
 

 

  

 
 

 
Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της 2ης Εθνικής Έκθεσης 
Αναφοράς για την Επιχειρηματικότητα (GEM) στην Κύπρο2017/2018 
 
Με στόχο την αξιοποίησή της για τη χάραξη εθνικής πολιτικής για την επιχειρηματικότητα και την 
προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού διεθνούς προορισμού επιχειρηματικής δραστηριοποίησης 
 

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσίασε τη δεύτερη εθνική έκθεση 
αναφοράς για την Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο- GEM National Report 2017/2018, σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έκθεση αποτελεί απόρροια 
κυρίως δύο ερευνών που διεξάγονται ετησίως στην  Κύπρο, λόγω της συμμετοχής της χώρας μας, από το 
2016, στο Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα (Global Entrepreneurship Monitor, GEM). 
Η συμμετοχή της Κύπρου στο GEM την τοποθετεί στο διεθνή χάρτη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 
Η εν λόγω μελέτη λαμβάνει χώρα τα τελευταία 18 χρόνια και σε αυτήν συμμετέχουν πάνω από 100+ 
οικονομίες. Το GEM εκδίδει κάθε χρόνο την παγκόσμια αναφορά για την επιχειρηματικότητα και 
χρησιμοποιεί ενιαίες μετρικές και δείκτες επιχειρηματικότητας για όλες τις χώρες που συμμετέχουν, 
δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα εξαγωγής συγκρίσιμων αποτελεσμάτων. Το Κέντρο 
Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο για τη συμμετοχή 
της Κύπρου στο GEM και την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του, καθώς επίσης και για τη συγγραφή της 
εθνικής έκθεσης αναφοράς. 

Σκοπός της δημοσίευσης της εθνικής έκθεσης αναφοράς είναι η αξιοποίησή της για τη χάραξη εθνικής 
πολιτικής για την επιχειρηματικότητα και την προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού διεθνούς προορισμού 
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Τα συμπεράσματα του GEM 2017/2018 αποτελούν πολύτιμο οδηγό 
για τη βελτίωση υφιστάμενων και τον σχεδιασμό νέων πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 

Κύρια συμπεράσματα του GEM 2017/2018  

Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες που χρησιμοποιεί η μελέτη είναι αυτός που σχετίζεται με την 
επιχειρηματική δραστηριότητα σε πολύ αρχικό στάδιο (κατηγορία ΤΕΑ - Total Early Stage Entrepreneurial 
Activity). Στο δείκτη αυτό για την Κύπρο επήλθε μείωση από 12% το 2016/2017 σε 7,3% το 2017/2018. Ο 
αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 8,4% (2016/2017) με μικρή μείωση στο 8.1% το 2017/2018. Μια 
πιθανή εξήγηση για την εν λόγω μείωση είναι το γεγονός ότι η Κύπρος ανακάμπτει από την οικονομική 
κρίση. Η οικονομική κατάσταση στο νησί βρίσκεται σε ανοδική πορεία και αρκετοί έχουν εγκαταλείψει την 
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δράση τους σε επιχειρηματικές ιδέες και έχουν κατευθυνθεί σε πιο ασφαλείς επαγγελματικές επιλογές. 
Αυτό υποστηρίζεται και από τα αποτελέσματα που δείχνουν ότι η μείωση του δείκτη ΤΕΑ είναι υψηλότερη 
αναφορικά με όσους βρίσκονταν στα πολύ αρχικά στάδια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή σε 
όσους δήλωσαν ότι επέλεξαν την επιχειρηματικότητα λόγω ανάγκης.  
 
Από τα πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα αυτής της χρονιάς είναι η μείωση του χάσματος στη συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών που εμπλέκονται σε επιχειρηματική δραστηριότητα σε πολύ αρχικό στάδιο, στην 
Κύπρο. Συγκριμένα, η αναλογία γυναικών – ανδρών που συμμετέχουν στην ΤΕΑ ήταν 0,4% το 2016/2017 
σε σύγκριση με 0,6% το 2017/2018, το οποίο φτάνει το ποσοστό του ευρωπαϊκού μέσου όρου αναλογίας. 
Σχετικά με τα κίνητρα που οδηγούν σε επιχειρηματική δραστηριότητα πολύ αρχικού σταδίου, τα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών επιλέγει την 
επιχειρηματικότητα λόγω ευκαιρίας παρά λόγω ανάγκης. Σημαντική είναι και η δημιουργία θέσεων 
εργασίας όπου μια στις τρεις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο δείκτη TEA αναμένουν  τη δημιουργία 1-5 
νέων θέσεων εργασίας.   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του GEM 2017/2018 , η υψηλή ποιότητα των φυσικών υποδομών όπως η 
πρόσβαση στις επικοινωνίες, οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και το καλό επίπεδο εμπορικής και νομικής 
υποδομής, εντοπίστηκαν ως τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην 
Κύπρο, σε συνάρτηση και με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι τομείς της οικονομίας στους οποίους 
καταγράφεται η υψηλότερη ΤΕΑ αφορά χονδρεμπόριο/λιανεμπόριο σε ποσοστό 45,5%, Υγεία, 
Εκπαίδευση, Κυβερνητικές και Κοινωνικές Υπηρεσίες σε ποσοστό 18,2%  και Επαγγελματικές Υπηρεσίες σε 
ποσοστό 9.6%. 

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, η έκθεση συνοψίζει μια σειρά συστάσεων πολιτικής σε τέσσερις 
βασικούς πυλώνες:  

1. Την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια μέχρι και την 
τριτοβάθμια, 

2. Τον εκσυγχρονισμό και απλοποίηση των κυβερνητικών διαδικασιών, 
3. Την ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και,  
4. Την αύξηση της υποστήριξης που παρέχεται σε νέες επιχειρήσεις.  

Η συμμετοχή της Κύπρου στο GEM για το 2017/2018 έγινε με την ευγενή χορηγία του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Τράπεζας Κύπρου. 

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της Έκθεσης  GEM 2017/2018 ΕΔΩ 

Η έκθεση έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας στη 
διεύθυνση:  https://www.c4e.org.cy/reports/2019/CYPRUS_GEM_Report_%202017_2018.pdf   

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα : https://www.c4e.org.cy/ . 
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