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                                                 Μαδρίτη, 5.12.2018  

 

Οι ισπανικές τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις αυξάνουν τις επενδύσεις τους 

Οι ισπανικές τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις πρόκειται να διπλασιάσουν τις επενδύσεις 

στον τομέα τους, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Εκτιμάται ότι για το 2018, οι 

επιχειρήσεις αυτές θα προσελκύσουν συνολικά 1,8 δις δολ. ΗΠΑ, που αντιστοιχούν σε 1,59 

δις ευρώ, ενώ το 2017 είχαν λάβει μόλις 938 εκ. ευρώ. Παρά τα θετικά στοιχεία, τα νούμερα 

αυτά είναι ακόμα πολύ μακριά από τα ομόλογά τους στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, 

όπου τα επενδυτικά κεφάλαια στον συγκεκριμένο τομέα ανέρχονται σε 4 δις και 7,4 δις, 

αντίστοιχα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, και σύμφωνα με έκθεση που παρουσιάστηκε στις 4 

Δεκεμβρίου τ.έ. στο Ελσίνκι σχετικά με την κατάσταση του ευρωπαϊκού τεχνολογικού τομέα, 

οι νέες τεχνολογίες θα προσελκύσουν φέτος επενδύσεις ύψους 23 δις, έναντι των 19,6 δις 

του 2017, νούμερα πολύ μεγαλύτερα από τα μόλις 5 δις του 2013.  

Η εν λόγω έκθεση παρέχει επίσης και άλλα σχετικά στοιχεία για τις ισπανικές νεοφυείς 

επιχειρήσεις αυτού του τομέα. Η Ισπανία έχει τοποθετηθεί ως ο τρίτος σημαντικότερος 

προορισμός τεχνολογικών ταλέντων στην Ευρώπη, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και τη 

Γερμανία, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη είναι 2 από τις 10 σημαντικότερες τεχνολογικές 

κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, ενώ η ισπανική κοινότητα αναπτύχθηκε ταχύτερα από 

οποιαδήποτε άλλη στη Δυτική Ευρώπη.  Αυτή η κοινότητα αριθμεί σήμερα 308.500 μέλη σε 

σύγκριση με τα 268.000 που είχε το 2017. Ενώ το 42% των θέσεων εργασίας που αφορούν 

μηχανικούς λογισμικού στην Ισπανία είναι δύσκολο να καλυφθεί, η χώρα έχει βιώσει τη 

μεγαλύτερη αύξηση αναζητήσεων για τις σχετικές θέσεις εργασίας.  

Η μελέτη, τέλος, τονίζει ότι τόσο η Βαρκελώνη όσο και η Μαδρίτη έχουν υψηλό μετοχικό 

κεφάλαιο ανά προγραμματιστή. Η Βαρκελώνη έχει το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό στην 

Ευρώπη, με 36.138 δολάρια ανά προγραμματιστή, και η Μαδρίτη, τον όγδοο, με 19.106 

δολάρια. Ένα άλλο γεγονός που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι μεταξύ των επιχειρήσεων που 

εδρεύουν στην Ισπανία, δύο ανήκουν στις δέκα πιο παραγωγικές σε όλη την Ευρώπη και 

αυτές είναι η François Derbaix και η άλλη η Carlos Blanco. 
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