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Огляд можливостей фінансової підтримки іноземних інвесторів 
 

В Німеччині, як в рамках Федерації, так і на рівні федеральних земель, 
запроваджена і функціонує ефективна система фінансової підтримки іноземних 
інфесторів. Завдяки такій підтримці до розвитку німецької єкономіки активно 
залучаються відомі іноземні компанії, створюються додаткові робочі місця, 
підтримується розвиток перспективних іновації, тощо.  
 

Політика фінансової підтримки іноземних інфесторів здійснюється в Німеччині на 
рівних засадах з фінансуванням проектів національних німецьких компаній. 
 

В разі Вашої зацікавленості щодо можливостей фінансування та механізму 
отримання фінансової підтримки при реалізації проекту в Німеччині, нформаційно-
консультаційний бізнес-центр UkrBusinessConsult (Germany) надасть Вам 
необхідну консультацію, а також допоможе здійснити відповідні практичні кроки 
щодо отримання додаткового фінансування для Вашого проекту в Німеччині. 
 
 
Форми та методи фінансової допомоги 
 

В Німеччині найбільш розповсюдженими є наступні форми додаткового пільгового 
фінансування іноземних інвесторів: 
 

• Інвестиційні гранти/субсидії 
• Пільгові кредити  
• Венчурний капітал 
 
Фінансова допомога здійснюється через Федеральні та регіональні програми 
підтримки іноземних інвесторів. Вище зазначені форми допомоги при 
фінансування проектів, як правило, комбінуються. 
 

Додаткове фінансування проектів надається іноземними інвесторами в основному 
на наступні цілі: 
 

• Додаткові інвестиції 
• Обладнання 
• Дослідження і розробки 
• Розвиток персоналу 
• Екологічні заходи по проекту 
 
 
Критерії для отримання фінансової підтримки 
 

Система критеріїв для отримання іноземним інвестором фінансової підтримки на 
розвиток проекту в Німеччині залежить від галузевої направленості проекту 
(пріоритетними є машинобудування, авіакосмічна галузь, телекомунікації, 
енергетика, охорона оточуючого середовища), його значення для розвитку 
конкретного регіону (пріоритет віддається регіонам Східної Німеччини), іноваційної 
направленості проекту, вирішенню питань охорони навколишнього середовища, 
створенню нових робочих місць. 
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Значення розміру компанії  
 

Принципове значення при отриманні іноземними компаніями/інвесторами 
фінансової підтримки має розмір новоутвореної (чи запланованої) ними компанії в 
Німеччині. Перевага віддається  малим та середнім компаніям. Окремі Федеральні 
та регіональні програми підтримки іноземних інвесторів направлені виключно на 
розвиток малих та середніх підприємств. 
 

Розмір компанії визначається за критеріями ЄС, залежно від кількості зайнятих та 
фінансових показників діяльності компанії. 
 

 
 
 
 

Інвестиційні гранти/субсидії 
 

Інвестиційні гранти в Німеччині є прямими субсидіями і, разом з грантами на 
наукові дослідження і розробки, є одним з ключових інструментів фінансування 
іноземних інвесторіві. Найбільш вагомі інвестиційні гранти надаються в рамках 
програми «Покращення регіональної економічної структури» (GRW). 
 
 

Програма «Покращення регіональної економічної структури» (GRW) 
 

Однією з найбільш важливих національних програм з контролю за розподілу 
прямих субсидій для розвитку нових компаній в Німеччині є програма 
«Покращення регіональної економічної структури» (GRW). 
 

Умови для надання фінансової підтримки іноземним інвесторам в рамках програми 
GRW  визначені на підставі вимог ЄС та Федерального міністерства економіки і 
енергетики. При цьому для окремих регіонів Німеччини визначені максимальні 
розміри субсидій для фінансування інвестиційних проектів і встановлені 
пріоритетні GRW-регіони. 
 

З відповідною оглядовою картою пріоритетних GRW-регіонів та з умовами 
отримання фінансової підтримки в рамках програми «Покращення регіональної 
економічної структури» українські компанії можуть ознайомитись, зробивши 
офіційний запит в бізнес-центрі UkrBusinessConsult (Germany). 
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GRW-регіони та розміри субсидій 
 

Розмір субсидій для іноземних інвесторів на розвиток проектів в Німеччині в 
рамках програми GRW залежить від Федеральної землі, а також від регіону та 
розвинутості його економічного потенціалу. 
 

Проекти в регіонах з найбільшим коефіцієнтом щодо фінансових субсидій для 
заснування та розвитку малих підприємств мають можливість отримати підтримку 
до 35%, а в прикордонних регіонах до Польщі – до 40% від загальної вартості 
проекту. 
 

Регіони з найбільним коефіцієнтом для отримання фінансових субсидій розміщені 
в Східній Німеччині. В разі заснування іноземним інвестором малого підприємства 
в західній частині Німеччини, він має можливість отримати в рамках програми 
GRW субсидію в розмірі до 30% від вартості проекту. 
 

Розгляд заявок від іноземних інвесторів та прийняття рішень щодо розміру 
субсидій здійснюють спеціалізовані державні організації на рівні Федеральних 
земель Німеччини – Земельні інститути по фінансовій підтримці 
(Landesförderinstitute). 
 

Заявку на отримання іноземним інвестором субсидії до відповідного Земельного 
інституту необхідно подавати до початку інвестиційної діяльності в Німеччині. 
 
 
 

Пільгові кредити 
 

Пільгові кредити для підтримки іноземних інвесторів в Німеччині передбачені як в 
рамках Федерації, так і на рівні Федеральних земель Німеччини. Такі кредити 
надаються, як правило, через федеральні та земельні банки фінансової підтримки 
(Förderbank). 
 

Іноземні інвестори додатково також використовують можливості пільгового 
кредитування з боку Європейського Інвестиційного Банку (EIB). 
 

Умови надання пільгових кредитів з боку вище зазначених банків для малих та 
середніх компаній значно вигідніші, ніж умови по класичним комерційним кредитам 
в Німеччині. 
 
 

Пільгові кредити банку KfW 
 

Банк KfW є головним Федеральним банком, що надає пільгове кредитування як 
національним компаніям для заснування та розвитку нових підприємств, так і 
новоствореним компаніям, що засновані іноземними інвесторами. 
 

З метою підтримки в Німеччині іноземних інвесторів Банк KfW пропонує різні 
інструменти фінансування – пільгові кредити, дольову участь Банку KfW в 
статутному капіталі, Mezzanine-капітал (поєднання власного та заємного капіталу), 
тощо. 
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Заявку на отримання іноземним інвестором пільгового кредитування через Банк 
KfW необхідно подавати до початку інвестиційної діяльності в Німеччині, через 
німецький банк, в якому іноземний інвестор відкрив рахунок для нової компанії в 
Німеччині. 
 
 
Пільгові кредити банків Федеральних земель 
 
Крім можливості отримати пільговий кредит на розвиток нової компанії в Німеччині 
через Федеральний Банк KfW, іноземні інвестори мають доступ до пільгових 
кредитів спеціалізованих земельних банків. Банки фінансової підтримки для 
новоутворених компаній, в т.ч. компаній іноземних інвесторів, працюють в кожній 
Федеральній землі Німеччини. 
 
Банки фінансової підтримки в Федеральних землях підтримують, як правило, 
новостворені малі та середні компанії. 
 
Розмір пільгових кредитів таких банків складає від 750 тис. до 10 млн. євро. Як 
правило, кредити надаються для фінансування виробничих приміщень, а також на 
машини та устаткування. 
 
Кредити надаються терміном до 20 років, з фіксованою пільговою ставкою кредиту 
на весь термін кредитування. 
 
Пільгове кредитування з боку банків в Федеральних землях часто комбінується з 
пільговими кредитами Федерального Банку KfW. 
 
Заявку на отримання іноземним інвестором пільгового кредитування через Банк 
Федеральної землі (за місцем реєстрації нової компанії) необхідно також подавати 
до початку інвестиційної діяльності на німецькому ринку, через німецький банк, в 
якому іноземний інвестор відкрив рахунок для нової компанії в Німеччині. 
 
 
Пільгові кредити Європейського Інвестиційного Банку (EIB). 
 
Європейський Інвестиційний Банк (EIB) надає пільгові кредити іноземним 
інвесторам по всій території ЄС. При цьому перевага віддається фінансуванню 
проектів, що пов‘язані з втіленням в практику нових технологій, націлені на охорону 
навколишнього середовища та сприяють довгостроковому розвитку економіки ЕС. 
 
Європейський Інвестиційний Банк (EIB) підтримує великі проекти, загальна 
вартість яких перевищує 25 млн.євро. Для невеликих проектів, запланованих 
іноземними інвесторами в Німеччині, EIB нададає відповідні бюджети 
спеціалізованим банкам Німеччини, наприклад Банку KfW.  
 
Пільговим кредитом Європейського Інвестиційного Банку (EIB) дозволено 
фінансувати до 50% запланованого іноземним інвестором проекту в Німеччині. 
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Залучення венчурного капіталу 
 

Корисною альтернативою для іноземних інвесторів в Німеччині є можливість 
залучення венчурного капіталу. Використання венчурного капіталу (як частини 
власного капіталу) підвищує фінансову гнучкість новоствореної компанії і відкриває 
додаткові джерела для фінансування проекту на більш вигідних умовах. 
 

Можливість залучення Венчурного капіталу пропонується в Німеччині цілим рядом 
установ/інституцій - Банком KfW, спеціалізованими інвестиційними компаніями, 
регіональними банками розвитку. 
 
 

Венчурний капітал Банку KfW 
 

Банк KfW надає венчурний капітал малим та середнім компаніям, які вже 
прояавили себе на ринку Німеччини. При цьому капітал надається лише на основі 
рівної долі з іншими інветорами/інвестором. 
 

Розмір венчурного капіталу, з яким Банк KfW готовий приймати участь у 
фінансуванні проекту, складає від 0,5 до 5,0 млн.євро. 
 
 

Венчурний капітал Інвестиційної компанії MBG 
 

Інвестиційна компанія MBG надає венчурний капітал для новостворених малих та 
середніх компаній розміром до 1,25 млн.євро, терміном до 12,5 років.  При цьому 
Інвестиційна компанія MBG не приймає участі в прийнятті рішень новоствореної 
компанії (так званий «мовчазний венчурний капітал») і не зацікавлена лише в 
максимізації прибутку. 
 

Інвестиційна компанія MBG має представництва в усіх Федеральних землях 
Німеччини. 
 
 

Венчурний капітал регіональних банків розвитку. 
 

Венчурний капітал також пропонується деякими регіональними банками розвитку. 
Фінансування іноземним інвесторам надається через участь спеціалізованих 
інвестиційних компаній, уповноважених регіональними банками, в капіталі 
новоствореної компанії. 
 

Розмір венчурного капіталу може складати до 5 млн.євро. Основна увага 
приділяється інноваційним технологічним компаніям з високим потенціалом росту. 
 
 
 

Фінансова підтримка Досліджень та Розробок 
 

Дослідження та розробки є потужнім двигуном розвитку німецької економіки. 
Фінансовій підтримці нових компаній, що планують розробку та використання 
іноваційних ідей, приділяється особлива увага як з боку провідних концернів 
Німеччини, так і з боку Уряду Німеччини та місцевих громад. 
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Щорічна вартість Досліджень та розробок в Німеччині складає біля 70 млрд.євро 
(біля 3% ВВП). 
 

Фінансування науково-дослідницьких проектів в Німеччині може будуватися на 
основі державного фінансування. Це відбувається у формі субсидій, пільгових 
кредитів, а також шляхом використання венчурного капіталу. 
 

З метою залучення іноземних інвесторів в сферу досліджень та розробок, 
Федеральним урядом Німеччини передбачені спеціальні програми пільгового 
фінансування науково-дослідницьких проектів. 
 

Додатково іноземні інвестори в галузі досліджень активно використовують 
можливості пільгового фінансування іноваційних проектів з боку ЄС. 
 
 

Субсидії від Уряду Німеччини 
 

Федеральній уряд Німеччини надає субсидії перш за все на розвиток так званої 
Hightech-стратегії, що передбачає пріоритетний розвиток високотехнологічних 
галузей та технологій майбутнього німецької промисловості. Детальніше щодо 
високотехнологічних галузей промисловості Німеччини  – див. www.ukr-business-
consult.de / Довідники. 
 

Фінансова підтримка з боку Федерального уряду надається у формі прямих 
субсидій. Розмір субсидій може досягати до 50% загальної вартості іноваційного 
проекту. 
 

Вимогою з боку Уряду Німеччини при наданні субсидій на розвиток іноваційних 
проектів є участь в проекті двох і більше партнерів, одним з яких має бути науково-
дослідницька організація/інститут. 
 
 

Субсидії від ЄС 
 

В 2014-2020 р.р. розвиток іноваційних проектів на рівні ЄС підтримується 
програмою «Horizont 2020».  Ця програма з загальним бюджетом в 77 млрд.євро  є 
найбільшою в світі щодо підтримки розвитку іноваційних проектів. 
 

В першу чергу, в рамках програми фінансуються проекти, розвиток та 
використання результатів яких виходить за межі однієї країни ЄС. 
 

В рамках даної програми, залежно від змісту та цілей проекту, є можливість 
отримати фінансування від 25% до 100% вартості іноваційного проекту. 
 

Заявку на отримання іноземним інвестором фінансової підтримки іноваційного 
проекту в рамках програми «Horizont 2020» необхідно подавати тут ... 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
 

За додатковою інформацією та порадами звертайтеся за адресою ... 
info@ukr-business-consult.de 
 
 

http://www.ukr-business-consult.de/
http://www.ukr-business-consult.de/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
mailto:info@ukr-business-consult.de
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Наша інформаційна, консультаційна та організаційно правова підтримка  

стане запорукою Вашої успішної діяльності  

на ринку Німеччини 
 

 Пошук в Німеччині певного товару, обладнання, сучасних технологій від виробника  

 Пошук кваліфікованих партнерів для фінансування проектів в Україні, організації СП, 

налагодження довгострокового експорту / імпорту 

 Розробка покрокової стратегії входження української компанії на ринок Німеччини 

 Реєстрація компанії в Німеччині, трансфер капіталу, організаційно-правове супроводження 

 Підтримка українських Резидентів при інвестуванні в перспективні галузі німецької економіки 

 Постійне представництво інтересів Вашої компанії на ринку Німеччини 

 Допомога галузевих експертів, спеціалізованих адвокатів, радника по податкам в Німеччині 

 Організація і супроводженням переговорів в Німеччині, кваліфікований переклад документів 

Звертайтеся до нас... 

Наш 26-річний досвід інформаційної, консультаційної та організаційної діяльності на ринку Німеччини 

допоможе реалізувати Ваш проект або вирішити Ваше питання професійно, оперативно та комплексно. 

При цьому ми гарантуємо Вам повну конфіденційність інформації щодо Замовника, а також щодо змісту 

проекта та особливостей його реалізації в Німеччині. 

 

       Контакт: 
 

UkrBusinessConsult  Тел.:  +49 (0)2226 -157 600 
Technologiepark  Факс: +49 (0)2226 -157 601 
Am Blümlingspfad 50 Viber: +49 (0)177 -59 200 11 
D-53359 Rheinbach  E-Mail: info@ukr-business-consult.de 

Germany   Web: www.ukr-business-consult.de 

mailto:info@ukr-business-consult.de
http://www.ukr-business-consult.de/

