
 

                                                                    
 
 
 
Άρθρο του κ. Καναλουπίτη – Αναπληρωτής Γενικός ∆ιεθυντής Ανάπτυξης Εργασιών της Eurobank 
EFG Factors 
 
Για τις ακραίες καταστάσεις που βιώνει το παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον είναι προφανές ότι υπάρχει έλλειψη 
σχετικής εµπειρίας που θα βοηθούσε στην πρόληψη αλλά και στην αντιµετώπισή τους. Αυτό αποδεικνύεται και 
από τις διαφορετικές κατευθύνσεις που δείχνουν οι προτάσεις των επιστηµόνων και αναλυτών. Με τον τρόπο, 
όµως, αυτό καλλιεργείται ακόµη περισσότερο η ανασφάλεια που έχει ριζώσει στην καθηµερινότητα της 
οικονοµικής δραστηριότητας. 
 
Αυτό που ζουν όλοι οι άνθρωποι της αγοράς, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δεν είναι δυνατόν να µην το αντιµετωπίζουµε 
και όσοι δραστηριοποιούµαστε στο Factoring. Το προϊόν που κατεξοχήν βηµατίζει παράλληλα µε τις 
επιχειρηµατικές απαιτήσεις, προφανώς, βιώνει τις ίδιες αντίξοες συνθήκες. Με την οικονοµία σε ύφεση και την 
πλειονότητα των κλάδων να χαρακτηρίζονται από σηµαντικά µειωµένες πωλήσεις, είναι αναµενόµενο και οι 
εκχωρούµενες αξίες των υφιστάµενων συνεργασιών Factoring να κινούνται ανάλογα πτωτικά και µε πολλαπλάσιο 
πιστωτικό ρίσκο. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο (υπηρεσίες και 
εµπορεύµατα) ή στην εµπορία αυτοκινήτων έχουν πτώση κύκλου εργασιών που αγγίζει το 50%, µε συνέπεια και 
οι εµπορικές τους απαιτήσεις να κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα. 
 
Η συντηρητική διάθεση των τραπεζών αλλά και των επιχειρηµατιών για παροχή πιστώσεων, ο δραστικός 
περιορισµός των αποθεµάτων αλλά και η τακτική πολυεθνικών εταιρειών να µεταφέρουν ρευστότητα στις 
µητρικές τους στο εξωτερικό εντείνουν τη συρρίκνωση της εγχώριας οικονοµικής δραστηριότητας.. Το Factoring, 
ωστόσο, µπορεί να αποτελέσει ισχυρό «αντίδοτο» στα παραπάνω συµπτώµατα της αγοράς καθώς από τη φύση 
του αυξάνει την ρευστότητα, µειώνει την ανασφάλεια και γίνεται σύµβουλος της εµπορικής δραστηριότητας. Όλα 
αυτά επιτυγχάνονται αξιοποιώντας από το ενεργητικό των εταιρειών τις εµπορικές τους απαιτήσεις, ένα στοιχείο 
κατά κανόνα «ξεχασµένο» από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.. 
 
H Eurobank EFG Factors για µια ακόµη χρονιά πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια του κλάδου για ανάπτυξη, η 
οποία υπερέβει το 20%. Οι διαχειριζόµενες απαιτήσεις από την εταιρεία αυξήθηκαν ανάλογα και ξεπέρασαν τα 3,5 
δις ευρώ ενώ τα υπόλοιπα χρηµατοδοτήσεων των πελατών στο τέλος του 2009 έφτασαν τα € 808 εκ. Στα 
επιτεύγµατα της Eurobank EFG Factors θα πρέπει να σηµειωθεί η διάκρισή της στο συνέδριο της Factors Chain 
International (F.C.I.) τον Ιούλιο του 2009 στην Κωνσταντινούπολη, ως καλύτερης εταιρείας στον κόσµο στο 
∆ιεθνές Factoring. Σηµαντική συµµετοχή στις ανωτέρω επιτυχίες είχε η επικεντρωµένη στο συναλλακτικό κύκλωµα 
κάλυψη των αναγκών των πελατών και συνεργατών της.. 
Ως επιµέρους στοχεύσεις της εταιρείας για τη χρονιά που πέρασε θα µπορούσαν να αναφερθούν : 
α) η εφαρµογή λύσεων όπως το Reverse Factoring που εξυπηρετεί ιδιαίτερα τις ανάγκες ρευστότητας του 
µικροµεσαίου Έλληνα προµηθευτή, που προκύπτουν από τον διευρυµένο χρόνο πίστωσης που του επιβάλλουν 
ισχυροί αγοραστές (π.χ. λιανέµποροι, πολυεθνικές). 
β) η στήριξη εξαγωγικών επιχειρήσεων που εκτός του ότι δίνουν σαφή προστιθέµενη αξία στην ελληνική 
οικονοµία, θα είναι και εκείνες που θα αντιληφθούν την ανάκαµψη νωρίτερα. 
 
Σηµαντική είναι και η συνεισφορά του Οµίλου Eurobank EFG στην ανάπτυξη της εταιρείας  η οποία εκδηλώνεται 
µε την προώθηση πελατών στο Factoring σε υποκατάσταση άλλων παραδοσιακών µορφών χρηµατοδότησης. 
Παράλληλα, εδώ και δύο χρόνια η Eurobank EFG έχει προχωρήσει στη δηµιουργία διεύθυνσης Corporate 
Transaction Banking προκειµένου να εξυπηρετεί ολοκληρωµένα τις ανάγκες του συναλλακτικού κυκλώµατος των 
πελατών. 
 
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στην παρουσία δικτύου Factoring του οµίλου Eurobank EFG στις χώρες Βουλγαρία, 
Ρουµανία και Τουρκία, του οποίου η Eurobank EFG Factors είναι στρατηγικός καθοδηγητής.  
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