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Η πανδηµία µας υπενθύµισε πόσο σηµαντική είναι η απρόσκοπτη λειτουργία της 
εφοδιαστικής αλυσίδας σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και η εξασφάλιση της 
χρηµατοδότησης της είναι απαραίτητο συστατικό για την αποκατάσταση της οµαλότητας 
σε περιόδους διαταραχών της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Ένα από τα βασικά εργαλεία χρηµατοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι το reverse 
factoring ή το ευρύτερο supply chain finance, που καλύπτει και τις φάσεις της αγοράς 
πρώτων υλών, της παραγωγής και αποθεµατοποίησης, επιπλέον της χρηµατοδότησης της 
εµπορικής απαίτησης από την πώληση. 

Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της McKinsey, η χρηµατοδότηση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας (SCF) είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος τοµέας στην ευρύτερη παγκόσµια 
αγορά trade finance των 7 τρισ. δολαρίων, µε προσδοκώµενο ρυθµό ανάπτυξης της τάξης 
του 20 - 24% µέχρι τουλάχιστον το 2024. 

Το reverse factoring εµπλέκει έναν µεγάλο αγοραστή (προϊόντων ή υπηρεσιών), τους 
προµηθευτές του και έναν εξειδικευµένο χρηµατοδοτικό φορέα (εταιρεία factoring ή 
αντίστοιχη διεύθυνση µιας τράπεζας). Ο χρηµατοδοτικός φορέας παρέχει ρευστότητα στο 
δίκτυο των προµηθευτών έναντι των επιβεβαιωµένων υποχρεώσεων που έχει προς αυτούς 
ο αγοραστής για αγορές που έχει πραγµατοποιήσει µε πίστωση. 

Χρηµατοδοτικά σχήµατα όπως το reverse factoring εξασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία 
της εφοδιαστικής αλυσίδας αφού διασφαλίζουν τη ρευστότητα των προµηθευτών ενός 
ισχυρού αγοραστή µέσα από ένα µοντέλο χρηµατοδότησης. ∆εν απαιτούνται άλλου 
είδους εξασφαλίσεις ή προϋποθέσεις, ενώ οι υπηρεσίες παρέχονται µε προνοµιακό κόστος 
ανάλογα µε την πιστωτική ισχύ του αγοραστή και ταχύτητα, αφού όλο το χρηµατοδοτικό 
κύκλωµα λειτουργεί αυτοµατοποιηµένα, µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Σε τέτοια 
σχήµατα, ο αγοραστής είναι, κατ’ εξοχήν, κάποια µεγάλη επιχείρηση µε εύκολη πρόσβαση 
σε πιστωτικές γραµµές και συχνά, ειδικά στο εξωτερικό, φέρει και επενδυτική διαβάθµιση. 

Η διασφάλιση της ρευστότητας των προµηθευτών αποτελεί εχέγγυο για την ικανότητα τους 
να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους για παροχή προϊόντων, πρώτων υλών ή 
υπηρεσιών προς τον αγοραστή. Είναι προφανής ο σηµαντικός ρόλος που έχουν τέτοια 
χρηµατοδοτικά µοντέλα όπως το reverse factoring, ειδικά σε περιόδους όπως η πανδηµία. 

Πρόκειται για ένα εργαλείο µε ιδιαίτερη αξία για µεγάλους αγοραστές που αναγκάστηκαν 
να παρατείνουν τις υποχρεώσεις τους προς τους προµηθευτές τους εξαιτίας της απότοµης 
µείωσης ή και της διακοπής της δραστηριότητάς τους, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών 
της πανδηµίας αλλά και της τάσης τους για προληπτική αποθεµατοποίηση, προκειµένου να 
αντιµετωπίσουν την υπερβάλλουσα ζήτηση που αναµένουν µε την επανεκκίνηση της 
οικονοµικής δραστηριότητας. 

Η πρόσβαση των προµηθευτών σε τέτοια σχήµατα ενισχύει όµως και την έννοια της 
επιχειρηµατικής κοινότητας χάρη στη λογική του µη αποκλεισµού και των µικρών παικτών 
οι οποίοι, κάτω από άλλες συνθήκες, θα αδυνατούσαν να δανειοδοτηθούν από τον 
παραδοσιακό πιστοδοτικό µηχανισµό των τραπεζών ή θα υποχρεώνονταν σε υψηλά 
κόστη και παροχή εµπράγµατων ασφαλειών. Πρόκειται για µια επιχειρηµατική πρακτική 
συµβατή µε τις αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής και των κριτηρίων ESG, που δικαίως 
διαχέονται πλέον σε όλο το φάσµα της βιώσιµης επιχειρηµατικότητας. ∆εν πρέπει να 
παραβλέπει άλλωστε κάποιος πως όσο πιο χαµηλά είναι τα κόστη λειτουργίας των 
εφοδιαστικών αλυσίδων τόσο πιο φθηνό θα πρέπει να είναι το κόστος του τελικού 
προϊόντος που πληρώνει ο καταναλωτής και είναι βέβαιο πως και το χρηµατοδοτικό 
κόστος έχει ουσιαστική συµβολή στην τελική αξία. 
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