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1.Τραπεζικός Δανεισμός
Ο Τραπεζικός Δανεισμός είναι σήμερα ο πιο συνηθισμένος τρόπος στον οποίο
καταφεύγουν οι επιχειρήσεις για να βρουν χρηματοδότηση. Οι τράπεζες προσφέρουν
δύο μεγάλες κατηγορίες δανείων προς τις επιχειρήσεις: Τα δάνεια Κεφαλαίου
Κίνησης και τα Μακροπρόθεσμα δάνεια.
Τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της
επιχείρησης και είναι από τη φύση τους μικρής διάρκειας.
Αντίθετα τα Μακροπρόθεσμα δάνεια είναι μακράς διάρκειας και περιλαμβάνουν τα
δάνεια εγκατάστασης και τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού.
Το επιτόκιο των Μακροπρόθεσμων δανείων είναι συνήθως χαμηλότερο από το
αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων Κεφαλαίου Κίνησης λόγω ακριβώς της
μεγαλύτερης διάρκειας αποπληρωμής του.
1.1.Δάνεια για κεφάλαια κίνησης
Τα πιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν σήμερα ολοκληρωμένα πακέτα για την κάλυψη
των αναγκών ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή των ελεύθερων
επαγγελματιών.
Τέτοια προϊόντα είναι τα ανοιχτά ή ανακυκλούμενα δάνεια και οι αλληλόχρεοι
λογαριασμοί. Στα ανοιχτά δάνεια οι τράπεζες δίνουν ένα πιστωτικό όριο στον πελάτη
τους ως το οποίο μπορεί να δανείζεται.
Ο δανειολήπτης μπορεί αν θέλει να εξοφλήσει μέρος ή το σύνολο της οφειλής του,
ενώ μπορεί να επαναδανείζεται όταν έχει ανάγκη ως το όριο που του έχει χορηγηθεί,
χωρίς να απαιτείται να επιστρέφει σε συγκεκριμένο διάστημα το κεφάλαιο που
χρησιμοποίησε.
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Υπάρχουν τράπεζες που χρηματοδοτούν για κεφάλαιο κίνησης ποσοστό ως και το
100% του τζίρου της επιχείρησης και άλλες όπου το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το
50% του τζίρου.

1.2.Μακροπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια για επαγγελματική στέγη
Τα δάνεια επαγγελματικής στέγης μπορεί να χρηματοδοτήσουν μέχρι και το 100%
της αξίας του ακινήτου και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 3 μέχρι 30 χρόνια
ανάλογα με την τράπεζα και τον πελάτη, με επιτόκια που σήμερα (2004) κυμαίνονται
από 5,50 ως 9,50% περίπου. Το τελικό επιτόκιο των δανείων αυτών προσαυξάνεται
από την εισφορά του Ν. 128/75 κατά 0,6%.
Για τους νέους επιχειρηματίες οι τράπεζες παρέχουν συνήθως περίοδο χάριτος μέχρι
δύο χρόνια, διάστημα κατά το οποίο οι νέοι επιχειρηματίες καλούνται να πληρώσουν
μόνο τους τόκους ή μικρότερες δόσεις. Τα έξοδα δανείου που χρεώνουν οι τράπεζες
συνήθως δεν ξεπερνούν το 1% του δανείου.
Δάνεια για αγορά πάγιου εξοπλισμού
Τα δάνεια της μορφής αυτής χορηγούνται για την αγορά παγίου εξοπλισμού (έπιπλα,
μηχανήματα κ.λπ.). Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων αυτών φτάνει τα 15
χρόνια με επιτόκιο το οποίο κυμαίνεται από 6,25% μέχρι 10%. Η χρηματοδότηση
μπορεί να καλύψει ολόκληρη την επένδυση της αγοράς του παγίου εξοπλισμού, ενώ η
εκταμίευση μπορεί να γίνεται είτε εφ’ άπαξ, είτε σταδιακά ανάλογα με την εξέλιξη
των αγορών.

1.3. Ταμείο Εγγυοδοτήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)
Φιλοσοφία
Βασική αρχή λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι η κατανομή των κινδύνων μεταξύ
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (επιχειρήσεις, πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα
και ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ).
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Με βάση την αρχή αυτή η Φιλοσοφία της εταιρίας εστιάζεται στην :
Ενθάρρυνση-προτροπή, όλων των κοινωνικοοικονομικών ομάδων στο δικαίωμα του
Επιχειρείν με περιορισμό των κοινωνικών συνεπειών στην περίπτωση μιας
επιχειρηματικής αποτυχίας.
Γι' αυτό το λόγο ο Κανονισμός Παροχής Εγγυήσεων και Λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ
ΑΕ (Κ.Υ.Α. 12882/867 ΦΕΚ Β΄1065/31.7.2003) απαγορεύει να βαρύνεται με
προσημείωση ή υποθήκη η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία, όταν η
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παρέχει υπέρ αυτού εγγύηση (υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η
κατοικία αυτή δεν είναι ήδη προσημειωμένη ή υποθηκευμένη)
Κάλυψη των κενών της χρηματοοικονομικής αγοράς και ικανοποίηση των αναγκών
των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με χαμηλό κόστος και με στόχο τον
περιορισμό της τοκογλυφίας και της παραοικονομίας εις βάρος των Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Σήμερα, το Ταμείο έχει δημιουργήσει 5 διαφορετικά προγράμματα / προϊόντα που
αφορούν εγγυήσεις σε μεσομακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια για νέες ή
υφιστάμενες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής (Ατομικές, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ).
Το ύψος του δανείου που μπορεί να εγγυηθεί το Ταμείο κυμαίνεται, ανάλογα με το
Πρόγραμμα, από €10.000-€320.000, το ποσοστό κάλυψης του δανείου από 45%-70%
και η ετήσια προμήθεια προσεγγίζει, κατά μέσο όρο, το 1% επί του εκάστοτε
υπολοίπου του δανείου.
Εγγυημένα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια διάρκειας 3 ετών και άνω της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
για τα Προγράμματα 1, 2, 3 και 1,5 έτους και άνω για το Πρόγραμμα 4 καλύπτονται
από αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Πολυετούς
Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιχείρηση και το Επιχειρείν και πιο
συγκεκριμένα για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.
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ΤΕΜΠΜΕ
104:
ΤΕΜΠΜΕ
204:
ΤΕΜΠΜΕ
304:
ΤΕΜΠΜΕ
404:
ΤΕΜΠΜΕ
504:
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ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ Ή ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ,
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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2.Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital)
Ένας εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης που πρόσφατα ξεκίνησε και στην
Ελλάδα, είναι μέσω των Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών που είναι
ευρύτερα γνωστά με την διεθνή τους ονομασία, δηλαδή Venture Capital.
Σήμερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στο χώρο του Venture Capital 20 περίπου
εταιρείες. Το Venture Capital αποτελεί κατά κανόνα μορφή χρηματοδότησης που
απευθύνεται σε νέες, φιλόδοξες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες που συνήθως
εκμεταλλεύονται επιχειρηματικά καινοτόμες ιδέες.
Η λειτουργία του Venture Capital
Οι εταιρείες Venture Capital χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις – πελάτες τους με
αντάλλαγμα την απόκτηση ενός ποσοστού των μετοχών τους. Το ποσοστό αυτό
ποικίλει ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης και το μέγεθος της
χρηματοδοτούμενης επιχείρησης, αλλά κατά κανόνα κυμαίνεται στα επίπεδα του
30%. Η χρονική διάρκεια της επένδυσης κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 3 και 7 ετών.
Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται είναι συνήθως δυναμικές με καινοτόμες
επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρηματικά σχέδια που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις,
ικανές να ανταμείψουν τις εταιρείες Venture Capital για το ρίσκο που αναλαμβάνουν.
Η συνεργασία των εταιρειών Venture Capital δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή
κεφαλαίων αλλά παρέχεται επίσης βοήθεια και σε ότι αφορά την διοίκηση, το
marketing, την στελέχωση και το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης. Σημαντικές
επίσης για την χρηματοδοτούμενη επιχείρηση είναι οι σχέσεις της εταιρίας Venture
Capital με άλλες επιχειρήσεις της αγοράς που μπορεί να χρησιμεύσουν στην σύναψη
συνεργασιών.
Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρηματοδότησης μέσω Venture Capital είναι η
επιχείρηση δεν υποχρεούται στην παροχή εγγυήσεων για το κεφάλαιο που της
παρέχεται. Έτσι ακόμα και σε περίπτωση αποτυχίας της επιχείρησης, η εταιρεία
Venture Capital δεν διεκδικεί επιστροφή των χρημάτων που επένδυσε στην
επιχείρηση, εφόσον φυσικά τηρήθηκαν οι όροι της συμφωνίας μεταξύ των δύο
πλευρών.
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3.Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring)
Η πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων εφαρμόζεται από τις τράπεζες και τις
ανώνυμες εταιρείες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό αυτή τη δραστηριότητα.
Η πρακτόρευση απαιτήσεων αφορά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του προμηθευτή
και του πράκτορα (τράπεζα ή εταιρεία factoring) βάση της οποίας ο προμηθευτής
εκχωρεί στον πράκτορα τις απαιτήσεις του έναντι πελατών – οφειλετών του.
Ο πράκτορας αναλαμβάνει τη διαχείριση, είσπραξη, προεξόφληση, πιστωτικό έλεγχο
και κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων του προμηθευτή.
Το χρηματοδοτικό ίδρυμα συνήθως αποδίδει άμεσα στην επιχείρηση το 80% περίπου
των οφειλών. Χρεώνει επίσης την εταιρεία 0,5 έως 2% του ποσού που αντιστοιχεί
στις απαιτήσεις προς πελάτες για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Η

Πρακτόρευση

Απαιτήσεων

ως

τρόπος

χρηματοδότησης

είναι

ένας

αποτελεσματικός τρόπος χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης και αποτελεί έναν
εύκολο και γρήγορο τρόπο βελτίωσης της ρευστότητας μιας επιχείρησης ενώ
παράλληλα μειώνεται το λειτουργικό κόστος και αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα
των επιχειρήσεων καθώς οι διαδικασίες διαχείρισης, λογιστικής παρακολούθησης
και είσπραξης των απαιτήσεων μιας επιχείρησης ανατίθενται στο πιστωτικό ίδρυμα
που λειτουργεί ως πράκτορας.
Οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε αυτόν τον τρόπο της χρηματοδότησης στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν άμεσα για τις τρέχουσες ανάγκες τους όταν
δεν έχουν εμπράγματες εγγυήσεις
Όταν έχουν μια αυξημένη ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν μπορούν
να ανταποκριθούν παρά μόνο με ασύμφορους όρους προς τους προμηθευτές
τους
Όταν οι διαδικασίες είσπραξης των απαιτήσεών τους είναι εξαιρετικά
δαπανηρές
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Όταν έχουν μεγάλες ζημιές από αφερέγγυους πελάτες.

4. Ιδιώτες Επενδυτές (Business Angels)
Με τον όρο αυτό εννοούνται ιδιώτες επενδυτές που οι οποίοι διαθέτουν κεφάλαια και
επαγγελματική εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο χώρο τα οποία και διαθέτουν σε νέους
επιχειρηματίες με τη μορφή μακροπρόθεσμης επένδυσης.
Στην Ελλάδα η χρηματοδότηση με τον τρόπο αυτόν δεν είναι ούτε θεσμοθετημένη
ούτε ιδιαίτερα διαδεδομένη όπως είναι διεθνώς και περιορίζεται συνήθως στην
χρηματοδότηση από συγγενικά πρόσωπα. Ωστόσο τα επόμενα χρόνια αναμένεται να
επεκταθεί και στην Ελλάδα η χρηματοδότηση από ιδιώτες επενδυτές.
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5.Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators) & Τεχνολογικά
Πάρκα (Technology Parks)
Παγκοσμίως με τον όρο Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων (Business Incubator ή απλά
Incubator) εννοείται μία εταιρεία η οποία παρέχει σε νέο-ιδρυόμενες και με
προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης εταιρείες χρηματοδότηση (σε μικρότερη έκταση από
την αντίστοιχη που προσφέρουν τα VCs), χώρους και εξοπλισμό (όπως κτιριακές
εγκαταστάσεις,
πρόσβαση

στο

έπιπλα,

ηλεκτρονικούς

internet,

κ.λ.π),

υπολογιστές,

υπηρεσίες

τηλεφωνικές

γραμματειακής

συσκευές,

υποστήριξης,

συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη (όπως σε θέματα φοροτεχνικά, λογιστικά,
νομικά, πληροφορικής, εξεύρεσης προσωπικού, κ.λ.π), αλλά και ένα δίκτυο επαφών
με πελάτες και προμηθευτές και σε αντάλλαγμα παίρνει ένα ποσοστό του μετοχικού
κεφαλαίου και / ή πληρωμές από την νέο ιδρυόμενη εταιρεία.

Γενικά, η αποστολή του Incubator είναι να ιδρύσει και να μεγαλώσει την νέα
εταιρεία τόσο ώστε αυτή να φτάσει με επιτυχία ως την πόρτα του VC για να ζητήσει
πλέον, με σωστή υποδομή και επαγγελματική προετοιμασία, την πρώτη ευμεγέθη
επένδυση που θα της επιτρέψει να αναπτυχθεί και να επιβληθεί στην αγορά.
Η χρονική διάρκεια της επένδυσης του Incubator κυμαίνεται συνήθως μεταξύ των 6
και 18 μηνών. Στον ελληνικό χώρο, και μέσω της κρατικής - ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης του προγράμματος «Ελευθώ», έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν
κανονικά πλέον οι πρώτες ελληνικές «θερμοκοιτίδες» με την διεθνή έννοια του όρου.

Οι θερμοκοιτίδες αυτές είναι προς το παρών οι:
1. .i-Cube S.A. Αθήνα http://www.i-cube.gr/
2. Innovative Ventures SA i-Ven Αθήνα http://www.iven.gr/
3. Θέρμη ΑΕ Θεσσαλονίκη http://www.thermokoitida.gr/
4. Θερμοκοιτίδα Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη http://www.thestep.gr/
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5. Xtend B2B Αθήνα http://www.xtendb2b.com/
6. Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων Χανιά http://www.incubatorchania.gr/
7. Τεχνολογικό πάρκο Ηρακλείου Ηράκλειο http://www.stepc.gr/
ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν την λειτουργία τους και άλλες δύο incubators.
Αυτές οι θερμοκοιτίδες έχουν δημιουργηθεί από (και ανήκουν εξολοκλήρου σε)
ελληνικές εταιρείες VC, γενικότερων επενδυτικών υπηρεσιών και συμβούλων
επιχειρήσεων ή ιδιωτών επενδυτών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, παρότι γενικά
ακολουθούν το μοντέλο λειτουργίας των διεθνών incubators όπως αυτό περιγράφηκε
παραπάνω, η προσέγγισή τους σε αυτό είναι διαφορετική.
Οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως στον τρόπο και το ύψος της χρηματοδότησης που
προσφέρουν στους νέους επιχειρηματίες. Έτσι, άλλοι Έλληνες incubators έχουν τα
δικά τους κεφάλαια με τα οποία χρηματοδοτούν τους incubates (τις νέες εταιρείες τις
οποίες λαμβάνουν υπό την προστασία τους) και άλλοι απλώς μεσολαβούν και
φέρνουν σε επαφή τις νέες εταιρείες με εταιρείες VC οι οποίες αναλαμβάνουν την
χρηματοδότησή

τους.

Η χρονική διάρκεια της επένδυσης του Incubator κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 6 και
18 μηνών.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των νέων επιχειρήσεων-υποψήφιων Ιncubates για τους
περισσότερους incubators είναι κοινά και περιλαμβάνουν:
1 Τα προσόντα της διοικητικής ομάδας (όπως η σχετική εμπειρία, η
αποφασιστικότητα και η αφοσίωση, η ποιότητα και τα ηγετικά προσόντα ως στοιχεία
του χαρακτήρα, κ.λ.π.).
2 Το επιχειρηματικό μοντέλο και προϊόν / υπηρεσία (όπως τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, η ανάγκη της αγοράς για το συγκεκριμένο προϊόν/ υπηρεσία, η
βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, το κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικές
ανάγκες, η δυνατότητα επέκτασης σε άλλες αγορές, το επίπεδο του υφιστάμενου
ανταγωνισμού, τα εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών, οι ενδεχόμενες
10
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συνεργασίες, το κόστος και η βιωσιμότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων
μάρκετινγκ, οι ενδεχόμενες συνέργιες με άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στη
θερμοκοιτίδα, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιχειρηματικού
σχεδίου, οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, κ.λ.π.).
3 Άλλα επενδυτικά - χρηματοοικονομικά κριτήρια (όπως οι ανάγκες χρηματοδότησης
έναντι προσφερόμενης εταιρικής συμμετοχής, το στάδιο της επένδυσης, η διάρθρωση
της συμφωνίας μετόχων, η συμβατότητα με τους υφιστάμενους incubates, η
διαθεσιμότητα των μελών της διοικητικής ομάδας για υποστήριξη της εταιρείας,
κ.λ.π.).

Κάποιες άλλες προσπάθειες που γίνονται στη χώρα μας, είτε από τον ιδιωτικό είτε
από τον δημόσιο τομέα, μάλλον δεν φτάνουν στην πλήρη έννοια του Incubator,
κυρίως γιατί δεν περιλαμβάνουν το κομμάτι της χρηματοδότησης, και της
συνακόλουθης κατοχής μέρους του κεφαλαίου, της νέας επιχείρησης.
Η πλέον διαδεδομένη μορφή στη χώρα μας είναι τα «τεχνολογικά πάρκα» τα οποία
δημιουργούνται από φορείς (δήμους, επαγγελματικές ή/ και επιστημονικές ενώσεις,
κ.λ.π.) με σκοπό να προωθήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα μέσω της δημιουργίας
νέων επιχειρήσεων (π.χ., ανάπτυξη συγκεκριμένων τεχνολογιών, μείωση ανεργίας σε
συγκεκριμένη περιοχή, κ.λ.π.) και περιορίζονται στο να παρέχουν σε νέες
επιχειρήσεις (κυρίως) εγκαταστάσεις και (προαιρετικά) υπηρεσίες υποστήριξης επί
πληρωμή.
Τέτοια (ενδεικτικά) είναι οι «θερμοκοιτίδες» Λαυρίου, Χανίων, Λάρισας, η
τεχνόπολη Θεσσαλονίκης (η οποία σχεδιάζεται να περιλαμβάνει και θερμοκοιτίδα με
την ολοκληρωμένη έννοια του όρου), έχει ανακοινωθεί η δημιουργία του πάρκου
υψηλής τεχνολογίας Ακρόπολις στην Αθήνα, ενώ στην ίδια κατηγορία μάλλον
μπορούμε να εντάξουμε και την ιδιωτική πολυεθνική εταιρεία Regus (η οποία απλώς
παρέχει υπηρεσίες στέγασης και γραμματειακής υποστήριξης).
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6. Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)
Η Χρηματοδοτική Μίσθωση είναι ένας ολοκληρωμένος χρηματοδοτικός μηχανισμός
που δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να δημιουργήσει ή να επεκτείνει τον
παραγωγικό εξοπλισμό της χωρίς να διαθέσει τα δικά της κεφάλαια.
Τα απαιτούμενα κεφάλαια διατίθενται από την εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
η οποία αγοράζει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες της επιχείρησης. Στην
συνέχεια εκμισθώνει τον εξοπλισμό αυτόν στην επιχείρηση για προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο μίσθωμα.
Με την λήξη της σύμβασης η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τον
εξοπλισμό καταβάλλοντας ένα μικρό ποσό το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%
της αξίας του εξοπλισμού. Μπορεί εναλλακτικά να επιστρέψει τον εξοπλισμό στην
εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ή να συνεχίσει τη μίσθωση.
Οι δόσεις της μίσθωσης καταβάλλονται μηνιαία, ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο. Το
επιτόκιο για τον υπολογισμό των δόσεων είναι λίγο πιο υψηλό από το αντίστοιχο
επιτόκιο δανεισμού. Η επιχείρηση θα κληθεί επίσης να καταβάλλει εφάπαξ και ένα
ποσό 0,1% έως 1% επί της αξίας της επένδυσης για το διαχειριστικό κόστος. Η
περίοδος αποπληρωμής είναι από 3 έως 5 χρόνια, ή δε χρηματοδότηση μπορεί να
φτάσει μέχρι και το 100% της αξίας του εξοπλισμού.
Η Χρηματοδοτική Μίσθωση ως μορφή χρηματοδότησης παρουσιάζει πολλά
πλεονεκτήματα ιδιαίτερα για τις νέες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα η επιχείρηση:
Δεν χρειάζεται να καταβάλλει αμέσως τα ποσά που απαιτούνται για την αγορά
του αναγκαίου εξοπλισμού γεγονός ουσιώδες για νέες και μικρές επιχειρήσεις
με μικρή ρευστότητα
Δεν αναγκάζεται να καταφύγει σε υπέρμετρο δανεισμό
12
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Έχει την επιλογή μετά το πέρας της μίσθωσης να αγοράσει τον εξοπλισμό, να
τερματίσει ή να ανανεώσει τη σύμβαση.
Απαλλάσσεται από τον φόρο για τον εξοπλισμό που μισθώνει αφού το σύνολο
των δόσεων αναγνωρίζεται σαν λειτουργική δαπάνη
Εμφανίζει καλύτερη εικόνα στις οικονομικές της καταστάσεις καθώς δεν
επηρεάζονται αρνητικά ορισμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες
Δεν χρειάζεται να παράσχει μεγάλες εγγυήσεις όπως συμβαίνει με τον
τραπεζικό δανεισμό διότι οι διαδικασίες του Leasing είναι απλούστερες και
ταχύτερες.
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7.Χρηματιστηριακή Αγορά
Η Χρηματιστηριακή Αγορά

αποτελεί μια εναλλακτική πηγή από όπου οι

επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια.
Για

τις

Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις

δημιουργήθηκε

προ

ετών

η

Νέα

Χρηματιστηριακή Αγορά (ΝΕΧΑ). Η αγορά αυτή στη συνέχεια καταργήθηκε.
Τώρα έχει εξαγγελθεί μία νέα αγορά με πολλές καινοτομίες οσον αφορά τις εταιρείες
που μπορούν να εισαχθούν και τις εν γένει προϋποθέσεις λειτουργίας. της
Θα λειτουργήσει σύντομα, μάλλον εντός του 2007 και θα δώσει λύση σε πολλές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
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Η Εταιρία Specisoft A.E.
Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου
λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν
γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης
κλίμακας επεξεργασία στοιχείων.
Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό
λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός - Business Plan, Οικονομικές
Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση,
Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό
(Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια
(Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε)
Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα.
Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και
μέσω INTERNET.
Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών.
Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς
συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως
συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών.
Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά
γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει
πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές
εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).
Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική
εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με
τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία
της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους.
Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους
βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο
λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην
αναδυόμενη οικονομία της γνώσης.
Specisoft Α.Ε.
Αρτέμιδος 3, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλ:. 210-6911468, Φαξ: 210-6993791
e-mail: info@specisoft.gr, SITE: www.specisoft.gr

15

| Specisoft

