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Το Microfinance στην Ευρώπη

ADIE

•

Πρωτοπόρος κι ηγέτης μικροπιστώσεων στην Γαλλία

•

Έχει track record 25 ετών με δράσεις που έχουν εξασφαλίσει την αξιοπιστία κι
εμπιστοσύνη στο ευρύτερο οικοσύστημα

•

Το 2013 δημιούργησε 10.200 νέες θέσεις εργασίας (200/εβδομάδα). Το πιο επιτυχημένο
παράδειγμα αφορά κάποιον που δημιούργησε 600 θέσεις εργασίας με ένα αρχικό δάνειο
4,000€.

•

Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην σύσταση μικροπιστωτικών οργανισμών σε άλλες
χώρες (Βέλγιο, Τσεχία, Τυνησία τα πιο πρόσφατα παραδείγματα)

•

Έχει υποστήριξη (Task Force) και επαφές στην ΕΕ

•
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Action Finance Initiative- AFI
Η AFI (Action Finance Initiative) είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε στην
Ελλάδα το 2014 υπό την αιγίδα της ActionAid Ελλάς (http://www.actionaid.gr/) και της Γαλλικής
οργάνωσης Adie (http://www.adie.org/)

Σκοπός της είναι:
Να εισάγει το microfinance στην Ελλάδα
Να καταπολεμήσει τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό
Να δημιουργήσει θέσεις εργασίας
Να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει ΔΩΡΕΑΝ με επιχειρηματικές συμβουλές
Να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
Να προτείνει πρακτικές βελτίωσης στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα και να προβάλλει την μικρο-επιχειρηματικότητα και τις μικροπιστώσεις ως μέσο επίτευξης οικονομικής ένταξης κοινωνικών ομάδων που σήμερα είναι
αποκλεισμένες από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
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Η AFI υποστηρίζει τον ενδιαφερόμενο υφιστάμενο ή μελλοντικό επιχειρηματία
στη δημιουργία ενός επιχειρησιακού πλάνου (business plan) και προσφέρει
εκπαίδευση πάνω στα οικονομικά, λογιστικά και φοροτεχνικά
χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής ιδέας. Αυτό γίνεται με κατ' ιδίαν 1:1
συναντήσεις για να κριθεί και επιβεβαιωθεί η βιωσιμότητα και η κερδοφορία της
επιχειρηματικής ιδέας και να γίνει η επιλογή του πιο κατάλληλου νομικού
πλαισίου της υπό ίδρυση εταιρείας (ατομική, ΕΠΕ, ΙΚΕ, αγροτική κ.ο.κ).
Σε δεύτερο στάδιο διοργανώνονται πιο στοχευμένα σεμινάρια και εκπαιδεύσεις
βάσει των αναγκών των υποψήφιων δικαιούχων, όπως για παράδειγμα γνώση και
έρευνα αγοράς, διαφήμιση και marketing, σύνταξη προϋπολογισμού και
ταμειακών ροών, πρακτικές αποταμίευσης κλπ.
Σε τρίτο στάδιο και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια, ο ενδιαφερόμενος
μπορεί να προχωρήσει σε αίτηση για δάνειο. Η AFI συνεργάζεται με την
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για δανειοδότηση σε νεοσύστατες ή
υφιστάμενες μικρο-επιχειρήσεις με ποσά μέχρι 10.000 ευρώ.

ΣΕΛΙΔΑ 4

Τα κριτήρια για την δανειοδότηση είναι τα εξής:
1. Το σύνολο της επένδυσης/προϋπολογισμού να μην ξεπερνάει τις €20.000,
2. Η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη σε εμπορικό μητρώο την στιγμή που θα
δοθεί το δάνειο,
3. Η δραστηριότητα να είναι νόμιμη,
4. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πλειοψηφία των μετοχών (majority stake)
στην επιχείρηση,
5. Ο ενδιαφερόμενος είναι επιθυμητό να έχει καθαρό μητρώο στον Τειρεσία
5. Ο ενδιαφερόμενος να έχει εγγυητή για το 50% της συνολικής αξίας του
δανείου που επιθυμεί.
Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος της δραστηριότητας, αρκεί αυτή να είναι
νόμιμη.
Αφού εκταμιευθεί το δάνειο, ο μικροεπιχειρηματίας λαμβάνει συνεχή υποστήριξη
από την AFI και μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή στοχευμένες
συμβουλευτικές υπηρεσίες από ένα ευρύ δίκτυο συμβούλων της AFI μέχρι και την
αποπληρωμή του δανείου.
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Δεν υπάρχει κανένα κόστος για τις συμβουλευτικές αυτές υπηρεσίες ούτε πριν
ούτε μετά την εκταμίευση του δανείου.
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Interested???
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