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Οι εµπειρίες που αποκτούµε στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία είναι επώδυνες αλλά και
πρωτοφανείς.
Η αντίδραση των αγορών στις εντατικές παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ήταν από επιφυλακτική έως αρνητική. Πολλοί αναλυτές
έχουν προεξοφλήσει ένα σενάριο καταστροφής το οποίο συντηρείται µε έντονη κινδυνολογία
για τη σταθερότητα και τις προοπτικές της χώρας. Ανάλογης έντασης είναι και η δυσπιστία
για το ευρώ, η οποία τροφοδοτείται από την αναποφασιστικότητα των ισχυρότερων κρατών
µελών, και τις «εθνικές» ατζέντες και ισορροπίες.
Εκτιµούµε όµως ότι το ευρωπαϊκό εγχείρηµα είναι καταδικασµένο να πετύχει για πολλούς
λόγους, οικονοµικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς. Σίγουρα θα χρειασθεί χρόνος για να
υιοθετηθούν οι απαραίτητες αλλαγές και να αποκατασταθεί η ηρεµία και η εµπιστοσύνη στις
αγορές.
Για την Ελλάδα ελπίζουµε βάσιµα ότι η πιστή εφαρµογή του προγράµµατος θα βοηθήσει να
ανακτήσουµε την αξιοπιστία µας και να εισέλθουµε σε τροχιά διατηρήσιµης ανάπτυξης.
Μέχρι να συµβεί όµως το ευκταίο η Ελληνική επιχείρηση θα είναι αντιµέτωπη µε το
πρόβληµα της ρευστότητας που εντείνεται από:
- την περιορισµένη πίστωση που δίνουν οι προµηθευτές, ιδίως του εξωτερικού
- τη µειωµένη δυνατότητα για χρηµατοδότηση κεφαλαίου κίνησης από το τραπεζικό
σύστηµα
Οι Ελληνικοί οργανισµοί factoring προσπαθούν να συνεχίζουν το ταξίδι τους µέσα στην
καταιγίδα µε τις λιγότερες δυνατές αναταράξεις-επιπτώσεις για τους πελάτες τους και να
ολοκληρώνουν τα δροµολόγιά τους µε ασφαλή προσγείωση στον προορισµό τους.
Αυτό απαιτεί προσαρµογή της πορείας τους στις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον.
∆εν µπορεί ο factor, για παράδειγµα, να καλύψει τις εντυπωσιακά αυξηµένες αιτήσεις για
κάλυψη πιστωτικού κινδύνου την στιγµή που και οι ασφάλειες πιστώσεων στην Ελλάδα αλλά
και στο εξωτερικό µειώνουν σηµαντικά την έκθεσή τους, σε µια αγορά όπου οι ζηµιές
αυξάνουν µε γεωµετρική πρόοδο.
Όµως, στηρίζει τις υφιστάµενες συνεργασίες που έχει διοχετεύοντας την ρευστότητα που
µπορεί και αυτός να αντλήσει και κατά περίπτωση συµµετέχει στον πιστωτικό κίνδυνο που
έχει αναλάβει ο προµηθευτής. Επίσης ανταποκρίνεται στην τάση των τραπεζών να
αντικαθιστούν τους ακάλυπτους κινδύνους µε χρηµατοδοτήσεις για κεφάλαιο κίνησης το
οποίο θα αποπληρώνεται από την αιτία που δηµιούργησε την ανάγκη: τις εµπορικές
απαιτήσεις.
Η Eurobank EFG Factors βρίσκει λύσεις διαχείρισης των απαιτήσεων αλλά και παροχής
ρευστότητας, προσαρµοσµένες στις σηµερινές συνθήκες. Αυτό συµβαίνει διότι συνυπάρχουν
το εξειδικευµένο προσωπικό, οι καινοτόµες ιδέες, η πρωτοπόρα πληροφοριακή υποδοµή και
η στήριξη του Oµίλου Eurobank.
Ενδεικτική είναι η ένταξη της εταιρείας στην διεύθυνση Corporate Transaction Banking µε
στόχο την προσφορά ολοκληρωµένων λύσεων στο συναλλακτικό κύκλωµα µιας επιχείρησης.
Σαφής είναι και η εστίασή της Eurobank EFG Factors στη στήριξη της εξωστρέφειας της
Ελληνικής οικονοµίας µε την έµφαση που δίνει στο Εξαγωγικό Factoring.
Εντυπωσιακό είναι ότι η εταιρεία εν µέσω του καταιγισµού απαξιωτικών σχολίων διεθνώς
για τη χώρα µας, πριν ένα µήνα επιλέχθηκε ως η δεύτερη καλύτερη εταιρεία factoring στον
κόσµο στο διεθνές factoring. Η επιβράβευση αυτή ήρθε ως συνέχεια της περσινής πρώτης
θέσης. Αυτό που µας κάνει όµως υπερήφανους είναι ότι αναδειχθήκαµε ανάµεσα από 252
φάκτορες ανάµεσά τους µονάδες των µεγαλύτερων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών του
κόσµου.
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