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Η εποµένη της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης βρήκε το πληγωµένο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα να µετράει µε
µεγάλη επιφύλαξη τις απώλειες. Με επιφύλαξη, γιατί παρά τη δραστική και συντονισµένη προσπάθεια των
κυβερνήσεων, η ανασφάλεια για τη σταθεροποίηση και οι πιθανότητες αναζωπύρωσης παραµένουν.
Παρά το γεγονός ότι τα πρώτα συµπεράσµατα που θα οδηγήσουν σε αναδιάρθρωση της Τραπεζικής λογικής είναι
εµφανή, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα δείχνει να ψάχνει ακόµα να βρει τον βηµατισµό του. Μέσα από αυτή τη
προσπάθεια αναπροσδιορισµού των Τραπεζικών
κριτηρίων αναδείχθηκε µιά νοοτροπία στοχευµένης και
εξορθολογισµένης µεθόδου χρηµατοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Το factoring, το οποίο υπηρετεί από τη φύση του το µοντέλο στοχευµένης χρηµατοδότησης, αφού είναι το
κατεξοχήν προϊόν/υπηρεσία που στηρίζει το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων παρέχοντας ρευστότητα έναντι
των επί πιστώσει πωλήσεων, γίνεται σήµερα επίκαιρο όσο ποτέ. Σε µιά εποχή που η παροχή εµπορικής πίστωσης
είναι αναπόφευγκτη λόγω της έλλειψης ρευστότητας της αγοράς, το factoring στηρίζει τις υγιείς πωλήσεις και
ενισχύει µε τον τρόπο του την επιχειρηµατικότητα. ∆εδοµένου ότι στη χώρα µας οι υπηρεσίες factoring
παρέχονται κατ΄αποκλειστικότητα από εταιρείες ή µονάδες που ανήκουν σε Τράπεζες, η στροφή προς αυτό
εκφράζει και την
επιθυµία των Τραπεζών να στραφούν σε πιό εξασφαλισµένες χρηµατοδοτήσεις
βραχυπρόθεσµου ορίζοντα. Η εποχή των «ανοικτών» χρηµατοδοτήσεων που προσφέρονταν στο βωµό της
αύξησης µεγεθών µε στόχο την ικανοποίηση των χρηµατιστηριακών αναλυτών, έχει παρέλθει δίνοντας τη θέση
της στην παροχή της πολύτιµης πλέον ρευστότητας µε επιλεκτικό τρόπο και µε σκοπό τη συγκράτηση των
επισφαλειών. Και εδώ εµφανίζεται το factoring ως το προϊόν µε ικανοποιητική θεσµική θωράκιση και µιά
προϊστορία συσσώρευσης τεχνογνωσίας τόσο λόγω της δηµιουργίας ικανού πλέον αριθµού στελεχών, όσο και
επικουρούµενου από τη γνώση των µητρικών Τραπεζών, αλλά και της συναναστροφής του µε χώρες µε µακρά και
έντονη δραστηριοποίηση στον χώρο.
Ενα από τα τυπικά παραδείγµατα της συνεχούς αναβάθµισης του Ελληνικού factoring είναι η εντατικοποίηση της
παροχής υπηρεσιών αντίστροφου (Reverse) factoring. Πρόκειται για την παροχή ρευστότητας στους δεκάδες
µικροµεσαίους προµηθευτές µεγάλων επιχειρηµατικών συγκροτηµάτων έναντι της εκχώρησης των απαιτήσεων
που έχουν οι πρώτοι από τους δεύτερους. Εταιρείες που είχαν πρόσβαση σε Τραπεζικό δανεισµό µόνο παρέχοντας
εµπράγµατες εξασφαλίσεις (προσηµειώσεις κλπ), µέσω του Reverse Factoring αντλούν πλέον ρευστότητα
χρησιµοποιώντας αποκλειστικά τα εισπρακτέα από τις πωλήσεις τους. Η επιτυχία του Reverse Factoring είναι
ιδιαίτερα εµφανής σε χώρες της Λατινικής Αµερικής µε παρουσία εργοστασίων µεγάλων πολυεθνικών οµίλων που
προµηθεύονται από τοπικές κοινωνίες.

Το factoring έχει κερδίσει τα τελευταία έτη τον τίτλο του χρηµατοοικονοµικού εργαλείου µε σαφή την πρόθεση
ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων που εξάγουν προϊόντα υψηλής αναγνωρισιµότητας. ∆εν
είναι τυχαίο ότι οι Ελληνικές εταιρείες factoring βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλές θέσεις στον κόσµο στον τοµέα του
διεθνούς factoring, προεξέχουσης της EUROBANK Factors που βραβεύτηκε φέτος ως η καλύτερη εταιρεία
παγκοσµίως. Η αναγνώριση του Ελληνικού εξαγωγικού factoring σε διεθνές επίπεδο είναι ενδεικτική της υψηλής
ποιότητας στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για µιά χώρα µε µάλλον
ισχνή εξαγωγική δραστηριότητα όπως είναι η Ελλάδα.
Και βέβαια δεν θα έπρεπε να υποτιµήσουµε τον ρόλο που θα µπορούσε να αναλάβει ως χρηµαοικονοµικός αρωγός
στην προσπάθεια υποκατάστασης των µεταχρονολογηµένων επιταγών µε τον πλέον υγιή τρόπο χρηµατοδότησης
των εµπορικών πιστώσεων περιορίζοντας δραστικά τη χρήση των επιταγών «διευκόλυνσης». Αντίστοιχη
προσπάθεια είχε γίνει προ ετών στην Ιταλία προκαλώντας έκρηξη δραστηριότητας factoring και εκτοξεύοντας την
Ιταλία στις πρώτες θέσεις της παγκόσµιας αγοράς. Στη δε Τουρκία, το factoring αποτέλεσε και αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα στήριξης της έντονης εξαγωγικής δράσης της χώρας.
Αν και τραυµατισµένος από την δραστική µείωση της δραστηριότητας των µεγάλων εταιρειών Ασφάλειας
Πιστώσεων, που αποτελούσαν και αποτελούν βασικούς συνεργάτες σε παγκόσµιο επίπεδο, ο κλάδος προσπαθεί να
στηριχτεί στις δικές του ικανότητες αξιολόγησης και ανάληψης κινδύνων χωρίς βέβαια να καταφεύγει σε
υπερβολές και παλληκαρισµούς και µε πλήρη συνείδηση των ρίσκων που ελοχεύουν µέσα στη τρέχουσα περίοδο
οικονοµικής δυσπραγίας. ∆εν πρέπει άλλωστε να υποτιµηθεί το γεγονός ότι η πρόσβαση του factoring στο
συναλλακτικό κύκλωµα των επιχειρήσεων το καθιστά άµεσο λήπτη των µηνυµάτων πιστοληπτικής αδυναµίας.
Συµπερασµατικά, σε πείσµα της παρατηρούµενης επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης, το factoring αναδύεται
ως κλάδος υψηλών προσδοκιών και στρατηγικής σηµασίας για τους Τραπεζικούς Οµίλους. Η συνέχεια αναµένεται
να γραφτεί στους δύσκολους µήνες που θα ακολουθήσουν.
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