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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 

Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας μας είναι μεγάλη. Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες στις 

επιχειρήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών τους. Ιδιαίτερη σημασία για 

την οικονομική ανάπτυξη έχει η κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των 

επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων και την εξυπηρέτηση της 

παραγωγικής διαδικασίας τους. Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 

επενδύσεις για την απόκτηση ή ανανέωση των παγίων στοιχείων τους, το 

τραπεζικό σύστημα παρέχει μακροπρόθεσμο δανεισμό, προσαρμοσμένο ως 

προς το ύψος, τη διάρκεια και τους λοιπούς όρους στις ανάγκες και τις 

προοπτικές τους. Για την κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν από τη 

παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, το τραπεζικό σύστημα 

παρέχει το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης με όρους προσαρμοσμένους στις 

πραγματικές ανάγκες τους. 

Πέρα από αυτά όμως το τραπεζικό σύστημα φρόντισε τα τελευταία 

χρόνια για την εισαγωγή σύγχρονων θεσμών στη χώρα μας, οι οποίοι 

καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων με περισσότερο εξειδικευμένους και 

αποτελεσματικούς τρόπους. Οι κυριότεροι από αυτούς τους θεσμούς οι οποίοι 

θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα παρακάτω είναι: 

1. H πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) 

2. Το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital) 

3. Εκχώρηση απαιτήσεων (Forfaiting) 

4. H χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) 

 

Οι νέες αυτές μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας παρουσιάζουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά: 

 Όλες αποτελούν μορφές που πρώτα δοκιμάστηκαν εμπειρικά στη 

πράξη για την επίτευξη οικονομικών στόχων 

 Όλες είναι δημιουργήματα του αγγλοαμερικανικού δικαίου κάνοντας 

την αρχική τους εμφάνιση HΠΑ και στη συνέχεια διαδόθηκαν στην 

Ευρώπη και στις υπόλοιπες Ηπείρους. 
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 Αποτελούν μαζικές συμβάσεις όπου ο οικονομικά ισχυρότερος 

διατυπώνει τους όρους της σύμβασης την οποία ο αντισυμβαλλόμενος 

μπορεί να αποδεχτεί ή όχι. 

 Ορισμένες από αυτές, όπως το Factoring, εκτελούνται και 

παρακολουθούνται με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. 

 Τέλος, πολλά από τα νέα προϊόντα, κυρίως το Leasing ,το Factoring 

και το Forfaiting, δημιουργούν τριγωνικές συμβατικές σχέσεις. Υπάρχει 

δηλαδή ένας τρίτος ο οποίος εμφανίζεται ως ειδικός με σκοπό να 

διευκολύνει τα δύο μέρη που διαφορετικά θα ερχόντουσαν σε άμεση 

επαφή και συμφωνία.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
FACTORING 

 
 
1.1. Ορισμός 
 

To Factoring αποτελεί δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι 

οποίες καλύπτουν ανάγκες επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν 

υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση σε πελάτες με επαναληπτική 

(αγοραστική) συμπεριφορά. Πρόκειται για τριμερή συνεργασία μεταξύ ενός 

προμηθευτή, των πελατών του και μιας εταιρίας factoring, η οποία 

αναλαμβάνει τη διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των 

εκδιδόμενων από τον προμηθευτή τιμολογίων πώλησης, με παράλληλη 

χορήγηση προκαταβολών επί της αξίας τους. Με άλλα λόγια, η πρακτορεία 

είναι η άμεση πώληση εισπρακτέων λογαριασμών χωρίς δικαίωμα αναγωγής. 

Όταν μια επιχείρηση πραγματοποιήσει μια πώληση με πίστωση θα πρέπει να 

περιμένει μια χρονική περίοδο προκειμένου να εισπράξει τα χρήματά της. Με 

την πρακτορεία η επιχείρηση μεταβιβάζοντας τον πιστωτικό της λογαριασμό 

σε άλλο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να εισπράξει τα χρήματά της αυτά 

νωρίτερα. Ο πράκτορας(factor) αποτελεί ένα χρηματοδοτικό οργανισμό, π.χ. 

τράπεζα, η οποία αγοράζει λογαριασμούς απαιτήσεων από τις επιχειρήσεις. 

Μια σύμβαση πρακτορείας έχει σκοπό την παροχή, από τη μεριά του 

πράκτορα, χρηματοδοτικών διαχειριστικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. 
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Έτσι, η πρακτορεία αποτελεί για μια επιχείρηση μια μορφή χρηματοδότησης η 

οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως συμπληρωματική του κλασσικού 

δανεισμού. Με την εφαρμογή του θεσμού ο βαθμός ρευστότητας της 

επιχείρησης αυξάνει με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ανταγωνιστική.  

 

1.2. Ιστορική Αναδρομή-Τρόπος Λειτουργίας 
 

Μας είναι άγνωστο πότε χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η έννοια 

του factoring παρά το ότι αναφέρεται στην αγγλική βιβλιογραφία από τον 15-

16ο αιώνα. Στη σημερινή της μορφή η πρακτορεία εμφανίσθηκε για πρώτη 

φορά στις Η.Π.Α. κατά το τέλος του 19ου αιώνα Αυτό συνέβηκε γιατί 

ισχυροποιήθηκαν οι βιομήχανοι εξαιτίας της βιομηχανικής και οικονομικής 

ανάπτυξης των Η.Π.Α. με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται πλέον τις 

υπηρεσίες των πρακτόρων και να πραγματοποιούν οι ίδιοι τις δραστηριότητες 

αυτές. Οι πράκτορες τότε για να μπορέσουν να επιβιώσουν αναγκάστηκαν να 

προσφέρουν νέες υπηρεσίες που δεν συνέφερε τους βιομηχάνους να τις 

ασκούν μόνοι τους. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε η σύγχρονη 

πρακτορεία.  

 Η έννοια της πρακτορείας ήταν σχεδόν άγνωστη στην ελληνική 

πραγματικότητα μέχρι την προηγούμενη δεκαετία αν και ήταν γνωστές στη 

νομοθεσία μας οι έννοιες της εκχώρησης και της αναδοχής χρέους. Πιο 

συγκεκριμένα με το νόμο 1905/1990 που αφορά τη σύμβαση πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων και με μετέπειτα τροποποιήσεις Ν.2367/1995 

δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για να λειτουργήσει ο θεσμός της 

πρακτορείας. Μέχρι το 1995 προσφέρθηκαν κάποιας μορφής εργασίες 

πρακτορείας στην ελληνική αγορά από σχετικά λίγες τράπεζες. Όμως η 

ουσιαστική έναρξη παροχής υπηρεσιών τοποθετείται εντός του 1995 όπου 

υπήρξαν και οι πρώτες θυγατρικές εταιρίες μεγάλων ελληνικών τραπεζών. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα οι εργασίες πρακτορείας 

μπορούν να διεκπεραιωθούν μόνο από τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα και ανώνυμες εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τους 

την πρακτορεία και ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, το μισό που απαιτείται για τη 

σύσταση τράπεζας. Οι μετοχές των εταιριών αυτών είναι ονομαστικές και η 

λειτουργία τους υπόκειται στον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι εταιρίες 
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αυτές μπορούν να διενεργούν τόσο εγχώρια όσο και διεθνή πρακτορεία. Οι 

συμβάσεις πρακτορείας καταρτίζονται εγγράφως και είναι δυνατόν να 

αφορούν και απαιτήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το χρόνο 

σύναψής τους.  

Μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πρακτορείας σήμερα στην Ελλάδα 

είναι η Πειραιώς Factoting. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εξυπηρέτηση 

ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας εγχώριο και εξαγωγικό 

factoring,αλλά και καταναλωτικό σε όλες τις επιτρεπόμενες μορφές(με 

αναγωγή, χωρίς αναγωγή). Η εταιρεία είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού 

Factor Chain International (FCI) και συνεργάζεται με τους σημαντικότερους 

οργανισμούς πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του εξωτερικού. Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη της Πειραιώς 

Factoring για τα έτη 2003 και 2004.  

 

Ποσάσε εκατ. € 2004 2003 Μεταβολή

Ενεργητικό 184,3 152,2 21,1%

Ίδια κεφάλαια 16,1 15,7 2,9%

Συνολικά έσοδα από τόκους και 

προμήθειες

10,1 8,2 22,8%

Κέρδη προ φόρων 0,7 0,5 55,9%

 

 

1.3. Παράδειγμα λειτουργίας του Factoring 
 

Έστω η επιχείρηση ΄΄ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΕ΄΄ εμπορεύεται είδη διατροφής 

σε αλυσίδες λιανικής πώλησης. Η μέση τιμολογιακή αξία των εμπορευμάτων 

αυτών κυμαίνεται στα € 100.000 μηνιαίως ενώ παρέχει, κατά μέσο όρο, 120 

ημέρες πίστωση στους πελάτες/ οφειλέτες της. Μετά από ενημέρωσή της για 

τις παροχές υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει μια εταιρία factoring, 

αποφάσισε να εκχωρήσει ένα μέρος των απαιτήσεων των πελατών/ 

οφειλετών της. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Αποστολή του 

πελατολόγιο που ήθελε να εντάξει στη διαδικασία του Factoring και έλεγχος 
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της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών /οφειλετών, καθώς και της 

εμπορικής τους συμπεριφοράς σε εύρος χρόνου από την εταιρία .  

Με την έγκριση της συνεργασίας η ΄΄ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΕ΄΄ εκχώρησε στην 

εταιρία Factor τα τιμολόγια των πελατών (από την ημερομηνία αυτή και 

έπειτα). Μέσα σε 24 ώρες η επιχείρηση έχει ήδη λάβει προκαταβολή για τις 

απαιτήσεις αυτές και αποπλήρωσε άμεσα τον προμηθευτή της, με 

αποτέλεσμα να κερδίσει σημαντική έκπτωση. Η εταιρία Factor οφείλει πλέον, 

για λογαριασμό της ΄΄ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΕ΄΄ να διαχειριστεί και να εισπράξει (στη 

συμφωνημένη ημερομηνία) τα τιμολόγια αυτά καθώς και κάθε άλλο 

μελλοντικό τιμολόγιο των πελατών/ οφειλετών αυτών. Να σημειωθεί ότι ενώ 

αγοραστής του εξωτερικού βρέθηκε σε οικονομική αδυναμία να αποπληρώσει 

τιμολογημένη αξία στην ΄΄ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΕ΄΄ η επιχείρηση εισέπραξε τη 

συνολική αξία στο ακέραιο από την εταιρία. 

 

1.4. Μορφές Factoring 
 

Tο Factoring λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και γι’ αυτό 

διακρίνουμε πολλές μορφές και πολλούς τομείς εφαρμογής του: 

 

a) Εγχώριο (Domestic) Factoring 

 Το εγχώριο Factoring καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης στην εγχώρια 

αγορά Η δέσμη των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η χρηματοδότηση της 

επιχείρησης, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, η 

διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των τιμολογίων και 

τέλος η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου. Εφαρμόζεται σε όλες τις 

επιχειρήσεις και για κάθε προϊόν και υπηρεσία. Κυρίως αντιπροσωπεύει 

τις μικρομεσαίες και μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

 

b) Διεθνές (International) Factoring1 

 Tο διεθνές Factoring ασχολείται κυρίως με τις εξαγωγές-εισαγωγές 

προϊόντων, δηλαδή την ανάληψη της ευθύνης της είσπραξης και 

                                                 
1 Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του Διεθνές Factoring παρουσιάζονται στο 
βιβλίο του Βασίλειου Π. Γαλάνη «Η Λειτουργία των Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Θεσμών 
στη Χώρα μας».  
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εξόφλησης των απαιτήσεων των τιμολογίων εξαγόμενων και εισαγόμενων 

προϊόντων. Οι κανονισμοί και οι ρυθμίσεις διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιριών Factoring, Factors Chain 

International, που εδρεύει στο Άμστερνταμ.  

 

c) Factoring με δικαίωμα αναγωγής 

Η φιλοσοφία στηρίζεται στο ποιος θα αναλάβει το ρίσκο των απλήρωτων 

τιμολογίων. Αν δηλαδή ο Factor έχει το δικαίωμα να επιστρέφει τα 

απλήρωτα τιμολόγια στον προμηθευτή-εκχωρητή έναντι καταβολής του 

αντίστοιχου ποσού. Συνήθως ο Factor αρχίζει με το δικαίωμα αναγωγής 

ώστε να πειστεί για τη φερεγγυότητα των πελατών του και στη συνέχεια 

εφαρμόζει το θεσμό χωρίς δικαίωμα αναγωγής. Εδώ το ρίσκο το 

αναλαμβάνει ο προμηθευτής. 

 

d) Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής 

Στην περίπτωση αυτή ο Factor δεν έχει το δικαίωμα να επιστρέφει τα 

απλήρωτα τιμολόγια στον προμηθευτή-εκχωρητή. Το ρίσκο αναλαμβάνει ο 

Factor. 

 

e) Εμπιστευτικό Factoring 

Η συμφωνία μεταξύ Factor και προμηθευτή διατηρείται μυστική και δεν 

ανακοινώνεται στον πελάτη εκτός αν αυτός δεν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του. 

 

f) Μη Εμπιστευτικό Factoring 

Στην περίπτωση αυτή έχει ανακοινωθεί στον πελάτη η συμφωνία που έχει 

προηγηθεί μεταξύ του προμηθευτή και του Factor.Συνήθως αναγράφεται 

πάνω στα τιμολόγια το όνομα του Factor  στο οποίο αυτά έχουν 

εκχωρηθεί. 

 

g) Factoring με καθορισμένη ημερομηνία λήξης (Maturity Factoring) 

Σε αυτό το είδος της πρακτορείας ο πράκτορας αγοράζει τους αποδεκτούς 

από αυτόν λογαριασμούς απαιτήσεων του προμηθευτή, χωρίς δικαίωμα 

αναγωγής. Ο πράκτορας είναι υπεύθυνος για την πληρωμή του 
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προμηθευτή στην καθορισμένη ημερομηνία λήξης των απαιτήσεων που 

αγοράσθηκαν, άσχετα με τη δυνατότητα των οφειλετών να πληρώσουν 

εμπρόθεσμα. Στη πρακτορεία αυτής της μορφής τα κεφάλαια δεν 

χορηγούνται  πριν από την ημερομηνία λήξης. 

 

h) Factoring για χρηματοδότηση(Bulk Factoring) 

Εδώ ο πράκτορας παρέχει μόνο χρηματοδότηση και δεν περιλαμβάνεται η 

διαχείριση των πωλήσεων ή η είσπραξη των χρεών των κακοπληρωτών. 

Η μορφή αυτή μοιάζει με την τραπεζική εργασία της προεξόφλησης των 

απαιτήσεων. 

 

i) Factoring μέσω αντιπροσώπου(Agency Factoring) 

Ο πράκτορας προσφέρει χρηματοδότηση ως προστασία έναντι των 

κακοπληρωτών αλλά δεν περιλαμβάνει τη διαχείριση των πωλήσεων ή την 

είσπραξη των χρεών των κακοπληρωτών. 

j) Εγχώριο Factoring (με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής) 

Με την αγορά εμπορικών απαιτήσεων η εταιρία factoring προσφέρει 

τις βασικές υπηρεσίες, όπως:                                                       

•Λογιστική διαχείριση, παρακολούθηση και είσπραξη εμπορικών 

απαιτήσεων                                                                        

•προκαταβολές επί της τιμολογημένης αξία                                      

•κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (εγχώριο factoring χωρίς αναγωγή)                                     
 

k) Εξαγωγικό Factoring (χωρίς δικαίωμα αναγωγής) 

Η εταιρία αγοράζει εμπορικές απαιτήσεις από εξαγωγικές πωλήσεις, 

παρέχοντας:                                                                                   

•Λογιστική διαχείριση, παρακολούθηση και είσπραξη εμπορικών 

απαιτήσεων                                                                               

•Προκαταβολές επί της τιμολογημένης αξίας                                                                       

•Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (100%) 
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1.5.Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα από τη χρήση των υπηρεσιών 
Factoring 
 

Οι ωφέλειες της επιχείρησης από τη χρήση των υπηρεσιών Factoring 

είναι πολλαπλές και ιδιαίτερα σημαντικές για την παραγωγική και 

αποδοτική ανάπτυξή της. Πρώτο, η αξιολόγηση από την εταιρία factoring 

της πιστοληπτικής ικανότητας των υφιστάμενων και νέων αγοραστών 

εξυγιαίνει το πελατολόγιο της επιχείρησης και δημιουργεί καλές συνθήκες 

για την είσπραξη των σχετικών τιμολογίων. Έτσι, η επιχείρηση 

αναπροσαρμόζει έγκαιρα την πιστωτική της πολιτική και συγκεντρώνεται 

στην ανάπτυξη των εργασιών της. Δεύτερο, η ανάληψη από την εταιρία 

factoring της είσπραξης των τιμολογίων βελτιώνει τη συμπεριφορά των 

οφειλετών σε ότι αφορά την εξόφληση των υποχρεώσεών τους, με 

αποτέλεσμα την έγκαιρη ρευστοποίηση των εισπρακτέων τιμολογίων του 

προμηθευτή.  

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η ανάθεση της διαχείρισης 

και λογιστικής παρακολούθησης των εμπορικών απαιτήσεων στην εταιρία 

factoring μειώνει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της συνεργαζόμενης 

επιχείρησης. Η χρηματοδότηση της επιχείρησης από την εταιρία factoring 

στηρίζεται στο αξιολογημένο πελατολόγιό της κι έτσι δεν απαιτείται 

παροχή πρόσθετων ασφαλειών. Επιπλέον, συνδέεται απόλυτα με το 

κύκλο εργασιών της και μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με αυτόν, κάτι που 

εξασφαλίζει συνεχή ρευστότητα η οποία συντελεί στην επίτευξη ευνοϊκών 

συμφωνιών με τους προμηθευτές της. Τέλος η ανάληψη του πιστωτικού 

κινδύνου από την εταιρία factoring διασφαλίζει τη πληρωμή των 

τιμολογίων και την αποφυγή επισφαλειών, γεγονός που διευκολύνει τον 

οικονομικό σχεδιασμό της επιχείρησης, εγγυάται την ανάπτυξή της, ενώ 

παράλληλα βελτιώνει την εικόνα του ισολογισμού της και την πιστοληπτική 

της ικανότητα, αφού η προκαταβολή που λαμβάνει έναντι της αξίας των 

τιμολογίων δεν εμφανίζεται στις υποχρεώσεις της. Γενικότερα, η χρήση 

των υπηρεσιών factoring δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να βελτιώσει 

την οργανωτική και λειτουργική δομή της, να περιορίσει το κόστος της, να 

βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και να επικεντρώσει τη προσοχή της 

και τη δράση της στη συνεχή ανάπτυξή της. 
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Ωστόσο, δεν ικανοποιούνται όλες οι επιχειρήσεις από την πρακτορεία. 

Παρόλο που τα οφέλη της είναι μεγάλα, για μερικές επιχειρήσεις το κόστος 

της μπορεί να είναι υπερβολικά βαρύ. Μια επιχείρηση με επαρκείς πόρους 

ρευστών και με ένα μικρό αριθμό πελατών που έχουν υψηλό βαθμό 

ρευστότητας, είναι πολύ πιθανό να μη κερδίσει και πολλά πράγματα από 

τη χρησιμοποίηση του factoring.         

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
VENTURE CAPITAL 

 

2.1. Ορισμός 
 

Με το όρο Venture Capital ονομάζουμε μακροπρόθεσμα κεφάλαια τα 

οποία επενδύονται σε ειδικές επενδυτικές εταιρίες και τα οποία περιέχουν σε 

υψηλό βαθμό το στοιχείο του κινδύνου.  Η απευθείας επένδυση κεφαλαίων με 

τη συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιριών που δεν έχουν εισαχθεί στο 

Χρηματιστήριο αποτελεί ένα νέο θεσμό, ο οποίος υλοποιείται μέσω των 

εταιριών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου. Οι εταιρίες αυτές στη χώρα μας 

μπορούν να έχουν τη μορφή είτε Εταιριών Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

(ΕΚΕΣ) όπως αυτές προβλέπονται από το Ν.2367/95, είτε απλών ανώνυμων 

εταιριών.  

Στο κλάδο του Venture Capital τέσσερις είναι οι κυρίως συμμετέχοντες: 

οι επιχειρηματίες που χρειάζονται, οι επενδυτές που επιδιώκουν υψηλές 

αποδόσεις, οι επενδυτικές τράπεζες που αναζητούν επιχειρήσεις να 

πουλήσουν τα προϊόντα τους και οι εταιρίες Venture Capitals που βγάζουν 

χρήματα για αυτούς δημιουργώντας μια αγορά για τους άλλους τρεις. 

Ανταποκρίνεται στις ανάγκες δυναμικών εταιριών που αναπτύσσονται με 

γρήγορους ρυθμούς και χρειάζονται κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την 

ανάπτυξή τους, διατηρώντας όμως υγιή πάντα κεφαλαιακή διάρθρωση. 

Συναντάται συχνά και στην περίπτωση μεταβίβασης  της ιδιοκτησίας της 

επιχείρησης, είτε σε μετόχους μειοψηφίας είτε σε ομάδες στελεχών των 

εταιριών προσφέροντας την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την επίτευξη 

των στόχων τους.    
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2.2. Ιστορική Αναδρομή- Eξέλιξη     
 

 Το Venture Capital αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του από τον 15ο 

αιώνα από μεμονωμένα πλούσια άτομα και εμπορικές εταιρίες που ρύθμιζαν 

το εμπόριο σε διάφορες χώρες της Άπω Ανατολής. Στη σημερινή του μορφή 

πρωτοεμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά το Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Στην Ελλάδα συναντάται για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990. Την περίοδο 1980-1983 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα λειτούργησε 

ένα πρότυπο πρόγραμμα για την ανάπτυξη και συνεργασία εταιριών venture 

capital. Η εφαρμογή του προγράμματος έδειξε τις δυνατότητες συνεργασίας 

των ευρωπαϊκών εταιριών Venture Capital. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν 

στο πρόγραμμα αυτό αποτέλεσαν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παροχής 

Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Κίνησης (ESCFN). Το 1983 η Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ίδρυσε με 40 αρχικά μέλη το European Venture 

Capital Association1( EVCA) με σκοπό την ανάπτυξη του  Venture Capital 

στην Ευρώπη ώστε να καλυφθεί η υπάρχουσα τεχνολογική υστέρηση έναντι 

των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Τα μέλη του ESCFN  είναι μέλη της EVCA. 

 Οι βασικοί στόχοι του EVCA2 είναι  α)η διάδοση της έννοιας του 

venture capital και κυρίως στις χώρες στις οποίες δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, 

β) η αντιπροσώπευσή του σε κοινοτικό επίπεδο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

συμβάλλει στη επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη λειτουργία του μέσα 

στη κοινότητα και γ) η ανταλλαγή απόψεων ώστε να δημιουργηθούν νέες 

διακρατικές πηγές χρηματοδότησης που θα βοηθήσουν στη ταχύτερη 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

 

2.3 Τρόπος Λειτουργίας 
 

Ο θεσμός του Venture Capital έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή ανάπτυξη 

τις περισσότερες επιχειρήσεις που τον αξιοποίησαν. Ο θεσμός αναπτύσσεται 

με ταχείς ρυθμούς παγκοσμίως, ενώ παρατηρείται παράλληλα ότι οι εταιρίες 

                                                 
1Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη του venture capital σε διάφορες Ευρωπαϊκές 
χώρες παρουσιάζονται στο βιβλίο του Γιάννη Τ.Λαζαρίδη «Σύγχρονές Μορφές 
Χρηματοδότησης»  
2 Η ανάλυση των στόχων έγινε σε σχετικό συμπόσιο που έλαβέ χώρα στο Λουξεμβούργο 23-
25 Νοεμβρίου 1985 και με Θέμα «Venture Capital και Ανάπτυξη της Βιομηχανίας» 
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που τον χρησιμοποιούν επιτυγχάνουν θεαματικότερα αποτελέσματα από τους 

ανταγωνιστές τους. Γνωστές εταιρίες που αναπτύχθηκαν με venture capital 

είναι ενδεικτικά η Microsoft, η Yahoo και ελληνικές τα Goody’s, η Chipita και ο 

Γερμανός. Το venture capital αφορά επενδύσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο 

νέων μικρών εταιριών για τις οποίες ο επενδυτής πιστεύει ότι έχουν 

προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης και δημιουργίας κερδών. Επιπλέον, οι 

επενδύσεις σε Venture capital μπορούν να αφορούν εκτός από νεοσύστατες 

εταιρίες και προϋπάρχουσες εταιρίες ή τμήματα εταιριών τα οποία 

ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα στελέχη που εργάζονται σε αυτές. Τα κέρδη 

για τον επενδυτή θα προέλθουν κυρίως από την πώληση των μετοχών σε 

τιμή πολύ μεγαλύτερη από την αξία της αγοράς τους. Η διαφορά από τις 

κλασικές επενδύσεις είναι ότι οι συνήθεις χρηματιστηριακοί τίτλοι αφορούν 

μετοχές μεγάλων εταιριών που έχουν εισαχθεί στα χρηματιστήρια ενώ ο 

Venture Capital επενδύει σε άγνωστες αναπτυσσόμενες εταιρίες που 

συνήθως δεν είναι εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο.              

Η χρηματοδότηση μέσω venture capital επιτυγχάνεται είτε μέσω της 

συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με αύξηση ή σπανιότερα με 

εξαγορά τμήματος αυτού είτε με διάφορα άλλα ευέλικτα σχήματα, όπως η 

έκδοση νέας σειράς προνομιούχων μετοχών ή μετατρέψιμου ομολογιακού 

δανείου. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σχεδόν πάντα ο κύριος μέτοχος διατηρεί 

τον έλεγχο της εταιρίας του. Η κεφαλαιακή ενίσχυση μιας εταιρίας είναι δυνατή 

τόσο σε αρχικό στάδιο (seed ή start-up capital) όσο και σε 

μεταγενέστερο(development capital). Είναι λογικό ότι το όφελος που 

προσδοκά ο επενδυτής venture capital είναι υψηλό, πράγμα που δικαιολογεί 

τον αυξημένο κίνδυνο που αναλαμβάνει για την επένδυσή του. Οι κυριότεροι 

παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εταιριών venture capital 

είναι η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ύπαρξη καινοτομικών ιδεών και οι 

δυνατότητες ανάπτυξης που συντελούν στην κινητοποίηση των κεφαλαίων. 

Στις ΗΠΑ οι επενδυτές του είναι κυρίως ιδιώτες ή εταιρίες αμοιβαίων 

κεφαλαίων (investment trust) ενώ στην Ευρώπη εκτός από τους ιδιώτες 

μεγάλο μέρος των επενδυτών σε venture capital διακινούν τράπεζες μέσω 

εξειδικευμένων θυγατρικών εταιριών ή ειδικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί. Στη 

χώρα μας η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία και έλεγχο στις εταιρίες 

παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και μπορεί να ζητάει από αυτές 
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οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία ή να επιβάλλει τα αναγκαία μέτρα. Επίσης, 

επιτρέπεται στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα να ιδρύουν ή να 

συμμετέχουν εταιρίες venture capital χωρίς προηγούμενη άδεια της Τράπεζας 

Ελλάδος, μέχρι το 20% του ιδίου μετοχικού τους κεφαλαίου. Δυστυχώς όμως, 

οι εταιρίες Venture Capital που λειτούργησαν στην Ελλάδα μέχρι σήμερα είτε 

υπολειτούργησαν είτε κινούνταν σε περιορισμένα επίπεδα. Ο θεσμός εισήχθη 

με το νόμο Ν.1775/24.5.1988 που αφορά Εταιρίες Παροχής Επιχειρηματικού 

Κεφαλαίου και Άλλες Διατάξεις. Ωστόσο ένας νέος νόμος επακολούθησε ,ο 

Ν.2367/1995, ο οποίος μετονόμασε τις εταιρίες  Venture Capital σε εταιρίες 

κεφαλαίου επιχειρηματικών συναλλαγών. 

 

2.4 Μορφές Venture Capital 
 

Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι διάφορες μορφές κατά τις οποίες μπορεί να 

υπάρξει το Venture Capital: 

(i) Κεφάλαιο Ανάπτυξης(Development Capital)  

Αποτελεί την επένδυση που γίνεται σε επιχείρηση για να μπορέσει να 

επεκτείνει την δραστηριότητά της. Η μορφή αυτή συνεπάγεται 

χαμηλότερο κίνδυνο από τις υπόλοιπες. 

(ii) Κεφάλαιο Ανόρθωσης (Turn-Around) 

Η επένδυση γίνεται σε ζημιογόνο επιχείρηση με σκοπό να μπορέσει να 

μετατραπεί σε κερδοφόρα. Γίνεται αντιληπτό ότι μια τέτοια διατρέχει 

υψηλότερο ποσοστό κινδύνου από μια συνηθισμένη επένδυση και έχει 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα όσο αφορά το προσδοκώμενο οικονομικό 

όφελος.  

(iii) Κεφάλαιο Εκκίνησης(Seed Capital) 

Αυτή η επένδυση δίνει τη δυνατότητα σε ένα προϊόν ή μια ιδέα να 

εξελιχθεί σε επιχείρηση. 

(iv) Κεφάλαιο Εξαγοράς(Management buy-out or management buy-in) 

Αποτελεί την επένδυση που γίνεται για την εξαγορά μιας επιχείρησης είτε 

από τα στελέχη της(buy-out) είτε από άτομα εκτός επιχείρησης με σκοπό 

να αναλάβουν την διοίκησή της(buy-in)  

(v) Αρχικό Κεφάλαιο(Start Up) 
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Αποτελεί την επένδυση με έτοιμα να προωθούν στην αγορά αγαθά και 

υπηρεσίες που γίνονται σε επιχείρηση χωρίς όμως να υπάρξει πώληση. 

 

2.5. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Venture Capital 
 

Tο Venture Capital αποτελεί ένα θεσμό που μπόρεσε να βοηθήσει ώστε 

να υλοποιηθούν πολλές αξιόλογες ιδέες ή προγράμματα τα οποία υπό άλλες 

συνθήκες θα έμεναν απραγματοποίητες καθώς οι άλλες πηγές 

χρηματοδότησης δεν δέχονται να αναλάβουν το ρίσκο ή δε μπορούν να 

λειτουργήσουν με αυτούς τους όρους. Ένα από τα θετικά στοιχεία αυτής της 

μορφής χρηματοδότησης είναι ότι το κεφάλαιο που δημιουργείται συμμετέχει 

στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με αποτέλεσμα να σχηματίζεται μια 

ισχυρή κεφαλαιακή βάση χωρίς το κόστος παροχής εγγυήσεων και 

ασφαλειών όπως είναι οι προσημειώσεις, οι υποθήκες και τα ενέχυρα. Η 

αύξηση του μεγέθους της επιχείρησης μπορεί να συμβάλλει μελλοντικά στην 

εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. 

 Παρόλο αυτά δεν έτυχε ιδιαίτερης ανάπτυξης στην Ελλάδα λόγω κυρίως 

των προβλημάτων που υπάρχουν στην Ελληνική βιομηχανία. Στοιχεία όπως 

η μειωμένη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, η γραφειοκρατία, 

η σχετικά χαμηλή τεχνολογία και καινοτομία εμποδίζουν την ύπαρξη 

κερδοφόρων επενδύσεων, στοιχείο που απαιτείται από το Venture Capital.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
FORFAITING 

 

3.1. Ορισμός 
 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς αύξηση της προσοχής και 

της δημοσιότητας σχετικά με μια νέα τεχνική χρηματοδότησης που αναφέρεται 

στο μεσοπρόθεσμο ελεύθερο εμπόριο. Ο όρος Forfaiting προέρχεται από το 

γαλλικό a forfait που εκφράζει την έλλειψη δυνατότητας αναγωγής. Είναι μια 

μορφή χρηματοδότησης των εξαγωγών κατά την οποία ο εξαγωγέας πωλεί 

και εκχωρεί στον Forfaiter την εξαγωγική απαίτηση, η οποία καλύπτεται από 
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αξιόγραφα, χωρίς ο  Forfaiter να έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του εξαγωγέα 

στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί από τον εισαγωγέα. Με άλλα λόγια, 

αποτελεί μια μορφή τραπεζικής εργασίας και αφορά την εκχώρηση 

απαιτήσεων που περιλαμβάνουν εμπορικούς και πιστωτικούς κινδύνους, 

πλήρως διαπραγματεύσιμους και εγγυημένους από τράπεζα πρώτης τάξεως1. 

Ο forfaiter παρέχει πλήρη πίστωση και αναλαμβάνει τους παρακάτω 

κινδύνους:α)τους πιστωτικούς, β)τους πολιτικούς, γ)της μετάβασης του 

δικαιώματος, δ)του επιτοκίου, ε)της συγκέντρωσης της ευθύνης. 

 Ο εξαγωγέας ευθύνεται : α)για τη νομιμότητα της πληρωτέας απαίτησης, 

β)για την γνησιότητα των εγγράφων που χρησιμοποιούνται στο forfaiting, 

γ)για την ικανοποιητική εκτέλεση του συμβολαίου που υπέγραψε με τον 

αγοραστή (εισαγωγέα) 

  Με την παραλαβή και τον έλεγχο των τυπικών στοιχείων των 

αξιόγραφων από τον  Forfaiter-αγοραστή συμπληρώνεται ρητώς επί του 

σώματος του αξιόγραφου η ρήτρα «χωρίς αναγωγή». Σκοπός της είναι να 

μεταβιβάσει κινδύνους και υποχρεώσεις είσπραξης της απαίτησης από τον 

πωλητή-εκχωρητή στον  Forfaiter-αγοραστή. Τα αξιόγραφα που συνήθως 

εμπλέκονται στις συναλλαγές του Forfaiting είναι συναλλαγματικές(bill of 

exchange), εγγυητικές επιστολές, υποσχετικές επιστολές(promisory notes), 

ανέκκλητες πιστώσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος θεσμός 

παρουσιάζει  κοινά χαρακτηριστικά με το Factoring με συνέπεια να συγχέεται 

πολλές φορές με το εξαγωγικό Factoring. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο να 

εξεταστούν οι διαφορές τους σε μια από τις παρακάτω ενότητες.   

 

3.2. Ιστορική Αναδρομή-Εξέλιξη 
 

 Αρχικά το Forfaiting εμφανίστηκε και διαμορφώθηκε στις ΗΠΑ, ωστόσο 

αποτελεί Ευρωπαϊκή και πιο συγκεκριμένα Ελβετική επινόηση. Οι 

μεγαλύτερες αγορές Forfaiting βρίσκονται ακόμα και σήμερα στη Ζυρίχη, στο 

Λονδίνο και τη Φρανκφούρτη. Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 

μεσοπολέμου στην τραπεζική κοινότητα της Ζυρίχης ο θεσμός αυτός 
                                                 
1 Με τον όρο τράπεζα πρώτης τάξης εννοείται στην τραπεζική πρακτική η οικονομική 
επιφάνεια, η φερεγγυότητα της τράπεζας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την αξιολόγηση αυτή 
διεθνώς. Μπορεί να γίνει είτε από εξειδικευμένες εταιρίες, όπως οι εταιρίες «S&P» και 
«Mody’s» στις ΗΠΑ, είτε από τις σχετικές υπηρεσίες των ίδιων των τραπεζών.  
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παρουσίασε έξαρση. Το φαινόμενο αυτό δικαιολογείται καθώς αποτελούσε 

μια κοινότητα με ιδιαίτερες επιδόσεις στον τομέα χρηματοδότησης του 

διεθνούς εμπορίου και με μεγάλη φήμη στον τομέα των τραπεζικών εργασιών. 

Παρόλο που η Ελβετία αποτέλεσε το κέντρο των εργασιών , παρατηρήθηκε 

γρήγορα η εξάπλωσή του στη Δυτική Γερμανία και στην Αυστρία επειδή οι 

περισσότεροι εξαγωγείς προς τις χώρες τις Comecon και την πρώην 

Γιουγκοσλαβία ήταν από τις δύο αυτές χώρες. Με την επέκταση της τεχνικής 

του   Forfaiting αναπτύχθηκε η αγοραπωλησία εμπορικών απαιτήσεων μεταξύ 

των forfaiters, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια δευτερεύουσα αγορά. Η 

πιο σπουδαία σήμερα δευτερεύουσα αγορά είναι αυτή του Λονδίνου.   

 

3.3. Μηχανισμός Λειτουργίας  
 

 Η φιλοσοφία του Forfaiting βασίζεται στη μεταφορά του 

επιχειρηματικού κινδύνου, όπως εξόφληση τίτλων, και του πολιτικού κινδύνου 

από τον εξαγωγέα στον forfaiter. Συνήθως χρησιμοποιείται όταν ένας 

εξαγωγέας θέλει να επεκτείνει τα πιστωτικά του σύνορα με τους πελάτες του. 

Ο Forfaiter αγοράζει εμπορικές απαιτήσεις μελλοντικής λήξης από έναν 

εξαγωγέα που απέκτησε αυτές τις απαιτήσεις από την επί πιστώσει αγαθών ή 

υπηρεσιών στο εξωτερικό. Η αγορά των απαιτήσεων γίνεται με την 

προεξόφλησή τους με ένα σταθερό επιτόκιο που προσφέρεται από τον 

forfaiter για μια μεσοπρόθεσμη περίοδο (3-5)χρόνια. Παρ’ όλα αυτά μπορεί να 

συμφωνηθεί ένα μεταβαλλόμενο επιτόκιο και για μια περίοδο γύρω στις 180 

μέρες. Από  τη στιγμή που ο πωλητής εκχωρεί στον forfaiter ένα έγκυρο 

αξιόγραφο εγγυημένο με Aval1, οι υποχρεώσεις και οι κίνδυνοι έχουν εκλείψει 

γι’ αυτόν. Ο forfaiter θα χρεώσει το πιθανό κόστος του επιτοκίου στον 

εξαγωγέα πάνω στη βάση του άμεσου προεξοφλητικού επιτοκίου. Στη 

συνέχεια ο εξαγωγέας μπορεί να συμπεριλάβει οποιοδήποτε άλλο κόστος και 

να ετοιμάσει τα τιμολόγια. Υπάρχουν δύο είδη αμοιβών. Το ένα είναι η αμοιβή 

επιλογής και το άλλο η αμοιβή υποβολής τιμολογίων. Η αμοιβή της επιλογής 

                                                 
1 Είναι γέννημα των νομοθεσιών της Ηπειρωτικής Ευρώπης και ιδιαίτερα του Ναπολεόντειου 
Κώδικα. Η ρήτρα Aval εμφανίζεται πάνω σε συναλλαγματική ή σε γραμμάτια «εις διαταγήν». 
Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα που την έθεσε μετατρέπεται σε οφειλέτη έναντι του forfaiter. Το 
πλεονέκτημα της μορφής αυτής είναι ότι είναι αδιάσπαστη από το σώμα του αξιόγραφου και 
μεταβιβάζεται χωρίς δυσκολίες σε σχέση με εγγυήσεις άλλης μορφής.   
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είναι το ποσό που χρεώνεται ο εξαγωγέας από τον forfaiter για τις ευκολίες 

που του παρέχει.  

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διακανονισμοί των πιστωτικών ορίων και 

των αποπληρωμών είναι στη διάθεση του πελάτη-αγοραστή που μπορεί να 

θέλει και την εγγύηση τρίτων για το χρέος. Συνήθως ο τριτεγγυητής είναι μια 

διεθνής τράπεζα που αποδέχεται ο forfaiter καθώς μπορούν να του παρέχουν 

πληροφορίες για τους οφειλέτες. Ωστόσο, πολλές φορές παρατηρείται το 

φαινόμενο εγγυητής να είναι το Υπουργείο Οικονομικών, κάποιος κρατικός 

οργανισμός ή κάποια Εύρωστη οικονομικά επιχείρηση. Παραπάνω 

αναφέρθηκε η μορφή εγγύησης Αval. Όλες οι χώρες, όμως, δεν αναγνωρίζουν 

την νομική της έννοια οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις η εγγύηση 

ενσωματώνεται σε ένα ξεχωριστό έγγραφο. Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

σε μια εγγυητική επιστολή είναι: 

 Να είναι οριστική και ανέκκλητη 

 Να είναι πλήρως μεταβιβάσιμη 

 Να μην εξαρτάται από την εκτέλεση της σχετικής εμπορικής πράξης 

 Να αναφέρεται σε κάθε πληρωμή και ημερομηνία λήξης. 

 

3.4. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Forfaiting 
  

 Το Forfaiting ως ένα είδος έμμεσης χρηματοδότησης της εξαγωγικής 

δραστηριότητας παρουσιάζει πλεονεκτήματα τόσο για τον εξαγωγέα όσο και 

για τον εισαγωγέα όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Η διαδικασία χρηματοδότησης μέσω Forfaiting σε σχέση με την 

τραπεζική χρηματοδότηση είναι σχετικά γρήγορη. 

 Ο εξαγωγέας δεν χρειάζεται να ξοδέψει χρόνο ή χρήμα για τη 

διαχείριση και τη συγκέντρωση του ξένου κεφαλαίου. 

 Ο Forfaiter με τη χρηματοδότηση του εξαγωγέα «χωρίς δικαίωμα 

αναγωγής» αναλαμβάνει ο ίδιος τους κινδύνους της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, των μεταβολών του επιτοκίου, τους πιστωτικούς και 

πολιτικούς. 

 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 του 
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απελευθερώνει κάποιες χρηματοδοτικές πηγές που μπορεί πλέον να 

χρησιμοποιήσει σε άλλες επενδύσεις ή δραστηριότητες. 

 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. 

 Η διαπραγμάτευση για τη χρηματοδότηση μέσω Forfaiting 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. 

Όσο αφορά τα μειονεκτήματα του Forfaiting 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. 

 

3.5.Διάκριση του Forfaiting από το Factoring 
 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι η τεχνική του forfaiting  όπως και του 

factoring(πρακτορεία) αναφέρεται στην αγορά εμπορικών απαιτήσεων. 

Ωστόσο το Forfaiting δεν αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι του Factoring 

αλλά αναπτύσσεται όταν  το τελευταίο δεν προσφέρεται. Οι κυριότερες 

διαφορές τους είναι οι εξής: 

(i) Κατ’ αρχήν το Forfaiting αφορά μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις από 7 μήνες έως 10 χρόνια ενώ το αντικείμενο του Factor 

είναι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των οποίων η διάρκεια κυμαίνεται 

από 90 έως 180 μέρες. 

(ii) To Forfaiting αφορά το εξαγωγικό εμπόριο ενώ το Factoring 

εφαρμόζεται και στο εγχώριο. 
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(iii) Μια πολύ σημαντική διαφορά αφορά το εύρος των αναλαμβανομένων 

κινδύνων και τη φύση των μεταβιβαζομένων απαιτήσεων. Ο Forfaiter 

αναλαμβάνει να καλύψει εκτός από τη φερεγγυότητα του εισαγωγέα και 

άλλους οικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους, όπως τη μη είσπραξη της 

απαίτησης λόγω πολέμου ή κυβερνητικής αστάθειας. 

(iv) Η χρηματοδότηση μέσω Forfaiting γίνεται μόνο σε ορισμένα 

νομίσματα1, κυρίως δολάρια ΗΠΑ, μάρκα Γερμανίας, φράγκα Ελβετίας 

και γιεν Ιαπωνίας. Αυτό οφείλεται στη σταθερότητα και κατά συνέπεια 

ασφάλεια που χαρακτηρίζει τα νομίσματα αυτά. Έτσι γίνεται πιο εύκολη η 

απόφαση από χρηματοδοτικό οργανισμό να χρηματοδοτήσει 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Όταν οι απαιτήσεις που χρηματοδοτούνται 

είναι σε άλλα νομίσματα, τόσο μικρότερο θα είναι το διάστημα που  ο 

Forfaiter θα θέλει να αναλάβει το κίνδυνο. 

(v) Στο Factoring υπάρχει προκαθορισμένη προμήθεια ενώ στο 

Forfaiting δεν υπάρχει αλλά διαπραγματεύεται με τον εκχωρητή ένα 

ποσό εκτός του επιτοκίου. 

(vi) 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 Forfaiting αφορά τα κεφαλαιουχικά 

αγαθά(πρώτες ύλες, βαρέα μηχανήματα κ.τ.λ.). 

(vii) 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 

Forfaiting 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. 

(viii) Ο Factor προσφέρει στον πελάτη μια δέσμη διαρκών υπηρεσιών 

όπως η λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων, έλεγχος της 

φερεγγυότητας των πελατών, είσπραξη που όμως στο πλαίσιο της 

σύμβασης του Forfaiting δεν αναλαμβάνονται.  
                                                 
1 Όλα τα σχετικά με τα νομίσματα που χρησιμοποιούνται στο Forfaiting περιγράφονται στο 
βιβλίο του Γεωργιάδη Απόστολου «Νέες Μορφές Συμβάσεων της Σύγχρονης Οικονομίας». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
LEASING 

 
4.1.Ορισμός 

 

Ο όρος Leasing έχει αποδοθεί στα Ελληνικά ως χρηματοδοτική 

μίσθωση . Το ρήμα lease προέρχεται από το λατινικό laxare που σημαίνει 

λύω. Πρόκειται για τη σύμβαση μιας εταιρίας ειδικού σκοπού (εκμισθωτής) και 

μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία (μισθωτής) με την οποία η πρώτη 

παραχωρεί για ορισμένο χρόνο και έναντι μισθώματος στον δεύτερο τη χρήση 

επιχειρησιακού ή επαγγελματικού εξοπλισμού. Συγχρόνως ο μισθωτής έχει το 

δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα μετά τη πάροδο ορισμένου χρόνου είτε 

να ανανεώσει τη μίσθωση. Στην ουσία η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί 

ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει την επιχείρηση να 

ανανεώσει, εκσυγχρονίσει και επεκτείνει τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις 

χωρίς να απαιτείται η διάθεση ιδίων κεφαλαίων ή η προσφυγή σε δανεισμό. 

Δηλαδή η εταιρία Leasing αγοράζει το συγκεκριμένο πάγιο στοιχείο σύμφωνα 

με τις οδηγίες του μελλοντικού μισθωτή και στη συνέχεια του το εκμισθώνει. 

Η όλη διαδικασία του Leasing εμπλέκει τρεις οντότητες. Μια από αυτές είναι η 

επιχείρηση, η οποία επιθυμεί να αυξήσει τα παραγωγικά της μέσα και 

αποδέχεται να έχει τη χρήση αυτών και όχι την ιδιοκτησία τους. Δεύτερον, ο 

προμηθευτής ο οποίος επιδιώκει την πώληση των αγαθών. Τέλος, η εταιρία 

leasing η οποία προβαίνει σε αγορά των παραγωγικών μέσων για να τα 

διαθέσει στην επιχείρηση μέσω ενός προκαθορισμένου συμβολαίου. 

Ο νέος αυτός χρηματοδοτικός μηχανισμός έχει βρει την ευρύτερη 

εφαρμογή του στη βιομηχανία, στις εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τους 

επαγγελματίες. Τα είδη στα οποία έχει εφαρμοστεί το Leasing αρχίζουν από 

μηχανές γραφείου και τεχνικό εξοπλισμό γιατρών, μέχρι οδοποιητικά 

μηχανήματα, αεροπλάνα και ολόκληρα εργοστασιακά συγκροτήματα.  
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4.2.Ιστορική Αναδρομή – Εξέλιξη 

 

Υποστηρίζεται η άποψη ότι οι πρώτες μορφές leasing βρίσκονται πολύ 

παλιά, ακόμη και στα αρχαία δίκαια των Σουμερίων, της Αιγύπτου, 

Βαβυλώνας και Ελλάδας. Κατά τον Μεσαίωνα η μίσθωση περιελάμβανε 

κυρίως γεωργικά εργαλεία και άλογα. Στην Αγγλία ειδικότερα, η εκμίσθωση 

κτιρίων και γεωργικών εκτάσεων είχε πάρει σημαντική έκταση και οφειλόταν 

στους νομικούς περιορισμούς που ίσχυαν για τη μεταβίβαση της γης. 

Κατά τον 19ο αιώνα η πρακτική της εκμίσθωσης επεκτάθηκε ταχύτατα 

και στο τομέα των σιδηροδρόμων. Συχνά αντί για συγχώνευση ή εξαγορά οι 

ισχυρότερες σιδηροδρομικές εταιρίες κατέφευγαν στην μίσθωση των γραμμών 

και των εξοπλισμών των πιο αδύναμων ανταγωνιστών τους. Χαρακτηριστική 

περίπτωση είναι αυτή το 1844 της μίσθωσης για 999 χρόνια του 

σιδηροδρόμου London and Greenwich από το σιδηρόδρομο South Eastern 

Railway.  

Στις ΗΠΑ η μίσθωση σιδηροδρομικού εξοπλισμού αποτέλεσε ένα 

έμμεσο τρόπο χρηματοδότησης του διευρυνόμενου σιδηροδρομικού δικτύου 

της χώρας. Ήδη την πρώτη δεκαετία του αιώνα ομάδες κεφαλαιούχων, στις 

οποίες δόθηκε το όνομα ‘’car trusts’’ , αγόραζαν βαγόνια τα οποία εκμίσθωναν 

μακροχρόνια στους σιδηροδρόμους. Στη συνέχεια εμφανίσθηκε σε σημαντική 

κλίμακα η μίσθωση μηχανημάτων, ως μέσο περιορισμού του ανταγωνισμού. 

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται καλύτερα ο έλεγχος της αγοράς και 

αποφεύγεται η δευτερογενής αγορά των μεταχειρισμένων μηχανημάτων. Στην 

Αγγλία1 το 1919 υπολογίζεται ότι το 80% των κατασκευαστών υποδημάτων 

ήταν ουσιαστικά δέσμιο των κατασκευαστών μηχανημάτων. Την ίδια τακτική 

χρησιμοποίησε την δεκαετία του 1930 η μεγαλύτερη αγγλική εταιρεία 

μεταλλικών κουτιών, η Metal Blx Company, στην περίπτωση των 

μηχανημάτων κατασκευής τους. 

Η σύγχρονη φάση της χρηματοδοτικής μίσθωσης αρχίζει το 1952 όταν 

ο Henry Schoenfeld ίδρυσε την United States Leasing International Inc.,με 

κεφάλαιο 20.000 δολάρια και δάνειο από την Bank of America 500.000 

δολαρίων. Το παράδειγμα του  Schoenfeld το ακολούθησαν σύντομα μεγάλες 
                                                 
1 Περισσότερα στοιχεία βρίσκονται στο βιβλίο «Θεωρία και Πρακτική της Χρηματοδοτικής 
Μισθώσεως»των Παύλου Χατζηπαύλου και Βαλεντίνης Γοντικα. 
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βιομηχανικές επιχειρήσεις κεφαλαιουχικών αγαθών, που χρησιμοποίησαν τη 

χρηματοδοτική μίσθωση ως μέσο προώθησης των πωλήσεών τους. Στη 

συνέχεια το νέο θεσμό εφάρμοσαν τράπεζες και άλλοι χρηματοδοτικοί 

οργανισμοί που είχαν επαρκείς πηγές διαθεσίμων κεφαλαίων, κατορθώνοντας 

με αυτό τον τρόπο να διευρύνουν τις εργασίες τους. 

Η διεθνοποίηση του θεσμού άρχισε μια δεκαετία, περίπου, μετά την 

πρώτη εμφάνισή του στις ΗΠΑ. Στην περίοδο 1960-1962 εταιρίες 

χρηματοδοτικής μισθώσεως δημιουργήθηκαν εκτός από την Μεγάλη 

Βρετανία, και στον Καναδά, Σουηδία, Ελβετία, Γαλλία. Το 1963 στην Ιαπωνία, 

Βέλγιο, Φιλανδία, Ισπανία και Ιταλία. Αργότερα έκαναν την εμφάνισή τους στη 

Λατινική Αμερική, στην Ασία, στην Αυστραλία και στις γαλλόφωνες χώρες της 

Αφρικής. 

Η γενική τάση που επικρατεί διεθνώς σήμερα είναι να ταυτίζεται η 

χρηματοδοτική μίσθωση με τη τραπεζική δραστηριότητα. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της χρηματοδοτικής μισθώσεως σε αντιδιαστολή με την απλή 

μίσθωση δημιουργούν μια σχέση μεταξύ εκμισθωτή –μισθωτή που έχει κοινά 

οικονομικά χαρακτηριστικά με τη σχέση δανειστή- δανειολήπτη. Αυτά τα κύρια 

χαρακτηριστικά είναι η επιλογή του πάγιου στοιχείου από τον μέλλοντα 

μισθωτή, η διάρκεια εκμισθώσεως και η ανάληψη από των μισθωτή όλων των 

κινδύνων που έχουν σχέση με την ιδιοκτησία του πάγιου στοιχείου. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία φαίνεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 

πολλά περιθώρια ανάπτυξης του θεσμού του leasing δεδομένου ότι ένα 

μεγάλο μέρος των πελατών προς τους οποίους απευθύνεται το προϊόν δεν το 

γνωρίζουν επαρκώς με αποτέλεσμα να μην έχουν προβεί μέχρι τώρα σε 

χρησιμοποίηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης . Συγκεκριμένα1, στην Ελλάδα 

με το θεσμό leasing καλύπτονται μόνο το 7% των επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη κυμαίνεται από 10%-

30%, στις ΗΠΑ 32% και στην Αυστραλία  20%. Μ ε το Ν.1665/1986 τέθηκε σε 

εφαρμογή η μέθοδος της χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα. Πρώτες 

εταιρίες που λειτούργησαν ήταν η ΕΤΒΑ LEASING, θυγατρική της ΕΤΒΑ, 

CITILEASING, θυγατρική της Citibank  και η ALPHA LEASING,θυγατρική της 

                                                 
1 Πηγή των στοιχείων είναι το βιβλίο «Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης», του Γιάννη 
Τ.Λαζαρίδη, και αναφέρονται στο έτος 2001 
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τράπεζας Αlpha.Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζονται οι λειτουργούσες 

εταιρίες leasing το 2000 και ο κύκλος εργασιών τους  

 

   

 

 

 

 4.3. Τρόπος Λειτουργίας του Leasing 

 

 Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί μια τεχνική η οποία επιτρέπει σε 

μια οικονομική μονάδα(τον μισθωτή) να αποκτήσει την οικονομική χρήση ενός 

παγίου στοιχείου (κινητού ή ακίνητου), για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά αυτής της τεχνικής είναι ότι  

 Ο εκμισθωτής αναπτύσσει κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητά του στον 

τομέα των χρηματοδοτικών μισθώσεων. 

 Η επιλογή του πάγιου στοιχείου, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

τιμή, χρόνο παραδόσεως γίνεται από το μέλλοντα μισθωτή. 

 Η διάρκεια της συμβάσεως συνδέεται με την οικονομική διάρκεια ζωής 

του εκμισθωμένου πάγιου στοιχείου. 
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 Τα μισθώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εκμισθώσεως καλύπτουν 

την αξία κτήσεως του πάγιου στοιχείου, πλέον των τόκων και των 

άλλων εξόδων του εκμισθωτή. 

 Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα βάσει σχετικής ρήτρας να αποκτήσει το 

πάγιο στοιχείο στο τέλος της μισθώσεως έναντι προκαθορισμένου 

ποσού.      

Η μέθοδος της χρηματοδοτικής μισθώσεως έχει χρησιμοποιηθεί σε 

όλους τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Είναι 

σκόπιμο λοιπόν, να εντοπίσει κανείς ορισμένες κατηγορίες παγίων στοιχείων 

όπου η εφαρμογή της είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη .Οι περιπτώσεις αυτές είναι 

τα μέσα μαζικής μεταφοράς, επιβατικά αυτοκίνητα, γερανοί και οδοποιητικά 

μηχανήματα, εργοστασιακά συγκροτήματα σε ορισμένους βιομηχανικούς 

κλάδους, τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα, εξοπλισμός ξενοδοχείων 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μηχανές γραφείου. 

Τα στελέχη μιας εταιρίας χρηματοδοτικής μισθώσεως θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αξιολογούν το επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης-

πελάτη που απευθύνεται σε αυτούς. Επιπλέον θα πρέπει να αντιλαμβάνονται 

τις χρηματοδοτικές ανάγκες της , να προτείνουν το κατάλληλο χρηματοδοτικό 

πακέτο και να αναλύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε μορφής 

χρηματοδοτήσεως. Μετά την ολοκλήρωση της εκμίσθωσης το υπεύθυνο 

στέλεχος θα πρέπει να παρακολουθεί τα δραστηριότητα του μισθωτή, να 

επεμβαίνει αμέσως σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται αποκλίσεις από τις 

προβλέψεις, που θέτουν σε αμφιβολία την ομαλή καταβολή των μισθωμάτων. 

Τελικά, αν πράγματι παρουσιαστούν δυσχέρειες πρέπει να κάνει τις 

απαιτούμενες προσαρμογές στην κλίμακα των μισθωμάτων. Στην περίπτωση 

που ο μισθωτής παρουσιάσει απόλυτη αδυναμία να αντεπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις του, τότε το υπεύθυνο στέλεχος για τη συγκεκριμένη μίσθωση 

θα πρέπει να φροντίσει για την επανάκτηση του παγίου στοιχείου και στην 

συνέχεια την  επαναμίσθωσή του.  

Όσο αφορά το μίσθωμα, αυτό υπολογίζεται έτσι ώστε να καλύπτεται 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης το κόστος του παγίου στοιχείου καθώς και οι 

τόκοι, οι λοιπές δαπάνες και το κέρδος του εκμισθωτή. Το μίσθωμα 

καταβάλλεται συνήθως κατά τρίμηνο ή εξάμηνο και πάντοτε στην αρχή της 

περιόδου. Στα πρώτα χρόνια που εμφανίστηκε η χρηματοδοτική μίσθωση είχε 
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επικρατήσει η μηνιαία καταβολή των μισθωμάτων. Ωστόσο, ο μεγάλος όγκος 

της εργασίας έκανε τις περισσότερες εταιρίες χρηματοδοτικής μισθώσεως να 

κατευθυνθούν σε τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες καταβολές.         

Η περίοδος της χρηματοδοτικής μίσθωσης σπάνια είναι μικρότερη από 

τρία χρόνια. Γι’ αυτό θα πρέπει κατά αναλογία και τα διαθέσιμα που 

χρησιμοποιεί η εταιρία μίσθωσης να είναι ανάλογης διάρκειας. Δηλαδή, θα 

πρέπει η εταιρία να χρησιμοποιεί ένα μίγμα διαθεσίμων του οποίου η μέση 

διάρκεια να μην υφίσταται από τη μέση διάρκεια των εκμισθώσεων. Επίσης, 

θα ήταν τελείως άσκοπο να χρησιμοποιούνται διαθέσιμα δεκαετούς διάρκειας 

για τη χρηματοδότηση πενταετούς εκμισθώσεων, εν όψει του μεγαλύτερου 

κόστους των διαθεσίμων που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. 

 

4.4. Μορφές Leasing 

 

 Η διάπλαση των ειδικότερων τύπων της χρηματοδοτικής μίσθωσης και 

η διαμόρφωση του περιεχομένου τους γίνεται με βάση την αρχή της 

ελευθερίας των συμβάσεων και ενόψει του χαρακτήρα των περισσότερων 

διατάξεων του ενοχικού δικαίου. Στις διάφορες χώρες όπου εφαρμόζεται ο 

θεσμός του Leasing έχουν αποκρυσταλλωθεί ορισμένοι τύποι της σύμβασης 

Leasing και οι σπουδαιότερες από αυτές κατατάσσονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 

α)    Άμεση Μίσθωση(Direct Leasing) 

Στην περίπτωση αυτή η σχέση είναι διμερής, δηλαδή υπάρχει μόνο ο  

εκμισθωτής-κατασκευαστής του παγίου στοιχείου 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 τον 

μισθωτή μετά από προειδοποίηση και η ανάληψη του κινδύνου 

οικονομικής απαξίωσης από τον εκμισθωτή. Συνήθως ο εκμισθωτής 

αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του παγίου(στην περίπτωση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και 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 στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, 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. Κατά το δεύτερο στάδιο, ο μισθωτής 

που θα χρησιμοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο συμφωνεί με μια τράπεζα 

ή με μια επιχείρηση leasing για την αγορά του στοιχείου αυτού και τη 

μίσθωσή του. Οι όροι της μίσθωσης είναι τέτοιοι ώστε να επιτυγχάνεται η 

πλήρης απόσβεση του κόστους του εκμισθωτή συν ένα περιθώριο 

κέρδους. Στον μισθωτή δίνεται η δυνατότητα για την ανανέωση της 

μίσθωσης με ένα ελαττωμένο μίσθωμα σε σύγκριση με το αρχικό. Ο 

μισθωτής οφείλει να χρησιμοποιεί το περιουσιακό στοιχείο με βάση τις 

διατάξεις και οδηγίες που σχετίζονται με την καλή λειτουργία του. Τέλος, η 

σύμβαση μπορεί να προβλέπει την απαγόρευση της παραχώρησης ή της 

υπομίσθωσης της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου σε τρίτους χωρίς 

την έγγραφη άδεια του εκμισθωτή. 

 

β) Πώληση και Μίσθωση (Sale and Lease Back)       

 Σε μια συμφωνία πώλησης και μίσθωσης η επιχείρηση που κατέχει ένα 

περιουσιακό στοιχείο το πουλά σε μια εταιρία leasing και ταυτόχρονα 

γίνεται μια συμφωνία μίσθωσης του εν λόγω στοιχείου στον πωλητή για 

μια ορισμένη χρονική περίοδο κάτω από ειδικούς όρους. Βέβαια ο 

εκμισθωτής αντί για εταιρία leasing μπορεί να είναι μια εμπορική τράπεζα, 

μια ασφαλιστική εταιρία ή ένας μεμονωμένος επενδυτής. Με τη μορφή 

αυτή της χρηματοδοτικής μίσθωσης δίνεται η δυνατότητα στον μελλοντικό 

μισθωτή να προμηθευτεί για προκαθορισμένη περίοδο, περιουσιακά 

στοιχεία της αρεσκείας του. Μετά τη λήξη της περιόδου έχει τη δυνατότητα 

να τα ξαναγοράσει αν το επιθυμεί σε τιμή που προκαθορίζεται ή είναι 

δυνατό να καθοριστεί με συγκεκριμένη διαδικασία. Σε όλη τη διάρκεια της 

μίσθωσης τα έξοδα επισκευών και συντήρησης, οι φόροι και τα τέλη θα 

επιβαρύνουν τον μισθωτή.   

 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πωλητής ή μισθωτής λαμβάνει αμέσως τη τιμή 

της αγοράς που προσφέρθηκε από τον αγοραστή-εκμισθωτή ενώ 

ταυτόχρονα ο πωλητής διατηρεί τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. 

Συγκρίνοντας την κλασική μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης με την 
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πώληση και μίσθωση παρατηρείται ότι η δεύτερη έχει ως αποτέλεσμα τη 

ρευστοποίηση ήδη πραγματοποιηθείσης επένδυσης ενώ η κλασική μορφή 

χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Επιπλέον, η 

μέθοδος αυτή αποτελεί μια μακροπρόθεσμη επένδυση χαμηλού κινδύνου 

και μάλιστα με ικανοποιητική απόδοση. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί 

ουσιαστικά χρηματοοικονομική τεχνική που αποσκοπεί στην εξυγίανση της 

επιχείρησης με την επανασύσταση απολεσθέντος κεφαλαίου κίνησης ή την 

αύξηση του ήδη υπάρχοντος ώστε να επιτευχθεί η διεύρυνση της 

οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Τέλος, αποτελεί σημαντική 

ενέργεια βελτίωσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ειδικά εκείνων 

που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπερπαγιοποίησης, όπου ένα μέρος 

των παγίων στοιχείων τους έχουν χρηματοδοτηθεί με βραχυπρόθεσμα 

κεφάλαια.    

 

γ) Χρηματοδοτική Μίσθωση Ακινήτων (Real Estate Leasing) 

 Η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές 

από την χρηματοδοτική μίσθωση κινητών, οι οποίες οφείλονται στη 

διαφορετική φύση του πάγιου στοιχείου. Δηλαδή, ενώ στη περίπτωση των 

κινητών, κύριο χαρακτηριστικό είναι η συσχέτιση της διάρκειας της 

συμβάσεως με την οικονομική ζωή του παγίου στοιχείου, στην περίπτωση 

του ακινήτου η κατάσταση είναι διαφορετική. Οι ιδιομορφίες που 

χαρακτηρίζουν την χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων είναι οι εξής: πολύ 

μεγάλη διάρκεια εκμισθώσεως, ενδεχόμενη σημαντική αύξηση της αξίας 

του εκμισθωμένου στοιχείου, υπολειμματική αξία που δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί από πριν και αυξημένος κίνδυνος για τον εκμισθωτή. 

Δηλαδή, ενώ υπό ομαλές συνθήκες η αξία του εκμισθωμένου ακινήτου θα 

παρουσίαζε ανατιμητική τάση, υπάρχουν περιπτώσεις που συνέβη το 

αντίθετο. Η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων είναι δυνατόν να 

λειτουργήσει τόσο υπό τη μορφή άμεσης μίσθωσης όσο και αυτής της 

πώλησης και μίσθωσης. 

 

δ) Διασυνοριακή Χρηματοδοτική Μίσθωση (Cross Border Leasing)  

 Σύμφωνα με τη διασυνοριακή μίσθωση, ο εξοπλισμός που είναι προς 

μίσθωση αγοράζεται από μια εταιρία leasing του εξωτερικού και 
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μισθώνεται σε ελληνική εταιρία leasing, η οποία στη συνέχεια τον μισθώνει 

σε μισθωτή εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Για τον εκμισθωτή αυτού του 

είδους η μίσθωση συνδέεται με πρόσθετους κινδύνους, όπως τον 

συναλλαγματικό, τον οικονομικό και τον πολιτικό.   

 

ε) Συμμετοχική Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leveraged Leasing) 

 Είναι μια ενδιαφέρουσα τεχνική η οποία αναπτύχθηκε σε σχέση με τη 

χρηματοδοτική μίσθωση παγίων στοιχείων μεγάλης αξίας. Αυτό το είδος 

μίσθωσης περιλαμβάνει τέσσερα μέρη, τα οποία είναι ο προμηθευτής του 

παγίου στοιχείου, ο μισθωτής, ο εκμισθωτής και ο μακροπρόθεσμος 

δανειστής. Ο τελευταίος αναλαμβάνει να καλύψει με δανεισμό προς τον 

εκμισθωτή το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων κεφαλαίων για την 

απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου. Τη συμμετοχική χρηματοδοτική 

μίσθωση την χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το 1963, η United States 

Leasing International. Οι πρώτες εφαρμογές της μεθόδου αυτής έγιναν 

στους σιδηροδρόμους και στις αεροπορικές εταιρίες. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, αποτελούσε τη μόνη δυνατότητα αυτών των κλάδων να 

προσφύγουν στην κεφαλαιαγορά για μεσομακροπρόθεσμα κεφάλαια, με 

σταθερό επιτόκιο και με κόστος συνήθως χαμηλότερο από αυτό που θα 

κατέβαλλαν αν προσέφευγαν απ’  ευθείας στην κεφαλαιαγορά για 

μεσομακροπρόθεσμο δανεισμό. 

Για την κατάρτιση μιας συμφωνίας συμμετοχικής χρηματοδοτική 

μίσθωσης υπάρχουν τρία στάδια: (i) Ο μισθωτής διαλέγει το συγκεκριμένο 

περιουσιακό στοιχείο που επιθυμεί και υποδεικνύει τους όρους με τους 

οποίους θα πρέπει να γίνει η μίσθωση. (ii) Ο εκμισθωτής συμφωνεί για ένα 

δάνειο από το δανειστή ίσο με το 60%-80% της αξίας του στοιχείου που θα 

αγοραστεί. Ακόμη παρέχει το υπόλοιπο των κεφαλαίων που απαιτούνται 

για την απόκτηση του παγίου. Ωστόσο δεν είναι υποχρεωμένος να 

εξοφλήσει το δάνειο αν δείξει αφερεγγυότητα ο μισθωτής. Στην περίπτωση 

αυτή ο δανειστής θα ικανοποιηθεί από την εκποίηση του περιουσιακού 

στοιχείου.  (iii) Ο δανειστής αποκτά εμπράγματη ασφάλεια. Θα πρέπει να 

εξετάσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων που τέθηκαν υποθήκη και 

τις εκχωρηθείσες πληρωμές της μίσθωσης, σαν μια εγγύηση για το δάνειο 

που χορήγησε.  
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στ) Χρηματοδοτική Μίσθωση του Πωλητή (Vendor Leasing) 

 Σύμφωνα με τη μορφή αυτής της χρηματοδότησης  υπάρχει μια 

οικονομική συνεργασία ανάμεσα σε μια εταιρία leasing και σε έναν 

προμηθευτή. 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.  

 

ζ) Μεικτή Χρηματοδοτική Μίσθωση1 (Operating Leasing) 

 Σε αυτή τη μορφή του leasing ο εκμισθωτής, εκτός από την προσφορά 

της χρήσης του αγαθού, αναλαμβάνει και την τεχνική συντήρησή του, τις 

επιδιορθώσεις και την ασφάλισή του. Με άλλα λόγια, αναλαμβάνει και την 

υποχρέωση να διατηρεί το μίσθιο κατάλληλο για τη χρήση που 

συμφωνήθηκε. Το κόστος της συντήρησης ενσωματώνεται στις πληρωμές 

της μίσθωσης. Ένα χαρακτηριστικό των μισθώσεων αυτού του είδους είναι 

ότι δεν αποσβένονται πλήρως, καθώς οι πληρωμές βάσει του συμβολαίου 

δεν είναι αρκετές για να καλύψουν το πλήρες κόστος του περιουσιακού 

στοιχείου. Ο εκμισθωτής προσδοκά να καλύψει όλο το κόστος είτε με 

μεταγενέστερες επαναλαμβανόμενες μισθώσεις είτε με τη διάθεση του 

μισθωθέντος περιουσιακού στοιχείου.  

 Η διαφορά με την απλή χρηματοδοτική μίσθωση είναι ότι σε αυτή τη 

περίπτωση τον επενδυτικό κίνδυνο φέρει αποκλειστικά ο εκμισθωτής, ο 

οποίος επιδιώκει τη διαδοχική εκμίσθωση του πράγματος σε διάφορους 

ενδιαφερόμενους και όχι την παράδοσή του για το σύνολο της οικονομικής 

του ζωής σε έναν μισθωτή και την επίτευξη του επιχειρηματικού του 

κέρδους μόνο από αυτόν. Η μεικτή μίσθωση χρησιμοποιείται κυρίως για 

αυτοκίνητα αλλά και για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γεωργικά 

μηχανήματα, ιατρικό εξοπλισμό και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για 

τεχνικά έργα. Η μακροχρόνια μίσθωση ενός καινούργιου αυτοκινήτου 

αποτελεί ένα πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα 

χρηματοδότησης και υπηρεσίες αυτοκινήτου, όπως τέλη κυκλοφορίας, 

                                                 
1 Μια άλλη ερμηνεία του operating leasing είναι «Λειτουργικές ή Διαχειριστικές Μισθώσεις». 
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ασφάλιστρα, οδική βοήθεια κ.λπ. ώστε ουσιαστικά ο πελάτης να πληρώνει 

μόνο τα καύσιμα και τα τυχόν πρόστιμα. Η συμβολή της μακροχρόνιας 

μίσθωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για μια επιχείρηση στη περίπτωση της 

συνολικής μίσθωσης εταιρικών αυτοκινήτων. Στην Ελλάδα αυτό άρχισε να 

λειτουργεί από το 1989. Στην περίπτωση αυτή ο εκμισθωτής προσφέρει 

και εγγυάται ένα στόλο αυτοκινήτων σε πλήρη και συνεχή ετοιμότητα, ενώ 

ο μισθωτής δεν ασχολείται με τίποτα σχετικά με το απαιτούμενο στόλο του 

και απλώς καταβάλλει ένα προσυμφωνημένο μίσθωμα.   

 

4.5. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μισθώσεως 

 

 Η χρηματοδοτική μίσθωση παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα που 

δικαιολογούν την ευρεία διάδοσή της διεθνώς και την καθιέρωσή της στη 

χώρα μας. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της είναι τα εξής: 

 Η χρηματοδοτική μίσθωση επιτρέπει στην επιχείρηση να ανανεώσει και 

να επεκτείνει τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις χωρίς να απαιτείται η 

διάθεση δικών της κεφαλαίων. 

 

 Η χρηματοδοτική μίσθωση συνήθως καλύπτει το 100% της αξίας του 

μηχανήματος και έτσι η επιχείρηση εξοικονομεί σημαντικά ίδια 

κεφάλαια, τα οποία διαφορετικά θα έπρεπε να δεσμεύσει σε πάγια 

κεφάλαια. Ακόμη και στον δανεισμό η επιχείρηση θα έπρεπε να 

δεσμεύσει ίδια κεφάλαια, δεδομένου ότι καλύπτει συνήθως μέχρι το 

75% της επένδυσης.   

 

 Το ποσοστό των κερδών επί των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο 

όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί το σύστημα της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. 

 

 Δεν επηρεάζεται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης με δάνεια. 

 

 Η δυνατότητα που προσφέρει στην επιχείρηση να χρησιμοποιεί 

πάντοτε την πιο προηγμένη τεχνολογία. Η ταχεία τεχνολογική πρόοδος 

καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση μηχανημάτων τα οποία δεν έχουν 
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αποσβεσθεί πλήρως, Αν η επιχείρηση τα χρησιμοποιήσει μέχρι τη 

πλήρη απόσβεσή τους, θα έχει αρνητική επίπτωση στην 

παραγωγικότητα στο κόστος και την ανταγωνιστικότητα της. 

 

 Μεγαλύτερη φορολογική ωφέλεια. Στο leasing το σύνολο των 

μισθωμάτων (τόκοι και κεφάλαιο) αναγνωρίζονται σαν λειτουργικές 

δαπάνες και αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. 

Στις κλασικές μορφές χρηματοδότησης ως λειτουργικές δαπάνες 

αναγνωρίζονται μόνο οι τόκοι και οι προβλεπόμενες αποσβέσεις, άρα 

όσο μικρότερος ο συντελεστής απόσβεσης τόσο προτιμότερο είναι το 

leasing σε σχέση με τις άλλες μορφές δανεισμού. 

 

 Οι συμβάσεις leasing δεν επιβαρύνονται, σε αντίθεση με τα δάνεια, με 

τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών και το χαρτόσημο.  

 

 Συνήθως δεν απαιτούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις, όπως 

προσημειώσεις, υποθήκες κ.τλ, ενώ εφαρμόζονται μειωμένα 

δικαιώματα συμβολαιογράφων. 

 

 Η χρηματοδοτική μίσθωση παρουσιάζει μικρότερο κίνδυνο για τον 

εκμισθωτή σε σχέση με αυτόν που αναλαμβάνει ο δανειστής για 

αντίστοιχο ποσό. Ο εκμισθωτής μπορεί να αναλάβει το πράγμα 

σύντομα, αν ο μισθωτής έχει οικονομικές δυσχέρειες, σε σύγκριση με 

τον χρόνο που ικανοποιείται ο δανειστής με πλειστηρίαση του 

ενυπόθηκου ακινήτου.  

 

 Η μέθοδος της χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να εφαρμοσθεί στην 

περίπτωση πάγιων στοιχείων σχετικά μικρής αξίας που η σύναψη ενός 

δανείου είναι ασύμφορη. 

 

 Στις εταιρίες leasing παρέχεται η ευχέρεια να διενεργούν επικερδείς και 

επαρκώς εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις προς επιλεγμένους 

πελάτες. 
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 Για τους προμηθευτές το πλεονέκτημα του leasing είναι ότι 

συναλλάσσονται με μια φερέγγυα εταιρία και πληρώνονται μετρητοίς. 

Επίσης μπορεί εμμέσως να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αύξησης των 

πωλήσεών τους.  

 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το leasing είναι μια έξυπνη εναλλακτική πηγή 

άντλησης κεφαλαίων για την χρηματοδότηση των αναγκών της επιχείρησης. 

Ωστόσο, δεν αποτελεί πανάκεια καθώς παρουσιάζει και κάποια 

μειονεκτήματα. Μειονέκτημα του θεσμού είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει 

αίσθημα υπεραισιοδοξίας στον επενδυτή και να τον οδηγήσει σε μία 

επιπόλαιη απόφαση και υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων αποδοτικότητας και 

παραγωγικότητας του εξοπλισμού. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι ο μισθωτής 

δεν αποκτά την κυριότητα των παραγωγικών του μέσων, παρά μόνο με την 

λήξη της συμβάσεως. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως αντικίνητρο σε χώρες 

που το ένστικτο της ιδιοκτησίας είναι ισχυρό, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. 

 

4.6. Χρηματοδοτική Μίσθωση– Αγορά- Δανεισμός 

 

 Ο εκμισθωτής χρησιμεύει σαν ένας χρηματοδοτικός μεσάζων, 

εξευρίσκοντας κεφάλαια τα οποία ανταλλάσσει με ένα συμβόλαιο 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. Κατά τη διαδικασία της μίσθωσης, ο εκμισθωτής 

αποκτά τον τίτλο του περιουσιακού στοιχείου. Στην συνέχεια το παραδίδει στο 

μισθωτή έναντι μιας σειράς πληρωμών της μίσθωσης, όπως καθορίστηκε από 

τη συμφωνία της μίσθωσης του στοιχείου. Από την άλλη μεριά, κατά τη 

διαδικασία αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου τα κεφάλαια που χορηγούνται 

βρίσκονται από τον αγοραστή με την έκδοση μετοχών ή 

ομολόγων(δανεισμού). Τα κεφάλαια αυτά χρησιμεύουν για την απόκτηση του 

τίτλου του περιουσιακού στοιχείου του οποίου τις υπηρεσίες χρειάζεται ο 

αγοραστής. Όπως φαίνεται, λοιπόν, υπάρχουν δύο βασικές διαφορές 

ανάμεσα στο leasing και την αγορά: α) στη συμφωνία χρηματοδοτικής 

μίσθωσης υπάρχει ένας ακόμη μεσάζων, ο εκμισθωτής. β) η συμφωνία 

αγοράς παρέχει στον ιδιοκτήτη τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του 

περιουσιακού στοιχείου και την εκποίηση του, ενώ ο μισθωτής κατέχει μόνο το 

δικαίωμα χρησιμοποίησής του.  
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Οι μέθοδοι που υπάρχουν για τη συγκριτική αξιολόγηση1 των δύο 

περιπτώσεων είναι αυτές τη Καθαρής Παρούσας Αξίας(Net Present Value) και 

του Εσωτερικού Επιτοκίου Απόδοσης(Internal Rate of Return). 

Αναλυτικότερα, με την μέθοδο της καθαρής παρούσης αξίας εξετάζεται το 

πρόβλημα της μίσθωσης ή της αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου 

συγκρίνοντας τις αντίστοιχες καθαρές παρούσες αξίες του συνολικού κόστους 

που συνεπάγεται η κάθε λύση. Όταν η παρούσα αξία του κόστους της αγοράς 

είναι μικρότερη από τη παρούσα αξία του κόστους της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης τότε αυτή η διαφορά αποτελεί το πλεονέκτημα της αγοράς. Αντίθετα 

αν η διαφορά της παρούσας αξίας των δύο περιπτώσεων είναι θετική, τότε 

προτιμάται το leasing. 

 Με τη μέθοδο του Εσωτερικού Επιτοκίου Απόδοσης ορίζεται το 

επιτόκιο που μηδενίζει τη διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας του συνολικού 

κόστους της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της αγοράς. Αν το επιτόκιο αυτό 

είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο δανεισμού τότε προτιμάται το leasing. Στην 

αντίθετη περίπτωση προτιμάται η αγορά. 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να 

καθορίζουν τόσο τους όρους και τη τιμή πώλησης ενός παγίου στοιχείου, όσο 

και τους όρους της εκμίσθωσής τους. Ο κατασκευαστής που επιλέγει, αντί της 

πώλησης, την εκμίσθωση του περιουσιακού στοιχείου που παράγει, συνήθως 

περιλαμβάνει στην αποσβεστέα αξία του εν λόγω στοιχείου μόνο το κόστος 

παραγωγής του. Επομένως το αναμενόμενο κέρδος δεν θα συμπεριληφθεί ως 

ένα μέρος της αποσβεστέας αξίας του παγίου. Από την άλλη πλευρά, το 

πραγματικό κόστος για τον αγοραστή είναι η αγοραία τιμή στην οποία 

περιλαμβάνεται το κέρδος του κατασκευαστή και επιπλέον τα έξοδα της 

εγκατάστασής του. Για το λόγο αυτό η αποσβεστέα αξία για τον αγοραστή 

είναι μεγαλύτερη από αυτή του κατασκευαστή, στην περίπτωση εκμίσθωσης 

ενός περιουσιακού στοιχείου. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια 

διαφορετική απόφαση πώλησης-εκμίσθωσης από την μεριά του πωλητή, απ’ 

ότι η αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων αγοράς-μίσθωσης από την μεριά του 

αγοραστή.       
                                                 
1 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους αξιολόγησης και την σύγκριση των δύο 
περιπτώσεων (αγοράς και leasing).παρουσιάζονται στο βιβλίο «Σύγχρονες Μορφές 
Χρηματοδότησης» του Γιάννη Τ.Λαζαρίδη  
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4.7. Η Αγορά Leasing στην Ελλάδα  
 

 Στην Ελλάδα ο θεσμός του leasing εισήχθηκε το 1986 και ο όγκος των 

εργασιών του κλάδου αυξήθηκε από 55,8 εκ. ευρώ το 1990, σε 1300εκ. ευρώ 

το 2001 και σε 1566εκ. ευρώ το 2002. Δηλαδή, παρουσίασε μια αύξηση της 

τάξης του 20% το 2002 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Ο κλάδος 

χαρακτηριζόταν από έντονο ανταγωνισμό και δραστηριοποιούνταν σε αυτόν 

14 εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης που είναι όλες θυγατρικές τραπεζών. Η 

μεγαλύτερη από αυτές είναι η EFG Leasing1 που κατείχε μερίδιο αγοράς 

19,1% ως προς τις νέες συμβάσεις το 2002. Ακολουθεί η Alpha 

Leasing(19%), η Πειραιώς Leasing(18%), η Κύπρου(18%) και τέλος στην 

κατάταξη των πέντε μεγαλύτερων παικτών, βρίσκεται η ΑΤΕ Leasing 

κατέχοντας μερίδιο αγοράς 7,1% . 

 Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα τριών από 

τις μεγαλύτερες εταιρίες leasing στην Ελλάδα.    

 

4.7.1. Alpha Leasing 

 Η Alpha Leasing βρίσκεται στην πρώτη θέση του κλάδου από πλευράς 

αποδοτικότητας χαρτοφυλακίου και συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων. 

Έχει τα υψηλότερα ίδια κεφάλαια και την υγιέστερη χρηματοοικονομική 

διάρθρωση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ο κύκλος εργασιών συνέχισε την 

ανοδική τάση των τελευταίων ετών και ανήλθε το 2003 σε 161,7 εκατ. ευρώ 

από 150,6 εκατ. το 2002, υπήρξε δηλαδή αύξηση 7,4%. Το συνολικό 

χαρτοφυλάκιο μισθωμένου εξοπλισμού και ακινήτων διαμορφώθηκε σε 805,7 

εκατ. ευρώ (σε αξία κτήσεως), παρουσιάζοντας αύξηση 8,6%, με την αναλογία 

εξοπλισμού-ακινήτων να διαμορφώνεται σε 73%-27% αντιστοίχως. Οι νέες 

συμβάσεις της χρήσεως αφορούσαν κατά 50,5% σε ακίνητα, 27,3% σε 

μηχανήματα, 7,3% σε επαγγελματικά οχήματα και επιβατικά αυτοκίνητα και 

14,9% σε εξοπλισμό γραφείου και λοιπό εξοπλισμό. Τα λειτουργικά έξοδα της 

εταιρίας παρουσίασαν σημαντική μείωση, της τάξεως του 12,9%, ως 

αποτέλεσμα εφαρμογής προγράμματος περιορισμού του κόστους.                     
                                                 
1 Η πηγή των στοιχείων είναι η Ένωση Εταιριών Leasing,2002 
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   Το 2004, ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε σε 176 εκατ. ευρώ, 

έναντι 162 εκατ. ευρώ το 2003, σημειώνοντας αύξηση 9%. Τα οργανικά κέρδη 

ανήλθαν σε Ευρώ 27 εκατ. έναντι 19 εκατ. το 2003, αυξημένα κατά 41%, ενώ 

τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 33 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κυρίως 

με κέρδη που προέκυψαν από την πώληση ακινήτων των οποίων οι 

συμβάσεις προεξοφλήθηκαν. Οι εργασίες της εταιρίας είναι 

προσανατολισμένες σε κερδοφόρους κυρίως τομείς και τομείς χαμηλής 

επικινδυνότητας, εξασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια και σημαντικό περιορισμό 

των κινδύνων για την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου μεσοπρόθεσμα. Οι 

επικρατούσες νομισματικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη συμπίεση των 

περιθωρίων στις νέες συμβάσεις, λόγω του οξυμένου ανταγωνισμού, 

επιδρούν στα έσοδα και στα κέρδη, αντισταθμίζονται ωστόσο από την 

ταχύτερη επέκταση των εργασιών και την αύξηση των συνολικών κερδών 

μεσοπρόθεσμα. Κατά την τελευταία τετραετία οι νέες συμβάσεις αυξήθηκαν με 

μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 22%.                                   

  Την 19 Απριλίου 2004 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια πρόταση 
της Alpha Bank για την απόκτηση των υπολειπόμενων μετοχών της Εταιρίας, 

με αποτέλεσμα το ποσοστό της Τραπέζης και του Ομίλου στην Alpha Leasing 

να ανέρχεται συνολικά την 31.12.2004 σε 99,52%. Η εν λόγω απόφαση της 

Alpha Bank βασίσθηκε στη δεδηλωμένη πρόθεσή της για συγκέντρωση των 

βασικών χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (core business) υπό τον 

πλήρη έλεγχό της, κατά τα διεθνώς κρατούντα σε μεγάλους τραπεζικούς 

οργανισμούς.   

 

4.7.2. Πειραιώς Leasing1

Στο ποσό των € 12,752 εκ. ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων της 

Πειραιώς Leasing για την χρήση 2003 έναντι € 9,019 εκ. το 2002 (+41%). 

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών 2003 ανήλθε σε € 181,314 εκ. έναντι € 

118,085 εκ. το 2002 (+53%). Σημειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών και στα 

υπόλοιπα μεγέθη συμμετέχει η ΕΤΒΑ Leasing της οποίας η απορρόφηση 

ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2003.                           

                                                 
1 Η πηγή των στοιχείων είναι η Τράπεζα Πειραιώς. 
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  Τα ανά μετοχή κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 0,526 (24.260.760 

μετοχές) έναντι € 0,488 (18.495.000 μετοχές) το 2002. Το υψηλό επίπεδο των 

κερδών επιτρέπει την σημαντική αύξηση του μερίσματος το οποίο ανέρχεται 

σε € 8,491 εκ. το 2003 έναντι € 5,918 εκ. το 2002 (+43%) ή € 0,35 ανά 

μετοχή. Η μερισματική απόδοση με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής 

υπερβαίνει το 5%.Η κατανομή των νέων εργασιών 2003 ανά τύπο 

ενεργητικού ήταν: ακίνητα (44%), μηχανήματα (18,6%), επαγγελματικά 

οχήματα (16,5%), επιβατικά αυτοκίνητα (15%) , λοιπός εξοπλισμός (5,9%). 

Στο σύνολο του ενεργητικού ωστόσο τα ακίνητα παραμένουν στο 27% (λόγω 

της μικρής σχετικά συμμετοχής τους στο απορροφηθέν χαρτοφυλάκιο της 

ΕΤΒΑ) και έτσι αφήνουν περιθώριο για περαιτέρω επέκταση αφού εκτιμάται 

ότι θα συνεχίσουν να παίζουν τον πρώτο ρόλο και κατά τις προσεχείς 

χρήσεις.   Στην διατήρηση υψηλής κερδοφορίας συνέβαλαν εκτός από την 

σημαντική μεγέθυνση των εργασιών, ο αποτελεσματικός έλεγχος τόσο του 

λειτουργικού κόστους όσο και των επισφαλών απαιτήσεων.                           

   Το λειτουργικό κόστος συγκρατήθηκε σε € 3,066 εκ. ή 0,49% ως προς 

το εκμισθωμένο ενεργητικό μετά από αποσβέσεις έναντι € 3,480 εκ. που ήταν 

το σύνολο των λειτουργικών εξόδων και των δύο εταιρειών (Πειραιώς και 

ΕΤΒΑ) το 2002. Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις περιορίσθηκαν ως ποσοστό 

του εκμισθωμένου ενεργητικού μετά από αποσβέσεις από 5,2% το 2002 σε 

3,7% το 2003.                                                                                                 

  Το διάστημα 1.1.- 30.9.2004 τα κέρδη προ φόρων της Πειραιώς 

Leasing  έφτασαν σε € 12,550 εκ. έναντι € 8,044 εκ. της αντίστοιχης 

περυσινής, παρατηρήθηκε δηλαδή αύξηση 56%. Ο κύκλος εργασιών 

εννεαμήνου διαμορφώθηκε σε €147,967 εκ. έναντι € 109,355 εκ. της 

αντίστοιχης περιόδου 2003 παρατηρήθηκε δηλαδή αύξηση 35%. Η εταιρεία 

κατέχει πλέον τη δεύτερη θέση στην αγορά ως προς το μέγεθος με μερίδιο 

αγοράς της τάξης του 15%.        

 Για το 2005, η εταιρεία προσδοκά περαιτέρω μεγέθυνση και ενίσχυση 

των αποτελεσμάτων της λόγω και της περαιτέρω ωρίμανσης των ωφελειών 

συγχώνευσης. Το leasing ακινήτων και οι χρονομισθώσεις μέσω της Πειραιώς 

Best Leasing θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τους βασικούς άξονες 

ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της Πειραιώς Best Leasing 
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ανήλθε σε €23,104 εκ. το 2003 έναντι € 18,681 εκ. το 2002 (+24%) και τα 

κέρδη προ φόρων σε € 1,718 εκ. έναντι € 869 χιλ. (+98%). 

Βασικά οικονομικά μεγέθη Πειραιώς Leasing AE. 

Εκατομμύρια ευρώ 2003 2002 2001 2000 1999 

Σύνολο Ενεργητικού 662 469 280 175 118 

Κύκλος εργασιών 181 118 69 56 37 

Κέρδη προ φόρων 12,752 9,018 7,312 7,303 3,430 

Μέρισμα χρήσης 8,491 5,918 2,404 2,714 1,570 

 

4.7.3. EFG Leasing 

Την πρώτη θέση, μεταξύ των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, με 

βάση τον όγκο των νέων εκταμιευμένων συμβάσεων, κατέκτησε και κατά το 

2002 η ΕFG Eurobank Ergasias Leasing, η θυγατρική εταιρία της EFG 
Eurobank Ergasias που προήλθε από τη συγχώνευση της EFG Eurobank 

Leasing και της Ergoleasing. Συγκεκριμένα, οι νέες συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης που συνήφθησαν κατά το 2002, ανήλθαν σε  236,5 εκατ. € . Οι νέες 

συμβάσεις που αφορούσαν στον κινητό εξοπλισμό ανήλθαν σε  173,5 εκατ. € 

και το leasing ακινήτων σε  63,1 εκατ.€ Ο κύκλος εργασιών κατά τη χρήση 

2002, ανήλθε σε  106,2 εκατ. € και τα κέρδη προ φόρων σε  7,9 εκατ. €, 

γεγονός που διαμορφώνει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας σε 13,4%.Πρωταγωνιστική θέση επίσης, κατέχει η EFG Eurobank 

Ergasias Leasing και στη Β. Ελλάδα, η οποία παρέχει πλήρως 

καθετοποιημένες υπηρεσίες και έχει στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

των επιχειρηματιών της περιοχής.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 Οι καταστάσεις των αποτελεσμάτων χρήσης, οι ισολογισμοί και οι 

καταστάσεις χρηματορροών δείχνουν την αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης υπό τη μορφή των καθαρών κερδών, την απόδοση κεφαλαίου και 

τα περιουσιακά στοιχεία της. Είναι πιθανόν όταν αυξάνεται η δραστηριότητα 

να αναμένει κανείς αυξημένες ανάγκες σε απασχολούμενο κεφάλαιο και 

επομένως θα πρέπει να προγραμματίσει τους τρόπους και τις πηγές 

χρηματοδότησής του. Θα πρέπει να εξεταστεί ο χρόνος της πραγματοποίησης 

της επένδυσης σε περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος της χρηματοδότησης 

των επενδύσεων από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Τις 

περισσότερες φορές οι απαντήσεις εξαρτώνται από τις υπάρχουσες μορφές 

της χρηματοδότησης. Σήμερα, έχουν αναπτυχθεί νέες μορφές 

χρηματοδότησης και ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης υπάρχει και 

η αντίστοιχη ζήτηση.  

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς σχετικά με το 

leasing ότι παρά τα στενά περιθώρια κέρδους του κλάδου, λόγω της πτώσης 

των επιτοκίων, της έντασης του ανταγωνισμού και των επισφαλειών ο κλάδος 

έχει θετικές προοπτικές. Αυτό οφείλεται στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών 

επιχειρήσεων, την καθιέρωση φορολογικών απαλλαγών για sale and lease 

back, και την δραστηριοποίηση του leasing στην Ελλάδα και στις Βαλκανικές 

χώρες και την ανάπτυξη των διασυνοριακών πράξεων. Επίσης, αυτό που 

πρέπει να γίνει αντιληπτό σε κάθε περίπτωση είναι ότι το leasing αποτελεί μια 

εξειδικευμένη μορφή μεσομακροπρόθεσμου δανείου και σαν τέτοια πρέπει να 

αντιμετωπίζεται. 

Όσον αφορά το factoring δεν λειτουργεί σαν τους κλασικούς 

μηχανισμούς ασφάλισης για την κάλυψη των πιστωτικών κινδύνων. Οι 

εγγυήσεις του παρέχονται κατά πελάτη και με βάση ορισμένο όριο κινδύνου, 

ανεξάρτητα από το ποίες ή πόσες είναι οι εμπορικές πράξεις. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με άλλους ασφαλιστικούς μηχανισμούς που εξετάζουν και 

καλύπτουν χωριστά κάθε πράξη. Το factoring δεν αποτελεί στην 

αντικατάσταση της τραπεζικής χρηματοδότησης αλλά στη συμπλήρωσή της 
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και στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων πέρα από αυτές που μπορεί 

να καλύψει η απλή χρηματοδότηση. Οι τράπεζες χρηματοδοτούν επιχειρήσεις 

με βάση την οικονομική τους κατάσταση και στηρίζεται κυρίως στην 

φερεγγυότητα των πελατών της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο το factoring 

προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που δεν θα χρηματοδοτούνταν 

από τράπεζες ή που έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια των παραδοσιακών 

χρηματοδοτήσεων. 

Επίσης, ένας από τους νέους θεσμούς που εφαρμόζονται ευρέως και 

εξυπηρετεί πλήρως τους εμπόρους στον εξαγωγικό τομέα είναι το forfaiting  

καθώς οι ασφάλιση φτάνει το 100% και οι πληρωμές των εμπορευμάτων είναι 

σίγουρες σε αντίθεση με την ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων όπου ο 

εξαγωγέας ασφαλίζει μέχρι το 90%. Ωστόσο, ο θεσμός αυτός δεν καλύπτεί 

μόνο την εξαγωγική δραστηριότητα. Παρ’ όλα αυτά έχει συνδεθεί με τον κλάδο 

των εξαγωγών και θεωρείται ως ένα, πέρα των παραδοσιακών τρόπων, μέσο 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.    

Τέλος, το venture capital είναι δυνατόν σαν εργαλείο χρηματοδότησης 

των καινοτομιών να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, την αύξηση 

της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία επιχειρηματικών 

ευκαιριών. Η συμβολή του venture capital είναι ιδιαίτερα σημαντική στην 

ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

δημιουργήσει ειδικούς φορείς για να συμβάλλουν στην ενίσχυσή του. Η 

ύπαρξη ενός τέτοιου φορέα μπορεί να βοηθήσει στη λήψη κεφαλαίων με 

υψηλό ρίσκο και στην πραγματοποίηση επενδύσεων νέας τεχνολογίας. 

Φαίνεται, λοιπόν ότι υπάρχει ανάπτυξη των χρηματιστηριακών 

προϊόντων που έχει οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας ανάμεσα 

στις τράπεζες αλλά και σε εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς φορείς που 

προσφέρουν συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Σκοπός όλων 

αυτών είναι να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού μέσω 

διάφορων τεχνικών, όπως του marketing και της διαφήμισης. Η τελική 

απόφαση των οικονομικών μονάδων θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές 

ανάγκες των επενδυτών και την κρίση τους σχετικά με την κατάλληλη επιλογή.  
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