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ΘΕΜΑ : Η Ισπανία θα συνεισφέρει 1 δισ. ευρώ σε νέο ευρωπαϊκό Ταμείο για την 

υποστήριξη κορυφαίων τεχνολογικών startups 

Πρώτη Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

Ισπανίας, κα Nadia Calviño, επισημοποίησε την έναρξη υλοποίησης της πρωτοβουλίας European 

Tech Champions (ETCI), σε κοινή δήλωση με τους Υπουργούς Οικονομικών της Γερμανίας 

Christian Lindner, της Γαλλίας Bruno Le Maire, της Ιταλίας Giancarlo Giorgetti και του Βελγίου 

Vincent Van Peteghem,  στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Eurogroup.  

Το νέο ευρωπαϊκό επενδυτικό Ταμείο που δημιουργείται με βάση την ως άνω πρωτοβουλία για 

τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων σε κλάδους τεχνολογίας αιχμής αναμένεται να διευκολύνει την 

χρηματοδότηση για τις πλέον καινοτόμες νεοφυείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 

Ευρώπη, με ευρωπαϊκά κεφάλαια, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα 

που να επιτρέπει την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων τεχνολογιών αιχμής σε παγκόσμια κλίμακα. 

Σημειώνεται ότι το νέο επενδυτικό Ταμείο διαθέτει ήδη δεσμεύσεις κεφαλαίων συνολικού ύψους 

3,75 δισ. από κράτη μέλη της Ε.Ε., συγκεκριμένα την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία 

και το Βέλγιο, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

Επισημαίνεται ότι ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε ήδη, στο Υπουργικό Συμβούλιο της 7ης  

Φεβρουαρίου τ.ε., αρχική συνεισφορά της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ για το εν λόγω Ταμείο. Σε 

δεύτερη φάση, οι συνολικές δεσμεύσεις κεφαλαίων για τη συνεισφορά της Ισπανίας στο Ταμείο 

θα φτάσουν φέτος το 1 δισ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Next Tech, μιας πρωτοβουλίας στο πλαίσιο 

του Σχεδίου Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε., με σκοπό την 

προώθηση της ανάπτυξης ευρωπαϊκών καινοτόμων ψηφιακών επενδυτικών σχεδίων με μεγάλο 

οικονομικό – τεχνολογικό αντίκτυπο, καθώς και των επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες εταιρείες 

(scale-ups) δια της ενίσχυσης των μέσων δημόσιας χρηματοδότησης, συνδυασμένων με την 

προσέλκυση διεθνών επενδυτικών Ταμείων και την ενδυνάμωση του τομέα χρηματοδοτήσεων 

επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου. 

Τονίζεται πως οι νεοφυείς επιχειρήσεις αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα για την προώθηση της 

στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και, σύμφωνα με την ισπανική οπτική, μέσω της εν λόγω 

πρωτοβουλίας, οι ισπανικές νεοφυείς εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε πρόσθετη εναλλακτική 

χρηματοδότηση. Κυρία Calviño τόνισε ότι η πρωτοβουλία «θα προσφέρει στις πιο καινοτόμες 

νεοφυείς επιχειρήσεις το κεφάλαιο που χρειάζονται για να μεγεθυνθούν και να ηγηθούν του 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος παγκοσμίως». Όπως συμπλήρωσε η κα Calviño, «οι startups 

αποτελούν ουσιαστικό κεφάλαιο της στρατηγικής μας αυτονομίας και με αυτή τη συμφωνία θα 

συμβάλουμε στην ενίσχυσή της. Είναι μια επένδυση στο μέλλον μας». Η πρωτοβουλία ETCI 

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Avda. Dr. Arce 24-28002 Μαδρίτη, https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-
upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840, ecocom-madrid@mfa.gr 

 
 
 

συμπληρώνει σειρά πρωτοβουλιών που προωθούνται από το ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών 

Υποθέσεων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού μέσω του Κρατικού Ινστιτούτου Πιστώσεων (ICO), 

για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης ισπανικών εταιρειών σε όλα τα στάδια των επενδύσεων 

κεφαλαίου. 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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