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Rekordszinten van az európai 

startupok finanszírozása 

 

 
 

A Brexit ellenére még mindig London a legnépsze-

rűbb beruházási célpont. 

 

Az Ernst & Young (EY) legfrissebb adatai alapján 

az idei esztendő első félévében az európai vállal-

kozások annyi pénzt kaptak, mint korábban soha. 

A startup-finanszírozások összértéke az előző 

esztendőhöz képest 62 százalékkal nőtt és elérte a 

16,9 milliárd eurót. A finanszírozási körök száma 

(2301) szintén nőtt, igaz, csak 10 százalékkal. 

 

Nagy-Britannia Európai Unióból való közelgő kilé-

pése (Brexit) ellenére ki tudta építeni a vezető 

pozícióját, a szigetország cégeihez 6,7 milliárd 

euró folyt be, ez kétszerese az előző esztendő 

hasonló időszakában regisztrált összegnek. A 

francia startupok 2,8 milliárd eurót kaptak, ez 43 

százalékos növekedés 2018 első feléhez képest. A 

német vállalatok 2,7 milliárd euróhoz jutottak, ami 

7 százalékos növekedésnek felelt meg. 

 

Európa startup-fővárosa továbbra is London, ahol 

5,7 milliárd euró értékű startup-befektetés valósult 

meg, a második helyet Párizs (2,2 milliárd euró) 

jött fel, míg a harmadikat Berlin (2 milliárd euró) 

szerezte meg. (Érdekesség, hogy Párizs tavaly és 

idén márciusban is Berlin mögött a harmadik volt.) 

A mostani listán a negyedik helyen Stockholm (1,2 

milliárd euró), az ötödiken pedig Reykjavík (289 

millió euró) található. A brit fővárosban 323, Pá-

rizsban 230, míg Berlinben 129 startup-befekte-

tésre került sor. 

 

Hubert Bath, az EY vezetője leszögezte, hogy 

egyre több vállalkozás kap friss tőkét, miközben a 

beruházott összegek is rekordszintre kerültek. 

Európa-szerte 26-ra nőtt azon tranzakciók száma, 

amelyeknél 100 millió euróról vagy még több pénz-

ről döntöttek. Peter Lennartz, az EY partnere hoz-

zátette, hogy az európai startup-ökorendszer az 

elmúlt hat hónap során tovább erősödött. E folya-

mat dinamikája lenyűgöző és egyre inkább azokon 

a kisebb piacokon is megfigyelhető, amelyek eddig 

nem voltak fókuszban. 

 

A finanszírozási körök száma Svédországban 19, 

Svájcban 25, míg Magyarországon 22 százalékkal 

nőtt. A trend leginkább Franciaországban volt 

megfigyelhető, ami annak köszönhető, hogy a 

francia politika a startupok erősítését az egyik fő 

céljának tekinti és az államot Európa vezető 

startup-fellegvárává akarja tenni azáltal, hogy le-

építi a bürokratikus akadályokat és összehozza a 

befektetőket és a cégalapítókat. A masszív politikai 

támogatás hatásai pedig egyre jobban megmutat-

koznak. 

 

Franciaország mellett London teljesít kiemelkedő-

en. Az elmúlt hat hónapban minden harmadik Eu-

rópában befektetett euró valamelyik londoni vállal-

kozásba került. Összesen 16 olyan finanszírozási 

kör volt, ahol a beruházások összege meghaladta 

az 50 millió eurót. Összehasonlításul: Berlinben és 

Párizsban csak 9–9 ilyen tranzakciót regisztráltak. 

A legnagyobb startup-befektetés is Nagy-

Britanniához köthető, a OneWeb ugyanis 1,1 milli-

árd eurót kapott. A második helyen a svéd North-

volt található 885 millió euróval. 
 

Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/138462/rekordszinten-

van-az-europai-startupok-finanszirozasa 
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