
Μöhlstr. 22, D - 81675 München -  Τηλ : 0049 89 9988 6713 - Φαξ:0049 89  99886721 
E-mail : ecocom-munich@mfa.gr 

1 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Βαυαρία 

 

Η Βαυαρία διακρίθηκε στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) μεταξύ των 

λοιπών γερμανικών κρατιδίων, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας στην 

παγκόσμια οικονομία. Η ελκυστικότητα της Βαυαρίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

εδραίωση της, διεθνώς, ως κορυφαίος τεχνολογικός κόμβος, ενώ η ευρύτερη περιοχή της πόλης 

του Μονάχου έχει εξελιχθεί ως ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα «Deeptech» 

επιχειρήσεων στην Ευρώπη, σε παγκόσμιας δηλαδή εμβέλειας επιχειρηματικό κέντρο, το 

οποίο αποτελεί πόλο έλξης μεγάλων πολυεθνικών και εξειδικευμένων ΜΜΕ επιχειρήσεων της 

νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 

Πράγματι, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας 

(Bundesbank), το απόθεμα των ΑΞΕ (καθαρό ενεργητικό επιχειρήσεων ξένων συμφερόντων) 

στη Βαυαρία (γράφημα 1) ανήλθε το 2019 σε 167 δις ευρώ (21,6% του συνολικού αποθέματος 

ΑΞΕ στη Γερμανία ύψους 774 δις ευρώ) έναντι 174 δις ευρώ το 2018 (μεταβολή -4%), ενώ 

ακολουθούν στη 2  θέση η Έσση με 163 δις ευρώ και στην 3 – 4 θέση η Βόρεια Ρηνανία 

Βεστφαλία (162 δις ευρώ) και η Βάδη Βυρτεμβέργη (93 δις ευρώ) αντίστοιχα. 

 

Γράφημα 1:Άμεσες Ξένες Επενδύσεις σε γερμανικά κρατίδια (2019 - απόθεμα σε δις ευρώ)  

Το ανωτέρω απόθεμα ΑΞΕ στη Βαυαρία προέρχεται σε ποσοστό 76% (127 δις ευρώ) 

από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι μεγαλύτερες επενδύσεις προέρχονται από την 

Ιρλανδία (24,1 δις ευρώ), Ελβετία (21,7 δις ευρώ), Η.Β. (20,2 δις ευρώ), Ιταλία (19,4 δις ευρώ) 

και Ολλανδία (18,6 δις ευρώ). 

Όσον αφορά το απόθεμα ΑΞΕ στη Βάδη Βυρτεμβέργη το 2019, αυτό ανήλθε σε 93 δις 

ευρώ (12% επί συνόλου ΑΞΕ στη Γερμανία) έναντι 95 δις ευρώ το 2018 (μεταβολή -2%). Οι 

πρώτες χώρες προέλευσης ΑΞΕ στη Βάδη Βυρτεμβέργη είναι η Ελβετία (21,3 δις ευρώ), η 

Ολλανδία (16,3 δις ευρώ), οι Η.Π.Α. (15 δις ευρώ), το Λουξεμβούργο (12,8 δις ευρώ) και η 

Αυστρία (5,8 δις ευρώ). 
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με ανωτέρω στοιχεία, το απόθεμα των βαυαρικών άμεσων 

επενδύσεων στο εξωτερικό (γράφημα 2) αυξήθηκε το 2019 κατά σχεδόν 10% σε 275,5 δις ευρώ 

και αντιστοιχεί στο 20,5 % του συνολικού αποθέματος άμεσων γερμανικών επενδύσεων (1.335 

δις ευρώ). Οι βαυαρικές επενδύσεις είχαν ως προορισμό τις Η.Π.Α. (53,1 δις ευρώ), Ολλανδία 

(46,6 δις ευρώ), Λουξεμβούργο (26 δις ευρώ), Κίνα (18,4 δις ευρώ) και Γαλλία (13,1 δις ευρώ).  

Το απόθεμα των άμεσων επενδύσεων Βάδης Βυρτεμβέργης ανήλθε το 2019 σε 262 δις 

ευρώ έναντι 257 δις ευρώ το 2018 (+19,4%), με πρώτες χώρες αποδέκτες τις Η.Π.Α. (50,6 δις 

ευρώ), Λουξεμβούργο (40,7 δις ευρώ), Ολλανδία (34,8 δις ευρώ), Κίνα (25,5 δις ευρώ) και 

Γαλλία (12,2 δις ευρώ). 

 

Γράφημα 2: Άμεσες επενδύσεις γερμανικών κρατιδίων (2019 - απόθεμα σε δις ευρώ)  

Μεταξύ των πιο εμβληματικών επενδύσεων θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την 

επένδυση 1 δις ευρώ της Apple για την επέκταση του υφιστάμενου ερευνητικού κέντρου 

σχεδιασμού και ανάπτυξης επεξεργαστών, ημιαγωγών και νέων ασύρματων τεχνολογιών, τη 

μεγάλη επένδυση της Google σε τεχνολογίες προστασίας δεδομένων και παροχή υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους, τη σημαντική παρουσία της καναδικής εταιρείας CGI, μία από τις 

κορυφαίες εταιρείες συμβούλων πληροφορικής και επιχειρήσεων στον κόσμο, καθώς και την 

επένδυση 300 εκατ. ευρώ της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας Great Wall Motor (GMW) στο 

Μόναχο για ερευνητικό κέντρο στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. 

Οι παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Βαυαρίας και της 

ευρύτερης περιοχής του Μονάχου ως έναν από τους παγκοσμίως σημαντικότερους κόμβους 

υψηλής τεχνολογίας επικεντρώνονται στα σημαντικά κίνητρα και στις δημόσιες πολιτικές για 

την μετεγκατάσταση τεχνολογικών εταιρειών στη Βαυαρία, στα υψηλού επιπέδου 

τριτοβάθμια εκπαιδευτικά της ιδρύματα και τη διασύνδεση τους με την επιχειρηματική 

κοινότητα, στο συνεργατικά ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και 

καινοτομίας με πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και οικονομικό περιβάλλον 

φιλικό στις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. 
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