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Πανδημία Covid-19 - μέτρα χρηματοδοτικής στήριξης γερμανικών νεοφυών επιχειρήσεων 
 

Το αρμόδιο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi) ανακοίνωσε την 1η 
Απριλίου τ.έ. ειδικό «πακέτο» μέτρων ενίσχυσης, συνολικού ύψους €2 δις, για τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις (startups) που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του BMWi, τα εν λόγω μέτρα είναι στοχευμένα για τη στήριξη των 
τεχνολογικών startups, οι ιδιαίτερες ανάγκες των οποίων συχνά διαφέρουν από εκείνες των 
«κλασικών» μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε πιο παραδοσιακούς 
οικονομικούς κλάδους, όπως η μεταποίηση, οι κατασκευές, η προσφορά υπηρεσιών κ.λπ. Με τα 
μέτρα αυτά η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση επιδιώκει την ουσιαστική στήριξη των startups, που 
αποτελούν την κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και της γερμανικής τεχνολογικής πρωτοπορίας, 
και αφετέρου τη διασφάλιση θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη γερμανική 
οικονομία. 

Τα μέτρα που ανακοίνωσε το BMWi προβλέπουν: 

i. την παροχή πρόσθετης κρατικής χρηματοδότησης στα δημόσια Επενδυτικά Ταμεία ή/και στα 
«Υπερταμεία»/”Fund of Funds”, όπως π.χ. στο Επενδυτικό Ταμείο “KfWCapital”, στην ομώνυμη 
κρατική Επενδυτική Τράπεζα, στο γερμανικό «βραχίονα» του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού 
Ταμείου/EIF, στις κρατικά συγχρηματοδοτούμενες Εταιρείες Επενδυτικών Κεφαλαίων/VC “High-
Tech Gründer fonds” και “Coparion”, με σκοπό να αυξηθεί η κρατική συμμετοχή στα τρέχοντα ή 
υπό εξέταση επενδυτικά σχέδια. 

ii.Την ενίσχυση των ειδικά αμιγώς δημοσίου συμφέροντος Υπερταμείων “KfWCapital” και “EIF 
(Germany)” με επιπλέον κρατικά κονδύλια, προκειμένου να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που 
λόγω της οικονομικής συγκυρίας προκαλούν -ή θα προκαλέσουν- πιθανές αποχωρήσεις ιδιωτών 
επενδυτών από συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά σχέδια. 

iii.Τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια ειδικώς για πολύ νεαρά startups και 
νέους επιχειρηματίες/ελεύθερους επαγγελματίες με καινοτόμα προϊόντα, οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ίδια κεφάλαια και δεν έχουν λάβει ακόμη κάποιου είδους χρηματοδότηση. 

Από πλευράς Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας υπογραμμίστηκε ότι αυτά σχεδιάστηκαν ως 
συμπληρωματικά των υπαρχόντων κρατικών προγραμμάτων χρηματοδότησης των εγχώριων 
τεχνολογικών/καινοτομικών startups. Τέλος, το BMWi σημείωσε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, 
όπως όλες οι εγχώριες εταιρείες, έχουν πρόσβαση στα γενικότερα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης 
της ρευστότητας των ΜΜΕ, που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. 


