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ΘΔΜΑ: French Tech: νέα κινηηήπια δύναμη ηηρ γαλλικήρ οικονομίαρ και απαζσόληζηρ
Σύκθσλα κε έξεπλα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο Roland Berger, ε ζεκαζία ησλ
λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε γαιιηθή νηθνλνκία θξίλεηαη ηδηαίηεξα αμηνζεκείσηε. Η εηαηξεία
κειέηεζε 120 επηρεηξήζεηο ηνπ Next40 (N40) θαη French Tech120 (FT120) πνπ αληηπξνζσπεύνπλ
ηηο αλαδπόκελεο λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο ηνπ γαιιηθνύ παξαγσγηθνύ ηζηνύ. Σύκθσλα κε ηνπο
ππνινγηζκνύο ηνπ γξαθείνπ ζπκβνύισλ, θαηά ην έηνο 2020, νη start-ups ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία
ζπλνιηθά 163.000 άμεζων και έμμεζων θέζεων επγαζίαρ, εθ ησλ νπνίσλ 26.000 άκεζσλ. Με έλα
πνιιαπιάζην 5,2 εκκέζσλ ζέζεσλ αλά εξγαδόκελν (ζε αληίζεζε κε 1,4 ζηνλ θιάδν παξαγσγήο),
πνιινί ζπλδεόκελνη θιάδνη, όπσο πξνκεζεπηέο, ππεξγνιάβνη θαη πάξνρνη ππεξεζηώλ,
επσθεινύληαη από ηελ αλάπηπμε ηεο French Tech. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί όηη ν δηάκεζνο κηζζόο
ζηηο εηαηξείεο FT 120 θαη N40 είλαη 60% πςειόηεξνο από ηνλ γαιιηθό κέζν όξν (2,3 θνξέο ν
θαηώηαηνο κηζζόο SMIC έλαληη 1,5 θνξέο ν SMIC πνπ είλαη ν κέζνο κηζζόο ζηε Γαιιία).
Όζνλ αθνξά ηνλ κύκλο επγαζιών ησλ εηαηξεηώλ απηώλ, νη 120 start-ups πνπ κειεηήζεθαλ
θαηαγξάθνπλ θύθιν εξγαζηώλ 5,2 δηζ. επξώ, νπνίνο αλακέλεηαη λα αγγίμεη ηα 19,2 διζ. εςπώ έωρ
ηο 2025, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 6% ηηρ πποβλεπόμενηρ αύξηζηρ ηος γ/ΑΔΠ έσο ηόηε, θαζώο
θαη ζην 14% ηηρ αύξηζηρ ηων εξαγωγών. Σεκεηώλεηαη όηη απηά ηα κεγέζε αληηζηνηρνύλ κόλν
ζηηο 120 απηέο εηαηξείεο, θαη δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηηο ινηπέο λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο πνπ
απνηεινύλ ηε French Tech.
Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ
Γαιιία, όπσο απηή απνηππώλεηαη ζηελ έξεπλα. Αλ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Ile-de-France αληηζηνηρεί
ην 76% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ N 40-FT 120, ηα λέα hubs πνπ αλαδύνληαη δπλακηθά
ζηελ Πεξηθέξεηα Hauts-de-France αληηπξνζσπεύνπλ ην 8% ιόγσ ηεο παξνπζίαο πξσηαζιεηώλ,
όπσο νη OVH θαη Ÿnsect. Τν γεγνλόο απηό αληηθαηνπηξίδεη ηελ επξεία αλαδσνγόλεζε θαη
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αλαλέσζε ηνπ γαιιηθνύ παξαγσγηθνύ ηζηνύ πνπ ζπληειείηαη κέζσ ηνπ ηερλνινγηθνύ
κεηαζρεκαηηζκνύ ζε όιε ηε γαιιηθή επηθξάηεηα.
Ωο εθ ηνύηνπ, ε FrenchTech απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλαλ από ηνπο θύξηνπο κνρινύο πνπ
ζα νδεγήζνπλ ηελ κεηάβαζε ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο. Άιισζηε, ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο
Roland Berger, έναρ ζηοςρ δύο Γάλλοςρ ή ηο 53% αςηών σπηζιμοποιεί μία από ηιρ καινοηομίερ
ηων εηαιπειών ηηρ French Tech ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα, ην 11% κία θνξά ηελ εκέξα θαη
κόλν ην 19% δελ ηηο ρξεζηκνπνηεί πνηέ. Η έθξεμε ηεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο ‘Doctolib’ από ηελ
αξρή ηεο θξίζεο Covid-19 παίδεη ζίγνπξα κεγάιν ξόιν ζε απηό ην απνηέιεζκα, αιιά ε ππνθείκελε
ηάζε είλαη πξαγκαηηθή, κε ην θαηλόκελν ηεο γαιιηθήο ηερλνινγίαο λα θαίλεηαη όηη αθνξά όινπο
ηνπο Γάιινπο.
Η ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ από ηηο εηαηξείεο ηεο French Tech 120 θαη Next40 ην 2020
αληηπξνζώπεπε ην ήκηζπ ησλ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ πνπ εηζέξξεπζαλ ζε νιόθιεξν ην
νηθνζύζηεκα. Αθόκα θαη αλ δελ θαηνξζώζνπλ όιεο νη εηαηξείεο λα γίλνπλ ‘κνλόθεξνη’ (λενθπείο
επηρεηξήζεηο κε απνηίκεζε άλσ ηνπ 1 δηζ. επξώ), ζπκκεηέρνπλ όιεο ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο
αμίαο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δίλνπλ ζεκαληηθή ώζεζε ζηε γαιιηθή νηθνλνκία.
Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα, ηα επόκελα έηε είλαη πνιύ πηζαλή ε έληαμε ηεο French Tech ζηνλ
δείθηε CAC 40. Σπλνιηθά, αλακέλεηαη λα εηζαρζνύλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηα επόκελα ρξόληα πεξίπνπ
20 κε 30 γαιιηθέο λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο, ζεκαηνδνηώληαο κία ηζηνξηθή ζηξνθή πξνο ηελ
αλαλέσζε ηνπ παξαγσγηθνύ ηζηνύ ηνπ γαιιηθνύ επηρεηξείλ.
Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν Γάιινο Πξόεδξνο θ. Emmanuel Macron εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή
ηνπ γηα ηα ελζαξξπληηθά απηά ζηνηρεία, αθόκε θαη αλ πξόθεηηαη κόλν γηα ηελ αξρή απηήο ηεο
πξνζπάζεηαο. Σην πιαίζην εθδήισζεο πνπ δηνξγαλώζεθε ζην Élysée ηελ Τξίηε 15 ηξέρ. θαη
απεπζπλόκελνο ζηα κέιε ηεο πξσηνβνπιίαο ‘Scale-up Europe’, κίαο πξσηνβνπιίαο πνπ ν ίδηνο
εγθαηλίαζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020, ν Γάιινο Πξόεδξνο ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ησλ αλσηέξσ
επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, ζέηνληαο ηνλ ζηόρν γηα ηελ αλάδεημε 10 θαηλνύξησλ ηερλνινγηθώλ
γηγάλησλ ζηελ Δπξώπε έσο ην 2030. Όπσο ζεκείσζε, νη εηαηξείεο ηνπ Next40-FrenchTech120
είλαη ήδε ππεύζπλεο γηα ηε δεκηνπξγία 160.000 ζέζεσλ απαζρόιεζεο, ηηο νπνίεο εθηηκάηαη όηη ζα
απμήζνπλ θαηά 200.000 ή θαη πεξηζζόηεξν έσο ην 2025. Σύκθσλα κε ηνλ Γάιιν Πξόεδξν, νη
θιάδνη ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη απηέο νη επηρεηξήζεηο, θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα λα
ππάξμνπλ εθ λένπ πξνζδνθίεο αλάπηπμεο κεηά ην πέξαο ηεο παλδεκίαο. Η Γαιιία ην 2017
απαξηζκνύζε 5 ‘κνλόθεξνπο’, νη νπνίνη ζήκεξα έρνπλ γίλεη 15, κε ζηόρν έσο ην 2025 λα έρνπλ
θηάζεη ηνπο 25. Με ηελ ζηήξημε θαη ηνπ ζρεδίνπ Deeptech, ην νπνίν εγθαηλίαζε ε Γ/Κπβέξλεζε ην
2018, ε γαιιηθή ηερλνινγία αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επαλεθβηνκεράληζε ηεο
ρώξαο, ελώ κέρξη ην 2025 αλακέλεηαη λα δξνκνινγνύληαη 50 έσο 100 έξγα θάζε έηνο, ηα
πεξηζζόηεξα εθ ησλ νπνίσλ ζηηο πεξηθέξεηεο.
Σεκεηώλεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δεκνζηεύηεθαλ ηελ Τεηάξηε 16 ηξέρ., κε ηελ
επθαηξία ηεο έλαξμεο ηεο Γηεζλνύο Τερλνινγηθήο Έθζεζεο VivaTech, πνπ ιακβάλεη θέηνο ρώξα
γηα πξώηε θνξά κε πβξηδηθή κνξθή, ζπλδπάδνληαο ηε θπζηθή παξνπζία θαη ηε δηαδηθηπαθή
ζπκκεηνρή, θαη ε νπνία πξόθεηηαη λα δηαξθέζεη έσο ηηο 19.06.2021 (βι. έγγξαθό καο Α.Π.Φ.
2240/ΑΣ 556/26.11.2020).
Ο Πξντζηάκελνο
Δκκαλνπήι Σηάληδνο
Γεληθόο Σύκβνπινο ΟΔΥ Α΄
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Γπαθείο ΟΔΤ Παπιζίων
Παπαδοπούλος Ανηωνία
Γπαμμαηέαρ ΟΔΤ Α΄
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ (μέζω ημών)
 .Δ.Β.
 .Β.Β.Δ.
 Δ.Β.Δ.Α.
 Δ.Β.Δ.Θ.
 Δ.Β.Δ.Π.
 Enterprise Greece
 SturtUp Greece
 ύνδεζμορ Δπισειπήζεων Πληποθοπικήρ & Δπικοινωνιών Δλλάδορ (ΔΠΔ)
 ύνδεζμορ Δπισειπήζεων Πληποθοπικήρ Βοπείος Δλλάδορ (ΔΠΒΔ)
 Οπγανιζμόρ Ανοισηών Σεσνολογιών (ΔΔΛΛΑΚ)
 Ένωζη Δλληνικών Βιομησανιών Αναδςόμενων Σεσνολογιών (HETiA)
 Ομοζπονδία Δλληνικών ςνδέζμων Νέων Δπισειπημαηιών
 Δλληνική Ένωζη Νεοθςών Δπισειπήζεων (ΔΔΝΔ)
 Corallia-Hellenic Technology Clusters Initiative
 Δθνικό Κένηπο Έπεςναρ & Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ
 Δθνικό Ίδπςμα Δπεςνών (ΔΙΔ)
 Δθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Δπιζηημών «ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ» (ΔΚΔΦΔ)
 Δπιζηημονικό Πάπκο Παηπών
 Δπιζηημονικό & Σεσνολογικό Πάπκο Κπήηηρ (ΔΣΔΠ-Κ)
 Σεσνολογικό Πάπκο Θεζζαλονίκηρ
 Δπιζηημονικό & Σεσνολογικό Πάπκο Ηπείπος
 Δπεςνηηικό Κένηπο Έπεςναρ & Καινοηομίαρ “ΑΘΗΝΑ”
 Ίδπςμα Σεσνολογίαρ και Έπεςναρ (ΙΣΔ)
 Γίκηςο ΠΡΑΞΗ
 Σεσνολογικό Πάπκο “Λεύκιππορ” Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ
 Σεσνολογικό Πολιηιζηικό Πάπκο Λαςπίος
 Ινζηιηούηο Βιο-Οικονομίαρ & Αγπο-Σεσνολογίαρ
 INNOVATHENS / Δλληνική Ένωζη Νεοθςών Δπισειπήζεων
 Θεπμοκοιηίδα Νεοθςών Δπισειπήζεων Αθήναρ ΔΒΔΑ
 The Cube
 FOUND.ATION
 Iqbility
 EPINOO / National Technical University of Athens
 Athens Center for Entrepreneurship and Innovation / AUEB
 Impact HUB Athens
 Incubation for Growth i4G
 THERMI SA
 Business Angels Network Group-ΔΒΔΑ Start Ups (Πξώελ Γίθηπν Δπηρεηξεκαηηθώλ
Αγγέισλ)
 Hellenic Business Angels Network (HeBAN)
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