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ΘΔΜΑ:  Μόνο μία γ/επιχείρηςη περιλαμβάνεται ςτην παγκόςμια κατάταξη με τισ 100 
«πολυτιμότερεσ» εταιρείεσ ςτον κόςμο 

 
φμφωνα με ανάλυςθ του Ινςτιτοφτου Ερευνϊν (HRI) τθσ ε/φ Handeslblatt, ςτθν κατάταξθ 
για το 2022 με τισ 100 «πολυτιμότερεσ» εταιρείεσ ςτον κόςμο (βάςει χρθματιςτθριακισ 
κεφαλαιοποίθςθσ) περιλαμβάνεται μόνον μια γ/επιχείρθςθ: ο πολυεκνικόσ όμιλοσ 
τεχνολογιϊν λογιςμικοφ SAP με ζδρα το Walldorf ςτθ Βάδθ-Βυρτεμβζργθ. τθ ωσ άνω 
κατάταξθ κυριαρχοφν οι αμερικανικζσ εταιρείεσ, που καταλαμβάνουν τισ 62 από τισ 100 
κζςεισ, και τισ 11 από τισ 12 πρϊτεσ. 
 
Μζςα ςε δφο χρόνια οι γ/εταιρείεσ του εν λόγω καταλόγου μειϊκθκαν από 3 ςε μόνο 1, 
κακϊσ θ Allianz και θ Siemens υποχϊρθςαν ςτθν κατάταξθ και βρζκθκαν εκτόσ των πρϊτων 
100. Μεταξφ των πολλϊν λόγων που δεν περιλαμβάνονται ςτθν ωσ άνω κατάταξθ άλλοι 
πολυεκνικοί κολοςςοί με ζδρα τθ Γερμανία, όπωσ οι Deutsche Bank, Bayer, BASF, 
Volkswagen και Deutsche Telekom, είναι οι λάκοσ επενδυτικζσ αποφάςεισ και προβλιματα 
με τοπικζσ Ρυκμιςτικζσ Αρχζσ. Επί παραδείγματι, θ μετοχι τθσ Volkswagen ακόμθ πλιττεται 
από το ςκάνδαλο με τισ λανκαςμζνεσ αναφορζσ ωσ προσ τισ εκπομπζσ ρφπων ςτισ ΗΠΑ, θ 
Deutsche Bank ηθμιϊκθκε από τθ λακεμζνθ επζνδυςι τθσ ςτθν α/Bankers Trust, ενϊ θ Bayer 
ενεπλάκθ ςε ζνα δικαςτικό κυκεϊνα και υποχρεϊκθκε ςτθν καταβολι πολυζξοδων 
αποηθμιϊςεων μετά τθν εξαγορά τθσ α/εταιρείασ Monsanto που παράγει γενετικά 
τροποποιθμζνουσ ςπόρουσ κλπ.  
 
ε ό,τι δε αφορά τισ αυτοκινθτοβιομθχανίεσ, όπωσ θ  Mercedes Benz και θ BMW, θ υψθλι 
τουσ κερδοφορία δεν ςυμβαδίηει με τθ χρθματιςτθριακι κεφαλαιοποίθςι τουσ, κακϊσ θ 
αγορά εκτιμά ότι οι μακροπρόκεςμεσ προοπτικζσ κζρδουσ είναι αβζβαιεσ: τθν εποχι τθσ 
θλεκτροκίνθςθσ οι επενδυτζσ δεν είναι ςίγουροι ποιοι κα είναι οι κορυφαία καταςκευαςτζσ 
ςτο μζλλον και επικρατεί ςκεπτικιςμόσ λόγω τθσ εκτίμθςθσ ότι τα ςθμερινά υψθλά κζρδθ 
που καταγράφουν οι εν λόγω εταιρείεσ δεν κα είναι βιϊςιμα. 
 
Πάντωσ, ςφμφωνα με τθν Handelsblatt, υπάρχουν και βακφτεροι λόγοι για τθν υπο-
εκπροςϊπθςθ τθσ Γερμανίασ ςτθν ωσ άνω κατάταξθ, που ζχουν να κάνουν με τθν ιςτορικι 
διαδρομι και δομι τθσ γ/οικονομίασ και επιχειρθματικότθτασ: 1) θ γ/οικονομία κυριαρχείται 
από μεγάλεσ βιομθχανίεσ, οι οποίεσ, ςε αντίκεςθ με τισ τεχνολογικζσ εταιρείεσ, δεν 
κεωροφνται ιδιαίτερα δθμοφιλείσ ςτουσ χρθματιςτθριακοφσ επενδυτζσ, 2) οι πιο ιςχυρζσ 
γ/πολυεκνικζσ εταιρείεσ με παγκόςμια παρουςία, όπωσ θ Aldi και θ Lidl ςτο λιανεμπόριο, θ 
Bosch και θ Würth ςτθ βιομθχανία, και θ Böhringer ςτα φαρμακευτικά προϊόντα, δεν είναι 
καν ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο. 
 
Είναι χαρακτθριςτικό ότι, αν και με μερίδιο 3,3% ςτο παγκόςμιο ΑΕΠ θ Γερμανία είναι θ 
τζταρτθ μεγαλφτερθ οικονομία ςτον κόςμο, εν τοφτοισ ςε ό,τι αφορά τθν κεφαλαιοποίθςθ 



των ειςθγμζνων εταιρειϊν το γ/μερίδιο υποχωρεί ςε μόλισ 2%. Όπωσ επιςθμαίνει θ 
Handelsblatt,  ςε καμία άλλθ βιομθχανοποιθμζνθ χϊρα δεν παρατθρείται μια τόςο ζντονθ 
διάςταςθ μεταξφ τθσ πραγματικισ οικονομικισ ιςχφοσ τθσ και τθσ χρθματιςτθριακισ τθσ 
αποτίμθςθσ: ςτθ Γερμανία υπάρχουν 750 ειςθγμζνεσ εταιρείεσ, ενϊ ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ 
ειςθγμζνων ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο είναι 1.600, ςτθν Ιςπανία 2.000+,  και περίπου 5.000 ςτισ 
ΗΠΑ. 

 


