιμολόγιο που έχει κόψει στον πελάτη της από την εταιρία 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και με τα χρήματα που εισπράττει εξοφλεί τον 

προμηθευτή της και τακτοποιεί τις υπόλοιπες ανάγκες της σε κεφάλαιο κινήσεως.  

Το Factoring κατέχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των επιχειρήσεων που κάνουν 

χρήση αναφορικά με τα δανειακά προϊόντα που θα επέλεγε για την εξεύρεση 

χρηματοδότησης. Ο βραχυπρόθεσμος και ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός έρχονται 
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σε δεύτερη θέση. Ο λόγος είναι γιατί ο κλασσικός τραπεζικός σήμερα απαιτεί εγγυήσεις 

κυρίως προσωπικές ή εταιρικές, επιταγές για ενέχυρο, ενεχυριασμός συμβάσεων Factoring, 

προσημειώσεις, ενεχυρίαση τιμολογίων (χάρη στη βοήθεια εταιριών πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων και τη διαχείριση των εν λόγω απαιτήσεων), καταθέσεων κ.α. 

Λόγω του γενικότερου δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, ανοικτό κεφάλαιο κίνησης 

δεν δίνεται σε επιχειρήσεις και η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει πάντα να παρέχει 

εξασφαλίσεις στον τραπεζικό οργανισμό που της χορηγεί χρηματοδότηση για κεφάλαιο 

κινήσεως. 

 Όσον αφορά στον τρόπο είσπραξης των απαιτήσεων το μεγαλύτερο ποσοστό 

πραγματοποιείται με παραλαβή μεταχρονολογημένων αξιόγραφων (50%), κατόπιν με 

μετρητά (41%) και τέλος με συναλλαγματικές (9%).  

 Διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα το 96% κάνει 

χρήση Εγχωρίου Factoring με Αναγωγή και το 32% κάνει χρήση Εμπιστευτικού Factoring. 

Ύστερα σε σειρά έρχεται το Εγχωρίου Factoring Χωρίς Αναγωγή και το Εξαγωγικό Factoring 

Χωρίς Αναγωγή με ποσοστά το 25% και 18% αντίστοιχα. Το εισαγωγικό Factoring δεν είναι 

τόσο διαδεδομένο στη χώρα μας.  

 Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η χρήση του εν λόγω χρηματοδοτικού προϊόντος 

γίνεται πρώτα για λόγους ρευστότητας και ύστερα για λόγους εξασφάλισης, παρόλο που σε 

σχετική ερώτηση η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θεωρεί τον παράγοντα 

κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση υπηρεσιών 

Factoring. Άλλωστε, σύμφωνα με σχετική ερώτηση οι περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν ότι 

το Factoring με Αναγωγή παρέχει κάποιο είδος άμεσης ασφάλειας πίστωσης, λόγω του 

έλεγχου φερεγγυότητας πελατών και την παροχή χρηματοδοτικών ορίων από τις εταιρίες 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Σύμφωνα με τις περισσότερες επιχειρήσεις τα 

χρηματοδοτικά /πιστωτικά όρια των οφειλετών που δίδονται από τις εταιρίες Factoring 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσδιορισμού της μέγιστης έκθεσης της εταιρίας τους ανά 

οφειλέτη.  

 Η πλειοψηφία των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων εκχωρεί απαιτήσεις 

έως 50% του κύκλου εργασιών σε αντίθεση με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ανάγκη για ρευστότητα και εκχωρούν ποσοστό μεγαλύτερο 

του 75% των συνολικών τους απαιτήσεων. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

κυρίως μικρές, μεσαίες και μεγάλες, χρησιμοποιούν το Factoring ως συμπληρωματική μορφή 
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χρηματοδότησης σε σχέση με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες το χρησιμοποιούν ως 

κύρια μορφή χρηματοδότησης, παρά το υψηλό - κατά κοινή ομολογία (ποσοστό ίσο με 60%)- 

κόστος.  

 Για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. βασικότερο πλεονέκτημα του Factoring 

κρίνεται η άμεση ρευστότητα που παρέχει σε σχέση με τον παραδοσιακό δανεισμό. 

Ακολουθεούν κατά σειρά η βελτίωση του ταμειακού κύκλου της επιχείρησης και άρα του 

ταμειακού προγραμματισμού, ο έλεγχος φερεγγυότητας μελλοντικών εν δυνάμει πελατών, η 

απεμπλοκή από την είσπραξη των απαιτήσεων, η αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα 

έναντι των προμηθευτών του, λόγω της άμεσης ρευστότητας από την προεξόφληση των 

απαιτήσεων, η βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησης, η απεμπλοκή από 

την καθημερινή διαχείριση των πελατών, η διασφάλιση έναντι πιθανών επισφαλειών και 

τέλος η αποφυγή παροχής εμπράγματων εξασφαλίσεων, συγκριτικά με άλλες μορφές 

χρηματοδότησης. Βασικότερο μειονέκτημα κρίνεται το υψηλό κόστος, ύστερα ο φόβος για 

εξάρτηση του προμηθευτή από τον πράκτορα και η πιθανή επιμήκυνση της υφιστάμενης 

περιόδου πίστωσης, λόγω της διαμεσολάβησης του πράκτορα. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφερθεί το 5% των επιχειρήσεων δεν έχει καμία επιφύλαξη από τη χρήση υπηρεσιών 

Factoring. 

 Τέλος, συμπεραίνεται ότι η περίοδος της οικονομική κρίσης που διανύει η χώρα μας 

υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τη χρήση του Factoring από τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Σημαντικά υψηλό ποσοστό (περί το 75%) των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση του εν λόγω 

χρηματοδοτικού προϊόντος στράφηκε σε αυτό λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης 

που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Λίγες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που δεν 

έχουν επηρεαστεί από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Χαρακτηριστικά αξίζει να 

αναφερθεί το 47% των επιχειρήσεων συνεργάζονται με περισσότερες από μία εταιρίες 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Αναφορικά με την επιβολή των capital controls 

πριν από λίγους μήνες στη χώρα μας παρατηρήθηκε ότι δεν επηρέασε τη θέση του 

μεγαλύτερου ποσοστού των επιχειρήσεων (77%) αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, αφού οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων συνέχιζαν κανονικά τις χρηματοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις και δεν 

επηρεάστηκαν από το γενικότερο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Μεικτή είναι σχετικά η εικόνα για τη μεταβολή πιστώσεων κατά την περίοδο των 

capital controls. Συγκεκριμένα, το 59% δεν πραγματοποίησε καμία αλλαγή στην πιστωτική 

του πολιτική σε αντίθεση με την πιστωτική πολιτική των προμηθευτών του, οι οποίοι 
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προέβησαν σε μείωση των ημερών πίστωσης. Συνεπώς οι ανάγκες των επιχειρήσεων για 

ρευστότητα χαρακτηρίζονται αυξημένες ιδιαίτερα κατά την περίοδο των capital controls, 

ρευστότητα την οποία απέκτησαν μέσω των υπηρεσιών Factoring. Τέλος, αναφορικά με τη 

χρήση του Factoring χωρίς Αναγωγή για λόγους ασφάλειας και εξασφαλίσεων σημειώνεται 

ότι σύμφωνα με τις περισσότερες επιχειρήσεις (60%) τα πιστωτικά όρια δεν επηρεάστηκαν 

από την πρόσφατη επιβολή των capital controls.  

 

 

9.4 Προτάσεις 

Εν κατακλείδι, στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να παρατεθούν πιθανές προτάσεις για την 

καλύτερη κατανόηση του θεσμού του Factoring στην Ελλάδα, την διάδοσή του στο ευρύτερο 

ελληνικό επιχειρηματικό κοινό και την καλύτερη αξιοποίησή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα 

της παρούσας έρευνας έγινε κατανοητό ότι η συμβολή του Factoring στην εξεύρεση 

ρευστότητας, προσφέροντας καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και παράλληλα 

εξυγιαίνοντας το σύστημα συναλλαγών των επιχειρήσεων, ήταν καθοριστικής σημασίας, 

ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και η πλειονότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Κρίνεται συνεπώς αναγκαίο να γίνουν βήματα για την ευρεία διάδοσή και την 

ανάπτυξη του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προϊόντος. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων οφείλουν να 

ακολουθήσουν πολιτικές και να υιοθετήσουν στρατηγικές για την περαιτέρω ενημέρωση του 

επιχειρηματικού κοινού αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 

επενδύσουν σε υπαλλήλους με κατάλληλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο όπου με την κατάλληλη 

εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση θα είναι σε θέση να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στις 

επιχειρήσεις. Να εντοπίζονται οι ανάγκες τους και να τους προσφέρεται η κατάλληλη 

υπηρεσία. Απαιτείται καλύτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με το 

χρηματοδοτικό προϊόν του Factoring, των προοπτικών που υπάρχουν και πως η κάθε 

υπηρεσία μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε επιχείρηση ώστε να καλύψει τις ανάγκες της 

ρευστότητα. Συνεπώς, προτεραιότητα για κάθε εταιρία επιχειρηματικών απαιτήσεων οφείλει 

να αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός προϊόντων Factoring, η προώθησή τους, οι συνεχείς 

παρουσιάσεις στο επιχειρηματικό κοινό και η δημιουργία εκπαιδευτικής κουλτούρας και 

ταυτότητας factoring με προσανατολισμό στους πελάτες. 
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Οι επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά οφείλουν να κατανοήσουν ότι το πλέον βασικό 

θέμα είναι η χρηματοδότηση της ρευστότητας τους Στη σημερινή οικονομική κρίση οι 

εξελίξεις τρέχουν. Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Οι 

συναλλαγές κυλάνε αργά, οι πελάτες πληρώνουν αργότερα, ο τζίρος είναι πεσμένος, τα 

μετρητά λιγοστά και η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό δύσκολη. Επομένως, το πιο 

σημαντικό θέμα για τις επιχειρήσεις είναι η διαχείριση της ρευστότητας τους. Στατιστικώς, οι 

επιχειρήσεις κλείνουν όχι λόγω έλλειψης κερδοφορίας, αλλά κυρίως λόγω έλλειψης 

ρευστότητας. Ο έλεγχος της ρευστότητας και η καλή διαχείριση των διαθέσιμων μετρητών 

είναι το πλέον κρίσιμο θέμα. Χρήσιμο είναι να τεθούν ακόμη και πιστωτικά όρια. Ενδεικτικά, 

οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν αργότερα, ενώ οι εισπράξεις το 

συντομότερο δυνατό. Η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται μέσω δεικτών, όπως οι ημέρες 

αποπληρωμής και οι ημέρες είσπραξης. Τα αποθέματα θα πρέπει το συντομότερο να 

μετατρέπονται σε πωλήσεις. Οι νέοι πελάτες θα πρέπει να ελέγχονται για την πιστοληπτική 

τους ικανότητα, οι πληρωμές να απαιτούνται στην ώρα τους και τα όποια θέματα προκύπτουν 

να επιλύονται στη στιγμή. Αυτό όμως δεν κρίνεται πάντα εφικτό. Για το λόγο αυτό οι 

επιχειρήσεις θα ήταν χρήσιμο να ανοίξουν τους ορίζοντες τους, να ενημερώνονται για τις 

νέες μορφές χρηματοδότησης, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να είναι ανοικτοί σε νέες 

προτάσεις. Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις είναι προσκολλημένες στον κλασσικό 

τραπεζικό δανεισμό και είναι επιφυλακτικοί να χρησιμοποιούσουν νέα σύγχρονα 

χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Factoring. Χαρακτηρίζονται από μία δυσκολία - άρνηση να 

υιοθετήσουν οτιδήποτε καινούριο, φοβούμενοι τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. 

Τέτοιου είδους συμπεριφορές λοιπόν θα ήταν καλό να αποβληθούν από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης ώστε να είναι σε θέση να 

απολαύσουν όλα τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να τους προσφέρει το Factoring 

(προεξόφληση απαιτήσεων, ασφάλεια απαιτήσεων, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη 

των απαιτήσεων). 

Περαιτέρω, κρίνεται επιβεβλημένη η ανάγκη για έρευνα της λειτουργίας του 

Factoring και από την πλευρά των εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και 

συγκεκριμένα μεταξύ των τραπεζών, των εταιριών που ανήκουν σε ομίλους τραπεζών και 

των ανεξάρτητων εταιριών του κλάδου. Τέλος, χρήσιμη θα ήταν και μία έρευνα σε επίπεδο 

λειτουργίας δικτύων και ενώσεων (IFG, FCI κ.α.) με απώτερο σκοπό την πληρέστερη εικόνα 

αναφορικά με τη λειτουργία της αγοράς του Factoring σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

«ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FACTORING ΚΑΙ 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου 

Παρακαλούμε όπως απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Για την συμπλήρωσή του 

δεν θα χρειαστούν περισσότερα από 10 - 15 λεπτά.  

Εάν κατά τη συμπλήρωση του παρόντος συναντήσετε κάποια δυσκολία, αγνοήστε την 

ερώτηση  και συνεχίστε με τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Οι απαντήσεις σας για εμάς κρίνονται 

ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και τα στατιστικά που 

θα προκύψουν πρόκειται να δημοσιευτούν.  

Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις θα είναι άκρως εμπιστευτικές και ατομικές απαντήσεις δεν θα 

είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο. 

Η παρούσα έρευνα γίνεται στα πλαίσια συγγραφής διπλωματικής εργασίας του 

μεταπτυχιακού προγράμματος «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ». 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ 
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(Σημειώστε με Χ δίπλα στην απάντηση που επιθυμείτε) 

1.Ποια είναι η θέση σας στην επιχείρηση; 

              Μέτοχος - Ιδιοκτήτης                                            Οικονομικός  Διευθυντής                    

              Λογιστής                                                                  Άλλο…………………………….. 

 

2. Η εταιρία λειτουργεί: 

             Λιγότερα από 3 έτη                                               3-5 έτη       

             5-10 έτη                                                                   Περισσότερα από 10 έτη 

 

3. Η νομική μορφή της επιχείρησης είναι: 

              Ατομική Επιχείρηση       

              Ομόρρυθμη Εταιρία            

              Ετερόρρυθμη Εταιρία             

              Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης             

              Ανώνυμη Εταιρία                  

              Άλλη ………………………………..                                

 

4. Το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι: 

            Πρωτογενής Τομέας                           Μεταποίηση                                    Εμπόριο                        

            Παροχή Υπηρεσιών                              Άλλο………………………………  

 

5. Πόσα άτομα απασχολεί πλήρως η επιχείρηση; 

           Λιγότερα από 10 άτομα                                   10 έως 50 άτομα    

           51 έως 250 άτομα                                             Περισσότερα από 250 άτομα 

 

6. Ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης την τελευταία χρήση; 

         έως 2 εκ.                    2-10 εκ.                           10-50 εκ.      άνω των 50 εκ. 
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7. Τι ποσοστό του κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές (τελευταία χρήση); 

          0%                              1% - 10%                        10% -50%                         άνω του 50% 

 

8. Πορεία που κατέγραψε ο  κύκλος εργασιών της επιχείρησης την τελευταία τριετία: 

           Καθοδική                                          Σταθερή                        

           Ανοδική έως  10%                           Ανοδική πάνω από 10% 

 

9. Ποιος είναι ο μέσος όρος πίστωσης που παρέχεται στους πελάτες σας; 

                   Ημέρες (παρακαλώ συμπληρώστε τις ημέρες πίστωσης) 

 

10. Ποιος είναι ο μέσος όρος πίστωσης που λαμβάνεται από τους προμηθευτές σας; 

                   Ημέρες (παρακαλώ συμπληρώστε τις ημέρες πίστωσης) 

 

11. Δανειακά προϊόντα που θα επιλέγατε για την χρηματοδότηση της επιχείρησης σας κατά σειρά 

προτεραιότητας (σημειώσατε με 1 το πιο προτιμητέο και με 6 το λιγότερο προτιμητέο): 

        Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός 

                Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός 

                Factoring 

                Leasing 

                Άλλο………………………. 

 

12. Σε περίπτωση που τηρείτε δανεισμό σε κεφάλαιο κίνησης, τι εξασφαλίσεις έχετε προσφέρει: 

              Προσημείωση σε ακίνητο  

              Με ενέχυρο επιταγές 

              Με ενέχυρο τιμολόγια 

              Με ενέχυρο εμπορεύματα 

              Με ενέχυρο καταθέσεις / μετρητά 

              Με ενέχυρο Σύμβαση Factoring 
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              Προσωπικές / Εταιρικές Εγγυήσεις 

              Άλλο……………………………… 

              Δεν γίνεται χρήση δανεισμού για κεφάλαιο κίνησης 

 

13. Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής από τους πελάτες σας, τι ποσοστό αφορά: 

                  Μετρητά                                     Επιταγές                                      Συναλλαγματικές 

 

14. Κάνετε χρήση υπηρεσιών Factoring; 

              Ναι                                                 Όχι  

 

15. Σημειώσατε τα προϊόντα factoring που κάνετε χρήση: 

               Εγχώριο Factoring με Αναγωγή 

               Εγχώριο Factoring χωρίς Αναγωγή 

               Εγχώριο Factoring με μερική Αναγωγή 

               Εμπιστευτικό Factoring 

               Εξαγωγικό Factoring με Αναγωγή 

               Εξαγωγικό Factoring χωρίς Αναγωγή 

               Εισαγωγικό Factoring  

 

16. Θεωρείτε τον παράγοντα κάλυψης πιστωτικού κινδύνου (Factoring Χωρίς Αναγωγή) ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για χρήση υπηρεσιών Factoring; 

            Ναι                                                      Όχι  

 

17. Θεωρείτε ότι η χρήση υπηρεσιών Factoring με Αναγωγή παρέχει κάποιο είδος άμεσης 

ασφάλειας πίστωσης με την έννοια της πιο επαγγελματικής διαχείρισης των απαιτήσεων από 

ειδικούς; 

            Ναι                                                      Όχι  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



97 
 

18. Θεωρείτε τα χρηματοδοτικά / πιστωτικά όρια των οφειλετών σας που δίδονται από τις εταιρίες 

Factoring σημαντικό παράγοντα προσδιορισμού της μέγιστης έκθεσης της εταιρίας σας ανά 

οφειλέτη; 

            Ναι                                                      Όχι  

 

19. Ποσοστό του κύκλου εργασιών που εκχωρείτε σε εταιρίες Factoring: 

             Έως 50% 

             Από 50% έως 75% 

             Πάνω από 75% 

 

20. Μέση διάρκεια πληρωμής εκχωρημένων απαιτήσεων: 

             Έως 3 μήνες 

             Από 3 μήνες έως 6 μήνες 

             Από 6 μήνες έως 12 μήνες  

 

21. Επιλέξατε το Factoring ως: 

             Κύρια πηγή χρηματοδότησης σε κεφάλαιο κίνησης 

             Συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης σε κεφάλαιο κίνησης 

 

22. Συγκριτικά με τα λοιπά χρηματοδοτικά προϊόντα , θεωρείτε το Factoring: 

             Ακριβότερο 

             Φθηνότερο 

             Ιδίου Κόστους  

   

23. Έχετε προβεί σε έναρξη συνεργασίας με οφειλέτη μόνο υπό την προϋπόθεση εκχώρησης των 

απαιτήσεών του σε εταιρία Factoring; 

         Ναι                                           Όχι  
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24. Πλεονεκτήματα κατά τη γνώμη σας από την χρήση υπηρεσιών Factoring (Μπορείτε να επιλέξετε 

και περισσότερες από μία απαντήσεις): 

              Άμεση ρευστότητα σε σχέση με τον παραδοσιακό δανεισμό 

              Απεμπλοκή από την καθημερινή διαχείριση των πελατών 

              Απεμπλοκή από την είσπραξη των απαιτήσεων 

     Αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα έναντι των προμηθευτών, λόγω της άμεσης            

ρευστότητας από την προεξόφληση των απαιτήσεων 

     Διασφάλιση έναντι πιθανών επισφαλειών 

     Βελτίωση χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησης 

     Βελτίωση ταμειακού κύκλου και άρα ταμιακού προγραμματισμού       

     Αποφυγή  παροχής εμπράγματων εξασφαλίσεων 

     Έλεγχος φερεγγυότητας μελλοντικών εν δυνάμει πελατών 

     Άλλο……………………………………… 

 

25. Πιθανά μειονεκτήματα ή επιφυλάξεις σας από τη χρήση υπηρεσιών Factoring: 

     Υψηλό  κόστος 

     Εξάρτηση του προμηθευτή από τον πράκτορα 

     Επιμήκυνση της υφιστάμενης περιόδου πίστωσης, λόγω της διαμεσολάβησης του πράκτορα 

     Διατάραξη των σχέσεων με τους πελάτες, λόγω της διαμεσολάβησης του πράκτορα 

     Άλλο……………………….………………. 

 

26. Χρόνος κατά τον οποίο κάνετε χρήση του factoring: 

     Λιγότερο από 1 χρόνο 

     1 έως 2 έτη 

     2 έως 3 έτη 

     3 έως 4 έτη 

     4 έως 5 έτη 

     Πάνω από 5 έτη 
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27. Η γενικότερη οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια υπήρξε παράγοντας που σας ώθησε να 

σκεφτείτε τη λύση του Factoring: 

            Ναι                                            Όχι  

 

28. Συνεργάζεστε με περισσότερες από μία εταιρίες Factoring: 

     Ναι                                           Όχι  

 

29. Επηρεάστηκε η θέση σας ως προς τις υπηρεσίες Factoring μετά την πρόσφατη επιβολή των 

capital controls; 

     Ναι                                            Όχι  

 

30. Τροποποιήθηκε η παρεχόμενη πολιτική πιστώσεων σε πελάτες  σας, μετά την επιβολή των 

capital controls και πως; 

             Ναι , μειώθηκε 

             Ναι, αυξήθηκε 

             Παρέμεινε η ίδια  

 

31. Τροποποιήθηκε η λήψη πιστώσεων από τους προμηθευτές σας, μετά την επιβολή των capital 

controls και πως; 

             Ναι , μειώθηκε                                                

             Ναι, αυξήθηκε 

             Παρέμεινε η ίδια 

 

 

32. Θεωρείτε ότι η χρήση υπηρεσιών Factoring Χωρίς Αναγωγή (με ασφαλιστική κάλυψη πίστωσης), 

επηρεάστηκε από την πρόσφατη επιβολή των capital controls; 

            Ναι                                            Όχι  
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33. Από πού ενημερωθήκατε για το χρηματοδοτικό εργαλείο του factoring; 

              Τράπεζα 

              Εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 

              Οικονομικό διευθυντή  / Προϊστάμενο λογιστηρίου 

              Ανταγωνιστές  

              Διαδίκτυο / Internet 

              Άλλη πηγή………………………….. 
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