ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Βερολίνο, 15 Ιουλίου 2021
Α.Π.: 1611

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ.:

Ε.Δ.:

- Β3 Διεύθυνση
- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού
- Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ
- Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ &Εξωστρέφειας
- κα Β΄ Γενική Διευθύντρια
- Β1 & B2 Διευθύνσεις
- Γενικά Προξενεία Μονάχου και Ντύσσελντορφ & Γραφεία ΟΕΥ
αυτών (μέσω ημών)
- Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) (μέσω ημών)
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) (μ.η.)
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θες/νίκης (ΕΒΕΘ)
(μ.η.)
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ)
(μ.η.)
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) (μέσω ημών)
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) (μέσω ημών)
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΒΕΠ) (μέσω ημών)
- Ελληνό-Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο
(μ.η.)
Γραφείο κας Πρέσβεως

ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικές εξελίξεις στη Γερμανία – Βαυαρία και Βερολίνο πρώτες
στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων»
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στην οικονομική εφημερίδα «Handelsblatt»
στους ιδρυτές επιχειρήσεων αρέσει περισσότερο το Μόναχο, αλλά το Βερολίνο είναι
ακόμη πιο δημοφιλές. Στη κούρσα γοήτρου για τη πρώτη θέση στις νεοσύστατες
επιχειρήσεις, το Βερολίνο προηγείται κατά πολύ της Βαυαρίας. Η σκηνή των
νεοσύστατων επιχειρήσεων της Βαυαρίας εξακολουθεί να υστερεί σε οικονομικό
επίπεδο σε σχέση με το Βερολίνο. Κατά το πρώτο εξάμηνο τ.έ., οι νέες επιχειρήσεις στη
Βαυαρία συγκέντρωσαν περισσότερα χρήματα από ποτέ, μετά από μια πτώση πέρυσι,
αλλά πολύ περισσότερα χρήματα εισρέουν στο Βερολίνο, όπως δείχνουν τα νέα
στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη Τετάρτη.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι βαυαρικές νεοσύστατες επιχειρήσεις άντλησαν 2,5
δις ευρώ σε 120 γύρους χρηματοδότησης από τις αρχές Ιανουαρίου έως τα τέλη
Ιουνίου, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Όμως, όπως
και τα προηγούμενα χρόνια, οι ιδρυτές του Βερολίνου είχαν το προβάδισμα,
λαμβάνοντας 4,1 δις ευρώ σε 263 γύρους χρηματοδότησης. Για την εφετινή χρονιά
παρατηρείται ένα φαινόμενο της πανδημίας, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση, οι
χρηματοδοτικές δραστηριότητες και τα ποσά αυξάνονται εκρηκτικά.
Όλα τα υπόλοιπα ομόσπονδα κρατίδια παίζουν δευτερεύοντα ρόλο: σε ολόκληρη τη
Γερμανία, οι νέες επιχειρήσεις έλαβαν το ποσό ρεκόρ των 7,6 δις ευρώ, αλλά τα 6,6 δις
ευρώ από αυτά αντιστοιχούν στα δύο κορυφαία κρατίδια, ενώ οι ιδρυτές στα άλλα 14
Ομόσπονδα Κρατίδια αναγκάσθηκαν να αρκεστούν στο ένα δις. Το μεγαλύτερο ποσό
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έλαβε η εταιρεία λογισμικού Celonis με έδρα το
Μόναχο, με 830 εκατ. ευρώ. Οι πραγματικά μεγάλες συμφωνίες πραγματοποιούνται
κυρίως στο Βερολίνο και τη Βαυαρία.
Το κέντρο της βαυαρικής βιομηχανίας νεοσύστατων επιχειρήσεων είναι το Μόναχο.
Όταν ανταγωνίζεται με άλλα γερμανικά κρατίδια για νέες εταιρείες λογισμικού, ένα
πλεονέκτημα θέσης είναι ότι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Αpple και η
Google επεκτείνουν τα γραφεία τους στο Μόναχο.
Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις εξαρτώνται από τα χρήματα των επενδυτών, καθώς στην
αρχή δεν έχουν κέρδη. Ταμεία και μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν κεφάλαια σε πολλά
υποσχόμενες επιχειρήσεις με την ελπίδα ότι οι επιχειρηματικές τους ιδέες θα πιάσουν
τόπο και θα τους αποφέρουν πλούσια κέρδη. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται
σημαντικός μοχλός καινοτομίας στην οικονομία.
Η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού είχε ανατρέψει τα σχέδια πολλών νεοσύστατων
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας KfW,
περίπου 537.000 άτομα έκαναν το βήμα προς την αυτοαπασχόληση το 2020, δηλαδή
11% λιγότεροι από το προηγούμενο έτος.

Ο Προϊστάμενος
Θεόδωρος Ξυπολιάς
Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄
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