
 Технологічні центри інновацій
Зростання технологічного сектора під час пандемії COVID-19 сприяло усвідомленню того, що творчість та інновації тепер можуть відбуватися де завгодно, оскільки співпраця стала більш 
віртуальною та глобальною. Проте, незважаючи на таке розуміння стану речей та той факт, що керівники компаній прислухаються до думок своїх працівників та впроваджують гібридні та 
віддалені робочі місця, багато лідерів світових технологічних компаній вважають, що інноваційні фізичні центри (хаби) залишаються ключовими складовими їхньої стратегії.

Галузеве опитування KPMG Technology Industry 2021 року включало відповіді більш ніж 800 світових лідерів технологічної індустрії. До онлайн опитування було включено 12 країн, 
і близько двох третин (65%) респондентів – керівники та топменеджери. Дані для цієї публікації збиралися в період з березня по травень 2021 року.
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Нейтральна позиція

У новому бізнес-середовищі, яке створюється в умовах пандемії COVID-19, наскільки важливим 
є розташування фізичного центру для стимулювання інновацій у технологіях?

Джерело: Опитування KPMG Technology Industry Survey 2021, n=825

Майже вдвічі більше керівників технологічних 
компаній вважають, що фізичні центри все ще 
важливі для стимулювання інноваційних 
технологій, на відміну від тих, хто вважає, 
що це не так.
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Ймовірність того, що інноваційний центр світу переїде з Кремнієвої долини протягом наступних чотирьох років

Джерело: Опитування KPMG Technology Industry Survey 2021, n=325

Оскільки гібридний та віддалений формати 
роботи змусили працівників працювати з різних 
міст світу, кількість тих, хто вважає, що Кремнієва 
долина збереже свою лідерську позицію 
протягом наступних чотирьох років однакова з 
числом тих, хто в це не вірить. Існує також значна 
група лідерів, які не визначилися щодо розвитку 
технологічних центрів у майбутньому.

Top cities — within a geographic region — seen as leading technology 
innovation hubs over the next four years (outside Silicon Valley/
San Francisco).

City Location:  
Americas

City Location:  
EMEA

City Location:  
ASPAC

New York City Tel Aviv Singapore

Austin (tie #2) London Beijing

Seattle (tie #2) Berlin Shanghai

Boston (tie #4) Frankfurt Tokyo

Chicago (tie #4) Paris Bengaluru

Dallas Dubai Hong Kong

Montreal Moscow Seoul

Miami (tie #8) Bristol (tie #8) Shenzhen

Washington DC (tie #8) Hamburg (tie #8) Kuala Lumpur

Phoenix Jerusalem (tie #8) Mumbai

Rio De Janeiro (tie #11) Munich (tie #8) Taipei

Toronto (tie #11) Brussels Sydney

Vancouver Barcelona Melbourne

Atlanta (tie #14) Amsterdam Hyderabad

Los Angeles (tie #14) Cape Town Bangkok

Source: KPMG Technology Industry Survey 2021, n=504
Up to three responses allowed per respondent. Partial lists shown.

Найпопулярніші міста – в межах географічного регіону – вважаються 
провідними технологічними хабами інновацій протягом наступних 
чотирьох років (за межами Кремнієвої долини/Сан-Франциско)

Джерело: Опитування KPMG Technology Industry Survey 2021, n=504
Один респондент надав три відповіді. Відображені часткові списки.

Америка

Нью-Йорк

Остін  
Сієтл

Бостон  
Чикаго 

Даллас

Монреаль

Маямі  
Вашингтон, ОК 

Фенікс

Ріо-де-Жанейро  
Торонто

Ванкувер

Атланта  
 Лос –Анджелес 

EMEA

Тель-Авів

Лондон

Берлін

Франкфурт

Париж

Дубай

Москва

Брістоль  
Гамбург  

Єрусалим  
Мюнхен

Брюссель

Барселона

Амстердам  
Кейптаун

Дублін  
Ер-Ріяд

ASPAC

Сінгапур

Пекін

Шанхай

Токіо

Бенгалуру

Гонконг

Сеул

Шеньчжень

Куала-Лумпур

Мумбаї

Тайбей

Сідней

Мельбурн

Хайдарабад

Бангкок


