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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αναλυτική παρουσίαση των
διαφόρων πηγών χρηματοδότησης επιχειρήσεων μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο
κι εξελισσόμενο οικονομικό και γενικότερο περιβάλλον, η περιγραφή των
χαρακτηριστικών και της χρησιμότητας τους και η ανάλυση του τρόπου εφαρμογής
καθεμιάς από αυτές ξεχωριστά.
Στην εισαγωγή της εργασίας γίνεται μια σύντομη αναφορά στους παραδοσιακούς
τρόπους χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να τις συγκρίνουμε πιο εύκολα αργότερα
και για να υπάρχει μια άποψη και γι’ αυτή τη μορφή δανεισμού.
Έτσι, η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα των «σύγχρονων
μορφών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων», με σκοπό να αναπτυχθούν τα βασικά
χαρακτηριστικά της κάθε μορφής, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που
περιλαμβάνουν, το πεδίο εφαρμογής τους καθώς και η πολιτική που έχουν αναπτύξει
αναφορικά με την εξέλιξή τους έως σήμερα.
Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης εξέτασης είναι να ανακαλυφθεί ποια είναι η πιο
συμφέρουσα μορφή με βάση τις ιδιαιτερότητες και το είδος της εκάστοτε επιχείρησης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται αναφορά στη χρηματοδοτική μίσθωση
(leasing), ως μορφή χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται
αναφορά στα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital). Στο τέταρτο
κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην πρακτορεία αλλά και στην πώληση επιχειρηματικών
απαιτήσεων (factoring/ forfeiting). Σε κάθε κεφάλαιο περιγράφονται ενδελεχώς τα είδη
και οι επιμέρους κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά τους και τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα αυτών των μορφών, καθώς κι ό, τι ιδιαίτερο μπορεί να παρουσιάζουν.
Στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται σύγκριση μεταξύ κάθε μίας από τις
σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης με τη δανειακή χρηματοδότηση, αποσκοπώντας
έτσι στην επιλογή της πλέον συμφέρουσας χρηματοδότησης μεταξύ των σύγχρονων για
την επιχείρηση. Οι παραπάνω μορφές αποτελούν σύγχρονα μέσα, με τα οποία μία
επιχείρηση μπορεί να μεγαλώσει το μέγεθός της, να ανανεώσει τον εξοπλισμός της, να
μειώσει τα κόστη της, να προωθήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει, να
βγει από μία δυσμενή θέση ή να αναπτυχθεί περαιτέρω και τελικά να εξασφαλίσει την
ασφάλεια και το οικονομικό κέρδος στο οποίο έχει στοχεύσει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

Ο Τραπεζικός Δανεισμός αποτελεί στις μέρες μας ίσως τον πιο συνηθισμένο τρόπο στον
οποίο καταφεύγουν οι επιχειρήσεις για να βρουν χρηματοδότηση, αλλά δύσκολο. Οι
τράπεζες έχουν δημιουργήσει προϊόντα χορήγησης αρχικού κεφαλαίου με όρους που
συμφωνούνται μαζί με τις επιχειρήσεις όπως το επιτόκιο, η διάρκεια, το ποσό κ.λπ.
Έτσι, από τη στιγμή που καλείται η επιχείρηση να καταθέσει το επιχειρηματικό της
σχέδιο και τα διάφορα δικαιολογητικά που ζητά η τράπεζα, ξεκινά η διαδικασία
αξιολόγησης της έγκρισης δανείου για την επιχείρηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές
νέες επιχειρήσεις επιλέγουν να ζητήσουν δάνεια από τράπεζες του εξωτερικού, εφόσον
οι διαδικασίες έγκρισης είναι αρκετά πιο απλές.
Υπάρχουν και τα ομολογιακά δάνεια με τις ομολογίες, οι οποίες θεωρούνταν
χρηματοοικονομικά προϊόντα με σχετικά εύκολη αποτίμηση, επειδή η διάρκεια ζωής
τους είναι δεδομένη και επειδή συνήθως είναι σταθερού επιτοκίου. Τα τελευταία όμως
χρόνια δημιουργήθηκαν νέα πολύπλοκα επενδυτικά προϊόντα βασισμένα στις
ομολογίες, τα οποία σε συνδυασμό με την μεταβλητότητα των επιτοκίων, καθιστούν
την αποτίμηση των ομολογιών πιο δύσκολη. Έτσι, οι ομολογίες δίνουν την ευκαιρία
στον επενδυτή να κερδίσει σταθερές αποδόσεις με μικρό ή μηδενικό κίνδυνο απώλειας
του αρχικού κεφαλαίου, αλλά δίνουν και τη δυνατότητα τεράστιων αποδόσεων για
αυτούς που είναι διατεθειμένοι να κερδοσκοπήσουν με τις μεταβολές των επιτοκίων.
Επίσης, μία αρκετά διαδεδομένη μέθοδος χρηματοδότησης και άντλησης κεφαλαίων
για μια επιχείρηση είναι η εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Οι παράγοντες που
λαμβάνονται υπόψη προτού μια εταιρεία αποφασίσει να προβεί σε αυτή την κίνηση
είναι το μέγεθος και τα έσοδα της επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει να είναι επαρκή
ώστε να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
2.1 Ορισμός και ιστορική εξέλιξη
Η μίσθωση ή αλλιώς η ενοικίαση πραγμάτων χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα και
αναφέρεται ως η συμβατική παραχώρηση της χρήσης τους σε τρίτους για συγκεκριμένη
χρονική διάρκεια με ανταλλαγή κάποιου μισθώματος, δίχως να μεταβάλλεται η
ιδιοκτησιακή σχέση. Όσο η κοινωνία εξελίσσεται και οι ανάγκες των ανθρώπων
πολλαπλασιάζεται η παραδοσιακή μίσθωση άλλαξε όπως άλλαζε και ο πολιτισμός.
Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι ένας πιστοδοτικός αναπτυξιακός μηχανισμός ο
οποίος αφορά μια σύμβαση που συνάπτει ένας εκμισθωτής, δηλαδή μια εταιρία leasing,
και ένας μισθωτής, ο οποίος δεν συμμετέχει απευθείας στη δαπάνη της επένδυσης και
που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια επιχείρηση ή ένας ελεύθερος
επαγγελματίας, αλλά όχι κάποιος μισθωτός. Η σύμβαση που χρησιμοποιείται δεν είναι
μια απλή σύμβαση μίσθωσης πράγματος, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, αλλά
αποτελεί μια πιο σύνθετη μορφή σύμβασης που αποτελείται από στοιχεία συμβάσεων
μίσθωσης, εντολής ή και εκχώρησης, και από την άλλη μεριά είναι ένα σύμφωνο
προαίρεσης, με στόχο ο μισθωτής σε περίπτωση που επιθυμεί να είναι ικανός να
αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο ή να ανανεώσει τη μίσθωσή του (Λαζαρίδης Ι.,
2001).
Η χρηματοδοτική μίσθωση υπάρχει μέσα στην εξέλιξη της κοινωνίας με την
πάροδο των χρόνων, από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο. Μεγάλη ανάπτυξη δόθηκε
σε αυτή τη σύμβαση στις αρχές του εικοστού αιώνα με την εφεύρεση του αυτοκινήτου.
Αυτή η ανάπτυξη ξεκίνησε στις Η.Π.Α. και συνεχίστηκε στις χώρες της Δυτικής
Ευρώπης μετά το 1960. Η εξέλιξη της σύμβασης κινήθηκε βασικότερα γύρω από τα
κινητά πράγματα. Οι αρχικές κινήσεις ήταν πιο αργές, αλλά κατά τη δεκαετία του ’80 ο
ρυθμός ανάπτυξης είναι πολύ ταχύτερος σε σύγκριση με εκείνον των Η.Π.Α., επειδή
πλέον οι επενδυτές ήρθαν αντιμέτωποι με τα σημαντικά πλεονεκτήματα του θεσμού.
Στην Ελλάδα η σύγχρονη μορφή του θεσμού καθιερώθηκε βάσει του
Ν.1665/1986 ως μία μέθοδος μέσο-μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων
και επαγγελματιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων (δηλαδή εξοπλισμού και
ακινήτων) για επαγγελματική χρήση. Σαν μηχανισμός που προήλθε από το εξωτερικό,
έγινε γνωστός και καθιερώθηκε με την ξενόγλωσση ονομασία του. Αρκετά
χρησιμοποιήθηκαν οι όροι της αγγλικής γλώσσας Financial lease ή απλώς leasing για τη
6

χρηματοδοτική μίσθωση (crédit-bail στα Γαλλικά) και rending ή Operating leasing για
την παραδοσιακή ή λειτουργική μίσθωση (Δασκάλου Γ., 1999).

2.2 Γενικά χαρακτηριστικά της χρηματοδοτικής μίσθωσης
Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί μια μορφή χρηματοδότησης παραγωγικού
εξοπλισμού του οποίου η εταιρία leasing, διατηρώντας την κυριότητά του, παραχωρεί
τη χρήση του στην επιχείρηση μισθωτή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι
ορισμένου και προσυμφωνημένου μισθώματος που καταβάλλεται σε συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα που κυρίως είναι μηνιαία, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία. Η
χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης και είναι
συμπληρωματική

του

παραδοσιακού

δανεισμού.

Σαν

θεσμός

συνδυάζει

τα

χαρακτηριστικά του τραπεζικού δανεισμού και της μίσθωσης κεφαλαιουχικών αγαθών.
Υπάρχουν δύο κύρια είδη leasing, η χρηματοδοτική μίσθωση και η
παραδοσιακή μίσθωση. Στη διαδικασία της παραδοσιακής μίσθωσης εμφανίζονται
αυτός στον οποίο ανήκει το αντικείμενο εκμίσθωσης, δηλαδή, ο εκμισθωτής και ο
χρήστης του πράγματος, δηλαδή ο μισθωτής, ο οποίος πληρώνει το μίσθωμα ή το
ενοίκιο του αντικειμένου, που ονομάζεται μίσθιο. Στην πρώτη περίπτωση συμμετέχουν
πάντα, ο απαραίτητος χρήστης και η ειδική εταιρεία leasing, ως χρηματοδοτικός
μεσάζων, ενώ μερικές φορές πίσω από την εταιρεία υπάρχει περίπτωση να υπάρχει
σειρά εναλλακτικών συνεργασιών. Οι συνεργάτες φροντίζουν για τη σωστή κατασκευή
του πράγματος και παρέχουν υπηρεσίες προς τον χρήστη υπό πρόσθετους όρους
Στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε σχέση με την παραδοσιακή
υπάρχει διαφορά ως προς την ελευθερία του ενοικιαστή να επιλέξει το πράγμα, που
υποδεικνύει για εξαγορά στην εταιρεία μισθώσης, από την οποία στη συνέχεια το
ενοικιάζει. Η διάρκεια ενοικίασης συνηθέστερα αφόρα όλη την οικονομική ζωή του
πράγματος και το μίσθιο υπολογίζεται ως τοκοχρεολυτική δόση δανείου, που θα
χρειαζόταν για την εξαρχής ιδιοκτησιακή απόκτηση του πράγματος.
Με τη χρηματοδοτική μίσθωση ο μισθωτής μπορεί να αγοράσει τον εξοπλισμό
με τη λήξη της σύμβασης ή και πριν τη λήξη αυτής. Πιο συγκεκριμένα, ο μισθωτής με
τη λήξη της σύμβασης είναι ικανός να αγοράσει τον εξοπλισμό, να ανανεώσει τη
σύμβαση για μια ακόμη χρονική περίοδο με νέους ή τους ίδιους όρους, να διακόψει τη
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συνεργασία με τον εκμισθωτή επιστρέφοντας τον εξοπλισμό. (Θάνος Γ., Κιόχος Π.,
Παπανικολάου Γ., 2002).
Για να μπορέσει να υπάρξει η χρηματοδοτική μίσθωση η ενδιαφερόμενη
επιχείρηση πρέπει να είναι βιώσιμη, δυναμική και κερδοφόρος. Επίσης, η συγκεκριμένη
επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί να αποπληρώσει την υποχρέωση των μισθωμάτων,
αλλά και η απόδοση της επένδυσης να είναι ικανοποιητική. Στη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, το leasing έχει το ίδιο επιτόκιο με τον τραπεζικό δανεισμό, οπότε είναι αρκετά
δελεαστικό.
Μετράει ήδη τριάντα χρόνια ύπαρξης στην ελληνική αγορά, και πολλές φορές
επιλέγεται σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια ή τον τραπεζικό δανεισμό. Για παράδειγμα, ο
στόλος των επιβατικών αυτοκινήτων ή των φορτηγών γίνεται κυρίως με κάποια μορφής
leasing, ενώ χρησιμοποιείται πολύ και στα ακίνητα.

2.3 Διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης
Οι διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ του επενδυτή και της εταιρίας leasing είναι σχετικά
απλές και το κόστος αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η έγκριση μιας σύμβασης
leasing εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του μισθωτή και το είδος της
επένδυσης και αξιολογείται με τραπεζικά κριτήρια. Η σύμβαση leasing για εξοπλισμό
δεν επιβαρύνεται με χαρτόσημο. Η σύμβαση για ακίνητο καταρτίζεται με
συμβολαιογραφική πράξη. Το leasing έχει πολλά φορολογικά πλεονεκτήματα κι έτσι το
καθιστούν μια ιδιαίτερα ελκυστική μορφή χρηματοδότησης.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: αρχικά, η επιχείρηση ή ο
επαγγελματίας (μισθωτής) επιλέγει τον παραγωγικό εξοπλισμό ή το ακίνητο
(αντικείμενο) που τον ενδιαφέρει και παίρνει τη σχετική προσφορά για αυτό, στη
συνέχεια ο μισθωτής υποβάλλει μια αίτηση στην εταιρία Leasing (εκμισθωτής) που
συνοδεύεται από την προσφορά που του έγινε, έπειτα εγκρίνεται το αίτημα και εν τέλει
υπογράφεται η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ του μισθωτή και της
εταιρίας Leasing, η οποία ρυθμίζει τις τακτικές καταβολές (μισθώματα) του πελάτη για
μια προσυμφωνημένη χρονική περίοδο (μισθωτική περίοδος), η οποία ποικίλλει
ανάλογα με το είδος του αντικειμένου και διαμορφώνεται κατ’ ελάχιστο αντίστοιχα για:
τον εξοπλισμό και κάθε κινητό πράγμα στα τρία (3) χρόνια, τα αεροσκάφη στα πέντε
(5) χρόνια και τέλος τα ακίνητα στα δέκα (10) χρόνια. Αργότερα, γίνεται η παραγγελία
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του εξοπλισμού από τον μισθωτή προς τον πωλητή και η παράδοση του στον μισθωτή,
ελέγχεται ο εξοπλισμός από το μισθωτή, ο οποίος υπογράφει το «πιστοποιητικό
αποδοχής εξοπλισμού». Έπειτα, με τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, ο πελάτης
αναλαμβάνει την πλήρη κυριότητα του εκμισθωμένου πράγματος. Σημειώνοντας ότι, η
ελάχιστη αξία για σύναψη συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως είναι €15.000 προ
Φ.Π.Α. για κινητά πράγματα.
Ο υπολογισμός του μισθώματος
Για τον υπολογισμό του μισθώματος που θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε
προσυμφωνημένης περιόδου, χρησιμοποιείται ο εξής τύπος:
Κχ=
Όπου: Κχ = μίσθωμα,, Πτχ = αξία αγοράς μετρητοίς του εξοπλισμού (παρούσα αξία) χ
= πλήθος περιόδων και Ε = επιτόκιο περιόδου.
Στην περίπτωση που υπάρχει μία υπολειμματική αξία (συνήθως ίση προς το 5%
της αξίας του καινούργιου εξοπλισμού), αυτή η αξία θα πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε
παρούσα αξία, να αφαιρεθεί από τη συνολική παρούσα αξία του εξοπλισμού και στη
συνέχεια να υπολογιστεί το μίσθωμα, βάση του πιο πάνω τύπου (Δασκάλου Γ.,1999).
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, τα μισθώματα επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%
και μαζί με το πρώτο μίσθωμα καταβάλλονται και τα λεγόμενα διαχειριστικά έξοδα
(συνήθως το 1% της τιμολογιακής αξίας του εξοπλισμού).

2.4 Βασικά Είδη Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Στην ουσία υφίστανται δύο βασικές κατηγορίες χρηματοδοτικής μίσθωσης: α) οι
χρηματοδοτικές ή κεφαλαιουχικές μισθώσεις (financial leasing) και β) οι λειτουργικές ή
διαχειριστικές μισθώσεις (operating leasing). Στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται
αντίστοιχα και τα δύο είδη, ενώ στην Ελλάδα κατά 99% χρησιμοποιούνται οι
χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (Financial/Capital Leases)
Η χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing ή capital leasing) παρουσιάστηκε στην
Ελλάδα με το Ν.1665/1986. Κατά τη διαδικασία αυτής της μίσθωσης ο μισθωτής
επιλέγει με αποκλειστική του ευθύνη το αντικείμενο της μίσθωσης. Ο μισθωτής
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επικοινωνεί με τον κατασκευαστή-προμηθευτή του πράγματος προς μίσθωση, με σκοπό
να συμφωνήσει μαζί του για τα τεχνικά ή λειτουργικά χαρακτηριστικά του
αντικειμένου, την τιμή του, τον χρόνο παράδοσης, αλλά και οτιδήποτε έχει να κάνει με
το αντικείμενο. Στη συνέχεια, συνεννοείται με τον εκμισθωτή, ο οποίος αγοράζει το
αντικείμενο της μίσθωσης και το εκμισθώνει στον μισθωτή και σε αυτό το σημείο
φαίνεται η βασική διαφορά της χρηματοδοτικής από τη βασική μίσθωση. Στην κοινή
μίσθωση ο εκμισθωτής είναι αυτός ο οποίος παίρνει την επενδυτική απόφαση για την
απόκτηση του αντικειμένου και στη συνέχεια το εκμισθώνει στον αντίστοιχο
υποψήφιο..
Σε αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή που ο εκμισθωτής δεδομένου ότι δε
μετέχει δε συμμετέχει στην επιλογή του αντικειμένου μεταβιβάζει και τα οφέλη, αλλά
και τους κινδύνους από τη μίσθωση. Αυτοί οι κίνδυνοι αφορούν την τεχνολογική
απαξίωση του αντικειμένου, την οικονομία, όπως η αλλαγή της ζήτησης των
καταναλωτών και συνεπώς η ανάγκη για την αντικατάσταση του περιουσιακού
στοιχείου με ένα άλλο, η πιθανή καταστροφή ή κλοπή του αντικειμένου και γενικότερα
όλοι οι κίνδυνοι του αστικού δικαίου. Σε περίπτωση βλάβης του μισθίου, ο μισθωτής
αναλαμβάνει να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο ισόποσης όμως αξίας ή να
πληρώσει τα μισθώματα που απομένουν μέχρι τη λήξη της σύμβασης ή να το
επιδιορθώσει. Ο εκμισθωτής αναλαμβάνει μόνο το κίνδυνο, ο μισθωτής να μην μπορεί
να πληρώσει τα μισθώματα.
Όσον αφορά το μισθωτή, είναι αυτός που πρέπει να φροντίσει για τη
συντήρηση, επισκευή, ασφάλιση αλλά και τα λοιπά έξοδα που προκύπτουν κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης. Τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής προσφέρουν στον
εκμισθωτή το αρχικό κεφάλαιο, αλλά και μία καθαρή απόδοση του κεφαλαίου που
επένδυσε. Η σύμβαση δεν μπορεί να ακυρωθεί πριν από τη λήξη της από κανένα από τα
δύο μέρη. Μετά τη λήξη της σύμβασης ο μισθωτής βάσει ειδικής ρήτρας μπορεί να
αγοράσει το μίσθιο σε τιμή η οποία και έχει προκαθοριστεί, να παρατείνει την σύμβαση
ή και να μην την ανανεώσει. Η διάρκεια της σύμβασης συνδέεται άμεσα με την
οικονομική ζωή του παγίου.
Σε αυτή την περίπτωση μίσθωσης αναφερόμαστε σε συμβάσεις για μακροχρόνια
χρήση του μισθίου. Μπορεί να εκτείνονται και σε όλη την οικονομική ζωή του παγίου
περιουσιακού στοιχείου. Κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιούνται ακίνητα και απευθύνονται
σε εταιρείες. Με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις μπορεί να υπάρξει έμμεση εισροή στην
επιχείρηση καθώς αυτή απαλλάσσεται από το κόστος απόκτησης του παγίου.
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Είναι μια μορφή αντί του δανεισμού και ο μισθωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει
τα χρήματα αυτά για άλλες επενδύσεις. Η χρηματοδοτική μίσθωση, αντίθετα με τη
λειτουργική μίσθωση, συνδυάζει τον τραπεζικό δανεισμό και την εκμίσθωση
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Το αντικείμενο είναι συνήθως μηχανήματα και εξοπλισμός
που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους μισθωτές, των οποίων η αξία, στο
σύνολό της, πρέπει να αποσβεσθεί στη διάρκεια του συμβολαίου. Ο εκμισθωτής μπορεί
να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και ασφάλισης για τα πάγια στοιχεία, έχει την
υποχρέωση της συντήρησης και της επισκευής του μισθίου.
Λειτουργικές ή Διαχειριστικές Μισθώσεις (Operating Leases)
Η λειτουργική μίσθωση (operating leasing) ή αλλιώς στα ελληνικά η μακροχρόνια
μίσθωση, δεν καλύπτεται από τον Ν.1665/1986 και διέπεται από τον αστικό κώδικα.
Συμπερασματικά, η πράξη αυτή αφορά σε καθαρή μίσθωση (μακροχρόνια ή
βραχυχρόνια) κι έτσι το μίσθωμα εκπίπτει από τα έσοδα των επιχειρήσεων σε ποσοστό
100%.
Στην περίπτωση της χρονομίσθωσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διαλέξει
μεταξύ δύο προγραμμάτων: με δικαίωμα εξαγοράς (Μ.Δ.Ε.) ή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς
(Χ.Δ.Ε), γεγονός που καθορίζει και το μίσθωμα.
Λειτουργική μίσθωση είναι η παραχώρηση έναντι μισθώματος της χρήσης
παντός είδους κινητού και ακινήτου πράγματος σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες ή
ιδιώτες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι λειτουργικές μισθώσεις
περιλαμβάνουν εκτός του κεφαλαίου του εξοπλισμού, τη συντήρηση, την επισκευή, την
ασφάλιση και όλες τις υπηρεσίες που συνδέονται με την λειτουργία του εξοπλισμού.
Το κύριο χαρακτηριστικό της λειτουργικής μίσθωσης είναι και η σπουδαιότερη
διαφορά αυτής, με τη χρηματοδοτική μίσθωση. Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση πριν τη λήξη της, μέσα σε ένα βραχυπρόθεσμο χρονικό
διάστημα και να επιστρέψει το αντικείμενο στον εκμισθωτή. Με αυτό τον τρόπο,
δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανανεώνουν τον εξοπλισμό τους στην
περίπτωση τεχνολογικής απαξίωσης του μισθίου ή εμφάνισης οικονομικού κινδύνου, με
μία καινούργια μίσθωση, έτσι ο επενδυτικός κίνδυνος μεταφέρεται στον εκμισθωτή, ο
οποίος αναλαμβάνει επίσης την ασφάλιση και τη γενικότερη συντήρηση του μισθίου.
Για περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά,
εκτυπωτές και άλλα τα οποία χαρακτηρίζονται από ταχεία τεχνολογική απαξίωση αυτή
η μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης ενδείκνυται.
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Η απόσβεση της αξίας του αντικειμένου από τον εκμισθωτή πιθανότατα να
ολοκληρωθεί από την εκμίσθωση του στοιχείου σε μία σειρά από διαφορετικούς κάθε
φορά μισθωτές. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα για τον εκμισθωτή, αφού μπορεί να
μισθώσει το συγκεκριμένο αντικείμενο σε μεγάλο αριθμό μισθωτών ή ακόμα και να το
πουλήσει. Το μίσθωμα στην περίπτωση της λειτουργικής μίσθωσης είναι μεγαλύτερο
από αυτό της χρηματοδοτική ς αφού εκτός του κόστους κεφαλαίου και της καθαρής
απόδοσης προσθέτονται και τα έξοδα συντήρησης και ασφάλισης, που καταβάλλει ο
εκμισθωτής. Στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργικής μίσθωσης ο εκμισθωτής είναι
και ο κατασκευαστής του μισθίου.
Οι μισθώσεις μακράς διαρκείας μπορούν να ωφεληθούν και ιδιώτες ή ελεύθεροι
επαγγελματίες και όχι μόνο εταιρείες. Το πρώτο βήμα είναι να ενημερωθούν από την
εφορία στην οποία υπάγονται, προκειμένου να βεβαιωθούν για το ύψος της
φοροαπαλλαγής.
Η διαδικασία της σύναψης μιας σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης είναι απλή
και δεν υπερβαίνει σε διάρκεια το χρόνο της αγοράς του μισθίου π.χ. ενός αυτοκινήτου
μετρητοίς. Η εταιρεία, μετά από την εντολή του μισθωτή, αγοράζει τον εξοπλισμό και
του τον μισθώνει. Με τη λήξη της σύμβασης ο εξοπλισμός δε μεταβιβάζεται στο
μισθωτή, αλλά παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή.
Η εταιρία leasing εκμισθώνει στο μισθωτή μηχανήματα και εξοπλισμό για
ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ στη συνέχεια, μπορεί να το εκμισθώσει σε άλλο
πελάτη. Γι’ αυτό το λόγο, το αντικείμενο της λειτουργικής μίσθωσης είναι πράγματα τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδοχικά από διάφορους μισθωτές. Ο εκμισθωτής
παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και ασφάλισης του πάγιου στοιχείου. Αντικείμενα
αυτών των συμβάσεων μπορούν να είναι: αυτοκίνητα ιδιωτικής ή επαγγελματικής
χρήσης, ιατρικός εξοπλισμός, μηχανολογικός ή λοιπός παντός είδους κινητός
εξοπλισμός, οικόπεδα, οικοδομές, οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, αγροτεμάχια,
βιομηχανοστάσια, επαγγελματικές στέγες, σκάφη αναψυχής καθώς και κάθε άλλο
πλωτό μέσο, φορτηγά και λεωφορεία ιδιωτικής, επαγγελματικής ή δημόσιας χρήσης,
αεροπλάνα, ανεμόπλανα, ελικόπτερα και πολλά άλλα.
Συνοπτικά, πρόκειται για μισθώσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, οι οποίες
δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να κάνει χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, το
οποίο χρειάζεται για περιορισμένο σχετικά χρονικό διάστημα (π.χ. ένα έως δύο χρόνια).
Η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου παραμένει στον εκμισθωτή, ο οποίος φέρει
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και τον κίνδυνο ιδιοκτησίας, οπότε η επιχείρηση δεν έχει αυτό τον κίνδυνο. Επίσης,
αυτής της μορφής η μίσθωση παρέχει συνήθως την δυνατότητα ακύρωσης, γεγονός που
σημαίνει ότι ο μισθωτής μπορεί να ακυρώσει τη σύμβασή του πριν αυτή λήξει σε
περίπτωση πτώσης τον επιτοκίων, με σκοπό να αναζητήσει καλύτερο διακανονισμό.
Το τελευταίο πλεονέκτημα αυτού του είδους leasing είναι ότι το κόστος
συντήρησης το αναλαμβάνει ο εκμισθωτής και όχι η επιχείρηση που έχει κάνει leasing.
Το κόστος αυτό βέβαια αυξάνει τις δόσεις. Η μορφή αυτή χρηματοδότησης συμφέρει
την επιχείρηση όταν χρειάζεται κάποιον εξοπλισμό για περιορισμένο χρόνο και με αυτό
τον τρόπο αποφεύγει την αγορά των περιουσιακών αυτών στοιχείων που συνεπάγεται
είτε εκροή είτε δανεισμό. Γενικότερα, μια λειτουργική μίσθωση είναι συμφέρουσα για
μια επιχείρηση στο βαθμό που το ετήσιο κόστος ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης είναι
μεγαλύτερο από το χαμηλότερο επιτόκιο χρηματοδοτικής μίσθωσης

2.5 Ειδικές Κατηγορίες της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις είναι δυνατόν να παρουσιασθούν ακόμη με τις εξής
μορφές:
Άμεση Μίσθωση (Direct Leasing)
Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει διμερής σχέση. Από την μια μεριά, υπάρχει ο
εκμισθωτής, που είναι και ο κατασκευαστής του πάγιου στοιχείου και, από την άλλη, ο
μισθωτής (χρήστη). Μπορεί η σχέση να είναι τριμερής, ο εκμισθωτής-κατασκευαστής
του πάγιου στοιχείου, η εταιρία leasing που είναι ελεγχόμενη από τον κατασκευαστή
και ο μισθωτής.
Χαρακτηριστικά της άμεσης μίσθωσης είναι η τυποποίηση του μισθωμένου
παγίου, η σύντομη διάρκεια της μίσθωσης (συνήθως 12 μήνες) με δυνατότητα
ανανέωσης, η δυνατότητα ακύρωσης της μίσθωσης από το μισθωτή μετά από
προειδοποίηση και η ανάληψη του κινδύνου οικονομικής απαξίωσης από τον
εκμισθωτή. Κυρίως ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του πάγιου
(στην περίπτωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των μηχανών γραφείου), αλλά
υπάρχουν και περιπτώσεις που την υποχρέωση αυτή την αναλαμβάνει ο μισθωτής (στην
περίπτωση των φορτηγών αυτοκινήτων).
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Η άμεση μίσθωση περιέχει δύο φάσεις. Στην πρώτη, ο μισθωτής διαλέγει τα
ειδικά χαρακτηριστικά που θέλει να έχει το περιουσιακό στοιχείο και διαπραγματεύεται
με τον κατασκευαστή την τιμή και τους όρους της μεταβίβασής του. Στη δεύτερη, ο
μισθωτής που θα χρησιμοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο συμφωνεί με μια τράπεζα ή
με μια επιχείρηση leasing για την αγορά του στοιχείου αυτού και την μίσθωση του. Η
χρήση του στοιχείου δίνεται στο μισθωτή έναντι συγκεκριμένου μισθώματος και για
ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως αυτά καθορίζονται βάσει σύμβασης που ο μισθωτής
υπογράφει με την εταιρεία leasing. Αφού περάσει η καθορισμένη αυτή χρονική
περίοδος, το μίσθιο περνάει στην κυριότητα του μισθωτή έναντι προσυμφωνημένου
τιμήματος , που ισούται είτε με την αναπόσβεστη αξία του παγίου ή σε κάποιο
συμβολικό ποσό.
Οι όροι της μίσθωσης είναι τέτοιοι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης απόσβεση
του κόστους του εκμισθωτή συν ένα περιθώριο κέρδους. Υπάρχει η δυνατότητα για την
ανανέωση της μίσθωσης με ελάχιστο μίσθωμα σε σχέση με το αρχικό.
Αποτελεί την πιο απλή μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπου ο πελάτης
επιλέγει τον επαγγελματικό εξοπλισμό και έπειτα η εταιρεία leasing αγοράζει τον
εξοπλισμό προκειμένου να τον εκμισθώσει στον πελάτη.
Χρησιμοποιείται από μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, με σκοπό την
προώθηση των πωλήσεων τους, ενώ τη ρύθμιση του χρηματοδοτικού σκέλους την
αναλαμβάνει εξειδικευμένη θυγατρική εταιρεία τους και ο κατασκευαστής αναλαμβάνει
συνήθως και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως π.χ. τη συντήρηση, την
εκπαίδευση του προσωπικού κ.α.
Είναι μια σύγχρονη τεχνική που προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και
τους ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν κινητό εξοπλισμό και επαγγελματική
στέγη. Μια μίσθωση είναι άμεση όταν υπερισχύει ο εμπορικός χαρακτήρας έναντι της
χρηματοδοτικής πλευράς (Γ. Θάνος, Π. Κιόχος, Γ. Παπανικολάου, 2002).

Χρηματοδότηση μέσω Συνεργασίας Εταιρίας Leasing, Προμηθευτή & Μισθωτή
(Vendor Leasing)
Είναι μια μορφή leasing που δημιουργείται σε συνεργασία με τους προμηθευτές.
Χρησιμοποιείται σαν μία τεχνική προώθησης των πωλήσεων, κατά την οποία ένας
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προμηθευτής εξοπλισμού υπογράφει μία σύμβαση-πλαίσιο με μία εταιρεία leasing και
στη συνέχεια προσκομίζει πελάτες σε αυτήν για τελική αγορά μέσω της
μακροπρόθεσμης ενοικίασης, που προσφέρει η εταιρεία leasing. Στη συνέχεια, ο
προμηθευτής εισπράττει από την εταιρεία ολόκληρο το τίμημα κατά την υπογραφή της
σύμβασης ενοικίασης με τον πελάτη.
Ο προμηθευτής πληρώνεται τοις μετρητοίς από την εταιρία και είναι
τριτεγγυητής των συμβάσεων οι οποίες υπογράφονται μεταξύ των μισθωτών και της
εταιρίας leasing. Επίσης, αναλαμβάνει όλη την γραφειοκρατική διαδικασία και τον
έλεγχο των μισθωτών.
Τα πλεονεκτήματα του προμηθευτή (vendor) είναι η αύξηση των πωλήσεων του
χωρίς ανάλογη χρηματοδοτική επιβάρυνση, πραγματοποίηση πωλήσεων της μετρητοίς
μέσω μιας απλής και γρήγορης διαδικασίας με αποτέλεσμα την ενίσχυση της
ρευστότητας του. Επίσης, η επιχείρηση έρχεται κοντά σε πηγές χρηματοδότησης
(leasing), έχει φορολογικά οφέλη μέσω της έκπτωσης των μισθωμάτων, αποκτά το
προνόμιο των πρόσθετων παροχών από τον προμηθευτή (συντήρηση του εξοπλισμού,
κτλ.) και πετυχαίνει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της δραστηριότητας
της.
Στην πραγματικότητα είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο που συμβάλλει
στην αύξηση των πωλήσεων και χρησιμοποιείται από τις διευθύνσεις Marketing των
επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων διαρκείας.
Τα πλεονεκτήματα του vendor leasing είναι ότι: δίνει λύση στα χρηματοληπτικά
προβλήματα του πελάτη-μισθωτή, απαλλάσσει τον προμηθευτή από τον ρόλο του
τραπεζίτη, εξασφαλίζει υγιείς πωλήσεις τοις μετρητοίς, δίνει σημαντικό πλεονέκτημα
έναντι του ανταγωνισμού, ο εξοπλισμός πωλείται σε τιμή τοις μετρητοίς και εξοφλείται
σε 18-60 μήνες, δίνεται η δυνατότητα αύξησης των εσόδων για τον προμηθευτή από
συμπληρωματικές υπηρεσίες, προσφέρει σημαντικές φορολογικές εκπτώσεις για τον
πελάτη-μισθωτή, προστατεύει τον μισθωτή από την τεχνολογική απαξίωση του
εξοπλισμού, προσφέρει ταχύτητα και ευελιξία στην απόφαση του μισθωτή-τελικού
χρήστη να αποκτήσει τον εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να τεθεί άμεσα σε λειτουργία με
την καταβολή ενός μισθώματος αντί όλης της αξίας του.
Ο εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση είναι:
επενδυτικά αγαθά εκτεταμένης χρήσης και σχετικώς μικρής αξίας ανά μονάδα

15

προϊόντος όπως αυτοκίνητα, υπολογιστές (Η/Υ), ιατρικά-εκτυπωτικά-ανυψωτικά
μηχανήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.λπ.
Χρηματοδοτική Μίσθωση με μεσίτες (Lease Brokers)
Πρόκειται για την μορφή leasing που γίνεται σε συνεργασία της εταιρίας leasing με
μεσίτες. Συνίσταται, πάντως, η αποφυγή μεσιτών εκτός εάν πρόκειται για πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα που δεν έχουν θυγατρική εταιρία leasing ή Διεύθυνση
Χρηματοδοτικών Μισθώσεων.
Χρηματοδοτική Μίσθωση Ειδικών Έργων (Tailor - Made Leasing)
Το προϊόν leasing σε αυτή την περίπτωση εξαρτάται από την ταυτότητα της επιχείρησης
κι εδώ μπορεί να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, είτε για να λύσει διαρθρωτικά
προβλήματα ισολογισμών και ταμειακών ροών του μισθωτή, είτε για να προσφέρει
δομικές χρηματοοικονομικές ευκαιρίες για εκμετάλλευση. Μπορεί επίσης, να
αποτελέσει το εργαλείο της πρόληψης της τεχνολογικής απαξίωσης του υφιστάμενου
εξοπλισμού, μέσω παρεχόμενης δυνατότητας ανανέωσης, καθώς η εκμισθώτρια
εταιρεία είναι πιο ευέλικτη στις συναλλαγές της με προμηθευτές από ότι η εταιρείαμισθωτής.
Ειδική Μορφή Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Master Lease Line)
Μεταξύ εταιρείας leasing και πελάτη μπορεί να υπογραφεί μία σύμβαση-πλαίσιο, η
οποία να εφαρμόζεται κατά τη σταδιακή απόκτηση περισσότερων προγραμμάτων.
Αυτή η μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης προσφέρει τη δυνατότητα στον
μισθωτή να μισθώνει σταδιακά τον εξοπλισμό που χρειάζεται, με βάση τους όρους της
ίδιας σύμβασης χωρίς να είναι υποχρεωμένος να διαπραγματεύεται νέο συμβόλαιο για
κάθε στάδιο ή είδος εξοπλισμού.
Συμμετοχική ή Εξισορροπητική Μίσθωση (Leveraged Leasing)
Η περίπτωση αυτή εφαρμόζεται σε πράγματα πολύ μεγάλης αξίας όπως π.χ. πλοία,
αεροπλάνα, τραίνα, και προϋποθέτει τη σύμπραξη τεσσάρων μερών: του πελάτη
(μισθωτής), του βιομηχανικού κατασκευαστή (προμηθευτής πάγιου στοιχείου), της
εταιρείας leasing (εκμισθωτής) και ενός τραπεζικού οργανισμού (μακροπρόθεσμος
δανειστής). Η τράπεζα αναλαμβάνει να καλύψει με δανεισμό προς τον εκμισθωτή το
μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων κεφαλαίων για την απόκτηση του περιουσιακού
στοιχείου, διαθέτοντας αμέσως το τίμημα στη βιομηχανία, και εισπράττει ένα μερίδιο
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των ενοικίων από την εταιρεία leasing η οποία δρα ως μεσάζων για την τοποθέτηση του
εξοπλισμού.
Σε αυτές τις συμβάσεις η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει μικρή
συμμετοχή, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης αναλαμβάνει μία τράπεζα ή
ένας χρηματοδοτικός όμιλος (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες).
Μια συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση αποτελείται από τρία στάδια: ο
μισθωτής διαλέγει το περιουσιακό στοιχείο που επιθυμεί και υποδεικνύει τους όρους με
τους οποίους θα πρέπει να γίνει η μίσθωση, ο εκμισθωτής συμφωνεί για ένα δάνειο από
το δανειστή ίσο με το 60%-80% της αξίας του στοιχείου που θα αγοραστεί και παρέχει
το υπόλοιπο των κεφαλαίων που απαιτούνται για την απόκτηση του παγίου και ο
δανειστής αποκτά εμπράγματη ασφάλεια, πρέπει να εξετάσει την αξία των
περιουσιακών στοιχείων που τέθηκαν ως υποθήκη και τις εκχωρηθείσες πληρωμές τις
μίσθωσης, σαν μια εγγύηση για το δάνειο που χορήγησε (Π. Μάζης,1991).
Πώληση και Επαναμίσθωση πάγιων στοιχείων (Sale & Lease Back)
Το sale and lease back είναι μία μορφή leasing που αφορά στην πώληση και
επαναμίσθωση του ίδιου κινητού παγίου εξοπλισμού ή ακινήτου στο μισθωτή. H
πώληση και επαναμίσθωση είναι μια μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορά στην
πώληση ακινήτου από επιχείρηση σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης κι έπειτα τη
μίσθωση του ιδίου ακινήτου στην ίδια την επιχείρηση (μισθωτής). Έτσι, ο ενοικιαστής
αγοράζει το πράγμα και στη συνέχεια το πουλά στην εταιρεία εκμίσθωσης, από την
οποία το ενοικιάζει. Αυτός ο τρόπος επιλέγεται για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών ρευστότητας εκ μέρους του ενοικιαστή. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στην
επιχείρηση να βελτιώσει την εικόνα του ισολογισμού της μέσω της εξόφλησης τυχόν
βραχυχρόνιου δανεισμού της, που χρηματοδότησε την απόκτηση των παγίων.
Για να γίνει πιο σαφές, το sale and lease back είναι μια εξειδικευμένη σύμβαση
με την οποία η εταιρία leasing αγοράζει το πάγιο, κινητό ή ακίνητο, από τον πελάτη και
το εκμισθώνει πάλι σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί
(διάρκεια, είδος μισθώματος κλπ.). Παρατηρούμε δηλαδή ότι στο sale and lease back,
πραγματικός προμηθευτής δεν υπάρχει, αφού ο ίδιος ο πελάτης είναι εκείνος που
προμηθεύει την εκμισθώτρια εταιρεία με το αγαθό, ενώ παράλληλα, η εταιρείαμισθωτής είναι αρχικά νόμιμος κάτοχος του αγαθού. Επίσης, στο sale and lease back ο
εξοπλισμός ενδέχεται να είναι αρκετά παλαιός, γεγονός που δεν ισχύει σε μια απλή
χρηματοδοτική μίσθωση.
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Αυτό το είδος μίσθωσης χρησιμοποιείται, επειδή βελτιώνεται η ρευστότητα της
επιχείρησης, καθώς αποδεσμεύονται σημαντικά κεφάλαια που είναι εγκλωβισμένα σε
ήδη πραγματοποιηθείσες πάγιες επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση που
μετατρέπεται

σε

μισθωτής,

βελτιώνει

άμεσα

τα

ρευστά

διαθέσιμα

της,

αναδιαρθρώνοντας ενδεχομένως την συνολική εικόνα του Ισολογισμού της, μέσω της
αποπληρωμής υφιστάμενων υποχρεώσεων και της πραγματοποίησης νέων επενδύσεων.
Ταυτόχρονα, η μισθώτρια επιχείρηση δε χάνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του
παγίου που πούλησε, αλλά συνεχίζει να το χρησιμοποιεί στα πλαίσια της παραγωγικής
διαδικασίας. Έχει επίσης την δυνατότητα, να μετατρέψει βραχυπρόθεσμο δανεισμό, με
τον οποίο ίσως χρηματοδότησε το πάγιο, σε μακροπρόθεσμο.
Το sale and lease back απευθύνεται σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο και μπορεί
να εφαρμοστεί σε ακίνητα για όλες τις επιχειρήσεις εκτός από τους ελεύθερους
επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα). Η σύμβαση sale and lease back εξυπηρετεί καλύτερα
εταιρίες με υψηλό δείκτη παγιοποίησης, υψηλά κέρδη και ανάγκη αναδιάρθρωσης του.
Το sale and lease back διακρίνεται σε sale and lease back κινητού εξοπλισμού
και sale and lease back ακινήτων. Στην περίπτωση του κινητού εξοπλισμού απευθύνεται
σε κάθε επιχείρηση, καθώς και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία. Στην
περίπτωση των ακινήτων απευθύνεται μόνο σε νομικά πρόσωπα.
Σε ότι αφορά το sale and lease back μηχανολογικού εξοπλισμού, παρατηρείται
μία συρρίκνωση του σχετικού μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με το sale
and lease back ακινήτων, το οποίο γνωρίζει σταθερή άνθηση.
Οι λόγοι που εξηγούν την παραπάνω πορεία είναι ότι το sale and lease back
μηχανολογικού εξοπλισμού ενέχει τρία βασικά μειονεκτήματα: υπάρχει πιθανότητα ο
εξοπλισμός να είναι τεχνολογικά απαξιωμένος, η πραγματική αξία του εξοπλισμού
μπορεί να παραμένει άγνωστη, υπάρχει πιθανότητα να υφίστανται βάρη και δικαιώματα
υπέρ τρίτων πάνω στον εξοπλισμό.
Τέλος, δεδομένου ότι πολλοί επιχειρηματίες καταφεύγουν στο sale and lease
back σαν λύση, αφού προσπάθησαν σε τράπεζες που αρνήθηκαν το αίτημα τους για
δάνειο, η περίπτωση πτώχευσης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην
εκμισθώτρια.
Για τους παραπάνω λόγους οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να εξετάζουν καλά την φερεγγυότητα των δυνητικών
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πελατών τους, όπως και την κατάσταση του εξοπλισμού που παραλαμβάνουν με σκοπό
την επαναμίσθωση.
Σε ότι αφορά στο sale and lease back ακινήτων, τα οποία ενσωματώνουν υψηλό
αναπόσβεστο κόστος, τα κεφάλαια που αποδεσμεύονται στην περίπτωση αυτή είναι
σημαντικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, όταν η επιχείρηση δεν
έχει μεν ρευστότητα, αλλά έχει εντοπίσει ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο εκτιμά ότι θα
της αποφέρει θετικά οικονομικά οφέλη και παράλληλα, ο ανταγωνισμός είναι ακόμα σε
πρώιμο στάδιο σχετικά με αυτό.
Τα πλεονεκτήματα μίας σύμβασης sale and lease back ακινήτων είναι η άμεση
βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης, η εξυγίανση διάρθρωσης ισολογισμού, σε
περίπτωση που τα κεφάλαια χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ισόποσων υποχρεώσεων,
η καλύτερη προσέγγιση του χρονικού ορίζοντα απαιτήσεων και υποχρεώσεων, η
κάλυψη πιθανών παρελθοντικών ζημιών χρήσεων, η δυνατότητα προβλεπτικότητας
στην κατάρτιση προϋπολογισμού, η διευκόλυνση του ταμειακού προγραμματισμού, η
πλήρης φορολογική απαλλαγή για τα μισθώματα που αναφέρονται στο κτίσμα και όχι
στο οικόπεδο, η εξαίρεση από την υποχρέωση αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου
και καταβολής φόρου καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, η αποφυγή ανεπιθύμητων
αυξήσεων στο ύψος του ενοικίου από τον ιδιοκτήτη, η αποφυγή έξωσης από τον
ιδιοκτήτη, η οποία θα μπορούσε να συμβεί σε μια απλή λειτουργική μίσθωση και η
σύνδεση με επενδυτικά προγράμματα (αναπτυξιακοί νόμοι).
Τέλος, σε επίπεδο κλάδου χρηματοδότησης ακινήτων, εκτιμάται ότι το sale and
lease back θα αυξήσει τον ανταγωνισμό, αφού οι εταιρείες leasing προβλέπεται ότι θα
έχουν πιο ανταγωνιστικά επιτόκια, σε σχέση με τον παραδοσιακό δανεισμό. Αυτή η
αύξηση του ανταγωνισμού, θα έχει θετικά αποτελέσματα για τον τελικό χρήστη,
δίνοντας του περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης
Διασυνοριακή ή Διεθνής Μίσθωση (Cross-Border ή Off-Shore Leasing)
Η συγκεκριμένη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης προσφέρεται σε κάθε περίπτωση
που τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν έδρα επιχειρηματικής δράσης σε διαφορετικές χώρες.
Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του προϊόντος είναι ότι ο μισθωτής απολαμβάνει τις
φορολογικές ελαφρύνσεις και των δύο χωρών.
Στη διεθνή χρηματοδοτική μίσθωση δύο τουλάχιστον από τους συμβαλλομένους
έχουν την έδρα των επιχειρήσεών τους σε διαφορετικές χώρες. Όταν ο πωλητής του
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αντικειμένου εδρεύει στο εξωτερικό και ο μισθωτής και ο εκμισθωτής στο εσωτερικό,
υπάρχει εισαγωγική χρηματοδοτική μίσθωση (import leasing), ενώ αντίθετα, όταν ο
μισθωτής έχει έδρα σε χώρα του εξωτερικού και οι άλλοι δύο στο εσωτερικό, τότε
υπάρχει εξαγωγική χρηματοδοτική μίσθωση (export leasing).
Η διεθνής χρηματοδοτική μίσθωση συνοδεύεται με πρόσθετους κινδύνους για
τον εκμισθωτή. Αρχικά, υπάρχει ο συναλλαγματικός κίνδυνος που οφείλεται στη
διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και ειδικότερα του νομίσματος, στο οποίο
εκφράζονται τα μισθώματα, έναντι του εθνικού νομίσματος της χώρας του εκμισθωτή.
Δεύτερον, υπάρχει ο κίνδυνος χώρας, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τον οικονομικό όσο
και τον πολιτικό κίνδυνο. Ο οικονομικός κίνδυνος αναφέρεται στο ενδεχόμενο
αδυναμίας της χώρας του μισθωτή να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις
στο εξωτερικό. Ο πολιτικός κίνδυνος αναφέρεται στην ενδεχόμενη απροθυμία του νέου
καθεστώτος της χώρας του μισθωτή να αναγνωρίζει τις συμβατικές δεσμεύσεις του
προηγούμενου καθεστώτος. Επίσης, υφίσταται ο αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος,
επειδή δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τη φερεγγυότητα του εκμισθωτή ή μισθωτή λόγω
διαφορετικού νομικού περιβάλλοντος.
Οι διαφορές στη φορολογική νομοθεσία και στο νομικό περιβάλλον που διέπει
τη χρηματοδοτική μίσθωση από χώρα σε χώρα, δε βοηθούν την αύξηση των διεθνών
χρηματοδοτικών μισθώσεων.
Κοινοπρακτική Χρηματοδοτική Μίσθωση (Syndicated Leasing)
Είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταιρειών leasing που κοινοπρακτούν
με σκοπό να αναλάβουν και να χρηματοδοτήσουν μια σύμβαση μεγάλης αξίας. Τέτοιου
είδους συνεργασίες συνηθίζονται στις περιπτώσεις μεγάλων συμβάσεων ακινήτων.
Μίσθωση με Παροχή Υπηρεσιών (Service Leasing)
Στην περίπτωση αυτής της σύμβασης υπάρχει μια σειρά από παρεχόμενες υπηρεσίες για
το μισθωτή όπως συντήρηση, εκπαίδευση προσωπικού κ.ά. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο
κατασκευαστής αναλαμβάνει συνήθως και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως τη
συντήρηση, την εκπαίδευση του προσωπικού κ.λπ. Αυτή η περίπτωση συνήθως
περιλαμβάνεται στη σύμβαση άμεσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, μπορεί όμως να
αποτελεί και αυτοτελή σύμβαση.
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Μίσθωση κατά Παραγγελία (Custom Leasing)
Σε αυτή τη μορφή μίσθωσης οι όροι προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και
δυνατότητες του πελάτη-μισθωτή. Για παράδειγμα, οι πληρωμές διευθετούνται ανάλογα
με τις δυνατότητες του μισθωτή, τα μισθώματα μπορούν να προσαρμόζονται στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μισθωτή (Μητσιόπουλος, 1992, σελ. 26).
Φορολογική Χρηματοδοτική Μίσθωση (Tax Based Leasing)
Σε αυτό το είδος μίσθωσης (tax based leasing) οι επιχειρήσεις που δεν έχουν
φορολογητέα κέρδη και δεν μπορούν να προμηθευτούν τον επιθυμητό εξοπλισμό, έχουν
τη δυνατότητα να τον αποκτήσουν μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, εκχωρώντας όμως
τα φορολογικά οφέλη που θα είχαν στον εκμισθωτή. Έτσι, η επιχείρηση-μισθωτής, αντί
να αγοράσει τον εξοπλισμό που χρειάζεται, τον μισθώνει από την εταιρεία
χρηματοδοτικής μίσθωσης που εμφανίζει κέρδη.
Πλεονεκτήματα από το από αυτή τη μίσθωση υπάρχουν και για τις δύο πλευρές,
καθώς η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης μειώνει το προς φορολόγηση εισόδημα της
με τη διενέργεια αποσβέσεων και ο μισθωτής αποκτά τον απαραίτητο εξοπλισμό
καταβάλλοντας μειωμένο μίσθωμα σε συμφωνία με τον εκμισθωτή. Μεταξύ αυτών
αναφέρεται έκπτωση 10% επί της αγοραίας αξίας του εξοπλισμού συν τις αποσβέσεις
του μισθίου (Αρτίκης, 2002α).
Κατηγορίες πάγιων στοιχείων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν
Η μέθοδος του leasing χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, του
εμπορίου και των υπηρεσιών. Τα πάγια στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη
μέθοδο αυτή είναι.
1.

Κινητά πάγια στοιχεία: κινητά μηχανήματα βιομηχανικών μονάδων,

εργαλεία κάθε είδους, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μηχανές γραφείων
εξοπλισμός

ξενοδοχείων

και

εργαστηριακός

εξοπλισμός

νοσοκομείων,

κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα, μέσα μαζικής μεταφοράς.
2.

Ακίνητα πάγια στοιχεία: γη (οικόπεδα, εκτάσεις για καλλιέργεια),

γήπεδα και κτίρια κάθε είδους, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις,
θερμοκηπιακές μονάδες, συσκευαστήρια, αποθήκες.
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3.

Εμπεμπηγμένα πάγια στοιχεία, τα οποία είναι γενικά όλα τα μηχανήματα

που είναι ενσωματωμένα στο έδαφος και αυτού του είδους τα μηχανήματα δεν
ανήκουν στην κατηγορία των ακινήτων, ούτε των κινητών.
4.

Άλλα πάγια στοιχεία: τα πλοία, τα οποία μέχρι ενός μεγέθους

θεωρούνται κινητά και από κάποιο μέγεθος και πάνω θεωρούνται ακίνητα και
τα αεροπλάνα, όπως και τα πλοία (Θάνος Γ., Κιόχος Π., Παπανικολάου Γ.,
2002).

2.6 Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής μίσθωσης
Πλεονεκτήματα για τον μισθωτή
H χρήση του leasing παρέχει στον επενδυτή (μισθωτή) μια σειρά σημαντικών
πλεονεκτημάτων, όπου τα κυριότερα είναι τα εξής: η εξασφάλιση της χρηματοδότησης
του νέου εξοπλισμού ή ακινήτου κατά 100% της δαπάνης του και η άμεση
χρησιμοποίηση αυτού, βοηθώντας τον μισθωτή να εκταμιεύσει κάποιο ποσό, 100%
φορολογική έκπτωση για τα μισθώματα με εξαίρεση τα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά
αυτοκίνητα.
Εκτός από την έκπτωση του μισθώματος, προβλέπεται μια σειρά πρόσθετων
φορολογικών και ανάλογων απαλλαγών και μειώσεων, όπως η απαλλαγή των
συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και των τόκων από τον Ε.Φ.Τ.Ε. (ειδικό φόρο
τραπεζικών εργασιών) 3% και 8% αντίστοιχα, η απαλλαγή των συμβάσεων αγοράς των
μισθίων καθώς και του τμήματος πώλησης αυτών, με εξαίρεση τα κάθε είδους
μεταφορικά μέσα, από οποιουσδήποτε φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώματα υπέρ του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς τρίτων, είτε αυτά επιβάλλονται κατά την εισαγωγή
στην Ελλάδα είτε μεταγενέστερα.
Επίσης, λόγω του leasing ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει
κάποιο εξοπλισμό διατηρώντας σταθερή τη ρευστότητά του, χωρίς να επηρεάζονται τα
ρευστά διαθέσιμα του. Το sale and lease back είναι επίσης ένας τρόπος βελτίωσης της
ρευστότητας.
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Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπερπαγιοποίησης,
δηλαδή ένα μέρος του παγίου ενεργητικού έχει χρηματοδοτηθεί με βραχυπρόθεσμα
κεφάλαια, βοηθούνται πολύ από τη χρηματοδοτική μίσθωση.
Ο εκμισθωτής δεν απαιτεί συνήθως άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις επειδή
έχει δικαίωμα κυριότητας επί του μισθωμένου αντικειμένου. Επίσης, η διαδικασία
υπογραφής μίας σύμβασης leasing είναι ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή έναντι της
σύμβασης μακροπρόθεσμου δανεισμού.
Ένα βασικό πλεονέκτημα του leasing είναι και η δυνατότητα που προσφέρει στο
μισθωτή να προσαρμόσει το ύψος και το χρόνο καταβολής των μισθωμάτων στις
αναμενόμενες χρηματικές εισροές, από την εκμετάλλευση του μισθωμένου εξοπλισμού,
με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η αυτοχρηματοδότηση της επένδυσης.
Έπειτα, το ποσό των μισθωμάτων και ο χρόνος καταβολής προκαθορίζονται,
μπορεί η επιχείρηση να προγραμματίσει με ακρίβεια τις σχετικές δαπάνες της και έτσι
να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό τα άτοκα ρευστά διαθέσιμα που πρέπει να διατηρεί
για να αντιμετωπίσει τυχόν έκτακτες ανάγκες της.
Με τη χρηματοδοτική μίσθωση βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού της
επιχείρησης και της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και ειδικότερα η σχέση ιδίων
κεφαλαίων προς ξένα, με αποτέλεσμα την αύξηση της πιστοληπτικής εικόνας του
μισθωτή.

Οι

υποχρεώσεις

μίας

επιχείρησης

από

χρηματοδοτική

μίσθωση

καταχωρούνται στους λογαριασμούς τάξεως, επειδή δεν έχει αποκτηθεί η κυριότητα επί
των σχετικών πάγιων στοιχείων, έτσι αποφεύγεται η επιβάρυνση του ισολογισμού με
επιπρόσθετα πάγια. Επιπλέον, η διαδικασία υπογραφής μιας σύμβασης χρηματοδοτικής
μίσθωσης

είναι

ταχύτερη

και

λιγότερο

δαπανηρή

έναντι

άλλων

μορφών

χρηματοδότησης.
Τέλος, ο μισθωτής μπορεί να εκμεταλλευτεί τους Αναπτυξιακούς Νόμους και τα
Προγράμματα της Ε.Ε. Η πραγματοποίηση επένδυσης σε καινούριο εξοπλισμό μέσω
leasing από νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορεί να συνδυαστεί με τα οφέλη που
προκύπτουν από την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν.
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Πλεονεκτήματα για την εταιρεία Leasing
Όσον αφορά τις τράπεζες το leasing αποτελεί μία τεχνική διεύρυνσης της πελατείας
τους και πολλαπλών κερδών, αφού, εκτός των άλλων αποκτούν διαπραγματευτική
δύναμη έναντι των προμηθευτών του εξοπλισμού και προσφέρουν πελατεία στις
ασφαλιστικές εταιρείες και πρόσθετες ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Επίσης, οι εταιρείες leasing διασφαλίζονται από τον κίνδυνο πτώχευσης του
μισθωτή, επειδή διατηρούν την ιδιοκτησία του εξοπλισμού και επιπλέον απολαμβάνουν
σοβαρά φορολογικά κίνητρα (αποσβέσεις, σύσταση αφορολογήτου αποθεματικού).
Επιπλέον, το leasing είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό μέσο marketing. Για την
αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του προμηθευτή, οι εταιρείες leasing
μπορούν να πετύχουν ευνοϊκές τιμές και πιστωτικές διευκολύνσεις, που τις
μεταβιβάζουν στο μισθωτή.
Ο

εκμισθωτής

απολαμβάνει

μια

σειρά

από

σημαντικά

φορολογικά

πλεονεκτήματα. Το κυριότερο από αυτά τα φορολογικά πλεονεκτήματα είναι ότι έχει
δικαίωμα να ενεργεί αποσβέσεις στα μίσθια ίσες με το σύνολο των αποσβέσεων που θα
είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο μισθωτής, αν είχε προβεί στην αγορά τους. Επίσης
σημαντική είναι η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία για τον υπολογισμό των καθαρών
κερδών των εταιριών μισθωτών επιτρέπεται να ενεργήσει, για την κάλυψη επισφαλών
απαιτήσεών τους, έκπτωση 2% επί του ύψους των μισθωμάτων (ληξιπρόθεσμων ή όχι)
από όλες τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί στις
31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και η έκπτωση αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό
πρόβλεψης.
Τέλος, η διαδικασία έγκρισης της μίσθωσης είναι λιγότερο χρονοβόρα κι έτσι
λιγότερο δαπανηρή σε σύγκριση με άλλες μορφές χρηματοδότησης.
Πλεονεκτήματα για τον πωλητή του πράγματος
Ένα πλεονέκτημα για τον πωλητή του πράγματος του υλικού είναι ότι συναλλάσσεται
με τη φερέγγυα εταιρεία leasing ως αγοράστρια, από την οποία θα πληρωθεί συνήθως
μετρητοίς. Επίσης, αυξάνονται αρκετά οι πωλήσεις και τα κέρδη του και μειώνονται τα
κόστη του.
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Πλεονεκτήματα για τις Εθνικές Οικονομίες
Τα πλεονεκτήματα για τις εθνικές οικονομίες είναι: η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός
του μηχανικού εξοπλισμού, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η
αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων με την αξιοποίηση των φορολογικών
πλεονεκτημάτων, η διευκόλυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, η χρήση κεφαλαίων
στο εσωτερικό και όχι στο εξωτερικό, ο περιορισμός υπερτιμολογήσεων για την
περίπτωση που ο εξοπλισμός είναι εισαγόμενος, επειδή παρεμβαίνει η εταιρεία leasing.
Συνολικά, όλα αυτά οδηγούν στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της
εθνικής οικονομίας μιας χώρας και, μακροπρόθεσμα, στην αύξηση των εξαγωγών της.
Τέλος, οι δυνατότητες που προσφέρει ο θεσμός σε εθνικό και οικονομικό επίπεδο είναι
ακόμα μεγαλύτερες, αν ληφθεί υπόψη ότι με διάφορα κίνητρα μπορεί να δοθεί
κατεύθυνση για υποβοήθηση ορισμένων κρίσιμων τομέων ή ακόμα και της
βιομηχανικής αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης.

2.7 Μειονεκτήματα της Χρηματοδοτικής μίσθωσης
Τα μειονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι ότι: το φαινομενικό κόστος της
είναι υψηλότερο από το επιτόκιο τραπεζικού δανεισμού, η διαφυγή της ωφέλειας από
τη φοροαπαλλαγή των αποσβέσεων στην περίπτωση του ιδιόκτητου εξοπλισμού,
ωφέλεια που συμψηφίζεται μέχρις ενός βαθμού από την πλήρη φοροαπαλλαγή των
μισθωμάτων, η πιθανότητα δυσκολίας τραπεζικού δανεισμού για την επιχείρηση
μισθωτή.
Επίσης, ο μισθωτής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους από τυχαία περιστατικά
ή ανωτέρα βία έναντι του εκμισθωτή και διατρέχει τον κίνδυνο της έκτακτης
καταγγελίας της σύμβασης αν αθετήσει κάποιον όρο της για σημαντικό διάστημα. Έτσι,
ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να του αφαιρέσει τον εξοπλισμό και να απαιτήσει την
άμεση πληρωμή όλων των μισθωμάτων μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Ο μισθωτής
υπόκειται στους ελέγχους του εκμισθωτή για τη διαπίστωση της καλής λειτουργικής
κατάστασης του εξοπλισμού. Κάποιοι επιχειρηματίες θεωρούν μειονέκτημα και τη
φύση της σύμβασης να μισθώσεις κάτι παρά να το αγοράσεις και κάμπτονται
ψυχολογικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών
(Venture Capital)
3.1 Γενικά
Ο θεσμός του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) ξεκινάει από
τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής χρηματοδότησης ενός επενδυτικού σχεδίου δράσης
των επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών είναι ένας τρόπος
δημιουργίας κεφαλαίου, όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία και την περιφερειακή
εκβιομηχάνιση (Μούζουλας Σ., 1997).
Ο όρος venture capital φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1946
σε μια συζήτηση μεταξύ των J.H. Whitney και του Benno Schmidt. Ο J.H. Whitney, ο
οποίος είχε κληρονομήσει 179 εκ. δολάρια και ήθελε να προχωρήσει στη δημιουργία
μιας αναπτυξιακής επενδυτικής επιχείρησης, με σκοπό να παρέχει κεφάλαιο σε
κάποιους που δυσκολεύονταν να το εξασφαλίσουν από άλλες περισσότερο
παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης. Όταν ο J.H. Whitney ρώτησε τον Schmidt πως
θα μπορούσε να διαχωρίσει στο μυαλό του επενδυτικού κοινού από τις παραδοσιακές
επενδυτικές τράπεζες, εκείνος του πρότεινε τον όρο venture capital.
Το venture capital θεωρήθηκε η νέα εκδοχή των επικίνδυνων τεχνολογικών
επενδύσεων με πολύ υψηλή αναμενόμενη απόδοση. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980,
ο θεσμός διαφοροποιήθηκε ανάμεσα στο κλασσικό ή παραδοσιακό venture capital και
στο venture capital όπως αυτό πραγματοποιείται σήμερα. Το παραδοσιακό venture
capital συνδεόταν ακόμα με ανάληψη ρίσκου και με έμφαση σε νέα εγχειρήματα,
κυρίως τεχνολογικού περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, ήταν «ιδιωτικά χρήματα» τα
οποία διαχειριζόταν επαγγελματίες, πάντα με τελικό σκοπό την ανάπτυξη του
κεφαλαίου. Αργότερα, ένα «νέο είδος» επιχειρηματιών, με αποτέλεσμα, οι επενδύσεις
να γίνονται σε μεταγενέστερα στάδια της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Οι επενδυτές
επιχειρηματικού κινδύνου είχαν μεγάλα κέρδη κι έτσι αναζήτησαν βοήθεια, θέτοντας το
κεφάλαιο που είχαν υπό διαχείριση. Έτσι, στράφηκαν ακόμα και στα πανεπιστήμια, με
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σκοπό να κερδίσουν νέες γνώσεις και τεχνικές από τους νέους που αποφοιτούσαν. Οι
νέοι αυτοί που εισέρχονταν πλέον στην αγορά εφάρμοζαν τις αρχές που είχαν μάθει,
χρησιμοποιώντας μεγαλύτερες αποδόσεις με μικρότερο ρίσκο (Florida, Smith, 1993).

3.2 Ορισμός
Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή venture capital funds, είναι μία
εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για νέες ή και υφιστάμενες επιχειρήσεις που
διαθέτουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά που δραστηριοποιούνται. Οι
επιχειρήσεις αυτές είναι συνήθως μικρομεσαίες εταιρείες στην αρχική ανάπτυξή του με
ικανό management και έχουν ανάγκη χρηματοδότησης, συμβουλευτικής υποστήριξης
και δημιουργίας συμμαχιών στην αγορά με σκοπό να μπορέσουν να αναπτυχθούν κι
άλλο.
Οι εταιρείες venture capital δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή κεφαλαίων,
αλλά προσφέρουν βοήθεια και σε ό, τι έχει να κάνει με τη διοίκηση, το marketing, τη
στελέχωση και το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης. Η επιχείρηση που
χρηματοδοτείται χρησιμοποιεί, επίσης, τις σχέσεις της εταιρίας venture capital με άλλες
επιχειρήσεις της αγοράς που μπορεί να χρησιμεύσουν στη σύναψη συνεργασιών. Η
συνεργασία μιας επιχείρησης με μία εταιρεία venture capital εξασφαλίζει όλα αυτά με
αντάλλαγμα τη συμμετοχή της τελευταίας στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης. Με
αποτέλεσμα να αναλαμβάνει και αυτή μέρος του επιχειρηματικού ρίσκου επιδιώκοντας
οφέλη σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Στο εξωτερικό είναι επιτυχημένος τρόπος χρηματοδότησης, αλλά στην Ελλάδα
αν και έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιο βαθμό δεν έχει ακόμα γίνει πλήρως κατανοητός.
Με τον όρο επιχειρηματικό ή καινοτομικό κεφάλαιο (venture capital)
χαρακτηρίζονται παγκοσμίως τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια τα οποία επενδύονται σε
υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις από ειδικές επενδυτικές εταιρίες, αλλά και από
ιδιώτες, και τα οποία περιέχουν το στοιχείο του κινδύνου. Πιο αναλυτικά, το venture
capital είναι μέσο-μακροπρόθεσμη επένδυση υψηλής απόδοσης και υψηλού κινδύνου
με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή γρήγορα αναπτυσσόμενων μη εισηγμένων
επιχειρήσεων. Βέβαια, υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης που είναι το
μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο (Cornelius, 2005).
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Στη σημερινή εποχή, τη μεγαλύτερη συμμετοχή διεθνώς, στο venture capital
έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία (pension funds) και ακολουθούν οι τράπεζες, οι ιδιώτες
επενδυτές, οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι εταιρίες επενδύσεων (corporate investors), οι
κυβερνητικές πηγές, τα fund of funds κλπ.
Στη χρηματοδότηση μέσω Venture Capital η επιχείρηση δεν υποχρεούται στην
παροχή εγγυήσεων για το κεφάλαιο που της παρέχεται. Σε περίπτωση που αποτύχει η
επιχείρηση, η εταιρεία Venture Capital δε διεκδικεί επιστροφή των χρημάτων που
επένδυσε, από τη στιγμή που έχουν τηρηθεί οι όροι της συμφωνίας μεταξύ των δύο
πλευρών (Black, Gilson, 1998).

3.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Κεφαλαίων Επιχειρηματικών
Συμμετοχών
Το

Venture Capital χαρακτηρίζεται από: α) επιλεκτική χρηματοδότηση, ο

χρηματοδότης (εταιρία V.C.) συμμετέχει στο επιχειρηματικό ρίσκο όπως και η
επιχείρηση, β) συνεργασία με άλλες εταιρίες ή στρατηγικούς εταίρους με σκοπό την
εκμετάλλευση συνεργειών, γ) προσωπικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς
μοιράζονται επιτυχία και αποτυχία, ανταλλάσσουν γνώσεις και ικανότητες (Bygrave,
Timmons 1992), δ) ενεργή συμμετοχή, καθώς ο χρηματοδότης δεν φροντίζει μόνο για
θέματα διοίκησης, λειτουργίας αλλά και οργάνωσης της επιχείρησης, αλλά και στηρίζει
συνεχώς την χρηματοδοτούμενη επιχείρηση από χρηματοοικονομικής άποψης
(Megginson, 2004), ε) προτίμηση σε δυναμικές επιχειρήσεις, καθώς οι επιχειρήσεις που
χρηματοδοτούνται πρέπει να διαθέτουν σπουδαίες προοπτικές απόδοσης, (Boivard
1990), στ) προτίμηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς έχουν άμεση ανάγκη
χρηματοδότησης, ζ) προσανατολισμός σε διεθνή κλίμακα αγοράς, η) προοπτικές
ρευστοποίησης και στ) προτίμηση στην καινοτομία (Bygrave, Timmons 1992).
Έτσι, η επιχειρήσεις που ενδιαφέρουν έναν Venture Capitalist θα πρέπει να
έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: υψηλά αυξανόμενο ρυθμό ανάπτυξης, υψηλά
αυξανόμενο ρυθμό κερδοφορίας, αναμενόμενες αποδόσεις ανάλογες του ρίσκου και του
σταδίου της επένδυσης, σωστό προσδιορισμό της αγοράς που στοχεύει και καλό δίκτυο
διανομής, έλλειψη κυρίαρχου ανταγωνιστή στην τρέχουσα φάση της επένδυσης,
πρωτοποριακά και καινοτομικά προϊόντα, διοίκηση με ηγετικές ικανότητες, ειδικές
γνώσεις, τεχνογνωσία, θέληση, όραμα και καινοτόμο επιχειρηματικό πνεύμα,
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δυνατότητα απόδοσης τουλάχιστον 5 φορές της αρχικής επένδυσης μέσα σε χρονικό
ορίζοντα 5 ετών, πιθανότητα αναχρηματοδότησης σε σημαντικά υψηλότερες τιμές και
αναμενόμενη είσοδο στο χρηματιστήριο ή εξαγορά της εταιρείας σε σύντομο χρονικό
διάστημα (3 έως 5 χρόνια).

3.4 Διαδικασία Επένδυσης των Κεφαλαίων Επιχειρηματικών
Συμμετοχών
Η διαδικασία επένδυσης ενός Venture Capital αποτελείται από πέντε διαδοχικά στάδια.
Το πρώτο αποτελεί την επενδυτική πρόταση, η οποία περιγράφει τον τρόπο που η
εταιρία Venture Capital καθίσταται ενημερώνεται για τις δραστηριότητες της
επένδυσης. Το δεύτερο στάδιο είναι μια διαδικασία διαλογής από την οποία η εταιρία
Venture Capital επιδιώκει να επικεντρωθεί μόνο σε ένα εύχρηστο σύνολο πιθανών
διαπραγματεύσεων. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει μια αξιολόγηση της προσδοκώμενης
απόδοσης και του κινδύνου της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης. Αν το αποτέλεσμα
αυτό είναι θετικό, η εταιρία Venture Capital προβαίνει στη διαδικασία των
διαπραγματεύσεων με τον πιθανό χρηματοδοτούμενο, έτσι ώστε να προσαρμοστεί η
διαπραγμάτευση αναφορικά με το ποσό, τη μορφή και την τιμή της επένδυσης. Μόλις η
διαπραγμάτευση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η εταιρία Venture Capital δημιουργεί στενή
επαφή με την επιχείρηση. Οι ακόλουθες δραστηριότητες μετά την επένδυση
περιλαμβάνουν ελέγχους για την προστασία της, παρέχοντας συμβουλές στη διοίκηση
της επιχείρησης και τελικά, βοηθώντας στην περάτωση της συγχώνευσης, την
απόκτηση, ή ακόμα και τη δημόσια προσφορά που θα δημιουργούσαν μια δημόσια
αγορά για την επένδυση (Tyebjee, Bruno, 1984).
Έξοδος από την επένδυση
Η έξοδος από την επένδυση V.C. είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον επενδυτή. Πολλές
φορές έχει γίνει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αρκετά πριν έτσι ώστε ο επενδυτής V.C.
να μην έχει οικονομικές απώλειες κατά την έξοδο του από την επένδυση και χωρίς
άσχημο αντίκτυπο για την επιχείρηση που χρηματοδοτείται.
Η επένδυση venture capital έχει μειωμένη ρευστότητα (illiquid), δεν μπορεί δηλαδή
να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγμή ο κεφαλαιούχος, τα επενδυμένα κεφάλαια πίσω. Η
επένδυση πραγματοποιείται μόνο όταν πωλείται η χρηματοδοτούμενη εταιρεία ή
εισάγεται σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά. Από την άλλη μεριά όμως, χάνεται όταν η
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εταιρεία βρίσκεται υπό καθεστώς πτώχευσης ή αναγκαστικής ρευστοποίησης. Σκοπός
είναι να ρευστοποιηθεί την επένδυση, όταν αυτή μεγιστοποιήσει την αξία της μέσω της
διοίκησης της επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει συνήθως τρία με εφτά χρόνια από την
αρχική χρηματοδότηση. Η αποδέσμευση, λοιπόν, των κεφαλαίων από την επένδυση
γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:


Πώληση

περιλαμβάνει

επιχείρησης
την

πώληση

σε

τρίτο

επενδυτή:

ολόκληρου

του

η

διαδικασία

πακέτου

αυτή

μετοχών,

συμπεριλαμβανομένου και του πακέτου του επενδυτή V.C. σε τρίτο επενδυτή. Η
επιχείρηση περνά στα χέρια ενός επενδυτή, και δεν υπάρχει διάθεση των
μετοχών στο κοινό.


Πώληση μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου: όταν η επιχείρηση κάνει το

I.P.O. (Initial Public Offering) της, δηλαδή πουλήσει τις μετοχές της στο
επενδυτικό κοινό για πρώτη φορά, ο επενδυτής V.C έχει την δυνατότητα να
πουλήσει τις μετοχές του στην πρωτογενή ή την δευτερογενή αγορά.


Επαναγορά μετοχών V.C. από την επιχείρηση: είναι μια αρκετά

συνηθισμένη περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση, αφού πλέον έχει
αποκομίσει όσα οφέλη είχε σχεδιάσει από την χρηματοδότηση V.C. και αφού
επιθυμεί και ο επενδυτής να αποχωρήσει, γίνεται εξαγορά του πακέτου των
μετοχών V.C. από την επιχείρηση, με αμοιβαία συνεννόηση.


Διαγραφή επένδυσης: εδώ υπάρχει έξοδος από την επιχείρηση όταν η

απόδοση της επένδυσης δεν είναι η αναμενόμενη. Ο επενδυτής εγκαταλείπει την
επένδυση χωρίς να πωλήσει τις μετοχές που κατέχει και συνεπώς, χωρίς κανένα
αντάλλαγμα.

3.5 Βασικές Κατηγορίες Επενδύσεων Venture Capital
Το Venture Capital ανάλογα με τη μορφή και το στάδιο της επένδυσης μπορεί να
κατηγοριοποιηθεί ως εξής:


Seed Capital (Κεφάλαια Σποράς): είναι τα κεφάλαια που παρέχονται,

είτε για την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού προϊόντος, είτε για την
προετοιμασία εισαγωγής στο επόμενο στάδιο εκκίνησης (www.evca.eu).
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Πρόκειται για μορφή χρηματοδότησης, κατάλληλη για τη στήριξη πολύ νέων
επιχειρήσεων (περίπου 1 έτους λειτουργίας), οι οποίες δεν έχουν αναπτύξει
κάποιο προϊόν ή υπηρεσία σε εμπορική κλίμακα. Όπως προαναφέραμε,
πρόκειται συνήθως για μια ιδέα που μπορεί να περιλαμβάνει μια νέα τεχνολογία
ή μια καινούργια εμπορική προσέγγιση. Η σύσταση της ομάδας διοίκησης
(management team) μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη ή να έχει μόλις
πραγματοποιηθεί. Τα κεφάλαια σποράς παρέχονται συνήθως από ιδιώτες
επενδυτές (business angels), και αποτελούν ολοένα και περισσότερο τη βασική
πηγή

χρηματοδότησης

εκκίνησης

δραστηριοτήτων

νέων

επιχειρήσεων

(χρηματοδότηση αρχικού σταδίου). Ο επιχειρηματίας καλύπτεται από δικές του
πηγές και όταν αυτές εξαντληθούν, στρέφεται σε εξωτερικό δανεισμό.
Πρόκειται για την πιο «επικίνδυνη» μορφή επένδυσης, με ποσοστά
εγκατάλειψης της χρηματοδότησης που ανέρχεται στο 70% (Plummer, 1987).
Στις Η.Π.Α. το Seed Capital αντιπροσωπεύει μόλις το 3% του συνόλου των
επενδύσεων, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι ακόμα μικρότερο και
ανέρχεται περίπου στο 1%.


Start-up Capital (Κεφάλαια Εκκίνησης): είναι τα κεφάλαια εκείνα που

στοχεύουν στην ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας, το πρωταρχικό
Marketing αλλά και την αποδοχή και καθιέρωση των ιδιοτήτων του προϊόντος
στην αγορά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαίου Επιχειρηματικών
Συμμετοχών (E.V.C.A.). Η επιχείρηση βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο της
οικονομικής ζωής με την αρχική ιδέα να έχει ήδη αξιολογηθεί, και να έχει
μετατραπεί σε συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Άρα, αυτά τα κεφάλαια
ενδιαφέρουν επιχειρήσεις που δεν έχουν πραγματοποιήσει ακόμη πωλήσεις και
λειτουργούν λίγο καιρό,

αλλά θέλουν να

εδραιωθούν στην αγορά.

Χρησιμοποιούνται λοιπόν για την τελική διαμόρφωση ενός προϊόντος, του
σχετικού marketing, την υποστήριξη του δικτύου διανομής και την καθιέρωση
του εμπορικού τίτλου και της επωνυμίας της επιχείρησης (Plummer, 1987). Το
ενδιαφέρον του επενδυτή μετατοπίζεται από την ιδέα που εκφράζει η
επιχείρηση, στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης καθώς και στις ευκαιρίες
που υπάρχουν στην αγορά για τη συγκεκριμένη ιδέα. Η διάρκεια επένδυσης
ανέρχεται στα τρία χρόνια και χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο. Το ποσοστό
των χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται σε αυτό το επίπεδο στην Ευρώπη,
κυμαίνεται στο 5% περίπου.
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Early

Stage

financing

(Κεφάλαια

Αρχικού

Σταδίου

Παραγωγής/Πωλήσεων): είναι μια χρηματοδότηση που παρέχεται σε εταιρείες
οι οποίες έχουν ολοκληρώσει το στάδιο ανάπτυξης του προϊόντος τους και
χρειάζονται πρόσθετα κεφάλαια προκειμένου να ξεκινήσουν τη βιομηχανική
παραγωγή του προϊόντος και να αρχίσουν να κάνουν τις πρώτες τους πωλήσεις
(www.evca.eu). Σε αυτό το στάδιο οι επιχειρήσεις έχουν μηδενικά ή ελάχιστα
έσοδα, εντούτοις, ενώ οι ταμιακές ροές και τα κέρδη είναι αρνητικά, υπάρχουν
προοπτικές ανάπτυξης και προσδοκώμενα κέρδη. Σύμφωνα με τον Plummer, η
επιχείρηση χρηματοδοτείται, ενώ δεν παρουσιάζει κερδοφορία. Η επένδυση
λοιπόν, μπορεί να λειτουργήσει αν η έρευνα αγοράς είναι θετική και δεν
υπάρχουν ισχυροί ανταγωνιστές. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος και απαιτείται μεγάλη προσοχή στον ανταγωνισμό, τη γρήγορη
απαξίωση της τεχνολογίας και την πιστωτική πολιτική των τραπεζών. Η
διάρκεια της επένδυσης κυμαίνεται από 4 έως 6 χρόνια.


Development/Expansion Capital (Κεφάλαια Ανάπτυξης/Επέκτασης):

είναι κεφάλαια που προορίζονται για επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη και
χρησιμοποιούνται για την αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων, την
επέκταση στην αγορά ή ακόμα και τη ριζική αναδιάρθρωση αυτών. Τέτοιου
τύπου επενδύσεις χαρακτηρίζονται από σχετικά μικρό βαθμό κίνδυνου, καθώς η
επιχείρηση έχει ήδη κέρδη και το κόστος του σταδίου αυτού δεν είναι πολύ
μεγάλο. Επομένως, οι αποδόσεις της επένδυσης είναι μικρότερες των
προηγούμενων σταδίων (Plummer, 1987).


Mezzanine/Bridge

Χρηματοδότηση/Χρηματοδότηση

financing
"Γέφυρας”):

είναι

(Ενδιάμεση
τα

κεφάλαια

που

χρηματοδοτούν μια επιχείρηση που βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας για την
είσοδο στο χρηματιστήριο και φέρουν σχετικά χαμηλό κίνδυνο. Η ενδιάμεση
χρηματοδότηση είναι ένας τύπος μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, οπότε και
έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ένα τυπικό δανεισμό και λιγότερο μόνιμο
χαρακτήρα από το μετοχικό κεφάλαιο (Plummer, 1987). Αποτελεί ουσιαστικά
την γέφυρα ανάμεσα στην μετοχική και στη δανειακή χρηματοδότηση και
μπορεί να προσφερθεί είτε ως δάνειο με ομολογίες υψηλού τοκομεριδίου, είτε
ως μετοχικό κεφάλαιο μειωμένου κινδύνου. Η χρηματοδότηση διαρκεί από έξι
μήνες έως ένα χρόνο (Boivard, 1990).
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Management Buy Out-MBO’s (Εξαγορά από τη Διοίκηση): είναι

κεφάλαια τα οποία χορηγούνται στα διοικητικά στελέχη μιας εταιρείας
προκειμένου να μπορέσουν να εξαγοράσουν την παραγωγική γραμμή ή
ολόκληρη την επιχείρηση. Πρόκειται ουσιαστικά για την εξαγορά της
επιχείρησης με σκοπό την ριζική αναμόρφωσή της, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Ένωση Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (E.V.C.A.). Οι εν λόγω
επενδύσεις είναι πολύ μεγαλύτερες σε αξία συγκριτικά με αυτές των υπόλοιπων
σταδίων. Αυτή η εξαγορά χαρακτηρίζεται από επενδύσεις που αποφέρουν κέρδη
σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, παρουσιάζουν περιορισμένο βαθμό
κινδύνου, ενώ οι αποδόσεις τους δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Είναι σαφές ότι
ο κίνδυνος επένδυσης σε σχέση με τα προηγούμενα στάδια είναι χαμηλότερος,
ενώ δίνει την δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες να εισέλθουν στην αγορά.


Management Buy In-MBI’s (Κεφάλαιο Εξαγοράς Management):

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
(E.V.C.A.), τα ΜΒΙ’s είναι κεφάλαια τα οποία δίνονται σε επιχειρηματικό
στέλεχος ή σε νέα ομάδα management, που βρίσκονται εκτός της επιχείρησης,
για να την εξαγοράσουν με την βοήθεια του κεφαλαίου V.C. Πρόκειται για μια
όχι και τόσο συνηθισμένη επένδυση. Χαρακτηριστικό της είναι ότι το ύψος των
απαιτούμενων κεφαλαίων είναι μεγάλο αλλά και ότι οι αγοραστές της εταιρείας
είναι συγχρόνως ιδιοκτήτες-διευθυντές. Αυτού του είδους οι εξαγορές γίνονται
κυρίως σε επιχειρήσεις που χρειάζονται περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση ή
ακόμα και καινούργιες ιδέες από το εξωτερικό περιβάλλον (Boivard, 1990).


Turn Around/Rescue Finance (Χρηματοδότηση Ανόρθωσης/Στροφής):

είναι η εξαγορά ζημιογόνων επιχειρήσεων και η χρηματοδότησή τους με σκοπό
να μετατραπούν σε κερδοφόρες. Εκτός από turn around, αυτή η χρηματοδότηση
αναφέρεται και ως recovery situation. Η χρηματοδότηση στροφής δεν
παρατηρείται μόνο στα τελευταία στάδια των επιχειρήσεων, αλλά και στα
αρχικά, λόγω κακών προγραμματισμών από τον επιχειρηματία. Πρόκειται για
μια ώριμη επιχείρηση χωρίς πολλά περιθώρια ανάπτυξης, που έχει χάσει το
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα ή τα προϊόντα της να είναι τεχνολογικά
απαρχαιωμένα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια
προκειμένου η εταιρεία να επιβιώσει και οι επενδυτές θα πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικοί ότι η επιχείρηση έχει προοπτικές εξυγίανσης και ότι μελλοντικά θα
παρουσιάσει θετικές ταμειακές ροές. Η αλήθεια είναι ότι σαν είδος
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χρηματοδότησης δε χρησιμοποιείται πολύ συχνά (Boivard, 1990). Συνήθως, η
τελική έκβαση αυτής της χρηματοδότησης, είναι η πώληση της εταιρείας σε μια
μεγαλύτερη του ίδιου κλάδου.


Replacement

Finance

(Χρηματοδότηση

Αντικατάστασης):

στην

περίπτωση αυτή, παρατηρείται η αγορά ήδη υπαρχουσών μετοχών, από
επιχειρηματίες που φεύγουν από την επιχείρηση ή από τις οικογένειές τους,
δίνοντας στα funds δικαιώματα μειοψηφίας.
Μερικές φορές τα όρια μεταξύ των διαδοχικών κατηγοριών είναι δυσδιάκριτα και το
ρίσκο της επένδυσης μειώνεται σταδιακά όσο προχωρούμε από το Seed Capital προς το
Mezzazine Financing.

3.6 Πλεονεκτήματα των Κεφαλαίων Επιχειρηματικών
Συμμετοχών
Τα επιχειρηματικά κεφάλαια έχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα έναντι άλλων μορφών
χρηματοδότησης. Η επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει κεφάλαια επιχειρηματικού
κινδύνου, απολαμβάνοντας υπηρεσίες εκ μέρους των επιχειρήσεων των κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών που δρουν: α) με βάση την επιχείρηση που
χρηματοδοτείται, οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων διαθέτουν έμπειρα στελέχη,
άρτια καταρτισμένα, παρέχοντας έτσι στην επιχείρηση συμβουλές σχετικά με τις αγορές
που την συμφέρουν να δραστηριοποιηθεί, β) με βάση τη διαχείριση της επιχείρησης
που χρηματοδοτείται, επειδή παρέχουν συμβουλές σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης
και χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων με βάση την εμπειρία που
διαθέτουν από ομοειδείς επιχειρήσεις, γ) με βάση το προσωπικό της επιχείρησης που
χρηματοδοτείται, επειδή παρέχουν συχνά συμβούλους οι οποίοι είναι ειδικοί σε θέματα
προσλήψεων, δ) με βάση πρόσθετους πόρους, καθώς η εταιρεία επιχειρηματικών
κεφαλαίων έχει γνώσεις πάνω σε θέματα μισθοδοσίας, φορολογίας και νόμων.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, βέβαια, είναι ότι η επιχείρηση δεν υποχρεούται
στην παροχή εγγυήσεων για το κεφάλαιο που της παρέχεται. Έτσι, ακόμα και σε
περίπτωση αποτυχίας της επιχείρησης, η εταιρεία Venture Capital δεν προβαίνει στη
διεκδίκηση των χρημάτων που επένδυσε στην επιχείρηση, εφόσον βέβαια τηρηθούν οι
όροι της συμφωνίας μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων εταιρειών.
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3.7 Μειονεκτήματα των Κεφαλαίων Επιχειρηματικών
Συμμετοχών
Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση θα πρέπει να δώσει κάτι σε αντάλλαγμα για το
κεφάλαιο που της χορηγείται από την εταιρεία V.C. κι αυτό δεν είναι μόνο η παραλαβή
του κεφαλαίου που έχουν επενδύσει μαζί με ένα σύνηθες επιτόκιο. Στην
πραγματικότητα, υπάρχουν μερικά πράγματα που οι εταιρείες επιχειρηματικού
κεφαλαίου μπορούν να απαιτήσουν και που μπορούν να θεωρηθούν και τα κύρια
μειονεκτήματα αυτής της μορφής χρηματοδότησης.
Αυτά θα μπορούσαν να είναι: θέση στη διοίκηση της εταιρείας με σκοπό τη
γενική εποπτεία της, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικά προβλήματα,
θέση σε μετοχές της εταιρείας (συνήθως 60%), γεγονός που κάνει τον επιχειρηματία να
χάσει τον έλεγχο της εταιρείας του, θέση στη λήψη αποφάσεων της εταιρείας, καθώς
αφού έχουν μετοχές έχουν θέση και στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να
αποφασίσουν.
Άλλα πράγματα που μπορεί να επηρεάσει η εταιρεία επιχειρηματικών
κεφαλαίων είναι η εμπιστοσύνη του επιχειρηματία που χρηματοδοτείται, καθώς δεν
υπάρχει κάτι που μπορεί να τον διαβεβαιώσει ότι οι σκέψεις και οι ιδέες του δε θα
διαρρεύσουν. Τέλος, τα κεφάλαια δίνονται αφού επιτευχθούν κάποιοι στόχοι που έχουν
οριστεί σαν όροι και όχι εφάπαξ.

3.8 Venture Capital, Private Equity & Business Angels
Η σημασία των Venture Capitalists
Σύμφωνα με το Loiscono, o ρόλος των venture capitalists καθορίζεται κυρίως από την
ικανότητά τους να μειώνουν το κόστος της «ασύμμετρης πληροφόρησης».
Αναγνωρίζονται δύο σημαντικές μορφές ασύμμετρης πληροφόρησης: οι «κρυμμένες
πληροφορίες» που οδηγούν σε δυσμενή επιλογή και η «κρυμμένη δράση» που οδηγεί
σε ηθικό κίνδυνο.
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Η σημασία των Business Angels
Οι Business Angels είναι πλούσιοι ιδιώτες, οι οποίοι επενδύουν κατευθείαν σε νέες και
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο που
δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίου. Παρέχουν χρηματοδότηση με
αντάλλαγμα τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης και η
χρηματοδότηση αυτή μπορεί να είναι συμπληρωματική σε αυτή των Venture Capital,
παρέχοντας μικρότερα ποσά σε πιο πρώιμα στάδια επένδυσης σε σχέση με τη μέθοδο
των Venture Capital, στην ουσία δίνουν το αρχικό κεφάλαιο, τα πρώτα χρήματα για την
ίδρυση της επιχείρησης. Επίσης, προσφέρουν τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις
γνωριμίες τους στον αντίστοιχο επιχειρηματικό κλάδο και όχι μόνο.
Οι Sorheim και Landstrom (2001) κατηγοριοποίησαν σε 4 ομάδες τους Business
Angels, ανάλογα με την επενδυτική τους δραστηριότητα και τη διοικητική και
επιχειρηματική τους ικανότητα, ως εξής: «τυχαίοι» επενδυτές (χαμηλή δραστηριότητα,
μικρή ικανότητα), έμποροι (υψηλή δραστηριότητα, μικρή ικανότητα), αναλυτές
(χαμηλή δραστηριότητα, μεγάλη ικανότητα), «γνήσιοι» Business Angels (υψηλή
δραστηριότητα, μεγάλη ικανότητα).
Είναι γεγονός ότι οι επιχειρηματικοί άγγελοι αντιπροσωπεύουν μια πολύ καλή
πρακτική αφού έχουν ένα υψηλό επίπεδο επενδυτικής, διοικητικής και επιχειρηματικής
ανταγωνιστικής ικανότητας. Συνεπώς, αυτή η ομάδα μπορεί να θεωρηθεί η πιο
σημαντική κατηγορία επενδυτών η οποία μας δίνει μια εικόνα για το πώς λειτουργεί μία
άτυπη αγορά venture capital.
Οι επιχειρηματικοί άγγελοι όπως και οι venture capitalists επιλέγουν να επενδύσουν σε
μια επιχείρηση, η οποία προσφέρει προοπτική κεφαλαιακού κέρδους. Σε αντίθεση,
όμως με τους venture capitalists οι επιχειρηματικοί άγγελοι τείνουν να επενδύουν με
μικρότερα ποσά και σε ιδιωτικές εταιρίες στις οποίες υπάρχει ένας μικρός αριθμός
επενδυτών και κατόχων μετοχών.
Από έρευνες που έχουν γίνει φαίνεται ότι οι επιχειρηματικοί άγγελοι αναμένουν
συγκεκριμένες αποδόσεις από τις επενδύσεις τους και ότι συνεργάζονται με την
επιχείρηση πολύ πιο έντονα από τους venture capitalists. Σε γενικές γραμμές
διακρίνονται από μια μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία στο σύνολο των κινήσεων και
των αποφάσεών τους (Sorheim, 2003).
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Επίσης, ενδιαφέρονται περισσότερο για τους ανθρώπους παρά για τον
ανταγωνισμό και το ρίσκο που λαμβάνουν σε μια επένδυση όταν την αναλαμβάνουν.
Επιπλέον, έχουν την τάση να στηρίζονται περισσότερο στους εαυτούς τους παρά να
απευθύνονται σε άλλους για την ανάληψη του ρίσκου της επένδυσης (Fiet, Busenitz,
Moesel, 2005).

3.9 Venture Capital και Private Equity
Τα private equity ή τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια παρέχουν μετοχικό κεφάλαιο σε
μη εισηγμένες επιχειρήσεις, εκτός χρηματιστηρίου. Τα private equity χρησιμοποιούνται
για να παραχθούν νέα προϊόντα και τεχνολογίες, να αυξηθεί το κεφάλαιο κίνησης, να
γίνουν εξαγορές ή να ενδυναμωθεί ο ισολογισμός μιας επιχείρησης. Μπορούν ακόμα να
δώσουν λύσεις σε προβλήματα ιδιοκτησίας και διοίκησης.
Όπως και το venture capital έτσι και το private equity έχουν καθορισμένο
χρονικό ορίζοντα επένδυσης. Οι επενδύσεις που γίνονται με private equity δεν
ξεπερνούν τα 2 με 6 χρόνια. Οι επενδυτές συχνά αντιλαμβάνονται το private equity ως
μία επικίνδυνη μορφή επένδυσης. Τελικά όμως αποδεικνύεται να είναι πολύ πιο
ακίνδυνη από αυτό που θεωρείται. Μία private equity επένδυση μπορεί να
περιλαμβάνει άμεσες επενδύσεις, κεφάλαια, funds of funds, ή ακόμα και πιο εξωτικά
προϊόντα όπως τα collateralized fund obligations (CFOs) ή τα μεικτά χαρτοφυλάκια.
Όπως παρατηρούμε δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου ανάλογα με τον
χαρακτήρα του επενδυτή και το πόσο αποστρέφεται τον κίνδυνο.
Οι όροι venture capital και private equity διαφέρουν κυρίως ως προς το στάδιο
της ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση. Το venture capital
αναφέρεται σε επενδύσεις που γίνονται στα πρώιμα στάδια μιας επιχείρησης, ενώ το
private equity είναι ένας ευρύτερος όρος, ο οποίος περιλαμβάνει και επενδύσεις σε
μεταγενέστερα στάδια των επιχειρήσεων (www.evca.eu).
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3.10 Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (Τ.Α.ΝΕ.Ο.)
Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε (Τ.Α.ΝΕ.Ο.) συστήθηκε με το άρθρο 28
του Ν.2843/2000 και σκοπεύει στην συγχρηματοδότηση της ίδρυσης εταιρειών
κεφαλαίου και αμοιβαίων κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ. και
Α.Κ.Ε.Σ.) οι οποίες θα αναλαμβάνουν να επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρηματικές
δραστηριότητες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης.
Τα επενδυτικά σχήματα στα οποία θα συμμετάσχει το Τ.Α.ΝΕ.Ο. θα πρέπει να
επενδύουν σε εταιρικά μερίδια περιορισμένης ευθύνης ή σε μετοχές ή σε μετατρέψιμες
ομολογίες μικρών ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες κατά προτίμηση βρίσκονται
στα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους και η πραγματική και καταστατική τους έδρα
βρίσκεται στην Ελλάδα. Τα επενδυτικά αυτά σχήματα θα πρέπει να επενδύουν κατ'
ανώτατο όριο 1.000.000 ευρώ ανά εταιρεία ανά γύρο χρηματοδότησης και μέχρι
3.000.000 ευρώ ανά εταιρεία συνολικά. Το Τ.Α.ΝΕ.Ο. θα αναλαμβάνει μειοψηφικό
ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών
συμμετοχών στις οποίες θα επενδύει. Η διαχείριση των εταιρειών κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών στις οποίες το Τ.Α.ΝΕ.Ο. θα επενδύει θα πρέπει να
γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι επενδυτικές αποφάσεις των διαχειριστών θα
λαμβάνονται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Στόχος της εταιρίας είναι η στήριξη της
αγοράς κεφαλαίου ώστε αυτή να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική, καθώς και η
ανάπτυξη και εδραίωση της επιχειρηματικής κουλτούρας στη χώρα μας.
Συνεπώς, κύρια κριτήρια για τη συμμετοχή του Τ.Α.ΝΕ.Ο. στις εταιρίες
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών είναι η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα τους
καθώς και η συμβολή των χρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην
ανάπτυξη τομέων της νέας οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα, στα κριτήρια επιλογής επενδυτικών σχημάτων στα οποία θα
συμμετάσχει το Τ.Α.ΝΕ.Ο. περιλαμβάνονται: η ομάδα διαχείρισης, η αγορά, οι
προσδοκώμενες επενδύσεις, η επενδυτική στρατηγική, το μέγεθος του επενδυτικού
σχήματος, ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, οι προτεινόμενοι όροι και οι λοιποί επενδυτές.
Το Τ.Α.ΝΕ.Ο. ενδιαφέρεται κυρίως να επενδύσει σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται

σε

τομείς

της

νέας

οικονομίας,

όπως:

πληροφορική,

τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, βιοτεχνολογία, νέα υλικά, κ.λπ. Επίσης, το
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Τ.Α.ΝΕ.Ο. δεν θα φορολογείται αλλά θα φορολογούνται οι μέτοχοί του. Η τελευταία
αυτή πρόβλεψη (περί μη φορολόγησης της εταιρείας αλλά μόνο των κερδών των
μετόχων της) προβλέπεται, από τον νόμο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, και
για τα Α.Κ.Ε.Σ.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την λειτουργία του Τ.Α.ΝΕ.Ο. αναμένεται
να ενισχύσει την δραστηριότητα των εταιρειών Venture Capital στην Ελλάδα και να τις
ωθήσει να επενδύσουν σε περισσότερο (και περισσότερες) νέες επιχειρήσεις από ότι
έχουν επενδύσει μέχρι σήμερα, καθώς αποτελεί κοινό μυστικό ότι στη χώρα μας τα
V.C.’ s απέφευγαν ως τώρα τις επενδύσεις με υψηλό ρίσκο σε νέες επιχειρήσεις και
προτιμούσαν τα σχεδόν σίγουρα και πολλά λεφτά που απέφεραν οι επενδύσεις χαμηλού
ρίσκου, όπως για παράδειγμα χρηματοδοτήσεις εταιρειών με στόχο την είσοδό τους στο
Χρηματιστήριο (www.taneo.gr).

3.11 Πηγές Άντλησης Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Όπως οι εταιρίες ανταγωνίζονται για να βρουν χρηματοδότες, έτσι και οι Venture
Capital εταιρίες προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια
από διαφορετικές πηγές. Για να το επιτύχουν αυτό πρέπει να δείξουν όσο το δυνατόν
καλύτερες επιδόσεις, έτσι ώστε να προσφέρουν στους επενδυτές μία εναλλακτική
μορφή επένδυσης, με υψηλότερο ρίσκο αλλά πολύ υψηλότερες αποδόσεις.
Όταν καθιερώθηκε ο θεσμός των Venture Capital τα κεφάλαια προέρχονταν
κυρίως από πλούσιους ιδιώτες. Στην εποχή μας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλοι
οργανισμοί, όπως τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, ταμεία ασφαλίσεων και συντάξεων,
ασφαλιστικές εταιρίες, fund of funds κ.λπ. Τα κεφάλαια που προέρχονται από
εξωτερικές πηγές, όπως τα ασφαλιστικά

ταμεία ονομάζονται

«ανεξάρτητα»

(independents). Αυτά που προέρχονται από τη θυγατρική εταιρία ονομάζονται
«δεσμευμένα» (captives) και σε περιπτώσεις που γίνεται συνδυασμός των δύο μορφών
χρηματοδότησης, ονομάζονται «ημιδεσμευμένα» (semicaptives).
Η πηγή χρηματοδότησης από όπου θα προέρχονται τα κεφάλαια πιθανότατα να
επηρεάσει την επιλογή της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης. Και αυτό διότι εάν για
παράδειγμα προέρχονται από ιδιώτες, η διάρκεια της επένδυσης δε θα είναι τόσο
μεγάλη σε σχέση με τη χρηματοδότηση από ασφαλιστικά ταμεία, όπου ο χρονικός
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επενδυτικός ορίζοντας θα είναι μακρύτερος. Επίσης, οι πηγές άντλησης κεφαλαίων
διαφέρουν από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από την επενδυτική φιλοσοφία του κοινού,
το θεσμικό πλαίσιο, το βαθμό της κρατικής παρέμβασης στην προώθηση του
συγκεκριμένου θεσμού κ.ά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Factoring (Πρακτορεία Επιχειρηματικών
Απαιτήσεων)
4.1 Γενικά
Το factoring, το οποίο στα ελληνικά σημαίνει Πρακτορεία Επιχειρηματικών
Απαιτήσεων, αποτελεί μία τριμερή σχέση ανάμεσα σε έναν Πράκτορα (Τράπεζα ή
εταιρεία factoring), έναν Προμηθευτή (πωλητή προϊόντων ή υπηρεσιών) και τον
Οφειλέτη του (αγοραστή προϊόντων ή υπηρεσιών). Ο Προμηθευτής είναι κατ’ ουσία ο
πελάτης του Πράκτορα, ενώ ο Οφειλέτης είναι ο πελάτης του Προμηθευτή. Ο όρος
αυτός προέρχεται από τις συναλλαγές που διενεργούνται: ο Προμηθευτής προμηθεύει
τον Οφειλέτη με προϊόντα ή υπηρεσίες, ο Οφειλέτης οφείλει στον Προμηθευτή την
πληρωμή των αγορασθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών και ο Πράκτορας αναλαμβάνει
την πρακτορεία των επιχειρηματικών απαιτήσεων του Προμηθευτή έναντι του
Οφειλέτη του.
Ουσιαστικά, το factoring αποτελεί μία σύμβαση μεταξύ ενός πράκτορα (factor)
και μίας επιχείρησης πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία.
ο πρώτος αναλαμβάνει την είσπραξη των απαιτήσεων της επιχείρησης, που πηγάζουν
από την πώληση προϊόντων της ή την παροχή υπηρεσιών. Ως πράκτορες κυρίως
λειτουργούν τράπεζες ή θυγατρικές τους εταιρείες οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό
αντικείμενο δραστηριότητας την παρακολούθηση και είσπραξη των απαιτήσεων για
λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων (Γεωργιάδης, 2000).
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Στο πλαίσιο της σύμβασης factoring, ο προμηθευτής, εκχωρεί το σύνολο των
υπαρχόντων και μελλοντικών, βραχυπρόθεσμων, τιμολογιακών απαιτήσεών της στον
πράκτορα (factor). Αυτός με τη σειρά του υποχρεούται, ανάλογα με τα συμφωνηθέντα
στη σύμβαση, να προεξοφλεί, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τις εκχωρηθείσες
απαιτήσεις, αναλαμβάνοντας ενδεχομένως και τον κίνδυνο αφερεγγυότητας των
οφειλετών και να προβαίνει στη λογιστική και νομική τους παρακολούθηση, καθώς και
στην είσπραξή τους από τους οφειλέτες. Ο factor για τις υπηρεσίες που παρέχει
δικαιούται αμοιβή, η οποία συνίσταται συνήθως σε ένα ποσοστό επί της αξίας των
απαιτήσεων.
Οι συναλλαγές βέβαια για τις οποίες μπορεί να γίνει μία σύμβαση factoring
είναι μόνο αυτές, στις οποίες και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη είναι έμποροι ή
επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα δηλαδή και όχι ιδιώτες ή καταναλωτές, φυσικά
πρόσωπα (Βάθης, 1995).
Από τα προαναφερθέντα γίνεται κατανοητό ότι ο πράκτορας παρέχει
χρηματοδοτικές, διαχειριστικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με τις
οποίες συμβάλλεται με αποτέλεσμα να τις απαλλάσσει από μεγάλο όγκο εργασίας,
κυρίως από την ανάγκη διατήρησης οργανωμένου λογιστηρίου και δεύτερον, να τους
προσφέρει την αναγκαία ρευστότητα και εξασφάλιση απέναντι στους οφειλέτες τους.

4.2 Γενικά χαρακτηριστικά της Πρακτορείας Επιχειρηματικών
Απαιτήσεων
Το factoring είναι μια μορφή εμπορικής χρηματοδότησης, δηλαδή μια συμβατική σχέση
στα πλαίσια της οποίας μια εταιρία factoring αγοράζει το σύνολο ή το μέρος των
απαιτήσεων του πελάτη της, οι οποίες προέρχονται από πώληση ή εξαγωγή
εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών, χορηγεί προκαταβολές, καλύπτει τον πιστωτικό
κίνδυνο του πελάτη της και αναλαμβάνει την διαχείριση των παραπάνω εκχωρουμένων
απαιτήσεων σε αυτήν απαιτήσεων. Οι εν λόγω απαιτήσεις είναι συνήθως βραχυχρόνιας
διάρκειας (3 με 6 μηνές) και προέρχονται κυρίως από την πώληση καταναλωτικών
αγαθών σε επιχειρήσεις.
Η πρακτορεία απαιτήσεων χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω γεγονότα: ο
πράκτορας των επιχειρηματικών απαιτήσεων δεν ενεχυριάζει τις απαιτήσεις των
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πελατών του για την εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεών του, αλλά τις εκχωρεί και
αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο και επιβαρύνεται ο ίδιος αν ο τρίτος οφειλέτης δεν
μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η οποία δημιουργεί
στενή και διαρκή σχέση ανάμεσα στον πράκτορα και τον πελάτη του. Το περιεχόμενό
της πρακτορείας απαιτήσεων είναι η εκχώρηση απαιτήσεων στον πράκτορα με ή χωρίς
δικαίωμα αναγωγής, η εξουσιοδότηση για την είσπραξή τους, η χρηματοδότηση του
προμηθευτή με προεξόφληση των απαιτήσεων, η λογιστική ή νομική παρακολούθηση
των απαιτήσεων, η διαχείρισή τους και ή ολική ή μερική κάλυψη του πιστωτικού
κινδύνου του προμηθευτή.
Έπειτα αντικείμενο εκχώρησης υπάρχει περίπτωση να είναι και απαιτήσεις,
έναντι πελατών στο εξωτερικό, από εξαγωγική δραστηριότητα, όπως επίσης και
απαιτήσεις οίκων του εξωτερικού έναντι πελατών τους στην Ελλάδα από εισαγωγική
δραστηριότητα. Με το άρθρο 4 του νόμου (Ν.1905/1990) το factoring. μπορεί να
ασκηθεί είτε από τράπεζες, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα είτε από ανώνυμες εταιρίες, με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση της
δραστηριότητας αυτής. Ωστόσο, απαιτείται ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος,
καθώς επίσης το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των ανωνύμων εταιριών δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από το ήμισυ του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου που
απαιτείται για την σύσταση ανωνύμων τραπεζικών εταιριών. Η καταβολή του
παραπάνω κεφαλαίου απαιτείται και για την χορήγηση αδείας εγκατάστασης και
λειτουργίας στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών
απαιτήσεων τρίτων.

4.3 Διαδικασία της Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
Τα γεγονότα που λαμβάνουν μέρος κατά τη διαδικασία της πρακτορεία απαιτήσεων
είναι τα παρακάτω: ο προμηθευτής είναι πελάτης της εταιρείας πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων και εκχωρεί σε αυτήν τη διαχείριση των απαιτήσεών της
έναντι

του

πελάτη του, με συμφωνημένο ποσοστό αμοιβής

και

επιτόκιο

χρηματοδότησης, αφού ολοκληρωθεί η εμπορική πράξη και εκδοθεί το τιμολόγιο, ο
προμηθευτής στέλνει αντίγραφο του τιμολογίου στην εταιρεία πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων και την ενημερώνει για το συμφωνημένο τρόπο
πληρωμής. Στη συνέχεια, ο προμηθευτής ενημερώνει τον πελάτη-οφειλέτη για την
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εκχώρηση της απαίτησης στην εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Η
εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων προκαταβάλει άμεσα (μετρητοίς) το
80-85% της αξίας του τιμολογίου στον προμηθευτή και αναλαμβάνει τη διαχείριση
είσπραξης της συνολικής επιχειρηματικής απαίτησης. Αφού περάσει ο χρόνος πίστωσης
και

εισπραχθεί

η

επιχειρηματική

απαίτηση

από

την

εταιρεία

πρακτορείας

επιχειρηματικών απαιτήσεων, γίνεται η εκκαθάριση της συγκεκριμένης πράξεως,
δηλαδή πιστώνει τον πελάτη της (προμηθευτής) με το σύνολο της αξίας του
εισπραχθέντος τιμολογίου κρατώντας την αμοιβή της για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και
τους τόκους για το ποσό και το χρόνο της χρηματοδότησης.
Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, η εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών
απαιτήσεων παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και ενημερώνει άμεσα τον πελάτη
της σχετικά με τη φερεγγυότητα του οφειλέτη αλλά και κάθε υποψήφιου πελάτηοφειλέτη.

4.4 Βασικά Είδη της Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
Παγκοσμίως δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να καλύπτει το factoring κι έτσι
δημιουργήθηκαν από την ίδια την πράξη διάφορες μορφές και πρακτικές του θεσμού.
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την δυνατότητα να προσαρμόσουν το factoring στις
ανάγκες τους και στις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς. Σε πολλές χώρες υπάρχουν
μορφές, που δεν υπάρχουν σε άλλες. Οι μορφές αυτές του factoring με σημαντικότερο
κριτήριο διαφοροποίησης τις κύριες λειτουργίες του (χρηματοδοτική, ασφαλιστική και
διαχειριστική) μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
Γνήσιο και νόθο factoring, που γνήσιο factoring εννοείται το αρχικό αμερικάνικο
πρότυπο του factoring (Old-Line Standard Factoring) που επιτελεί και τις τρεις
λειτουργίες του θεσμού (χρηματοδοτική, διαχειριστική και ασφαλιστική). Κύριο
χαρακτηριστικό αυτού του είδους factoring είναι η εκ μέρους του πράκτορα κάλυψη
του κινδύνου αφερεγγυότητας των οφειλετών του προμηθευτή, που συνεπάγεται την
περαιτέρω αδυναμία του να στραφεί κατά του προμηθευτή σε περίπτωση που δεν
εισπράξει τις εκχωρημένες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.
Αυτό το είδος, διακρίνεται περαιτέρω σε γνήσιο factoring προκαταβολών και σε
γνήσιο factoring με προεξόφληση. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι στο πρώτο ο
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πράκτορας υποχρεούται να καταβάλλει την αξία της εκχωρούμενης απαίτησης κατά την
χρονική στιγμή που θα καταστεί αυτή ληξιπρόθεσμη, καταθέτοντας ωστόσο μέχρι τότε
στον ανοιχτό λογαριασμό που διατηρεί με τον προμηθευτή προκαταβολές της αξίας
αυτής της τάξεως του 90% τις οποίες ο προμηθευτής μπορεί να αναλάβει και οι οποίες
εφόσον αναληφθούν από τον προμηθευτή πριν καταστεί η απαίτηση εκχωρητή
επιβαρύνονται με τόκο. Αντίθετα, στην δεύτερη περίπτωση ακολουθείται η πρακτική
της προεξόφλησης των πιστωτικών τίτλων, δηλαδή ο πράκτορας με την εκχώρηση της
απαίτησης καταβάλει την αξία της στον προμηθευτή εφόσον όμως αφαιρέσει πρώτα την
συμφωνημένη προμήθεια του για την παροχή των υπηρεσιών του και την ανάληψη του
πιστωτικού κινδύνου, καθώς και τον προεξοφλητικό τόκο που αντιστοιχεί στο ποσό της
απαίτησης. Ο προμηθευτής δε, με τη σειρά του μπορεί άμεσα να αναλάβει το χρηματικό
ποσό, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνσή του.
Στο νόθο factoring δεν καλύπτεται ο πιστωτικός κίνδυνος και επομένως ο
πράκτορας σε περίπτωση που δεν εισπράξει την εκχωρηθείσα σε αυτόν απαίτηση από
τον οφειλέτη της, δικαιούται να στραφεί κατά του προμηθευτή προκειμένου να
ικανοποιηθεί. Έχει δηλαδή το λεγόμενο δικαίωμα αναγωγής γι’ αυτό και το νόθο
factoring ονομάζεται και factoring με δικαίωμα αναγωγής.
Αυτό το είδος κυριάρχησε στην Ευρώπη κατά τα πρώτα χρόνια της διάδοσής του λόγω
της πάγιας τακτικής των εμπόρων να μην αναλαμβάνουν τον κίνδυνο αφερεγγυότητας
των οφειλετών. Ούτε αυτή η μορφή factoring εξασφαλίζει απόλυτα τον πράκτορα
καθώς και να ασκήσει το δικαίωμα αναγωγής του κατά του προμηθευτή δεν είναι
σίγουρο ότι θα ικανοποιηθεί.
Όμως, ο πράκτορας εξασφαλίζεται συγκριτικά με άλλους χρηματοδοτικούς
θεσμούς, αφού έχει τη δυνατότητα ελέγχου της φερεγγυότητας και της συνέπειας των
οφειλετών και του προμηθευτή, ενώ αποκτά και κάποια δικαιώματα του προμηθευτή
έναντι των οφειλετών του όπως την επιφύλαξη της κυριότητας των εμπορευμάτων που
αποτελούν το αντικείμενο συναλλαγής από το οποίο προκύπτουν οι εκχωρούμενες
απαιτήσεις. Πρέπει να τονιστεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το factoring
λειτουργεί εν μέρει ως γνήσιο και εν μέρει ως νόθο, καθώς για κάποιες απαιτήσεις και
για κάποιους πελάτες ο πράκτορας αναλαμβάνει την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου,
ενώ για κάποιους άλλους όχι. Ωστόσο ακόμη και αν αναλάβει τον κίνδυνο
αφερεγγυότητας ενός πελάτη σε κάθε περίπτωση θέτει ένα ανώτατο όριο-πλαφόν πάνω
από το οποίο δεν καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο και επομένως διατηρεί για το
υπερβάλλον δικαίωμα αναγωγής κατά του προμηθευτή. Κατ’ αυτό τον τρόπο λοιπόν και
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στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης factoring αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με την κάθε
περίπτωση σε γνήσιο ή νόθο (Ψυχομάνης, 1996).
Εμφανές και αφανές factoring: εδώ αυτό που καθορίζει τη μορφή είναι το κατά πόσο η
εκχώρηση έχει αναγγελθεί στον οφειλέτη ή όχι. Κατά το άρθρο 2 του Ν.1905/1990 για
την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, η σύμβαση αναγγέλλεται εγγράφως στον
οφειλέτη. Παρά που η μη αναγγελία της εκχώρησης δεν συνεπάγεται και ακυρότητα
αυτής, απλώς ο πράκτορας δεν δικαιούται να ζητήσει από τον οφειλέτη να καταβάλλει
σε αυτόν (Βάθης, 1995). Επομένως εφόσον δεν υπάρχει απαγόρευση από το νόμο το
factoring μπορεί να συμφωνηθεί είτε ως εμφανές είτε ως αφανές.
Έτσι στο εμφανές, ο προμηθευτής ειδοποιεί εγγράφως τον οφειλέτη για την
εκχώρηση με επιστολή ή με μνεία της εκχώρησης και του ονόματος του πράκτορα πάνω
στο τιμολόγιο, ο οφειλέτης με τη σειρά του υποχρεούται να καταβάλλει και
ελευθερώνεται μόνο αν καταβάλλει στον πράκτορα. Το είδος αυτό factoring
συνδυάζεται συνήθως με το γνήσιο factoring.
Ενώ, στο αφανές factoring η εκχώρηση δεν αναγγέλλεται στον οφειλέτη και
αυτός υποχρεούται να καταβάλλει μόνο στον αντισυμβαλλόμενό του προμηθευτή. Η
μέθοδος αυτή ακολουθείται συνήθως, επειδή οι προμηθευτές δεν επιθυμούν να
γνωστοποιείται στους τρίτους ότι έχουν ανάγκη χρηματοδότησης καθώς θεωρούν ότι
κατ’ αυτόν τον τρόπο ζημιώνεται η καλή τους φήμη και το γόητρό τους. Γι’ αυτό και
δεν γνωστοποιούν την εκχώρηση στους οφειλέτες με αποτέλεσμα την είσπραξη των
απαιτήσεων από τον προμηθευτή και την μετέπειτα χωρίς καθυστέρηση απόδοση της
αξία τους από αυτόν στον πράκτορα. Αυτός ο τρόπος, βέβαια αποφεύγεται, επειδή
υπάρχει ο κίνδυνος μη επιστροφής της αξίας των μεταβιβασμένων απαιτήσεων στον
πράκτορα. Υπάρχει κι ένας πρακτικός τρόπος που ακολουθείται και μια μέση λύση,
σύμφωνα με την οποία συνάπτεται αφανές factoring αλλά στα τιμολόγια που
παραδίνονται στους οφειλέτες αναφέρεται ότι η πληρωμή θα γίνεται με κατάθεση των
χρημάτων σε ένα συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό ο δικαιούχος του οποίου με
βάση συμφωνία των μερών είναι πάντα ο πράκτορας γεγονός το οποίο δεν
γνωστοποιείται στον οφειλέτη (Ψυχομάνης, 1996).
Έτσι, δεν ζημιώνεται ούτε ο πράκτορας εφόσον δεν κινδυνεύει να μην αναλάβει
τα ποσά που δικαιούται, ούτε ο προμηθευτής του οποίου η φήμη διασφαλίζεται.
Εγχώριο και διεθνές factoring: στο πρώτο τόσο ο προμηθευτής όσο και ο πελάτης
βρίσκονται στην ίδια χώρα και επομένως η σύμβαση factoring εξελίσσεται σε μία χώρα.
45

Αντίθετα, διεθνές factoring υπάρχει στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του προμηθευτή
προέρχονται από την αλλοδαπή στην οποία αυτός εξάγει τα προϊόντα του.(Ψυχομάνης,
1996).
Στην εγχώρια πρακτορεία απαιτήσεων, η σύμβαση διεξάγεται με έναν από τους
παρακάτω τρόπους:
1.

Factoring με ή χωρίς χρηματοδότηση: αν επιχείρηση δεν έχει ανάγκη

από κεφάλαιο κινήσεως, τότε οι απαιτήσεις πιστώνονται από τον πράκτορα στο
λογαριασμό της, την ημέρα που πραγματοποιείται η πληρωμή εκ μέρους του
πελάτη (maturity factoring και

ο πράκτορας αναλαμβάνει, είτε μόνο τη

λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των απαιτήσεων, είτε συγχρόνως και
την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (Βάθης, 1995). Το factoring χωρίς
χρηματοδότηση (maturity factoring) χρησιμοποιείται κυρίως από μικρές
επιχειρήσεις σαν μία εναλλακτική επιλογή της ασφάλισης του πιστωτικού
κινδύνου της απαίτησης. Καλύπτει όλες τις διοικητικές δραστηριότητες των
πωλήσεων, τη λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη των τιμολογίων και την
ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου. Ο διακανονισμός που γίνεται (μεταξύ
πράκτορα και προμηθευτή) είναι αυτός της πλήρους εξυπηρέτησης, αλλά χωρίς
την προκαταβολή ή προπληρωμή του προμηθευτή από τον πράκτορα και
επιπλέον χωρίς την αύξηση του χρηματοδοτικού κόστους (Μητσιόπουλου,
1989). Το factoring με χρηματοδότηση ή bulk factoring συνίσταται στη
χρηματοδότηση του ύψους των εισπρακτέων λογαριασμών του προμηθευτήεκχωρητή χωρίς την εγγύηση της ρευστοποίησης ή της εξασφάλισης της
είσπραξης των τιμολογίων. Τα τιμολόγια εδώ λειτουργούν ως εγγύηση, ως ένα
είδος

εμπράγματης

ασφάλειας.

Το

bulk

factoring

είναι

μία

μορφή

χρηματοδότησης με ενέχυρο των εκχωρηθέντων για είσπραξη λογαριασμών. Οι
εισπρακτέοι λογαριασμοί δηλαδή χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για την κάλυψη
ενός τραπεζικού δανείου και χρησιμοποιείται, όταν μια επιχείρηση χρειάζεται
ρευστά κ.λπ. (Μητσιόπουλου, 1989).
2.

Factoring με ή χωρίς αναγωγή: με το πρώτο να στηρίζεται στο ποιος θα

αναλάβει το ρίσκο των απλήρωτων τιμολογίων. Δηλαδή, αν ο πράκτορας έχει το
δικαίωμα να επιστρέφει τα απλήρωτα τιμολόγια στον προμηθευτή-εκχωρητή
έναντι καταβολής του αντίστοιχου ποσού. Στην πραγματικότητα, τις
περισσότερες φορές ο πράκτορας αρχίζει με το δικαίωμα αναγωγής, ώστε να
πειστεί για τη φερεγγυότητα των πελατών του και στη συνέχεια εφαρμόζει το
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χρηματοδοτικό θεσμό χωρίς δικαίωμα αναγωγής (Βασιλείου-Ηρειώτης 2008).
Επίσης, το factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής (with out recourse) είναι η
περίπτωση όταν πράκτορας δεν έχει το δικαίωμα να επιστρέφει τα απλήρωτα
τιμολόγια στον προμηθευτή-εκχωρητή και αναλαμβάνει το ρίσκο αυτών
(Μητσιόπουλου 1989).
3.

Factoring εμπιστευτικό και μη εμπιστευτικό: στην περίπτωση του

εμπιστευτικού factoring (disclosed factoring) η συμφωνία μεταξύ προμηθευτή
και πράκτορα διατηρείται μυστική και δεν ανακοινώνεται στον πελάτη εκτός
εάν αυτός δεν εκπληρώσεις τις υποχρεώσεις του (Γαλάνης, 2000). Η συμφωνία
αυτή γίνεται συνήθως για να προστατευθεί ο factor από πελάτες που έχουν
υψηλό ρίσκο. Το μη εμπιστευτικό factoring (undisclosed factoring) αναφέρεται
στην περίπτωση όπου έχει ανακοινωθεί στον πελάτη η συμφωνία που έχει
προηγηθεί μεταξύ του προμηθευτή και του πράκτορα. Η ανακοίνωση αυτή
γίνεται με διάφορους τρόπους. Συνήθως αναγράφεται πάνω στα τιμολόγια το
όνομα πράκτορα στο οποίο αυτά έχουν εκχωρηθεί.
4.

Factoring τριμερούς συνεργασίας: τα εμπλεκόμενα μέρη στη συμφωνία

είναι ο factor, ο προμηθευτής και η τράπεζα. Ο factor λόγω κεφαλαιακής
επάρκειας ζητά βοήθεια από την τράπεζα και αναλαμβάνει να παρέχει ότι
προβλέπεται, ενώ η τράπεζα χρηματοδοτεί απευθείας τον προμηθευτή, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις που έχουν εκχωρηθεί στον factor. Αυτή η συμφωνία για
παράδειγμα συνήθως συμπράττεται από εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν το
Δημόσιο (Δήμους, Νομαρχίες, Δημόσια Νοσοκομεία κ.α.) όπου συνήθως
υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση (περί των 2 χρόνων περίπου), ενώ οι factors
αναλαμβάνουν υποχρεώσεις με μέση πίστωση 6 μηνών το ανώτερο από το
Δημόσιο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Έτσι, οι εκχωρητές
ενεχυριάζουν τα τιμολόγιά τους στην τράπεζα, η οποία τους χρηματοδοτεί αλλά
όχι στο 100%. Η τράπεζα από τη μεριά της για να εξασφαλιστεί τους ανοίγει
έναν αλληλόχρεο λογαριασμό που τους χρεώνει τα λεφτά όταν αυτή τα
εισπράξει, υπογράφει μια τριμερή σύμβαση όπου ο εκχωρητής χρηματοδοτείται
από την τράπεζα, ενώ ο factor αναλαμβάνει τη λογιστική διαχείριση των
τιμολογίων και όλα όσα υπόκεινται στις υποχρεώσεις του.
Στην περίπτωση του διεθνούς factoring που είναι πιο περίπλοκη η σύμβαση
factoring διεξάγεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
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Το σύστημα των δύο πρακτόρων, που αποτελεί την πιο χαρακτηριστική

μορφή διεθνούς factoring, απαιτεί την συνεργασία δύο πρακτόρων και
λειτουργεί με τον εξής τρόπο: πριν ακόμα αποφασίσει ο προμηθευτής την
εξαγωγή των εμπορευμάτων του διαβιβάζει στον πράκτορα που βρίσκεται
εγκατεστημένος στην χώρα του και αποκαλείται συνήθως export factor, όλα τα
στοιχεία που απαιτούνται για να συλλέξει ο τελευταίος πληροφορίες σχετικά με
τη φερεγγυότητα του αλλοδαπού πελάτη. Τις πληροφορίες αυτές ο export factor
αντλεί από τον ανταποκριτή του πράκτορα, που βρίσκεται εγκατεστημένος στην
χώρα του εισαγωγέα και ονομάζεται import factor. Στη συνέχεια και εφόσον
υπάρχει η διαπίστευση του import factor και η εκ μέρους του ανάληψη του
κινδύνου αφερεγγυότητας του εισαγωγέα, εκχωρούνται στον export factor οι
απαιτήσεις και του μεταβιβάζονται τα τιμολόγια τα οποία αυτός με την σειρά
του θα διαβιβάσει στον import factor προκειμένου να φροντίσει ο τελευταίος για
την είσπραξη των απαιτήσεων. Έτσι, ο export factor αναλαμβάνει την
χρηματοδότηση του προμηθευτή και ο import factor τη διαχείριση των
απαιτήσεων, δηλαδή τη λογιστική και νομική παρακολούθησή, την είσπραξή
τους και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Επομένως αντιστοίχως
διαμορφώνεται και η αμοιβή τους με τον export factor να παρακρατεί το 1/3 της
προμήθειας και τον import factor τα 2/3 αυτής (Βάθης, 1995).


Άμεσο εξαγωγικό factoring: ο ρόλος του import factor περιορίζεται

συνήθως στην είσπραξη μόνο και την νομική παρακολούθηση των απαιτήσεων.
Αυτό συμβαίνει διότι ο προμηθευτής απευθύνεται σε έναν πράκτορα της χώρας
εγκατάστασής του, ο οποίος και αναλαμβάνει την χρηματοδότηση του
προμηθευτή και τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του εισαγωγέα. Προκειμένου
όμως να προστατευθεί, καθώς δεν έχει την δυνατότητα να προβεί σε
εξαντλητικό έλεγχο της φερεγγυότητας του οφειλέτη, ο προμηθευτής συνάπτει
υποχρεωτικά μία σύμβαση ασφαλίσεως πιστώσεως με μία ιδιωτική ασφαλιστική
εταιρία ή κρατικό οργανισμό και εκχωρεί τα δικαιώματα του από αυτή στον
πράκτορα (Ψυχομάνης, 1996).


Άμεσο εισαγωγικό factoring: ο προμηθευτής απευθύνεται απευθείας σε

αλλοδαπό πράκτορα ανάλογα με τη χώρα εξαγωγής των προϊόντων του. Στην
περίπτωση αυτή δεν υπάρχει χρηματοδότηση του προμηθευτή, ενώ ο τελευταίος
διατρέχει ποικίλους κινδύνους λόγω της διαφορετικής νομοθετικής ρύθμισης
του factoring στις χώρες εισαγωγής των προϊόντων. Έτσι, το άμεσο εισαγωγικό
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factoring δε συνηθίζεται και αποτελεί συνήθως την έσχατη λύση στην
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν βρίσκει ημεδαπό πράκτορα που να
αναλαμβάνει τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του αλλοδαπό οφειλέτη (Ψυχομάνης,
1996).


Factoring αντιστήριξης: υπάρχουν εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες

διοχετεύουν τα προϊόντα τους στις ξένες αγορές μέσω θυγατρικών εταιριών που
διατηρούν στις χώρες εισαγωγής των προϊόντων. Έτσι, ο αλλοδαπός πράκτορας
συνάπτει σύμβαση εγχωρίου factoring με την θυγατρική εταιρία και δεσμεύεται
ότι θα καταβάλει στον πράκτορα της ημεδαπής το ποσοστό που του αναλογεί
από τις προκαταβολές που εισπράξεις που πληρώνει στην θυγατρική.
Αντίστοιχα, ο ημεδαπός πράκτορας δεσμεύεται κατά τον ίδιο τρόπο απέναντι
στην μητρική εταιρία (Ψυχομάνης, 1996).
Ειδικές Κατηγορίες της Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
Αρχικά, είναι συχνό φαινόμενο στην πράξη να συμμετέχει στη σύμβαση factoring και η
τράπεζα του προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για συμμετοχικό
factoring, το οποίο διέπεται από τις επί μέρους συμφωνίες των συμβαλλομένων σχετικά
με τα ποσοστά συμμετοχής της τράπεζας τόσο στα δικαιώματα από τον δεσμευμένο
λογαριασμό του προμηθευτή, όσο και στην κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, καθώς
και με το ύψος της χρηματοδότησης του προμηθευτή εκ μέρους της τράπεζας.
Επίσης, το factoring ανάλογα με το αν γίνονται προκαταβολές-προεξοφλήσεις
των απαιτήσεων διακρίνεται σε καταληκτικό factoring, στο οποίο δεν επιτρέπονται οι
προκαταβολές και επομένως δεν υπάρχει χρηματοδοτική λειτουργία και σε factoring
προπληρωμών στο οποίο ο πράκτορας προβαίνει σε προεξόφληση ή σε προκαταβολή
των απαιτήσεων του προμηθευτή.
Αντίστοιχα στο αυτοεξυπηρετούμενο factoring απουσιάζει η διαχειριστική
λειτουργία την οποία επωμίζεται η ίδια η επιχείρηση και ο πράκτορας αναλαμβάνει
μόνο την χρηματοδότηση και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Αυτό το είδος
προτιμάται από επιχειρήσεις με οργανωμένο λογιστήριο και έχει το πλεονέκτημα ότι οι
τελευταίες απαλλάσσονται από την καταβολή προμήθειας στον πράκτορα γι’ αυτές τις
υπηρεσίες και από την ανεπιθύμητη σε αυτές πρόσβαση του πράκτορα στην
οργανωτική δομή της επιχείρησης.
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Τέλος, αναφέρονται στην θεωρία δύο είδη factoring, το αμιγώς χρηματοδοτικό
και το διαχειριστικό factoring ως καταχρηστικές μορφές του θεσμού. Στο πρώτο οι
απαιτήσεις εκχωρούνται στον πράκτορα με μόνο σκοπό να χρηματοδοτήσει αυτός τον
προμηθευτή, χωρίς ανάληψη οποιουδήποτε κινδύνου ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης
των απαιτήσεων. Όσον αφορά δε το δεύτερο είδος, το οποίο υπάρχει περισσότερο στη
θεωρία παρά στην πράξη, σε αυτό η μόνη υποχρέωση του πράκτορα είναι η λογιστικήνομική παρακολούθηση και η είσπραξη των απαιτήσεων για λογαριασμό του
προμηθευτή (Ψυχομάνης, 1996).

4.5 Πλεονεκτήματα της Πρακτορείας Επιχειρηματικών
Απαιτήσεων
Για την επιχείρηση
Η χρήση του factoring σαν εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, προσφέρει πολλαπλές
ωφέλειες στην επιχείρηση οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την παραγωγική και
αποδοτική ανάπτυξη της. Γενικότερα, οι υπηρεσίες factoring δίνουν τη δυνατότητα
στην επιχείρηση να εκλογικεύσει την οργανωτική και λειτουργική δομή της, να
περιορίσει το κόστος της, να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της, ενώ θα
επικεντρώνει την προσοχή και δράση της στη συνεχή ανάπτυξή της.
Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων προσφέρει στην επιχείρηση συνεχή
και άμεση ρευστότητα ανάλογη με το ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησης, επιτρέποντας
έτσι την επέκταση των δραστηριοτήτων και αγοραστικών δυνατοτήτων της. Μπορεί να
παρακολουθεί πιο αποδοτικά και εύκολα τις απαιτήσεις της, εξοικονομώντας πολύτιμο
χρόνο για την προώθηση των εργασιών της, βοηθά στην έγκυρη εκτίμηση της
πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο επισφαλών
απαιτήσεων. Μπορεί και βελτιώνει τη χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας όπως
παρουσιάζεται μέσα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, επειδή εμφανίζεται
μειωμένη δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας, καθώς η χρηματοδότηση μέσω
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων δεν εμφανίζεται στο παθητικό ως
υποχρέωση, αλλά στο ενεργητικό ως διαθέσιμα.
Επίσης, η πρακτορεία απαιτήσεων παρέχει ασφαλιστική κάλυψη των εξαγωγών
και των αντίστοιχων απαιτήσεων για τον εξαγωγέα, επιδρά ευμενώς στην σύνθεση του
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κόστους, μεταβάλλοντας την σχέση μεταξύ του Σταθερού και Μεταβλητού Κόστους, με
τάση επικρατήσεως του Μεταβλητού που καθίσταται αρκετά πιο ευέλικτο για την
επιχείρηση, μπορεί και παρέχει σταθερότητα εισροών για την επιχείρηση και κατά
συνέπεια γίνεται καλύτερη η κατάρτιση των ταμειακών προγραμματισμών και τέλος
όσον αφορά τα πλεονεκτήματα για την επιχείρηση, της δίνει την ευκαιρία

να

αξιοποιήσει την ευρεία εμπειρία και γνώση που διαθέτει ένας factor σε έναν ή
περισσότερους κλάδους, την καλή του φήμη, τις γνωριμίες του, αλλά και τις ευρύτερες
τεχνικές κι οικονομικές γνώσεις που διαθέτει (Ψυχομάνης, 1996).
Για την Εθνική Οικονομία
Το factoring μπορεί και καταπολεμά θετικά το παραεμπόριο και την παραοικονομία,
είναι η αιτία ώστε τα αργά χρηματικά κεφάλαια, τα οποία προέρχονται από την
αποταμίευση, να καθίστανται ενεργά μέσω των factors, οι οποίοι τα βρίσκουν από την
χρηματαγορά. Επίσης, η ταχύτητα και η συνεχή ροή με την οποία λειτουργεί το
factoring, αποτελεί λόγο ώστε να αναπτύσσονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Με το factoring δημιουργείται η δυνατότητα να επέρχεται μια βελτιωμένη
ανακατάταξη στις επιχειρήσεις και ένα κλίμα που βοηθά μόνο τις «νοικοκυρεμένες»
εταιρείες, οι οποίες προφανώς καρπώνονται και τα ανάλογα πλεονεκτήματα. Συμβάλλει
στην ενίσχυση των εξαγωγών με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής και της
απασχόλησης, επίσης στην έγκαιρη είσπραξη του συναλλάγματος από τις εξαγωγές και
στην βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Τέλος, η μεσολάβηση των εταιρειών factoring
σε μεγάλη έκταση μεταξύ βιομηχάνων και πωλητών μέσα στην ίδια χώρα προάγει την
αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και συμβάλλει στην
προσπάθεια βιομηχανικής ανάπτυξης.

4.6 Μειονεκτήματα της Πρακτορείας Επιχειρηματικών
Απαιτήσεων
Το σοβαρότερο μειονέκτημα της χρήσης factoring είναι το υψηλό κόστος
χρηματοδότησης σε περιπτώσεις πολλών, μικρής αξίας, τιμολογίων και το οποίο
εξαρτάται βέβαια από το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σε περίπτωση πώλησης των απαιτήσεων δεν εμφανίζονται στο κυκλοφορούν
ενεργητικό του ισολογισμού της επιχείρησης τα πιο ρευστά ενεργητικά της στοιχεία με
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πιθανή την αμφισβήτηση ή τη σύγχυση γύρω από την χρηματοοικονομική υγεία της
επιχείρησης. Δυσχεραίνονται συχνά οι σχέσεις μιας επιχείρησης με τους αγοραστές των
προϊόντων της λόγω της επιθετικής πολιτικής εισπράξεων του factor, ειδικά αν ο
τελευταίος συνδέεται μετοχικά με τράπεζα.
Τέλος, ο επιχειρηματίας περιορίζει τις άμεσες επαφές με τους πελάτες του ενώ
ενδέχεται να προσκρούσει και σε επιλεκτική πολιτική φερέγγυων πελατών από την
πλευρά του πράκτορα.

4.7 Forfeiting (Πώληση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων)
4.7.1 Γενικά
Με τον όρο Forfeiting εννοούμε την προεξόφληση (αγορά) μιας μεσοπρόθεσμης (από 6
μήνες έως 6 χρόνια) εξαγωγικής απαίτησης από κάποια τράπεζα ή ένα εξειδικευμένο
πιστωτικό ίδρυμα (Forfaiter), που παραιτείται από το δικαίωμα αναγωγής κατά του
φορέα της απαίτησης (Forfaitist), σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατό να
εξοφληθεί έγκαιρα. Κατά κανόνα, την εξόφλησή της αντίστοιχης οφειλής εγγυάται
κάποια τράπεζα. Το Forfeiting αποτελεί προέκταση του Factoring με την διαφορά ότι
αφορά μέσο-μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6 μηνών έως 6 ετών, ενώ αντίστοιχα το
factoring αφορά βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις διάρκειας 3 με 6 μηνών.

4.7.2 Εμπλεκόμενοι Φορείς
Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι τα μέρη που εμπλέκονται στην διαδικασία
του Forfeiting είναι: η τράπεζα που αγοράζει (προεξοφλεί) την απαίτηση (Forfaiter), ο
εξαγωγέας που πουλά, δηλαδή μεταβιβάζει στην τράπεζα την απαίτηση και εισπράττει
από αυτήν το ισόποσο της (μείον) τον προεξοφλητικό τόκο (Forfaitist), ο οφειλέτης,
δηλαδή ο αγοραστής του εμπορεύματος (εισαγωγέας), η τράπεζα του οφειλέτη, η οποία
εγγυάται την εξόφληση της οφειλής.

4.7.3 Γενικά Χαρακτηριστικά της Πώλησης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Forfeiting είναι τα εξής:
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Οι προεξοφλούμενες απαιτήσεις, είναι συνήθως μέσο-μακροπρόθεσμες

με χρονική διάρκεια από 1 έως 5 χρόνια. Χρησιμοποιείται σε συναλλαγές με
μεσοπρόθεσμη πίστωση 3 ετών.


Οι προεξοφλούμενες απαιτήσεις ενσωματώνονται σε μια σειρά

συναλλαγματικών

ή

γραμματίων

εξαμηνιαίων

λήξεων,

οι

οποίες

αντιπροσωπεύουν τις δόσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του εξαγωγέα και
του εισαγωγέα.


Οι χρηματοδοτούμενες, με την μέθοδο αυτή, απαιτήσεις προέρχονται

κυρίως από εξαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών (μηχανημάτων, βιομηχανικών
συγκροτημάτων, ημικατεργασμένων προϊόντων, πρώτων υλών κ.λπ.).


Για την προστασία των συμφερόντων του από το ενδεχόμενο

αφερεγγυότητας του οφειλέτη, η τράπεζα (Forfaiter) θέτει ως προϋπόθεση για
την διενέργεια της χρηματοδότησης την έκδοση εγγυητικής επιστολής ή την
τριτεγγύηση της συναλλαγματικής από την τράπεζα του εισαγωγέα. Με την
προεξόφληση ο εξαγωγέας παραχωρεί το δικαίωμα είσπραξης και ο forfaiter
χάνει το δικαίωμα επανεκχώρησης σε περίπτωση μη πληρωμής της οφειλής από
τον εισαγωγέα.
Το forfeiting συναγωνίζεται διάφορους κρατικούς φορείς χρηματοδότησης και
ασφάλισης εξαγωγών (Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων – Ο.Α.Ε.Π.).
Σε σύγκριση με τους φορείς αυτούς: προϋποθέτει ελάχιστες γραφειοκρατικές
διαδικασίες, καλύπτει και την εξαγωγή μεταχειρισμένων κεφαλαιουχικών αγαθών, θέτει
ελάχιστους περιορισμούς ως προς την περίοδο ή τη μορφή της παροχής πίστωσης,
αναλαμβάνει το 100% του πιστωτικού κινδύνου.

4.7.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Forfeiting
Το Forfeiting εμφανίζει πλεονεκτήματα τόσο για τον εξαγωγέα όσο και για τον
εισαγωγέα. Η διαδικασία χρηματοδότησης μέσω Forfeiting σε σχέση με την τραπεζική
χρηματοδότηση είναι σχετικά γρήγορη. Ο εξαγωγέας δε χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο
ή να δαπανήσει χρήματα για τη διαχείριση και τη συγκέντρωση του ξένου κεφαλαίου.
Συνεχίζοντας, ο ίδιος ο Forfaiter, με τη χρηματοδότηση του εξαγωγέα «χωρίς
δικαίωμα αναγωγής», αναλαμβάνει τους κινδύνους της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή
των μεταβολών του επιτοκίου. Έτσι, ο forfaiter επωμίζεται τους κινδύνους από τους
53

νομισματικούς κραδασμούς αλλά και τις πολιτικές αβεβαιότητες ή πτωχεύσεις του
εγγυητή.
Ο εξαγωγέας αμέσως μόλις παραδώσει τα αγαθά ή υπηρεσίες εισπράττει τα
μετρητά. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση της ρευστότητας της επιχείρησης του, μειώνει
τον τραπεζικό δανεισμό και έτσι του απελευθερώνει κάποιες χρηματοδοτικές πηγές που
μπορεί να χρησιμοποιήσει σε άλλες επενδύσεις ή δραστηριότητες.
Επιπλέον, το επιτόκιο με το οποίο ο εξαγωγέας υπολογίζει το κόστος της
χρηματοδότησης, το κόστος συμβολαίου και η μετατροπή του ξένου νομίσματος στο
δικό του, διατηρείται σταθερό. Επίσης, τα επιτόκια προεξόφλησης μπορεί να
συμφωνηθούν προκαταβολικά και πριν ο εξαγωγέας καταλήξει στους τελικούς όρους
της συμφωνίας του με τον εισαγωγέα. Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να υπολογίσει
τα χρηματοοικονομικά κόστη.
Επίσης, διαπραγμάτευση για τη χρηματοδότηση μέσω Forfeiting για κάθε
εμπορική συναλλαγή του εξαγωγέα γίνεται χωριστά. Ο εξαγωγέας δε δεσμεύεται για
όλες τις συναλλαγές του. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ εισαγωγέα και εξαγωγέα είναι
εμπιστευτικές. Ο εισαγωγέας αποφεύγει διοικητικά και νομικά κόστη που υπάρχουν
στις συμφωνίες για πιστώσεις του εξαγωγέα. Η προεξόφληση του συνόλου της
απαίτησης γίνεται σε μετρητά.
Όσον αφορά στα μειονεκτήματα του Forfeiting είναι περιορισμένα και το μόνο
που θα μπορούσε ίσως να αναφερθεί είναι, ότι o εγγυητής που θα διαλέξει ο εξαγωγέας
υπάρχει περίπτωση να μη γίνει αποδεκτός από τον Forfaiter.

4.8 Διάκριση του Forfeiting από το Factoring
Το forfeiting ως τεχνική χρηματοδότησης παρουσιάζει πολλά κοινά με το factoring, με
αποτέλεσμα αυτές οι δυο έννοιες να συγχέονται. Και στις δυο περιπτώσεις πρόκειται
για προεξοφλητική χρηματοδότηση απαιτήσεων προερχόμενων από διεθνείς πωλήσεις,
όπου η ευθύνη του εξαγωγέα απέναντι στην χρηματοδότρια εταιρεία περιορίζεται κατά
των μερών, μόνον στην ύπαρξη της απαίτησης. Πέραν βέβαια της φαινομενικής τους
ομοιότητας, μπορούμε να διακρίνουμε μια σειρά διαφορών, οι σπουδαιότερες από τις
οποίες είναι οι εξής:
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Στο Factoring υπάρχει προκαθορισμένη προμήθεια ενώ αντίστοιχα στο
Forfeiting, δεν υπάρχει και διαπραγματεύεται με τον εκχωρητή ένα ποσό εκτός του
επιτοκίου.
Ο Factor προσφέρει στον πελάτη μια δέσμη διαρκών υπηρεσιών όπως η
λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων, έλεγχος της φερεγγυότητας των πελατών
και τέλος την είσπραξη των απαιτήσεων. Αντίθετα, στο πλαίσιο της σύμβασης του
Forfeiting δεν αναλαμβάνονται τέτοιου είδους υπηρεσίες αλλά πρόκειται για μια
εφάπαξ χρηματοδότηση.
Το Forfeiting αφορά μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από 7
μήνες έως 5 χρόνια, ενώ το αντικείμενο του Factor είναι οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις των οποίων η διάρκεια κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες.
Οι Factors και οι Forfaiters απευθύνονται σε διαφορετικές αγορές, κατηγορίες
εξαγωγών που καθορίζουν ανάλογα με το είδος, το χρόνο της πιστωτικής πολιτικής που
κάνουν.
Σε συναλλαγές που γίνονται με Factoring το είδος των εμπορευμάτων αφορά
καταναλωτικά και ελαφρά επενδυτικά αγαθά, ενώ το Forfeiting αφορά τα
κεφαλαιουχικά αγαθά (πρώτες ύλες, βαρέα μηχανήματα κ.τ.λ.).
Ο εξαγωγέας που χρηματοδοτεί τις απαιτήσεις του μέσω του μηχανισμού του
Factoring θα χρειαστεί να συμβληθεί επιπλέον με κάποια εταιρία ασφάλισης
εξαγωγικών πιστώσεων. Αντίθετα, στο Forfeiting την ανάληψη των κινδύνων αυτών
συμφωνούν με την ρήτρα «άνευ ευθύνης» (a forfait) και για την ανάληψη αυτών των
κινδύνων την συγκατάθεσή του δίνει ο Forfaiter. Επίσης, μια πολύ σημαντική διαφορά
αφορά στο εύρος των αναλαμβανομένων κινδύνων και τη φύση των μεταβιβαζομένων
απαιτήσεων. Ο Forfaiter αναλαμβάνει να καλύψει εκτός από τη φερεγγυότητα του
εισαγωγέα και άλλους οικονομικούς ή πολιτικούς κινδύνους, όπως τη μη είσπραξη της
απαίτησης λόγω πολέμου ή κυβερνητικής αστάθειας (Μητσιόπουλος, 1999).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Συμπεράσματα και Προτάσεις
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανάλυση, υπάρχουν διάφοροι θεσμοί,
εξειδικευμένοι και μη, που καλύπτουν ανάγκες για κεφάλαια των επιχειρήσεων με πιο
αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, πέρα του τραπεζικού δανεισμού ή των
υπολοίπων κλασικών μορφών χρηματοδότησης. Οι τρεις σημαντικότεροι από τους
θεσμούς αυτούς περιλαμβάνουν τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), τα κεφάλαια
επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) και τη πρακτορεία επιχειρηματικών
απαιτήσεων (factoring).
Όλες οι μορφές έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και ο επιχειρηματίας
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην επιλογή κάποιου από τα παραπάνω
εργαλεία, καθώς η καταλληλότερη μορφή χρηματοδότησης είναι πάντα αυτή με το
χαμηλότερο συνολικό κόστος (επένδυσης), κατά περίπτωση. Επομένως, εκτός από τη
σωστή εκτίμηση ενός επενδυτικού σχεδίου, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να κάνει σωστή
αντιστοίχιση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών με το αντίστοιχο
είδος δανεισμού.
Αυτά που θα πρέπει να λάβει υπόψη του κάθε επιχειρηματίας πριν αποφασίσει σε
ποια μέθοδο χρηματοδότησης θα προβεί είναι:


Ο κλάδος δραστηριότητας της εταιρείας (π.χ. αγαθό ή υπηρεσία που

παράγει ή προσφέρει, εντάση κεφαλαίου/ανθρώπινου δυναμικού).


Η φάση ανάπτυξης της εταιρείας (π.χ. νεοσύστατη, υπό σύσταση,

εδραιωμένη με χρόνια στην αγορά).


Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.



Το είδος της ανάγκης που επιθυμεί να καλύψει (π.χ. μικρή/ μεγάλη,

βραχυπρόθεσμη/ μακροπρόθεσμη).
Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να γίνει συγκριτική παρουσίαση των δυο κύριων
κατηγοριών χρηματοδότησης προκειμένου να αναδειχθούν τα θετικά σημεία αυτών και
σε ποιες περιπτώσεις προτιμώνται οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης.
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5.1 Σύγκριση Leasing με Δανειακή Χρηματοδότηση
Το Leasing σε σύγκριση με τον τραπεζικό δανεισμό προσφέρει ανταγωνιστική
τιμολόγηση και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει χαμηλότερο επιτόκιο από το αντίστοιχο
δάνειο. Μεταξύ των φορολογικών πλεονεκτημάτων είναι και η επιτάχυνση των
αποσβέσεων που έχει ο μισθωτής κάνοντας χρήση leasing.
Ειδικά, για την περίπτωση των ακινήτων, ο μισθωτής δεν επιβαρύνεται με τα
έξοδα προσημείωσης, με τον «αέρα» του ακινήτου (αν υπάρχει), ενώ σε σχέση με το
ενοίκιο η διαφορά είναι μικρή. Επιπλέον, τα ενοίκια είναι λειτουργική δαπάνη, όπως
και το μίσθωμα leasing, το οποίο όμως φοροεκπίπτει και δίνει στον μισθωτή το
δικαίωμα κτήσης του ακινήτου με το πέρας της σύμβασης, νοουμένου ότι έχει
αποπληρώσει όλα τα μισθώματα.
Επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης
έχει παύσει να είναι ένα «ακριβό» χρηματοδοτικό εργαλείο, αφού πλέον το leasing
μπορεί να προσφερθεί με το ίδιο περιθώριο επιτοκίου με αυτό του τραπεζικού
δανεισμού. Επιπλέον, δεν απαιτείται η ίδια συμμετοχή στην επένδυση ή η ανάγκη
παροχής εμπράγματων εξασφαλίσεων. Έπειτα από μία πορεία τριάντα χρόνων στην
ελληνική αγορά, ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης προτιμάται από τον
επιχειρηματικό κόσμο και σε πολλές περιπτώσεις επιλέγεται μεταξύ άλλων μορφών
χρηματοδότησης (π.χ. δάνειο, ίδια κεφάλαια κ.λπ.) Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο στόλος
των επιβατικών αυτοκινήτων ή των φορτηγών γίνεται κατεξοχήν με κάποια μορφής
leasing, ενώ αυξάνεται κατακόρυφα η χρήση του στα ακίνητα.

5.1.1 Επιχειρήσεις που ενδείκνυται να χρηματοδοτηθούν μέσω Leasing


Η υψηλή κερδοφορία ή οι προοπτικές υψηλής κερδοφορίας χωρίς να

υπάρχει δυνατότητα μείωσης των φορολογητέων κερδών είναι ο βασικός λόγος
για τον οποίο μία επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει την χρηματοδοτική μίσθωση
ως τρόπο πιστοδότησής της.


Η

χρηματοδοτική

μίσθωση

δεν

ενδείκνυται

για

νεοσύστατές

επιχειρήσεις, λόγω του ότι δημιουργεί μεγαλύτερα έξοδα απ’ ότι ο δανεισμός
και επιβαρύνει περαιτέρω τις ήδη βεβαρημένες πρώτες χρήσεις μίας επιχείρησης
ή ενός επαγγελματία. Το μειονέκτημα όμως αυτό περιορίζεται σημαντικά εάν η
εν λόγω επιχείρηση ή επαγγελματίας έχει άριστες προοπτικές ανάπτυξης κύκλου
εργασιών και κερδών από την πρώτη χρήση, π.χ. δικαιοχρήστης (franchisee)
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γνωστών αλυσίδων μαζικής εστίασης, θυγατρική Ομίλου εταιρειών με ανάληψη
μέρους των εργασιών της μητρικής.


Ο υψηλός συντελεστής φόρου που δημιουργεί υπέρμετρη φορολογική

επιβάρυνση σε μία επιχείρηση ή επαγγελματία, είναι επίσης βασικός λόγος για
την επιλογή της χρηματοδοτικής μίσθωσης.


Ο χαμηλός συντελεστής απόσβεσης (κάτω από 25%) που δεν επηρεάζει

(μειώνει) ουσιαστικά την κερδοφορία, είναι ένας άλλος λόγος για την επιλογή
της χρηματοδοτικής μίσθωσης.


Η διάρκεια μίσθωσης πρέπει να είναι μικρότερη από την διάρκεια

απόσβεσης του παγίου, π.χ. εάν το πάγιο έχει 20% ετήσια απόσβεση, τότε η
μίσθωση θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση της 5ετίας. Βάσει νόμου, οι
αποσβέσεις της χρηματοδοτικής μίσθωσης κατανέμονται ισομερώς στην
χρονική της διάρκεια (25% την 4ετία, 20% την 5ετία, 16,66% την 6ετία κτλ) και
δε λαμβάνεται υπ’ όψιν ο συντελεστής απόσβεσης του μισθωμένου παγίου.


Η έναρξη της μίσθωσης προς το τέλος του οικονομικού έτους θεωρείται

συμφέρουσα από πολλούς επιχειρηματίες, κυρίως λόγω του ότι μπορούν να
προϋπολογίσουν το ύψος των καθαρών κερδών προ φόρων της τρέχουσας
χρήσης και επιδιώκουν να συνάψουν χρηματοδοτική μίσθωση με την καταβολή
αυξημένων μισθωμάτων, τα οποία θα αφαιρεθούν εξ ολοκλήρου από τα καθαρά
κέρδη και θα μειώσουν την φορολογία τους. Αυτή η δυνατότητα δεν τους
παρέχεται μέσω της χρήσης δανεισμού σε αυτό το χρονικό σημείο, διότι οι
αποσβέσεις που θα διενεργήσουν δεν θα επιφέρουν ουσιαστική μείωση των
κερδών και κατ’ επέκταση φοροαπαλλαγή της επιχείρησης.

5.2 Σύγκριση Venture Capital με Δανειακή Χρηματοδότηση
Η πρακτική της χρηματοδότησης με Venture Capital είναι διαφορετική από τη
χρηματοδότηση με έκδοση ομολόγων ή από τον τραπεζικό δανεισμό και μερικές από τις
βασικές διαφορές είναι οι παρακάτω:


οι χρηματοδοτήσεις μέσω Venture Capital πρόκειται για μέσο-

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ενώ αντίστοιχα, η δανειακή χρηματοδότηση
μπορεί να είναι από βραχυπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη.
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την περίπτωση του δανεισμού οι πιστωτές έχουν την απαίτηση, βάσει

νόμου, της έντοκης και τακτικής αποπληρωμής του δανείου και της επιστροφής
του κεφαλαίου, ανεξάρτητα από την πορεία της επιχείρησης. Αντίθετα, στα
Venture Capital οι χρηματοδότες αποκτούν ένα μερίδιο της εταιρίας και κατά
συνέπεια ως μέτοχοι εξαρτώνται άμεσα από την ανάπτυξη και την κερδοφορία
της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης,


τα Venture Capital παρέχουν μία σταθερή αλλά ταυτόχρονα και ευέλικτη

βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρίας. Ο δανεισμός, από την άλλη,
είναι χρήσιμος όταν η επιχείρηση έχει έναν ισορροπημένο δείκτη χρέους προς
μετοχικό κεφάλαιο (debt/equity ratio) και οι ταμειακές ροές της βρίσκονται σε
ικανοποιητικό επίπεδο,


η απόδοση των επενδύσεων στα Venture Capital εξαρτάται από την

πορεία και την κερδοφορία της επιχείρησης. Στην περίπτωση του δανεισμού
υπάρχει ένα προκαθορισμένο επιτόκιο ή είδος επιτοκίου (π.χ. EURIBOR 1
month + spread), βάσει του οποίου γίνεται η αποπληρωμή του δανείου,


αν η επιχείρηση για κάποιο λόγο αποτύχει στην εκπλήρωση των στόχων

της οι επενδυτές θα έχουν τις ίδιες περίπου απαιτήσεις με τους υπόλοιπους
μετόχους, αφού πρώτα έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς το
Δημόσιο και τους λοιπούς πιστωτές. Απεναντίας, οι πιστωτές έχουν μία από τις
πρωταρχικές

θέσεις

στη

διεκδίκηση

των

απαιτήσεών

τους

από

τη

χρηματοδοτούμενη εταιρία,


αν η επιχείρηση έχει δυσκολίες στη διαχείρισή της, οι επενδυτές των

Venture

Capital θα τη βοηθήσουν να τις ξεπεράσει, ενώ οι δανειστές θα

προσπαθήσουν να διασφαλίσουν την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου με
οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και με τη διεκδίκηση των περιουσιακών στοιχείων
της εταιρίας καθώς και των νόμιμων εκπροσώπων, εφόσον έχουν εγγυηθεί
προσωπικά,


ο επενδυτής των Venture Capital συμμετέχει ενεργά στο management

της εταιρίας, με την παροχή συμβουλών και τη μετάδοση της πείρας του σε
θέματα διαχείρισης της επιχείρησης, ενώ οι δανειστές δεν έχουν καμία
υποχρέωση και δεν είναι στην αρμοδιότητά τους η ανάμιξή τους σε τομείς που
αφορούν τη διοίκησή της
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5.2.1 Επιχειρήσεις που ενδείκνυται να χρηματοδοτηθούν μέσω
Venture Capital
Αν και οι επενδυτικές προϋποθέσεις που θέτει κάθε εταιρεία venture capital
προκειμένου να χρηματοδοτήσει μια επιχείρηση διαφέρουν από τη μία εταιρεία στην
άλλη, γενικά, είναι κοινές ορισμένες παράμετροι, όπως η ικανή και συνεργάσιμη
διοικητική ομάδα με εξειδικευμένη εμπειρία και επιτυχημένη σταδιοδρομία, το
επιχειρηματικό αντικείμενο της εταιρείας και οι προοπτικές ανάπτυξης που
παρουσιάζει, η δραστηριοποίηση σε περιβάλλον δυναμικά αναπτυσσόμενης αγοράς,
καθώς και η ευκολία ρευστοποίησης της επένδυσης από το venture capital. Επίσης, τα
Κ.Ε.Σ. στοχεύουν σε δυναμικές εταιρείες με σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης (μερικά
πετυχημένα παραδείγματα της ελληνικής αγοράς αποτελούν οι εταιρείες Goody's,
Γερμανός και Chipita οι οποίες είχαν ανακαλυφθεί και χρηματοδοτηθεί πολύ πριν
γίνουν ευρέως γνωστά στους επενδυτές του Χρηματιστηρίου, από τους διαχειριστές
των Κ.Ε.Σ.).
Τέλος, η επιχείρηση πρέπει να έχει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση και
κερδοφόρα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεων. Σε ό, τι αφορά τους χρηματοοικονομικούς
δείκτες που εξετάζονται, εστιάζονται κυρίως στο ρυθμό ανάπτυξης εργασιών και στη
σχέση ιδίων κεφαλαίων προς ξένα, στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων, την «επιστροφή
κεφαλαίου» (R.O.I.) καθώς και σε άλλα μοντέλα αξιολόγησης απόδοσης του
κεφαλαίου.

5.3 Σύγκριση Factoring με Δανειακή Χρηματοδότηση
Το Factoring είναι συμπληρωματική μορφή χρηματοδότησης, όπως το Forfeiting, χωρίς
να είναι ανταγωνιστική με τον παραδοσιακό δανεισμό.
Τα οφέλη που απολαμβάνει μια επιχείρηση από την χρήση του συγκεκριμένου θεσμού είναι
πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά για την παραγωγική και αποδοτική ανάπτυξή της. Μπορεί και
εξυγιαίνει το πελατολόγιο της επιχείρησης και δημιουργεί καλές συνθήκες είσπραξης των
τιμολογίων από υφιστάμενους αλλά και νέους αγοραστές. Μέσω της ανάθεσης της
διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης των εμπορικών απαιτήσεων στην εταιρεία
Factoring μειώνει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της συνεργαζόμενης επιχείρησης.
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Επίσης, η χρηματοδότηση της επιχείρησης από την εταιρεία Factoring στηρίζεται στο
αξιολογημένο πελατολόγιο της και έτσι δεν απαιτείται παροχή πρόσθετων ασφαλειών. Η
χρηματοδότηση της επιχείρησης συνδέεται απόλυτα με τον κύκλο των εργασιών της εταιρείας
Factoring, και μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με αυτόν, κάτι που εξασφαλίζει συνεχή
ρευστότητα, η οποία αποτελεί ισχυρό «χαρτί» για επίτευξη ευνοϊκών συμφωνιών με τους
προμηθευτές της.
Γενικότερα η χρήση των υπηρεσιών Factoring δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να
εκλογικεύσει την οργανωτική και λειτουργική δομή της, να περιορίζει το κόστος της να
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της και να επικεντρώνει την προσοχή και την δράση της στη
συνέχεια και την ανάπτυξη της.

5.3.1 Επιχειρήσεις που ενδείκνυται να χρηματοδοτηθούν μέσω Factoring
Το factoring δεν απευθύνεται σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, αλλά σε εκείνες που
ανταποκρίνονται στα εξής βασικά χαρακτηριστικά:


Είναι μικρομεσαίες ή και μεγαλύτερες.



Παρουσιάζουν αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα δραστηριότητα.



Παράγουν ή εμπορεύονται τυποποιημένα καταναλωτικά προϊόντα και

παρέχουν στους πελάτες τους βραχυπρόθεσμη πίστωση (διάρκεια μέχρι 6
μήνες).


Οι απαιτήσεις τους είναι οριστικές και εκκαθαρισμένες, πράγμα που

σημαίνει ότι η εξόφλησή τους δεν πρέπει να υπόκειται σε κανένα όρο ή
προϋπόθεση (π.χ. παρακαταθήκη υπό διαμετακόμιση) και προέρχονται από
χονδρικές πωλήσεις.


Έχουν ένα σταθερό κύκλο φερέγγυων πελατών με επαναληπτική και

καλή αγοραστική συμπεριφορά.


Επεκτείνουν τις πωλήσεις τους με ταχύ ρυθμό, έτσι ώστε να μην είναι σε

θέση οι τράπεζες να καλύψουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες τους. Αυτό
σημαίνει, ότι συνήθως οι εταιρίες που προσφεύγουν στο factoring, ενδέχεται να
αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας που δεν προέρχονται, όμως, από
οργανική αδυναμία της εταιρίας (π.χ. ζημιογόνα αποτελέσματα), αλλά από
σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών τους (Ψυχομάνης, 1996).
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Γενικότερα, το Factoring αναφέρεται σε όσους θέλουν: να καλύπτεται ο πιστωτικός
κίνδυνος και συγχρόνως να χρηματοδοτούνται. να παρέχουν πιστώσεις με ανοικτούς
λογαριασμούς και να χρηματοδοτούνται, να χρηματοδοτούνται από την έκδοση των
τιμολογίων και πριν από την λήψη μακροχρόνιων επιταγών ή συναλλαγματικών, να
περιορίσουν τις μεταχρονολογημένες επιταγές στις συναλλαγές τους, να περιορίσουν
τις εγγυητικές επιστολές στις συναλλαγές τους, να αυξήσουν σημαντικά τις πωλήσεις
και τα έσοδα τους, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους, να μειώσουν το
συνολικό κόστος τους, να βελτιώσουν την ρευστότητα, αποδοτικότητα και
παραγωγικότητα τους, να βελτιώσουν την εικόνα και τους δείκτες ισολογισμού τους.
Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι το factoring και το leasing ενδείκνυνται για
εταιρίες που ουσιαστικά θέλουν να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες και σχετικά μικρές
σε κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως π.χ. όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας.
Αντίστοιχα το venture capital και το private equity αφορούν σε υπό σύσταση και
ανεπτυγμένες εταιρείες αντίστοιχα, που έχουν ανάγκη πολλών κεφαλαίων προκειμένου
να αναπτύξουν ένα «καλό» επιχειρηματικό πλάνο, μια νέα επιχειρηματική ιδέα ή
βρίσκονται ακόμα και σε κακή οικονομική κατάσταση (distressed companies).1

1

www.plant-nanagement.gr, Άρθρο: «Leasing-Factoring-Venture Capital», Πηγή: Ένωση Ελληνικών

Τραπεζών, 15/9/2016
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