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Χρηματοδότηση -
διαφορετικές επιλογές με μια
ματιά



Από πού προέρχονται τα χρήματα για την
έναρξη μιας επιχείρησης;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να
ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό.

Ίσως έχετε αποταμιεύσεις ή ένα κοινωνικό
περιβάλλον που σας στηρίζει οικονομικά.

Ή ίσως λαμβάνετε χρηματοδότηση από κλασικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. κλασικό τραπεζικό
δάνειο) ή άλλους επαγγελματίες χρηματοδότες (π.χ.
προγράμματα δημόσιας χρηματοδότησης,
επενδυτές).

Νέες μορφές χρηματοδότησης, όπως το
crowdfunding, αποτελούν επίσης μια δυνατότητα να
ξεκινήσετε τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας.



Ποια μορφή χρηματοδότησης είναι η σωστή;

Αυτή η απάντηση μπορεί επίσης να είναι πολύ 
διαφορετική, γιατί ποια χρηματοδότηση είναι
η κατάλληλη για εσάς εξαρτάται από διάφορους
 παράγοντες.

Κάθε μορφή χρηματοδότησης έχει πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα, και ανάλογα με τη χρηματοδότηση πρέπει να
πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση διαφέρει ως προς το πόσο
γρήγορα λαμβάνετε τα χρήματα, πόσο υψηλό είναι το ποσό
της χρηματοδότησης και αν πρέπει να παράσχετε άμεσο
αντάλλαγμα γι' αυτήν (π.χ. μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή
δικαιωμάτων συναπόφασης).

Ξεκινήστε λοιπόν πάντα αναρωτώμενοι ποια μορφή
χρηματοδότησης είναι η καταλληλότερη για αυτό που έχετε
στο μυαλό σας.



Εκκίνηση

Ο όρος bootstrapping χρησιμοποιείται όταν οι ιδρυτές έχουν 
έχουν χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική τους ιδέα
αποκλειστικά με δικά τους κεφάλαια. 
Ωστόσο, το bootstrapping είναι συνήθως κατάλληλο
μόνο εάν η νεοφυής επιχείρηση μπορεί να υλοποιηθεί με
διαχειρίσιμους οικονομικούς πόρους (έως 50.000 ευρώ).

Η επιχείρηση μπορεί συνήθως να
δημιουργηθεί μόνο αργά, εάν
είναι απαραίτητο οι
ανταγωνιστές μπορούν να σας
προσπεράσουν.
Δεν υπάρχει πρόσβαση στην
τεχνογνωσία και τα δίκτυα που
φέρνουν οι επενδυτές. 
Εάν αποτύχετε, τα χρήματα που
έχετε εξοικονομήσει χάνονται.

Μειονεκτήματα
Δεν χρειάζεται να
συμβιβαστείτε, επειδή δεν
εξαρτάστε οικονομικά από
κανέναν. 
Γλιτώνετε τις υψηλές
πληρωμές τόκων.

Πλεονεκτήματα



Οικογένεια & Φίλοι

Άνθρωποι από το κοινωνικό περιβάλλον προσφέρουν συχνά
οικονομική υποστήριξη για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Οι
όροι είναι συνήθως ευνοϊκότεροι από εκείνους που
προσφέρουν οι επαγγελματίες χρηματοδότες. 
Συνήθως, τα χρήματα παρέχονται ως δάνειο (συχνά
ακόμη και άτοκα) ή ως μετοχικό κεφάλαιο.

Εάν η επιχειρηματική σας ιδέα
αποτύχει, η ιδιωτική σχέση
μπορεί να είναι τεταμένη. 
Ενημερώστε εκ των προτέρων τον
εαυτό σας και τους υποστηρικτές
σας για τους κινδύνους και
καταγράψτε όλες τις συμφωνίες
σε γραπτή σύμβαση.

Μειονεκτήματα
Πιο ελκυστικοί όροι σε
σχέση με τους επαγγελματίες
δανειστές.

Πλεονεκτήματα



Πιστώσεις & Δάνεια

Το κλασικό τραπεζικό δάνειο καλύπτει συνήθως ποσά
μεταξύ 25.000 και 300.000 ευρώ.

Τα τραπεζικά δάνεια
χορηγούνται συνήθως μόνο
όταν το έργο σας έχει
προχωρήσει στο σημείο
όπου σύντομα θα υπάρξουν
κέρδη.

Μειονεκτήματα
Σχεδιασμός ασφάλειας:
Αποπληρώνετε το δάνειο σε
καθορισμένο χρονικό
διάστημα με σταθερό
επιτόκιο.
Οι τράπεζες δεν λαμβάνουν
μετοχές και δεν έχουν λόγο
στη διαχείριση.

Πλεονεκτήματα



Χρηματοδότηση δανείων

Τα προωθητικά ή χρηματοδοτικά δάνεια είναι
παρόμοια με το κλασικό τραπεζικό δάνειο. 
παρόμοια. Ωστόσο, τα χρήματα προέρχονται από
δημόσιες πηγές, π.χ. υπουργεία. 
Τα ιδρύματα αυτά επιδιώκουν πρωτίστως πολιτικούς
στόχους, γι' αυτό και οι οικονομικοί όροι είναι
συνήθως πιο ευνοϊκοί.

Είναι πιθανόν τα δάνεια
προώθησης να είναι
συνδεδεμένα με συγκεκριμένα
θεματικά πεδία και η χορήγηση
της χρηματοδότησης να είναι
λιγότερο ελεύθερη.

Μειονεκτήματα
Χαμηλά επιτόκια, μεγάλες
περίοδοι αποπληρωμής
Η αποπληρωμή συχνά δεν
αρχίζει πριν από δύο χρόνια.

Πλεονεκτήματα



Crowdfunding & Crowdinvesting

Το Crowdfunding χρησιμοποιεί τη δύναμη του πλήθους. 
Παρουσιάζετε την ιδέα σας σε μια πλατφόρμα crowdfunding 
(π.χ. Kickstarter ή crowdfunding), ελπίζοντας ότι πολλοί
άνθρωποι θα σας υποστηρίξουν με ένα μικρό χρηματικό ποσό.

Το Crowdinvesting είναι μια παραλλαγή του crowdfunding
που έχει καθιερωθεί ως μια σημαντική επιλογή
χρηματοδότησης.
Με το crowdinvesting, οι επενδυτές λαμβάνουν ως αντάλλαγμα
οικονομική αποζημίωση, π.χ. ένα ποσοστό συμμετοχής στα
μελλοντικά κέρδη. Κατά κανόνα, ωστόσο, δεν λαμβάνουν
κανένα λόγο επί του θέματος.

Έχουν μικρή ασφάλεια
προγραμματισμού, επειδή
δεν είναι προβλέψιμο το
ποσό που θα επιτευχθεί
μέσω του crowdfunding.

Μειονεκτήματα
Πολλοί υποστηρικτές
αποφασίζουν με βάση τη
συμπάθεια και όχι με βάση
τις οικονομικές προοπτικές
επιτυχίας.

Πλεονεκτήματα



Επιχειρηματικό κεφάλαιο (VC)

Επιχειρηματικό κεφάλαιο σημαίνει ότι μια εταιρεία
επενδύει χρήματα από ένα ταμείο επενδύει σε
νεοσύστατες και νέες επιχειρήσεις. 
Η επένδυση μπορεί να είναι αρκετές 100.000 ευρώ.

Τα κεφάλαια επιχειρηματικού
κινδύνου συχνά αναμένουν
μετοχές στην εταιρεία, συχνά δε
και δικαιώματα συναπόφασης. 
Ο στόχος των VC είναι η έξοδος:
δηλαδή, θέλουν να αποχωρήσουν
μετά από ένα καθορισμένο
χρονικό διάστημα με όσο το
δυνατόν περισσότερα κέρδη.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
ισχυρές πιέσεις.

Μειονεκτήματα
Είναι δυνατή η
χρηματοδότηση πολύ
υψηλών ποσών.

Πλεονεκτήματα



Επιχειρηματικοί άγγελοι

Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι ιδιώτες που επενδύουν τα
περιουσιακά τους στοιχεία σε νεοσύστατες επιχειρήσεις. 
Συχνά, οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι ενεργοί ή πρώην
επιχειρηματίες που έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για την ιδέα
σας. Οι επενδύσεις κυμαίνονται από 25.000 έως αρκετά
100.000 ευρώ. Σε αντίθεση με τα VC, οι επιχειρηματικοί
άγγελοι λαμβάνουν επίσης αποφάσεις με βάση τα προσωπικά
συμφέροντα και τη συμπάθεια και όχι αποκλειστικά με βάση τις
οικονομικές προοπτικές επιτυχίας.

Οι επιχειρηματικοί άγγελοι
θέλουν επίσης να
αποχωρήσουν μετά από
μερικά χρόνια με κέρδος.

Μειονεκτήματα
Οι επιχειρηματικοί άγγελοι
παρέχουν πρόσβαση στο
δίκτυό τους και συχνά
υποστηρίζουν με τη δική
τους εμπειρογνωμοσύνη.

Πλεονεκτήματα



Προγράμματα θερμοκοιτίδων και επιταχυντών

Ένα πρόγραμμα θερμοκοιτίδας δεν είναι μια κλασική 
οικονομική στήριξη. 
Θερμοκοιτίδα σημαίνει θερμοκοιτίδα. Αυτό σημαίνει ότι εσείς (και
η ομάδα σας) πρέπει να μετατρέψετε την ιδέα σας, με
επαγγελματική υποστήριξη από μέντορες και προπονητές, σε μια
εφικτή επιχειρηματική ιδέα.
Τα προγράμματα επιτάχυνσης λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με
τα προγράμματα θερμοκοιτίδας, αλλά συνήθως ξεκινούν στη
φάση ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση της εκκίνησης είναι τυπική.
Σε αντίθεση με τις θερμοκοιτίδες, των οποίων οι χορηγοί είναι
συνήθως δημόσια ιδρύματα ή πανεπιστήμια, τα προγράμματα
επιτάχυνσης συχνά υποστηρίζονται από εταιρείες.

Δεν υπάρχουν υψηλά ποσά
χρηματοδότησης.

ΜειονεκτήματαΠρόσβαση σε επαγγελματικές
συμβουλές εκκίνησης και
υποστήριξη για την
ανάπτυξη μιας
επιχειρηματικής ιδέας.

Πλεονεκτήματα



Διαγωνισμοί εκκίνησης

Τα χρηματικά έπαθλα των διαγωνισμών εκκίνησης 
κυμαίνονται μεταξύ 
μερικές χιλιάδες ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Όμως οι
διαγωνισμοί αφορούν περισσότερα από το χρηματικό έπαθλο.
Με τη συμμετοχή σας, μπορείτε να τραβήξετε την προσοχή
στην επιχειρηματική σας ιδέα και να προσελκύσετε επενδυτές. 
Σε πολλούς διαγωνισμούς, το βραβείο περιλαμβάνει επίσης
εκτεταμένες συμβουλές για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
και πρόσβαση σε καθιερωμένα δίκτυα νέων επιχειρήσεων.

Το χρηματικό έπαθλο
συνήθως δεν είναι αρκετό
για να χρηματοδοτήσει
πλήρως την επιχειρηματική
σας ιδέα.

Μειονεκτήματα
Μαθαίνετε να παρουσιάζετε
την επιχειρηματική σας ιδέα.
Γνωρίζετε στους πιθανούς
επενδυτές την επιχειρηματική
σας ιδέα. 
Οι καλές κατατάξεις σε
διαγωνισμούς αποτελούν
ένδειξη ποιότητας για την
επιχειρηματική σας ιδέα.

Πλεονεκτήματα



https://gruenderplattform.de/finanzierung-und-
foerderung/startup- finanzierung#venture-capital
https://www.gruenderkueche.de/fachartikel/10-
moeglichkeiten-ihr- startup-oder-ihre-geschaeftsidee-
zu-finanzieren/

Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας αν θέλετε
να μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης και χρηματοδότησης

https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019
https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019

