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•

Πώς βοηθά το factoring στην καλύτερη διαχείριση του πιστωτικου κινδύνου;

Ο Factor, εκτός από τη δυνατότητα να «αγοράζει» εµπορικές απαιτήσεις απαλλάσσοντας έτσι την προµηθεύτρια εταιρεία
από το άγχος της µελλοντικής είσπραξης, παρακολουθεί κι από κοντά τη συναλλακτική συµπεριφορά των οφειλετών
λειτουργώντας και ως µηχανισµός έγκαιρης διάγνωσης. Πολλές φορές σε µιά επιχείρηση επικρατεί µία κατάσταση
διελκυστίνδας µεταξύ της Οικονοµικής και της Εµπορικής ∆ιεύθυνσης µε συχνό αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ποιότητας
του πελατειακού χαρτοφυλακίου. Ο Factor µπορεί να λειτουργήσει ως αντικειµενικός µεσάζων, ο οποίος σέβεται την
εµπορική πολιτική χωρίς όµως να υποκύπτει στην πίεση κάνοντας έκπτωση σε θέµατα πιστωτικού κινδύνου,
συνεπικουρώντας κατά συνέπεια στο έργο του Οικονοµικού ∆ιευθυντή.

•

Ποια τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από το factoring, όσον αφορά την στρατηγική ανάπτυξη της
επιχείρησης;

Θα τα συνόψιζα σε τέσσερεις βασικές έννοιες:
1.
2.
3.
4.

παροχή στοχευµένης ρευστότητας
διασφάλιση από πιστωτικούς κινδύνους
πειθαρχία στη διαχείριση του βραχυπρόθεσµου κεφαλαίου κίνησης και
διευκόλυνση στη λογιστική παρακολούθηση των εισπρακτέων.

Μέσα από αυτό το πλέγµα των πλεονεκτηµάτων, η επιχείρηση βεβαιώνεται ότι χρηµατοδοτεί πλέον υπεύθυνα τις
βραχυπρόθεσµες ανάγκες της µε εργαλείο βραχυπρόθεσµης ρευστότητας. Κατά συνέπεια, αποφεύγει τη γνωστή παγίδα να
βασίσει τη στρατηγική της ανάπτυξη στην ικανότητα της να δηµιουργεί βραχυπρόθεσµες ροές κεφαλαίου επικεντρώνοντας
τον µακρόπνοο σχεδιασµό της στη δυνατότητα δηµουργίας ροών µακροπρόθεσµου χαρακτήρα.

•

Τι είδους πληροφορίες µπορεί να αντλήσει ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής από τον factoring συνεργάτη του για το
πελατολόγιο του, αλλά και για την αγορά στο σύνολό της;

Ο Factor µέσα από τη διαχείριση του εµπορικού κυκλώµατος του πελάτη του, αλλά κι αντλώντας πληροφορίες και
συσσωρεύοντας εµπειρία και από τη διαχείριση οµοειδών παικτών του κλάδου δραστηριοποίησης του πελάτη, κατευθύνει
ανάλογα, ενηµερώνει και έµµεσα ασκεί πειθαρχία. Επειδή ο Factor µπορεί να τύχει να χειριστεί τον ίδιο οφειλέτη και για
λογαριασµό άλλου προµηθευτή (πελάτη του factoring), µπορεί να σχηµατίσει ευρύτερη εικόνα για το πως συµπεριφέρεται
στην αγορά και να γίνει πιό άµεσα κοινωνός όταν προκύπτει δυσχέρεια πληρωµής. Αυτό το έγκαιρο σήµα, µπορεί και το
διαχειρίζεται µε αποφασιστικότητα περνώντας αντίστοιχα το µήνυµα εκεί που πρέπει.

•

Πώς µπορεί το factoring να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για την δηµιουργία καλύτερων και πιο επικερδών
σχέσεων µεταξύ επιχείρησης και πελατών;

Το factoring µπορεί να αποτελέσει τον ιδανικό ισορροπιστή µεταξύ της έµφυτης τάσης ττου Πωλητή να πουλήσει χωρίς να
δυσαρεστήσει τον πελάτη και του Οικονοµικού να διασφαλίσει όχι µόνο την εισπραξιµότητα, αλλά και την τήρηση των
σωστών χρόνων πίστωσης. Επίσης, ο Factor επειδή λειτουργεί περισσότερο µε εµπορικά κριτήρια και λιγότερο µε
χρηµατοοικονοµικά, µπορεί να παρέχει ρευστότητα σε έναν σχετικά αδύναµο οικονοµικά Προµηθευτή επειδή και µόνο έχει
µιά υγιή σχέση µε έναν αξιόπιστο Οφειλέτη. Κατά συνέπεια, ενισχύεται η επιχειρηµατικότητα αφού αποσυνδέεται η
δυνατότητα χρηµατοδότησης από το αυστηρό πλαίσιο Τραπεζικών κριτηριών. Αλλο κλασσικό παράδειγµα είναι το
αντίστροφο factoring (Reverse Factoring) όπου ο ισχυρός Αγοραστής-Οφειλέτης κάνει χρήση της πιστοληπτικής του
ικανότητας για να διασφαλίσει ρευστότητα στους αδύναµους προµηθευτές τους. Μεσολαβεί για την ακρίβεια, προκειµένου
ένας Factor να χρηµατοδοτήσει την πίστωση που έχει επιβάλλει στους Προµηθευτές του, επιτυγχάνοντας όµως
τιµολογιακούς όρους που ανταποκρίνονται στη δική του οικονοµική ευρωστία και όχι σε αυτή των πιο αδύναµων
Προµηθευτών του. Με αυτόν τον τρόπο είναι όλοι ικανοποιηµένοι και τονώνονται οι διµερείς σχέσεις.

• Πώς εξειδικευµένες λύσεις Πληροφορικής προσφέρουν την απαιτούµενη διαχείριση κινδύνων και εικόνα
πελάτη στις εταιρείες factoring υπηρεσιών;
Το Factoring έχει αναπτύξει εξειδικευµένους µηχανισµούς παρακολούθησης των πιστωτικών κινδύνων. Αυτοί οι µηχανισµοί
βασίζονται τόσο στη χρήση εξωτερικών ή εσωτερικών βάσεων δεδοµένων όσο και στη στατιστική επεξεργασία ενός
µεγάλου πλήθους πληροφοριών. Πέρα από την κρίση του ειδικού στελέχους του factoring, η οποία είναι άκρως απαραίτητη
για την σωστή διαχείριση, είναι προφανές ότι ο ρόλος της Πληροφορικής στην επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών
είναι µοναδικός. Οι εταιρείες factoring, που έχουν επενδύσει στην Πληροφορική και θα συνεχίσουν να επενδύουν, παρά τις
περικοπές που επιβάλλει η οικονοµική κρίση, µπορούν να ελπίζουν ότι θα γίνουν και θα παραµείνουν οι πρωταγωνιστές
ενός πολλά υποσχόµενου κλάδου.
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