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ΘΔΜΑ: 

    

Ποπεία ξένων επενδύζεων ζηη Γεπμανία ηο 2020- Έπεςνα ηηρ ζςμβοςλεςηικήρ 

Ernst & Young (ΔΤ)- Γεπμανίαρ 

 

Οη λέεο μέλεο επελδύζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Γεξκαλία θαηά ην 2020 αλήιζαλ ζε 

930, αξηζκόο θαηά 4% κεησκέλνο ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. ύκθσλα κε ζρεηηθή 

κειέηε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο Ernst & Young (ΕΤ)- Γεξκαλίαο ε κείσζε απηή αθνξά 

θπξίσο επελδπηηθά ζρέδηα ζπγρσλεύζεσλ θαη εμαγνξώλ, ελώ ν αξηζκόο ησλ μέλσλ επελδύζεσλ ν 

νπνίνο ζρεηίδεηαη κε επέθηαζε ππαξρνπζώλ δξαζηεξηνηήησλ δελ παξνπζίαζε ηδηαίηεξεο 

απμνκεηώζεηο ζπγθξηηηθά κε ηα πξν ηεο παλδεκίαο επίπεδα. ε κία δηεζλή ζύγθξηζε ρώξεο όπσο 

ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γαιιία θαίλεηαη πσο βξέζεθαλ ζε δπζκελέζηεξε ζέζε, δεδνκέλνπ όηη 

θαηεγξάθε ζε απηέο κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ λέσλ μέλσλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ηεο ηάμεο ηνπ 

10%.  

 

Εθ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ελ ιόγσ κειέηεο άμην θαηαγξαθήο είλαη ην όηη νη μέλνη επελδπηέο 

αλαθνίλσζαλ 5.578 λέα επελδπηηθά ζρέδηα ζε όιε ηελ Επξώπε, 13% ιηγόηεξα ζπγθξηηηθά κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο, πνζνζηό ην νπνίν απνηειεί λέν αξλεηηθό ξεθόξ, δεδνκέλνπ όηη αθόκα θαη ζηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2009 νη επελδύζεηο κεηώζεθαλ θαηά 11%.  

 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ην 2020 νη γεξκαληθέο επελδύζεηο ζην εμσηεξηθό αλήιζαλ ζε 603, αξηζκόο 

θαηά 11% κεησκέλνο ζε ζύγθξηζε κε ην 2019. Κύξηνη πξννξηζκνί ησλ γεξκαληθώλ επελδύζεσλ ζε 

άιιεο επξσπατθέο ρώξεο ήηαλ ε Γαιιία, ην ΗΒ θαη ε Ιζπαλία. 

 

ύκθσλα κε ηε κειέηε, ε ζπγθξαηεκέλε - ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο - κείσζε ηνπ 

αξηζκνύ μέλσλ επελδύζεσλ ην 2020 ζηε Γεξκαλία εξκελεύεηαη ελ πνιινίο από ηηο ζεηηθέο 

επηδόζεηο πνπ ζεκείσζε ε γεξκαληθή νηθνλνκία θαηά ην β΄ εμάκελν ηνπ 2020, νη νπνίεο 

βειηίσζαλ ην επελδπηηθό πεξηβάιινλ ζπγθξηηηθά κε ην α΄ εμάκελν ηνπ ίδηνπ έηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε νηθνλνκηθή παξαγσγή ζηε Γεξκαλία κεηώζεθε ζπλνιηθά γηα ην 2020, κόιηο, θαηά 

4,8% (Γαιιία: –8,1% θαη ΗΒ: –9,9%).  

 

Επηπξνζζέησο, ε ηζρπξή γεξκαληθή κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία θαη ε ζέζε ηεο ρώξαο σο 

δηακεηαθνκηζηηθνύ θόκβνπ αλάκεζα ζε δπηηθή θαη αλαηνιηθή Επξώπε κε νξγαλσκέλν δίθηπν 

ππνδνκώλ θαη κεηαθνξώλ, ελζάξξπλαλ ηνπο μέλνπο επελδπηέο -παξά ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο- λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδύζεηο ζε έξγα logistics, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ ζηε Γεξκαλία ην 2020 

ππεξδηπιαζηάζηεθε θαη αλήιζε ζε 129 (2019: ζε 63). 

 

ηνλ ελ ιόγσ θιάδν ε Amazon παξέκεηλε θαη ην 2020 θνξπθαίνο επελδπηήο ζηε Γεξκαλία, κεηαμύ 

άιισλ, δεκηνπξγώληαο λέα θέληξα logistics ζηε Βόξεηα Ρελαλία- Βεζηθαιία, ζηε Ρελαλία-

Παιαηηλάην, ζηε Θνπξηγγία θαη ζηε Βαπαξία, ή επεθηείλνληαο ηα ππάξρνληα, δεκηνπξγώληαο, 

έηζη, 4.300 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

Κνξπθαία επέλδπζε ζηε Γεξκαλία θαηά ην 2020 απνηέιεζε ε επέλδπζε ύςνπο € 5 δηο ηεο 

γαιιηθήο Peugeot (όκηινο PSA) – δηα κέζσ ηεο  γεξκαληθήο ζπγαηξηθήο ηεο Opel – θαη ηεο 

γαιιηθήο Total γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο κπαηαξηώλ ζηε Ρελαλία- Παιαηηλάην, ε 

νπνία δεκηνύξγεζε 2.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 

https://www.handelsblatt.com/boerse/isin/FR0000120271


 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν εθδειώλεηαη θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα έληνλν 

θηλεδηθό επελδπηηθό ελδηαθέξνλ, δεδνκέλνπ όηη κεηά ηελ απόθαζε ηεο θηλεδηθήο Catl ην 2019 λα 

δεκηνπξγήζεη εξγνζηάζην θαηαζθεπήο κπαηαξηώλ ζηε Θνπξηγγία, ε θηλεδηθή Svolt αλαθνίλσζε 

πξνζθάησο όηη ζρεδηάδεη λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη ζηελ Επξώπε, επελδύνληαο 

πνζό ύςνπο € 1,8 δηο ζηε δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ ζην άαξιαλη. Βαζηθά θίλεηξα γηα ηελ επηινγή 

ηεο απηή είλαη νη επηδνηήζεηο πνπ δίλνληαη ζηνλ ελ ιόγσ ηνκέα, ην πςειό επίπεδν θαηάξηηζεο ηνπ 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ, θαζώο θαη ε γεσγξαθηθή εγγύηεηα ηεο πεξηνρήο κε ηελ έδξα θνινζζώλ 

ηεο γαιιηθήο θαη γεξκαληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, νη νπνίνη επελδύνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα 

ζηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθώλ νρεκάησλ. 

 

Σέινο, απμεκέλνο θαηά 13% ήηαλ ην 2020, ζε ζύγθξηζε κε ην 2019, ν αξηζκόο ησλ λέσλ μέλσλ 

επελδύζεσλ ζηνλ γεξκαληθό ηνκέα ICT, ηελ ώξα πνπ ν αξηζκόο απηόο αληίζηνηρα ζε νιόθιεξε 

ηελ Επξώπε κεηώζεθε θαηά 14%. ύκθσλα κε ηε κειέηε ην ελ ιόγσ ζηνηρείν εξκελεύεηαη από ην 

γεγνλόο όηη ε Γεξκαλία θαίλεηαη λα είλαη ζηνρνπξνζεισκέλε ζηε ςεθηνπνίεζε όισλ ησλ θιάδσλ 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο, δεδνκέλν ην νπνίν ελζαξξύλεη ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Υαξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα απηνύ είλαη ε απόθαζε επέθηαζεο ηεο επέλδπζεο ηεο ακεξηθάληθεο Alphabet 

(ζπγαηξηθή ηεο  Google), δηα κέζσ ηεο αγνξάο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ζην Μόλαρν, επελδπηηθό 

ζρέδην ην νπνίν νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία 1.500 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 
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