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© Statistikamt Nord/ Statistisches Jahrbuch 2013/2014 Bild: Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein – Landesplanung -

Гамбург Метрополь-

регіон

Площа 755 км² 26.000 км²

Населення (2014) 1,79 млн. 5 млн.

Кількість соціально-

захищеного населення

(2014)

1,1 млн. 1,7 млн.

Гамбург та прилеглі області земель Нижня Саксонія 

та Шлезвіг-Гольштейн утворюють північно-

європейський економічний Метропольрегіон, котрий 

продовжує укріплювати своє традиційне положення 

міжнародного транспортного вузла - портала між 

Північним та Балтійським морями.
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Федеральна 

земля

Купівельна 

спроможність*

2013

Купівельна 

спроможність*

2014

Федеральна 

земля

Купівельна 

спроможність*

2013

Купівельна 

спроможність*

2014

Баден-Вюртемберг 106,4 106,7 Нижня

Саксонія

97,6 97,5

Баварія 108,4 108,6 Північний Рейн -

Вестфалія

101,4 101,1

Берлін 91,5        90,7 Рейнланд -

Пфальц

99,6 99,6

Бранденбург 88,6 88,8 Саар 94,7 95,1

Бремен 94,3 93,7 Саксонія 83,2 83,7

Гамбург 110,2 110,2 Саксонія -
Ангальт

82,7 83,3

Гессен 107,5 107,2 Шлезвіг-
Гольштейн

101,5 100,8

Мекленбург –

Передня 

Померанія

82,2 81,8
Тюрингія

83,1 83,7

Источник: Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg, 2014

Купівельна спроможність населення федеральних земель 

Німеччини

*середнє значення по Німеччині = 100
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ЕКОНОМІКА ГАМБУРГА

► 180.000 підприємств

► 700 підприємств з Азії

► 400 підприємств з Північної Європи

► 100 підприємств з  США

► 250 підприємств з Східної Європи, найбільш 

інтернаціональне місто Німеччини

► Щорічне зростання економіки на 3% - 4%

©  Quality of Living Studie von Mercer (2011) Bild: www.mediaserver.hamburg.de/R.Hegeler
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МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ТОРГІВЛІ

ГАМБУРЗЬКИЙ МОРСЬКИЙ ПОРТ - ОДИН З  НАЙБІЛЬШИХ ПЕРЕВАЛОЧНИХ 

ПУНКТІВ У СВІТІ

► Третій за розміром порт Європи

► Контейнерний оборот: 8,95 млн. TEU (2014 г.)

► 130 млн. тонн загальний вантажооборот (2014 г.) 

► Обладнаний найсучаснішим контейнерним терміналом у світі

► China Shipping, Eurogate, Hapag Lloyd, Yang Ming Line, Nippon Yusen Kaisha, 

Evergreen, Hanjin Shipping, Hamburg Süd

© Hafen Hamburg (JPK 02/2014) Bild: www.mediaserver.hamburg.de/C. Spahrbier
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ГАМБУРГ І УКРАЇНА
Партнерство з перспективами

20.05.2015 HWF7

© (1) http://www.estemb.de/eng/estonia_and_germany

Культурні, наукові та туристичні партнери

► Мешканці українського походження в Північній Німеччині – біля 30.000 чол.

► "Всесвітня візитна картка" України - брати Клички

► Українська Греко-католицька церква

► Українська суботня школа "Країна знань"

► Українські студентські та громадські організації 

► Два рази на тиждень компанія Wizzair здійснює польоти з Любека в Київ

► В Гамбурзькому військовому госпіталі проходять лікування дев'ять українських 

військовослужбовців  



ГАМБУРГ І УКРАЇНА
Партнерство з перспективою

20.05.2015 HWF8

© (1) http://www.estemb.de/eng/estonia_and_germany

Партнерство та бізнес

► З 2002 в Гамбурзі працює Генеральне консульство України

► Гамбурзькі фірми, що мають економічні зв'язки з Україною – біля 200 

► „Hamburg Port Consulting“, Josef Moebius BAU AG, Beiersdorf AG, Bode Chimie, 

Jungheinrich, Reemtsma

► Загальний обсяг зовнішньої торгівлі - біля 160.000.000 €

► Українські компанії регулярно беруть участь у гамбурзьких виставках з морської 

економіки - SMM, регенеративної енергії - WindEnergy та ІТ - Casual Connect, а 

також в Ганновері на ІТ-виставці CeBIT та індустрійній виставці Hannover Messe

► Ціла низка українських підприємців відкрила свої офіси в Гамбурзі - біля 60 
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ПІДПРИЄМСТВА З КРАЇН СНД В ГАМБУРЗІ

► в Гамбурзі нараховується біля 60 дочірних компаній з України,

що представляють різні галузі: логістику, торгівлю, 

інформаційні технології, нові джерела енергії.

Stefan Matz9
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ПІДПРИЄМСТВА З УСЬОГО СВІТУ В ГАМБУРЗІ. ЧОМУ ГАМБУРГ?

► вихід на європейські ринки

► місто з багатонаціональним населенням та культурою

► розвинута інфраструктура

► багатомовні школи, дитячі садки, організації

► спеціалізований сервіс: україно- та російськомовні юристи, бухгалтери, 

менеджери

► спільні заходи з країнами Східної Європи в сферах культури, політики та 

економіки  

► організації по сприянню економічній діяльності
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HWF HAMBURG – ГАМБУРЗЬКЕ ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ  ДІЯЛЬНОСТІ 

► партнер по організації та розвитку бізнесу в Гамбурзі та центральний пункт 

консультацій, послуг і контактів для усього економічного сектору міста

► підтримує фірми при реалізації проектів по розширенню та реструктуризації 

підприємств та інвестиційної діяльності

► сфера послуг призначена в першу чергу для малого та середнього бізнесу

Bild: HWF-Collage
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HWF надає наступну підтримку іноземним підприємствам:

► Забезпечення „зеленого коридору“:

► Надає загальну інформацію про економічний регіон Північної Німеччини  

► Надає первинну інформацію про витрати, законодавство, податки при заснуванні 

підприємства 

► Сприяє при заснуванні та реєстрації підприємства

► Надає допомогу при оформленні діловіх віз, а також дозволу на проживання та працю

► Сприяє у підборі персоналу та пошуку кваліфікованих співробітників

► Допомагає підібрати оптимальні офісні приміщення та земельні ділянки

► Надає субсидії на оренду офісу 

► Виступає посередником у взаємодії з партнерами та фахівцями: юристи, податкові 

консультанти, банкіри, страхувальники, кластери

► Сприяє у взаємодії  з органами влади

► Не входить у сервіс: Безпосередня організація бізнесу та його практичне здійснення
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ГАМБУРГ
Цифри і факти

Кластерна структура

► Mедіа, IT та телекомунікації, логістика, авіація, судноплавна промисловість, 

природознавство, регенеративна енергія, охорона здоров‘я, продукти харчування

20.05.2015 HWF14



Відкрийте для себе Гамбург

КЛАСТЕРНІ ІНІЦІАТИВИ ГАМБУРЗЬКОГО ТОВАРИСТВА 

СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

► засновані для збереження ведучих позицій в різних сферах економіки регіону 

► сприяють створенню системи, в яку входять політики, спеціалісти по економіці, 

діячі науки

► централізоване надання послуг в рамках ініціативи

► цілеспрямована ідентифікація обставин, котрі заважають діяльності підприємців

► послуги охоплюють спектр від інформаційного обміну до довгострокового 

співробітництва

Hier bitte das Thema und das Datum eintragen Hier bitte den Absender eintragen15



HWF HAMBURG - Ваш партнер для успіху

Дякуємо за увагу!

Штефан Матц

Керівник  відділу

Service International

Тел.: +49 40 / 227 019 - 14

Факс: +49 40 / 227 019 - 59

Stefan.matz@hwf-

hamburg.de

www.hwf-hamburg.de

Євгеній Народецький

Менеджер  проектів 

Тел.: +49 40 / 227 019 - 16

Факс: +49 40 / 227 019 - 59

Ewgeniy.narodetski@hwf-

hamburg.de

www.hwf-hamburg.de


