Przedsi?biorstwo do biegu, gotowi, START
Firmy wytrwale d???ce do mety, na jej ko?cu zwykle odnajduj? swój sukces. Jednak, aby si? rozwija? i sukcesywnie i?? do przodu potrzebne s?
?rodki, które w ka?dym wypadku sprowadzaj? si? do ?kasy?.Nawet najlepiej przygotowany zawodnik, maj?cy opracowan? strategi? dzia?ania,
posiadaj?cy sprz?t i sztab ludzi, nie wystartuje w maratonie, jakim jest funkcjonowanie na rynku, je?li nie b?dzie mia? na to odpowiednich ?rodków
finansowych. Rodzi si? wi?c pytanie sk?d przedsi?biorstwo na pocz?tku swojej drogi ma wzi?? gotówk? na rozkr?cenie swojej dzia?alno?ci?
Sposoby na finansowanie dzia?alno?ci gospodarczej
Istniej? dwie podstawowe metody na finansowanie dzia?alno?ci gospodarczej, nie tylko tej, która dopiero startuje na rynku. Mo?emy podzieli? je na
metody wewn?trzne i zewn?trzne. Do wewn?trznych ?róde? finansowania zalicza si? ?rodki w?asne oraz bie??ce wp?ywy ze sprzeda?y
oferowanych us?ug i produktów, jednak na pocz?tku dzia?alno?ci raczej ci??ko o wysokie zyski na tym polu. Zewn?trznymi metodami finansowania
z kolei mog? by? kredyty krótko- i d?ugoterminowe, po?yczki czy wszelkiego rodzaju dotacje, z których korzysta coraz wi?cej przedsi?biorców.
Kredyty i po?yczki
Najpowszechniejsz? form? zapo?ycze? w baku s? kredyty i po?yczki. Jaka jest mi?dzy nimi ró?nica? Zarówno w kredycie i w po?yczce chodzi o
zaci?ganie d?ugu. Pierwsza oraz kluczowa ró?nica zwi?zana jest z tym, kto nam tych pieni?dzy po?ycza. W przypadku po?yczki mo?e to by?
praktycznie ka?dy ? osoba fizyczna, bank, parabank czy spó?dzielcza kasa oszcz?dno?ciowa. Jedynym zastrze?eniem jest to, ?e podmiot taki nie
mo?e po?ycza? pieni?dzy, które do niego nie nale??. Z kolei je?li chodzi o kredyt, to prawo do ich udzielania posiadaj? jedynie instytucje finansowe.
?rodki, które przeznaczaj? one na kredyty pochodz? z depozytów ich klientów i fizycznie nie s? w?asno?ci? danej instytucji.
Rodzaje kredytów przeznaczonych dla firm to m. in.: kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, kredyt p?atniczy, kredyt pomostowy, kredyt preferencyjny,
kredyt hipoteczny, linia kredytowa.
Je?li chodzi o po?yczki dla firm, to ich forma i warunki jej udzielania podyktowane s? przez dany podmiot.
Dotacje
Od 2005 roku kiedy to Polska wesz?a do Unii Europejskiej otworzy?y si? nowe mo?liwo?ci przed przedsi?biorcami poszukuj?cymi sposobów na
sfinansowanie swojej dzia?alno?ci. Popularne w ostatnim czasie po?yczki i kredyty JEREMIE (ang. Joint European for Micro to Medium Enterprises)
pozwalaj? pozyska? firmom ?rodki unijne na finansowanie inwestycji do spe?nienia ich indywidualnych potrzeb.
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