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(Ν) : Σε µια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις βιώνουν εντονότερα από ποτέ τα
σηµάδια της ύφεσης, µε ποιο τρόπο πιστεύετε ότι το factoring µπορεί να συµβάλλει
στον ιδιαίτερα βαλλόµενο τοµέα της ρευστότητας τους;
Γ.Κ. :Σαφώς διαπιστώνεται ότι το factoring αυτή την περίοδο είναι περισσότερο
αναγκαίο από ποτέ, όχι βέβαια όσον αφορά τις επισφάλειες καθώς σε αυτές τις
περιπτώσεις µπορεί µάλλον να λειτουργήσει σαν ένα επικουρικό εργαλείο στα χέρια
των τραπεζών. Το factoring αποτελεί ένα εναλλακτικό εργαλείο χρηµατοδότησης το
οποίο χρησιµοποιούν οι τράπεζες σε µια εποχή που δεν δίνονται δάνεια χωρίς
εξασφαλίσεις ή που οι εγγυήσεις που πρόσφεραν τα ακίνητα έχουν αποµειωθεί
σηµαντικά λόγω της πτωτικής αγοράς. Για µια, λοιπόν βραχυπρόθεσµη,
χρηµατοδότηση το factoring ενδείκνυται καθώς έτσι παρέχεται ρευστότητα έναντι
εξασφαλίσεων που είναι οι βεβαιωµένες εµπορικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων.
(Ν) :∆ιαπιστώνετε κάποια µετακίνηση πελατών από «κλασικές» µορφές
χρηµατοδότησης µέσω τραπεζών, προς το factoring;
Χ.Κ. :Ναι υπάρχει τέτοια µετακίνηση από τις ίδιες τις τράπεζες. Εξάλλου, όλοι εµείς
είµαστε θυγατρικές τραπεζών. Πλέον οι τράπεζες είναι λιγότερο πρόθυµες να
χορηγούν δάνεια «ανοιχτά» και σκεπτόµενες ποια εναλλακτικά στοιχεία µπορεί να
αξιοποιήσει µια εταιρεία, βλέπουν περιθώρια στα τιµολόγια. Με το factoring
αξιοποιούνται στοιχεία του ενεργητικού που πιθανόν παλιότερα δεν είχαν
αξιοποιηθεί, και τέτοια στοιχεία είναι οι εµπορικές απαιτήσεις. Σε αυτό βεβαίως
συµβάλλει και το γεγονός ότι κανάλια χρηµατοδότησης µε εγγυήσεις ακινήτων όπως
είπαµε ή οι µεταχρονολογηµένες επιταγές πλέον έχουν µειωθεί.
(Ν) : Είναι εύκολο να διαχωρίσετε στους υποψήφιους πελάτες σας το factoring από
τη χρηµατοδότηση έναντι επιταγών από τις τράπεζες;
Γ.Κ. : Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι όσον αφορά τις επιταγές τις οποίες
δέχονται οι τράπεζες για χρηµατοδότηση, µπαίνει ως προαπαιτούµενο, η
ικανοποιητική διασπορά ανά πελάτη ώστε να επιτευχθεί και διασπορά του κινδύνου.
Το factoring δε λειτουργεί πάνω στην έννοια της διασποράς αλλά στην
επιβεβαιωµένη πώληση. Άρα ακόµη και το 50% του χαρτοφυλακίου να είναι
συγκεντρωµένο σε ένα πελάτη, δεν έχουµε τα στεγανά της διασποράς και αυτό φέρνει
επιχειρήσεις προς εµάς. Εµείς έχουµε το µηχανισµό να επιβεβαιώνουµε τις
υποχρεώσεις αυτών από τους οποίους έχουν εµπορική απαιτήση οι πελάτες µας. Η
τράπεζα δεν µπορεί ούτε να το προβλέψει ούτε να παρακολουθήσει εύκολα. Εµείς
είµαστε µέρος του συναλλακτικού κυκλώµατος. Αγοράζουµε τις απαιτήσεις και κατά

κάποιο τρόπο υποκαθιστούµε τη σχέση προµηθευτή µε τον πελάτη του. Επίσης
µπορούµε µέσα από το ιστορικό εταιρειών και κλάδων που έχουµε, να γνωρίζουµε
πως συµπεριφέρεται ένας πελάτης ή ένας οφειλέτης.
(Ν) : Το 2009 είδαµε ότι ο κλάδος κινήθηκε έντονα ανοδικά µε σηµαντική αύξηση
του τζίρου. Πως εκτιµάτε ότι κινείται το 2010, για το οποίο εκπρόσωποι του
factoring έχουν υποστηρίξει ότι παρουσιάζει περαιτέρω ανάπτυξη;
Γ.Κ. : Πιστεύω ότι και φέτος αναµένεται άνοδος των διαχειριζόµενων απαιτήσεων
που θα κυµανθεί ανάµεσα στο 15-20%. Πιστεύω ότι η αγορά ωριµάζει, ενώ υπάρχουν
σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Μη ξεχνάµε ότι το µεγαλύτερο περιθώριο
ανάπτυξης και το οποίο είναι αναξιοποίητο αυτή τη στιγµή έρχεται από τον σοβαρό
«ανταγωνιστή» µας, τις µεταχρονολογηµένες επιταγές. Είναι ένα αναξιοποίητο
δυναµικό και αν κάποια στιγµή γίνουν οι νοµοθετικές παρεµβάσεις αν όχι για την
κατάργησή τους, τουλάχιστον για να εκλείψουν σταδιακά από την αγορά, τότε θα
δούµε σηµαντική άνοδο στο τζίρο µας.
(Ν) : Οι µεταχρονολογηµένες επιταγές είναι δικό µας φαινόµενο;
Χ.Κ. :Όχι. Η Τουρκία για παράδειγµα έχει µεγάλη κυκλοφορία µεταχρονολογηµένων
επιταγών. Το είχε και η Ιταλία πολύ, µέχρι πριν από είκοσι χρόνια και µάλιστα η
κατάργηση τους αποτέλεσε και το λόγο της µεγάλης άνθησης του factoring εκεί.
Σήµερα η Ιταλία είναι η τρίτη χώρα διεθνώς στον κλάδο.
(Ν) : Σχολιάστε µας λίγο περισσότερο το φαινόµενο των µεταχρονολογηµένων
επιταγών; Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι φτάνουν τα 30 δις. ευρώ και ότι η
ανακύκλωσή τους αφορά µάλιστα σε τζίρο πολλαπλάσιο
Γ.Κ. : Ένα µέρος του όγκου αυτού που αναφέρεται είναι πραγµατικό, ενώ ένα άλλο
µπορεί να είναι πλασµατικό, να είναι δηλαδή επιταγές διευκόλυνσης που «γυρίζουν»
την πιστωτική περίοδο. ∆εν θα πρέπει πάντως να δαιµονοποιούµε τις
µεταχρονολογηµένες επιταγές. ∆εν είναι όλες «αέρας». Είναι αξιόγραφα µε νοµική
αξία.και εµπορικό υπόβαθρο. Το βασικότερο πρόβληµα πάντως µε τις
µεταχρονολογηµένες επιταγές είναι ότι από τη στιγµή που τις έκαναν δεκτές οι
τράπεζες, «ξέφυγε η πιστωτική περίοδος» και φτάσαµε έτσι σε ακρότητες Πάντως η
τάση που διαγράφεται, είναι οι επιταγές να µειωθούν δραµατικά, γεγονός στο οποίο
βεβαίως συµβάλλει και η σφικτή πλέον πολιτική των τραπεζών...
(Ν) : Έχετε διαπιστώσει το τελευταίο διάστηµα να έρχονται σε σας νέοι πελάτες οι
οποίοι στο παρελθόν διατηρούσαν αποστάσεις από τη συγκεκριµένη διαδικασία;
Έχουν ξεκινήσει να έρχονται και πολυεθνικές;
Χ.Κ. : Ναι, σίγουρα. Βέβαια οι πολυεθνικές έρχονται για δύο κύριους λόγους.
Πρώτον δεν θέλουν να αφήνουν πλέον ρευστότητα στην Ελλάδα και δεύτερον γιατί
και οι µητρικές οι οποίες µπορεί να αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις χώρες τους,
στέλνουν οδηγία στις θυγατρικές τους να δανείζονται περιφερειακά, καθώς οι
µητρικές δεν θέλουν να στέλνουν χρήµατα εδώ. Ακόµη δεν έχει φύγει το σοκ του
ενδεχόµενου πτώχευσης της χώρας και φοβούνται κατά συνέπεια ακόµη και τις
ελληνικές τράπεζες. Μάλιστα προσέξαµε ότι πολλές ξένες εταιρείες έστειλαν έξω
στις µητρικές τους πολλά από τα συσσωρευµένα κέρδη τα οποία είχαν συγκεντρώσει,

διανέµοντας υψηλά µερίσµατα. Το έκαναν και για να προλάβουν την αύξηση του
φόρου στα µερίσµατα.
(Ν) : ∆ίνεται «προτεραιότητα», αν µπορούµε να το πούµε έτσι σε νέους πελάτες
όπως θα ήταν µια πολυεθνική;

Γ.Κ. : Προτεραιότητα δίνουµε στους υφιστάµενους πελάτες µας, αλλά και µια
συνεργασία µε πολυεθνική, αξιολογείται όπως για οποιονδήποτε υποψήφιο πελάτη.
∆εν έχουµε ούτε συγκεκριµένες προτιµήσεις και συνεπώς ούτε αφορισµούς. Βέβαια
πάντα υπάρχει και η διαδικασία του «ξεκαθαρίσµατος». Με κάποιους πελάτες
σταµατάµε τη συνεργασία, είτε επειδή εκείνοι το ζητούν είτε επειδή εµείς
διαπιστώσαµε κάτι που δεν µας άρεσε στη συναλλακτική συµπεριφορά και
ρευστοποιούµε τη συνεργασία. Αυτή η ανανέωση χαρτοφυλακίου γίνεται κάθε
χρονιά. Τώρα µε την κρίση βέβαια µπορεί να έχει επιταθεί, αλλά έτσι κι αλλιώς
γίνεται κάθε χρονιά. Κι αυτή η ανανέωση είναι πιο έντονη απ’ ότι στις τράπεζες,
λόγω του ανακυκλώσιµου χαρακτήρα του factoring
(Ν) : Μια και ο λόγος στην κρίση, πιστεύετε ότι θα διαρκέσει πολύ ;
Γ.Κ. : Πιστεύω ότι θα κρατήσει αρκετό καιρό. Πολύς κόσµος νοµίζει ότι το επόµενο
εξάµηνο θα δούµε «φως» όµως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Έχουµε αρκετό δρόµο.
Το πρώτο σηµαντικό θέµα και σ’ αυτό έχει δοθεί τόση έµφαση, είναι να µειωθούν τα
ελλείµµατα. Και η χώρα θα λέγαµε ότι είναι µια «µακρογραφία» µιας επιχείρησης.
Για να µειωθεί ο δανεισµός της, δύο πηγές υπάρχουν: µία είναι να γυρίσει
πλεονασµατικό το ταµείο από την µείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων,
και η δεύτερη να κάνει αποτελεσµατική αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
(Ν) : Κατά βάση οι πελάτες σας είναι µεγάλες επιχειρήσεις;
Χ.Κ. : Μεγάλες και µεσαίες. Όµως έχουµε κάνει µια προσέγγιση σε µικρές
επιχειρήσεις µέσω του reverse factoring, που είναι µια αντίστροφη µορφή factoring.
Έχουµε επενδύσει πολύ σε αυτό. Αυτό γίνεται όταν έχεις ένα µεγάλο οφειλέτη και
χρηµατοδοτείς µε µαζική προσέγγιση πολλούς µικρούς προµηθευτές του έναντι των
επι πιστώσει πωλήσεων που έχουν πραγµατοποιήσει προς τον συγκεκριµένο
οφειλέτη. Όπως πχ ένα µεγάλο σουπερ µάρκετ, που έχει τη φερεγγυότητα ενός
µεγάλου αγοραστή, το οποίο σε φέρνει σε επαφή µε πολλούς προµηθευτές του πχ
200-300. Είναι, θα λέγαµε, µια διαχείριση υποχρέωσης αφού η άντληση της
πληροφόρησης γίνεται απ’ ευθείας από τον ίδιο τον οφειλέτη. Αυτός σου
επιβεβαιώνει και τις υποχρεώσεις. Μια τέτοια διαδικασία είναι πολύ σηµαντική για
τις µικρές εταιρείες οι οποίες αν απευθυνθούν σε µία τράπεζα πιθανότατα δεν θα
πάρουν χρηµατοδότηση ή θα πάρουν υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις
(Ν) : Η πορεία της Eurobank Factors το 2010;
Γ.Κ. : Είµαστε πάντα στην πρώτη θέση και κινούµαστε περίπου µε τους ίδιους
ρυθµούς ανόδου όπως πέρυσι. Ίσως λίγο χαµηλότερα. Ιδιαίτερα καλή είναι η πορεία
στο εξωτερικό. Το υποκατάστηµα µας στη Βουλγαρία κατέχει την δεύτερη θέση,
πίσω από την Unicredit και µάλιστα έχουµε αύξηση 100%, µε βάση όµως την πίτα
της εκεί αγοράς, η οποία κινείται µε ρυθµό περίπου 15%. Καλά, τηρουµένων των

αναλογιών, πηγαίνουµε και στην Τουρκία, ενώ ξεκινήσαµε δραστηριότητα στην
Ρουµανία και πολύ προσεχώς στην Σερβία µε Τµήµατα factoring µέσα στις κατά
τόπους Τράπεζες του Οµίλου Eurobank EFG.

