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Οιυψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου ενίσχυσαν την Royal Dutch Shell η οποία βρίσκεται
στην κορυφή της λίστας των μεγαλύτερων εισηγμένων της Ευρώπης. Οι ετήσιες πωλήσεις
αυξήθηκαν σχεδόν κατά 20% για τον ολλανδικό πετρελαϊκό κολοσσό αλλά και η αντίπαλή της, η
βρετανική BP, που βρίσκεται στην πέμπτη θέση σημείωσε επίσης εκπληκτικά κέρδη. Αλλά αν
εξαιρέσουμε τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αυξανόμενη ένταση στις εμπορικές
συναλλαγές έπληξε την Ευρώπη και εμπόδισε τις εταιρείες της να βρεθούν μεταξύ των
μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως.
Οιπερισσότερες από τις 25 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες έπεσαν στην παγκόσμια κατάταξη.
Η Volkswagen, η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία στη λίστα Global 2000, είδε τις μετοχές
της να σημειώνουν πτώση 16% τον περασμένο χρόνο. Επίσης έπεσε δύο θέσεις στην παγκόσμια
βαθμολογία και συγκεκριμένα στη θέση 16. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες δέχτηκαν
ισχυρό πλήγμα από τις απειλές για δασμούς με τις γερμανικές Daimler και BMW να πέφτουν
επίσης στην κατάταξη αφού είδαν τις μετοχές τους να σημειώνουν πτώση κατά τη διάρκεια του
περασμένου έτους.
Οιευρωπαϊκές τράπεζες κατέγραψαν αδύναμα κέρδη τα τελευταία χρόνια αλλά άρχισαν να τα
καταφέρνουν σχετικά καλά από πέρυσι. Αν και η HSBC, η τρίτη μεγαλύτερη εισηγμένη της
Ευρώπης, έπεσε τέσσερις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, η ισπανική Santander κέρδισε μια
θέση και η ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS "πήδηξε" 68 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και
βρέθηκε στην θέση 95. Η Santander και η UBS βρίσκονται στις θέσεις 2 και 22 αντίστοιχα στη
λίστα με τις μεγαλύτερες εισηγμένες της Ευρώπης.
ΗΝestle ήταν και η μόνη εταιρεία στην Ευρώπη που ανέβηκε πολλαπλές θέσεις στην παγκόσμια
κατάταξη. Οι μετοχές του ελβετικού κολοσσού ενισχύθηκαν κατά 29% τον περασμένο χρόνο
λαμβάνοντας ώθηση κυρίως από τη συμφωνία των $7 δισ. με την Starbucks.

Συνολικά501 εταιρείες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική βρίσκονται στον κατάλογο
Global 2000 του 2019.
Ηλίστα με τις 15 μεγαλύτερες εισηγμένες της Ευρώπης:
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