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Πως το factoring μπορεί να βοηθήσει την Ελληνική Οικονομία
Πολλά έχουν γραφτεί τελευταία για τον θεσμό του factoring που κερδίζει συνεχώς έδαφος.
Πέρα από τα προφανή συμπεράσματα, τα οποία εξάλλου έχουν εκτενώς αναλυθεί στην
πρόσφατη αρθρογραφία, το factoring έρχεται να συνδράμει με τις ιδιότητες του στην
ανάκαμψη της Οικονομίας σε μια περίοδο που γίνεται έντονος λόγος για τη στήριξη των
επιχειρήσεων που έχουν προοπτικές όχι μόνο επιβίωσης, αλλά και ανάπτυξης.
Θα σταθώ λοιπόν σε δύο πυλώνες του factoring με άμεσα και επίκαιρα οφέλη. Ο ένας
πυλώνας αφορά στην επικουρική δράση του στη συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυσης της
εξωστρέφειας.
Μέσα στο γενικότερο κλίμα απαισιοδοξίας και μεμψιμοιρίας, υπάρχει ένας αξιόλογος
αριθμός επιχειρήσεων στη χώρα με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και έντονο εξαγωγικό
προσανατολισμό. Εταιρείες που παράγουν προϊόντα με προστιθέμενη αξία, που
εκμεταλλεύονται με αποδοτικό τρόπο τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της χώρας (μεσογειακό
αγροτικό δυναμικό, ιχθυοπαραγωγικός πλούτος κα). Ο ρόλος του Κράτους στην ενίσχυση
των εξαγωγών είναι σημαντικός, δε θα πρέπει όμως να αποτελεί και μόνιμη δικαιολογία για
την απώλεια εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Παράλληλα με το Κράτος οφείλουν να
κινούνται και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αν θέλουν να τους αναγνωριστεί η ιδιότητα
ως στυλοβάτες της Ελληνικής Οικονομίας. Η προσπάθεια της Eurobank είναι ίσως η πρώτη,
πάντως η πιο ολοκληρωμένη του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέχρι σήμερα, που
στοχεύει με συντονισμό και επιμέλεια και όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, στην
ενίσχυση ενός νευραλγικού τομέα της Οικονομίας.
Το factoring, ως βασικός συντελεστής αυτής της προσπάθειας, φιλοδοξεί να λειτουργήσει
σαν κόμβος για τις επιχειρήσεις που αναζητούν είτε ασφαλιστική κάλυψη για τις πωλήσεις
στο εξωτερικό είτε χρηματοδότηση των εξαγωγών τους ή συνδυασμό και των δύο. H
Eurobank Factors αναπτύσσοντας το θεσμό του one stop shop συνεργάζεται με εταιρείες
ασφάλισης πιστώσεων, ενώ ολοκλήρωσε για πρώτη φορά συντεταγμένα και με νομική
κατοχύρωση το πλαίσιο συνεργασίας με τον ΟΑΕΠ, που αποτελεί τον επίσημο φορέα του
Κράτους στον τομέα της ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων και σημαντικό αρωγό της
εξαγωγικής προσπάθειας των επιχειρήσεων αφού λειτουργεί με πραγματικά
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η δε συνεργασία με τον ΟΑΕΠ έγκειται στην
αλληλοπροώθηση υποθέσεων που χρήζουν της συμπληρωματικότητας τους ενός ή του

άλλου φορέα. Συγκεκριμένα, η Eurobank Factors χρησιμοποιεί τις μοναδικές υπηρεσίες του
ΟΑΕΠ συμπληρωματικά στο υφιστάμενο δίκτυο 250 και πλέον αντασφαλιστών /
ανταποκριτών factors σε 65 χώρες. Αντίστροφα, ο ΟΑΕΠ μπορεί να συστήνει πελάτες του
στο factoring προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση έναντι των ασφαλισμένων πωλήσεων
τους.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση του εξαγωγικού factoring με συνδυασμό ασφάλισης
βοηθά τις επιχειρήσεις να σταθούν ανταγωνιστικά σε ένα διεθνές περιβάλλον αφού τους
δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες επί πιστώσει με ανοικτό λογαριασμό,
χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να ζητήσουν Τραπεζικές εγγυήσεις, γεγονός που θα
καθιστούσε την πώληση είτε μη ανταγωνιστική ή ακόμα και απαγορευτική.
Ο δεύτερος πυλώνας όπου το προϊόν μπορεί να ενισχύσει την πληγείσα επιχειρηματικότητα
είναι μέσω της οδού του λεγόμενου Reverse Factoring, της παροχής δηλαδή ρευστότητας
σε Προμηθευτές έναντι απαιτήσεων που έχουν από μεγάλο και ισχυρό Αγοραστή.
Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η χρηματοδότηση μέσω factoring μικρομεσαίων
επιχειρήσεων που πουλάνε σε Υπεραγορές. Η ανάγκη των Υπεραγορών να υποστηρίξουν
την επενδυτική τους πολιτική οδηγεί παραδοσιακά τους εκατοντάδες Προμηθευτές σε
αυξημένες πιστωτικές περιόδους. Το δε μέγεθος και η εξάρτηση που έχουν δημιουργήσει
δεν αφήνει ιδιαίτερα διαπραγματευτικά περιθώρια. Το factoring εμφανίζεται σε αυτή την
περίπτωση ως ο ιδανικός μηχανισμός γεφύρωσης του πιστωτικού ανοίγματος. Το όφελος
για την οικονομία είναι άμεσο, πρώτον γιατί δίνεται πρόσβαση σε ρευστότητα σε ένα
ιδιαίτερα μεγάλο συναλλακτικό κύκλωμα και δεύτερον γιατί δίνεται η δυνατότητα σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις/προμηθευτές να σταθούν ισότιμα έναντι του ανταγωνισμού από
μεγαλύτερους ή/και πολυεθνικούς αντιπάλους. Πολλές φορές η αδυναμία των πρώτων να
προσφέρουν ανταγωνιστικότερες τιμές αντισταθμίζεται από την υποχώρηση τους σε
θέματα πιστωτικής περιόδου.
Σε μια εποχή που το χρηματοπιστωτικό σύστημα δυσκολεύεται να χρηματοδοτήσει σε
ακάλυπτη βάση, το factoring έρχεται να καλύψει αυτό το κενό διασφαλίζοντας κυρίως τις
εταιρείες που έχουν σχεδόν δεδομένες προοπτικές πωλήσεων είτε έχοντας ανοίξει
εξαγωγικές διόδους, είτε εξασφαλίζοντας σταθερά συμβόλαια με ισχυρούς πελάτες της
εγχωρίου αγοράς.
Αυτοί είναι δύο μόνο από τους λόγους που καθιστούν το factoring χρηματοοικονομικό
εργαλείο στρατηγικής σημασίας και δικαιολογούν την αυξητική προοπτική της εν λόγω
αγοράς σε μια εποχή που τα πάντα συρρικνώνονται.
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