∆ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου
προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για
την επιδότηση και την εγγύηση των
κεφαλαίων κίνησης.
Το νέο πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει
άµεσα, εντός του µήνα.

Έχει η επιχείρηση σας
ανάγκη ρευστότητας;
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Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου προγράµµατος;
Άτοκο κεφάλαιο κίνησης για την επιχείρηση
Το Ταµείο Εγγυοδοσίας παρέχει επιδότηση που θα καλύπτει πλήρως το επιτόκιο
(προκαθορισµένο επιτόκιο Euribor+2,1 µονάδες+0,6 εισφ. Ν.125/75)
•

• Το δάνειο είναι εγγυηµένο
Το Ταµείο Εγγυοδοσίας παρέχει εγγύηση έως 80% χωρίς την παροχή επιπλέον εξασφαλίσεων
από την επιχείρηση στη τράπεζα
• Το ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνησης µπορεί να φτάσει το 30% του µέσου κύκλου
εργασιών της εταιρίας των τριών τελευταίων ετών µε ανώτατο όριο δανείου 350.000€
•

Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης θα είναι 3 έτη

• Η προµήθεια του Ταµείου Εγγυοδοσίας θα είναι σταθερή 1% επί της εγγύησης και θα
καταβάλλεται εφάπαξ
• Η κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωµα να υποβάλλει µία φορά αίτηση έτσι ώστε να
επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις
Ένα παράδειγµα:
Μια εµπορική επιχείρηση µε µέσο τζίρο τριετίας €150.000 απευθύνεται σε όποια συνεργαζόµενη
τράπεζα επιθυµεί. Η τράπεζα αξιολογεί την επιχείρηση γνωρίζοντας όµως ότι πληροί τις ελάχιστες
προϋποθέσεις του νέου προγράµµατος. Η τράπεζα µπορεί να εγκρίνει δάνειο έως €45.000 χωρίς
να υποθηκεύσει την όποια περιουσία του επιχειρηµατία ή να ζητήσει οποιαδήποτε άλλη
εξασφάλιση. Το επιτόκιο είναι δεδοµένο και επιβαρύνει µόνο το Ταµείο Εγγυοδοσίας.
Ποιους αφορά το πρόγραµµα επιδότησης επιτοκίου και εγγύησης για κεφάλαια κίνησης;
• Υγιείς επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον τρεις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις και
τρία συνεχόµενα χρόνια κερδοφορίας
• Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 50 άτοµα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών
έως 10 εκατ. €.
• Όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονοµίας (το Ταµείο Εγγυοδοσίας ακολουθεί τον
κανονισµό de minimis της Ε.Ε. (1998/2006) σύµφωνα µε τον οποίο εξαιρείται η αλιεία, οι
υδατοκαλλιέργειες και η γεωργική παραγωγή και κτηνοτροφία)
• Επιχειρήσεις όλων των εταιρικών µορφών και ελεύθερους επαγγελµατίες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
• Είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Μία επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν: α) δεν
έχει συµµετοχή 25% ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση, β) το 25% ή περισσότερο
του κεφαλαίου της ανήκει σε µία άλλη επιχείρηση ή σε δηµόσιο οργανισµό ή από
κοινού σε πολλές συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή σε δηµόσιους οργανισµούς, πλην
ορισµένων εξαιρέσεων, γ) δεν καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ούτε
περιλαµβάνεται στους λογαριασµούς επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιηµένους
λογαριασµούς και συνεπώς δεν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση.

Ποιες επιχειρήσεις δεν αφορά:
• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πρωτογενή τοµέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες,
γεωργική παραγωγή και κτηνοτροφία)
• Επιχειρήσεις που διατηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας (πλανόδιοι, περίπτερα…)
• Επιχειρήσεις που η τράπεζα αξιολογεί αρνητικά ως προς τη βιωσιµότητα τους και την
ικανότητά τους να αποπληρώσουν το δάνειο λόγο επιβαρυµένων λοιπών στοιχείων (µεγάλες
οφειλές, Τειρεσίας…).
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις φτάνουν για την σύναψη δανείου;
Με τις ελάχιστες προϋποθέσεις η επιχείρηση αλλά και η τράπεζα γνωρίζουν ότι η συγκεκριµένη
επιχείρηση είναι επιλέξιµη για την εγγύηση και την επιδότηση του ΤΕΜΠΜΕ. Το γεγονός αυτό
ενισχύει σηµαντικά τη θέση της επιχείρησης απέναντι στη τράπεζα. Η τράπεζα ωστόσο οφείλει
να αξιολογήσει την επιχείρηση ως προς τη βιωσιµότητα της και την δυνατότητα αποπληρωµής
του κεφαλαίου. Υπενθυµίζεται ότι η εγγύηση του Ταµείου Εγγυοδοσίας δεν εγγυάται την
σύναψη του δανείου.
Η εγγύηση δεν είναι δάνειο.
Ποιο το όφελος της επιχείρησης;
Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ελάχιστες αυτές προϋποθέσεις, θα έχουν την δυνατότητα να
αποκτήσουν άτοκο δάνειο για να το χρησιµοποιήσουν όπως αυτές κρίνουν. Θα µπορούν να
καλύψουν τρέχουσες ανάγκες τους, να αναχρηµατοδοτήσουν υφιστάµενα δάνεια, να
πληρώσουν προµηθευτές, ή άλλες υποχρεώσεις τους. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να
αξιοποιήσουν χρήµατα ή ακίνητη περιουσία που ενδεχοµένως ήταν δεσµευµένα ως κάλυψη για
άλλα δάνεια ή που θα τους δέσµευε η τράπεζα για το συγκεκριµένο δάνειο αν δεν είχαν την
εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ.
Το νέο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ είναι καινοτόµο:
9 Επιδοτούνται για πρώτη φορά οι τόκοι σε κεφάλαια κίνησης
9 Σε περίπτωση κατάπτωσης το ΤΕΜΠΜΕ καταβάλλει το εγγυηµένο ποσό στην τράπεζα
άµεσα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες (δεν ασκεί την ένσταση διζήσεως)
9 Η διαδικασία υποβολής θα γίνεται µε ηλεκτρονική αίτηση µέσω τράπεζας ή απευθείας από
την επιχείρηση χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις (απάντηση το πολύ σε 10 ηµέρες)
9 Η επιχείρηση δεν θα παρέχει καµία άλλη εξασφάλιση

Ενηµερωθείτε
για το νέο πρόγραµµα του
Ταµείου Εγγυοδοσίας
και ενισχύστε την ρευστότητα
της επιχείρησή σας
µε τους ευνοϊκότερους όρους!

Το ΤΕΜΠΜΕ µε το νέο καινοτόµο πρόγραµµα στοχεύει:
στην ενίσχυση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
διασφαλίζοντας την βιωσιµότητά τους
στην διατήρηση της απασχόλησης
στην διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΕ/ΠΜΕ στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε ευνοϊκούς όρους

Το Ταµείο Εγγυοδοσίας είναι ανώνυµη εταιρεία του Ελληνικού δηµοσίου που
λειτουργεί από το 2004 και έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε
µετοχικό κεφάλαιο €240 εκατ. €. Στόχος του Ταµείου Εγγυοδοσίας είναι η
διευκόλυνση της πρόσβασης των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων σε
χρηµατοδότηση παρέχοντας εγγυήσεις υπέρ των µικροµεσαίων στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και επιδοτώντας το επιτόκιο των δανείων.
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