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Αύξηση κύκλου εργασιών και βελτιωµένη πρόσβαση σε κεφάλαια για τις γερµανικές 
εταιρείες βιοτεχνολογίας το 2010    
 
Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9% σηµειώθηκε το 2010 για τις γερµανικές εταιρείες 
βιοτεχνολογίας, φθάνοντας τα 2,37 δις €.  Η πρόσβαση σε κεφάλαια υπερδιπλασιάσθηκε: ο 
κλάδος της βιοτεχνολογίας προσέλκυσε το 2010 συνολικά για πρώτη φορά κεφάλαια άνω των 700 
εκ. €, προσελκύοντας venture capital ύψους 321 εκ. € (+126% σε σχέση µε το 2009) και 335 εκ. € 
κεφάλαια µέσω χρηµατιστηρίου (+175%). Η δηµόσια χρηµατοδότηση µειώθηκε στα 45 εκ. €, µε 
αποτέλεσµα το µερίδιό της επί του συνόλου των κεφαλαίων να µειωθεί από το 16,1% στο 6,4%.  
 

 
Πηγή: www.biotechnologie.de  
 
Με βάση τα στοιχεία του Biotechnologiereport (BMBF) που δηµοσιεύτηκαν χθες, το πλήθος των 
γερµανικών εταιρειών στον κλάδο της βιοτεχνολογίας αυξήθηκε στις 538, ενώ το πλήθος των 
εργαζοµένων στους 15.480.  Μικρή µείωση καταγράφεται µόνο για τις δαπάνες σε έρευνα και 
ανάπτυξη (1,02 δις € έναντι 1,05 το 2009).  
 

http://www.biotechnologie.de/


______________________________________________________________________________________________ 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf 
 Tηλ. 0049-211-68785016  Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr 

 

2 

 
Πηγή: www.biotechnologie.de 
 
Τα στοιχεία της Ernst and Young, τα οποία αφορούν έναν πυρήνα 400 εταιρειών που έχουν την 
έδρα τους στη Γερµανία, ενώ δε λαµβάνουν υπόψιν τους τις θυγατρικές ξένων εταιρειών, 
καταγράφουν αύξηση κύκλου εργασιών κατά 7% στα 1,06 δις €, καθώς και αύξηση των δαπανών 
για Ε&Α κατά 4% στα 809 εκ. €. Τα στοιχεία της Ernst and Young επιβεβαιώνουν επίσης την 
αυξηµένη πρόσβαση σε κεφάλαια το 2010, επισηµαίνοντας παράλληλα ότι η µη επαρκής 
πρόσβαση σε κεφάλαια παραµένει δοµικό πρόβληµα του κλάδου της βιοτεχνολογίας στη 
Γερµανία.  
 
Λαµβάνοντας υπόψιν τις δυσκολίες στην εξεύρεση χρηµατοδότησης, θετικά αξιολογείται το 
γεγονός ότι το 2010 αυξήθηκαν οι συνεργασίες µεταξύ γερµανικών εταιρειών βιοτεχνολογίας και 
φαρµακευτικών εταιρειών, όπως επίσης και η χρήση licencing τεχνολογιών (παράδειγµα η 
συνεργασία µεταξύ GlaxoSmithKline και Cellzome). Με βάση έρευνα που πραγµατοποίησε το 
2010 η  M Law Group µεταξύ των γερµανικών εταιρειών βιοτεχνολογίας, σηµαντική στρατηγική 
ανάπτυξης είναι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, π.χ. εξαγορά της αµερικανικής SA Biosciences το 
2009 έναντι 90 εκ. € από την Qiagen, συγχώνευση των NanoDel Technologies και Capsolution 
στην Capsulution Pharma AG το 2008.  
 
Σε εφαρµογή της στρατηγικής ανάπτυξής της µέσω εξαγορών. η Qiagen, µεγαλύτερη γερµανική 
εταιρεία βιοτεχνολογίας, ανακοίνωσε χθες την εξαγορά της αυστραλιανής εταιρείας διαγνωστικής 
τεχνολογίας Cellestis έναντι 355 εκ. €. Η Qiagen σκοπεύει εντός του 2011 να προχωρήσει και σε 
άλλες εξαγορές.  
 
 
 
 
 

http://www.biotechnologie.de/
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Links 
 
• VBU - Vereinigung Deutscher Biotechnologie Unternehmen http://www.v-b-u.org/  
• Bio-Technologie Industrie Organisation Deutschland e.V. http://www.biodeutschland.org/  
• DIB - Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie im Verein der Chemischen Industrie 

http://www.dib.org/  
• VDGH- Verband der Diagnostika Industrie http://www.vdgh.de/  
• Biotechnologie.de Informationsplattform - Firmenumfrage 2011  

http://www.biotechnologie.de/BIO/Navigation/DE/root,did=122358.html?listBlId=74462&  
• Ernst and Young Biotechnologie-Report 2011  

http://www.ey.com/DE/de/Newsroom/News-releases/2011_Biotechnologie-Report  
 
 
Συντάκτις: Αντιγόνη Μαριόλη, Γραµµατέας ΟΕΥ B΄  
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