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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Μια νέα εταιρική μορφή : Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι αλλαγές που συντελούνται
στην οικονομία και γενικότερα στο οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας, είναι
έντονες, ισχυρές, έχουν βάθος και πλάτος, και το σπουδαιότερο είναι ότι
έχουν μέσο-μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των μεταβολών αυτών,
προωθείται η θέσπιση μιας νέας εταιρικής μορφής, η οποία είναι η Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.). Η δομή της μορφής αυτής περιλαμβάνεται
στο πολυνομοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης, του οποίου η ψήφιση αναμένεται
το προσεχές διάστημα. Αυτή η νέα νομική μορφή εταιρίας που προωθείται,
στοχεύει στα δεδομένα που κυριαρχούν και διαμορφώνονται στην
Ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, έχει αναγνωρισθεί ότι η ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας, και ιδιαίτερα της εξωστρεφής επιχειρηματικότητας, αποτελεί έναν
σημαντικό παράγοντα για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας συνολικά.
Έτσι, ως ένα εργαλείο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του παράγοντα της
επιχειρηματικότητας, επιλέχθηκε η προώθηση αυτής της νέας εταιρικής οντότητας, η οποία από
τα χαρακτηριστικά της, διευκολύνει και υποστηρίζει την επιχειρηματική δράση και πρωτοβουλία.
Ειδικότερα, τα βασικά χαρακτηριστικά της Ι.Κ.Ε. σε σχέση με τις άλλες εταιρικές μορφές του
εμπορικού δικαίου είναι α) το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο (το οποίο μπορεί να είναι ακόμη και
1 ευρώ) β) η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής με το εταιρικό κεφάλαιο και γ) η ευελιξία
στην δομή λειτουργίας της.
Με τα χαρακτηριστικά αυτά η Ι.Κ.Ε. στοχεύει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μικρών και
μεσαίων εταιρικών σχημάτων τα οποία διαφέρουν τόσο στην λειτουργία, όσο και στην δομή
από τις άλλες εταιρικές μορφές των κεφαλαιουχικών εταιριών. Επιπλέον, η σύσταση της Ι.Κ.Ε.
στην Ελληνικό εταιρικό περιβάλλον, βρίσκεται σε συγχρονισμό με την υπάρχουσα τάση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, για την θέσπιση ενός ευρωπαϊκού τύπου «ιδιωτικής» εταιρίας, ο οποίος θα
προορίζεται αμιγώς για τα μικρομεσαία σχήματα (Societas Privata Europea).
Η. Ι.Κ.Ε. πρόκειται να αποτελέσει τον συνδετικό ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ των μεγάλων και μικρών
εταιριών, με την δομή της να μοιάζει με αυτή των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), αλλά
χωρίς να εμπίπτει πλήρως στις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές νομικές διατάξεις που διέπουν αυτή
την εταιρική μορφή της περιορισμένης ευθύνης.
Η Ι.Κ.Ε. εντάσσεται από τον ορισμό της στις κεφαλαιουχικές, και όχι στις προσωπικές, εταιρίες,
με το κεφάλαιο της να μπορεί να ξεκινά από το 1 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν
μπορεί να ορισθεί υψηλότερο εταιρικό κεφάλαιο. Όμως η ύπαρξη του χαμηλού κεφαλαίου, δεν
συνεπάγεται την προστασία των εταίρων, μέσω του περιορισμένου εταιρικού κεφαλαίου, από
τους δανειστές της Ι.Κ.Ε.
Αντίθετα, προβλέπεται η προστασία των δανειστών, και του κύρους της Ι.Κ.Ε. , είτε το κεφάλαιο
της είναι 1 ευρώ, 1.000 ευρώ, είτε 100.000 ευρώ, μέσω εναλλακτικών δυνητικών ή υποχρεωτικών
μηχανισμών, όπως είναι η εγγυητική εισφορά από την πλευρά των εταίρων. Έτσι δίδεται η
δυνατότητα, για την εκκίνηση και έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χωρίς αυξημένα
κεφάλαια, αλλά και με την δέουσα φερεγγυότητα που απαιτεί η υγιής επιχειρηματικότητα.
Ταυτόχρονα η εταιρική συμμετοχή αποσυνδέεται από το εταιρικό κεφάλαιο. Αυτό συνεπάγεται
ότι η εταιρική αναλογική, ποσοστιαία, συμμετοχή των εταίρων προσδιορίζεται από ένα σύνολο
εισφορών, το οποίο περιλαμβάνει, μετρητά, εγγυήσεις και την προσφορά εργασίας, και όχι
αποκλειστικά το χρηματικό κεφάλαιο. Τα συνολικά εταιρικά μερίδια της Ι.Κ.Ε. είναι ίσα σε ισχύ
και αξία, και από αυτά απορρέουν τα ίδια δικαιώματα.
Η ευελιξία στην δομή της Ι.Κ.Ε. προέρχεται από την δυνατότητα να διαμορφωθεί ένα μίγμα
εισφορών και εισροών στο εταιρικό σχήμα, ανάλογα με τις διαθέσεις και τις βλέψεις των
εταίρων.. Έτσι μπορεί η Ι.Κ.Ε. να μοιάζει περισσότερο ως μια Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) ή Ε.Π.Ε., αν
οι εισφορές στο εταιρικό κεφάλαιο είναι μόνο χρηματικές, ενώ αν επιλεγεί διαφορετικό μίγμα
εισφορών με εγγυητικές εισφορές ή/και εργασία, τότε η Ι.Κ.Ε. θα εμφανίζεται περισσότερο ως
μία προσωπική εταιρία (Ομόρρυθμη ή/και Ετερόρρυθμη – Ο.Ε./Ε.Ε.).
Αυτή η ευελιξία στην δομή και τη λειτουργία της Ι.Κ.Ε. παρέχει την δυνατότητα να φιλοξενηθεί
σχεδόν κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και δραστηριότητα μεσαίου και μικρού μεγέθους.
Αποτελεί βεβαιότητα, ότι αυτός ο νέος εταιρικός θεσμός δεν θα οδηγήσει την Ελληνική
οικονομία στην ανάκαμψη και στην αντιστροφή της τρέχουσας πτωτικής πορείας της. Αποτελεί
όμως ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, που όταν και οι άλλες
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες του εγχώριου περιβάλλοντος το επιτρέψουν, θα συνδράμει
με την σειρά του, στην αναμόρφωση της Ελληνικής οικονομίας.
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