
 كورونافي أزمة  فصلمليار يورو: دعم م 2الشركات الناشئة تحصل على 

 .كوروناجائحة  نتيجةتحصل الشركات الناشئة على دعم أفضل 

ً مدعماً : "نحن ننشئ في هذا الصدد قال وزير االقتصاد االتحادي بيتر التماير شركات الناشئة وشركات لسند ال قويا
 قتراضمليار يورو. غالبًا ما تكون أدوات اال 2بمبلغ الحجم في أزمة كورونا والشركات الصغيرة  جديدةالتكنولوجيا ال

 2 فصلة من خال تخصيص ما يقاربحزمة دعم م لها ية غير مناسبة لهذه الشركات الشابة والمبتكرة. لذلك نقدمتقليدال
تمر جوالت التمويل للشركات الناشئة المبتكرة حتى تس طراخمرأس مال بتمويل إمكانيات المليار يورو ونقوم بتوسيع 

 ." الوظائف واالبتكارات في ألمانيابقاء ن بهذه الطريقة نؤمّ والواعدة من ألمانيا. 

: "يجب أن تكون الشركات الناشئة قادرة على االستمرار في س من جانبهوزير المالية االتحادي أوالف شولتوأضاف 
 نضمنإننا بسرعة. اآلن  من الرجال والنساء األزمة الحالية. لذا سنساعد المؤسسين حتى أثناءأفكارها بنجاح  طويرت
ومن األزمة بشكل جيد.  لديه آالف الموظفينبالمبتكر  عبور هذا القطاع الناميمليار يورو  2حزمة مساعدات بقيمة ب

بحاجة إلى عقول مبتكرة من أجل  ألمانيا إذ أنهذا أمر مهم ويمكن أن تستمر جوالت التمويل.  اتهذه المساعدخالل 
 ." مستقبل جيد

ة. احتياجات الشركات الناشئلتغطية ة فصلمن التدابير الم حزمةب قائمة حتى اآلنية برامج الدعم التحادتكمل الحكومة اال
مة حز أنواع الدعم المقدمة األخرى في إطار ى جميععلصول حال حقبمن حيث المبدأ  هذه األخيرةإضافة إلى ذلك تتمتع و

 .جديدةالتقليدية احتياجات الشركات الناشئة ال ضقترااالما ال تلبي أدوات  كثيراً ومع ذلك  كورونا. مساعدات

ً يتم تنفيذها سالعناصر التالية التي خاصة ة التدابير حزمتتضمن   :تدريجيا

 لعاديةا قيداوالصن صناديقال صناديقعلى صعيدي العام من القطاع  مخاطرسيتم تزويد مستثمري رأس المال ال •
 High‐Tech و صندوقصندوق االستثمار األوروبي و KfW Capital صندوق (على سبيل المثال نفسها

Gründerfonds وصندوقcoparion  ( يمكن التي  على المدى القصير بشكل عاجلبأموال عامة إضافية

  للشركات الناشئة.االستثمار المشترك مع مستثمرين من القطاع الخاص لجوالت التمويل في إطار ها استخدام

تمكينهما على المدى  يتمس(EIF) صندوق االستثمار األوروبيو و  KfW Capitalالصناديق قاصندو   •

 سيغيبون عن من االستحواذ على أسهم مستثمرينعامة الموال المتوسط من خالل تزويدهما بالمزيد من األ  
 .الصناديق  

 بين المساهمين والشركات مخاطرأصحاب رأس مال التي ال تتمتع بوجود  لجديدةبالنسبة للشركات الناشئة اأما    •

 .لرأس المال الذاتي التمويل البديلة وأشكال مخاطرالتمويل برأس المال العليها سهل سيُ الصغيرة   

ات صندوق المستقبل للشرك بشأن صياغةتنسيق الية االتحادصل الحكومة تواهذه  التدابيرحزمة بالتوازي مع تنفيذ و
 .الخروج من األزمة على المدى المتوسط ساعد فيأن ي من شأنهالناشئة الذي 


