
 
 
 
 

Βέρνη, 07 Οκτωβρίου 2020 
  

 
ΘΕΜΑ:  Ρεκόρ ίδρυσης νέων εταιρειών κατά το α’ 9μηνο 2020. 
  

Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, τους πρώτους εννέα μήνες ιδρύθηκαν στην 
Ελβετία περισσότερες νέες εταιρείες από ποτέ. Σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου Νέων 
Επιχειρηματιών - IFJ (www.ifj.ch), συνολικά 33.617 νέες εταιρείες ιδρύθηκαν εντός του α’ 
9μήνου 2020, αύξηση +2,5% σε σύγκριση με το ρεκόρ του προηγούμενου έτους 2019.  

Κατά το τρέχον έτος, ιδρύθηκαν 4,28 νεοσύστατες επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους, 
κατά μέσο όρο, σε όλη την Ελβετία. Συνολικά 9 καντόνια είναι πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. 
Στην κορυφή, αναλογικά με τον πληθυσμό του, βρίσκεται το καντόνι του Zug (13,73) σε 
αξιοσημείωτη απόσταση από το Schwyz (6,07), Appenzell-Innerrhoden (5,95), Γενεύη (5,51) και 
Basel-Stadt (4,79). Ουραγοί των ελβετικών καντονιών είναι το Uri (2,11), η Βέρνη (2,74) και το 
Schaffhausen (2,85), με τις λιγότερες νέες εταιρείες ανά 1.000 κατοίκους. 

Εξετάζοντας το ρυθμό μεταβολής της ποσοστιαίας αύξησης ανά γεωγραφική περιοχή, 
παρατηρείται πως την μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει η βορειοδυτική Ελβετία (+9,3%), 
ακολουθούμενη από την Κεντρική Ελβετία (+5,7%), την Ανατολική Ελβετία (+5,0%), την 
κεντροδυτική Ελβετία (Espace Mittelland) (+3,8%) και τη Ζυρίχη (+3,6%). Πτώση σημείωσαν οι 
περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον κορωνοϊό, δηλ. η νοτιοδυτική Ελβετία (-2,2%) 
και, ιδιαίτερα, το ιταλόφωνο Ticino στο νότο της χώρας (-12,6%). 

Η ίδια ανάλυση ανά καντόνι δείχνει πως 22 από τα 26 καντόνια παρουσιάζουν 
ποσοστιαία αύξηση στην ίδρυση νεοσύστατων επιχειρήσεων: Obwalden (+45,5%), 
Appenzell-Innerrhoden (+20%), Thurgau (+15,1%), Appenzell-Ausserrhoden (+11,3%), Glarus 
(+10,6%), Βασιλεία-Πόλη (+9,4%), Βασιλεία-Επαρχία (+9,4%), Aargau (+9,1%), Valais (+8,2%), 
Λουκέρνη (+7,1%), Solothurn (+6,7%), Jura (+6,6%), Schwyz (+5,9%), Freiburg (+4,7%), Uri 
(+4,1%), Ζυρίχη (+3,6%), Graubünden (+3,0%), Βέρνη (+2,6%) , Neuchâtel (+2,3%), Zug (+2,2%), 
St. Gallen (+1,2%) και Nidwalden με (+1,1%). 

Τα καντόνια με ποσοστιαίες απώλειες είναι Γενεύη (-2,2%), Vaud (-6,3%), Schaffhausen 
(-11,4%) και Ticino με (-12,6%). 

Η ανάλυση του IFJ δείχνει ότι μετά τη λήψη των περιοριστικών μέτρων κατά της 
πανδημίας ιδρύθηκαν σημαντικά λιγότερες εταιρείες τον Μάρτιο (-5,4%), τον Απρίλιο (-25,1%) 
και τον Μάιο (-13,4%), σε σύγκριση με τα αντίστοιχα διαστήματα του προηγούμενου έτους. Σε 
αυτούς τους τρεις μήνες ιδρύθηκαν, κατά μέσο όρο, -14,6% λιγότερες εταιρείες σε σχέση με την 
ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, αυτή η μείωση αντισταθμίστηκε ή, μάλλον, 
ξεπεράστηκε τους επόμενους μήνες. Τον Ιούνιο σημειώθηκε αύξηση +24,8%, τον Ιούλιο +11,1%, 
τον Αύγουστο +17,9% και τον Σεπτέμβριο +18,3%. Η σταθερή αυτή αύξηση αναμένεται να 
συνεχιστεί το 2020. 

Περίπου το 50% όλων των νεοσύστατων επιχειρήσεων ανήκουν σε πέντε τομείς: 
βιοτεχνίας (17,4%), συμβουλευτικών υπηρεσιών (10%), λιανικού εμπορίου (8,5%), ακινήτων 
(7,7%) και ξενίας και εστίασης (6,5%). Οι λιγότερες νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι στους τομείς 
της εκτύπωσης και των εκδόσεων (0,4%), της υψηλής τεχνολογίας (0,6%), της γεωργίας και 
δασοκομίας (1%) και της εκπαίδευσης (1,9%). 
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Ο ρυθμός μεταβολής στις ιδρύσεις νεοσύστατων εταιρειών, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος, δείχνει ότι στους τομείς κομμωτικής και καλλυντικών (+23,6%), μάρκετινγκ 
και επικοινωνίας (+17,6%), εκπαίδευσης (+16,7%), συμβουλευτικών υπηρεσιών (+13,1%) και 
αρχιτεκτονικής και μηχανικής (engineering) (+10,0%) αυξήθηκαν κατά διψήφιο ποσοστό. Οι 
ισχυρότερες μειώσεις του ρυθμού μεταβολής καταγράφονται στους τομείς λοιπών υπηρεσιών 
(ταξιδιωτικά γραφεία, ανεξάρτητη εργασία κλπ.) (-24,5%), πολιτισμού και φιλανθρωπικών 
δραστηριοτήτων (-7,1%), χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών (-6,7%) και 
χονδρεμπορίου (-4,2%). 

Οι τέσσερις πιο καθιερωμένες νομικές μορφές εταιρειών στην Ελβετία σημείωσαν αύξηση στις 
νέες εγγραφές, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Κατά το α’ 9μηνο του 2020 ιδρύθηκαν 
13.064 νέες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (GmbH) (+3,1%), 10.966 νέες Μονοπρόσωπες 
Εταιρείες (+2,2%), 6.473 νέες Ανώνυμες Εταιρείες (AG) (+1,9%) και 1.022 νέες Ομόρρυθμες 
Συλλογικές Εταιρείες (Kollektivgesellschaft, Société en nom collectif) (+2,5%). Οι λοιπές νομικές 
μορφές παρουσιάζουν αύξηση +2,3%.  
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