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Πρόλογος 

Αυτή η έκθεση προσφέρει ανάλυση του συστήματος έρευνας και ανάπτυξης στην Κύπρο 

για το 2016, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πολιτικών και χρηματοδοτήσεων, με 

ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα κρίσιμης σημασίας για τις πολιτικές της ΕΕ. Η έκθεση 

εντοπίζει τις κυριότερες προκλήσεις του κυπριακού συστήματος έρευνας και καινοτομίας 

και αξιολογεί τις πολιτικές απαντήσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Καταρτίστηκε 

σύμφωνα με μια σειρά οδηγιών για τη συλλογή και ανάλυση μιας σειράς υλικών, 

συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων πολιτικής, των στατιστικών, των εκθέσεων  

αξιολόγησης και των ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων. Τα ποσοτικά στοιχεία είναι, όπου είναι 

δυνατόν, συγκρίσιμα σε όλες τις εκθέσεις των κρατών μελών της ΕΕ. Όλες οι 

πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έκθεση βασίζονται στα στατιστικά 

στοιχεία της Eurostat, τα οποία είναι διαθέσιμα τον Ιανουάριο του 2017. Τα περιεχόμενα 

της έκθεσης βασίζονται εν μέρει στην έκθεση της χώρας RIO 2015 (Τσιπούρη, 

Αθανασόπουλου και Gampfer, 2016). 

Η ανάλυση δεν λαμβάνει υπόψη το πλήρες σύνολο των στοιχείων CIS 2014, τα οποία 

κυκλοφόρησαν στα μέσα Ιανουαρίου του 2017. Το ενημερωτικό δελτίο που 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα περιλαμβάνει ωστόσο τα πιο πρόσφατα δεδομένα, 

συμπεριλαμβανομένου ενός δείκτη από το τελευταίο κύμα της κοινοτικής έρευνας 

καινοτομίας. 
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 

 Η πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ 

αναμένεται να είναι υψηλότερη το 2016 και 

προβλέπεται να ανέλθει στο 2% το 2017.  

 Η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας 

προήλθε από τους τομείς των 

εμπορεύσιμων υπηρεσιών, όπως π.χ. από 

τις τουριστικές και επαγγελματικές 

υπηρεσίες, και υποστηρίχθηκε από τις 

χαμηλές τιμές και την υποτίμηση του ευρώ.  

 Το 2015 η Κύπρος αναρριχήθηκε στην 47η 

θέση της παγκόσμιας κατάταξης από την 

60ή θέση το 2014 και ήταν μία από τις 

δέκα οικονομίες που πέτυχαν την πιο 

αξιοσημείωτη βελτίωση σε ό,τι αφορά την 

αναβάθμιση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. 

 Τα τελευταία τρία χρόνια έχει θεσπιστεί 

ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τις 

καινοτόμες επιχειρήσεις, στο οποίο 

προβλέπονται φορολογικές απαλλαγές για 

δραστηριότητες καινοτομίας και έρευνας. 

 Ο εθνικός στόχος έντασης Ε&Κ 

καθορίστηκε στο 0,50% μέχρι το 2020. 

 Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για Ε&Α 

(Business R&D expenditures / BERD) 

χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά 

από τον ιδιωτικό τομέα. 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ε&Κ

 Βελτίωση της διακυβέρνησης και της 

αξιολόγησης στους τομείς Ε&Κ σε 

στρατηγικό επίπεδο. Η διακυβέρνηση 

στους τομείς Ε&Κ στην Κύπρο δεν διαθέτει 

καθοδήγηση και όραμα, αλλά ούτε και 

συνεκτική στρατηγική. Αυτές οι αδυναμίες 

επιδεινώνονται από την απουσία 

νοοτροπίας αξιολόγησης σε στρατηγικό 

επίπεδο. Από το 2015 η Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας αποτελεί 

τη βάση της εθνικής στρατηγικής στους 

τομείς Ε&Κ. Η εθνική στρατηγική Ε&Κ  

εφαρμόζεται κυρίως μέσω του 

προγράμματος-πλαισίου Ε&Κ 2016-2020 

«RESTART». Η εφαρμογή της Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης μπορεί ενδεχομένως 

να διευκολυνθεί από το γεγονός ότι το 

σύστημα Ε&Κ δεν πάσχει από πολλές 

θεσμικές αγκυλώσεις δεδομένου ότι 

θεσπίστηκε πρόσφατα. 

 Ενίσχυση και υποστήριξη των 

δραστηριοτήτων Ε&Κ του ιδιωτικού 

τομέα. Οι επιχειρηματικές δαπάνες για την 

Ε&Α είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ. Ο 

μικρός όγκος ιδιωτικών επενδύσεων και η 

χαμηλή ζήτηση στους τομείς Ε&Κ 

οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη 

γεωγραφική θέση και στη δομή της 

οικονομίας (π.χ. οικονομία η οποία είναι 

μικρή και βασίζεται στην παροχή 

υπηρεσιών, απουσία βιομηχανίας υψηλής 

τεχνολογίας), καθώς επίσης και στις 

περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες 

των προγραμμάτων δημόσιας στήριξης που 

συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 

Για τη στήριξη των επενδύσεων των ΜΜΕ 

στην Ε&Α έχουν εφαρμοστεί ή έχουν 

προγραμματιστεί να εφαρμοστεί  αριθμός 

μηχανισμών / μέσων. Το Σχέδιο Δράσης 

που συνοδεύει τη Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης προβλέπει την αντιμετώπιση 

των χαμηλών δραστηριοτήτων σε Ε&Α των 

ΜΜΕ και, γενικότερα, την προσέλκυση 

επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην 

Ε&Κ. 

 Εντατικοποίηση της μεταφοράς 

γνώσεων και της εμπορικής 

αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Η αξιοποίηση της γνώσης και 

των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι 

χαμηλή και η συνεργασία επιστήμης και 

επιχειρήσεων περιορισμένη. Η διάθεση 

κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου ή η 

χρηματοδότηση από «επιχειρηματικούς 

αγγέλους», η οποία μπορεί να αποτελέσει 

μέσο υποστήριξης των πανεπιστημιακών 

τεχνοβλαστών μετά τη δημιουργία τους, 

είναι σχεδόν αμελητέα. Στο τέλος του 

2015 καταρτίστηκε «Εθνική δήλωση 

πολίτικης για την ενίσχυση του 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην 

Κύπρο». Δύο από τους πέντε άξονες 

προτεραιοτήτων της δήλωσης, για την 

ακρίβεια η «Καλλιέργεια επιχειρηματικής 

κουλτούρας» και η «Διευκόλυνση της 
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πρόσβασης στη χρηματοδότηση» 

αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές πτυχές για 

τη βελτίωση της εμπορικής αξιοποίησης 

των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Σχεδιάζεται μάλιστα η σύσταση Κεντρικού 

Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΚΓΜΤ), 

αλλά η υλοποίηση του σχεδίου φαίνεται να 

κινείται με χαμηλούς ρυθμούς. 

  

ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε&Κ 2016 
 

 Πρόγραμμα-πλαίσιο E&Κ «RESTART» 

 Εθνική δήλωση πολιτικής για την ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος 

 

http://www.research.org.cy/el/restart-2016-2020
http://www.reform.gov.cy/gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
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1. Κύριες εξελίξεις της πολιτικής Ε&Κ το 2016 

RESTART 

(άνοιξη 2016) 

Το πρόγραμμα-πλαίσιο E&Κ για την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020 δρομολογήθηκε εκ νέου το 2016 και έλαβε την 
ονομασία Προγράμματα RESTART 2016-2020, αφού δεν 
δημοσιεύθηκαν νέες προσκλήσεις το 2014 και το 2015. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος εφαρμόζονται κυρίως μέτρα που έχουν 

καθοριστεί στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου, 
ενώ το πρόγραμμα εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
«Ανταγωνιστικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Τα προγράμματα 
RESTART έχουν συνολικό προϋπολογισμό 99 εκατ. EUR – εκ των 
οποίων τα 45 εκατ. EUR καλύπτονται από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – και υποδιαιρούνταιι σε τρεις 

πυλώνες: Έξυπνη ανάπτυξη, Αειφόρο σύστημα ΕΤΑΚ (έρευνα, 
τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία), Μετασχηματισμός 
συστήματος ΕΤΑΚ 

Εθνική δήλωση πολιτικής 
για την ενίσχυση του 

επιχειρηματικού 
οικοσυστήματος 

(12/2015) 

Η συγκεκριμένη δήλωση εκδόθηκε από τη Μονάδα Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο τέλος του 2015. Στη 
δήλωση παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, ένα συνεκτικό όραμα για 
τη διαμόρφωση ή τη βελτίωση των βασικών συνθηκών που 
ευνοούν καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

 

1.1. Έμφαση στις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης  

Περιγραφή και χρονοδιάγραμμα: Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (η Κύπρος 

συνιστά μία μόνο περιφέρεια) S3Cy εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 

Μαρτίου 2015. Στη Στρατηγική S3Cy  αναγνωρίστηκαν οι ακόλουθοι τομείς 

προτεραιότητας: ενέργεια, τουρισμός, δομημένο περιβάλλον/ κατασκευές, 

μεταφορές/ναυτιλία, γεωργία/βιομηχανία τροφίμων και υγεία. Οι τομείς των Τενολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών, του Περιβάλλοντος και των Τεχνολογιών Γενικής 

Εφαρμογής έχουν αναγνωριστεί ως οριζόντιοι τομείς προτεραιότητας. Η S3Cy προβλέπει 

επίσης ένα σύστημα καινοτομίας που χαρακτηρίζεται από έντονη διεθνή εξωστρέφεια.Η 

S3Cy περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Δράσης , το οποίο θα εφαρμοστεί την περίοδο 2016-2020 

με προϋπολογισμό €139,5m (ΕΔΕΤ €2,3m και €57,2m από εθνικούς πόρους). Αυτό το 

Σχέδιο Δράσης αναθεωρήθηκε το 2016 και τώρα ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 

€142m. 

Νέες εξελίξεις: Μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές εξελίξεις το 2016 ήταν η ίδρυση με 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 28 Δεκεμβρίου 2015, μίας Επιτροπής 

Διακυβέρνησης, η οποία ενεργεί ως το κυριότερο όργανο παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η Επιτροπή Διακυβέρνησης 

αποτελείται από το Γενικό Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ο οποίος ενεργεί ως Πρόεδρος), το Γενικό 

Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον Γενικό 

Γραμματέα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τον Πρόεδρο της 

Συνόδου Πρυτάνεων και τον Πρόεδρο της Συνόδου Διευθυντών Ερευνητικών 

Ινστιτούτων.  

Ακόμα μία σημαντική εξέλιξη, είναι η έναρξη,  το δεύτερο μισό του 2016, των νέων 

Προγραμμάτων Ε&Κ, με την ονομασία «Προγράμματα RESTART 2016-2020». Σε ένα 

μεγάλο βαθμό, τα προγράμματα αυτά σκοπεύουν να εφαρμόσουν μέτρα που 

περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Εκκρεμή ζητήματα: Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με βάση την επιστήμη είναι 

πολύ αδύναμη, παρόλο που η ακαδημαϊκή κοινότητα της Κύπρου εμφανίζει υψηλές 

http://www.research.org.cy/el/restart-2016-2020
http://www.research.org.cy/el/news/restart-2016-2020-framework-programme-announcement
http://www.reform.gov.cy/gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.reform.gov.cy/gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.reform.gov.cy/gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.reform.gov.cy/gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
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επιδόσεις στον τομέα της έρευνας. Ωστόσο, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

ακαδημαϊκής γνώσης και έρευνας είναι σχετικά χαμηλή, όπως δείχνει και ο δείκτης 

αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (PCT) στον Ευρωπαϊκού Πίνακα Καινοτομίας 

(17.76% του Μ.Ο. της ΕΕ, ενώ μόνο το 6.11% του συνόλου των αιτήσεων PCT αφορούν 

κοινωνικές προκλήσεις). Η συνεργασία επιστημόνων και επιχειρήσεων είναι χαμηλή, με τις 

από κοινού δημοσιεύσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να βρίσκεται στο 21% της 

ευρωπαϊκής διάμεσης τιμής (EU median). Αυτό είναι μια άλλη ένδειξη που καταδεικνύει 

έλλειψη ισχυρών συνεργιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

 

2. Οικονομικό πλαίσιο 

Μετά από τρία διαδοχικά έτη συρρίκνωσης του πραγματικού ΑΕΠ, η ανάπτυξη επανήλθε 

στην Κύπρο το 2015 καταγράφοντας ποσοστό 1,7%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 

2016 και το 2017 η ανάπτυξη θα ανέλθει στο 2,8% και 2,5%, αντίστοιχα. Η εγχώρια 

ζήτηση αποτέλεσε τη βασική κινητήριο δύναμη της ανάκαμψης. Η αύξηση των 

επενδύσεων εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, η δημόσια κατανάλωση είναι 

συγκρατημένη και οι καθαρές εξαγωγές είναι υποτονικές. 

 

2.1 Δομή της οικονομίας 

Η Κύπρος διαθέτει μια ανοικτή οικονομία ελεύθερης αγοράς, η οποία βασίζεται στην 

παροχή υπηρεσιών, αλλά περιλαμβάνει και λίγες επιχειρήσεις ελαφράς βιομηχανίας. Το 

92 % των κυπριακών εταιρειών είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα 

από 10 άτομα. Το μερίδιο του τομέα των υπηρεσιών στη συνολική απασχόληση αυξήθηκε 

από 75,2% το 2010 σε 80,7% το 2015 ͘ η απασχόληση στον μεταποιητικό τομέα παρέμεινε 

σταθερή στο 9%, από το ποσοστό αυτό, το 8% προέρχεται από τον μεταποιητικό τομέα 

υψηλής και μέσης/υψηλής τεχνολογίας. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του τομέα 

παροχής υπηρεσιών, εκφραζόμενη ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκε από 81,1% το 2010 

σε 86,9% το 2014 και, όσον αφορά τις υπηρεσίες έντασης γνώσης, από 41,6% σε 43,6%, 

αντίστοιχα. Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία  του μεταποιητικού τομέα παρέμεινε 

σταθερή και κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (5,8% το 2010 και 5% το 2014). 

Το 2014 καταγράφηκε καθαρή αύξηση με την ίδρυση 10 206 νέων επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, οι περισσότερες νεοσυσταθείσες εταιρείες είναι θυγατρικές εδραιωμένων διεθνών 

εταιρειών που διαθέτουν υποκαταστήματα στην Κύπρο 1 . Το ποσοστό επιβίωσης των 

εταιρειών ανήλθε σε 63,4% το 2013. 

Η παραγωγικότητα της εργασίας, υπολογιζόμενη ως ΑΕΠ ανά εργαζόμενο, ανήλθε στο 

85,4% του μέσου όρου της ΕΕ το 2014, φέρνοντας την Κύπρο στη 16η θέση μεταξύ των 

χωρών της ΕΕ των 28. Το 2014 η παραγωγικότητα της εργασίας στην Κύπρο μειώθηκε 

κατά 1,4% (έναντι αύξησης κατά 0,4% της μέσης παραγωγικότητας της ΕΕ των 28) και 

με βάση αυτή την επίδοση η Κύπρος κατατάσσεται 27η στην ΕΕ. 

 

2.2 Επιχειρηματικό περιβάλλον 

Το 2017 η Κύπρος αναρριχήθηκε στην 47η θέση του δείκτη για την ευκολία του επιχειρείν 

από την 60ή θέση στην οποία βρισκόταν το 2014 και ήταν μία από τις δέκα οικονομίες 

που κατέγραψαν τη σημαντικότερη βελτίωση του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Η 

διευθέτηση των διαδικασιών αφερεγγυότητας διαρκεί 6 μήνες λιγότερο στην Κύπρο από 

τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά τα συναφή έξοδα είναι κατά 50% περίπου υψηλότερα. 

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να είναι δύσκολη σε σύγκριση με άλλα 

κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά διαφαίνονται ορισμένα σημάδια προόδου. Σύμφωνα με την 

                                    
1 Ενημερωτικό δελτίο SBA (Small Business Act for Europe / Νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις στην 
Ευρώπη) του 2015 για την Κύπρο 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_autumn/cy_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_autumn/cy_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/0CF046086B899956C225788000218220/$file/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%95%CE%95%2025-2-2016.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/0CF046086B899956C225788000218220/$file/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%95%CE%95%2025-2-2016.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
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έρευνα για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση “Survey on Access to 

Finance  - SAFE), το 25% των εταιρειών χαρακτήρισαν την πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν το 2015, 

ποσοστό που εμφανίζεται σημαντικά μειωμένο σε σύγκριση με το 40% του 2014. 

Η Κύπρος κατατάσσεται 17η στην ΕΕ όσον αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής 

τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις. 

 

2.3 Προσφορά ανθρώπινων πόρων 

Το 2015 ο αριθμός των νέων κατόχων διδακτορικού διπλώματος ανά 1.000 κατοίκους 

ηλικίας 25-34 ετών στην Κύπρο ανήλθε σε 0,4. Το 2014 ο αριθμός των ερευνητών ανά 

1.000 κατοίκους ανήλθε σε 2,97. Ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν σε ερευνητικές 

δραστηριότητες υπολογιζόταν σε 1.239 μονάδες ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης. 

Η Κύπρος εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό εκπληρωμένης τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην ΕΕ (52,5%, μέσος όρος ΕΕ: 37,9%). Το ποσοστό αυτό είναι πολύ 

υψηλότερο από τον εθνικό στόχο του 46% που έχει τεθεί στη στρατηγική για την 

«Ευρώπη 2020». Ωστόσο, οι προοπτικές απασχόλησης των νέων αποφοίτων είναι σχετικά 

χαμηλές, καθώς το ποσοστό απασχόλησής τους ανήλθε σε 72,4% το 2014 (μέσος όρος 

ΕΕ: 80,5%). Στην Κύπρο πολλοί νέοι, και ιδίως οι γυναίκες, απασχολούνται σε θέσεις 

εργασίας για τις οποίες δεν απαιτείται το  επίπεδο  προσόντων που κατέχουν. Το 2014 

υπήρχαν 1,5 νέοι απόφοιτοι στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 

μαθηματικά (πεδία STEM) ανά 1.000 κατοίκους. Μόνο το 0,82% των Κυπρίων ηλικίας 20-

29 ετών έχουν πτυχίο στους τομείς STEM. Μάλιστα έχει καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης 

για να ενθαρρυνθεί η στροφή των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς τα 

επιστημονικά πεδία STEM και να αυξηθεί έτσι το ποσοστό των φοιτητών των πεδίων STEM 

στο 20-22% μέχρι το 2020. 

 

3. Βασικοί φορείς Ε&Κ 

Μέχρι πριν από 10 χρόνια οι δραστηριότητες Ε&Κ στην Κύπρο ήταν αρκετά περιορισμένες 

σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και αν αναλογιστεί κανείς την οικονομική 

ανάπτυξη που κατέγραφε η Κύπρος την εποχή εκείνη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν 

αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των δραστηριοτήτων Ε&Κ στην 

Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί εν προκειμένω ότι το σύστημα Ε&Κ της χώρας δημιουργήθηκε 

σχετικά πρόσφατα, πχ το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε μόλις το 1989. 

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) αποτελεί το ανώτατο αρμόδιο 

όργανο για τη Στρατηγική Ε&Κ. Το ΕΣΕΚ απαρτίζεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Παιδείας και Πολιτισμού, Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Υγείας. 

Το ΕΣΕΚ  δέχεται συμβουλές για θέματα στρατηγικής και πολιτικής Ε&Κ από το Κυπριακό 

Επιστημονικό Συμβούλιο (ΚυΕΣ), το οποίο συνιστά ένα συμβουλευτικό τεχνικό σώμα που 

απαρτίζεται από 19 διακεκριμένους επιστήμονες. Σημειώνεται ότι, το υπάρχον σύστημα 

διακυβέρνηση που περιγράφεται πιο πάνω, αποδείχθηκε πολύπλοκο, πολύ 

γραφειοκρατικό και μάλλον άκαμπτο και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε αδράνεια. Το 

κενό αυτό καλύπτεται σε κάποιο βαθμό από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), 

μία ανεξάρτητη κυβερνητική υπηρεσία, είναι αρμόδια για τον πρακτικό σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της πολιτικής Ε&Κ. Στις αρμοδιότητές της συγκαταλέγεται η κατάρτιση και 

διαχείριση των πολυετών δημοσιονομικών προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση της 

Ε&Κ. 

Ο σχεδιασμός του τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας εκτελείται από την Υπηρεσία 

Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, με βάση την  εθνική πολιτική. Η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας θέτει, 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/cyprus
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/cyprus
https://ec.europa.eu/education/tools/docs/2015/monitor2015-cyprus_el.pdf
https://ec.europa.eu/education/tools/docs/2015/monitor2015-cyprus_el.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/monitor15_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/monitor15_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/monitor15_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/cyprus
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/cyprus
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μεταξύ άλλων, τα μέτρα πολιτικής για την καινοτομία που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο 

Δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση 

βιομηχανικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της τεχνολογίας και της 

επιχειρηματικότητας και της εφαρμογής της πολιτικής για την επιχειρηματική καινοτομία.  

Η πολιτική Ε&Κ κυρίως εφαρμόζεται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), το οποίο 

αποτελεί το κύριως όργανο χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.  

Το ΙΠΕ είναι ένα αυτόνομο ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου. Η λειτουργία του εποπτεύεται από τη 

ΓΔ ΕΠΣΑ και το Διοικητικό του Συμβούλιο προεδρεύεται από το Γενικό Διευθυντή της ΓΔ 

ΕΠΣΑ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμμετέχουν επίσης, τα κυρίως Υπουργεία που 

εμπλέκονται σε θέματα Ε&Κ, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού 

τομέα και της ερευνητικής κοινότητας. Από το 1996, το ΙΠΕ, υπό την καθοδήγηση της ΓΔ 

ΕΠΣΑ, είναι το κυρίως όργανο που είναι αρμόδιο για τον συντονισμό, την υποστήριξη και 

χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας στην Κύπρο και οργανώνει τη συμμετοχή της 

Κύπρου στα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα. 

Ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΤΕ) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κυπριακή 

οικονομία, εκπαιδεύοντας φοιτητές και διενεργώντας έρευνες. Τις τελευταίες δεκαετίες ο 

ΤΤΕ αναπτύχθηκε και υπέστη πολλές μεγάλες μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο την 

αυτονομία, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη δομή χρηματοδότησής του. Στην Κύπρο 

υπάρχουν τρία δημόσια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και πέντε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα τρία δημόσια 

πανεπιστήμια ακολουθούν μία πολιτική Ε&Κ που σε ένα βαθμό συμφωνεί με τις εθνικές 

προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και επίσης προσδοκεί στόχους 

προς το δικό τους συμφέρον και τις δικές τους ερευνητικές δυνατότητες. Το δημόσιο 

σύστημα Ε&Α συμπληρώνεται από αρκετούς εξω-πανεπιστημιακούς ερευνητικούς 

οργανισμούς. 

Η έρευνα θεωρείτο παραδοσιακά προνόμιο των πανεπιστημίων και όχι των επιχειρήσεων. 

Λίγες μόνο εταιρείες επενδύουν υπολογίσιμα ποσά σε δραστηριότητες Ε&Α. Οι 

σημαντικότερες από αυτές είναι ορισμένες μεγάλες εγχώριες φαρμακευτικές εταιρείες 

(2,2 εκατ. EUR σε δαπάνες Ε&Α), καθώς και ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις του τομέα 

ΤΠΕ (τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών). Οι πολυεθνικές που 

βρίσκονται στην Κύπρο δεν αναπτύσσουν δραστηριότητες Ε&Α στη χώρα.  

Το 2015 ο κυπριακός δείκτης ανάπτυξης δραστηριοτήτων Ε&Α από ιδιωτικά μη 

κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΙΜΚΙ) (0,07% του ΑΕΠ) ήταν σημαντικά υψηλότερος από τον 

μέσο δείκτη ανάπτυξης δραστηριοτήτων Ε&Α της ΕΕ από ΙΜΚΙ (0,02% του ΑΕΠ). 

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η μεταφορά γνώσεων και η εμπορική 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πανεπιστημιακής έρευνας είναι εξαιρετικά ανεπαρκείς 

(βλέπε Eνότητα 4.3). Ο δείκτης που απεικονίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το 

γεγονός αυτό είναι η χρηματοδότηση της δημόσιας Ε&Α από τον ιδιωτικό τομέα, η οποία 

δεν ξεπέρασε το 1 εκατ. EUR τα τελευταία χρόνια για τα οποία υπάρχουν δεδομένα 

(2011-2014). 

 

4. Τάσεις στους τομείς Ε&Κ 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η χώρα έχει θέσει ως στόχο οι δαπάνες 

Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ να ανέλθουν στο 0,5%, ποσοστό το οποίο σχεδόν προσέγγισε 

το 2014 (0,48%), πριν αυτό υποχωρήσει ελαφρώς το 2015 (0,46 %). Ωστόσο, το 

συγκεκριμένο ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (2,04%). Οι 

ακαθάριστες εγχώριες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (Gross domestic expenditure on 

R&D-GERD), αφού κατέγραψαν ανοδική πορεία για δέκα περίπου έτη, παραμένουν 

στάσιμες από το 2012 και αντιστοιχούσαν σε 80,4 εκατ. EUR το 2015. Όσον αφορά τις 

τάσεις χρηματοδότησης της Ε&Κ, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εξαιτίας του μικρού 

μεγέθους της χώρας, της οικονομίας της και της συνολικής χρηματοδότησης της Ε&Κ, 

ακόμα και μικρές αλλαγές σε απόλυτα ποσά μπορούν να έχουν ορατές και σημαντικές 

επιπτώσεις. 
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Διάγραμμα 1 Εξέλιξη της δημόσιας χρηματοδότησης των συνολικών ακαθάριστων 

εγχώριων δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη (GERD). 

Πηγή δεδομένων: Eurostat (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Νοέμβριος 

2016. 

4.1 Δημόσια κατανομή Ε&Α και δαπανών Ε&Α 

Οι δαπάνες για Ε&Α στην Κύπρο χρηματοδοτούνται κυρίως από την κυβέρνηση. Η 

δημόσια χρηματοδότηση της Ε&Α υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 0,27% το 2014, ενώ οι 

δραστηριότητες Ε&Α που υλοποιήθηκαν από τον δημόσιο τομέα το 2015 ανήλθαν στο 

0,06% του ΑΕΠ. 

Η δημόσια χρηματοδότηση αυξάνεται σταθερά από το 2010 και μετά, μολονότι κατέγραψε 

μικρή υποχώρηση το 2012 εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης της κυπριακής 

οικονομίας. Το 2014 το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης ανήλθε σε 32,9% 

(27,7 εκατ. EUR), καταγράφοντας μικρή πτώση έναντι του ποσοστού 37,9% 

(31,8 εκατ. EUR) που είχε καταγραφεί το 2013. Ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΤΤΕ) έλαβε χρηματοδότηση από την κυβέρνηση που αντιστοιχούσε στο 0,17% του ΑΕΠ. 

Οι δραστηριότητες Ε&Α που υλοποιήθηκαν από τον ΤΤΕ αντιστοιχούσαν στο 0,25% του 

ΑΕΠ. 

Η χρηματοδότηση από το εξωτερικό ισοδυναμούσε με το 23,7% του συνόλου του GERD 

το 2013. Το 73% του ποσού αυτού προήλθε από χρηματοδότηση της ΕΕ, η οποία 

διοχετεύθηκε μέσω των διαρθρωτικών ταμείων για την Ε&Α και μέσω της συμμετοχής στα 

προγράμματα-πλαίσια. 

Το 2014 θεσπίστηκαν φοροαπαλλαγές για τις δαπάνες Ε&Α και για τις δαπάνες της 

καινοτομίας. Για να έχουν δικαίωμα φοροαπαλλαγής, οι εταιρείες πρέπει να έχουν 

διαθέσει τουλάχιστον το 10 % των λειτουργικών τους δαπανών σε δραστηριότητες Ε&Α 

τα τελευταία 3 έτη ή να έχουν ελεγχθεί από επιτροπή εμπειρογνωμόνων και να έχουν 

κριθεί ικανές να παράγουν καινοτόμα/βελτιωμένα αποτελέσματα. Το ειδικό καθεστώς για 

τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που θεσπίστηκε το 2012, αντί να δημιουργεί 

δραστηριότητες Ε&Α στην ίδια την Κύπρο, φαίνεται ότι ενθαρρύνει τη μεταβίβαση των 

ΔΔΙ που αποκτώνται σε άλλες χώρες σε κυπριακό καταπίστευμα. 

 

4.2 Ιδιωτικές δαπάνες Ε&Α 

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για Ε&Α (BERD) ανήλθαν στο 0,08% του ΑΕΠ το 2015, το 

χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. Μολονότι καταγράφηκε μικρή αύξηση από το 2013, τα 

συνολικά ποσά είναι τόσο χαμηλά που η μεταβολή αυτή είναι σχεδόν αμελητέα σε 

απόλυτους όρους. 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/faq_gr/faq_gr?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/faq_gr/faq_gr?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/faq_gr/faq_gr?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/faq_gr/faq_gr?OpenDocument
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Ο τομέας της μεταποίησης εμφανίζει την υψηλότερη ένταση Ε&Α, γεγονός που οφείλεται 

κυρίως στη συνεχή μείωση της έντασης Ε&Α που εμφανίζει ο τομέας παροχής υπηρεσιών 

από το 2009 και μετά. Ο πρωταρχικός λόγος που προκάλεσε αυτή την εξέλιξη συνδέεται 

με το γεγονός ότι η κυρίαρχη θέση που κατείχαν στην κυπριακή οικονομία οι υπηρεσίες 

χρηματοπιστωτικής μεσολάβησης ανακόπηκε από τη χρηματοπιστωτική κρίση (μολονότι οι 

χρηματοπιστωτικές εταιρείες που ανέπτυσσαν έντονη δραστηριότητα στους τομείς Ε&Α 

δεν ήταν πολλές, η σχετική συμβολή τους στις συνολικά χαμηλές δαπάνες BERD ήταν 

σημαντική). Στον τομέα της μεταποίησης, η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί, με 

μεγάλη διαφορά, τον μεγαλύτερο επενδυτή σε δραστηριότητες Ε&Α. Οι δαπάνες Ε&Α της 

βιομηχανίας αυτής δεν μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και κατέγραψαν 

εντυπωσιακή άνοδο κατά 3,9 εκατ. EUR το διάστημα 2013-2014. 

 

  
Διάγραμμα 2 Σημαντικότεροι τομείς: μεταποίηση (C21: παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 

φαρμακευτικών παρασκευασμάτων· C27=κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού· C29=κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων). Σημαντικότεροι τομείς: 

υπηρεσίες (G= χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, 
J=ενημέρωση και επικοινωνία, M=επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες). 

Η χρηματοδότηση της ιδιωτικής Ε&Α από το εξωτερικό είναι αμελητέα, έχοντας μείνει 

στάσιμη στο 0,01% του ΑΕΠ από το 2005. Λόγω της απομονωμένης γεωγραφικής του 

θέσης από την υπόλοιπη επικράτεια της ΕΕ και της πολύ μικρής εγχώριας αγοράς του, το 

νησί δεν αποτελεί ελκυστική τοποθεσία για τις πολυεθνικές εταιρείες που επιθυμούν να 

δημιουργήσουν εγκαταστάσεις Ε&Α. 

 

4.3 Καινοτομία του δημόσιου τομέα και συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών 

Η παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών στην Κύπρο κατατάσσεται κάτω από τον μέσο 

όρο της ΕΕ. Άλλωστε, και το ποσοστό των χρηστών των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (28% έναντι 33%). Οι 20 

βασικές δημόσιες υπηρεσίες που προσδιορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 

μέτρηση της διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών παρέχονται στο 

σύνολό τους στην Κύπρο. 

Η Κύπρος σχεδιάζει να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την 

καθιέρωση ηλεκτρονικών υπογραφών, τη δημιουργία ενιαίου σημείου επαφής για τις 

υπηρεσίες εξ αποστάσεως και την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης για τις μικρές 

επιχειρήσεις. Για να παρέχονται πολλαπλές υπηρεσίες από ένα σημείο επαφής, έχουν 

συσταθεί επτά κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών σε όλη την κυπριακή επικράτεια. Το 2017 

πρόκειται να ανοίξουν τρία ακόμα τέτοια κέντρα. Το Σχέδιο Δράσης που συνοδεύει την 

«Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου» περιλαμβάνει τον «εκσυγχρονισμό της δημόσιας 

διοίκησης και την παροχή περισσότερων εφαρμογών και υπηρεσιών σε πολίτες και 

επιχειρήσεις στους τομείς κυρίως της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής 

υγείας». Προβλέπει επίσης τη δημιουργία προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν 

από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και θα υποστηρίξουν την προώθηση της χρήσης των 

ΤΠΕ από τις ΜΜΕ. 

http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/faq_gr/faq_gr?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/faq_gr/faq_gr?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/faq_gr/faq_gr?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/faq_gr/faq_gr?OpenDocument
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_cyprus_el.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_cyprus_el.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_cyprus_el.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_cyprus_el.pdf
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Σύμφωνα με την 1η Έκθεση Προόδου σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη», η 

οποία εκπονήθηκε από τη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης που συστάθηκε το 2015, οι 

στόχοι της μεταρρύθμισης που καθορίζονται στην Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου 

περιλαμβάνουν την:  

 επιλογή νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω της κυβερνητικής 

διαδικτυακής πύλης ασφαλείας «Αριάδνη», σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της 

Αριάδνης 2016-2017 που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο (Μαϊος 2016) 

 Ανάπτυξη διαδικτυακής ιστοσελίδας με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 

κυβερνητικές διαδικασίες, η οποία δίνει πληροφορίες για τις διαδικασίες/υπηρεσίες που 

παρέχονται από Κυβερνητικούς Οργανισμούς (τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο του 

2016). 

 Εισαγωγή της eID στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη της Εσθονίας 

για τη χάραξη πολιτικής και το τεχνικό μέρος των προσφορών όσον αφορά τη σχετική 

διαδικασία σύναψης συμβάσεων 

 αναθεώρηση και ανακαθορισμός της υφιστάμενης εθνικής δομής ΤΠΕ/ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και των αρμοδιοτήτων του εκάστοτε εμπλεκόμενου φορέα 

 ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης για τις ΜΜΕ 

 ψηφιοποίηση όλων των προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας  

 αναβάθμιση των κυβερνητικών υποδομών τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) ώστε 

να είναι δυνατή η υποστήριξη ηλεκτρονικών υπογραφών και άλλων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών ασφάλειας. 

Η «Startup Cyprus», η οποία εκπροσωπεί καινοτόμες επιχειρήσεις και το οικοσύστημα των 

νεοφυών επιχειρήσεων της Κύπρου, υποστηρίζει, προωθεί και συμπορεύεται με το 

ευρωπαϊκό κίνημα «Startup Manifesto». Ο στόχος της είναι να «βάλει δυναμικά την 

Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη των νεοφυών επιχειρήσεων διαδίδοντας τη νοοτροπία των 

νεοφυών επιχειρήσεων και το επιχειρηματικό πνεύμα». 

 

5. Προκλήσεις για την καινοτομία 

5.1. Βελτίωση της διακυβέρνησης και της αξιολόγησης της Ε&Κ σε 

στρατηγικό επίπεδο 

Περιγραφή 

Το σύστημα διακυβέρνησης Ε&Κ στην Κύπρο είναι σχετικά νέο (από τα μέσα της δεκαετίας 

του ’90) και αναπτύσσεται με στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και τον 

εκσυγχρονισμό της κυβέρνησης και τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικού και παραγωγικού 

τομέα. Παρόλ’ αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές αδυναμίες. Οι κυριότερες είναι: 

(α) η μη λειτουργία του σημερινού συστήματος διακυβέρνησης (ΕΣΕΚ και ΚυΕΣ) και η 

έλλειψη επαρκούς συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στο 

Σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας στην Κύπρο (β) ελλείψεις στη διαδικασία διαμόρφωσης 

μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την Ε&Α, που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη 

δυσλειτουργία του συστήματος διακυβέρνησης και γ) στην ανεπαρκή διασύνδεση μεταξύ 

έρευνας και επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη από 

την αναμενόμενη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον παραγωγικό τομέα 

προς όφελος της οικονομίας.   

Η έλλειψη στρατηγικού προσανατολισμού είχε ως αποτέλεσμα,  οι προσκλήσεις των 

προγραμμάτων χρηματοδότησης της προηγούμενης περιόδου (2007 - 2013) συχνά να 

μην επικεντρώνονταν σε συγκεκριμένα θέματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 

ενεργοποίηση αντίθετης ερευνητικής δυναμικής κατά το σχεδιασμό του συστήματος, 

οδηγώντας τη διασπορά της χρηματοδότησης σε πολλά ερευνητικά πεδία χωρίς να 

http://startupcyprus.org/


 

14 

 

ληφθούν υπόψη τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και το μικρό μέγεθος της 

οικονομίας. 

Αυτές οι αδυναμίες στη στρατηγική διακυβέρνηση επιδεινώνονται από την απουσία 

νοοτροπίας αξιολόγησης σε αυτό το επίπεδο. Μολονότι οι μεμονωμένες προτάσεις 

χρηματοδοτούνται σε ανταγωνιστική βάση και αξιολογούνται συνήθως συστηματικά στη 

βάση του γεγονότος ότι συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, δεν έχουν αναπτυχθεί 

επαρκή εργαλεία για τον σχεδιασμό της στρατηγικής και την προσαρμογή των πολιτικών2. 

Έτσι, δεν πραγματοποιούνται συστηματικές αξιολογήσεις των προγραμμάτων ούτε 

ασκήσεις διερεύνησης των προοπτικών τους. Το γεγονός αυτό αποδυναμώνει την 

ικανότητα του συστήματος να αντιδρά σε αλλαγές που επέρχονται στην οικονομική 

κατάσταση της χώρας ή στις ανάγκες των δικαιούχων χρηματοδότησης. 

Πολιτικές λύσεις  

Το 2013 συστάθηκε η Εθνική Επιτροπή Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (ΕΕΕΚΤΑ, να μην συγχέεται με το ΕΣΕΚ που αναφέρθηκε στην ανωτέρω 

περιγραφή), με στόχο την εκπόνηση προτάσεων για μια νέα δομή και διακυβέρνηση Ε&Κ. 

Η εν λόγω επιτροπή υπέβαλε την έκθεσή της στην κυβέρνηση την άνοιξη του 2014. Για 

τη διακυβέρνηση σε ανώτατο επίπεδο, η ΕΕΕΚΤΑ συνέστησε τη δημιουργία της θέσης 

Επιτρόπου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας που θα φέρει την πολιτική ευθύνη για τη 

στρατηγική και την πολιτική Ε&Κ. Τον Επίτροπο θα συμβουλεύει το Εθνικό Συμβούλιο 

Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που σχεδιάζει και παρακολουθεί τη 

στρατηγική Ε&Α. 

Από το 2015 η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας (η Κύπρος συνιστά μία μόνο 

περιφέρεια) έχει διττή λειτουργία καλύπτοντας και τη στρατηγική Ε&Κ της Κύπρου (που 

δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί επίσημα). Η στρατηγική αυτή αναπτύχθηκε από κοινού από 

τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (το κύριο 

όργανο που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των πολιτικών για την έρευνα), το Ίδρυμα 

Προώθησης Έρευνας (τον κύριο χρηματοδοτικό οργανισμό) και το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, ούτως ώστε να συμμετέχουν σε αυτή τόσο χρηματοδότες όσο και 

συντελεστές της έρευνας. Η στρατηγική αυτή είναι πλήρως εναρμονισμένη με το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020 για την ανταγωνιστική και βιώσιμη ανάπτυξη3 και 

θα εφαρμοστεί κυρίως μέσω του προγράμματος-πλαισίου για την Ε&Κ «RESTART», το 

οποίο καλύπτει την περίοδο 2016-2020. Το «RESTART» δρομολογήθηκε εκ νέου το 2016 

και διαδέχθηκε το αρχικό πρόγραμμα «Δέσμη» της περιόδου 2014-2020, στο πλαίσιο του 

οποίου δεν δημοσιεύθηκε καμία πρόσκληση υποβολής προτάσεων το 2014 και το 2015. 

Οι οριζόντιοι στόχοι του «RESTART» είναι οι εξής: 

 αξιοποίηση και περαιτέρω αναβάθμιση των βασικών ανθρωπίνων πόρων της 

Κύπρου, και κυρίως των νέων ερευνητών· 

 ·  ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Συστήματος Παραγωγής και του 

Συστήματος ΕΤΑΚ, καθώς θεωρείται ότι αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την 

αναπτυξιακή διαδικασία και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των δημόσιων 

επενδύσεων στον τομέα ΕΤΑΚ. 

 ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών προς όφελος της 

εκπλήρωσης των στρατηγικών στόχων της Κύπρου. 

Όσον αφορά την έλλειψη αξιολογήσεων των προγραμμάτων, η τρέχουσα προγραμματική 

περίοδος προβλέπει ότι όλα τα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης της Ε & Α 

περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, για την 

υλοποίηση του οποίου δημιουργήθηκε ένας εθνικός μηχανισμός παρακολούθησης και 

αξιολόγησης. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση θα περιλαμβάνει, εκτός από τις εκθέσεις 

                                    
2 ό.π. 
3 Τσιπούρη κ.ά. (2016), Έκθεση του RIO ανά χώρα για το 2015: Κύπρος 
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προόδου, δείκτες (οι πιθανοί δείκτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

περιλαμβάνονται ήδη στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης). 

Ο εθνικός χάρτης πορείας του ΕΧΕ αναμένεται να οριστικοποιηθεί στις αρχές του 2017. 

Στον χάρτη πορείας επαναλαμβάνονται πολλές συστάσεις της έκθεσης της ΕΕΕΚΤΑ, αλλά 

τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνονται στον χάρτη πορείας συνδέονται δυστυχώς 

ελάχιστα με τη στρατηγική διακυβέρνησης Ε&Κ. 

 

Αξιολόγηση πολιτικών 

Εκκρεμεί ακόμα πολιτική απόφαση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των συστάσεων της 

ΕΕΕΚΤΑ, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιολόγηση των προοπτικών για την ταχεία 

εφαρμογή τους. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης του 

προγράμματος και της δυνατότητας διερεύνησης των προοπτικών, δεν έχει σημειωθεί 

καμία ουσιαστική πρόοδος. 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυτόνομη εθνική στρατηγική Ε&Κ, η Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης αποτελεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, χρήσιμο υποκατάστατο που μπορεί 

να καθοδηγήσει τη χάραξη και ανάπτυξη πολιτικών. Οι τομείς προτεραιότητας που 

επιλέχθηκαν φαίνεται ότι αποτυπώνουν ευκρινώς τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 

Κύπρου και αξιολογήθηκαν θετικά από τους ομότιμους αξιολογητές και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή4. Η εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης μπορεί ενδεχομένως να 

διευκολυνθεί από το γεγονός ότι το σύστημα Ε&Κ δεν πάσχει από πολλές θεσμικές 

αγκυλώσεις δεδομένου ότι θεσπίστηκε πρόσφατα. 

 

5.2 Ενίσχυση και υποστήριξη των δραστηριοτήτων Ε&Κ του 

ιδιωτικού τομέα 

Περιγραφή 

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για Ε&Α είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ και μέχρι το 

2015 ο όγκος τους (13,3 εκατ. EUR) δεν είχε ακόμα ανακτήσει το επίπεδο στο οποίο 

βρισκόταν πριν από την κρίση (16,7 εκατ. EUR το 2008) 5 . Στον ευρωπαϊκό πίνακα 

αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας οι δαπάνες των κυπριακών επιχειρήσεων για 

Ε&Α ανέρχονται μόλις στο 6% της διάμεσης τιμής της ΕΕ – καταγράφοντας ωστόσο μικρή 

αύξηση από 5% το 20156. 

Οι αιτίες για τις χαμηλές ιδιωτικές επενδύσεις και τη χαμηλή ζήτηση για Ε&Κ έγκεινται σε 

μεγάλο βαθμό στη γεωγραφική θέση και στη δομή της οικονομίας. Η περιφερειακή και 

απομακρυσμένη γεωγραφική θέση της Κύπρου – βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση ακόμα 

και από το πλησιέστερο κράτος μέλος της ΕΕ, την Ελλάδα – και η μικρή εγχώρια αγορά 

(περίπου 850 000 κάτοικοι) αποτελούν αντικίνητρο για την εγκατάσταση εταιρειών 

υψηλής τεχνολογίας. Στην οικονομία κυριαρχεί ο τομέας παροχής υπηρεσιών (84,5% της 

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας). Παρότι ορισμένες εταιρείες παροχής 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ενδέχεται να έχουν καλές επιδόσεις όσον αφορά την 

καινοτομία σε επίπεδο διαδικασιών, οι εν λόγω δραστηριότητες δεν μετρώνται με 

αξιόπιστο τρόπο και η συνολική ένταση Ε&Α των κυπριακών εταιρειών παροχής 

υπηρεσιών είναι χαμηλή. Η απασχόληση στον μεταποιητικό τομέα μέσης/υψηλής και 

υψηλής τεχνολογίας και στις υπηρεσίες έντασης γνώσης ανήλθε το 2015 στο 0,8% της 

συνολικής απασχόλησης και κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με την απασχόληση στο 

Λουξεμβούργο, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό της Μάλτας 

(3,5%) και της Εσθονίας (3,6%). 

                                    
4 Πλατφόρμα S3 2014 

5 European Innovation Scoreboard (2016) 
6 ibid 
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Ένας άλλος λόγος, είναι η αδύναμη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκής αριστείας (ή η 

επιδίωξή της) με τον επιχειρηματικό τομέα στην εκμετάλλευση των επιστημονικών 

αποτελεσμάτων. Η χαμηλή ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ σχετικά με τα προγράμματα 

στήριξης και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης κατά την προηγούμενη περίοδο 2007-201, 

αναγνωρίστηκε επίσης ως εμπόδιο για την αύξηση των δραστηριοτήτων Ε&Κ.. Επιπλέον, 

σύμφωνα με την Εθνική Δήλωση Πολιτικής για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού 

Οικοσυστήματος7, ένας από τους βασικότερους παράγοντες που δυσκολεύουν την αύξηση 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς Ε&Α είναι η ανεπαρκής πρόσβαση σε 

κεφάλαια, η οποία μάλιστα έχει περιοριστεί ακόμα περισσότερο λόγω της εξυγίανσης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας που είναι σε εξέλιξη. 

Πολιτικές λύσεις 

Στην Εθνική Δήλωση Πολιτικής για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος 

καθορίζονται ορισμένοι στόχοι για τη βελτίωση των βασικών συνθηκών που ευνοούν το 

επιχειρείν στους τομείς Ε&Κ, μεταξύ άλλων, η μεταρρύθμιση του συστήματος 

φορολόγησης εταιρειών, η απλούστευση του κανονισμού που διέπει τη δημιουργία 

πανεπιστημιακών τεχνοβλαστών, η ενίσχυση της νομοθεσίας για τη διανοητική ιδιοκτησία 

και η χρήση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία με πιο στοχευμένο τρόπο σύμφωνα με τη 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Για τη στήριξη των επενδύσεων των ΜΜΕ στην Ε&Α έχουν εφαρμοστεί ή σχεδιάζονται 

πολλά μέσα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το πρόγραμμα επιχορήγησης του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τη συγχρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων Ε&Κ με προϋπολογισμό 17 εκατ. EUR για την περίοδο 2015-2017 (ο 

οποίος υπερβαίνει τις τρέχουσες συνολικές ετήσιες δαπάνες των επιχειρήσεων για Ε&Α). 

Μεταξύ των συμπληρωματικών πρωτοβουλιών που δρομολογήθηκαν το 2015 

περιλαμβάνονται τα Επιχειρηματικά Κέντρα Καινοτομίας, τα οποία παρέχουν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη 

ανταγωνιστικών προϊόντων, η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών στον τομέα των 

ΤΠΕ, των μεταφορών, της αμπελουργίας και των κατασκευών, καθώς και το σύστημα 

Κουπονιών Καινοτομίας («Πακέτα Καινοτομίας»), το οποίο παρέχει περιορισμένη 

χρηματοδοτική στήριξη (5 000-20 000 EUR) σε κοινοπραξίες, νεοφυείς επιχειρήσεις ή 

συνεργασίες με δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς. Όλα τα μέσα άμεσης 

χρηματοδότησης θα συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμείαΤο 2017 αναμένεται 

να δημιουργηθούν «Οικίες Καινοτομίας» που θα παρέχουν επιχειρηματική κατάρτιση και 

καθοδήγηση σε ανέργους και φοιτητές. Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη 

δημιουργία 40 νέων ΜΜΕ. Τον Ιούνιο του 2015 το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 

προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο προβλεπόμενο 

πρόγραμμα «Enhancing the Innovation Management Capacity of Cypriot SMEs» 

(Ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης της καινοτομίας των κυπριακών ΜΜΕ)8. 

Το Σχέδιο Δράσης που συνοδεύει τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης προβλέπει την 

αύξηση των δραστηριοτήτων Ε&Α των ΜΜΕ και, γενικότερα, την προσέλκυση επενδύσεων 

του ιδιωτικού τομέα στην Ε&Κ. 

Αξιολόγηση πολιτικών 

Για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών οικονομικών αδυναμιών, κατάλληλη λύση 

μελλοντικά φαίνεται να είναι η ανανέωση και η επέκταση της παραγωγικής ικανότητας σε 

εξειδικευμένους τομείς υψηλής τεχνολογίας. Ορισμένα από τα προαναφερθέντα μέσα, 

ιδίως η πρωτοβουλία για συνεργατικούς σχηματισμούς, θα μπορούσαν να βοηθήσουν 

προς αυτή την κατεύθυνση. Ο αντίκτυπος αυτών των νέων μέτρων άμεσης 

χρηματοδότησης πρέπει να αξιολογηθεί σε λίγα χρόνια. Οι αξιολογήσεις αυτές θα ήταν 

περισσότερο εύστοχες αν, εκτός από τον άμεσο οικονομικό αντίκτυπο των μέτρων για τις 

                                    
7Βλέπε επίσης επόμενη πρόκληση 5.3: https://issuu.com/presidency-reform-
cyprus/docs/____________________________________fc7917ffc2122a/1?e=23693381/36744221 
8 ΙΠΕ – Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (2015) «Enhancing the Innovation Management Capacity of Cypriot SMEs 
(Ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης της καινοτομίας των κυπριακών ΜΜΕ)  

https://issuu.com/presidency-reform-cyprus/docs/____________________________________fc7917ffc2122a/1?e=23693381/36744221
https://issuu.com/presidency-reform-cyprus/docs/____________________________________fc7917ffc2122a/1?e=23693381/36744221
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ωφελούμενες εταιρείες, αναλύονταν και οι συνέργειες μεταξύ των μέσων και κατά πόσον 

αυτό το μείγμα πολιτικών βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των εξειδικευμένων τομέων 

της αγοράς.  

Οι προσδοκίες σχετικά με την έκταση των καινοτόμων δραστηριοτήτων των ΜΜΕ που θα 

δημιουργηθούν με τη συνδρομή των οικιών καινοτομίας θα πρέπει να παραμείνουν 

ρεαλιστικές, καθώς το κίνητρο για τη δημιουργία πολλών από τις εν λόγω επιχειρήσεις 

ενδέχεται να είναι η δυσκολία εύρεσης άλλης απασχόλησης και όχι η ύπαρξη καινοτόμων 

επιχειρηματικών ιδεών. 

Η υλοποίηση πολλών δράσεων που παρατίθενται στην Εθνική Δήλωση Πολιτικής για την 

Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος στην Κύπρο έχει ήδη αρχίσει. Για 

παράδειγμα, εξετάζεται ένα νέο νομικό πλαίσιο για τη μετατροπή επιστημονικής 

τεχνογνωσίας και επινοήσεων σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες με τη συμμετοχή των 

δημόσιων πανεπιστημίων και το άνοιγμα των εργαστηριακών υποδομών των δημόσιων 

Πανεπιστημίων στον ιδιωτικό τομέα, συνοδευόμενο από ένα σύνολο αρχών που θα πρέπει 

να ακολουθήσουν τα πανεπιστήμια. Επίσης, η αναθεώρηση / ενίσχυση της νομοθεσίας για 

την πνευματική ιδιοκτησία βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Επιπλέον, τα 

πρόσφατα υιοθετημένα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις ιδιωτών σε καινοτόμες 

επιχειρήσεις αναμένεται να αυξήσουν την Ε & Α στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, τον 

Δεκέμβριο του 2016, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε αναθεώρηση του νόμου περί 

Φόρου Εισοδήματος προκειμένου να βελτιωθούν τα κίνητρα που ενθαρρύνουν τις 

επενδύσεις στις νεοσύστατες και καινοτόμες επιχειρήσεις στην Κύπρο, οι οποίες τέθηκαν 

σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017. 

 

5.3 Εντατικοποίηση της μεταφοράς γνώσεων και της εμπορικής 

αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας 

 

Περιγραφή 

Η Κύπρος έχει σχετικά καλές επιδόσεις όσον αφορά στα αποτελέσματα της 

πανεπιστημιακής έρευνας (11,83% του 10% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες 

παραπομπές) και βρίσκεται σε καλύτερη θέση από την Εσθονία ή τη Μάλτα. Ωστόσο, η 

αξιοποίηση της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι πενιχρή, όπως φαίνεται 

και από τον δείκτη εφαρμογών της «Συνθήκης συνεργασίας για τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας» (Patent Cooperation Treaty - PCT) που περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό 

πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας (18 % της διάμεσης τιμής της ΕΕ και 

μόλις 6% για τις εφαρμογές PCT που αφορούν τις κοινωνικές προκλήσεις). Η συνεργασία 

επιστήμης και επιχειρήσεων είναι περιορισμένη καθώς οι συνδημοσιεύσεις δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα ανέρχονται στο 21% της διάμεσης τιμής της ΕΕ. Η πολύ υψηλή επίδοση 

της χώρας στον τομέα των βιομηχανικών σημάτων της ΕΕ (424%) οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στην ύπαρξη ειδικού καθεστώτος για τα ΔΔΙ (βλέπε «Πολιτικές λύσεις» κατωτέρω). 

Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με βάση την επιστήμη είναι πολύ αδύναμη. Η 

χρηματοδότηση ενός «εκκολαπτηρίου επιχειρήσεων» έχει σταματήσει, ενώ η δημιουργία 

επιστημονικού και τεχνολογικού πάρκου έχει αναβληθεί αρκετές φορές λόγω της 

έλλειψης επενδυτών ακινήτων. Η παροχή κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου ή η 

χρηματοδότηση από επιχειρηματικούς αγγέλους που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τους 

πανεπιστημιακούς τεχνοβλαστούς μετά τη δημιουργία τους είναι σχεδόν αμελητέες (το 

2013 οι επενδύσεις επιχειρηματικών αγγέλων ανήλθαν συνολικά σε 600 000 EUR και 

επικεντρώθηκαν σε δύο εταιρείες· δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τα κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου). 

http://www.sigmalive.com/simerini/news/360628/erxontai-thesmikes-allages-se-erevna-kai-kainotomia
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Στην εν λόγω κατάσταση συμβάλλει επίσης το γεγονός ότι οι ΜΜΕ δεν γνωρίζουν και 

υποτιμούν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από τη συνεργασία με ερευνητικούς 

οργανισμούς9. 

 

Πολιτικές λύσεις 

Στο τέλος του 2015 καταρτίστηκε η «Εθνική Δήλωση Πολιτικής για την Ενίσχυση του 

Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος στην Κύπρο» από τη Μονάδα Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης. Στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως συμμετείχαν 

ενδιαφερόμενοι φορείς από το εσωτερικό της χώρας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

εμπειρογνώμονες από άλλα κράτη μέλη. Δύο από τους πέντε άξονες προτεραιότητας της 

Δήλωσης, για την ακρίβεια η «Καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας» και η 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση» αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές 

πτυχές για τη βελτίωση της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Επίσης, μεταξύ των στόχων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας 

συγκαταλέγεται η προώθηση συνεργειών μεταξύ της πανεπιστημιακής και της 

επιχειρηματικής κοινότητας. 

Το ΙΠΕ σχεδιάζει επίσης τη σύσταση Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΚΓΜΤ), 

το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ όλων των 

δυνητικών δημόσιων και ιδιωτικών συντελεστών Ε&Α ώστε να προωθηθεί η εμπορική 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων Ε&Α και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Γραφείο θα διαθέτει μονάδες στο εσωτερικό των 

σημαντικότερων πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίες θα αναπτύσσουν 

βασικές δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας και θα διευκολύνουν την επικοινωνία 

μεταξύ των εν λόγω ιδρυμάτων και του ΚΓΜΤ.  Επιχειρηματικό Σχέδιο για το θέμα 

ετοιμάστηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και θα τεθεί σε διαβούλευση με τους 

ενδιαφερόμενους.  

Το νομικό πλαίσιο και η λειτουργία του ΚΓΜΤ θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση. Επί του 

παρόντος, διεξάγεται μια νομική μελέτη υπό την εποπτεία του ΙΠΕ σχετικά με το νομικό 

πλαίσιο ανάπτυξης του ΚΓΜΤ. 

Το πρόγραμμα «Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών» παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων και 

βιομηχανίας. Ωστόσο, μόνο το 14% των αιτήσεων επιχορήγησης αφορούν συνεργασία με 

πανεπιστήμια ή άλλα ερευνητικά κέντρα. Το πρόγραμμα «Οικίες καινοτομίας» 

δημιουργήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα σε αποφοίτους πανεπιστημίων να ιδρύσουν 

τις δικές τους καινοτόμες εταιρείες και να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά τους 

αποτελέσματα. 

Μια νομοθετική πρόταση αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις για επενδύσεις που 

πραγματοποιούνται σε καινοτόμες επιχειρήσεις και μια άλλη πρόταση αφορά την 

αναμόρφωση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας ώστε να καταστεί ευκολότερη η 

κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σύμφωνα με το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό 

Πρόγραμμα της Κύπρου για το 2016, ένα από τα βασικά μέτρα του σχεδίου του τρέχοντος 

έτους είναι η προώθηση φορολογικών κινήτρων για καινοτόμες επιχειρήσεις10.  

 

Αξιολόγηση πολιτικών 

Η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μπορεί ως έναν βαθμό να 

βελτιωθεί μόνο εάν αντιμετωπιστεί η χαμηλή ζήτηση του ιδιωτικού τομέα για Ε&Α (βλέπε 

Πρόκληση 2). Δεδομένου ότι τα περισσότερα στοιχεία του συστήματος Ε&Κ της χώρας 

                                    
9 Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης 2015 
10 Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Προεδρία, Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη, 1η έκθεση προόδου, Ιούνιος 
2015 

https://issuu.com/presidency-reform-cyprus/docs/____________________________________fc7917ffc2122a/1?e=23693381/36744221
https://issuu.com/presidency-reform-cyprus/docs/____________________________________fc7917ffc2122a/1?e=23693381/36744221
http://www.goldnews.com.cy/en/companies/legislative-proposals-to-boost-research-and-innovation-are-underway
http://www.goldnews.com.cy/en/companies/legislative-proposals-to-boost-research-and-innovation-are-underway
http://www.crcs.gov.cy/crcs/crcs.nsf/all/40D80577CCA60F6BC2257E9F002A5A9E/$file/Progress%20Report%20-%20June%202015%20.pdf?openelement
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δημιουργήθηκαν μόλις πρόσφατα, δεν θα ήταν ρεαλιστικό να αναμένει κανείς ταχεία 

βελτίωση της ομαλής συνεργασίας επιστημόνων-επιχειρήσεων. Τα νέα προγράμματα 

στήριξης δεν εφαρμόζονται επί μακρό χρονικό διάστημα ώστε να εκτιμηθεί με ασφάλεια η 

αποτελεσματικότητά τους. 

Στην Εθνική Δήλωση Πολιτικής για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος 

παρουσιάζει ένα συνεκτικό όραμα για τη διαμόρφωση ή τη βελτίωση των βασικών 

συνθηκών που ευνοούν τις καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η Εθνική Δήλωση 

Πολιτικής συνοδεύεται από περίπου 80 ειδικές δράσεις και καθορίζει επίσης σαφώς 

καθορισμένους ποσοτικούς στόχους. Επί του παρόντος ολοκληρώνεται η πρώτη έκθεση 

προόδου η οποία θα περιλαμβάνει επίσης τις δράσεις προτεραιότητας για το 2017. 

Ο σχεδιασμός για τη σύσταση του ΚΓΜΤ (το οποίο μέχρι το 2016 ήταν γνωστό με την 

προσωρινή ονομασία «Εθνικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης», ΕΓΜΓ) φαίνεται να έχει 

εξελιχθεί αρκετά αργά τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά τον Ιούλιο του 2016 τα 

προκαταρκτικά αποτελέσματα μελέτης που ετοιμάστηκε σχετικά με τη νομική λειτουργία 

του ΚΓΜΤ παραδόθηκαν και εξετάζονται. Επίσης μια επιχείρηση έχει ήδη διαπιστευτεί ως 

BIC. 

6. Έμφαση στη δημιουργία και την προώθηση αγορών 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η περιγραφή και η αξιολόγηση των προσπαθειών 

που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο ώστε να θεσπιστούν καινοτόμες πολιτικές σε 

επίπεδο ζήτησης που θα ενθαρρύνουν τη διείσδυση της καινοτομίας ή να αναληφθούν 

πρωτοβουλίες για τη διάδοση αυτών των πολιτικών, μεταξύ άλλων, μέσω της προκήρυξης 

δημόσιων συμβάσεων και της θέσπισης κανονισμών που υποστηρίζουν την καινοτομία. 

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται επίσης μέτρα πολιτικής για τη διεθνοποίηση των 

εταιρειών με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας της οικονομίας. 

Στην Έρευνα Βαρόμετρο Καινοτομίας  2015 (Innobarometer) για τις δημόσιες συμβάσεις, 

το 31% των κυπριακών εταιρειών δήλωσαν ότι μετά τον Ιανουάριο του 2012 τους 

κατακυρώθηκε τουλάχιστον μία δημόσια σύμβαση 11 . Πρόκειται για αύξηση 15 

ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την έρευνα του 2014. Τον Μάιο του 2016 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο (όπως επίσης και από άλλα 21 κράτη μέλη) 

να μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία τις τρεις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις 

συμβάσεις παραχώρησης του 2014, καθώς η περίοδος για την κοινοποίηση της μεταφοράς 

είχε λήξει τον Απρίλιο του 2016. 

Στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα του 2016 προβλέπεται ότι θα δοθεί έμφαση στην 

προώθηση οικειοθελών μέτρων και μέτρων αγοράς για την υποστήριξη της καινοτομίας. Η 

κυπριακή κυβέρνηση έχει σκοπό να επικεντρωθεί στις τάσεις παραγωγής και κατανάλωσης 

και στην παροχή υπηρεσιών μέσω της ενεργούς προώθησης εθελοντικών 

περιβαλλοντικών εργαλείων και συστημάτων επισήμανσης προϊόντων, καθώς και μέσω 

της αύξησης των οικολογικών δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να τονώσει την αγορά 

οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών12. 

                                    
11 Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 415 Βαρόμετρο Καινοτομίας 2015 - THE INNOVATION TRENDS AT EU ENTERPRISES 
REPORT (ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ), Σεπτέμβριος 
2015  
12 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016 Έκθεση ανά χώρα - Κύπρος, 7.4.2016 SWD (2016) 120 final 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67409
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67409
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67409
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_cyprus_el.pdf
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http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/2015/monitor2015-cyprus_el.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/2015/monitor2015-cyprus_el.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_cyprus_el.pdf
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Ενημερωτικό δελτίο SBA του 2015 για την Κύπρο 

 

Παγκόσμια Τράπεζα (2016), «Ease of doing business report 2017»: 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-

Reports/English/DB17-Report.pdf 

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (η τελευταία πρόσβαση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 

του 2016): 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument 

 

Start-up Cyprus (η τελευταία πρόσβαση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016): 

http://startupcyprus.org/ 

 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (2015): http://www.research.org.cy/easyconsole.cfm?id=1 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
http://startupcyprus.org/
http://www.research.org.cy/easyconsole.cfm?id=1
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Συντομογραφίες 

BERD Δαπάνες επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη 

ΚΓΜΤ Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας 

ΚυΕΣ Κυπριακό Επιστημονικό Συμβούλιο 

ΓΔ ΕΠΣΑ Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και 

Ανάπτυξης 

EC Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΕΧΕ Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

EΕ των 28 Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών 

ΑΕΠ Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

GERD Ακαθάριστες εγχώριες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη 

ΑΠΑ Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 

ΤΤΕ Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ΤΠΕ Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 

ΔΔΙ Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

ΕΣΕΚ Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας 

ΕΕΕΚΤΑ Εθνική Επιτροπή Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

ΕΓΜΓ Εθνικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης 

PCT Συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

ΕΤΑΚ Έρευνα, τεχνολογία, ανάπτυξη και καινοτομία 

Ε&Α Έρευνα και ανάπτυξη 

Ε&Κ Έρευνα και καινοτομία 

ΙΠΕ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

SAFE Έρευνα για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση 

ΜΜΕ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

STEM Θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανολογία και μαθηματικά 

S3Cy Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 

VC Επιχειρηματικό κεφάλαιο 
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Ενημερωτικό δελτίο 

                  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ευρώ ανά 
κάτοικο) 22900 23000 23000 22500 21000 20400 20600   

Προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών 
ως ποσοστό της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας (% του 
συνόλου) 79,59 80,9 83,23 84,93 86,47 87,2 87,17   

Προστιθέμενη αξία της παραγωγής 
ως ποσοστό της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας (%) 6,12 5,81 5,21 4,68 4,33 4,66 4,76   

Η απασχόληση στον τομέα της 
μεταποίησης ως μερίδιο της 
συνολικής απασχόλησης (%) 9,36 8,98 8,69 8,32 7,97 7,75 7,76   

Η απασχόληση στον τομέα των 
υπηρεσιών ως μερίδιο της 
συνολικής απασχόλησης (%) 73,63 74,55 75,79 77,06 79,04 79,92 80,25   

Μερίδιο των ξένων επιχειρήσεων 
που ελέγχονται από το συνολικό 
επιχειρήσεων (%) 0,59 0,63 0,65 0,64 0,65       

Η παραγωγικότητα της εργασίας 
ανά ώρα εργασίας (Δείκτης 2010 = 
100) 98,4 100 101,1 101,5 103,2 104,3 105,3   

διδακτορικοί απόφοιτοι (ISCED 6) 
ανά 1000 κατοίκους ηλικίας 25-34 
ετών 0,18 0,15 0,26 0,26 0,26 0,34  0,31   

Περίληψη Δείκτη Καινοτομίας 
(τάξη) 16 16 16 17 17 17 18   

Καινοτόμες επιχειρήσεις ως 
ποσοστό του συνολικού αριθμού 
των επιχειρήσεων (στοιχεία CIS) 
(%)       42,1    41,8     

δείκτη παραγωγής καινοτομίας 
(Rank, εντός της ΕΕ Σύγκριση)     12 13 12 10     

Κύκλος εργασιών από την 
καινοτομία ως% του συνολικού 
κύκλου εργασιών (Eurostat)   14,7   11,4         

τη θέση της χώρας στο Doing 
Business (δείκτη διευκόλυνσης της 
επιχειρηματικής WB) (1 = πιο 
φιλικό προς τις επιχειρήσεις 
κανονισμούς)           60 47 45 

Ευκολία να πάρεις πίστωση (WB 
GII) (Κατάταξη)           56 39   

ΕΚ Ψηφιακή Οικονομία & Κοινωνία 
Δείκτης (DESI) (Κατάταξη)           23 23 23 

E-Government Development Index 
Rank               64 

Ηλεκτρονική διάθεση των 
δημοσίων υπηρεσιών - Ποσοστό 
των ατόμων που έχουν 
αλληλεπιδράσεις με δημόσιες αρχές 
μέσω του Διαδικτύου (τελευταίους 
12 μήνες) 24 25 29 30 30 41 34  38 

GERD (ως % από AEΠ) 0,44 0,45 0,45 0,43 0,46 0,48 0,46   

GBAORD (ως % από AEΠ) 0,45 0,42 0,41 0,36 0,33 0,36 0,34   

Ε & Α που χρηματοδοτείται από την 
κυβέρνηση (% του ΑΕΠ) 0,31 0,31 0,32 0,28 0,29 0,27     

BERD (% από AEΠ) 0,09 0,08 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08   

Ένδειξη αριστείας σύνθετη έρευνα 
(τάξη)       16         

Αριθμός επιστημονικών 
δημοσιεύσεων μεταξύ των 
κορυφαίων 10% πιο δημοσιεύσεων 
σε παγκόσμιο επίπεδο ως% του 
συνόλου των επιστημονικών   8,11 10,09 7,81  9,64       
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δημοσιεύσεων της χώρας 

Δημόσιου-ιδιωτικού συν-
δημοσιεύσεις ανά πληθυσμό 
εκατομμυρίων 17,57 28,08 21,43 18,56 12,7 6,99     

Το παγκόσμιο μερίδιο των 
εφαρμογών PCT 0,01 0,01 0 0,01 0 0,01     

 

 

Κατάλογος αριθμητικών στοιχείων 

Διάγραμμα 1 Εξέλιξη της δημόσιας χρηματοδότησης των συνολικών ακαθάριστων εγχώριων δαπανών για 
έρευνα και ανάπτυξη (GERD). .............................................................................................................. 11 

Διάγραμμα 2 Σημαντικότεροι τομείς: μεταποίηση (C21: παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών παρασκευασμάτων· C27=κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού· C29=κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων). Σημαντικότεροι τομείς: 
υπηρεσίες (G= χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, 
J=ενημέρωση και επικοινωνία, M=επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες). ................... 12 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Europe Direct είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε 

απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Δωρεάν Τηλέφωνο (*): 

00 800 6 7 8 9 10 11 
(*) Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι δωρεάν, όπως και οι περισσότερες κλήσεις (μέσω ορισμένους 

επιχειρηματίες, τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία μπορεί να σας χρεώσει). 

 
Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu). 

                     Πώς θα προμηθευτείτε εκδόσεις της ΕΕ 

δωρεάν εκδόσεις: 

• ένα αντίγραφο: 

μέσω EE Βιβλιοπωλείο (http://bookshop.europa.eu); 

• περισσότερα από ένα αντίγραφα ή αφίσες / χάρτες: 

από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ec.europa.eu/represent_en.htm);  
από τις αντιπροσωπείες σε τρίτες χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);  
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) ή καλώντας   00 800 6 7 8 9 
10 11 (δωρεάν αριθμό τηλεφώνου από οπουδήποτε στην ΕΕ) (*). 
 
(*) Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι δωρεάν, όπως και οι περισσότερες κλήσεις (μέσω ορισμένους επιχειρηματίες, 
τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία μπορεί να σας χρεώσει. 

Κοστολογείται δημοσιεύσεις: 

• μέσω EE Βιβλιοπωλείο (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://europa.eu/
http://bookshop.europa.eu/
http://ec.europa.eu/represent_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm
http://europa.eu/europedirect/index_en.htm
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu/
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