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Αξιολόγηση Ανταγωνιστικότητας 

Το Παγκόσμιο Κέντρο Ανταγωνιστικότητας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων IMD στην Ελβετία 
(IMD World Competitiveness Center) εκδίδει σε ετήσια βάση το IMD World Competitiveness 
Yearbook το οποίο αξιολογεί την ανταγωνιστικότητα οικονομιών. Το IMD World Competitiveness 
Yearbook του 2017 που μόλις κυκλοφόρησε περιλαμβάνει 63 χώρες και ανάμεσά τους είναι για 
πρώτη φορά και η Κύπρος. To Κέντρο Οικονομικών Ερευνών ως συνεργαζόμενος φορέας του IMD 
World Competitiveness Center συμβάλλει στη συλλογή των δεδομένων για την Κύπρο.  

Η αξιολόγηση και η κατάταξη των οικονομιών στηρίζεται σε πάνω από 340 κριτήρια που 
διαμορφώνονται στη βάση επίσημων στατιστικών στοιχείων καθώς και στοιχείων από μια Έρευνα 
Γνώμης μεταξύ ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων στην κάθε χώρα.   

Τα κριτήρια ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Επίδοση της οικονομίας: μακροοικονομική αξιολόγηση της εγχώριας οικονομίας. 

2. Αποδοτικότητα του κράτους: ο βαθμός στον οποίο οι κυβερνητικές πολιτικές συμβάλλουν στην 
ανταγωνιστικότητα. 

3. Αποδοτικότητα των επιχειρήσεων: ο βαθμός στον οποίο το εγχώριο περιβάλλον ενθαρρύνει τις 
επιχειρήσεις να λειτουργούν με καινοτόμο, επωφελή και υπεύθυνο τρόπο.  

4. Υποδομή: ο βαθμός στον οποίο οι βασικοί, τεχνολογικοί, επιστημονικοί και ανθρώπινοι πόροι 
της χώρας καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Ανταγωνιστικότητα Κυπριακής Οικονομίας 

 Η Κύπρος κατατάσσεται 37η από τις 63 χώρες σε όρους ανταγωνιστικότητας. Ανάμεσα στα 
θετικά στοιχεία της οικονομίας περιλαμβάνονται οι ξένες επενδύσεις, το εταιρικό φορολογικό 
καθεστώς, τα έσοδα από τον τουρισμό, οι εξαγωγές εμπορικών/επαγγελματικών υπηρεσιών και 
η χαμηλή εγκληματικότητα. Ως αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας σημειώνονται: η 
μακροχρόνια ανεργία και το ποσοστό ανεργίας των νέων, το ψηλό ποσοστό δημοσίου χρέους 
ως προς το ΑΕΠ και οι χαμηλές δαπάνες και προσωπικό στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης 
(R&D).  

 Με βάση την Έρευνα Γνώμης, τα κυριότερα χαρακτηριστικά που κάνουν ελκυστική την κυπριακή 
οικονομία είναι το ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, το ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και το 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. 

 Σε όρους οικονομικής επίδοσης η Κύπρος κατατάσσεται 28η από τις 63 χώρες, καταλαμβάνοντας 
ψηλή θέση (5η) στην υποκατηγορία των διεθνών επενδύσεων αλλά αρκετά χαμηλή κατάταξη 
στην απασχόληση (57η).  

 Για την αποδοτικότητα του κράτους η Κύπρος κατατάσσεται 22η, παίρνοντας ψηλή θέση στην 
υποκατηγορία της φορολογικής πολιτικής (9η) και σχετικά χαμηλή κατάταξη στην υποκατηγορία 
του θεσμικού πλαισίου (39η). 

 Στην κατηγορία της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων η Κύπρος καταλαμβάνει την 50η θέση, 
με χαμηλή κατάταξη στις υποκατηγορίες των διοικητικών πρακτικών (58η) καθώς και της 
παραγωγικότητας και αποδοτικότητας (49η). 

http://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center/
http://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center/
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 Σε όρους υποδομής η Κύπρος κατατάσσεται 40η από τις 63 χώρες, λαμβάνοντας χαμηλές θέσεις 
στις υποκατηγορίες της τεχνολογικής (56η) και της επιστημονικής (60η) υποδομής, αν και 
κατατάσσεται σε ψηλή θέση στην υποκατηγορία της εκπαίδευσης (3η). 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο. 

Κατάταξη ανταγωνιστικότητας όλων των χωρών. 

«Ψηφιακή» ανταγωνιστικότητα 

Φέτος για πρώτη φορά παρουσιάζονται κατατάξεις για την «ψηφιακή» ανταγωνιστικότητα των 
οικονομιών (IMD World Digital Competitiveness Ranking) η οποία μετρά την ικανότητα μιας χώρας 
να υιοθετήσει, να αξιοποιήσει και να εξελίξει ψηφιακές τεχνολογίες που οδηγούν σε βελτιώσεις 
στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας γενικότερα. 

Η αξιολόγηση και η κατάταξη των οικονομιών βασίζεται σε 50 κριτήρια που υπολογίζονται από 
επίσημες στατιστικές και στοιχεία από την Έρευνα Γνώμης. Τα κριτήρια ομαδοποιούνται σε τρεις 
κατηγορίες: 

1. Γνώση: μετρά την ικανότητα της χώρας να κατανοήσει, να επεκτείνει και να ανακαλύψει νέες 
τεχνολογίες (ταλέντο, εκπαίδευση και κατάρτιση, παραγωγή γνώσης). 

2. Τεχνολογία: αντικατοπτρίζει το τεχνολογικό περιβάλλον της οικονομίας και την ικανότητά της να 
προβεί σε τεχνολογικές καινοτομίες (ρυθμιστικό και τεχνολογικό πλαίσιο, κεφάλαιο/χρηματοδότηση). 

3. Ετοιμότητα για το μέλλον: αντικατοπτρίζει την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία  της χώρας 
σε τεχνολογικές εξελίξεις και τον βαθμό ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών  στην οικονομία. 

«Ψηφιακή» Ανταγωνιστικότητα Κυπριακής Οικονομίας 

 Η Κύπρος κατατάσσεται 53η από τις 63 χώρες σε όρους «ψηφιακής» ανταγωνιστικότητας, με 
ιδιαίτερα χαμηλές αξιολογήσεις για τις πτυχές του τεχνολογικού περιβάλλοντας και της 
ετοιμότητας να δεχτεί μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις.  

 Σε όρους γνώσης, η Κύπρος λαμβάνει την 46η θέση αφού παρουσιάζει αδυναμίες σε τομείς όπως 
η ροή φοιτητών από το εξωτερικό και η κατάρτιση των εργαζομένων. Αντίθετα, η Κύπρος 
σημειώνει ψηλές επιδόσεις σε σχέση με την ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο στον 
πληθυσμό συνολικά όσο και ανάμεσα στις γυναίκες. 

 Στην κατηγορία της τεχνολογίας η Κύπρος κατατάσσεται 54η από τις 63 χώρες, με αδυναμίες να 
εντοπίζονται σε πτυχές όπως η τήρηση συμβάσεων και ο αριθμός συνδρομητών κινητής 
ευρυζωνικής σύνδεσης. 

 Σε όρους ετοιμότητας για το μέλλον η Κύπρος παίρνει την 54η θέση, με σημαντική αδυναμία στη 
χρήση μεγάλων βάσεων δεδομένων (big data) και ανάλυσης δεδομένων για εξαγωγή 
πληροφοριών (analytics). 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα «ψηφιακής» ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο.  

Κατάταξη «ψηφιακής» ανταγωνιστικότητας όλων των χωρών. 
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