
 

Ernst & Young Cyprus Ltd 
Jean Nouvel Tower 
6 Stasinou Avenue 
P.O.Box 21656 
1511 Nicosia, Cyprus 

 Tel:  +357 22209999 
Fax: +357 22209998 
ey.com/cy 

 

Δελτίο Τύπου  

Λευκωσία, 04 Ιουνίου 2019 

 

ΕΥ: Οι επενδύσεις στην τεχνολογία στην Ευρώπη, σε ιστορικά 

υψηλά επίπεδα  

 Ο αριθμός άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στον ψηφιακό κλάδο 

υπερδιπλασιάστηκαν από 510 σε 1.227 την τελευταία πενταετία 

 Επτά ευρωπαϊκές πόλεις ταξινομήθηκαν μεταξύ των 20 πιο ελκυστικών κέντρων 

τεχνολογίας παγκοσμίως  

 Ένα εξειδικευμένο σε τεχνολογικές δεξιότητες εργατικό δυναμικό διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην επιλογή των τοποθεσιών για τις επενδύσεις  

Ο κλάδος της τεχνολογίας στην Ευρώπη αναπτύσσεται ραγδαία, σύμφωνα με τα ευρήματα της 

έρευνας της ΕΥ European Attractiveness survey – Technology, με τον αριθμό των άμεσων 

ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) να φτάνει στα επίπεδα ρεκόρ των 1.227 το 2018 (αύξηση 5% σε 

ετήσια βάση). Γενικά, τα έργα ΑΞΕ υπερδιπλασιάστηκαν από τα 510 στα 1.227 τα τελευταία 

πέντε χρόνια. Σύμφωνα με το 39% των επενδυτών, ο κλάδος της ψηφιακής τεχνολογίας είναι 

αυτός που δίνει ώθηση στην ανάπτυξη της Ευρώπης, ακολουθούμενος από την καθαρή 

τεχνολογία (cleantech – 25%), την ενέργεια και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (21%). 

Ο χάρτης της ελκυστικότητας της τεχνολογίας  

Το Ηνωμένο Βασίλειο προσέλκυσε την πλειονότητα των ΑΞΕ στην Ευρώπη στον ψηφιακό 

κλάδο (288) το 2018, παρά τη μείωση κατά 10% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Η Γερμανία 

και η Γαλλία ακολουθούν, προσελκύοντας 218 και 171 έργα ψηφιακών ΑΞΕ αντίστοιχα, σε όλο 

τον κλάδο (+2% και -2% σε σχέση με το περασμένο έτος). Η Ιρλανδία (72 έργα) και η Ισπανία 

(70 έργα) συμπεριλαμβάνονται, επίσης, στους πέντε πιο ελκυστικούς προορισμούς για 

επενδύσεις στον ψηφιακό κλάδο.  
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Η έρευνα διαπιστώνει ότι η Ευρώπη φιλοξενεί πάνω από το ένα τρίτο των πόλεων παγκοσμίως 

με τις περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσουν τον επόμενο τεχνολογικό κολοσσό. Δύο 

ευρωπαϊκές πόλεις συγκαταλέγονται στη λίστα των 10 ελκυστικότερων κέντρων τεχνολογίας: το 

Λονδίνο και το Βερολίνο, βρίσκονται στην τέταρτη και την έβδομη θέση αντίστοιχα, 

ακολουθώντας το Σαν Φρανσίσκο και την ευρύτερη περιοχή της Silicon Valley, τη Σανγκάη, και 

το Πεκίνο. Στην Ευρώπη, οι επενδυτές ξεχωρίζουν τον Λονδίνο, το Βερολίνο, το Παρίσι, τη 

Στοκχόλμη και το Άμστερνταμ, ως τα πέντε πιο ελκυστικά κέντρα τεχνολογίας.    

Οι δεξιότητες στην τεχνολογία επηρεάζουν καθοριστικά τις αποφάσεις για τον τόπο των 

επενδύσεων  

Μεταξύ των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 94% αναφέρει την ύπαρξη 

ανθρώπινου δυναμικού με τεχνολογικά προσόντα ως «ιδιαίτερα σημαντικό» ή «σημαντικό» 

παράγοντα στην απόφαση ως προς το πού θα επενδύσουν.  

Ο Σταύρος Παντζαρής, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου δήλωσε: «Η προσέλκυση 

άμεσων ξένων επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για 

ολόκληρη την κυπριακή οικονομία. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να δημιουργήσουμε και 

να προσελκύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες, ιδιαίτερα 

στους τομείς της κυβερνοασφάλειας, των big data analytics, της τεχνητής νοημοσύνης και της 

ρομποτικής, και να βελτιώσουμε τις κρίσιμες υποδομές, όπως η υπερταχεία ευρυζωνική 

σύνδεση. Κυρίως, όμως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το επενδυτικό κλίμα και το φορολογικό 

και κανονιστικό περιβάλλον παραμένουν ελκυστικά για τις εταιρείες τεχνολογίας σε μια εποχή 

όπου ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση ψηφιακών άμεσων ξένων επενδύσεων αυξάνεται 

στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο». 

-ends- 
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Notes to Editors 

About EY 

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we 
deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop 
outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical 
role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.  

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global 
Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, 
does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit ey.com. 
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