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ΘΔΜΑ:  Βεπολίνο: Ππυηοκαθεδπία ζηην πποζέλκςζη venture capitals ςτηλήρ ηεσνολογίαρ 

και καινοηομίαρ ζηην Δςπώπη – Brexit θαίνεηαι όηι αποηελεί κύπιο μοσλό εν λόγυ 

εκθεηικήρ ανάπηςξηρ 
 

Σελ πξσηνθαζεδξία ηεο, σο επξσπατθή πξσηεύνπζα ησλ start-ups, ζπλερίδεη θαη δηεθδηθεί αθόκα 

θαη κεηά ηελ παλδεκία, ην Βεξνιίλν, δεδνκέλνπ όηη ην δίθηπν λενθπνύο νηθνζπζηήκαηνο ζπλερίδεη 

λα αλαπηύζζεηαη, θαζηζηώληαο πιένλ ηελ πόιε ηνλ ζεκαληηθόηεξν θόκβν ηερλνινγηθήο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε Γεξκαλία θαη έλα από ηα κεγαιύηεξα –εάλ όρη ην κεγαιύηεξν- ζηελ 

Επξώπε.  

 

Η Γεξκαληθή Έλσζε Ιδησηηθώλ Επελδύζεσλ θαη Επηρεηξεκαηηθώλ Κεθαιαίσλ (BVK) εθηηκά όηη, 

επί ηνπ παξόληνο, δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε γεξκαληθή πξσηεύνζπα 70 θεθάιαηα ζπκκεηνρώλ 

πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ (Venture Capital/ VC), ελώ ε Invest Europe, κε έδξα ηηο 

Βξπμέιιεο, ππνινγίδεη όηη ν εηήζηνο ζπλνιηθόο όγθνο επελδύζεσλ VC ηνπ Βεξνιίλνπ αλήιζε ην 

2020 ζηα € 987 εθ., ζεκεηώλνληαο κία αμηνζεκείσηε αύμεζε από ην 2010, νπόηε θαη είρε αλέιζεη 

ζηα € 109 εθ. Τπνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ ην 50% ησλ επελδύζεσλ VCs ζε γεξκαληθέο εηαηξείεο 

αθνξά λενθπείο επηρεηξήζεηο ηνπ Βεξνιίλνπ, κε ηε Βαπαξία θαη ηε Βόξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία λα 

αθνινπζνύλ. 

 

Φαίλεηαη όηη ην Brexit απνηειεί ηνλ θύξην κνριό απηήο ηεο εθζεηηθήο αλάπηπμεο VCs ζην 

Βεξνιίλν, επεηδή ηα θεθάιαηα πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ κε έδξα ην Λνλδίλν δελ κπνξνύλ 

πιένλ λα επσθειεζνύλ από ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Επξσπατθνύ Σακείνπ 

Επελδύζεσλ/ΕΣΕ (EIF). Οη επελδπηέο VCs αμηνινγνύλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΕΣΕ σο πνιύ ζεκαληηθή 

γηα κία start-up, ηελ ώξα πνπ αληίζηνηρα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, όπσο ην Future Fund 

(Zukunftsfonds) ηεο Γεξκαληθήο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο είλαη πην αλειαζηηθά σο πξνο ηελ 

ππνζηήξημε κεηαγελέζηεξσλ ζηαδίσλ εμέιημεο κίαο start-up. 

 

Απόδεημε γηα ην όηη ηα VCs, θπξίσο πςειήο ηερλνινγίαο ή θαηλνηνκίαο, δελ έρνπλ πάςεη λα 

επηιέγνπλ ηε γεξκαληθή πξσηεύνπζα γηα εγθαηάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, είλαη 

παξαδείγκαηα θνινζζώλ όπσο ε Antler, ε νπνία μεθίλεζε ζηε ηγθαπνύξε, σο κία από ηηο 

κεγαιύηεξεο θαη ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελεο πιαηθόξκεο επελδύζεσλ πξώηκνπ ζηαδίνπ ζηνλ θόζκν 

θαη ε νπνία έρεη ήδε επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζε πάλσ από 20 ρώξεο παγθνζκίσο, 

εζηηάδνληαο ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε κίαο start-up θαηά ηνπο πξώηνπο κήλεο ίδξπζήο ηεο, έσο 

όηνπ θαηαθέξεη λα γίλεη ‘κνλόθεξνο’ (αμία άλσ ηνπ $1 δηο) ή αθόκα θαη ‘decacorn’ (αμία άλσ ησλ 

$10 δηο).  

 



Η Antler έρεη δηεπζύλεη δύν νκάδεο κέρξη ζηηγκήο ζην πιαίζην ηνπ «Σακείνπ ηεο γηα ηελ Κεληξηθή 

Επξώπε», ύςνπο €50 εθ., ζρεδηάδνληαο λα επελδύζεη θαηά ηα επόκελα ηέζζεξα ρξόληα, ζπλνιηθά, 

ζε 160 εηαηξείεο. Μεηαμύ ησλ λενθπώλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη ήδε ππνζηεξίμεη ε Antler Berlin 

είλαη ε εηαηξεία θξππηνλνκηζκάησλ Pecalla, ν πάξνρνο ππεξεζηώλ Randevu θαη ε εηαηξεία 

εθαξκνγήο ηερλεηήο λνεκνζύλεο Clare&Me. 

 

Επίζεο, ε βξεηαληθή DN Capital εδξαίσζε πξόζθαηα ηελ παξνπζία ηεο ζην Βεξνιίλν, κεηά ηηο 

επηηπρεκέλεο επελδύζεηο ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ζε κηα ζεηξά γεξκαληθώλ λενθπώλ επηρεηξήζεσλ, 

όπσο ε πιαηθόξκα κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ AUTO1, ε πιαηθόξκα εμνρηθώλ θαηνηθηώλ 

HomeToGo, ε νπηηθή εηαηξεία Mister Spex θαη ε πιαηθόξκα θξαηήζεσλ εζηηαηνξίσλ Quandoo. 

 

Μεηαμύ άιισλ αμηνζεκείσησλ αθίμεσλ θαηά ηα ηειεπηαία δύν έηε ζηε γεξκαληθή πξσηεύνπζα 

ζπγθαηαιέγνληαη ε Verdane από ηε Βόξεηα Επξώπε, ε Activant Capital κε έδξα ηηο ΗΠΑ θαη ε 

Peak κε έδξα ηελ Οιιαλδία. Μάιηζηα ε ηειεπηαία, ε νπνία εζηηάδεη ζε λενθπείο επηρεηξήζεηο ζηελ 

αγνξά ινγηζκηθνύ σο ππεξεζία (Software as a service/ SaaS) θαη ζε επηρεηξεκαηηθά κνληέια 

πιαηθόξκαο, ππνγξάκκηζε πξόζθαηα ηε ζεκαζία ηεο γεξκαληθήο αγνξάο γηα ηε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο ηεο, ζεκεηώλνληαο όηη νη πξνζσπηθέο επαθέο αμηνινγνύληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

γηα όινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο θιάδνπο θαη ηδηαίηεξα γηα εθείλνλ ησλ start-ups, ελώ ην Βεξνιίλν 

είλαη κηα πνιύ δπλακηθή πόιε κε έληνλν πλεύκα θαηλνηνκίαο, ην νπνίν ηαηξηάδεη απόιπηα κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία ηνπ νιιαλδηθνύ νκίινπ. 


