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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο θεσμός της λειτουργικής μίσθωσης οχημάτων, έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μια από
τις πλέον χρήσιμες και ευέλικτες μεθόδους απόκτησης οχημάτων, με τον κλάδο να
έχει να επιδείξει μια ρν γένει ανοδική πορεία. Η διαπιστωμένη ανάγκη των κάθε
είδους επιχειρήσεων για έναν μεγάλο αριθμό οχημάτων, τα οποία θα είναι σε θέση να
καλύπτουν τις μεταφορικές απαιτήσεις και ανάγκες τους, μαζί με την απαίτηση για
δέσμευση των ελάχιστων δυνατών πόρων για τη διαχείριση του στόλου αυτού, χωρίς
την ίδια στιγμή να γίνονται παραχωρήσεις ως προς τη διαθεσιμότητα του,
αποτέλεσαν το γενεσιουργό μίγμα απαιτήσεων για την ανάπτυξη του προϊόντος και
του κλάδου της λεπτουργικής μίσθωσης οχημάτων. Επιπλέον η κατά κανόνα ευνοϊκή
από φορολογικής πλευράς αντιμετώπιση του κόστους μίσθωσης αποτέλεσε έναν
επιπλέον κίνητρο για την ανάδειξη του ως σημαντικό και κατά κανόνα χρήσιμο
χρηματοδοτικό προϊόν.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, όπου το αυτοκίνητο αντιμετωπίζεται και ως κάτι
παραπάνω από ένα απλό μεταφορικό μέσο, η αγορά λειτουργικών μισθώσεων
οχημάτων μπορούσε νε επιδείξει ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εώς και το
2008. Με την έκρηξη όμως της οικονομικής ύφεσης ο κλάδος του αυτοκινήτου στο
σύνολο του υπέστη ένα ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα μην αφήνοντας φυσιολογικά
ανεπηρέαστη και την αγορά λειτουργικών μισθώσεων. Εντούτοις σε αντίθεση με τη
πλειοψηφία των άλλων κλάδων που σχετίζονται με τον χώρο του αυτοκινήτου ο
κλάδος των λειτουργικών μισθώσεων εμφανίζει σήμερα τα πρώτα σημάδια
επαναφοράς σε ισορροπία, στέλνοντας θετικά μηνύματα ότι σύντομα θα έρθουν τα
πρώτα δείγματα αύξησης του κύκλου εργασιών.
Αντικειμενικός Σκοπός της Εργασίας
Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη εκείνων των
στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη Λειτουργική Μίσθωση ως χρηματοοικονομικό
προϊόν αλλά και τη διαφοροποιούν τόσο από την κλασσική ενοικίαση αυτοκινήτων
αλλά και από την λειτουργική μίσθωση οποιουδήποτε άλλου τύπου εξοπλισμού.
Τέλος, μέσω της παρουσίασης των εργασιών του Τμήματος λειτουργικής μίσθωσης
της Εθνικής Leasing επιδιώκεται να παρουσιαστεί o τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει
το συγκεκριμένο προϊόν ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς οργανισμούς
της χώρας μας.
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Μεθοδολογία
Για την κατάρτιση της εργασίας αυτής αναζητήθηκαν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία και
καταγράφηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο. Γίνεται μια εκτενή παρουσίαση της
παρούσας κατάστασης ενώ μέσα από την ανάλυση του κλάδου, γίνεται μια εκτίμηση
της μελλοντικής πορείας αυτού. Η οπτική γωνία της ανάλυσης αφορά όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη (μισθωτή, εκμισθωτή, κράτος) με στόχο την ολοκληρωμένη
προσέγγιση του θέματος.
Διάρθρωση Εργασίας
Στο πρώτο μέρος της εργασίας πραγματοποιείται μέσα από μια γενική προσέγγιση η
παρουσίαση του ευρύτερου κλάδου των μισθώσεων όπου παρουσιάζονται σχετικά
ιστορικά στοιχεία και περιγράφονται τα κυριότερα είδη μισθώσεων. Στο δεύτερο
μέρος γίνεται μια εμβάθυνση στον κλάδο των λειτουργικών μισθώσεων αυτοκινήτων,
όπου και πάλι γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή αλλά κυρίως μια ανάλυση του
πλαισίου λειτουργίας της εν λόγο αγοράς. Έτσι αναλύεται ο ρόλος της λειτουργικής
μίσθωσης

για

όλα

τα

εμπλεκόμενα

μέρη,

και

παρουσιάζονται

τα

κύρια

χαρακτηριστικά του σχετικού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Κλείνοντας την εν λόγο
ενότητα παρουσιάζεται η λογιστική προσέγγιση των λειτουργικών μισθώσεων, τα
ειδικά χαρακτηριστικά τους στην Ελλάδα καθώς και η Ευρωπαϊκή εξέλιξη τους. Στο
τρίτο και τελευταίο μέρος πραγματοποιείται αναφορά στις εργασίες του τμήματος
λειτουργικών μισθώσεων της Εθνικής Leasing καθώς και ορισμένα οικονομικά
στοιχεία, ως μια χαρακτηριστική μελέτη περίπτωσης.
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

1.

1.1

ΘΕΩΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο θεσμό του Leasing

Το Leasing είναι μια σχετικά νέα, ευέλικτη μορφή χρηματοδότησης η οποία έχει
καθιερωθεί διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση των
μεγεθών του. Έρχεται να λειτουργήσει ως συμπληρωματική μορφή χρηματοδότησης
των ήδη υπαρχουσών, συγκεντρώνοντας κάποια πλεονεκτήματα τα οποία θα
αναλυθούν στην συνέχεια.
Το Leasing στην απλούστερη και πιο διαδεδομένη του μορφή, αυτή της
χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποτελεί μία σύμβαση μεταξύ μίας εταιρείας ειδικού
σκοπού ή αλλιώς «εκμισθωτής», και μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία που είναι
ο «μισθωτής». Στην σύμβαση αυτή αναφέρεται η παραχώρηση από τον εκμισθωτή
στον μισθωτή, για ορισμένο χρόνο και έναντι μισθώματος, η χρήση κεφαλαιουχικών
αγαθών, τα οποία μπορεί να είναι κινητά ή ακίνητα, εξοπλισμός, παρέχοντας
παράλληλα στον μισθωτή, στην λήξη της σύμβασης την δυνατότητα είτε να την
ανανεώσει είτε να αγοράσει το εκάστοτε αντικείμενο.
Πρόκειται, άρα, για μια μορφή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την
οποία αυτές καλύπτουν τις ανάγκες τους σε παραγωγικό εξοπλισμό και ακίνητα,
χωρίς να χρειάζεται να εκταμιεύουν χρηματικά ποσά, αλλά κυρίως χωρίς να
χρειάζεται να καταφεύγουν σε τραπεζικό δανεισμό. Μπορούν, λοιπόν, να
αποκτήσουν το δικαίωμα χρήσης των αναγκαίων πραγμάτων, συνάπτοντας σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης και να αποπληρώνουν το μίσθωμα με χρηματικά ποσά
που θα αντλούν από τη χρήση των πραγμάτων αυτών.

1.2

Ιστορική Αναδρομή

Υπάρχουν στοιχεία ότι μορφές του Leasing εμφανίστηκαν το 3000π.χ στην Αίγυπτο,
όπου κατά τη δυναστεία Menus, καταρτίστηκε κάποια πράξη με την οποία ένας
κτηματίας εκμίσθωνε σε κάποιον «musk emu»(μικρό άνθρωπο), μία έκταση γης μαζί
με όλο τον εξοπλισμό, τους δούλους και τα κοπάδια, έναντι περιοδικών καταβολών,
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για χρονικό διάστημα ίσο με επτά πλημμύρες του Νείλου. Οι Σουμέριοι, το 2000 π.χ.,
ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα στον τομέα των αγροτικών μισθώσεων. Ο κώδικας
του Χαμουραμπί (1800 π.Χ) επίσης περιελάμβανε διατάξεις σχετικά με τις μισθώσεις
.Ανάλογες μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης εμφανίστηκαν την εποχή του
Ιουστινιανού καθώς επίσης και στους Ενετούς το 1400 μ.Χ.
Κατά τον 17ο αιώνα οι υπάρχοντες νομικοί περιορισμοί σχετικά με τη μεταβίβαση γης
στην Αγγλία οδήγησαν στη σημαντική χρήση του θεσμού, με εκμίσθωση κυρίως
κτιρίων και γεωργικών εκτάσεων, οδηγώντας έτσι στη γεωργική ανάπτυξη της
χώρας, ενώ η βιομηχανική επανάσταση διεύρυνε τον κύκλο των προς εκμίσθωση
αντικειμένων.

Ένα

χαρακτηριστικό

παράδειγμα

αποτελεί

η

μίσθωση

του

σιδηροδρόμου London and Greenwich από την εταιρεία σιδηροδρόμων South
Eastern Railway το 1844 και για 999 έτη. Παράλληλα αναπτύχθηκαν οι εκμισθώσεις
βαγονιών με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές εταιρείες που σαν αποκλειστικό
σκοπό είχαν αυτή την λειτουργία.
Στις ΗΠΑ οι μισθώσεις γνώρισαν παράλληλη ανάπτυξη με την Αγγλία, όπου οι
μισθώσεις αξιοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου της
χώρας. Στην συνέχεια εμφανίστηκε η μίσθωση μηχανημάτων κυρίως για λόγους
περιορισμού του ανταγωνισμού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ύπαρξη εταιρείας
εμπορίας προϊόντων γεώτρησης, που δεν πούλαγε αλλά μίσθωνε τα προϊόντα της
καθώς και η περίπτωση της Bell Telephone Company η οποία αποφάσισε να
καταργήσει τις πωλήσεις των τηλεφωνικών της συσκευών και να τις διακινεί πλέον
μέσω μισθώσεων.
Στις αρχές του 20ου αιώνα ώθηση στην ανάπτυξη του θεσμού έδωσε η εμφάνιση του
αυτοκινήτου. Το 1918 ο Walter Jacods προχωρά στην υλοποίηση της πρωτότυπης
για την εποχή επιχειρηματικής ιδέας της μίσθωσης αυτοκινήτων με συγκεκριμένο
τίμημα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα1. Αυτή ήταν και η πρώτη μορφή
λειτουργικής μίσθωσης. Η σύγχρονη φάση του leasing χρονολογείται από τα πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια. Ο θεσμός συνέβαλε στην προσπάθεια των ΗΠΑ για οικονομική
ανασυγκρότηση μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς απουσίαζαν τα
απαραίτητα κεφάλαια για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και ένα σύστημα
για την εξασφάλιση μεσοπρόθεσμων δανειακών κεφαλαίων, τα οποία θα συνέβαλαν
στην απόκτηση κεφαλαιουχικών αγαθών. Ορόσημο θεωρείται η ίδρυση στις ΗΠΑ το
1952, από τον Henry Schoenfeld, της εταιρείας «United States Leasing Corporation»
1

Βλ. Μέρος Δεύτερο, Παράγραφο 2.2
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με κεφάλαιο $20.000 και δάνειο $500.000 από την Bank of America. Από τότε η
εξέλιξη του θεσμού αυτού στις ΗΠΑ υπήρξε θεαματική. Όλες σχεδόν οι μεγάλες
επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας κεφαλαιουχικών αγαθών χρησιμοποιούν το
leasing σαν εναλλακτική μέθοδο διάθεσης προϊόντων τους, ενώ ένα σημαντικό
ποσοστό των νέων επενδύσεων (35-40%) χρηματοδοτείται με τη μέθοδο αυτή. Προς
τα τέλη του 1970, οι επενδύσεις που καλύπτονταν στις ΗΠΑ με τις μισθώσεις, ήταν
2,5 φορές μεγαλύτερες από εκείνες που καλύπτονταν με εκδόσεις μετοχών, και κατά
2/3 μεγαλύτερες από εκείνες που καλύπτονταν με ομολογιακές εκδόσεις.
Σύντομα οι σύγχρονες τάσεις του θεσμού ξεπέρασαν τον Ατλαντικό και ξεκίνησε τα
πρώτα του σύγχρονα βήματα στην Ευρώπη, με αρχή την Μ. Βρετανία, στις μέσα της
δεκαετίας του '40. Το 1952 συναντάμε το leasing αρχικά σε ακίνητα με τη μορφή του
sale and lease back, και από το 1960 σε κινητά, με θεαματική από εκεί και πέρα
εξάπλωση. Η ευκολία με την οποία το leasing μεταφέρθηκε στη Μ. Βρετανία, θα
πρέπει να αναζητηθεί στην ομοιότητα του δικαίου της με εκείνο των Η.Π.Α.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ο θεσμός του Leasing αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς
παρά τις διαφορές που υπήρχαν στο δίκαιο κάθε χώρας σε σχέση με το
Αγγλοσαξονικό. Οι χώρες της Ευρώπης προτίμησαν όμως σε αντίθεση με τα όσα
ίσχυαν στο Αγγλοσαξονικό δίκαιο, να υπαχθεί το Leasing σε ιδιαίτερη ρύθμιση
κυρίως ως προς το ποια νομικά πρόσωπα είχαν το δικαίωμα να διενεργούν τις
χρηματοδοτήσεις.
Στην Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, τις Σκανδιναβικές χώρες αλλά και σε άλλες
μικρότερες χώρες της Ευρώπης, ο θεσμός του Leasing επεκτάθηκε σε πολλούς
κλάδους και ιδιαίτερα στον τομέα των παγίων όπου και γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, υπήρχε η τάση να ιδρύονται εταιρείες
χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες απευθύνονταν σε εξειδικευμένους κλάδους .
Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της μίσθωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, υπήρξε
η διεθνής διπλωματική συνδιάσκεψη της Οττάβα στον Καναδά, για το διεθνές
Leasing. Η συνδιάσκεψη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση του σχεδίου
διεθνούς σύμβασης του Leasing, με το οποίο επιτεύχθηκε η καθιέρωση
ομοιομορφίας στο δίκαιο των μισθώσεων. Η προσπάθεια αυτή είχε ξεκινήσει το 1974
από τον Unidroid και τελεσφόρησε σχεδόν μία δεκαετία μετά.
Στις επόμενες δεκαετίες, ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης συνέχισε να
αναπτύσσεται καθιστώντας το Leasing μαζί με τον τραπεζικό δανεισμό τις βασικές
9

πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

1.3

Μορφές μισθώσεων

Η εξάπλωση του Leasing βασίστηκε σε δύο αρχές. Η πρώτη έχει να κάνει με την
αντίληψη «leadership not ownership» που σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας δεν
ενδιαφέρεται να έχει την κυριότητα του αγαθού που χρησιμοποιεί αλλά την
δυνατότητα για άνευ εμποδίων χρήση του. Ένας παράγοντας που συντέλεσε στην
μετατόπιση της σημασίας από την κυριότητα στην χρήση είναι και οι τεχνολογικές
εξελίξεις που είχαν σαν αποτέλεσμα η αντικατάσταση των παραγωγικών μέσων να
είναι πιο συχνή προκειμένου η επιχείρηση να μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστική.
Η δεύτερη βασική αρχή έχει να κάνει με την φράση «pay as you earn» που σημαίνει
πληρωμή βάση των εσόδων που αποφέρει η χρήση του αγαθού. Αυτή η αρχή
πηγάζει από την παραδοχή ότι κάθε επένδυση πρέπει να αυτοχρηματοδοτείται. Έτσι
ο επιχειρηματίας πρέπει να μπορεί να πληρώνει τα μισθώματα στην εταιρεία
χρηματοδοτικής μίσθωσης, από τα έσοδα που του αποφέρει η ίδια χρήση και
εκμετάλλευση του εκμισθωμένου αγαθού.
Οι συμβάσεις μίσθωσης γενικά κατατάσσονται σε δύο μεγάλες ομάδες, αυτή της
χρηματοδοτικής μίσθωσης και αυτή της λειτουργικής μίσθωσης. Οι μορφές αυτές
αναλύονται ακολούθως:
1.3.1 Χρηματοδοτική Μίσθωση
Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί ένα από τα βασικότερα είδη μίσθωσης που
εφαρμόζεται σε κινητά και σε ακίνητα κεφαλαιουχικά αγαθά και το κύριο στοιχείο
διαφοροποίησης της είναι η μεταβίβαση όλων των κινδύνων αλλά και των ωφελειών
που σχετίζονται με την κυριότητα του μισθίου από τον εκμισθωτή στο μισθωτή.
Ο μισθωτής με τη σύμβαση αναλαμβάνει τον κίνδυνο για τυχαία καταστροφή,
απώλεια, κλοπή ή βλάβη του πράγματος, για φθορά που επέρχεται με την πάροδο
του χρόνου, για οικονομική ή τεχνολογική απαξίωση του μισθίου, ενώ επιφορτίζεται
και με τις δαπάνες ασφάλισης και συντήρησης.
Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης αντίθετα, φέρει μονάχα τον κίνδυνο της
ενδεχόμενης αφερεγγυότητας του μισθωτή, καθώς και της ελλιπής ασφαλιστικής και
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λειτουργικής κάλυψης του αντικειμένου. Συνήθως αποκλείεται κάθε ευθύνη της για
ελάττωμα του πράγματος ή έλλειψη προσυμφωνημένων ιδιοτήτων, για μη
εκπλήρωση, υπερημερία ή πλημμελή εκπλήρωση της παροχής. Όσον αφορά τα
οφέλη που μεταβιβάζονται στο μισθωτή, πρωταρχικό είναι η απόδοση του
δικαιώματος χρήσης του μισθίου, που συνοδεύεται από το δικαίωμα οριστικής
μεταβίβασης του στο τέλος της σύμβασης και από την πιθανότητα αύξησης της αξίας
του κατά τη διάρκεια της.
Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης βασίζεται σε μία «τριγωνική» σχέση,
δεδομένου ότι κατά τη σύναψη της συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα τρεις
συμβαλλόμενοι: η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (η οποία δραστηριοποιείται
αποκλειστικά ή τουλάχιστον κατά κύριο λόγο με τον τομέα των χρηματοδοτικών
μισθώσεων), η επιχείρηση μισθωτής (που ενδιαφέρεται να αποκτήσει το δικαίωμα
χρήσης του προς μίσθωση αντικειμένου) και η επιχείρηση - προμηθευτής (ή
κατασκευαστής) από την οποία θα εξασφαλίσουν την προμήθεια του αντικειμένου.
Σε πρώτη φάση, ο υποψήφιος μισθωτής επιλέγει τα προς μίσθωση περιουσιακά
στοιχεία που χρειάζεται και απευθύνεται στον αντίστοιχο προμηθευτή που παράγει,
εμπορεύεται ή διαθέτει το προϊόν, προκειμένου να προβούν σε διαπραγματεύσεις
σχετικά με τις ιδιότητες, τις προδιαγραφές, τις τιμές, τους όρους παράδοσης και
οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια σχετίζεται άμεσα με το προϊόν και επηρεάζει άμεσα ή
έμμεσα τη σύμβαση.
Στη συνέχεια, ο υποψήφιος μισθωτής καταφεύγει σε μία εταιρεία χρηματοδοτικής
μίσθωσης, η οποία θα αγοράσει από τον προμηθευτή το επιθυμητό περιουσιακό
στοιχείο και θα το διαθέσει στο μισθωτή. Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, αφού
αξιολογήσει το αίτημα του μισθωτή, προβαίνει στη σύναψη της σύμβασης με αυτόν
και αγοράζει το αντικείμενο της σύμβασης από τον προμηθευτή, δίνοντας την εντολή
για

απευθείας παράδοση

στην επιχείρηση - μισθωτή.

Η όλη

διαδικασία

παρουσιάζεται σχηματικά ως εξής:
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από το 2010 και μετά οι εταιρείες Leasing θέτουν
ως απαραίτητη προϋπόθεση για σύναψη της χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιαίτερα
αυξημένη συμμετοχή του μισθωτή στην αγορά του εξοπλισμού η οποία παίρνει στην
συνέχεια την μορφή πρώτου αυξημένου μισθώματος το οποίο πολλές φορές φτάνει
έως και το 40% της συνολικής αξίας του εξοπλισμού.
Μετά τη σύναψη της σύμβασης όλοι οι συμβαλλόμενοι καλούνται να τηρήσουν τους
όρους, ενώ η καταγγελία πριν από τη λήξη της δεν επιτρέπεται. Η διάρκεια της
σύμβασης, τις περισσότερες φορές, καλύπτει το πιο μεγάλο μέρος της ωφέλιμης
ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής
καταβάλει μισθώματα στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα οποία καλύπτουν
την αξία κτήσης του παγίου, προσαυξημένη κατά τους τόκους και τα λοιπά σχετικά
έξοδα του εκμισθωτή. Κατά τη λήξη της σύμβασης, στη πλειοψηφία των
περιπτώσεων, ο μισθωτής αποκτά την κυριότητα του μισθίου.
Εν κατακλείδι, πρέπει να αναφερθεί ότι η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης που
καταρτίζεται μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή δεν αποτελεί απλά μια σύμβαση
μίσθωσης πράγματος αλλά μια μεικτή σύμβαση που ενσωματώνει στοιχεία από τη
σύμβαση μίσθωσης, τη σύμβαση εντολής (εφόσον ανατίθεται από την εταιρεία
χρηματοδοτικής μίσθωσης στο μελλοντικό μισθωτή να επιλέξει τον προμηθευτή και
να διαπραγματευτεί με αυτόν τους όρους της πώλησης), τη σύμβαση εκχωρήσεως
(μιας και οι απαιτήσεις της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης έναντι του
προμηθευτή από τη σύμβαση πώλησης εκχωρούνται στο μισθωτή) και τέλος το
σύμφωνο προαιρέσεως (καθώς ο μισθωτής αποκτά το δικαίωμα, στη λήξη της
σύμβασης, είτε να αγοράσει το μίσθιο, είτε να ανανεώσει τη σύμβαση με καταβολή
μικρότερου μισθώματος).
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1.3.2 Λειτουργική Μίσθωση
Στην βιβλιογραφία2 η λειτουργική μίσθωση αναφέρεται στην εκμίσθωση οικονομικών
αγαθών για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών (σε σχέση με τη διάρκεια της
οικονομικής ζωής του αγαθού) του μισθωτή. Έτσι, ο εκμισθωτής μπορεί να είναι μία
εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης αλλά και ο ίδιος ο προμηθευτής - κατασκευαστής
του αντικειμένου της σύμβασης, ενώ μισθωτής είναι μια επιχείρηση ή ένας
επαγγελματίας που αποβλέπει στην εκμετάλλευση κεφαλαιουχικών αγαθών αλλά
ακόμα και ένας ιδιώτης που επιθυμεί την εξασφάλιση αγαθών για καταναλωτική
χρήση.
Τα αντικείμενα της μίσθωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό
διάστημα

και να

μισθώνονται κατ’ επανάληψη

σε

διαφορετικούς χρήστες

προκειμένου να αποσβεστεί το συνολικό κόστος κατασκευής ή αγοράς του μισθίου,
ενώ παρουσιάζουν συνήθως υψηλή υπολειμματική αξία. Ο εκάστοτε μισθωτής
μισθώνει το αγαθό για ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και το χρησιμοποιεί έναντι
καταβολής μισθώματος, ενώ κατά τη λήξη της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να το
επιστρέψει στον εκμισθωτή, χωρίς να έχει τη δυνατότητα αγοράς του με την
καταβολή ενός μικρού ποσού (δικαίωμα εξαγοράς), όπως ισχύει στη χρηματοδοτική
μίσθωση.
Τα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης δεν φέρουν κάποια ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά έτσι ώστε να διευκολύνεται η επαναλαμβανόμενη μίσθωση τους.
Τέτοια αγαθά μπορεί να είναι αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, υλικά δημοσίων
έργων, φωτοτυπικά μηχανήματα, αποθήκες κλπ.
Η επιχείρηση του εκμισθωτή αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του
αγαθού καθώς και άλλες υπηρεσίες και υποχρεώσεις που θα προκύψουν κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, όπως επιδιορθώσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η
διατήρηση της καταλληλότητας του μισθίου για χρήση. Επίσης, επιφορτίζεται με
κινδύνους που δεν προκύπτουν στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης,
όπως ο κίνδυνος της οικονομικής και τεχνολογικής απαξίωσης του αγαθού με την
πάροδο του χρόνου, ο κίνδυνος μείωσης της υπολειμματικής αξίας καθώς και ο
κίνδυνος

μιας

αποτυχημένης

επένδυσης

που

δεν

θα

της

εξασφαλίσει

ενδιαφερόμενους για τη μίσθωση του αγαθού αυτού. Εδώ ο εκμισθωτής έχει όχι μόνο
την νομική αλλά και την κατ’ ουσία κυριότητα του αγαθού.
•

2

|Βλ. Παπαρσενίου Π., Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης - Κριτική ανάλυση υπό το πρίσμα της ευθύνης για πραγματικά
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Τέλος, για τη σύμβαση της λειτουργικής μίσθωσης προβλέπεται η δυνατότητα
διακοπής της από μέρους τους μισθωτή και επιστροφής του αγαθού πριν από τη
λήξη της με μια σύντομη χρονικά προειδοποίηση.
1.3.3. Άλλοι τύποι μισθώσεων
Από τα μέσα της δεκαετίες του 90 έχουν προκύψει πολλές επιμέρους μορφές
μίσθωσης, που έχουν όμως τις βάσεις τους σε μία από τις δύο βασικές μορφές, τη
χρηματοδοτική η την λειτουργική μίσθωση. Διαφοροποιούνται, όμως, μεταξύ τους ως
προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, έτσι ώστε να συμβάλουν στην κάλυψη
διαφορετικών αναγκών αλλά και στην αξιοποίηση των διαφορετικών δυνατοτήτων
των συμβαλλόμενων μερών. Οι βασικότερες από αυτές τις επιμέρους μορφές είναι οι
ακόλουθες:
1.3.3.1 Direct Leasing
Η μορφή αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «πρόδρομος» της χρηματοδοτικής
μίσθωσης και διαφοροποιείται από αυτήν στο ότι αναφέρεται σε διμερή και όχι σε
τριμερή σχέση, καθώς ο εκμισθωτής ταυτίζεται με τον κατασκευαστή του
περιουσιακού στοιχείου. Σημαντικά χαρακτηριστικά της άμεσης μίσθωσης είναι «η
τυποποίηση του μισθωμένου παγίου, η γενικά σύντομη διάρκεια της μίσθωσης
(συνήθως 12 μήνες) με δυνατότητα ανανέωσης, η δυνατότητα ακύρωσης της
μίσθωσης μετά από σύντομη προειδοποίηση από το μισθωτή και τέλος, η ανάληψη
του κινδύνου «οικονομικής απαξίωσης» από τον εκμισθωτή»3. Ως κύριο στοιχείο της
άμεσης μίσθωσης είναι ότι υπερισχύει το εμπορικό από το χρηματοδοτικό κομμάτι,
καθώς οι εκμισθώτριες εταιρείες ανήκουν στους ίδιους τους προμηθευτέςκατασκευαστές. Παράδειγμα τέτοιων εταιρειών είναι οι μισθώσεις οχημάτων μέσω
των θυγατρικών κατασκευαστών αυτοκινήτων (π.χ. Fiat Credit Hellas)
1.3.3.2 Πώληση και Επαναμίσθωση (Sale and Leaseback)
Στην μέθοδο της πώλησης και επαναμίσθωσης, μία επιχείρηση πουλάει κάποιο από
τα πάγιά της σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και στην συνέχεια, συνάπτει με αυτό,
σύμβαση μίσθωσης των στοιχείων αυτών για ορισμένο χρονικό διάστημα και με
ορισμένους όρους. Οι επιχειρήσεις που έχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία πολλές
φορές αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα η σύμβαση πώλησης
και επαναμίσθωσης να λύνει αυτά τα προβλήματα. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις
3

Βλ. Χατζηπαύλου Π., Γόντικα Β., Θεωρία και Πρακτική της Χρηματοοικονομικής Μισθώσεως, 1982, σελ. 28
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συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα πάγια, ενώ έχουν τα πλεονεκτήματα που
απορρέουν από την μίσθωση σχετικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, αφού τα
μισθώματα εκπίπτουν από τα έσοδα. Κατά την διαδικασία για την σύναψη μίας
τέτοιας σύμβασης παρατηρούνται δύο προβλήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με ποιον
τρόπο θα γίνει η εκτίμηση της αξίας του εξοπλισμού ή του ακινήτου, κάτι που
προϋποθέτει την ύπαρξη οργανωμένης αγοράς μεταχειρισμένων. Το δεύτερο
πρόβλημα έχει να κάνει με την πιθανότητα ο εξοπλισμός ή το ακίνητο, λόγω του
προηγούμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, να έχει επιβαρυνθεί από δικαιώματα και
βάρη σε τρίτους, κάτι που θα περιπλέξει την διαδικασία. Για αυτό και πρέπει ο
μισθωτής να υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο.
Μία βασική διαφορά από τις άλλες μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης, είναι ότι οι
προηγούμενες χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, ενώ οι
μισθώσεις με πώληση και επαναμίσθωση έχουν σαν αποτέλεσμα την ρευστοποίηση
ήδη πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε κυρίως για
μίσθωση παγίων στοιχείων μεγάλης αξίας (big ticket leasing) όπως π.χ πλοία,
αεροπλάνα. Η συμμετοχική μίσθωση περιλαμβάνει τέσσερα εμπλεκόμενα μέρη, τον
προμηθευτή του παγίου, τον μισθωτή, τον εκμισθωτή και τον χρηματοδότη που είναι
συνήθως τράπεζα ή ασφαλιστικός οργανισμός. Ο εκμισθωτής αγοράζει το πάγιο
στοιχείο καταβάλλοντας το 30 % περίπου της αξίας του. Το υπόλοιπο μέρος,
καλύπτεται με μακροπρόθεσμο δανεισμό. Οι δανειστές στην περίπτωση που δεν
πληρώνονται οι υποχρεώσεις, δεν μπορούν να στραφούν κατά της εταιρείας
χρηματοδοτικής μίσθωσης. Θα επιδιώξουν την ικανοποίησή των απαιτήσεων τους
από τα μισθώματα και αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω αδυναμίας του μισθωτή από την
εκποίηση του παγίου στοιχείου.
1.3.3.3 Ventor Leasing
Το πρόγραμμα μίσθωσης πώλησης, γνωστότερο ώς Ventor Leasing, χρησιμοποιείται
από τους προμηθευτές προκειμένου να μπορέσουν να προωθήσουν τις πωλήσεις
τους. Οι προμηθευτές - εισαγωγείς κάποιου εξοπλισμού, συνεργάζονται με εταιρείες
leasing, στις οποίες απευθύνουν τους πελάτες τους. Στην συνέχεια αφού γίνουν οι
απαραίτητες διαδικασίες, οι εταιρείες Leasing αγοράζουν τον εξοπλισμό από τους
προμηθευτές τοις μετρητοίς ή με διακανονισμό, και στην συνέχεια τον μισθώνουν
στους πελάτες. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι ότι οι προμηθευτές
εξασφαλίζουν την πώληση των προϊόντων τους λαμβάνοντας τις περισσότερες
φορές μετρητά, επιτυγχάνουν αύξηση των πωλήσεών τους αλλά και της
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ανταγωνιστικότητάς τους ,καθώς και απαλλαγή από τυχόν χρηματοδοτικά κόστη. Στα
πλεονεκτήματα για τον μισθωτή είναι ότι μπορεί να αποκτήσει σύγχρονο εξοπλισμό,
χωρίς να εκταμιεύσει ολόκληρο το ποσό της αγοράς, σε συνδυασμό πάντα με τα
λοιπά πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Το Ventor Leasing, υπό όρους, λειτουργεί σαν προωθητικό εργαλείο πώλησης
ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Ενώ ακολουθούνται οι διαδικασίες και οι όροι των
μισθώσεων, ουσιαστικά επικρατούν οι όροι της πώλησης. Η μέθοδος αυτή γίνεται για
να επωφεληθούν τα εμπλεκόμενα μέρη από τα πλεονεκτήματα των μισθώσεων,
όπως φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις κτλ.4.
1.3.3.4 Μίσθωση κατά παραγγελία(Custom Lease)
Με την μίσθωση κατά παραγγελία καλύπτονται οι εξειδικευμένες ανάγκες των
πελατών. Τα μισθώματα προσαρμόζονται στις οικονομικές δυνατότητες του μισθωτή,
ενώ λαμβάνονται υπόψη τυχόν εποχιακές διακυμάνσεις λόγω της φύσης της
δουλειάς του, ώστε να υπάρχει ανάλογη μεταβολή στα μισθώματα.
1.3.3.5 Master Lease
Η ειδική μορφή μίσθωσης δημιουργήθηκε ώστε να εξυπηρετεί μισθωτές οι οποίοι
θέλουν να αγοράσουν νέο εξοπλισμό, σταδιακά, καθόσον έτσι το επιβάλλει η φύση
του εξοπλισμού, ή λόγω συνεχούς αναβάθμισής του. Οι όροι και οι προϋποθέσεις
που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση διατηρούνται και έχουν ισχύ σε όλες τις
περιόδους όπου γίνεται σταδιακή παραλαβή του εξοπλισμού.
1.3.3.6 Διεθνής Χρηματοδοτική Μίσθωση
Η διεθνής χρηματοδοτική μίσθωση προβλέπει ότι «δύο τουλάχιστον από τους
αντισυμβαλλόμενους έχουν την έδρα των επιχειρήσεων τους σε διαφορετικές
χώρες»5. Η μορφή αυτή διαχωρίζεται σε εισαγωγική (import leasing) και εξαγωγική
χρηματοδοτική μίσθωση (export leasing). Στην πρώτη περίπτωση ο προμηθευτής
του αντικειμένου έχει την έδρα του σε χώρα του εξωτερικού ενώ ο μισθωτής και ο
εκμισθωτής έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό. Στη δεύτερη, ο μισθωτής έχει την
έδρα του στο εξωτερικό, ενώ ο προμηθευτής και ο εκμισθωτής στο εσωτερικό.

4
5

Βλ. Μητσιόπουλος Ι., Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing): Μια σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης, 1992, Κεφ 2
Βλ. Αρτίκης Γ. , Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων, 2002, σελ. 204
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1.3.3.7 Κοινοπρακτική Μίσθωση (Syndicated Leasing)
Στην περίπτωση της κοινοπρακτικής μίσθωσης, πέρα από το μισθωτή και τον
κατασκευαστή - προμηθευτή του αντικειμένου της σύμβασης, συμμετέχουν από
κοινού πολλές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης προκειμένου να καλύψουν τη
μεγάλη αξία των προς μίσθωση αντικειμένων. Η συνεργασία αυτή συνηθίζεται στις
περιπτώσεις μεγάλων συμβάσεων ακινήτων αλλά και τα τελευταία χρόνια σε
λειτουργικές μισθώσεις εξοπλισμών και οχημάτων υψηλής αξίας.
1.3.3.8 Φορολογική Χρηματοδοτική Μίσθωση (Tax-based Leasing)
Η φορολογική χρηματοδοτική μίσθωση «προσφέρει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις, οι
οποίες δεν προβλέπεται να έχουν φορολογητέα κέρδη, να αποκτήσουν νέα
περιουσιακά στοιχεία απαραίτητα για την παραγωγική τους διαδικασία, εκχωρώντας
τις φορολογικές τους ωφέλειες στον εκμισθωτή»6. Έτσι, η επιχείρηση - μισθωτής,
αποφασίζει, αντί να αγοράσει τον εξοπλισμό που χρειάζεται, να τον μισθώσει από
την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης που εμφανίζει κέρδη. Οφέλη από το
φορολογικό σύστημα προκύπτουν και για τις δύο πλευρές, καθώς η εταιρεία
χρηματοδοτικής μίσθωσης μειώνει το προς φορολόγηση εισόδημα της με τη
διενέργεια αποσβέσεων και ο μισθωτής αποκτά τον απαραίτητο εξοπλισμό
καταβάλλοντας μειωμένο μίσθωμα σε συμφωνία με τον εκμισθωτή.

1.4 Πότε είναι οικονομικά συμφέρουσα η μίσθωση ενός παγίου

i. Η υψηλή κερδοφορία ή οι προοπτικές υψηλής κερδοφορίας χωρίς να υπάρχει
δυνατότητα μείωσης των φορολογητέων κερδών είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο
μία επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει την χρηματοδοτική μίσθωση ως τρόπο
πιστοδότησής της.

ii. Η χρηματοδοτική μίσθωση δεν ενδείκνυται για νεοσύστατές επιχειρήσεις, λόγω του
ότι δημιουργεί μεγαλύτερα έξοδα απ’ ότι ο δανεισμός και επιβαρύνει περαιτέρω τις
ήδη βεβαρημένες πρώτες χρήσεις μίας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία. Το
μειονέκτημα όμως αυτό περιορίζεται σημαντικά εάν η εν λόγω επιχείρηση ή
επαγγελματίας έχει άριστες προοπτικές ανάπτυξης κύκλου εργασιών και κερδών από
6

Βλ. Αρτίκης Γ. , Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων, 2002, σελ. 205
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την πρώτη χρήση, π.χ. δικαιοχρήστης (franchisee) γνωστών αλυσίδων μαζικής
εστίασης, θυγατρική Ομίλου εταιρειών με ανάληψη μέρους των εργασιών της
μητρικής.

iii. Ο υψηλός συντελεστής φόρου που δημιουργεί υπέρμετρη φορολογική
επιβάρυνση σε μία επιχείρηση ή επαγγελματία, είναι επίσης βασικός λόγος για την
επιλογή της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

iv. Ο χαμηλός συντελεστής απόσβεσης (κάτω από 25%) που δεν επηρεάζει (μειώνει)
ουσιαστικά την κερδοφορία, είναι ένας άλλος λόγος για την επιλογή της
χρηματοδοτικής μίσθωσης.

v. Η διάρκεια μίσθωσης πρέπει να είναι μικρότερη από την διάρκεια απόσβεσης του
παγίου, π.χ. εάν το πάγιο έχει 20% ετήσια απόσβεση, τότε η μίσθωση θα πρέπει να
είναι μικρότερη ή ίση της 5ετίας. Βάσει νόμου, οι αποσβέσεις της χρηματοδοτικής
μίσθωσης κατανέμονται ισομερώς στην χρονική της διάρκεια (25% την 4ετία, 20%
την 5ετία, 16,66% την 6ετία κτλ) και δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο συντελεστής
απόσβεσης του μισθωμένου παγίου.

vi. Η έναρξη της μίσθωσης προς το τέλος του οικονομικού έτους θεωρείται
συμφέρουσα από πολλούς επιχειρηματίες, κυρίως λόγω του ότι μπορούν να
προϋπολογίσουν το ύψος των καθαρών κερδών προ φόρων της τρέχουσας χρήσης
και επιδιώκουν να συνάψουν χρηματοδοτική μίσθωση με την καταβολή αυξημένων
μισθωμάτων, τα οποία θα αφαιρεθούν εξ ολοκλήρου από τα καθαρά κέρδη και θα
μειώσουν την φορολογία τους. Αυτή η δυνατότητα δεν τους παρέχεται μέσω της
χρήσης δανεισμού σε αυτό το χρονικό σημείο, διότι οι αποσβέσεις που θα
διενεργήσουν δεν θα επιφέρουν ουσιαστική μείωση των κερδών και κατ’ επέκταση
φοροαπαλλαγή της επιχείρησης
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
2.

2.1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Εισαγωγή

Η λειτουργική μίσθωση οχημάτων αποτελεί από μόνη της έναν ξεχωριστό κλάδο των
λειτουργικών μισθώσεων για διάφορους λόγους, μερικοί από αυτούς είναι:
-

ο μεγάλος κύκλος εργασιών σε σχέση με τους λοιπούς προς μίσθωση
εξοπλισμούς

-

ο ειδικευμένος σε μισθώσεις αυτοκινήτων ανταγωνισμός

-

η υψηλής σημασίας για το πάγιο λειτουργική υποστήριξη

-

το ύψος το ρητρών σε περίπτωση πρόωρης επιστροφής το οποίο είναι πολύ
υψηλό σε σχέση με το μηδαμινό των υπόλοιπων λειτουργικών μισθώσεων.

-

το ιδιαίτερο φορολογικό καθεστώς που υπόκεινται τα οχήματα σε σχέση με τα
υπόλοιπα αντικείμενα προς μίσθωση

-

η φύση του αντικειμένου (κινητό, με υψηλή μοναδιαία αξία)

Όπως και οι άλλες μορφές μακροχρόνιας μίσθωσης απευθύνεται κυρίως σε
επαγγελματίες. Η ζήτηση πηγάζει από την επιθυμία των επιχειρήσεων να καλύψουν
τις ανάγκες τους κατά κύριο λόγο σε επιβατικά αυτοκίνητα. Οι ανάγκες αυτές είναι
δυνατόν να ικανοποιηθούν με τρείς τρόπους: είτε με απευθείας αγορά του οχήματος,
είτε με χρηματοδοτική μίσθωση, είτε με λειτουργική μίσθωση.
Στην περίπτωση της λειτουργικής μίσθωσης ο πελάτης έχει την δυνατότητα να
επιλέξει τη χρονική διάρκεια της μίσθωση, συνήθως από 3 έως πέντε χρόνια, καθώς
και μεταξύ δικαιώματος εξαγοράς του αυτοκινήτου σε συγκεκριμένη τιμή κατά την
λήξη του συμβολαίου ή όχι. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προβεί σε εξαγορά του
μισθωμένου οχήματος, αυτό επιστρέφεται στον εκμισθωτή. Όσον αφορά τη
χρηματοδοτικής μίσθωσης, μετά τη λήξη του συμβολαίου μεταξύ μισθωτή και
εκμισθωτή, το αυτοκίνητο περνάει στην ιδιοκτησία του τελευταίου έναντι μηδαμινού
τιμήματος.
Κατά την διάρκεια μια λειτουργικής μίσθωσης ο μισθωτής έχει την δυνατότητα,
εφόσον το επιλέξει, να απολαμβάνει μια σειρά υπηρεσιών όπως η συντήρηση του
οχήματος, η αλλαγή ελαστικών, η αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης και
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ατυχήματος. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνει την ασφαλιστική κάλυψη
του οχήματος καθώς και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

2.2

Ιστορική Αναδρομή

Η λειτουργική μίσθωση οχημάτων θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί ιστορικά
παρακλάδι της βραχυχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτου παρά μέρος της εξέλιξης του
κλάδου των λειτουργικών μισθώσεων εξοπλισμού. Οι δύο κλάδοι άλλωστε εμπορικά
είναι στενά συνδεδεμένοι καθώς τόσο στην λειτουργική μίσθωση όσο και στην
βραχυχρόνια μίσθωση, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι market leader είναι εταιρείες που
ανήκουν στους ίδιους ομίλους.
Η βραχυχρόνια μίσθωση ξεκίνησε από την Αμερική το 1916, όταν ένας κάτοικος της
Nebraska, o Joe Saunders, σκέφτηκε να «δανείσει» το αυτοκίνητό του σε ντόπιους
επιχειρηματίες. Προσάρμοσε στον ένα τροχό του αυτοκινήτου του έναν μετρητή
μιλιών και χρέωνε 10 cents το μίλι. Πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για
προσοδοφόρα επιχειρηματική ιδέα και μέσα στα επόμενα 10 χρόνια είχε αναπτύξει
ένα δίκτυο με υποκαταστήματα σε 21 πολιτείες.
Την ιδέα του Saunders την ακολούθησαν σύντομα και άλλοι επιχειρηματίες.
Κυριότερος ανταγωνιστής του ήταν ο Walter Jacobs, ο οποίος ξεκινώντας με 10
περίπου Ford T κατάφερε το 1923 να αγγίξει το 1 εκ. $ σε πωλήσεις. Η γνωριμία του
Jacobs με τον John Hertz, ιδιοκτήτη εταιρείας ταξί στο Σικάγο, οδήγησε σύντομα σε
αυτό που έμελε να αναπτυχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες Ενοικίασης
Αυτοκινήτων στον κόσμο. Ο John Hertz αρχικά αγόρασε την επιχείρηση του
Saunders για να την πουλήσει αργότερα στην General Motors που έκανε γνωστή
στον κόσμο την Ενοικίαση Αυτοκινήτου με τον όρο "Hertz Drive-Ur-Self System."
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μαζί με την επέκταση του σιδηροδρομικού
δικτύου, διευκόλυνε την ανάπτυξη της Ενοικίασης Αυτοκινήτων σε όλες τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες συνεργάστηκαν στενά με τις Εταιρείες
Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, εμφανίσθηκαν τα πρώτα desks σε σιδηροδρομικούς
σταθμούς και οι πελάτες μπορούσαν να κάνουν τηλεγραφική κράτηση για παραλαβή
αυτοκινήτου από το σταθμό του προορισμού τους.
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Η βιομηχανία συνεχίζει την ανοδική της πορεία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
ενώ η εξάπλωση των αερομεταφορών δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση, την οποία και
εκμεταλλεύτηκε ο Warren Avis, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας η οποία σήμερα είναι
η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου μετά την Hertz. Το 1946 ξεκίνησε από το
αεροδρόμιο Willow Run του Detroit με μόλις 3 αυτοκίνητα και επικεντρώθηκε –
αντίθετα με άλλες εταιρείες – στην εξυπηρέτηση πελατών που χρησιμοποιούσαν το
αεροπλάνο σαν μέσο μεταφοράς.
Την ίδια δεκαετία, το 1940, ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός και η ανάγκη για
απεριόριστους πόρους για την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
οδήγησε 24 γραφεία Ενοικίασης Αυτοκινήτων στο St. Louis του Missouri, να ενώσουν
τις δυνάμεις τους και να ιδρύσουν το 1947 την National Car Rental System. Ανάμεσα
στους ιδρυτές ξεχωρίζει και το όνομα του Joe Saunders που στις αρχές της δεκαετίας
του ’30 οδηγήθηκε σε πτώχευση.
Την δεκαετία του πενήντα, οι εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανέπτυξαν τις
δραστηριότητες τους και στον κλάδο της μακροχρόνιας μίσθωσης. Οι δραστηριότητα
των εταιρειών αυτών ήταν περιορισμένη στον κλάδο μέχρι το 1976 όπου αλλαγές στο
φορολογικό πλαίσιο εκτόξευσαν τις λειτουργικές μισθώσεις οχημάτων.
2.2.1 Οι λειτουργικές μισθώσεις στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα ο Κλάδος της Ενοικίασης Αυτοκινήτων έχει 50ετή παρουσία ενώ ο
θεσμός των Λειτουργικών Μισθώσεων εισάγεται οργανωμένα το 1989. Η υπηρεσία
παρέχεται

αρχικά

από

τις

παραδοσιακές

Rent-a-Car

εταιρείες

που

δραστηριοποιούνται παράλληλα σε Βραχυχρόνιες και Μακροχρόνιες Μισθώσεις.
Σύντομα εμφανίζονται στην αγορά εταιρείες που ασχολούνται αποκλειστικά με
Λειτουργικές Μισθώσεις και είναι κυρίως θυγατρικές Τραπεζών ή Αντιπροσωπειών
Αυτοκινήτων.
Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ΄90 οι Λειτουργικές Μισθώσεις γνώρισαν ανάπτυξη
που άγγιζε το 25% το χρόνο. Όλο και περισσότερο γίνεται συνείδηση ότι η
Μακροχρόνια Μίσθωση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι μεγάλες εταιρείες
πολύ γρήγορα στρέφονται σε αυτόν τον τρόπο απόκτησης/χρήσης αυτοκινήτου,
ακολουθούν οι πιο μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες και, σχετικά πρόσφατα, οι
ιδιώτες.
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Είναι χαρακτηριστικό ότι το σήμερα 65% περίπου των ετήσιων εταιρικών
ταξινομήσεων αφορούν σε μακροχρόνια μίσθωση. Ποσοστό που υπολείπεται κατά
πολύ του αντίστοιχου στην Ευρωπαϊκή αγορά όπου αγγίζει το 90%, όμως εκεί ο
θεσμός της μακροχρόνιας μίσθωσης είναι πιο παλιός.

2.3

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας των Εταιρειών Μίσθωσης Αυτοκινήτων καθορίζονται
από Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών.
Το 1965 εκδίδεται η πρώτη Υπουργική Απόφαση με τους όρους εκμίσθωσης
επιβατηγών αυτοκινήτων και ακολουθεί σειρά άλλων Αποφάσεων. Αυτή τη στιγμή
εφαρμόζεται η Κ.Υ.Α. 17393/2012 (ΦΕΚ 3292 Β/10-12-2012) που αποτελεί
τροποποίηση της 16597/2012 (ΦΕΚ 2156 Β/31-12-2012).
Με την εν ισχύ ΚΥΑ καταργήθηκαν πολλές από τις προϋποθέσεις που μέχρι τώρα
ήταν απαραίτητες για την ίδρυση και λειτουργία μιας εταιρείας, με κυριότερες την
κατάργηση του ελάχιστου απαραίτητου αριθμού αυτοκινήτων, των ελάχιστων
τετραγωνικών της γραφειακής εγκατάστασης, της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής,
της θεώρησης των τιμοκαταλόγων, της απαγόρευσης συστέγασης με άλλες
επιχειρήσεις.
Παράλληλα ισχύει η ΚΥΑ 15732/2012 (ΦΕΚ 3053 Β/18-11-2012) με την οποία
δόθηκε στις Επιχειρήσεις Μίσθωσης Αυτοκινήτων η δυνατότητα εκμίσθωσης Ι.Χ.Ε.
αυτοκινήτων με Οδηγό.
Τέλος, τον Ιούνιο του 2011 με την απόφαση Β4/οικ27851/3242/2011 επετράπη με
αρκετούς περιοριστικούς όρους η Μίσθωση Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης. Οι
περιορισμοί αφορούσαν στο μέγιστο μικτό βάρος (μέχρι 3,5 τόνους) και τον ελάχιστο
χρόνο μίσθωσης (2 χρόνια). Η απόφαση αυτή καταργήθηκε με το Νόμο 4093/2012
(ΦΕΚ 222 Α/12-11-2012) ο οποίος ενσωμάτωσε στο Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία
2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων στις εμπορευματικές
μεταφορές. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς μπορεί οποιοσδήποτε, ακόμη και ιδιώτης,
να μισθώσει Φ.Ι.Χ. για όσο διάστημα θέλει. Ο μόνος περιορισμός που παραμένει
είναι ως προς το μέγιστο μικτό βάρος που ορίζεται στους 3,5 τόνους.
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2.4

Φορολογικό Πλαίσιο

Η ανάπτυξη που παρουσίασε ο θεσμός της λειτουργικής μίσθωσης, όπως άλλωστε
και των χρηματοδοτικών μισθώσεων, οφείλεται κυρίως στα φορολογικά οφέλη που
απολαμβάνει ο μισθωτής. Πιο συγκεκριμένα έως το 2010 οι εταιρείες που μίσθωναν
οχήματα με λειτουργικής μίσθωσης είχαν έκπτωση 100% των μισθωμάτων από τα
ακαθάριστα έσοδά τους.
Αυτό το προτέρημα χάθηκε με το Νόμο 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α/23-04-2010) που
έφερε τις εξής σημαντικές αλλαγές στον Κλάδο:
1.

Μείωση του ποσοστού έκπτωσης των μισθωμάτων σε 70% για αυτοκίνητα
μέχρι 1.600 κε και 35% για τα μεγαλύτερα

2.

Εφαρμογή της φορολόγησης της χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου, σύμφωνα με
την οποία προστίθεται στο προσωπικό εισόδημα του οδηγού/χρήστη εταιρικού
αυτοκινήτου ένα ποσό ανάλογα με την εργοστασιακή αξία του αυτοκινήτου:

-

για εργοστασιακή αξία από 15.000 έως 22.000 ΕΥΡΩ, ποσοστό 15% αυτής.

-

για εργοστασιακή αξία από 22.001 - 30.000 ΕΥΡΩ, ποσοστό 25%.

-

για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία άνω των 30.000 ΕΥΡΩ, ποσοστό 30% της
εργοστασιακής αξίας.

Για εργοστασιακή αξία κάτω από 15.000,00€ δεν προστίθεται κάποιο ποσό στο
προσωπικό εισόδημα του χρήστη. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε στελέχη
επιχειρήσεων (εξαιρούνται οι πωλητές). Τα ποσοστά αυτά δεν επιμερίζονται σε
περισσότερα του ενός πρόσωπα.
3.

Καταργείται ο διαχωρισμός μεταξύ των μισθώσεων με και χωρίς δικαίωμα
επαναγοράς. Ποιο συγκεκριμένα με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς,
δεν υφίσταται λειτουργική μίσθωση με δικαίωμα εξαγοράς στο τέλος την
μίσθωσης. Εάν κάποια μισθώτρια εταιρεία «αποδεικνυόταν» ότι στο τέλος της
μίσθωσης εξαγόραζε το όχημα τότε φορολογούταν αναδρομικά για το 30% των
εκπεσμένων μισθωμάτων

Ο συνδυασμός των δύο πρώτων διατάξεων αποτελεί στην ουσία διπλή φορολόγηση:
το νομικό πρόσωπο δεν μπορεί πια να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της το
συνολικό ποσό του τιμολογίου ενοικίασης (άρα προκύπτει επιπλέον φόρος) ενώ την
ίδια στιγμή φορολογείται και το φυσικό πρόσωπο – χρήστης.
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Οι παραπάνω φορολογικές αλλαγές ουσιαστικά έπληξαν τις μισθώσεις ακριβών και
υψηλού κυλινδρισμού οχημάτων, των οποίων η ζήτηση για νέες μισθώσεις μειώθηκε
περισσότερο από 90%.

2.5

Η Λειτουργική Μίσθωση οχημάτων ως Χρηματοδοτικό προϊόν

Η Λειτουργική Μίσθωση οχημάτων παρά τις οποίες ομοιότητες που έχει με την
βραχυχρόνια μίσθωση και την ιδιοκτησία ενός οχήματος, είναι ένα χρηματοδοτικό
προϊόν και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο
με την κατάλληλη διαχείριση θα βοηθήσει την επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους
της και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της
2.5.1 Οφέλη και Κίνδυνοι της Λειτουργικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή
2.5.1.1 Οφέλη
Φορολογικά οφέλη για τον μισθωτή
Παρά τις αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, η λειτουργική μίσθωση
οχημάτων εξακολουθεί να υπερτερεί σε σχέση με τις άλλες μορφές χρηματοδότησης
(συμπεριλαμβανομένου της αυτοχρηματοδότησης). Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος
της ωφέλειας ακολουθεί στην συνέχεια αριθμητικό παράδειγμα με πραγματικά
δεδομένα7 το οποίο παρουσιάζει το χρηματικό όφελος από την μίσθωση ενός
οχήματος.
Το σενάριο περιλαμβάνει την χρήση ενός οχήματος μάρκας Volvo Μοντέλο S60 T3
1.6 Momentum 150ps για περίοδο τριών χρόνων. Θεωρούμε ότι το όχημα μετά το
πέρας της τριετίας φεύγει από την χρήση του οδηγού. Οι τρόποι χρηματοδότησης
που εξετάζονται είναι η λειτουργική μίσθωση οχήματος, η χρηματοδότηση αγοράς
του οχήματος μέσω δανείου, η αυτοχρηματοδότηση και η χρηματοδοτική μίσθωση. Η
λιανική αξία, τα μισθώματα και τα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Επιπλέον
υποθέτουμε ότι τα μισθώματα και οι δόσεις του δανείου καταβάλλονται κατά την
ημέρα επετείου της μίσθωσης / δανείου. Για λόγους σύγκρισης έχουμε υποθέσει ότι
το μίσθωμα στην χρηματοδοτική μίσθωση είναι ίσο με την δόση του δανείου. Η
7

Οι φορολογικοί συντελεστές και το επιτόκιο προεξόφλησης αφορούν μικρομεσαία επιχείρηση βάσει
στοιχείων και κανονισμών του 2013. Οι αξίες του οχήματος και των λειτουργικών εξόδων προέρχονται
από τον επίσημο τιμοκατάλογο της Volvo Car Hellas
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μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των μεθόδων χρηματοδότησης
είναι αυτή της καθαρής παρούσας αξίας (NPV).
Υποθέσεις σεναρίου
Όχημα
Διάρκεια Χρήσης
Χιλιόμετρα ανά έτος
Κυβικά Εκ.

Volvo S60 T3 1.6 Momentum
150ps
3 Χρόνια
20.000
1598cc

Λιανική Αξία
Εργοστασιακή Αξία

30.000,00 €
<15.000€

Ετήσιο Κόστος Ασφάλισης - Οδικής Βοήθειας

980,00 €

Κόστος Ελαστικών (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

400,00 €

Ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας
Κόστος Συντήρησης ανά 30.000χλμ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

260,00 €

Υπολειμματική Αξία

17.285,00 €

Συντελεστής Φορολογίας

26%

Μηνιαίο Μίσθωμα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Επιτόκιο Δανείου
Φορολογική εκπεσιμότητα Λειτουργική Μίσθωσης
Φορολογική εκπεσιμότητα Χρηματοδοτικής Μίσθωσής
Ετήσιο Ποσοστό Απόσβεσης
Επιτόκιο αξιολόγησης

654,00€
8,90%
70%
70%
10%
10%

460,00 €

Χρηματοδότηση μέσω λειτουργικής μίσθωσης
Έτη
Ετήσια Καταβολές Μισθωμάτων
Φορολογικό Όφελος
Σύνολο

1
7.848,00 €
1.428,34 €
6.419,66 €

2
7.848,00 €
1.428,34 €
6.419,66 €

NPV

3
7.848,00 €
1.428,34 €
6.419,66 €
15.964,75 €

Χρηματοδότηση μέσω Δανείου
Έτη
Ετήσια Δόση
Τέλη
Ασφάλεια
Τόκοι
Λάστιχα
Συντήρηση
Φορολογικό όφελος από Τόκους
Φορολογικό όφελος από Λειτουργικά Έξοδα
Φορολογικό όφελος από Αποσβέσεις

1
11.532,00 €
260,00 €
980,00 €
2.462,00 €
- €
- €
640,12 €
225,68 €
546,00 €

2
11.532,00 €
260,00 €
980,00 €
1.562,00 €
400,00 €
460,00 €
406,12 €
382,20 €
546,00 €

3
11.532,00 €
260,00 €
980,00 €
572,00 €
- €
- €
148,72 €
225,68 €
546,00 €
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Συνολικό Φορολογικό Όφελος
Μεταπώληση
Σύνολο

1.411,80 €
- €
11.360,20 €

1.334,32 €
- €
12.297,68 €

NPV

920,40 €
14.053,00 €
- 2.201,40 €
18.836,88 €

Αυτοχρηματοδότηση
Έτη
Αγορά Οχήματος
Τέλη
Ασφάλεια
Ελαστικά
Συντήρηση
Φορολογικό όφελος από Λειτουργικά Έξοδα
Φορολογικό όφελος από Αποσβέσεις
Συνολικό Φορολογικό Όφελος
Μεταπώληση
Σύνολο

1
30.000,00 €
260,00 €
980,00 €
- €
- €
225,68 €
546,00 €
771,68 €
- €
30.468,32 €

2
- €
260,00 €
980,00 €
400,00 €
460,00 €
382,20 €
546,00 €
928,20 €
- €
1.171,80 €

NPV

3
- €
260,00 €
980,00 €
- €
- €
225,68 €
546,00 €
771,68 €
14.053,00 €
-13.584,68 €
18.460,53 €

Χρηματοδοτική Μίσθωση
Έτη
Ετήσιο Μίσθωμα
Τέλη
Ασφάλεια
Λάστιχα
Συντήρηση
Φορολογικό όφελος από Μισθώματα
Φορολογικό όφελος από Λειτουργικά Έξοδα
Συνολικό Φορολογικό Όφελος
Μεταπώληση
Σύνολο
NPV

1
11.532,00 €
260,00 €
980,00 €
- €
- €
2.098,82 €
225,68 €
2.324,50 €
- €
10.447,50 €

2
11.532,00 €
260,00 €
980,00 €
400,00 €
460,00 €
2.098,82 €
382,20 €
2.481,02 €
- €
11.150,98 €

3
11.532,00 €
260,00 €
980,00 €
- €
- €
2.098,82 €
225,68 €
2.324,50 €
14.053,00 €
- 3.605,50 €
16.004,54 €

Συγκρίνοντας τις καθαρές παρούσες αξίας γίνεται φανερή η διαφορά και το
πλεονέκτημα που έχει η λειτουργική μίσθωση έναντι της χρηματοδότησης μέσω
δανείου και μέσω της αυτοχρηματοδότηση. Σε σχέση με την χρηματοδοτική μίσθωση
η διαφορά είναι μικρή όμως η λειτουργική μίσθωση υπερτερεί σε ποιοτικά
χαρακτηριστικά σε σχέση με την χρηματοδοτική, όπως για παράδειγμα τις
παρεχόμενες υπηρεσίες.
Από το παραπάνω παράδειγμα μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε στο κατά
πόσο απευθύνεται η λειτουργική μίσθωση οχημάτων σε ιδιώτες και μισθωτούς. Οι
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συγκεκριμένη

κατηγορία

του

αγοραστικού

κοινού

δεν

απολαμβάνει

καμιά

φορολογικής ωφέλειας αλλά στην περίπτωση που αγοράσει ΄το όχημα έχει την
δυνατότητα να το πουλήσει στο τέλος της μίσθωσης χωρίς να καταβάλει ΦΠΑ. Ως εκ
τούτου με

τα

δεδομένα

του

παραδείγματος

οι

καθαρές παρούσες

αξίες

διαμορφώνονται ως εξής:

NPV

Λειτουργική
Μίσθωση
19.516,81 €

Δάνειο

Αυτοχρηματοδότηση

19.535,93 €

18.130,28 €

Χρηματοδοτική
Μίσθωση
19.486,34 €

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι, εξαιρέσει της Αυτοχρηματοδότησης η οποία είναι η πλέον
συμφέρουσα, οι υπόλοιποι τρόποι έχουν περίπου ίδιο κόστος (σε τιμές καθαρής
παρούσας αξίας). Παρόλα αυτά η λειτουργική μίσθωση υπερτερεί τόσο σε ποιοτικά
χαρακτηριστικά όσο και σε κίνδυνο κεφαλαίου σε σχέση με τις άλλες δύο.
Ενίσχυση Ρευστότητας
Οι οικονομικές υποχρεώσεις του μισθωτή όσον αφορά το μισθωμένο όχημα
περιορίζονται τις περισσότερες φορές στο να καταβάλλει μόνο τα μισθώματα τα
οποία περιλαμβάνουν το σύνολο των εξόδων του οχήματος καθώς και τις τυχόν
βλάβες και ζημιές. Με αυτό τον τρόπο το συνολικό κόστος του οχήματος επιμερίζεται
σε όλους μήνες, είναι συγκεκριμένο με αποτέλεσμα να βελτιώνονται οι χρηματοροές
και η ρευστότητα της επιχείρησης.
Χρήση του μισθίου χωρίς να αναφέρεται στο ισολογισμό
Στο παραπάνω αριθμητικό παράδειγμα στην περίπτωση της Λειτουργικής μίσθωσης
δεν υπολογίσθηκαν καθόλου αποσβέσεις καθώς το όχημα δεν μπαίνει καθόλου στον
ισολογισμό της εταιρείας παρά μόνο στα Αποτελέσματα Χρήσης ως Έξοδο
(Μισθώματα).
Χρήση του μισθίου χωρίς το βάρος της διαχείρισης αυτού
Οι εταιρείες λειτουργικής μίσθωσης λόγω της εξειδίκευση τους και του μεγάλου όγκου
των οχημάτων που καλούνται να διαχειριστούν επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας
των οποίων το όφελός μεταφέρεται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, στο μισθωτή
μέσω ενός ανταγωνιστικού σε ύψος μισθώματος.
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Εξοικονόμηση χρόνου
Ιδιαίτερα κρίσιμο κριτήριο για την επιλογή της λειτουργικής μίσθωσης ως μέσο
χρηματοδότησης οχήματος ειδικά για τις εταιρείες με μεσαίο και μεγάλο στόλο
οχημάτων. Η Λειτουργική διαχείριση ενός στόλου περιλαμβάνει την περιοδική
συντήρηση, την ασφάλιση, την αντικατάσταση ελαστικών, την διαχείριση των
ατυχημάτων και άλλα. Όλα τα παραπάνω μεταφράζεται για τις επιχειρήσεις ως
αξιοποίηση εργατοωρών σε μη παραγωγικές εργασίες.
Συνεχή ανανέωση του στόλου των οχημάτων
Δίνεται η δυνατότητα στον μισθωτή να ανανεώνει διαρκώς τον στόλο του με νέα
πλήρως παραγωγικά οχήματα με μοναδικό οικονομικό κριτήριο απόφασης το ύψος
του μισθώματος.
Τυχόν κέρδος από την εκποίηση της υπολειμματικής αξίας
Κατά την έναρξη της μίσθωσης ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει και να
«αγοράσει» το δικαίωμα εξαγοράς του οχήματος στο τέλος της μίσθωσης σε
συγκεκριμένη τιμή. Στην περίπτωση που η τιμή άσκησης του δικαιώματος μετά το
τέλος της μίσθωσης είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος
ο πελάτης ασκεί το δικαίωμα στην αντίθετη περίπτωση αφήνει να λήξει η μίσθωση
και επιστρέφει το όχημα στον Εκμισθωτή.
2.5.1.2 Κίνδυνοι
Χρήση όχι Ιδιοκτησία
Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλες παραγράφους η μίσθωση δεν περιλαμβάνει
κανενός είδους ιδιοκτησίας για τον μισθωτή, γεγονός το οποίο ενέχει κάποιους
περιορισμούς. Συγκεκριμένα ο μισθωτής δεν μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε κανέναν άλλων χωρίς την σύμφωνη
γνώμη της Εκμισθώτριας εταιρείας. Επιπλέον η έλλειψη ιδιοκτησίας ενέχει και την
πιθανότητα ο ιδιοκτήτης να απολέσει ορισμένα οφέλη από μελλοντικές μεταβολές
στο φορολογικό καθεστώς ή ακόμα και να υποστεί ζημιά, όπως για παράδειγμα στην
περίπτωση ασφαλιστικής αποζημίωσης λόγω κλοπής ή ολικής καταστροφής του
οχήματος όπου, βάση των συμβάσεων, πρώτα θα καλυφθεί οποιαδήποτε ζημιά του
εκμισθωτή και στην συνέχεια εφόσον υπάρχει περιθώριο θα αποζημιωθεί και ο
μισθωτής.
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Οικονομικά ασύμφορη η διακοπή της σύμβασης
Συνήθως η ρήτρες για την διακοπή μια σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης είναι
ιδιαίτερα υψηλές και φτάνουν πολλές φορές και τα μισά εκ των υπολειπομένων
μισθωμάτων ενώ το όχημα θα πρέπει να επιστραφεί στην ιδιοκτήτρια εκμισθώτρια
Εταιρεία
Κίνδυνος μεταβολών στο φορολογικό καθεστώς
Αν και ο φορολογικός κίνδυνος επιβαρύνει περισσότερο τον Εκμισθωτή, είναι πολύ
πιθανό φορολογικές αλλαγές να επηρεάσουν δραματικά τον μισθωτή. Ατράνταχτο
παράδειγμα, οι αλλαγές που έφερε η εφαρμογή του Νόμου 3842/2010. Μισθωτές
οχημάτων υψηλών κυβικών και αξίας βρέθηκαν να χάνουν περισσότερο από το 70%
των ωφελειών που είχαν από την μίσθωση των οχημάτων τους και να επιβαρύνονται
η ατομική φορολόγηση των χρηστών.
Περιορισμούς στην χρήση
Οι συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης περιλαμβάνουν σαφής όρους για την χρήση
του οχήματος οι οποίοι δύναται να προβάλουν περιορισμούς στα άτομα που έχουν
την δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα οχήματα (όρια ηλικίας, συγγένειας με τον
χρήστη) όσο και για την γεωγραφική κάλυψη των οχημάτων. Σε περίπτωση που ένας
οι περισσότεροι όροι αθετηθούν υπάρχει κίνδυνος μερικής ή ολικής διακοπής της
σύμβασης.
2.5.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
Στις επόμενες δύο παραγράφους θα εξετάσουμε τα ιδιαίτερα οφέλη που αποκομίζει
ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εφόσον λάβει την στρατηγική απόφαση να παρέχει
απευθείας ή μέσω κάποιας θυγατρικής του το προϊόν της λειτουργικής μίσθωσης
οχημάτων.
2.5.2.1 Πλεονεκτήματα
Αναπτυσσόμενη αγορά
Όπως παρουσιάζεται και σε άλλη παράγραφο8 υπάρχουν σημαντικά περιθώρια
ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς μακροχρόνιων μισθώσεων καθώς υπολείπεται
8

Βλ. Παράγραφο 2.2.1
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σημαντικά του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Επιπλέον η έλλειψη ρευστότητας που
επέφερε η κρίση αναμένεται μακροχρόνια να επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη της
συγκεκριμένης αγοράς λόγω του πλεονεκτήματος που προσφέρει στην βελτίωση της
ρευστότητας του μισθωτή.
Παραπλήσιες εργασίες με την Χρηματοδοτική Μίσθωση
Χρηματοδοτικοί οργανισμοί οι οποίες δραστηριοποιούνται στις Χρηματοδοτικές
Μισθώσεις αντιμετωπίζουν ελάχιστες δυσκολίες να εισέλθουν στον κλάδο των
Λειτουργικών Μισθώσεων Οχημάτων καθώς πρόκειται για παραπλήσια προϊόντα. Η
κύρια διαφορά έγκειται στο λειτουργικό μέρος της μίσθωσης όπου πολλές εταιρείες
επιλέγουν την λύση του outsourcing.
Ελεγχόμενος κίνδυνος
Δεδομένου ότι η μίσθωση αφορά σχετικά μικρή περίοδο (3-5 χρόνια) και η
δευτερογενή αγορά των οχημάτων είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, υπάρχει δυνατότητα
να καλυφθεί ο κίνδυνος τόσο της πρόωρης επιστροφής του όσο και επαναγοράς εν τι
γενέσει της σύμβασης χωρίς να χρειάζεται να εξετάσει η εκμισθώτρια εταιρεία το
ενδεχόμενο επαναμίσθωσης του οχήματος.
2.5.2.2 Μειονεκτήματα
Φορολογικές μεταβολές
Λόγω των συχνών μεταβολών στο φορολογικό πλαίσιο οι Εκμισθώτριες εταιρείες
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο τόσο της αύξηση των εξόδων που πολλές φορές δεν
μπορούν να μετακυλήσουν στους πελάτες όσο και στην μείωση της ζήτησης ή
αύξηση των πρόωρων λήξεων
Νομικές εμπλοκές
Λόγω της φύση του μισθίου (αυτοκινούμενο όχημα) υφίσταται υψηλή πιθανότητα
εμπλοκής του σε παράνομες ή αξιόποινες πράξεις καθώς και η υπεξαίρεσή του.
Παραγωγός Αγορά
Οι λειτουργικές μισθώσεις κατά κύριο λόγο αποτελούν παράγωγο ζήτηση η οποία
επηρεάζεται κυρίως από την ανάπτυξη της οικονομική δραστηριότητα αλλά και από
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τις μεταβολές στον κλάδο του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, μετά το σεισμό στην
Ιαπωνία το 2012 παρουσιάστηκε πτώση στις μισθώσεις των οχημάτων στην Ευρώπη
λόγω

διακοπής

της

παραγωγής

οχημάτων

μεγάλων

ιαπωνικών

αυτοκινητοβιομηχανιών όπως η ΤΟΥΟΤΑ.

2.6

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της Λειτουργικής Μίσθωσης οχημάτων στην
Ελλάδα

Η λειτουργική μίσθωση παρουσιάζει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά για την χώρα
μας. Πρώτα από όλα, όπως αναφέρθηκε και σε άλλη παράγραφο ο θεσμός είναι νέος
σε σχέση με τις άλλες αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπη. Ο ρυθμός ανάπτυξης του
κλάδου

(τουλάχιστον πριν

την οικονομική

ύφεση)

ήταν

χαμηλότερος

του

αναμενόμενου. Μια σημαντική αιτία για αυτό είναι η αντίληψη του Έλληνα
καταναλωτή για την σημασία της ιδιοκτησίας. Συχνά προτιμάται η αγορά του
οχήματος παρά η μίσθωσή του αγνοώντας τα οικονομικά οφέλη που αναλύσαμε
παραπάνω.
Μια δεύτερη ιδιαιτερότητα που συναντάται στην Ελλάδα είναι οι διαφόρων είδους
περιορισμοί. Σημαντικότατο περιορισμό αποτελεί η απαγόρευσης της μίσθωσης
οχημάτων παλαιότερων των 7 ετών. Σε καμιά περίπτωση ένα καινούργιο όχημα δεν
θα πρέπει μισθωθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά ετών ή ένα
μεταχειρισμένο για περίοδο η οποία να ξεπερνάει χρονικά την επταετία από την
πρώτη άδεια κυκλοφορίας του.
Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθούμε στην απαγόρευση της μίσθωσης φορτηγών
οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Το 2012 άρθηκε μερικώς αυτή η απαγόρευση, μόνο για
τα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων. Δεδομένου ότι η παραπάνω άρση έγινε πρόσφατα
δεν μπορούν να υπάρξουν ακόμα ασφαλή συμπεράσματα για την επίπτωση αυτών
στον κλάδο. Τέλος, μια άλλη σημαντική απαγόρευση, η οποία και αυτή άρθηκε
πρόσφατα είναι η κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων οχημάτων στα δύο μεγάλα αστικά
κέντρα.
Η λειτουργική μίσθωση οχημάτων παρουσιάζει επίσης σημαντικές ιδιαιτερότητες σε
σχέση με την φύση του οχήματος. Κυριότερη από αυτές είναι η προτίμηση του
Έλληνα καταναλωτή στο αυτοκίνητο σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Το 2007,
μια χρονιά πριν την έναρξη της οικονομικής ύφεσης, οι ταξινομήσεις καινούργιων
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οχημάτων στην χώρα μας έφτασα τις 280.0009, εντυπωσιακός αριθμός για τα
πληθυσμιακά και βιοτικά δεδομένα της χώρας. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε
και στην μεγάλη συγκέντρωση οχημάτων στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη), τα οποία συγκεντρώνουν αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του 55%
του συνόλου των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι αντιμετώπιση του αυτοκινήτου ως μέσο
επίδειξης κοινωνικής θέσης. Τα πολυτελή αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας κατέχουν
αξιόλογο μερίδιο αγοράς. Ενδεικτικά το 2007 περίπου 19.000 νέες ταξινομήσεις
αφορούσαν πολυτελή αυτοκίνητα (ποσοστό 7% επί του συνόλου)10. Δεδομένου ότι η
φορολογία για την απόκτηση και χρήση ενός πολυτελούς αυτοκινήτου είναι ιδιαίτερα
αυξημένη, η λειτουργική μίσθωση αποτελεί ελκυστική λύση για τον καταναλωτή που
επιθυμεί να αποκτήσει ένα τέτοιο όχημα.

2.7

Η λογιστική των λειτουργικών μισθώσεων

Η λογιστική των λειτουργικών μισθώσεων οχημάτων δεν έχει καμιά διαφορά από την
λογιστική λειτουργικής μίσθωσης οποιουδήποτε εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, ο
εκμισθωτής εμφανίζει στον Ισολογισμό του το πάγιο που έχει εκμισθώσει και
διενεργεί αποσβέσεις επί αυτού του παγίου, ενώ ο μισθωτής δεν το εμφανίζει στον
Ισολογισμό. Επίσης ο εκμισθωτής αναγνωρίζει ένα σταθερό ποσό ενοικίων –
μισθωμάτων εσόδων σε κάθε χρήση, το οποίο σχετίζεται με τις εισπράξεις αυτών των
μισθωμάτων, εκτός αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος αναγνώρισης των
μισθωμάτων ο οποίος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικός της διαχρονικής
μείωσης των οικονομικών οφελών από το μισθωμένο πάγιο. Ανάλογα, ο μισθωτής
αναγνωρίζει ένα σταθερό ποσό ενοικίων εξόδων σε κάθε χρήση, εκτός εάν υπάρχει
άλλος, περισσότερο αντιπροσωπευτικός, τρόπος αναγνώρισης του διαχρονικού
τρόπου ανάλωσης των οικονομικών οφελών.
Τα άμεσα κόστη που υφίσταται ο εκμισθωτής για την διαπραγμάτευση και τη σύναψη
της σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του
μισθωμένου παγίου και αναγνωρίζονται ως έξοδο, αποσβένονται κατά την διάρκεια
της σύμβασης με τον ίδιο τρόπο όπως αναγνωρίζονται και τα έσοδα. Η πολιτική
απόσβεσης του παγίου είναι σύμφωνη με την πολιτική που εφαρμόζεται για άλλα
9

Πηγή: ΕΣΥΕΑ
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όμοια πάγιο και αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 16. Ενώ το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 εφαρμόζεται προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν έχει συμβεί κάποια μείωση της αξίας του μισθωμένου παγίου. Τέλος
ο εκμισθωτής δεν αναγνωρίζει κάποιο κέρδος ή ζημιά από πώληση, παρά μόνο κατά
την μεταβίβαση του οχήματος μετά το τέλος της μίσθωσης σε νέο ιδιοκτήτη.

2.8

Η Αγορά των Λειτουργικών Μισθώσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP11, το συνολικό μέγεθος (σε αξία) της εγχώριας
αγοράς μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων, εξελίχθηκε ανοδικά μέχρι και το
2008, ενώ μείωση καταγράφεται από το 2009 έως το 2012 ενώ αντίστοιχη είναι και η
εξέλιξη του αριθμού μισθωμένων οχημάτων (Πίνακας 2.1). Ο ρυθμός αύξησης των
Μισθώσεων ήταν πτωτικό έως το 2011 ενώ το 2012 φαίνεται να παρουσιάζεται μια
σχετική αναστροφή του κλίματος (Πίνακας 2.2).
Πίνακας 2. 1
Λειτουργικές Μισθώσεις Οχημάτων 2001 -2013
Μέγεθος Αγοράς
(αξία σε € εκατ.)
Συνολικός
Στόλος
Μισθωμένων
Αυτοκινήτων

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

258,0

300,0

345,0

422,6

454,6

486,0

561,4

563,0

562,0

560,0

450,0

83790

92700

109000

110000

112000

105000

87000

2012*

77000

Πηγή ICAP Group
*Τα μεγέθη του 2012 προκύπτουν από
ανεπίσημα στοιχεία ενώ του 2013 είναι
εκτιμήσεις

Πίνακας 2. 2
Ρυθμός Μεταβολής Λειτουργικών Μισθώσεων
Έτος
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*

Αριθμός
Οχημάτων
92.700
109.000
110.000
112.000
105.000
87.000
77.000
72.900

Ρυθμός Αύξησης /
Μείωσης
17,58%
0,92%
1,82%
-6,25%
-17,14%
-11,49%
-5,32%

Στους παραπάνω πίνακες απεικονίζεται καθαρά πως η οικονομική κρίση έχει
επηρεάσει αρνητικά τον Κλάδο σε μεγάλο βαθμό. Ο φορολογικός νόμος του 2010

11
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2013*

72900

που κατήργησε την έκπτωση μισθωμάτων είχε σαν αποτέλεσμα οι μισθώτριες
εταιρείες να στραφούν στη χρήση ιδιόκτητων αυτοκινήτων, να υπάρξουν επιστροφές,
σε μεγάλο ποσοστό μάλιστα από πρόωρες λύσεις συμβάσεων, καθώς και μείωση
του ρυθμού ανανεωσιμότητας των συμβάσεων.
Συσσωρεύτηκε έτσι μεγάλος αριθμός μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που δεν
μπορούν να πουληθούν στην ήδη καταποντισμένη αγορά μεταχειρισμένου
αυτοκινήτου στην Ελλάδα.
Οι υπολειμματικές αξίες παρουσιάζουν καθοδική πορεία καθώς η αγορά του
μεταχειρισμένου αυτοκινήτου έχει καταποντισθεί. Ο Κλάδος έχει ήδη συγκεντρώσει
μεγάλο στοκ απούλητων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και, μη μπορώντας να το
πουλήσει, επιβαρύνει το λειτουργικό του κόστος με ποσά για τη φύλαξη, ασφάλιση,
Τέλη Κυκλοφορίας, αποσβέσεις. Τα οικονομικά μεγέθη «χτυπούν κόκκινο» και
πρακτικά σχεδόν όλες οι μικρές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης έχουν πάψει να
λειτουργούν καθώς η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των νέων στόλων έχει πέσει
στο

μηδέν,

λόγω

της

αδυναμίας

του

ελληνικού

τραπεζικού

τομέα

για

αναχρηματοδότηση.

2.9

Ανταγωνισμός

Άκρως ανταγωνιστικές χαρακτηρίζονται οι συνθήκες που επικρατούν στο κλάδο της
λειτουργικής μίσθωσης αυτοκινήτων. Επιπλέον ο ανταγωνισμός έχει οξυνθεί ακόμη
περισσότερο σήμερα, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης, η οποία και έχει
οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης και πτώση των εσόδων των εταιρειών. Με δεδομένο
το

δύσκολο

οικονομικό

περιβάλλον,

πρωταρχικός

πλέον

σκοπός

των

δραστηριοποιούμενων στο κλάδο «παικτών», είναι η διατήρηση του μεριδίου που
κατέχουν στην αγορά και ο περιορισμός των απωλειών στο ελάχιστο δυνατόν.
Ιδιαίτερο στοιχείο που δείχνει την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ο ανταγωνισμός
του κλάδου αποτελεί ότι το 2005 δραστηριοποιούνταν στον χώρο περίπου εξήντα
εταιρείες εκ των οποίων δεκαέξι κατείχαν έκαστη μερίδιο αγοράς άνω της μίας
ποσοστιαίας μονάδας ενώ οι υπόλοιπες μοιράζονταν το 20% του μεριδίου αγοράς
(Πίνακας 2.3)12. Το 2012 μόλις 8 εταιρείες μοιραζόντουσαν το 90% της αγοράς, όλες

12
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θυγατρικές τραπεζών ή μεγάλων εταιρειών μίσθωσης οχημάτων του εξωτερικού
(Πίνακας 2.4)
Πίνακας 2. 3
Ανταγωνισμός Κλάδου Λειτουργικών Μισθώσεων 2005
Αριθμός
οχημάτων Μακ.
Μίσθωσης
Εταιρία
Συμφερόντων
2005
OLYMPIC – AVIS
12.781
Όμιλος Πειραιώς
ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING
5.850
Όμιλος Βασιλάκη
AUTOHELLAS – HERTZ
16.634
BATEK – EUROPCAR
3.278
CREDICOM AE – ΕΜΠΟΡΙΚΗ
RENT
3.125
Όμιλος Εμπορικής
ΑΝΤΕΝΑ
2.100
Ρομπόπουλος
Δημήτρης
ΝΤΙΡΕΝΤ
4.576
LION RENTAL – SIXT
Όμιλος Θεοχαράκη
3.850
Toyota Hellas
EUROLEASE – TOYOTA
3.800
Όμιλος General Motors
MASTERLEASE – GMAC
2.510
Όμιλος
Σφακιανάκη
EXECUTIVE LEASE
2.150
Ρομπόπουλος Θωμάς
ROMPORENT
1.743
Fiat Auto Hellas
FIAT CREDIT HELLAS
1.422
OPTIMUM
1.350
EFG FIN & LEASE
Όμιλος Eurobank
1250
AUTO BEST
1.200
ΛΟΙΠΟΙ
16.171
ΣΥΝΟΛΟ
83.790

Μερίδιο
αγοράς
15,25%
6,98%
19,85%
3,91%
3,73%
2,51%
5,46%
4,59%
4,54%
3,00%
2,57%
2,08%
1,70%
1,61%
1,49%
1,43%
19,30%
100,00%

Πίνακας 2. 4
Ανταγωνισμός Κλάδου Λειτουργικών Μισθώσεων 2012
Εταιρία
AVIS AE
HERTZ ATEE
LEASEPLAN HELLAS AE
ΕΜΠΟΡΙΚΗ RENT
SIXT AE
ΑLD ΑΕ
EXECUTIVE LEASE AE
ARVAL HELLAS AE
ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός οχημάτων Μακ.
Μίσθωσης 2012
23000
14600
9700
8000
4000
4000
3500
2200
8000
77000

Μερίδιο αγοράς
29,87%
18,96%
12,60%
10,39%
5,19%
5,19%
4,55%
2,86%
10,39%
100,00%

Όσον αφορά τις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στον τομέα της
μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων, αυτές εξαρτώνται από:
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-

Το βαθμό ευελιξίας των παρεχομένων όρων χρηματοδότησης σε κάθε
συμβόλαιο εκμίσθωσης.

-

Την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

-

Το κόστος της εκμίσθωσης.

Στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

παρατίθενται

πίνακες

με

τους

τέσσερις

κυριότερους

χρηματοοικονομικούς δείκτες για τις οκτώ εταιρείες που το 2012 κατείχαν αθροιστικά
το 90% του μεριδίου της αγοράς. Οι ανάλυση των αριθμοδεικτών αντικατοπτρίζει τα
στοιχεία που αναφέρθηκαν για την κατάσταση του κλάδου και τον ανταγωνισμό.

2.10

Λειτουργική Μίσθωση Οχημάτων στην Ευρώπη

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες η λειτουργική μίσθωση οχημάτων αποτελεί
την κύρια μέθοδο προμήθειας αυτοκινήτου για τις επιχειρήσεις. Συνήθως η περίοδος
μίσθωση των Ι.Χ. οχημάτων περιορίζεται στα τρία χρόνια και δεν υπάρχουν
περιορισμοί στο είδος των οχημάτων προς μίσθωση. Οι χώρες στις οποίες
συναντάται η μεγαλύτερη άνθηση του θεσμού είναι οι αναπτυγμένες βιομηχανικά
χώρες όπως η Αγγλία, όπου ο στόλος των μακροχρόνια μισθωμένων οχημάτων
φτάνει τα 1,8 εκατομμύρια, η Γαλλία και η Γερμανία. Σύμφωνα με στοιχεία της
LeaseEurope η αξία «παραγωγής» νέων μισθώσεων έφτασε το 2011 στην Ευρώπη
τις 256.606 εκατομμύρια Ευρώ (Πίνακας 2.5).
Πίνακας 2. 5
Λειτουργικές Μισθώσεις στην Ευρώπη 2010 -2011
Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι
και Οργανισμοί
Μακροχρόνιας
Μίσθωσης Οχημάτων
AT Verband
Φsterreichischer LeasingGesellschaften - VΦL
BE Association Belge
des Entreprises de
Leasing
BE Fιdιration Belge des
Loueurs de Vιhicules RENTA
BG Bulgarian Association
for Leasing - BAL
CH Schweizerischer
Leasingverband - SLV
CY Cyprus Finance and
Leasing Association CFLA
CZ Czech Leasing and
Finance Association CLFA
DE Bundesverband
Deutscher Leasing-

Νέα Παραγωγή (Σε
Εκατομμύρια €)

Ποσοστιαία
Μεταβολή

Υπόλοιπα (Σε
Εκατομμύρια €)
2011

Ποσοστιαία
Μεταβολή

Μερίδιο
Αγοράς

2011

2010

6,550.08

6,139.90

6.68%

24,792.08

24,485.42

2010
1.25%

2.55%

4,437.40

4,005.50

10.78%

12,816.80

11,958.10

7.18%

1.73%

2,633.75

2,286.62

15.18%

4,676.43

4,861.05

-3.80%

1.03%

594.85

458.24

29.81%

1,814.86

2,058.84

-11.85%

0.23%

8,360.98

7,126.48

4.77%

18,408.32

15,525.31

5.88%

3.26%

232.50

325.00

-28.46%

3,153.80

2,967.53

3.36%

8,509.35

8,270.69

0.06%

1.23%

47,636.00

43,800.00

8.76%

134,400.00

133,500.00

0.67%

18.56%

0.09%
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Unternehmen e.V. - BDL
DK Finans og Leasing

5,600.09

4,523.52

23.85%

12,423.16

12,830.02

-3.13%

2.18%

EE Estonian Leasing
Association
ES Asociaciσn Espaρola
de Leasing y Renting AELR
ES Association Espanola
de Renting de Vehiculos AER
FI Federation of Finnish
Financial Services - FKL
FR Association francaise
des Sociιtιs Financieres ASF
FR Fιdιration Nationale
des Loueurs de Vιhicules
- FNLV
GR Association of Greek
Leasing Companies
IT Associazione Italiana
Leasing - ASSILEA and
ANIASA
LU Fιdιration
Luxembourgoise des
Loueurs de Vιhicules
LV Latvian Lessors
Association
NL Nederlandse
Vereniging van
Leasemaatschappijen NVL
NL Vereniging van
Nederlandse
Autoleasemaatschappijen
NO
Finansieringsselskapenes
Forening
PL Polish Leasing
Association
PT Associaηγo
Portuguesa de Leasing,
Factoring e Renting - ALF
RO Romanian Leasing
and Non Banking
Financial Services
Association
RU United Leasing
Association - ULA
SE Finansbolagens
Forening
SI Leasing Committee of
the Banking Association
of Slovenia
SK Association of
Leasing Companies of
the Slovak Republic
TR Auto Leasing and
Rental Companies
Association - Tokkder
UA Ukrainian Union of
Lessors - UUL
UK Finance and Leasing
Association - FLA

744.00

444.00

67.57%

1,692.00

1,758.00

-3.75%

0.29%

6,573.52

8,835.78

-25.60%

29,587.34

34,293.22

-13.72%

2.56%

2,223.97

2,160.15

2.95%

7,461.15

8,172.65

-8.71%

0.87%

3,613.00

3,096.00

16.70%

8,191.00

8,028.00

2.03%

1.41%

30,923.00

29,024.00

6.54%

84,727.00

82,850.00

2.27%

12.05%

8,700.00

7,391.00

17.71%

473.15

1,188.96

-60.20%

7,953.92

27,409.00

29,801.00

-8.03%

118,427.00

127,778.00

-7.32%

10.68%

294.00

233.00

26.18%

549.00

504.00

8.93%

0.11%

520.44

272.33

90.46%

1,198.92

1,337.25

-10.65%

0.20%

4,065.00

3,764.40

7.99%

8,677.00

9,000.00

-3.59%

1.58%

4,433.72

3,366.00

31.72%

4,791.23

3,930.14

18.70%

11,545.15

8,463.33

32.82%

1.87%

7,557.69

6,832.18

14.10%

16,123.43

13,855.86

20.03%

2.95%

3,010.00

4,858.00

-38.04%

15,027.00

17,589.00

-14.57%

1.17%

1,241.98

1,012.87

22.62%

2,297.29

3,074.05

-25.27%

0.48%

18,124.18

11,176.54

64.67%

45,493.90

29,307.38

57.63%

7.06%

10,265.57

9,710.71

0.09%

26,501.69

24,881.05

0.85%

4.00%

983.48

1,034.48

-4.93%

3,366.98

3,605.52

-6.62%

0.38%

1,847.00

1,614.00

14.44%

3,232.00

3,295.00

-1.91%

0.72%

Σύνολο

834.12

3.39%

0.18%

1.73%

1,850.89

0.33%

635.07

177.18

277.45%

1,208.48

1,240.11

2.62%

0.25%

38,143.52

35,933.27

7.39%

99,306.36

101,027.00

-0.56%

14.86%

256,606.07

237,488.77

7.83%

712,258.50

693,548.84

2.53%

Όπως και στην Ελλάδα έτσι ακριβώς και στην Ευρώπη δραστηριοποιείται ένας
μικρός αριθμός διεθνών εμπορικών σημάτων μισθώσεων οχημάτων, που συμβάλουν
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σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας καθώς ελέγχουν
μεγάλο μέρος αυτής. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εμπορικά σήματα ALD
Automotive, Arval, Avis, Hertz Corporation και Leaseplan
ALD Automotive
Πρόκειται για θυγατρική της Societe Generale Group, ενός από τους μεγαλύτερους
ομίλους παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το
1946 στην Γαλλία και δραστηριοποιείται σε 39 χώρες παγκοσμίως, απασχολώντας το
Δεκέμβριο του 2011, περίπου 4.100 εργαζομένους ενώ διαχειρίζεται στόλο 917.000
οχημάτων.
Arval
Πρόκειται για εταιρεία μακροχρόνιων μισθώσεων και διαχείρισης εταιρικών στόλων, η
οποία ιδρύθηκε στην Γαλλία το 1989. Ανήκει στον εταιρικό όμιλο BNP Paritas και
κατέχει μερίδιο 10,4% των ευρωπαϊκών μισθώσεων αυτοκινήτων. Απασχολεί
περισσότερους από 4.000 εργαζομένους. Στο τέλος του 2011 ο στόλος της
αριθμούσε 687.000 οχήματα.
Avis
Ιδρύθηκε το 1946 στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ. H Avis Europe, η οποία λειτουργεί βάσει
συμφωνίας Μάρκετινγκ με την Avis Budget Group των ΗΠΑ, επενδύει ετησίως πάνω
από 2,5 δις. σε αγορές αυτοκινήτων εξυπηρετώντας 8 εκατ. Πελάτες σε ετήσια βάση.
Απασχολεί 18.000 εργαζομένους σε 112 Ευρωπαϊκές χώρες
Hertz Corporation
Πρόκειται για θυγατρική της εταιρείας Hertz Global Holdings, η οποία ιδρύθηκε το
1918 στο Σικάγο. Το 1994 αγοράστηκε από τη Ford Motor Company ενώ από το
2005 ανήκει σε τρεις από τις ηγέτιδες εταιρείες επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων.
Στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες δραστηριοποιείται απευθείας μέσω θυγατρικών της,
ενώ σε μικρότερες αγορές όπως αυτή της Ελλάδας, λειτουργεί με το σύστημα της
δικαιόχρησης.
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Leaseplan
Αποτελεί Ολλανδική εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εταιρικών αυτοκινήτων
μέσω λειτουργικής μίσθωσης και ιδρύθηκε στην Ολλανδία το 1963. Είναι θυγατρική
της Leaseplan Corp NV και υπόκειται στον από κοινού έλεγχο της Volkswagen Bank
και της Fleet Investment BV. Το δίκτυο της εκτείνεται σε 30 χώρες και απασχολεί
6000 εργαζομένους. Σήμερα διαχειρίζεται στόλο 1,3 εκατ. Οχημάτων ενώ το 2011 τα
οχήματά της αυξήθηκαν κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες.

2.11

Σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών καθ΄ όλη την διάρκεια της

λειτουργικής μίσθωσης
Σε αυτή την παράγραφο θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε την διαδικασία της
μίσθωσης από την έναρξή της, δηλαδή την εκδήλωση ενδιαφέροντος του υποψήφιου
μισθωτή, έως την επιστροφή και πώληση του οχήματος καθώς και την σημασία των
διαφόρων μερών και συνεργατών σε όλη την πορεία της μίσθωσης.
2.11.1 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Η όλη διαδικασία ξεκινά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος του πελάτη για λειτουργική
μίσθωση. Οι μεγάλες εταιρείες λειτουργικής μίσθωσης έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο
δίκτυο πωλήσεων και πλήρως ενημερωμένους ιστότοπους όπου ο υποψήφιος
πελάτης μπορεί να πάρει πληροφορίες και να υποβάλει το αίτημά του. Επιπλέον
υφίσταται διευρυμένο δίκτυο συνεργατών το όποιο αναλαμβάνει την ανεύρεση
πελατών αντί συμφωνημένης προμήθειας. Τέλος, για τους ιδιαίτερους και μεγάλους
πελάτες διενεργούνται συναντήσεις με την διεύθυνση πωλήσεων έτσι ώστε να
εξεταστούν οι πιθανότητες συνεργασίας με τους καλλίτερους δυνατούς όρους.
Ο πελάτης ενημερώνει την εταιρεία για τον τύπο του οχήματος που επιθυμεί να
μισθώσει, τα χρόνια που τον ενδιαφέρει να γίνει η μίσθωση, τα χιλιόμετρα που
υπολογίζει ότι θα διανύσει ανά έτος και για τις υπηρεσίες που επιθυμεί να λαμβάνει
(συντήρηση,

αλλαγή

ελαστικών,

όχημα

αντικατάστασης

σε

περίπτωση

ατυχήματος/βλάβης, οδική βοήθεια) καθώς και το αν επιθυμεί να έχει δικαίωμα
εξαγοράς στο τέλος της μίσθωσης. Να διευκρινίσουμε ότι το κόστος ασφάλισης και τα
τέλη κυκλοφορίας παρέχονται υποχρεωτικά από τον μισθωτή.
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2.11.2 Προετοιμασία Προσφοράς
Για την προετοιμασία της προσφοράς προς τον πελάτη απαιτείται ο καθορισμός τόσο
του χρηματοδοτικού κόστους, όσο και του κόστους του πακέτου λειτουργικών
υπηρεσιών.
Α. Χρηματοδοτικό κόστος
Για τον καθορισμό του χρηματοδοτικού κόστους ο Εκμισθωτής επικοινωνεί με τους
προμηθευτές (αντιπροσωπείες αυτοκινήτων) και λαμβάνει προτιμολόγια, επί του
οποίου αναγράφεται η τιμή του αυτοκινήτου, το ποσό του ειδικού τέλους ταξινόμησης
(ΕΤΤ), ο ΦΠΑ και η πιθανή έκπτωση που μπορεί να παρέχει ο προμηθευτής επί της
αξίας του αυτοκινήτου. Οι εκπτώσεις είναι καθορισμένες βάση της ετήσια πολιτικής
πωλήσεων του εκάστοτε εισαγωγέα πλέον κάποιο περιθώριο που διαμορφώνεται
ανάλογα με την περίπτωση.
Β. Κόστος πακέτου λειτουργικών υπηρεσιών
Για τον καθορισμό του κόστους του πακέτου λειτουργικών υπηρεσιών, λαμβάνονται
υπόψη τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βάσει
αυτών, υπολογίζεται το κόστος για την ασφάλιση και συντήρηση του αυτοκινήτου.
Για

την

εξαγωγή

του

τελικού

ποσού

του

μισθώματος

του

αυτοκινήτου,

χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο εισάγονται:





Το κόστος του πακέτου λειτουργικών υπηρεσιών



Το χρηματοδοτικό κόστος



Η υπολειμματική αξία στη λήξη της μίσθωσης του οχήματος



Προκαταβολή με τη μορφή πρώτου αυξημένου μισθώματος



Η διάρκεια της μίσθωσης



Τυχόν εγγύηση ή άλλου τύπου εξασφάλιση



Κόστος τελών κυκλοφορίας

Κόστος ασφάλισης (εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του πακέτου
λειτουργικών υπηρεσιών)



Κόστος ταξινόμησης (εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του πακέτου
λειτουργικών υπηρεσιών)
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2.11.3 Υποβολή Προσφοράς
Η οικονομική προσφορά προς τον πελάτη υποβάλλεται γραπτώς με τη συμπλήρωση
ειδικού εντύπου. Τις περισσότερες φορές είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική για τη
σύναψη σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης.
Τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά είναι τουλάχιστον τα
παρακάτω:


Τύπος αυτοκινήτου και εξοπλισμός



Αξία αυτοκινήτου (Τιμή Λιανικής Πώλησης)



Διάρκεια Μίσθωσης



Ποσό Μισθώματος



Ποσό ενδεχόμενης Εγγύησης και Πρώτο Αυξημένο Μίσθωμα.



Ανάλυση των καλύψεων που συμπεριλαμβάνονται στο μίσθωμα

Ενδέχεται η πρόταση προς τον πελάτη να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός
σενάρια μακροχρόνιας μίσθωσης. Σε περίπτωση αποδοχής, ο πελάτης υπογράφει,
σφραγίζει το έντυπο και το επιστρέφει στην Εταιρεία.
2.11.4 Αξιολόγηση Αιτήματος
Εφόσον ο πελάτης αποδεχθεί τους όρους και τις παραμέτρους της προσφοράς η
διαδικασία προχωρά στην αξιολόγηση των οικονομικών και νομιμοποιητικών
στοιχείων του πελάτη. Δεδομένου ότι η μίσθωση αποτελεί ένα πιστωτικό εργαλείο
διενεργείται κανονικά πιστοληπτικός έλεγχος όπως θα γινόταν σε κάθε μορφή
χρηματοδότησης.
Κριτήρια αξιολόγηση αιτημάτων
Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα της επιχείρησης
και τη δυνατότητα της ομαλής εξυπηρέτησης της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης,
δεδομένων των εξασφαλίσεων που μπορεί να συνεισφέρει ο πελάτης, καθώς και των
πιθανών ευρημάτων (εμπορικών πληροφοριών) από το σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ».
Συγκεκριμένα για την αξιολόγηση του αιτήματος, καθώς και για τον προσδιορισμό
πρόσθετων εγγυήσεων, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
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Οικονομική κατάσταση της εταιρείας του υποψήφιου πελάτη (μισθωτή) όπως αυτή
παρουσιάζεται από τα οικονομικά στοιχεία που έχει προσκομίσει.



Στοιχεία για τη συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη


Στοιχεία που προκύπτουν από το έλεγχο στο σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ».

Η διαδικασία διαφοροποιείται ελάχιστα όταν πρόκειται για υφιστάμενο μισθωτή ή
πελάτη γνωστό στην επιχείρηση. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα προωθούνται στις
νομικές υπηρεσίες του εκμισθωτή για τον αντίστοιχο έλεγχο.
2.11.5 Κατάρτιση Σύμβασης
Σε περίπτωση που ο οικονομικός και νομιμοποιητικός έλεγχος ολοκληρωθεί με θετικό
αποτέλεσμα, καταρτίζεται από τον εκμισθωτή η σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης. Η
σύμβαση περιλαμβάνει τους βασικούς όρους μίσθωσης οι οποίοι αφορούν
τουλάχιστον στα παρακάτω:





Αντικείμενο και διάρκεια μίσθωσης, μίσθωμα και επιπλέον χρεώσεις



Όροι χρήσης και επιστροφής του αυτοκινήτου

Ασφαλιστική κάλυψη, οδική βοήθεια, ατυχήματα, ελαττώματα, συντήρηση και
επισκευή και αυτοκίνητο αντικατάστασης



Καταγγελία σύμβασης εκ μέρους του μισθωτή ή του εκμισθωτή και λύση της
σύμβασης
Η σύμβαση αποστέλλεται στον πελάτη. Ο πελάτης εφόσον συμφωνεί με τους όρους,
υπογράφει τα αντίτυπα της σύμβασης και συνήθως του ζητείται να προχωρήσει
ταυτόχρονα στην καταβολή του πρώτου μισθώματος και των τυχόν εγγυήσεων.
2.11.6 Παραγγελία – Παράδοση του Αυτοκινήτου
Η παραγγελία του αυτοκινήτου πραγματοποιείται από το τμήμα Μακροχρόνιων
Μισθώσεων βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στη σύμβαση και του
προτιμολογίου του προμηθευτή από το οποίο είχε προκύψει το χρηματοδοτικό
κόστος. Ο προμηθευτής εκτελωνίζει το αυτοκίνητο και αποστέλλει στην Εταιρεία τα
σχετικά

έγγραφα

καθώς

και

τα

τιμολόγια.

Η

πληρωμή

του

προμηθευτή

πραγματοποιείται σύμφωνα με την εμπορική πολιτική του προμηθευτή και της
σχετική συμφωνία με τον νέο ιδιοκτήτη του οχήματος (Εταιρεία Λειτουργικής
Μίσθωσης).
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Ο Εκμισθωτής μεριμνά για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορία για το
όχημα. Στην συνέχεια φροντίζει για την πληρωμή των τελών κυκλοφορία και την
ασφάλιση του οχήματος. Η μίσθωση του οχήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικά
κάλυψη ιδίων ζημιών με κάποιο ποσό ή ποσοστό απαλλαγή ανάλογα το όχημα. Ο
κίνδυνος αυτό καλύπτεται μέσο των ασφαλιστικών εταιρειών όπως φυσικά και η
αστική ευθύνη.
Εφόσον ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω προγραμματίζεται η παράδοση του
αυτοκινήτου στον πελάτη.
Η παραπάνω διαδικασία διαρκεί από περίπου μια εβδομάδα έως και μερικούς μήνες
ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αιτήματος, την σχέση του πελάτη με την εταιρεία
μισθώσεων και την διαθεσιμότητα του οχήματος. Από την στιγμή που θα παραδοθεί
το όχημα γίνεται ενεργοποίηση της μίσθωσης, ο πελάτης ξεκινά να καταβάλει
μισθώματα, ενώ αντίγραφα όλων των εγγράφων που αφορούν την έως τώρα
διαδικασία διατηρούνται στο αρχείο τουλάχιστον μέχρι το τέλος της μίσθωσης.
2.11.7 Λειτουργική υποστήριξη - παρακολούθηση της μίσθωσης
Η εξυπηρέτηση του μισθωτή όσον αφορά υπηρεσίες συντήρησης του αυτοκινήτου
αλλαγής

ελαστικών,

οδικής

βοήθειας

(κατά

περίπτωση

όπως

αναφέρθηκε

παραπάνω) και ασφαλιστικής κάλυψης, αποτελούν υποχρέωση του Εκμισθωτή.
Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου ο μισθωτής ενημερώνεται για τον τρόπο
εξυπηρέτησης του.
Επιπλέον ο Εκμισθωτής φροντίζει για την περιοδική ανανέωση της ασφάλισης του
οχήματος καθώς και την πληρωμή των απαιτητών τελών κυκλοφορίας
Τα διάφορα θέμα που μπορεί να προκύψουν κατά την μίσθωση όπως είναι τα
ατυχήματα, οι βλάβες και οι παραβάσεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και πάντα
βάση αυτών που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις.
2.11.8 Παρακολούθηση απαιτήσεων - Καθυστερήσεις
Λεπτομέρειες για την καταβολή των μισθωμάτων περιλαμβάνονται στους όρους της
σύμβασης αν και τις περισσότερες φορές αυτά είναι προκαταβλητέα. Εφόσον ο
μισθωτής καθυστερήσει την αποπληρωμή των μισθωμάτων, χαρακτηρίζονται οι
οφειλές του ως ληξιπρόθεσμες και επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας.
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Στις περισσότερες περιπτώσεις αν ο μισθωτής καταλήξει να οφείλει παραπάνω από
3 μισθώματα ζητείται να επιστρέψει άμεσα το όχημα και να λήξει πρόωρα η μίσθωση
καθώς και να καταβάλει τις συμβατικά προβλεπόμενες ρήτρες.
2.11.9 Διαχείριση σύμβασης κατά την λήξη
Με την λήξη της μίσθωσης του οχήματος και εφόσον δεν υφίσταται ή δεν ασκείται
δικαίωμα εξαγοράς ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το όχημα στον εκμισθωτή.
Κατά την παραλαβή του οχήματος ελέγχεται η πραγματική, η μηχανολογική
κατάσταση του αυτοκινήτου, και η χιλιομετρική επιβάρυνση. Ο μισθωτής είναι
υποχρεωμένος να καλύψει το κόστος της επιπρόσθετης χιλιομετρικής επιβάρυνσης
καθώς και τυχών ζημιές που προξένησε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα
αυτοκίνητα που επιστρέφονται τις περισσότερες φορές είτε πωλούνται σε τρίτους,
είτε χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση.
Οι περισσότερες εταιρείες λειτουργικών μισθώσεων που είναι θυγατρικές τραπεζών
για να αποφύγουν την έκθεση τους στον κίνδυνο της εκποίησης του οχήματος μετά
τη λήξη, μεριμνούν από την έναρξη της μίσθωσης να «δέσουν» το μισθωμένο
οχήματα με συμβάσεις επαναγοράς με συγκεκριμένο αντίτιμο σε συμφωνημένη
κατάσταση από συγκεκριμένο αγοραστή.
Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση εξαγοράς του οχήματος γίνεται η μεταβίβαση
εφόσον γίνει καταβολή του συμφωνημένου αντιτίμου από τον μισθωτή.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του αυτοκινήτου, ο πελάτης καλείται να
καταβάλει στην Εταιρεία μίσθωμα το οποίο αντιστοιχεί στις ημέρες καθυστέρησης της
παράδοσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στους

παρακάτω

πίνακες

παρατίθενται

συγκεντρωτικά

4

σημαντικοί

χρηματοοικονομικοί δείκτες για τις εταιρείες του κλάδου που το 2013 μοιράζονται το
90% της αγοράς των λεοτυργικών μισθώσεων, σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της
ICAP.

Εταιρία
AVIS AE
HERTZ ATEE
LEASEPLAN HELLAS AE
ΕΜΠΟΡΙΚΗ RENT
SIXT AE
ΑLD ΑΕ
EXECUTIVE LEASE AE
ARVAL HELLAS AE
Μ.Ο.

Εταιρία
AVIS AE
HERTZ ATEE
LEASEPLAN HELLAS AE
ΕΜΠΟΡΙΚΗ RENT
SIXT AE
ΑLD ΑΕ
EXECUTIVE LEASE AE
ARVAL HELLAS AE
Μ.Ο.

Εταιρία
AVIS AE
HERTZ ATEE
LEASEPLAN HELLAS AE
ΕΜΠΟΡΙΚΗ RENT
SIXT AE
ΑLD ΑΕ
EXECUTIVE LEASE AE
ARVAL HELLAS AE
Μ.Ο.

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)
2009
2010
2011
26,44
18,61
20,63
17,77
15,79
15,21
5,86
5,96
9,01
4,54
23,86
30,21
13,21
17,41

6,14
11,9
23,63
12,52
13,51

Μ.Ο.
21,89
16,26
6,94

-0,69
7,97
22,47
7,67
11,75

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)
2009
2010
2011
61,68
37,06
39,49
45,2
46,99
45,56
63,85
62,75
65,11
43,83
66,5
55,75
25,84
30,12
26,65
63,79
67,89
64,77
47,68
48,85
46,53
43,41
53,44
52,42
49,41
51,7
49,54

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%)
2009
2010
2011
27,33
16,57
7,55
15,23
21,09
8,39
0
13,94
8
-207,48
-179,73
-104,53
-40,38
-46
-230,12
3,62
-60,16
-56,47
21,81
20,76
12,41
-286,51
-22,82
-45,05
-66,63
-29,54
-49,98

3,33
14,58
25,44
11,13
14,22

Μ.Ο.
46,08
45,92
63,90
55,36
27,54
65,48
47,69
49,76
50,22

Μ.Ο.
17,15
14,90
7,31
-163,91
-105,50
-37,67
18,33
-118,13
-48,72
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Γενική Ρευστότητα
2009
2010

2011

AVIS AE
HERTZ ATEE
LEASEPLAN HELLAS AE

1,29
1,99
0,62

0,96
2,61
0,99

1,91
1,35
0,3

1,39
1,98
0,64

ΕΜΠΟΡΙΚΗ RENT
SIXT AE
ΑLD ΑΕ

1,02
0,23
3,43

0,38
0,23
1,31

0,49
0,27
0,85

0,63
0,24
1,86

EXECUTIVE LEASE AE
ARVAL HELLAS AE
Μ.Ο.

0,24
0,86
1,21

0,74
1,06
1,035

1,35
0,59
0,89

0,78
0,84
1,04

Εταιρία

Μ.Ο.
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
3.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΗ LEASING AEXM

H Εθνική Leasing ιδρύθηκε το 1990. Πρόκειται για μετεξέλιξη της Leasing Εθνική
Lyonnais Ανώνυμος Εταιρεία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων (εταιρεία joint venture
των ομώνυμων τραπεζών). Η σημερινή επωνυμία δόθηκε το 1994, όταν η γαλλική
τράπεζα Credit Lyonnais διέθεσε το μερίδιο της στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Α.Ε. Ως θυγατρική του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας ευνοείται από τα
πλεονεκτήματα της συμμετοχής της στον όμιλο της μεγαλύτερης δύναμης στην
ελληνική τραπεζική αγορά, γεγονός που της εξασφαλίζει σημαντική ευελιξία και
εφόδια για την εξυπηρέτηση των πελατών της.
Ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Eταιρείας αναφέρεται η σύναψη
συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/86, με την παραχώρηση της
χρήσης

πραγμάτων

(μηχανημάτων,

αυτοκινήτων,

επίπλων

κλπ)

για

την

επαγγελματική εξυπηρέτηση των αντισυμβαλλομένων. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι
από τον Ιούνιο του 1999, ύστερα από σχετική τροποποίηση του Ν. 1665/86, η
εταιρεία απέκτησε το δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με
αντικείμενο και ακίνητα.
Στη

λήξη

των

συμβάσεων

Χρηματοδοτικής

μίσθωσης

παρέχεται

στους

αντισυμβαλλόμενους η δυνατότητα είτε να αγοράσουν το πράγμα (κινητό ή ακίνητο)
είτε να ανανεώσουν την μίσθωση για ορισμένο χρόνο.
Το διάστημα μέχρι το 2008 η εταιρεία είχε να επιδείξει μια σταθερά ανοδική πορεία.
Το 2009 όμως, η έλευση της οικονομική κρίσης που είχε ως αποτέλεσμα τη
μεγαλύτερη από ιστορική σκοπιά ύφεσης εν καιρώ ειρήνης στη χώρα μας, επηρέασε
με δραματικό τρόπο και τον κλάδο των χρηματοδοτικών μισθώσεων. Φυσικά η
εταιρεία δεν ήταν δυνατόν να αντιπαλέψει αυτή την τόσο έντονη τάση και έτσι την
τριετία 2009 έως 2011 κατέγραψε ζημίες. Το 2012 η εταιρεία επανήλθε σε
κερδοφόρα τροχιά. Έως το 2011 κατείχε την 6η θέση σε όγκο νέων συμβάσεων και
την 5η σε όγκο υπολειπόμενων κεφαλαίων ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου. Το
2012 μετά από τις ανακατατάξεις που προέκυψαν στον ευρύτερο τραπεζικό χώρο, η
Εθνική Leasing ανήλθε στην 1η και την 4η θέση αντίστοιχα.
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Η έδρα της Εθνικής Leasing βρίσκεται στην Αθήνα ενώ λειτουργεί και ένα
υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία απασχολεί συνολικά 43 υπαλλήλους.

3.1

Εθνική Leasing και Λειτουργικές Μισθώσεις

Η Εθνική Leasing παρουσιάζει μια ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με όλες τις
υπόλοιπες εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων. Αποτελεί τη μοναδική εταιρεία του
κλάδου η οποία έχει αδειοδοτηθεί να παρέχει υπηρεσίες λειτουργικής μίσθωσης. Ως
εκ τούτου από την εταιρική χρήση του 2008, λειτουργεί παράλληλα με τις
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χρηματοδοτικές μισθώσεις ο κλάδος μακροχρόνιων - λειτουργικών μισθώσεων
οχημάτων, με τον εμπορικό τίτλο Autorent.
Οι υπόλοιπες εταιρείες λειτουργικών μισθώσεων οι οποίες προέρχονται από τον
τραπεζικό χώρο είτε αποτελούν θυγατρικές εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (
όπως για παράδειγμα η Πειραιώς Best Leasing) ή απευθείας θυγατρικές των
Τραπεζών (όπως για παράδειγμα η Εμπορική Rent). Η διαφοροποίηση που
παρουσιάζει η Εθνική Leasing οδηγεί σε σημαντικές οικονομίες φάσματος αλλά και
την εκμετάλλευση ενός σημαντικού υφιστάμενου πελατολογίου το οποίο προέρχεται
από τον κλάδο των χρηματοδοτικών μισθώσεων.
Το τμήμα Λειτουργικών Μισθώσεων στελεχώνεται από τρία άτομα ενώ υποστηρίζεται
λειτουργικά από τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης (Λογιστήριο, Γραμματεία
κ.α.).

3.2

Πιστωτικός Κίνδυνος

Εν αντιθέσει με την πρακτική που ακολουθούν οι περισσότερες εταιρείες
λειτουργικών μισθώσεων, οι οποίες ακολουθούν κυρίως ποιοτικά κριτήρια, στην
Εθνική Leasing η μίσθωση των οχημάτων αντιμετωπίζεται καθαρά ως κάλυψη
πιστωτικού ορίου, υφιστάμενου ή νέου ανάλογα με την σχέση του πελάτη με την
Εταιρεία. Ως εκ τούτου η διαδικασία έγκρισης της μίσθωσης δεν διαφέρει σε τίποτα
σε σχέση με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά προϊόντα. Για να μειώσει η εταιρεία τις μη
αναμενόμενες απώλειες έχει υιοθετήσει τις εξής πολιτικές:
-

Οι όροι της μίσθωσης περιλαμβάνουν υψηλές προκαταβολές ή εγγυήσεις.

-

Για κάθε αυτοκίνητο καταρτίζονται συμβάσεις επαναγοράς με συνεργάτες
υψηλής φερεγγυότητας, σε συγκεκριμένο αντίτιμο τόσο για την περίπτωση της λήξης
χωρίς εξαγορά όσο και για την περίπτωση της πρόωρης επιστροφής.

-

Η λειτουργική διαχείριση περιλαμβάνει το σύνολο της διαχείρισης του
οχήματος συμπεριλαμβανομένου και των ζημιών αντί συγκεκριμένου μηνιαίου
αντιτίμου.
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3.3

Στρατηγική

Η είσοδος της εταιρείας στο χώρο των λειτουργικών μισθώσεων το 2008 ήταν
ιδιαίτερα δυναμική. Ακολουθήθηκε στρατηγική εστίασης σε οχήματα πολυτελείας που
απευθύνονται στα υψηλόβαθμα στελέχη των μισθωτών (Διάγραμμα 3.1).
Διάγραμμα 3. 1
Μέση αξία οχήματος (άνευ ΦΠΑ) ανά τρίμηνο

ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ

2012 Γ ΤΡΙΜ.
2012 Δ ΤΡΙΜ.
2013 Α ΤΡΙΜ.

2011 Γ ΤΡΙΜ.
2011 Δ ΤΡΙΜ.
2012 Α ΤΡΙΜ.
2012 Β ΤΡΙΜ.

2010 Γ ΤΡΙΜ.
2010 Δ ΤΡΙΜ.
2011 Α ΤΡΙΜ.
2011 Β ΤΡΙΜ.

2009 Γ ΤΡΙΜ.
2009 Δ ΤΡΙΜ.
2010 Α ΤΡΙΜ.
2010 Β ΤΡΙΜ.

ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΟΧΗΜΑ
2008 Α ΤΡΙΜ.
2008 Β ΤΡΙΜ.
2008 Γ ΤΡΙΜ.
2008 Δ ΤΡΙΜ.
2009 Α ΤΡΙΜ.
2009 Β ΤΡΙΜ.

60.000,00 €
55.000,00 €
50.000,00 €
45.000,00 €
40.000,00 €
35.000,00 €
30.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

Η έλευση της οικονομικής ύφεσης ώθησε γρήγορα και συγκεκριμένα το 2010 την
διοίκηση της εταιρείας στην απόφαση να περιορίσει τον κύκλο εργασιών του εν λόγω
τμήματος με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων σε μια τόσο ρευστή αγορά, και την
επικέντρωση σε πελάτες οι οποίοι εκτιμάτο ότι θα παρουσιάζουν και στο μέλλον ένα
αξιόπιστο ταμειακά προφίλ. Μεταξύ των πελατών αυτών είναι οι εταιρείες του Ομίλου
της Εθνικής Τράπεζας ( με μερίδιο 23,82% επί του συνόλου των μισθωμένων
οχημάτων), η Βουλή των Ελλήνων, η Τράπεζα της Ελλάδος, ο όμιλος Βιοχάλκο και
το Πλαίσιο. Η μείωση του κύκλου εργασιών γίνεται ιδιαίτερα φανερή στα διαγράμματα
3.2 και 3.3, ειδικότερα από το πρώτο τρίμηνο του 2011 και ύστερα. Επιπλέον δύναται
να παρατηρηθεί, κυρίως στο διάγραμμα 3.3, η ύπαρξη εποχικότητας.
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Διάγραμμα 3. 2
Αξία νέων μισθώσεων ανά τρίμηνο

ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ

2008 Α ΤΡΙΜ.
2008 Β ΤΡΙΜ.
2008 Γ ΤΡΙΜ.
2008 Δ ΤΡΙΜ.
2009 Α ΤΡΙΜ.
2009 Β ΤΡΙΜ.
2009 Γ ΤΡΙΜ.
2009 Δ ΤΡΙΜ.
2010 Α ΤΡΙΜ.
2010 Β ΤΡΙΜ.
2010 Γ ΤΡΙΜ.
2010 Δ ΤΡΙΜ.
2011 Α ΤΡΙΜ.
2011 Β ΤΡΙΜ.
2011 Γ ΤΡΙΜ.
2011 Δ ΤΡΙΜ.
2012 Α ΤΡΙΜ.
2012 Β ΤΡΙΜ.
2012 Γ ΤΡΙΜ.
2012 Δ ΤΡΙΜ.
2013 Α ΤΡΙΜ.

5.500.000,00 €
5.000.000,00 €
4.500.000,00 €
4.000.000,00 €
3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €

Διάγραμμα 3. 3
Νέες μισθώσεις οχημάτων ανά τρίμηνο

140
130
120
110
100
90
80
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40
30
20
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0

2008 Α ΤΡΙΜ.
2008 Β ΤΡΙΜ.
2008 Γ ΤΡΙΜ.
2008 Δ ΤΡΙΜ.
2009 Α ΤΡΙΜ.
2009 Β ΤΡΙΜ.
2009 Γ ΤΡΙΜ.
2009 Δ ΤΡΙΜ.
2010 Α ΤΡΙΜ.
2010 Β ΤΡΙΜ.
2010 Γ ΤΡΙΜ.
2010 Δ ΤΡΙΜ.
2011 Α ΤΡΙΜ.
2011 Β ΤΡΙΜ.
2011 Γ ΤΡΙΜ.
2011 Δ ΤΡΙΜ.
2012 Α ΤΡΙΜ.
2012 Β ΤΡΙΜ.
2012 Γ ΤΡΙΜ.
2012 Δ ΤΡΙΜ.
2013 Α ΤΡΙΜ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στις δραστηριότητες των λειτουργικών μισθώσεων αντιστοιχεί σήμερα μόνο το 5%
των υπολειπόμενων κεφαλαίων της Εταιρείας. Το γεγονός αυτό εξηγείται από την
σχετικά πρόσφατη έναρξη της δραστηριότητας και στο χαμηλό κόστος κτήσης των
οχημάτων σε σχέση με άλλα πάγια, όπως είναι για παράδειγμα τα ακίνητα. Τη
τρέχουσα χρονιά εντούτοις είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο αριθμός νέων
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συμβάσεων είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με αυτές της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.
3.3.1 Δυνατά – Αδύνατα Σημεία
Για το περιβάλλον στο οποίο καλείτε να λειτουργήσει η Εθνική Leasing έγινε εκτενής
αναφορά στα δύο προηγούμενα μέρη της παρούσας μελέτης. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται τα δυνατά σημεία αλλά και οι αδυναμίες της επιχείρησης με τις
οποίες ολοκληρώνεται η εικόνα των δραστηριοτήτων και του προφίλ της επιχείρησης.
Δυνατά Σημεία
Χαμηλό κόστος χρήματος: Η Εθνική Leasing λόγω της απευθείας σχέσης της με την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, της μεγαλύτερης Ελληνικής Τράπεζας έχει τη
δυνατότητα να ανευρίσκει κεφάλαια με χαμηλότερο επιτόκιο σε σχέση με τον
ανταγωνισμό. Το συγκεκριμένο συγκριτικό πλεονέκτημα εξασφαλίζεται υψηλότερο
περιθώριο κέρδους και ευελιξία ως προς την τιμολογιακή πολιτική για το χτίσιμο
μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς.
Ισχυρό Brand Name: Η Εθνική Leasing έχει άδεια να χρησιμοποιεί το σήμα, τα moto
και όλα τα εργαλεία marketing που χρησιμοποιεί η Εθνική Τράπεζα, μια από τις δέκα
πιο αναγνωρισιμες εταιρείες στην Ελλάδα.
Δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας: Η Εθνική Τράπεζα αριθμεί περίπου
τετρακόσια καταστήματα σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Δυνητικά τα καταστήματα
αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία πώλησης ή προσέλκυσης νέων πελατών
λειτουργικής μίσθωσης
Επιχειρηματική σχέση με υφιστάμενους πελάτες: Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι
συγγενές προιόν με την λειτουργική μίσθωση ως εκ τούτου θα μπορούσε να
διερευνηθεί με πολλούς πελάτες του κλάδου των χρηματοδοτικών μισθώσεων η
πιθανότητα επέκτασης της συνεργασίας για την μίσθωση οχημάτων μέσω
λειτουργικής μίσθωσης
Συγγενείς επιχειρήσεις με συμπληρωματική δραστηριότητα: Αναφερόμαστε κυρίως
στην Εθνική Ασφαλιστική, από την οποία η Εθνική Leasing καλύπτει ασφαλιστικά τα
οχήματα της εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και άριστη συνεργασία,
δεδομένης της συγγενικής σχέσης των δύο εταιρειών.
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Αδύνατα Σημεία
Διαχείριση του χρόνου: Οι περισσότερες διαδικασίες στην Εθνική Leasing είναι
ιδιαίτερα πολύπλοκες χρονοβόρες και η εφαρμογή τους ιδιαίτερα αυστηρή καθώς οι
έλεγχοι, τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί, είναι συχνοί και λεπτομερείς. Ως εκ
τούτου ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης και αντιμετώπισης των διαφόρων θεμάτων
είναι σχετικά υψηλός.
Ύψος Λειτουργικών Εξόδων: Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η λειτουργική
διαχείριση των οχημάτων γίνεται από τρίτους (outsourcing), πολιτική η οποία
εξαλείφει τον λειτουργικό κίνδυνο αλλά όπως έχει αποδειχθεί έχει υψηλότερο κόστος,
καθώς το αντίτιμο που καλείται να καταβάλει η Εθνική Leasing περιέχει το κέρδος
του εκάστοτε λειτουργικού παρόχου το οποίο δεν ισοσκελίζεται από άλλες
συνισταμένες μείωσης κόστους τουλάχιστον στην παρούσα φάση της εταιρείας.
Γεωγραφική παρουσία: Η Εθνική Leasing διαθέτει δύο υποκαταστήματα σε όλη την
Ελλάδα, στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Παρά το γεγονός ότι το 60% των πελατών
είναι συγκεντρωμένοι στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, ένα σημαντικό μέρος της
πελατείας δεν καλύπτεται από φυσική παρουσία της εταιρείας στην υπόλοιπη χώρα.
Δεδομένου του εξιδικευμένου του αντικείμενου, τα καταστήματα της Εθνικής
Τράπεζας δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν πέραν της λειτουργίας τους ως
σημεία προσέλκισης νέων πελατών όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

3.4

Αποτελέσματα Στρατηγικής

Ο κλάδος των λειτουργικών μισθώσεων της Εθνικής Leasing δραστηριοποιείται μόλις
4,5 χρόνια. Παρόλα αυτά και με δεδομένη την κρίση που πλήττει την οικονομία της
Ελλάδας τα αποτελέσματα που έχει να επιδείξει είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η
απόφαση του περιορισμού των εργασιών είχε ως αποτέλεσμα οι ληξιπροθεσμίες να
περιοριστούν για το τμήμα σε ποσοστό μικρότερο του 10% των υπολοίπων
κεφαλαίων. Επιπλέον, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.1 ο περιορισμός των εξόδων
βοήθησε να διατηρηθεί σε τάση ανάπτυξης και να παραμείνει σε κερδοφόρα
αποτελέσματα σε αντίθεση με την τάση του κλάδου και του μεγαλύτερου μέρους, αν
όχι του συνόλου του ανταγωνισμού.
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Πίνακας 3. 1
Συνοπτικά αποτελέσματα χρήση του κλάδου Autorent (τιμές σε χιλιάδες €)
01/01/2010 31/12/2010

01/01/2011 31/12/2011

01/01/2012 31/08/2012

Καθαρά έσοδα από τόκους

334

376

189

Έσοδα από λειτουργικές
δραστηριότητες

1.816

1.777

1.465

Συνολικά Έξοδα

(2.043)

(1.999)

(1.114)

Καθαρό Αποτέλεσμα (προ Φόρων)

108

154
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Εν κατακλείδι, ο κλάδος Autorent της Εθνική Leasing από την αρχή της λειτουργίας
του σημειώνει κέρδη. Όχι μόνο δεν έχει απολέσει τα ανταγωνιστικά του
πλεονεκτήματα αλλά επιπλέον έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό προφίλ, είναι ιδιαίτερα
αναγνωρισμένος στον χώρο και παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες
του. Εφόσον ο κλάδος μπει πάλι σε τροχιά ανάπτυξης, πιθανότατα με το σύνολο της
Ελληνικής οικονομία, το Τμήμα Λειτουργικών Μισθώσεων είναι έτοιμο να
ανταποκριθεί στην αναμενόμενη αύξηση της ζήτηση και να διεκδικήσει το μεγαλύτερο
δυνατόν μερίδιο της εν λόγο αγοράς το οποίο θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο από
αυτό που έχει σήμερα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρά την οικονομική ύφεση ο κλάδος των λειτουργικών μισθώσεων στην Ελλάδα
παρουσιάζει μια καλή προοπτική. Το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, αν και δεν
συγκαταλέγεται στα καλλίτερα της Ευρώπης δίνει τις απαραίτητες ευκαιρίες
ανάπτυξης. Ο ανταγωνισμός πλέον απαρτίζεται από λίγες αλλά υγιείς επιχειρήσεις, οι
οποίες έχουν την δυνατότητα και την τεχνογνωσία να διαχειριστούν μεγάλους
στόλους.
Οι εταιρείες λειτουργικής μίσθωσης οφείλουν να θεσπίσουν αυστηρά κριτήρια
πιστοδότησης για την κάλυψη των αναγκών των πελατών τους με οχήματα έτσι
ώστε ο κλάδος να αποφύγει τα προβλήματα του πρόσφατου παρελθόντος. Η πλήρης
απελευθέρωση των μισθώσεων για όλους τους τύπους των οχημάτων καθώς και η
κατάρτιση φορολογικών πλεονεκτημάτων για τους ιδιώτες είναι απαραίτητα μέτρα τα
οποία θα πρέπει να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα
χωρίς ξαφνικές μεταβολές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθηθεί όχι μόνο η ανάπτυξη του
κλάδου αλλά και ενός σημαντικού και δραστήριου μέρους της οικονομίας.
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