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 «Οι 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες την περίοδο 2014 – 2017. Οι πλέον επιτυχημένες 

start-ups και οι καινοτόμοι επιχειρηματικοί τομείς στην Ευρώπη» 

Οι Financial Times, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Statista, δημοσιοποίησαν τον ετήσιο 

κατάλογο των 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων την περίοδο 2014-2017. Ο 

«Κατάλογος FT 1000
1
» κατατάσσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες με βάση το ποσοστό αύξησης των εσόδων τους και 

τον δείκτη CAGR
2
. Ο τομέας με τις περισσότερες εταιρείες στον «FT 1000» είναι αυτός της τεχνολογίας, ενώ η 

πρωτοκαθεδρία των χωρών ανήκει στη Γερμανία. Η χώρα μας εκπροσωπείται στον Κατάλογο από μία εταιρεία.  

Ο «FT 1000» αναδεικνύει το γεγονός ότι, παρά τις μεγάλες προκλήσεις από ένα δυνητικό no-deal Brexit, 

τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης  και το τέλος εποχής του εύκολου χρήματος, η Ευρώπη προσφέρει στις 

επιχειρήσεις ευκαιρίες και εργαλεία ταχείας αύξησης των εσόδων, καθώς και το κατάλληλο περιβάλλον εκκίνησης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα:  

Ανάλυση κατά τομείς 

Ο «FT 1000» κυριαρχείται από τον τομέα της τεχνολογίας, ο οποίος εκπροσωπείται από 149 επιχειρήσεις, 

χωρίς να περιλαμβάνονται οι κατηγορίες fintech και ηλεκτρονικού εμπορίου. Ακολουθεί ο τομέας υποστήριξης 

υπηρεσιών με 117 εταιρείες, κατασκευών με 80, ηλεκτρονικού εμπορίου με 59, λιανικής με 57, τροφίμων & 

ποτών με 46, βιομηχανικών προϊόντων με 43 και διαφήμισης με 41
3
. 

O εν λόγω Κατάλογος περιλαμβάνει επίσης αναδυόμενους υποτομείς ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στην 

πρώτη δεκάδα των επιχειρήσεων της λίστας και στον τομέα των φαρμακευτικών εταιρειών ξεχωρίζει η βρετανική 

εταιρεία PsiOxus Therapeutics (πέμπτη θέση), που ειδικεύεται στην καρδιακή γονιδιακή θεραπεία καθώς και η 

επίσης βρετανική εταιρεία Darktrace (ένατη θέση) που δραστηριοποιείται στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Στον 

«FT 1000» εμφανίζονται επίσης ταχέως αναπτυσσόμενοι κατασκευαστές μη επανδρωμένων εναέριων 

οχημάτων (drones), καθώς και η MC2 Technologies, γαλλικός κατασκευαστής συσκευών που μπορεί να 

μπλοκάρει τα σήματά τους. 

                                                           
1
 Ο Κατάλογος «FT 1000» μπορεί να αναζητηθεί στο σύνδεσμο: https://www.ft.com/content/238174d2-3139-11e9-8744-

e7016697f225 

 
2
 Ο CAGR (Compound Annual Growth Rate) είναι ένας επιχειρησιακός και επενδυτικός όρος που δείχνει το ποσοστό 

απόδοσης μιας επένδυσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εκφραζόμενος σε ετήσια ποσοστιαία αναλογία 
3
 Ακολουθούν ο τομέας μεταφορών με 34, αυτοκινητοβιομηχανίας με 33, ταξιδιών και αναψυχής με 29, ενέργειας με 28, 

πωλήσεων & marketing με 26, media 26, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με 25, ακινήτων με 24, υγείας με 24, μόδας 

με 12, fintech με 19, management consulting 19, τηλεπικοινωνιών με 17, εκπαίδευσης με 13, interiors με 11, αγροτικών 

προϊόντων με 9, φαρμακευτικών με 9, εστιατορίων με 8, κυβερνοασφάλειας με 8, χημικών με 8, προσωπικών ειδών & 

ειδών νοικοκυριού με 7, βιομηχανίας παιχνιδιών με 5, ομορφιάς με 5, αρχιτεκτονικής με 4, ασφαλειών με 4, διαχείρισης 

αποβλήτων & ανακύκλωσης με 4, πολύτιμων λίθων με 3, αεροναυπηγικής & άμυνας με 2, νομικών υπηρεσιών με 2, και 

μπαταριών με 1. 
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Ανάλυση κατά χώρες και πόλεις  

 

Σε ότι αφορά την προέλευση των εταιρειών, η Γερμανία έχει το μερίδιο του λέοντος με 230 εταιρείες, ενώ 

ακολουθούν η Ιταλία με 208, η Γαλλία με 174, το ΗΒ με 131 και η Ισπανία με 97
4
.  

 

Η εταιρεία Supply Unique (Coffee Island), από τον τομέα των τροφίμων και ποτών, είναι ο μοναδικός 

εκπρόσωπος της χώρας μας, κατέχοντας την 657
η
 θέση. Η εν λόγω εταιρεία από το 2006 επενδύει σε εξοπλισμό 

και τεχνογνωσία, ενώ το 2016 εγκαινίασε το πρώτο καφεκοπτείο Coffee Island στο Λονδίνο. H Κύπρος 

επίσης εκπροσωπείται από μία εταιρεία και ειδικότερα, από την ασφαλιστική HD Insurance (955
η
 θέση). 

 

Οι γερμανικές εταιρείες της κατάταξης είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες στη γερμανική επικράτεια, και 

εδρεύουν στις πόλεις του Βερολίνου, Αμβούργου και Μονάχου. Αντιθέτως, το Λονδίνο συγκεντρώνει τις 

περισσότερες βρετανικές επιχειρήσεις (63 από τις 131 του ΗΒ). Επίσης, πόλεις όπως το Μιλάνο και το Βερολίνο 

αύξησαν την εκπροσώπησή τους στη λίστα. 

 

Η συμμετοχή εταιρειών από το ΗΒ 

 

Οι δύο κορυφαίες εταιρείες της λίστας
5
, η Blue Motor Finance, ένας όμιλος χρηματοδότησης 

αυτοκινήτων στα σημεία πώλησης και η νεοφυής εταιρεία παράδοσης τροφίμων Deliveroo, είναι βρετανικές. Οι 

εταιρείες αυτές εκφράζουν το δυναμισμό του ΗΒ στους τομείς της fintech και των καταναλωτικών υπηρεσιών 

αντίστοιχα. Σημειωτέον ότι συνολικά έξι από τις πρώτες εννέα εταιρείες της κατάταξης είναι βρετανικές.  

 

Ωστόσο, ο αριθμός των εταιρειών από το ΗΒ και την Ιρλανδία στην FT 1000 έχει μειωθεί, καθώς το 

Brexit ωθεί τις βρετανικές εταιρείες να μετακομίσουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, στο πλαίσιο της προετοιμασίας 

τους για τη μετά-Brexit εποχή. Επισημαίνεται ότι το Λονδίνο, παρότι παραμένει η πόλη όπου εδρεύουν οι 

περισσότερες επιχειρήσεις (63) του «FT 1000», έχει απολέσει μερίδιο σε σχέση με το περασμένο έτος, όταν 

υπήρχαν στην λίστα 74 επιχειρήσεις με έδρα το Λονδίνο. 

 

 

Δυνατότητες έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και ταχείας ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό 

έδαφος 

 

Σχετικά με τις δυνατότητες έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και ταχείας ανάπτυξης των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, διάφοροι σχολιαστές και  στελέχη εταιρειών σπεύδουν να επισημάνουν ότι η 

οικονομική επιβράδυνση σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης καθώς και η περιρρέουσα αβεβαιότητα του Brexit δεν 

έχει ακόμη επηρεάσει εμφανώς τις εταιρείες του «FT 1000». Ο Κατάλογος επίσης  καταδεικνύει ότι το επίπεδο 

ανταγωνισμού ήταν υψηλότερο φέτος, καθώς ο ελάχιστος απαιτούμενος CAGR εσόδων για την εξασφάλιση μιας 

θέσης στην κατάταξη ήταν 37,7%, έναντι του περσινού 34,6%.  

 

Πολλές καταχωρήσεις εταιρειών στη λίστα είναι νεοφυείς επιχειρήσεις ποικίλλων τομέων που ανέπτυξαν 

τεχνολογία, προκειμένου να ξεπεράσουν τις καθιερωμένες βιομηχανίες. Στελέχη εταιρειών εκτιμούν ότι η 

τρέχουσα εποχή είναι η καλύτερη περίοδος για τη σύσταση μιας νέας ευρωπαϊκής επιχείρησης, καθώς το 

ευρωπαϊκό επιχειρησιακό οικοδόμημα συνεχίζει να ωριμάζει. Η διαδικασία αυτή ωρίμανσης συνίσταται στο 

γεγονός ότι η επόμενη γενιά ιδρυτών εκπαιδεύεται από τις τρέχουσες επιτυχημένες εταιρείες, από τις οποίες 

στη συνέχεια αποχωρούν, προκειμένου να συστήσουν φιλόδοξες νεοφυείς επιχειρήσεις, μιμούμενοι το 

παράδειγμα της επιτυχίας των καθιερωμένων εταιρειών.  

 

                                                           
4
 Ακολουθούν η Ολλανδία με 25 εταιρείες, η Πολωνία με 22, η Φινλανδία με 17, η Σουηδία με 14, η Νορβηγία με 

13, η Πορτογαλία με 10, οι Βουλγαρία και Ουγγαρία με 7, οι Αυστρία και Δανία με 6, το Βέλγιο και η Σλοβακία με 4, οι 

Ελβετία, Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τσεχία με 3, οι Ιρλανδία και Σλοβενία με 2 και οι Ελλάδα, Κύπρος και 

Λετονία με 1 εταιρεία. 

 
5
 Ακολουθούν η εσθονική Taxify και η γερμανική Solectric στον τομέα της τεχνολογίας. 
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Οι νέοι ιδρυτές εταιρειών στρέφονται πλέον προς τις ευρωπαϊκές πόλεις και όχι προς την Αμερική 

όπως συνέβαινε παλαιότερα, καθώς η Ευρώπη ενθαρρύνει πλέον τους νέους επιχειρηματίες προσφέροντας 

το όραμα και το παράδειγμα της επιτυχίας, μέσω και ενός αυξανόμενου αριθμού των επιχειρήσεων 

"unicorn"
6
. 

 

 Μελλοντικές τάσεις - Προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις 

 

Σχετικά με τις προοπτικές των αναδυόμενων τομέων, στελέχη επιχειρήσεων επισημαίνουν την 

αυξανόμενη χρήση μεγάλων δεδομένων (big data) στους τομείς fintech και ιατρικής περίθαλψης για την ανεύρεση 

νέων φαρμάκων και τη θεραπεία σύνθετων ασθενειών. Συνεπώς, αναμένουν την ανάδειξη καινοτομιών στον τομέα 

της κβαντικής υπολογιστικής. Επίσης, εκτιμούν ότι θα ενισχυθεί η τάση σύνδεσης της ρομποτικής με την 

παράδοση τροφίμων. 

 

Μια άλλη ομάδα στελεχών επισημαίνει τη συνεχιζόμενη καινοτομία στις υπηρεσίες κινητικότητας και 

εντοπισμού θέσεων (location services), καθώς εκτιμούν ότι το λογισμικό σταδιακά θα αντικαθιστά τα οχήματα με 

αντίστοιχα αυτό-κινούμενα, επιτρέποντας πιο έξυπνες και αυτόνομες εφαρμογές για τη διασύνδεση των πόλεων. 

 

Οι επιπτώσεις του Brexit 

 

Όσον αφορά τη θέση των χωρών στην FT 1000, η Γερμανία αναμένεται να διατηρήσει την ηγετική της 

θέση, ενώ το είδος του Brexit θα καθορίσει την ακριβή θέση του ΗΒ. 

 
Σε ό,τι αφορά το μέλλον των βρετανικών επιχειρήσεων, στελέχη εταιρειών κρούουν τον κώδωνα του 

κινδύνου για την ανάγκη εξεύρεσης εκπαιδευμένου προσωπικού κι εντοπίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις του Brexit 

στην αδυναμία προσέλκυσης ταλέντων από την ηπειρωτική Ευρώπη στις νεοφυείς επιχειρήσεις του ΗΒ.  
 
Τέλος, στελέχη εταιρειών εδώ στο Λονδίνο εκτιμούν ότι οι εταιρείες του «FT 1000» θα συνεχίσουν να 

αναπτύσσονται ακόμη και αν επιδεινωθούν οι οικονομικές συνθήκες, δεδομένου ότι πολλές από αυτές έχουν 

συσταθεί προκειμένου να λάβουν μερίδιο αγοράς από τις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις. Επίσης, στελέχη 

εταιρειών επισημαίνουν ότι η εξασφάλιση χρηματοδότησης δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις, αφού επί του παρόντος υπάρχουν περισσότεροι, σε σχέση με πέντε ή δέκα χρόνια πριν, δυνητικοί 

χρηματοδοτικοί εταίροι πρόθυμοι να επενδύσουν στην Ευρώπη. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Unicorn λέγονται οι εταιρείες με αξία άνω του 1 δισ. δολαρίων, που διαφοροποιούν το μοντέλο τους όταν έρχονται 

αντιμέτωποι με μια πιθανή δημόσια εγγραφή. Ο Brent Hoberman, βρετανός επιχειρηματίας και Εκτελεστικός Πρόεδρος του 

Παγκόσμιου Φόρουμ Ιδρυτών, αριθμεί 36 νέες unicorn στην Ευρώπη και στο Ισραήλ πέρυσι, υπογραμμίζοντας τη ζωντάνια 

αυτών των περιοχών. 

 
 


