Σηηρίζοσμε ηη ρεσζηόηηηα ηων Ελληνικών Επιτειρήζεων
Άξζξν ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Κνληόπνπινπ,
Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηεο Εζληθή Factors Α.Ε.
ζην πεξηνδηθό ΧΡΗΜΑ (ηεύρνο Μαΐνπ 2013)
Σν 2012 ήηαλ ε πξώηε ρξνληά θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο βαζηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έπιεμε
ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαηά ηελ νπνία ε ειιεληθά αγνξά Factoring εκθάληζε ζεκεία
«θόπσζεο». Πην ζπγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Ειιεληθήο Έλσζεο Factoring θαη ηνπ
EU Federation (for Factoring and Commercial Finance Industry) ν ζπλνιηθόο όγθνο
δηαρεηξηδόκελσλ απαηηήζεσλ εκθάληζε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 13% πεξίπνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν
πνζνζηό ελζσκαηώλεη ζε έλα βαζκό ηε ζσξεπηηθή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο
ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία πέληε έηε ε νπνία απνηππώλεηαη θαη ζηε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε
ηνπ ΑΕΠ θαη επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ηόζν από ηηο ζπλζήθεο κεησκέλεο ξεπζηόηεηαο όζν θαη
από ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπο νπνίνπο είρε λα αληηκεησπίζεη ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα.
Οη θπξηόηεξεο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξναλαθεξόκελε θαζνδηθή πνξεία ηνπ όγθνπ
εξγαζηώλ είλαη θπξίσο ε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο όπσο
αλαθέξζεθε, ε πεξηνξηζκέλε ξεπζηόηεηα ηόζν ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα όζν θαη ζηελ
πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ε αλαδηάηαμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο καο.
Παξά ηαύηα ζεκεηώλνπκε όηη γηα ηελ πεληαεηία 2008-2012 ε αγνξά ηεο πξαθηνξείαο
επηρεηξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ ζεκείσζε ζσξεπηηθή αύμεζε 25% πεξίπνπ ζε απόιπηα κεγέζε
γεγνλόο ην νπνίν πηζηνπνηεί ηόζν ηελ δηαξθώο επξύηεξε πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηώλ από ηελ
επηρεηξεκαηηθή αγνξά όζν θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ νκίισλ γηα ελίζρπζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ εξγαιείνπ.
Έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ εξγαζηώλ Factoring σο πξνο ην
κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο είλαη ε ζρέζε απηνύ σο πξνο ην ΑΕΠ, πνζνζηό ην νπνίν ην 2011
αλήιζε ζε 6,85% θαη ην 2012 ζε 6,59%. εκεηώλεηαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε ην 2006 είρε
δηακνξθσζεί κόιηο ζε 2,55%! Η ρώξα καο θηλείηαη θνληά ζην κέζν όξν ηεο Επξσπατθήο
Έλσζεο όπνπ ε κέζε δηείζδπζε γηα ην 2012 αλήιζε ζε 7,25% πεξίπνπ.
Πξνζπαζώληαο λα θάλνπκε κηα αληηζηνίρηζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη ησλ ινηπώλ
επξσπατθώλ ζα ιέγακε όηη ζηε ρώξα καο ππάξρνπλ δύν αληίξξνπεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
Factoring δπλάκεηο, αθελόο νη καθξνρξόληεο πηζηώζεηο ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο νη νπνίεο
επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνύ θαη αθεηέξνπ ε ρξήζε ησλ κεηαρξνλνινγεκέλσλ
επηηαγώλ ε νπνία ζαλ κέζν πιεξσκήο ε νπνία θαηαιακβάλεη ρώξν ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα
ηελ ελίζρπζε θεθαιαίνπ θίλεζεο.
Πέξα από ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ Factoring ζαλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό πξντόλ παξνρήο
ξεπζηόηεηαο νη πξόζζεηνη ιόγνη γηα ηε δηαρξνληθή αλάπηπμε ηνπ Factoring ζηε ρώξα καο ηα
ηειεπηαία πέληε έηε ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
πςειή πξόζζεηε αμία ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ,
επίηεπμε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο, γεγνλόο ηδηαίηεξα ειθπζηηθό από ηελ πιεπξά ηνπ
αγνξαζηή,
ζπλδπαζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη ζπλαιιαθηηθώλ θξηηεξίσλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ
αγνξαζηώλ από ηελ πιεπξά ηνπ πξάθηνξα,
δηαξθήο αλαθύθισζε ησλ εθρσξεκέλσλ απαηηήζεσλ θαη ε
ηθαλνπνηεηηθή εμαζθάιηζε πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ζηελ Σξάπεδα ή ηνλ
πξάθηνξα δεδνκέλεο ηεο ηαύηηζεο ηεο εμαζθάιηζεο κε ην κέζν απνπιεξσκήο.
Ιδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ ζα ιέγακε όηη απηή
απνηειεί θαζνξηζηηθό παξάγνληα ζηελ πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
κηαο επηρείξεζεο. Όπσο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο έηζη θαη νη απαηηήζεηο
είλαη πηζαλό λα ελζσκαηώλνπλ ηόζν θηλδύλνπο όζν θαη επθαηξίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα

αμηνινγνύληαη πξνζεθηηθά ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο (βι. επίζεο
DEMICA, Research Report, The Hidden Player, Sizing the Invoice Finance Market, May 2012).
ηελ πξνζπάζεηα αλαζύληαμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρεη γίλεη κεγάιε αλαθνξά ζηελ
αλάγθε ελδπλάκσζεο ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο καο κε ζθνπό ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ην Factoring έρεη λα
πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πέξαλ ηεο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηόηεηαο ηα νπνία
ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ θάιπςε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ηνπ αγνξαζηή, ηελ
απνηειεζκαηηθή είζπξαμε κέζσ δηθηύνπ αληαπνθξηηώλ θηι. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζην
εμαγσγηθό Factoring ε ρώξα καο θαηαιακβάλεη ην 2012 ηελ έθηε ζέζε ζηηο ππεξεζίεο
Factoring κέζσ αληαπνθξηηή αλάκεζα ζηηο ππόινηπεο ρώξεο ηεο Ε.Ε.
Σέινο ζεκαληηθή αύμεζε παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζην Reverse Factoring, πξντόλ
θαηά ην νπνίν έλαο θνκβηθήο ζεκαζίαο αγνξαζηήο δηαπξαγκαηεύεηαη ζπληνλίδεη θαη πινπνηεί
κηα θεληξηθή ζπκθσλία Factoring γηα ινγαξηαζκό κεγάινπ αξηζκνύ πξνκεζεπηώλ ηνπ. Η
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία θεξδίδεη έδαθνο ηα ηειεπηαία ρξόληα δεδνκέλνπ όηη εμαζθαιίδεη
εύθνιε πξόζβαζε ζε ξεπζηόηεηα ζεκαληηθνύ αξηζκνύ πξνκεζεπηώλ, ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
ζπλαιιαθηηθνύ θηλδύλνπ από πιεπξάο ηνπ Factor θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα ηνλ νθεηιέηε
(αγνξαζηή).
Η πορεία ηης Εθνικής Factors ηο 2012 και ηα ζτέδια για ηο 2013
Σν 2012 ήηαλ έηνο δηεύξπλζεο ησλ εξγαζηώλ ηεο Εζληθήο Factors A.E ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη
από ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό κε ηερλνγλσζία πςεινύ επηπέδνπ θαη
εμειηγκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Η πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο επηθεληξώζεθε ζηε ζηήξημε ηεο
ξεπζηόηεηαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηε βειηίσζε
ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο εηζπξαμηκόηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ
ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο ηεο Εηαηξείαο γηα ην 2013 πεξηιακβάλνληαη:

1.
2.
3.

Η ελίζρπζε ησλ εξγαζηώλ Δηεζλνύο Factoring θαη ηδηαίηεξα εμαγσγηθνύ Factoring
κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο πξνζπάζεηαο γηα ελδπλάκσζε ησλ εμαγσγώλ.
Η πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζε εθαξκνγήο ησλ κεζόδσλ παξαθνινύζεζεο θαη
ειαρηζηνπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ θηλδύλσλ.
H αλαβάζκηζε ησλ κεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο παξoρήο ελεκέξσζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή
πειαηεία.

Σν 2013 απνηειεί θνκβηθό έηνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία κε πςειέο πξνζδνθίεο γηα
απνθαηάζηαζε ησλ ξπζκώλ αλάπηπμεο θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ή ην αξγόηεξν εληόο ηνπ
2014. ε απηό ην ζεκείν ε ζπκβνιή ηνπ ζεζκνύ ηνπ Factoring αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή
ηόζν ζηελ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ όζν θαη ζηελ πγηή
δηακόξθσζε ηνπ απαξαίηεηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο κηαο επηρείξεζεο πνπ απνηειεί ηε βάζε
πάλσ ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ν ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο επελδπηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο πνπ ηόζν αλάγθε έρεη ε ρώξα καο.
Η Εζληθή Factors, κέινο ηνπ Οκίινπ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ζα ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη ηηο
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε ζθνπό ηελ εμπγίαλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο.

