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Δελτίο τύπου Τεύχος 3, Καλοκαίρι 2014
Χρηματοδότηση της Επιχείρησής σας
Η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης παραμένει ένα κρίσιμο εμπόδιο για την επιτυχία πολλών
αποφοίτων επιχειρηματιών, καθώς σχεδόν τα δύο τρίτα όσων ερωτήθηκαν στα πλαίσια του έργου
Under My Wing δήλωσαν ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση στις χώρες τους είναι δύσκολη. Σε
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ένας κρίσιμος παράγοντας που θα καθορίσει την επιτυχία και την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι η ικανότητα να εξασφαλίσουν το σωστό είδος
χρηματοδότησης σε κατάλληλα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Χωρίς
βιώσιμο μηχανισμό χρηματοδότησης πολλοί απόφοιτοι επιχειρηματίες δε θα μπορέσουν να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους και οι επιχειρηματικές τους ιδέες ίσως δεν επιβιώσουν
καν. Μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για ένα περιβάλλον στο οποίο η επιχειρηματικότητα θα
μπορεί να ανθίσει είναι ένα οικονομικό σύστημα που θα υποστηρίζει τους επιχειρηματίες, με τη
διεύρυνση τόσο των παραδοσιακών όσο και των καινοτόμων μορφών δανεισμού.

Διεθνές Οικονομικό Σεμινάριο
Η κοινοπραξία του έργου Under My Wing πραγματοποίησε διεθνές οικονομικό σεμινάριο στο Navan,
Ιρλανδία, τον Ιούνιο του 2014. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να φέρει σε επαφή αποφοίτους και
εκπαιδευτές από τις χώρες των εταίρων και να παρουσιαστεί μια επισκόπηση από διαφορετικές
επιλογές χρηματοδότησης που συνήθως είναι διαθέσιμες σε απόφοιτους επιχειρηματίες. Έπειτα από
μια γενική εισαγωγή στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που παρουσιάστηκε από έναν κορυφαίο
Ιρλανδό εμπειρογνώμονα, έγινε αναφορά σε τέσσερεις διαφορετικές επιλογές χρηματοδότησης:
1) Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων PROGRESS
2) Τραπεζική χρηματοδότηση
3) Χρηματοδότηση από επενδυτές «αγγέλους»
4) Διαδικτυακή χρηματοδότηση
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις παρουσιάσεις χρηματοδοτήσεων στην ιστοσελίδα του
έργου - www.undermywing.eu
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Αν και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για
απόφοιτους επιχειρηματίες παραμένει δύσκολη,
υπάρχουν νέες αναδυόμενες ευκαιρίες
χρηματοδότησης, ιδίως σε τομείς δραστηριότητας
που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αγορές
ταχείας ανάπτυξης








Οι νέες λύσεις χρηματοδότησης, όπως η
διαδικτυακή χρηματοδότηση, αναδύονται
για να καλύψουν τα κενά στην αγορά, ιδίως
στο στάδιο της αρχικής χρηματοδότησης
Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι όλο και πιο
σημαντική πηγή χρηματοδότησης για
πολλά υποσχόμενες νέες επιχειρήσεις
Οι πάροχοι μικροχρηματοδοτήσεων
παίζουν τώρα ένα σημαντικό ρόλο,
στηρίζοντας τις επιχειρήσεις που
θεωρούνται μη ελκυστικές από τους
παραδοσιακούς δανειστές
Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια γίνονται
μια βιώσιμη επιλογή για τη χρηματοδότηση
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως όπου η
επιχείρηση έχει δυνατότητες γρήγορης
ανάπτυξης

Microfinance Ireland Ltd
Διαχειριστής των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων PROGRESS στην Ιρλανδία
 Ευέλικτα επιχειρηματικά δάνεια σχεδιασμένα για
μικροεπιχειρήσεις που αδυνατούν να λάβουν διευκολύνσεις
δανεισμού από την τράπεζά τους
 Δάνεια από € 2χιλ μέχρι € 25 χιλ, με σταθερό επιτόκιο 8,8%
μέχρι και 5 χρόνια
 Τα δάνεια είναι εξασφαλισμένα, αλλά απαιτείται εξασφάλιση
από εκτελεστικούς διευθυντές ή μετόχους
 Όλοι οι τομείς της βιομηχανίας δικαιούνται χρηματοδότηση και
κονδύλια που διατίθενται για κεφάλαιο κίνησης, αγορά
εξοπλισμού, έξοδα οργάνωσης και εμπορίας
 προτάσεις για συγχρηματοδότηση με άλλους δανειστές είναι
ευπρόσδεκτες

Οι εκπρόσωποι που παρακολούθησαν το Διεθνές Οικονομικό
Σεμινάριο είχαν τη μοναδική ευκαιρία να επισκεφθούν τοπικές
επιχειρήσεις στο Meath κατά τη διάρκεια μιας σειράς επισκέψεων
μελέτης. Σε αυτές τις επισκέψεις, επιτυχημένοι επιχειρηματίες
ξενάγησαν τους εκπροσώπους μας στις εγκαταστάσεις τους και
απάντησαν στις ερωτήσεις τους για το πώς να δημιουργήσουν τις
δικές τους επιχειρήσεις.

Υπάρχουν πάροχοι μικροπιστώσεων στο πλαίσιο του PROGRESS
Microfinance που προσφέρουν παρόμοιες χρηματοδοτικές
διευκολύνσεις στα παρακάτω κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Πολωνία,
Πορτογαλία, Κύπρο, Δανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο
Βασίλειο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
του Progress Microfinance www.ec.europa.eu/epmf
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Διαδικτυακή Χρηματοδότηση – Ένας Καινοτόμος
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός
Μοναδική πλατφόρμα Διαδικτυακής Χρηματοδότησης για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ιρλανδία
Μια νέα εναλλακτική λύση για επιχειρηματικό δανεισμό στην
Ιρλανδία
€ 92 δισ σε ιδιωτικές αποταμιεύσεις στην Ιρλανδία κερδίζουν
«χαμηλά» επιτόκια
Σημαντική ζήτηση για νέες δυνατότητες χρηματοδότηση σε
επιχειρηματίες

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.undermywing.eu
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