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ΘΔΜΑ: Σαμείο ζηήπιξηρ νεοθςών επισειπήζεων από ηην ομοζπονδιακή κςβέπνηζη ηηρ Γεπμανίαρ 

 

Υπό δηακόξθσζε από ηε γεξκαληθή νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε βξίζθεηαη εδώ θαη αξθεηνύο κήλεο ην 

πνιιά ππνζρόκελν ηακείν ζηήξημεο λενθπώλ επηρεηξήζεσλ ύςνπο 10 δηζ. €. Επηζπκία ηεο γ/ 

νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο είλαη λα θαηαζηήζεη ηε ρώξα θνξπθαίν πξννξηζκό start-ups ζε παγθόζκην 

επίπεδν. Οη ζπδεηήζεηο κέρξη ζήκεξα είραλ αηνλήζεη, σζηόζν ζύκθσλα κε πξόζθαηεο δειώζεηο ησλ 

ζπλαξκόδησλ γηα ην ζέκα γ/Υπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, θθ Altmaier θαη Scholz, ηηο 

ηειεπηαίεο βδνκάδεο γίλνληαη εληαηηθά βήκαηα πξνθεηκέλνπ ηα πξώηα δηαζέζηκα θεθάιαηα ηνπ ηακείνπ 

λα είλαη δηαζέζηκα ζηηο αξρέο ηνπ 2021.   

 

Σύκθσλα κε εθπξόζσπν ηνπ γ/Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, αξκόδην γηα ζέκαηα ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη 

επηρεηξήζεσλ, ην γ/θξάηνο ζα επελδύζεη ην αξρηθό ην πνζό ησλ 10 δηζ. € ζε ηδησηηθά θεθάιαηα θαη έσο ην 

ηέινο ηνπ 2030 αλακέλεηαη λα έρνπλ ζπγθεληξσζεί πεξηζζόηεξα από 30 δηζ. € γηα ηε δηάζεζή ηνπο ζηε 

ζπλέρεηα ζε λενθπείο επηρεηξήζεηο. Με ην ζρέδην απηό ε γ/ θπβέξλεζε επηδηώθεη λα δεκηνπξγήζεη ην 

κεγαιύηεξν παθέην ρξεκαηνδόηεζεο λενθπώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηζηνξία ηεο. 

 

Όπσο πξνθύπηεη από έξεπλα ηνπ Ιλζηηηνύηνπ KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), έσο ζήκεξα 9 ζηηο 

10 γεξκαληθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο ιάκβαλαλ ρξεκαηνδόηεζε από μέλα επηρεηξεκαηηθά θεθαιαία, θάηη 

ην νπνίν είρε σο απόηνθν, καθξνπξόζεζκα, ηε «θπγή» ηνπο ζην εμσηεξηθό. Με ηα κέρξη ζηηγκήο 

δεδνκέλα πξώηνη δηθαηνύρνη ηνπ παθέηνπ ζηήξημεο ύςνπο 1 δηζ. € αλακέλεηαη λα είλαη νη πςειήο 

ηερλνινγίαο startups, νη νπνίεο έρνπλ καθξνρξόληνπο θύθινπο αλάπηπμεο. Τα ρξήκαηα πξόθεηηαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ βεβαίσο ππνζηεξηθηηθά πξνο ηξέρνληα παθέηα εζληθήο θαη επξσπατθήο ρξεκαηνδόηεζεο. 

 

Απηό πάλσ ζην νπνίν εξγάδνληαη ζθιεξά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, θθ Altmaier θαη Scholz, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη ε ελζάξξπλζε θνξπθαίσλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην λενζύζηαην 

ηακείν. Καηλνηνκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηακείνπ ζα απνηειεί άιισζηε ε άληιεζε θεθαιαίσλ, κεηαμύ 

άιισλ, από αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη ε επέλδπζε ηνπο ζηε ζπλέρεηα ζε 

δηαθνξεηηθά venture capitals, πξνηνύ ρνξεγεζνύλ ζηηο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηνύληαη 

έηζη νη ζρεηηθνί ρξεκαηνπηζησηηθνί θίλδπλνη (Μνληέιν Καηαξξάθηε/Waterfall Model). Σύκθσλα κε ηε 

Γεξκαληθή Αζθαιηζηηθή Έλσζε (GDV) ην επελδπηηθό ραξηνθπιάθην ησλ αζθαιεηώλ δσήο ζηε Γεξκαλία, 

κόλν γηα ην έηνο 2019 αλήιζε ζρεδόλ ζην 1 ηξηζ. €. Ωζηόζν απηό πνπ θαίλεηαη λα ζπλερίδεη λα αλεζπρεί 

ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ είλαη όηη ζην πξνβιεπόκελν «κνληέιν θαηαξξάθηε», ην νπνίν αθνινπζνύλ νη 

ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο, ην θξάηνο παξακέλεη ππεύζπλν ζε πεξίπησζε πηώρεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Από έξεπλα ηνπ KfW, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξαηίζεληαη παξαθάησ, πξνθύπηεη όηη ε Γεξκαλία 

παξακέλεη ρακειά ζηελ θαηάηαμε ησλ ρσξώλ νη νπνίεο επελδύνπλ ζπζηεκαηηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε 

venture capitals. 
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Όπσο πξνεηδνπνηεί ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (BMF) ην θξάηνο δελ πξέπεη λα αλαιακβάλεη πνιύ 

πςεινύο θηλδύλνπο όηαλ επελδύεη ζε λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο, εμαηηίαο ηνπ θηλδύλνπ πνπ ειινρεύεη από 

ηελ ελδερόκελε απνηπρία ησλ ρξεκαηνδνηνύκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη πξόηαζή ηνπ είλαη όπσο ηειηθά 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηό πεξηζζόηεξνη ηδησηηθνί επελδπηέο. Σηνλ αληίπνδα ζην ζεηηθό ζελάξην ηεο πςειήο 

θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην θξάηνο είλαη απηό ην νπνίν επσθειείηαη πεξηζζόηεξν. 

 

Καηαιεθηηθά, ζεσξνύκε, όηη ελδηαθεξόκελεο ειιεληθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο, ελδερνκέλσο ζα ήηαλ 

ρξήζηκν όπσο δηεξεπλήζνπλ ηελ πηζαλόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο ηνπο από ην σο άλσ ηακείν ζηήξημεο. Τν 

Γξαθείν καο ζα ζαο ηεξήζεη ελήκεξνπο επί ηνπ ζέκαηνο. 
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