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1. Ειςαγωγι
Θ κυπριακι οικονομία βρίςκεται ςε πορεία μετάβαςθσ ςε μια νζα εποχι. Οι
ςυνκικεσ παραμζνουν δφςκολεσ και τα επακόλουκα τθσ οικονομικισ κρίςθσ είναι
ακόμα εμφανι. Θ κρίςθ ωςτόςο δεν αντιμετωπίηεται μόνο με μζτρα λιτότθτασ και
οικονομικισ εξυγίανςθσ, αλλά και με μζτρα που δίνουν νζα ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ.
Οι τρζχουςεσ ςυγκυρίεσ αποτελοφν μοναδικι ευκαιρία για προϊκθςθ και
εφαρμογι απαραίτθτων διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων για βελτίωςθ του
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και
τθσ ανάπτυξθσ τθσ κυπριακισ οικονομίασ.
Θ πολιτικι για το επιχειρθματικό οικοςφςτθμα αποτελεί μια από τισ προτεραιότθτεσ
τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ, αναγνωρίηοντασ τον κακοριςτικό ρόλο που
διαδραματίηει θ επιχειρθματικι κοινότθτα ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα και
ανάπτυξθ του τόπου. Για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των πολιτικϊν
κατευκφνςεων απαιτείται θ καταρχιν διαμόρφωςθ κοινισ αντίλθψθσ για τθν
αναγκαιότθτα ςτιριξθσ του επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ, ενίςχυςθσ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων
(ΜμΕ) και θ ςφμπλευςθ όλων προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα
πρζπει να δοκεί ςτθ ςτιριξθ των νεοφυϊν επιχειριςεων (Start-ups), λαμβάνοντασ
υπόψθ τόςο τισ διεκνείσ τάςεισ και τθν ανάγκθ ευκυγράμμιςθσ τθσ κυπριακισ
οικονομίασ με τισ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ πολιτικζσ κατευκφνςεισ ςτον τομζα, αλλά
και κατανοϊντασ τισ δυνατότθτεσ και τθ δυναμικι που προςδίδει ςτισ επιχειριςεισ
αυτζσ ο ςφγχρονοσ και, ενδεχομζνωσ, καινοτόμοσ χαρακτιρασ τουσ.
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Θ ανάπτυξθ νζων επιχειριςεων κεωρείται πλζον ζνασ από τουσ κφριουσ μοχλοφσ
δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ και επιτάχυνςθσ τθσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ ενϊ παράλλθλα θ ανάπτυξθ νζασ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ
βαςιςμζνθσ ςτθ γνϊςθ, τθν τεχνολογικι αναβάκμιςθ και τθν καινοτομία ενιςχφει
τθν ανταγωνιςτικότθτα του ςυνόλου των επιχειριςεων τθσ χϊρασ. Οι νζεσ
επιχειριςεισ οφείλουν να είναι καινοτόμεσ και αποτελεςματικζσ ϊςτε να
διαςφαλίςουν τθν επιτυχι είςοδό τουσ ςτισ αγορζσ, τόςο εντόσ αλλά κυρίωσ εκτόσ
των κυπριακϊν ςυνόρων, ενϊ παράλλθλα οι υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ καλοφνται
να
εκςυγχρονιςτοφν και να γίνουν πιο αποδοτικζσ ενόψει του ζντονου
ανταγωνιςμοφ. Αυτό οδθγεί εν τζλει ςε αφξθςθ τθσ ςυνολικισ παραγωγικότθτασ τθσ
οικονομίασ, ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ κακϊσ και τθσ ανκεκτικότθτάσ
τθσ ωσ προσ τισ διεκνείσ εξελίξεισ.

Ρερίπου 3,5 εκ. νζεσ κζςεισ εργαςίασ δθμιουργικθκαν από τθ ςφςταςθ 2,3 εκ. νζων
επιχειριςεων ςτθν Ευρϊπθ κατά το 2012. Τα αντίςτοιχα ςτοιχεία1 για τθν Κφπρο
καταδεικνφουν τθν εργοδότθςθ 4750 ατόμων από 2786 νζεσ επιχειριςεισ που
δθμιουργικθκαν ςτθν χϊρα κατά το 2012. Σθμαντικό ποςοςτό των νζων αυτϊν
κζςεων εργαςίασ προζρχεται από τθ δθμιουργία μικρομεςαίασ κλίμακασ
επιχειριςεων, ακολουκϊντασ τθ γενικότερθ τάςθ και ουςιαςτικι ςυμβολι των
ΜμΕ, υφιςτάμενων και νζων, ςτθν απαςχόλθςθ. Εμπειρικά ςτοιχεία καταδεικνφουν2
ότι ο ρυκμόσ δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ είναι ςε υψθλότερα επίπεδα κατά
τα πρϊτα ςτάδια ζναρξθσ και λειτουργίασ των επιχειριςεων ενϊ φκίνει ςτθν
πορεία με τθν ενθλικίωςι τουσ. Υπάρχουν ςυνεπϊσ ενδείξεισ ότι θ όποια πολιτικι
προςζγγιςθ για ςτιριξθ των επιχειριςεων κα πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ
δθμιουργία νζασ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.
Θ παροφςα Διλωςθ Ρολιτικισ αποτελεί μια προςπάκεια τθσ κυβζρνθςθσ για
ανάλθψθ κοινισ δράςθσ, απ’ όλουσ τουσ φορείσ του επιχειρθματικοφ
οικοςυςτιματοσ, προκειμζνου να αξιοποιθκεί το επιχειρθματικό δυναμικό, να
αρκοφν τα υφιςτάμενα εμπόδια και να διαμορφωκεί μία νζα, προςανατολιςμζνθ
ςτθν ανάπτυξθ, κουλτοφρα επιχειρθματικότθτασ ςτθν Κφπρο. Με τον τρόπο αυτό θ
Κυβζρνθςθ ςτοχεφει να υιοκετιςει ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο πολιτικισ
ςυνοδευόμενο από ζνα Σχζδιο Δράςθσ για τθν ανάπτυξθ του επιχειρθματικοφ
οικοςυςτιματοσ τθσ χϊρασ.
Θ όλθ προςπάκεια είναι ςυμπλθρωματικι των διαφόρων ενεργειϊν του ιδιωτικοφ
τομζα για προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ κακϊσ και αποτζλεςμα
ςυντονιςμζνου διαλόγου με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Σθμαντικι
ςυνειςφορά για τθν ετοιμαςία τθσ Διλωςθσ Ρολιτικισ αποτζλεςε θ διαβοφλευςθ με
τον ιδιωτικό τομζα, τόςο με οργανωμζνα ςφνολα όςο και με επιχειρθματίεσ, κακϊσ
και τθν κοινότθτα των Start-ups τθσ Κφπρου. Αξίηει να αναφερκεί ότι, αρικμόσ
δράςεων που περιλαμβάνονται και προωκοφνται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ
πρωτοβουλίασ ευκυγραμμίηονται ι και ςυνταυτίηονται, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, με
δράςεισ του Cyprus Startup Manifesto3. Το Μανιφζςτο αυτό ζχει αναπτυχκεί από
τθν κοινότθτα των κυπριακϊν νεοφυϊν επιχειριςεων και περιγράφει το πλαίςιο
κακϊσ και μία ςειρά δράςεων μζςα από τισ οποίεσ μπορεί να υποςτθριχκεί θ
ίδρυςθ και λειτουργία νζων και καινοτόμων επιχειριςεων ςτθν Κφπρο και
γενικότερα τθσ επιχειρθματικότθτασ.
Απαραίτθτα ςυςτατικά επιτυχίασ τθσ πιο πάνω προςπάκειασ αποτελοφν θ
δζςμευςθ του δθμόςιου τομζα, θ εμπλοκι του ιδιωτικοφ τομζα, θ ενεργόσ
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Eurostat, Business Demography Statistics
OECD 2000 “Small Businesses, Job Creation and Growth: fact, obstacles and best practices”,
Kaufmann Foundation 2010 “The Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction”
3
http://startupcyprus.org/startup-manifesto/
2
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ςυμμετοχι των ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν φορζων τθσ Κφπρου, κακϊσ και θ
δθμιουργία ςυνκθκϊν ςυνεργαςίασ τουσ με ξζνουσ, εγνωςμζνθσ τεχνογνωςίασ
οργανιςμοφσ, θ δυναμικι ανάπτυξθσ τθσ ίδιασ τθσ βιομθχανίασ και θ δθμιουργία
των μθχανιςμϊν διαςφνδεςθσ και δθμιουργίασ ςυνεργιϊν μεταξφ όλων των πιο
πάνω.

2. Θ Επιχειρθματικότθτα ςτθν Κφπρο
Για τον αποτελεςματικό ςχεδιαςμό μίασ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ προςζγγιςθσ
απαιτείται θ κατ’ αρχιν ανάλυςθ των ςυνκθκϊν που κακορίηουν ι επθρεάηουν τθν
επιχειρθματικι ςυμπεριφορά ςτθ χϊρα κακϊσ και αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων
πολιτικϊν. Για τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν τθσ κυβζρνθςθσ ενδεχομζνωσ να κρίνεται
αναγκαία θ υιοκζτθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου εκνικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ
και αξιολόγθςθσ ςτθ βάςθ διεκνϊσ αναγνωριςμζνων δεικτϊν για τθν
επιχειρθματικότθτα.
2.1. Παροφςα κατάςταςθ
2.1.1. Δομή επιχειρηματικοφ ιςτοφ ςτην Κφπρο
Το μζγεκοσ των κυπριακϊν επιχειριςεων4 δεν διαφοροποιείται από τθ γενικότερθ
τάςθ ςτθν ΕΕ, με τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία και ποςοςτό 99,8% να εμπίπτει ςτθν
κατθγορία των μικρομεςαίων επιχειριςεων, ενϊ το 92% ανικουν ςτθν κατθγορία
των πολφ μικρϊν επιχειριςεων με λιγότερουσ των 9 εργαηομζνων. Θ
διαφοροποίθςθ τθσ Κφπρου αφορά ςτθν απαςχόλθςθ ςε κάκε κατθγορία, με τθν
κατθγορία των ΜμΕ να εργοδοτοφν ςθμαντικά μεγαλφτερο ποςοςτό εργαηομζνων
(81,2%) από τον αντίςτοιχο ευρωπαϊκό μζςο όρο (66,9%), κακϊσ και ςτθν
προςτικζμενθ αξία τθσ εν λόγω κατθγορίασ ςτθν απαςχόλθςθ (Κφπροσ 76,2% ςε
ςχζςθ με ΕΕ 58,1%).
Αναφορικά με τθν κατανομι των κυπριακϊν επιχειριςεων κατά τομζα
δραςτθριότθτασ5, τα μεγαλφτερα ποςοςτά επικζντρωςθσ παρουςιάηουν οι τομείσ
του χονδρικοφ και λιανικοφ εμπορίου, των καταςκευϊν, των επαγγελματικϊν και
τεχνικϊν δραςτθριοτιτων, και ακολουκεί ο τομζασ των ξενοδοχειακϊν υπθρεςιϊν
και εςτιατορίων. H δραςτθριοποίθςθ των κυπριακϊν επιχειριςεων ςτο τομζα των
πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν εξακολουκεί να βρίςκεται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα
παρά το ότι αποτελεί ζναν από τουσ κφριουσ τομείσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ6.
Τα ςτοιχεία αυτά δίνουν κάποιεσ πρϊτεσ ενδείξεισ για τθν ανάγκθ
επαναςχεδιαςμοφ του αναπτυξιακοφ μοντζλου τθσ χϊρασ με επικζντρωςθ των
πόρων και πολιτικϊν τθσ κυβζρνθςθσ ςε τομείσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ.
Σθμαντικζσ, προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, είναι και οι ειςθγιςεισ τθσ Εκνικισ
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EC_DG GROW_2014 SBA Fact Sheet for Cyprus (incl. NACE Rev.2 codes B to J, L, M and N only –
business economy)
5
Στατιςτικι Υπθρεςία, Μθτρϊο Επιχειριςεων 2013
6
Eurostat, National Accounts 2013

Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ για τθν Ζρευνα και Καινοτομία θ οποία
αναπτφχκθκε βάςθ ςχετικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
και θ οποία είχε ωσ ςτόχο τον εντοπιςμό των τομζων ςτουσ οποίουσ θ χϊρα
διακζτει ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ αναδεικνφουν
ωσ τομείσ προτεραιότθτασ για τθν Κφπρο τουσ τομείσ, μεταξφ άλλων, τθσ Ενζργειασ,
του Τουριςμοφ, τθσ Ναυτιλίασ και τθσ Γεωργίασ. Οι εν λόγω τομείσ κρίκθκε ότι
μποροφν να αποτελζςουν εςτίεσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ εφόςον ενιςχυκοφν με
επζνδυςθ ςε Ζρευνα και Καινοτομία.

Θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτθν Κφπρο ςφμφωνα με τα ςτατιςτικά δεδομζνα
ακολουκεί μία ςθμαντικι φκίνουςα πορεία, αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ
και των χρθματοοικονομικϊν εξελίξεων ςτθ χϊρα τα τελευταία χρόνια, των
δυςκαμψιϊν που επικρατοφν για δεκαετίεσ ςτθν κυπριακι οικονομία αλλά και τθσ
υλοποίθςθσ μεμονωμζνων διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων. Συγκεκριμζνα, με βάςθ
επίςθμα ςτοιχεία7 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ο αρικμόσ των κυπριακϊν επιχειριςεων
φαίνεται να ςυρρικνϊνεται κατά ποςοςτό πζραν του 12% κατά τθν περίοδο 20122014.
Θ τάςθ αυτι επιβεβαιϊνεται τόςο από τισ ςτατιςτικζσ εγγραφϊν και πτωχεφςεων
εταιρειϊν του Τμιματοσ Εφόρου Εταιρειϊν και Επίςθμου Ραραλιπτθ8 όςο και από
τα ςτατιςτικά ςτοιχεία ςε κοινοτικό επίπεδο τα οποία παρουςιάηουν ζνα ιδιαίτερα
χαμθλό ποςοςτό δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων ςτθν Κφπρο, πολφ χαμθλότερο
του μζςου όρου τθσ ΕΕ, με ζνα ποςοςτό ελαφρϊσ πάνω του μζςου ευρωπαϊκοφ
όρου ςτθ «κνθςιμότθτα» επιχειριςεων9.
Αιςιόδοξεσ είναι ωςτόςο οι ενδείξεισ από τθ νζα δυναμικι που παρατθρείται τα
τελευταία χρόνια ςτο επιχειρθματικό περιβάλλον τθσ Κφπρου όςον αφορά τισ
νεοφυείσ επιχειριςεισ, με τθ ςυνεχι εμφάνιςθ νζων, προςανατολιςμζνων ςτθν
καινοτομία και τθ ςφγχρονθ τεχνολογία επιχειριςεων, αλλά και το αυξθμζνο
ενδιαφζρον που επιδεικνφουν για τθν προϊκθςθ, τθ ςτιριξθ αλλά και ενίςχυςθ των
εν λόγω επιχειριςεων, φορείσ που αντιπροςωπεφουν βαςικοφσ ςυντελεςτζσ του
επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ. Σε αυτοφσ περιλαμβάνονται εκπρόςωποι του
χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, μεγάλων ςυμβουλευτικϊν και ελεγκτικϊν οίκων κακϊσ
και εκπρόςωποι τθσ ακαδθμαϊκισ και ερευνθτικισ κοινότθτασ.
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Ενθμερωτικά δελτία τθσ Ευρωπαϊκισ Ρράξθσ για τισ Μικρζσ Επιχειριςεισ (Small Business Act - SBA
Fact Sheets)
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http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/company_statistics_gr/company_statistics_gr?OpenDo
cument
9
Eurostat, Business Demography Statistics 2011 - http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Business_demography_statistics

2.1.2. Διεθνήσ ςυγκριτική αξιολόγηςη
Σθμαντικά είναι τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν κατάταξθ τθσ Κφπρου και τθν
αξιολόγθςθ επιμζρουσ παραμζτρων με βάςθ διεκνι ςυςτιματα ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ, ανταγωνιςτικότθτασ και ανάπτυξθσ.
Κάποιοι από τουσ βαςικότερουσ δείκτεσ και θ ςχετικι κατάταξθ τθσ Κφπρου κατά τα
τελευταία χρόνια παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.
Πίνακασ 1: Διεκνισ Κατάταξθ τθσ Κφπρου
Δείκτθσ

Doing Business Index, World Bank
Global Entrepreneurship Index (GEI),
Global Entrepreneurship and Development
Institute
Global Competitiveness Index, World
Economic Forum
European Digital City Index (EDCi) - Nicosia,
Nesta Organization

Ζτοσ αναφοράσ /
χρονικι περίοδοσ
2016
2015
2014

Κατάταξθ/
(ςτο ςφνολο
χωρϊν)
47 (από 189)
64 (από 189)
62 (189)

2016
2015
2014
2013
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2015

49 (από 132)
46 (130)
51 (120)
37-43(118)
58 (από 144)
58 (148)
58 (144)
47 (142)
26 (από 35)

Doing Business Index
Θ ζκθεςη Επιχειρείν (Doing Business Report) τθσ Διεκνοφσ Τράπεηασ, εξετάηει τθ
φιλικότθτα του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ για μια επιχείρθςθ κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του κφκλου ηωισ τθσ, αξιολογϊντασ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο και τισ
διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ κα πρζπει να εμπλακεί μία επιχείρθςθ από τθ ςφςταςθ
μζχρι και το κλείςιμό τθσ. Βάςθ τθσ εν λόγω ζκκεςθσ, θ Κφπροσ βριςκόταν ςε
ςυγκριτικά χαμθλι κζςθ κατά τα ζτθ 2014 και 2015, καταταςςόμενθ ςτισ κζςεισ 62
και 64 αντίςτοιχα, ανάμεςα ςε 189 οικονομίεσ παγκοςμίωσ. Θ χαμθλι αυτι κζςθ
οφειλόταν κυρίωσ ςτθν αδυναμία τθσ κυπριακισ οικονομίασ να ακολουκιςει τισ
μοντζρνεσ πρακτικζσ και διαδικαςίεσ για διαρκρωτικζσ αλλαγζσ αναπτυςςόμενων
οικονομιϊν, αφοφ θ εν λόγω κατάταξθ είναι ςυγκριτικι.
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Θ ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων τθσ Διεκνοφσ Τράπεηασ για το 2016, βρίςκει τθν
Κφπρο ςε ελαφρϊσ βελτιωμζνθ κζςθ αναγνωρίηοντασ παράλλθλα τισ προςπάκειεσ
τθσ κυβζρνθςθσ για μεταρρφκμιςθ. Λαμβάνοντασ τθν 47θ κζςθ ανάμεςα ςε 189

οικονομίεσ για το 201610, θ Κφπροσ ςθμείωςε άνοδο 13 κζςεων από τθν ζκκεςθ του
2015 ενϊ περιλαμβάνεται πρόςκετα ςτισ 10 οικονομίεσ με τθν υψθλότερθ επίδοςθ
παγκόςμια ςε ότι αφορά τθ λιψθ μεταρρυκμιςτικϊν μζτρων για βελτίωςθ του
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ. Στθν εξζλιξθ αυτι ςυνζβαλαν κυρίωσ θ ψιφιςθ του πλαιςίου
αφερεγγυότθτασ κατά το 1ο εξάμθνο το 2015, οι περαιτζρω βελτιϊςεισ τθσ
πρόςβαςθσ ςε πιςτωτικζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν δανειςτζσ και δανειηόμενουσ,
κακϊσ και θ κετικότερθ αξιολόγθςθ ςτο κζμα τθσ εξαςφάλιςθσ θλεκτριςμοφ,
ενδεχομζνωσ μετά από ςχετικζσ διευκρινιςεισ που δόκθκαν από τθν αρμόδια Αρχι
προσ τθ Διεκνι Τράπεηα για τα δεδομζνα του τομζα ςτθν Κφπρο.
Με βάςθ τθν αναλυτικι αξιολόγθςθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ 11 , ιδιαίτερα
προβλθματικοί παραμζνουν οι δείκτεσ που αφοροφν ςτισ διαδικαςίεσ για
εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων οικοδομικϊν αδειϊν, για νομικι εκτζλεςθ εμπορικϊν
ςυμβολαίων και για εγγραφι περιουςίασ. Συγκριτικά υψθλι βακμολογία λαμβάνει
θ Κφπροσ, πζραν των πιο πάνω βελτιϊςεων, ςε κζματα που αφοροφν τθν
προςταςία των μικρομετόχων επενδυτϊν και το διαςυνοριακό εμπόριο, ενϊ
βελτίωςθ προζκυψε και λόγω τθσ ενίςχυςθσ τθσ δυνατότθτασ για θλεκτρονικι
πλθρωμι φόρων. Μεγάλα περικϊρια βελτίωςθσ ςυνοδεφουν τθν ςυγκριτικά
χαμθλι κατάταξθ τθσ χϊρασ αλλά και ελαφρά πτϊςθ από το 2015 (από 61 θ ςε 64θ)
ςε ότι αφορά τισ διαδικαςίεσ για ζναρξθ νζασ επιχείρθςθσ.
Σε επίπεδο ΕΕ, θ κατάταξθ τθσ Κφπρου παραμζνει ιδιαίτερα χαμθλι εφόςον
λαμβάνει μόλισ τθν 25θ κζςθ ανάμεςα ςτα 28 κράτθ μζλθ, μπροςτά μόνο από τθ
Μάλτα, το Λουξεμβοφργο και τθν Ελλάδα12.
Global Competitiveness Index
Σθμαντικό βαρόμετρο για το επιχειρθματικό περιβάλλον μιασ χϊρασ, αποτελεί ο
Παγκόςμιοσ Δείκτησ Ανταγωνιςτικότητασ (Global Competitiveness Index) ο οποίοσ
εκδίδεται από το Ραγκόςμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum). Ο
δείκτθσ αξιολογεί τθν ικανότθτα των χωρϊν να παρζχουν υψθλά επίπεδα ευθμερίασ
για τουσ πολίτεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο των κεςμϊν, πολιτικϊν και άλλων
παραγόντων που κακορίηουν, βραχυπρόκεςμα και μεςοπρόκεςμα τα επίπεδα
οικονομικισ ευθμερίασ. Θ Κφπροσ κατατάςςεται13 ςτθν 58θ κζςθ κατά τισ τρεισ
τελευταίεσ περιόδουσ αξιολόγθςθσ (2014-2015, 2013-2014, 2012-2013) μετά από
10

Doing Business 2016 ranking http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/cyprus
Full DB report 2016 for Cyprus http://www.doingbusiness.org/reports/globalreports/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/CYP.pdf
12
Doing Business 2016 report for EU
http://www.doingbusiness.org/reports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Profiles/Regi
onal/DB2016/DB16-European-Union.pdf
13
http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/Cyprus.pdf
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μία αιςκθτι πτϊςθ από τθν 47θ κζςθ για τθν περίοδο 2012-2011. Στουσ εμφανϊσ
αδφναμουσ πυλϊνεσ, ςε ότι αφορά τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ κυπριακισ
οικονομίασ, παρουςιάηονται το μικρό μζγεκοσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ και το αςτακζσ
μακροοικονομικό περιβάλλον ςτθ χϊρα. Συγκριτικά υψθλι επίδοςθ παρουςιάηει θ
χϊρα ςε κζματα υγείασ, πρωτοβάκμιασ και ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ. Ωσ οι πλζον
προβλθματικοί παράγοντεσ για ανάπτυξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθ
χϊρα, τισ πρϊτεσ κζςεισ για τθν Κφπρο καταλαμβάνουν θ δυςκολία πρόςβαςθσ ςτθ
χρθματοδότθςθ και οι πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ του δθμόςιου τομζα
(γραφειοκρατία).
GEI Index
Μία πιο ενδελεχισ ανάλυςθ ωσ προσ τισ επιμζρουσ πτυχζσ τθσ επιχειρθματικισ
φφςθσ και ςυμπεριφοράσ παρζχεται μζςω του ςυςτιματοσ ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ του Παγκόςμιου Ινςτιτοφτου Επιχειρηματικότητασ και Ανάπτυξησ
(Global Entrepreneurship and Development Institute – GEDI). Βάςθ τθσ ςχετικισ
κατάταξθσ για το 2016 θ Κφπροσ καταλαμβάνει 14 τθν 49θ κζςθ μεταξφ 132
οικονομιϊν παγκοςμίωσ, με ςχετικι πτϊςθ από τθν 46θ κζςθ μεταξφ 130 υπό
αξιολόγθςθ οικονομιϊν το 2015. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θ Κφπροσ κατατάςςεται για
το 2016 ςτθν 30θ κζςθ ανάμεςα ςε 39 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.

σελ.

11

χεδιάγραμμα 1: Συγκριτικι αξιολόγθςθ Κφπρου ςτο πλαίςιο του δείκτθ GEI

Στουσ πυλϊνεσ όπου θ χϊρα παρουςιάηει ςυγκριτικά χαμθλι βακμολογία, όπωσ
φαίνεται και ςτο ςχεδιάγραμμα 1 πιο πάνω, περιλαμβάνονται θ ικανότθτα
14

http://thegedi.org/countries/cyprus

αναγνϊριςθσ μίασ καλισ επιχειρθματικισ ευκαιρίασ, το επίπεδο αποδοχισ του
ρίςκου ωσ ποςοςτό του πλθκυςμοφ για τον οποίο ο φόβοσ τθσ αποτυχίασ δεν κα
απζτρεπε ζνα νζο επιχειρθματικό ξεκίνθμα, κακϊσ και το ποςοςτό των
επιχειριςεων υψθλισ ανάπτυξθσ ςτθ χϊρα. Στουσ πυλϊνεσ με ςυγκριτικά υψθλι
βακμολογία για τθν Κφπρο περιλαμβάνονται θ ικανότθτα των επιχειριςεων να
αφομοιϊνουν εφκολα νζεσ τεχνολογίεσ, το επίπεδο ςτο οποίο θ χϊρα επενδφει ςτθν
επιχειρθματικι κατάρτιςθ και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και οι
δυνατότθτεσ διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων.
Στα πλαίςια τθσ υφιςτάμενθσ ανάλυςθσ GEDI για τθν Κφπρο, θ οποία ενδεχομζνωσ
να μθν είναι πλιρωσ αντιπροςωπευτικι του ιςχφοντοσ επιχειρθματικοφ πλαιςίου15,
γίνονται ςυςτάςεισ για επικζντρωςθ των διακζςιμων πόρων και προςπακειϊν ςτθν
κάλυψθ των πιο πάνω κενϊν ςτουσ τομείσ ι παραμζτρουσ όπου θ χϊρα
παρουςιάηει ςυγκριτικά μία υςτζρθςθ ςε ςχζςθ με τον ευρωπαϊκό και διεκνι μζςο
όρο. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κινείται ζνα ςθμαντικό μζροσ των προςπακειϊν
τθσ κυβζρνθςθσ, ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ Διλωςθσ Ρολιτικισ.
European Digital City Index (EDCi)
Ο δείκτθσ EDCi είναι ζνασ νζοσ δείκτθσ ο οποίοσ ςυντάςςεται από το ίδρυμα Nesta,
ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ Ψθφιακοφ Φόρουμ, και εξετάηει τθ φιλικότθτα και
ελκυςτικότθτα διαφόρων ευρωπαϊκϊν πόλεων, 3516 ςτο ςφνολο για το 2015, για
νζουσ επιχειρθματίεσ οι οποίοι επικυμοφν να ιδρφςουν μία νεοφυι επιχείρθςθ ςτισ
πόλεισ αυτζσ. Συγκεκριμζνα, ο δείκτθσ παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τα
πλεονεκτιματα και τισ αδυναμίεσ των τοπικϊν οικοςυςτθμάτων, επιτρζποντασ
ςτουσ νζουσ επιχειρθματίεσ να προγραμματιςτοφν αναλόγωσ και βοθκϊντασ τουσ
φορείσ χάραξθσ πολιτικισ να αποφαςίςουν που χρειάηεται να αφιερϊςουν
περιςςότερουσ πόρουσ.
Στισ τρεισ πρϊτεσ κζςεισ τθσ λίςτασ των ευρωπαϊκϊν πόλεων του δείκτθ EDCi
βρίςκεται το Λονδίνο, το Άμςτερνταμ και θ Στοκχόλμθ, ενϊ, θ Λευκωςία
καταλαμβάνει για το 2015 τθν 26θ κζςθ17. Μεταξφ των κριτθρίων που εξετάηονται
για τθν κατάρτιςθ τθσ ςχετικισ βακμολογίασ είναι θ επιχειρθματικι κουλτοφρα, θ
πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ, το ςυνολικό επιχειρθματικό περιβάλλον και θ
ψθφιακι υποδομι. Με βάςθ τθ ςχετικι αξιολόγθςθ ςτισ εν λόγω κατθγορίεσ, ωσ
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Θ Κφπροσ δεν ζχει ενταχκεί ακόμθ ςτο πλιρεσ ςφςτθμα αξιολόγθςθσ του GEDI και θ παροφςα
αξιολόγθςθ βαςίηεται ςε δείκτεσ και μεκοδολογίεσ οι οποίεσ ενδεχομζνωσ να μθν εφαρμόηονται για
τθν Κφπρο (π.χ. GEM). Συγκεκριμζνα, βάςθ τθσ ζκκεςθσ GEDI για το 2015, για τθν κατάταξθ τθσ
Κφπρου βάςθ μεταβλθτϊν οι οποίεσ λαμβάνονται από το GEM ζχει χρθςιμοποιθκεί ο ίδιοσ τρόποσ
θ
υπολογιςμοφ που χρθςιμοποιικθκε για τθν αντίςτοιχθ αξιολόγθςθ τθσ Ελλάδασ (47 για το 2015)
16
Ρεριλαμβάνονται οι πρωτεφουςεσ των 28 κρατϊν μελϊν και 7 επιπλζον ευρωπαϊκζσ πόλεισ οι
οποίεσ χαρακτθρίηονται ωσ κόμβοι ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ, βάςθ τθσ ςχετικισ επίδοςθσ τουσ
ςε αντίςτοιχα διεκνι ςυςτιματα ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ
17
https://digitalcityindex.eu/city/21

αποτρεπτικοί παράγοντεσ για τθν ίδρυςθ μιασ start-up ςτθ Λευκωςία
καταγράφονται θ ελλιπισ υποδομι (ψθφιακι και μθ) και το γενικότερο
επιχειρθματικό περιβάλλον (βακμόσ ευκολίασ για ζναρξθ νζασ επιχείρθςθσ, φπαρξθ
κοινϊν χϊρων εργαςίασ κλπ). Στα ςυγκριτικά κετικά ςτοιχεία καταγράφεται το
επίπεδο ηωισ ςτθ χϊρα και το επίπεδο δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
Startup Manifesto Policy Tracker
Ππωσ προαναφζρεται, θ παροφςα Διλωςθ Ρολιτικισ λαμβάνει υπόψθ και ςτθρίηει
αρικμό δράςεων του Cyprus Startup Manifesto, το οποίο ζχει αναπτυχκεί από τθν
κοινότθτα των κυπριακϊν startups ςτο πλαίςιο υιοκζτθςθσ του αντίςτοιχου
ευρωπαϊκοφ μανιφζςτο. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των ςυςτάςεων του
ευρωπαϊκοφ μανιφζςτο, από τα 28 κράτθ μζλθ, πραγματοποιείται μζςω του
διαδικτυακοφ εργαλείου Startup Manifesto Policy Tracker. Το εργαλείο, ςτθ βάςθ
πλθροφόρθςθσ που ςυλλζγει από τα ίδια τα κράτθ μζλθ, αξιολογεί κατά πόςο οι
ςχετικζσ με τισ ςυςτάςεισ του πολιτικζσ εφαρμόηονται ι όχι ςτα κράτθ αυτά,
επιδιϊκοντασ να υποκινιςει τθν ανάλθψθ δράςθσ εκεί όπου απαιτείται. Σχετικι
αξιολόγθςθ περιλαμβάνεται και για τθν Κφπρο18 βάςθ τθσ οποίασ θ χϊρα φαίνεται
να διακζτει ζνα αρκετά φιλικό περιβάλλον για μία νεοφυι επιχείρθςθ θ οποία
επικυμεί να εγκαταςτακεί ςτο νθςί. Οι χαμθλζσ τιμζσ ενοικίαςθσ χϊρου, το
ςυγκριτικά υψθλό μορφωτικό επίπεδο, τα ιδιαίτερα ανταγωνιςτικά επενδυτικά
κίνθτρα αλλά και το ακμάηον υποςτθρικτικό οικοςφςτθμα, είναι μερικοί από τουσ
παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του φιλικοφ αυτοφ περιβάλλοντοσ.
Ωςτόςο, υπάρχουν ακόμθ πολλά περικϊρια βελτίωςθσ ϊςτε θ χϊρα να καταςτεί
πραγματικά πόλοσ ζλξθσ για startups τόςο από το εςωτερικό όςο και από το
εξωτερικό να αναπτφξουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςτθν Κφπρο. Σε αυτά
ςυγκαταλζγονται, θ περαιτζρω καλλιζργεια τθσ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ ςτθ
χϊρα, θ διευκόλυνςθ υψθλισ ειδίκευςθσ ταλζντων να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν
Κφπρο, θ ανάπτυξθ και διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε εναλλακτικζσ μορφζσ
χρθματοδότθςθσ κοκ.
EU SBA Fact Sheet
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Τα ενθμερωτικά δελτία (SBA fact sheets) τθσ Ευρωπαϊκήσ Πράξησ για τισ Μικρζσ
Επιχειρήςεισ εκδίδονται ςε ετιςια βάςθ και ςτόχο ζχουν να ςυμβάλουν ςτθν
καλφτερθ κατανόθςθ των πρόςφατων τάςεων και των εκνικϊν πολιτικϊν που
επθρεάηουν τισ ΜμΕ ςτθν Ευρϊπθ. Στο πιο πρόςφατο ενθμερωτικό δελτίο, του
201419, θ Κφπροσ φαίνεται να ευκυγραμμίηεται με τισ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςε
οριςμζνεσ παραμζτρουσ που αφοροφν τθν επιχειρθματικότθτα. Εξαίρεςθ ωςτόςο
18

http://www.europeandigitalforum.eu/startup-manifest-policy-tracker/country/CY
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/files/countries-sheets/2014/cyprus_en.pdf
19

αποτελεί θ πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ, θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα θ
οποία αναπτφςςεται ςε ςυνάφεια με τθν πολιτικι για το περιβάλλον και τθν
αποδοτικι χριςθ των πόρων, κακϊσ και θ ςυμμετοχι των ΜμΕ ςτισ διαδικαςίεσ
δθμοςίων ςυμβάςεων και ενιςχφςεων τθσ κυβζρνθςθσ.
Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι, ςτα SBA Fact Sheets δεν περιλαμβάνονται πρόςφατα
ςτοιχεία για τθν επιχειρθματικότθτα ςτθν Κφπρο αφοφ θ άντλθςθ των ςχετικϊν
πλθροφοριϊν γίνεται μζςω του ερευνθτικοφ προγράμματοσ GEM ςτο οποίο δεν
ςυμμετζχει ακόμθ θ Κφπροσ.
EU Innovation Scoreboard
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Σθμαντικά ςυμπεράςματα για τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικισ καινοτομίασ ςτα κράτθ
μζλθ παρουςιάηει ο Πίνακασ Επιδόςεων τησ Ζνωςησ για την Καινοτομία (Innovation
Union Scoreboard), που ετοιμάηεται ςε ετιςια βάςθ. Ο πίνακασ παρζχει τθ
ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των επιδόςεων των κρατϊν μελϊν ςτουσ τομείσ τθσ ζρευνασ
και τθσ καινοτομίασ παρουςιάηοντασ τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα των αντίςτοιχων εκνικϊν πλαιςίων. Ραρουςιάηοντασ διαχρονικά
ςχετικι βελτίωςθ ςτον εν λόγω τομζα, θ Κφπροσ καταταςςόταν κατά το
προθγοφμενο ζτοσ ςτθν κατθγορία Ακόλουθοι Καινοτομίασ (Innovation Followers)
με επίδοςθ ελαφρϊσ κάτω από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο. Βάςθ ωςτόςο τθσ
τελευταίασ αξιολόγθςθσ για το 201520 θ Κφπροσ ζχει υποβακμιςτεί ςτθν κατθγορία
των Χωρϊν με Μζτρια Επίδοςη ςτην Καινοτομία (Moderate Innovator) λόγω
ςχετικισ επιδείνωςθσ ςτισ επιδόςεισ τθσ ςτον εν λόγω τομζα. Συγκεκριμζνα,
ςθμαντικι επιδείνωςθ παρουςίαςε θ χϊρα ςε ότι αφορά τα ζςοδα από
αδειοδότθςθ και εγγραφι/ανανζωςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ από το εξωτερικό,
κακϊσ και ςε ότι αφορά τισ δαπάνεσ των επιχειριςεων για καινοτομία, κυρίωσ
αυτζσ που δεν ςχετίηονται με ζρευνα και τεχνολογικι ανάπτυξθ (ΕΤΑ). Γενικότερα,
πζραν των πιο πάνω δεικτϊν, θ χϊρα παρουςιάηει ςυγκριτικά χαμθλι επίδοςθ
ςτουσ δείκτεσ που αφοροφν τα ποςοςτά των νζων αποφοίτων / πτυχιοφχων
διδακτορικοφ διπλϊματοσ, τισ δαπάνεσ των επιχειριςεων για ΕΤΑ και τισ αιτιςεισ
για εξαςφάλιςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ που υποβάλλονται ςε εκνικό επίπεδο.
Αντίκετα, ςυγκριτικά υψθλι επίδοςθ, ςε ςχζςθ με το μζςο όρο τθσ ΕΕ, παρουςιάηει
ςτουσ δείκτεσ που αφοροφν τισ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ που
πραγματοποιοφνται από διεκνείσ ςυνεργαςίεσ και τθν εγγραφι κοινοτικϊν
εμπορικϊν ςθμάτων.

20

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf

2.2. Κυπριακι επιχειρθματικότθτα – κφρια ςυμπεράςματα
Οι πιο πάνω δείκτεσ αποτελοφν ςθμαντικι πθγι πλθροφόρθςθσ για το
επιχειρθματικό περιβάλλον τθσ Κφπρου αφοφ καταδεικνφουν ςε αρκετά μεγάλο
βακμό τα πλεονεκτιματα, τισ αδυναμίεσ κακϊσ και τισ προκλιςεισ που
αντιμετωπίηει. Εμφανι είναι τα κενά που εντοπίηονται ςτθν καλλιζργεια και
διάδοςθ τθσ επιχειρθματικισ νοοτροπίασ ςτθ χϊρα, ςτθν ζλλειψθ ορκολογιςτικισ
προςζγγιςθσ όςον αφορά τθν επιλογι ςυναφϊν με τθν επιχειρθματικότθτα
μακθμάτων ςτα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν και ςτθν ανάπτυξθ των
απαιτοφμενων δεξιοτιτων. Αδυναμίεσ παρουςιάηει και το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο,
ςε ότι αφορά τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ για ζναρξθ και ανάπτυξθ τθσ
δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων. Σε ςυνδυαςμό με τουσ ελλιπείσ ι ανεπαρκείσ
μθχανιςμοφσ ςτιριξθσ, οικονομικισ, ςυμβουλευτικισ ι άλλθσ φφςεωσ, οι ςυνκικεσ
αυτζσ κακιςτοφν το ιςχφον περιβάλλον ωσ μθ ιδιαίτερα ευνοϊκό για τθν περαιτζρω
ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν Κφπρο.
Στα πλαίςια των προαναφερόμενων ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ γίνονται διάφορεσ
ςυςτάςεισ για τθν Κφπρο ωσ προσ το που κα πρζπει να προςανατολιςτοφν οι
πολιτικζσ τθσ κυβζρνθςθσ οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ και ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθ χϊρα. Σε
αυτζσ τισ ςυςτάςεισ αλλά και ςτθν κάλυψθ των πιο πάνω κενϊν και αδυναμιϊν
επιχειροφν να ανταποκρικοφν οι δράςεισ που εντάςςονται ςτθν παροφςα Διλωςθ
Ρολιτικισ, αξιοποιϊντασ αλλά και ενιςχφοντασ ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που
διακζτει θ χϊρα, όπωσ το ευνοϊκό φορολογικό πλαίςιο κακϊσ και τισ νζεσ ευκαιρίεσ
που παρουςιάηονται, τόςο από τθν αυξθμζνθ πολιτικι βοφλθςθ και ζμφαςθ ςτον εν
λόγω τομζα όςο κι από τθν εντατικότερθ κινθτοποίθςθ του ιδιωτικοφ τομζα προσ
τθν ίδια κατεφκυνςθ.
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Για βελτίωςθ τθσ κζςθσ τθσ Κφπρου ςτουσ επιμζρουσ δείκτεσ απαιτοφνται κεςμικζσ
μεταρρυκμίςεισ του Δθμόςιου Τομζα (π.χ. απλοποίθςθ διαδικαςιϊν και νομικοφ
πλαιςίου). Σθμαντικι κρίνεται ωςτόςο και θ ςυμβολι του ιδιωτικοφ τομζα, τόςο
μζςα από τθ ςυνεργαςία και το διάλογο με τθν κυβζρνθςθ για εντοπιςμό των
ςχετικϊν αδυναμιϊν τθσ χϊρασ και κακοριςμοφ των κατάλλθλων τρόπων
αντιμετϊπιςθσ και βελτίωςθσ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, όςο και μζςω
των ιδιωτικϊν πρωτοβουλιϊν που προωκοφνται και οι οποίεσ μποροφν να
καταςτοφν ςυμπλθρωματικζσ των δράςεων τθσ Διλωςθσ Ρολιτικισ.
Θ Διλωςθ Ρολιτικισ δεν αποτελεί ζνα ςτατικό κείμενο αλλά μια ςυνεχι διαδικαςία
για βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Για τθν αξιολόγθςθ και ςυνεχι
βελτίωςθ τθσ πολιτικισ προςζγγιςθσ που ακολουκείται, είναι ςθμαντικι θ
ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των βαςικϊν ςυντελεςτϊν
επιχειρθματικότθτασ μζςα από διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ δείκτεσ και

μεκοδολογίεσ, επιπλζον των προαναφερόμενων, όπωσ είναι το ερευνθτικό
πρόγραμμα του Ραγκόςμιου Ραρατθρθτιριου Επιχειρθματικότθτασ GEM21.
Ραράλλθλα, εξετάηεται θ δυνατότθτα εκπόνθςθσ, ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, μιασ
ολοκλθρωμζνθσ μελζτθσ και ενδελεχοφσ αξιολόγθςθσ όλων των επιμζρουσ
παραμζτρων του επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ και των ςτρατθγικϊν
κατευκφνςεων για τθν επιχειρθματικότθτα ςτθν Κφπρο, ςτθ βάςθ προτφπων
διεκνϊν ςυςτθμάτων όπωσ το GEDI. Στο πλαίςιο ενδεχομζνωσ τθσ εν λόγω μελζτθσ,
ι μίασ ευρφτερθσ προςζγγιςθσ, κρίνεται ςκόπιμθ και θ πλιρθσ χαρτογράφθςθ του
επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ ϊςτε ανά τακτά διαςτιματα να αξιολογοφνται
τυχόν νζα κενά και ανάγκεσ που προκφπτουν και, αν κρίνεται αναγκαίο, να
ανακεωροφνται οι παρεμβάςεισ που προωκοφνται ςτα πλαίςια τόςο τθσ παροφςασ
διλωςθσ πολιτικισ για τθν επιχειρθματικότθτα όςο και των επιμζρουσ
αναπτυξιακϊν προγραμμάτων. Θ χαρτογράφθςθ κα αποτελζςει ιδιαίτερα χριςιμο
εργαλείο για τισ αρμόδιεσ αρχζσ ςτθν προςπάκεια τουσ για ςχεδιαςμό νζων ι
επαναςχεδιαςμό των υφιςτάμενων δράςεων ϊςτε να ανταποκρίνονται ςε κάκε
χρονικι ςτιγμι ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ του οικοςυςτιματοσ.
Θ επιχειρθματικότθτα ςυμβάλει όπωσ ζχει προαναφερκεί ςτθ βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ και αλλθλοεπιδρά με άλλουσ παράγοντεσ (π.χ.
παραγωγικότθτα) προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Ωσ εκ τοφτου, θ μζτρθςθ και
αξιολόγθςθ δεικτϊν επιχειρθματικότθτασ πρζπει να ενταχκεί ςε ζνα ολοκλθρωμζνο
εκνικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
οικονομίασ με τθν αξιοποίθςθ δεδομζνων και μεκοδολογιϊν οι οποίεσ ζχουν ιδθ
αναπτυχκεί και χρθςιμοποιοφνται από διεκνϊσ αναγνωριςμζνα ςυςτιματα
ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. Δράςεισ οι οποίεσ κα προωκθκοφν για πλιρθ
χαρτογράφθςθ και ςυγκριτικι αξιολόγθςθ του επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ
είναι:
 Ρροϊκθςθ τθσ διεξαγωγισ μίασ ολοκλθρωμζνθσ και υψθλοφ επιπζδου
ανάλυςθσ του επιχειρθματικοφ προφίλ τθσ Κφπρου ςτθ βάςθ διεκνϊσ
αναγνωριςμζνων προτφπων και ζνταξθ τθσ χϊρασ ςε αντίςτοιχα διεκνι
πλαίςια ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ (benchmarking)
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Το GEM (Global Entrepreneurship Monitor) αποτελεί μία διεκνι κοινοπραξία ερευνθτικϊν
ινςτιτοφτων και πανεπιςτθμίων ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ςυλλζγονται ςτοιχεία από ζρευνεσ πεδίου
που διεξάγονται ςε ζνα μεγάλο πλικοσ χωρϊν. Οι πλθροφορίεσ που ςυγκεντρϊνονται ςε κάκε χϊρα,
από επιλεγμζνουσ και κατάλλθλα καταρτιςμζνουσ τοπικοφσ ερευνθτζσ, αναλφονται προςεκτικά με
βάςθ τισ μεκοδολογίεσ και το αναλυτικό πλαίςιο του GEM, και το αποτζλεςμα τθσ ανάλυςθσ αυτισ
επιτρζπει τθν εισ βάκοσ κατανόθςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ.
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o Ζνταξη τησ Κφπρου ςτο διεθνζσ ερευνητικό πρόγραμμα GEM για
διαμόρφωςη και αναθεϊρηςη, ςε ετήςια βάςη, εθνικήσ βάςησ
δεδομζνων για την επιχειρηματικότητα
o Διεξαγωγή ολοκληρωμζνησ και υψηλοφ επιπζδου ανάλυςησ του
επιχειρηματικοφ οικοςυςτήματοσ ςτην Κφπρο, ςτη βάςη διεθνϊσ
αναγνωριςμζνων προτφπων και ςυςτημάτων αξιολόγηςησ (π.χ. GEDI).

3. Πραμα και Στόχοι Ρολίτικθσ
Ωσ επιχειρθματικό οικοςφςτθμα ορίηεται το ςφνολο των ςυντελεςτϊν που
ςυμβάλλουν ι εμποδίηουν τθν επιλογι ενόσ ατόμου να δραςτθριοποιθκεί
επιχειρθματικά και προςδιορίηουν πρόςκετα τισ πικανότθτεσ επιτυχίασ ι αποτυχίασ
του μετά τθν ζναρξθ των επιχειρθματικϊν του δραςτθριοτιτων.
3.1. Όραμα
Πραμα τθσ Κυπριακισ Κυβζρνθςθσ αποτελεί:

«Η ενίςχυςθ του επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ ϊςτε αυτό να ςυμβάλει
ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ, παρζχοντασ τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για
επιτυχι και ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν για
δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ για το ςφνολο τθσ οικονομίασ».

Βαςικζσ προκλιςεισ για τθ δθμιουργία ενόσ ευνοϊκοφ και ελκυςτικοφ
επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ αποτελοφν πρωτίςτωσ θ καλλιζργεια
επιχειρθματικισ κουλτοφρασ και νοοτροπίασ ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ, θ
βελτίωςθ του νομικοφ και ρυκμιςτικοφ πλαιςίου ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται θ
ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων και να προωκείται παράλλθλα θ
επιχειρθματικι καινοτομία, και θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε χρθματοδοτικά
κεφάλαια και άλλα εργαλεία ςτιριξθσ προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ του ςφγχρονου
επιχειρθματικοφ κόςμου.
Θ Κυβζρνθςθ μζςα από τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι δράςεων που
ανταποκρίνονται ςτισ πιο πάνω προκλιςεισ φιλοδοξεί να καταςτιςει τθν Κφπρο ωσ
μία χϊρα φιλικι και υποςτθρικτικι προσ τθν επιχειρθματικότθτα, κακιςτϊντασ τθ
χϊρα πόλο ζλξθσ για πικανοφσ επενδυτζσ και επιχειρθματίεσ αλλά και υψθλοφ
επιπζδου εργαηόμενουσ από το εξωτερικό, περιλαμβανομζνθσ τθσ διαςποράσ, με τα
ςυνεπαγόμενα οφζλθ που μπορεί αυτό να ζχει για τθν κυπριακι οικονομία.
3.2. Στόχοι Πολιτικισ
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Στθν παροφςα Διλωςθ περιλαμβάνονται ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, με
βραχυπρόκεςμο και μεςοπρόκεςμο ορίηοντα εφαρμογισ, που επικεντρϊνονται
γφρω από τουσ ακόλουκουσ τζςςερισ γενικοφσ ςτόχουσ:
1. Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ - αφξθςθ του αρικμοφ των
επιχειρθματιϊν/επιχειριςεων, υφιςτάμενων και νζων, που κα ςυμμετζχουν
ενεργά
ςτθ
δθμιουργία
υψθλισ
ποιότθτασ
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων με πολλαπλά οφζλθ, όπωσ θ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ

2. Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ ικανότθτασ – καλλιζργεια του
επιχειρθματικοφ πνεφματοσ ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ και ανάπτυξθ
επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων και ταλζντων
3. Στιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ – δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν
και μθχανιςμϊν ςτιριξθσ που κα διαςφαλίςουν τθν ανάπτυξθ και τθ
βιωςιμότθτα των επιχειριςεων αλλά και τθ δυναμικι ανάπτυξθσ νζων
επιχειρθματικϊν εγχειρθμάτων, κυρίωσ από νεοφυείσ επιχειριςεισ
4. Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και εξωςτρζφειασ – διευκόλυνςθ και
παροχι των κατάλλθλων κινιτρων για πρόςβαςθ των επιχειριςεων ςε νζεσ
αγορζσ ι και αντιμετϊπιςθ των διεκνϊν προκλιςεων
3.3. Ποςοτικοποίθςθ ςτόχων
Θ επίτευξθ των γενικϊν ςτόχων τθσ κυβζρνθςθσ μπορεί να αποτυπωκεί ζμμεςα από
μία ςειρά ποςοτικοποιθμζνων δεικτϊν οι οποίοι παρουςιάηονται πιο κάτω ςε
επίπεδο ςτρατθγικισ, ενϊ εξειδικεφονται ακολοφκωσ ςε επίπεδο προτεραιοτιτων
και πεδίων δράςθσ.

1. Αφξθςθ των νζων επιχειριςεων που δθμιουργοφνται ετθςίωσ κατά 20%

2. Αφξθςθ του ποςοςτοφ βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων, κατά τα πρϊτα δφο
χρόνια λειτουργίασ τουσ, κατά 25% μζχρι το 2020

3. Αφξθςθ του αρικμοφ των υψθλοφ ρυκμοφ ανάπτυξθσ (≥ 10 πος. μον.)
επιχειριςεων κατά 50% ετθςίωσ
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4. Αφξθςθ του αρικμοφ των εργαηομζνων ςε νζεσ επιχειριςεισ (start-ups) κατά
10% και ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κατά 5% μζχρι το 2020

4. Ρροτεραιότθτεσ και ειδικοί ςτόχοι
Θ αποτελεςματικότθτα τθσ πολιτικισ ζγκειται ςτθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για
επίτευξθ των πιο πάνω ςτόχων με τθν ταυτόχρονθ αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων
που εμφανίηονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του κφκλου τθσ επιχειρθματικότθτασ.
1.
Επιχειρθματικι
κουλτοφρα

2.
Επιχειρθματικό
Περιβάλλον

5. Πρόςβαςθ
ςτθν Αγορζσ

Επιχειρθματικό
Οικοςφςτθμα

4. Πρόςβαςθ
ςτθ
Χρθματοδότθςθ

3.
Επιχειρθματικι
Καινοτομία
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Ξεκινϊντασ από τθν απενοχοποίθςθ κατ’ αρχιν και τθν περαιτζρω προϊκθςθ τθσ
επιχειρθματικισ νοοτροπίασ ςτο ςφνολο τθσ κοινωνίασ, τθν ανάπτυξθ τθσ
δθμιουργικισ ςκζψθσ και των δεξιοτιτων που μετατρζπουν τθν ιδζα ςε
επιχειρθματικι ευκαιρία, είναι εμφανισ ο ρόλοσ που καλείται να διαδραματίςει το
εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ ςτθν καλλιζργεια επιχειρθματικισ κουλτοφρασ.
Εξίςου ςθμαντικό ρόλο ζχουν οι φορείσ χάραξθσ τθσ οικονομικισ πολιτικισ τθσ
χϊρασ οι οποίοι ςυνδιαμορφϊνουν το κεςμικό πλαίςιο ςτο οποίο αναπτφςςεται
μία επιχείρθςθ. Ωσ εκ τοφτου καλοφνται να εφαρμόςουν τισ αναγκαίεσ εκείνεσ
μεταρρυκμίςεισ για βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ.
Σε μία διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ παγκόςμια οικονομία οι ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ
επιβάλλουν τθ δθμιουργία επιχειριςεων που να ζχουν τθ δυνατότθτα να
εκςυγχρονίηονται και να προςαρμόηονται άμεςα χρθςιμοποιϊντασ καινοτόμεσ
προςεγγίςεισ και διεργαςίεσ. Θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ μζςα
από τθ διαμόρφωςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου και κατάλλθλα υποςτθρικτικοφ πλαιςίου
ζρευνασ και καινοτομίασ αποτελεί προτεραιότθτα τθσ παροφςασ Διλωςθσ
Ρολιτικισ. Ανάλογθσ ςθμαςίασ για τθν ανάλθψθ επιχειρθματικοφ ρίςκου και τθν
ανάπτυξθ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ αποτελεί

επίςθσ θ ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ, θ οποία περιλαμβάνει όχι
μόνο τθν άρςθ των υφιςτάμενων εμποδίων αλλά και τθν διαμόρφωςθ του
κατάλλθλου πλαιςίου ανάπτυξθσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων που να
ανταποκρίνονται ςτισ ςφνκετεσ ανάγκεσ και ςτα επιμζρουσ ςτάδια τθσ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, μζςα από ζνα ευρφ φάςμα επιλογϊν
χρθματοδότθςθσ.
Υψίςτθσ ςθμαςίασ είναι και θ ςτιριξθ των επιχειριςεων για εντοπιςμό και
πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ, τουσ πελάτεσ, αγοραςτζσ, προμθκευτζσ και τα δίκτυα
διανομισ μζςα από τα οποία κα αναπτφξουν και κα ενιςχφςουν τθ δραςτθριότθτά
τουσ. Θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ απαιτεί τθν υποςτιριξθ των
επιχειριςεων για ανάπτυξθ των δεξιοτιτων και των πόρων που χρειάηονται ϊςτε να
αντιμετωπίςουν τουσ ανταγωνιςτζσ τουσ, τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ
επίπεδο.
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Για κάκε ζνα από τουσ πζντε άξονεσ προτεραιότθτασ ζχουν κακοριςτεί πιο κάτω
ειδικοί ςτόχοι και επιμζρουσ κατθγορίεσ δράςεων οι οποίεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ
τόςο το υφιςτάμενο εκνικό πλαίςιο και τισ ανάγκεσ τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ
όςο και το διεκνζσ επιχειρθματικό περιβάλλον και τθν κατάταξθ τθσ Κφπρου ςε
αυτό, προςδιορίηουν τθν προςζγγιςθ πολιτικισ που κα ακολουκθκεί για
αντιμετϊπιςθ των επιμζρουσ προκλιςεων για ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ.

1. Καλλιζργεια επιχειρθματικισ κουλτοφρασ
• Καλλιζργεια επιχειρθματικισ κουλτοφρασ και νοοτροπίασ ανάμεςα
ςτουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ, κυρίωσ μεταξφ των νζων
• Ανάπτυξθ των επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων κατα τθ διάρκεια τθσ
ςχολικισ ηωισ

2. Επιχειρθματικό Περιβάλλον
• Μειωςθ του διοικθτικοφ φόρτου για τισ επιχειριςεισ με τθν
απλοποίθςθ και τον εκςυχρονιςμό των διαδικαςιϊν
• Ανάπτυξθ δομϊν ςτιριξθσ των επιχειριςεων, για διευκόλυνςθ
πρόςβαςθσ τουσ ςε πλθροφόρθςθ και διεκπεραίωςθσ των
διαδικαςιϊν που αφοροφν τθν αδειοδότθςθ των επιχειριςεων
• Ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (e-government), τόςο
για διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφόρθςθ όςο και τθν
παροχι υπθρεςίων

3. Επιχειρθματικι Καινοτομία
• Δθμιουργία κεςμικοφ πλαιςίου για ανάπτυξθ καινοτόμων /
νεοφυεϊν επιχειριςεων
• Ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν υποδομϊν ωσ προσ τθ ςφςταςθ νζων
καινοτόμων επιχειριςεων
• Ενίςχυςθ - προςζλκυςθ επενδφςεων ςε Ζρευνα και Καινοτομία

4. Ενίςχυςθ Πρόςβαςθσ ςτθ Χρθματοδότθςθ
• Διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ χριςθσ των διακζςιμων
χρθματοδοτικϊν πόρων
• Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων ςε όλεσ τισ
διακζςιμεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ.
• Ρροϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν μορφϊν χρθματοδότθςθσ
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5. Διευκόλυνςθ Πρόςβαςθσ ςτισ Αγορζσ
• Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν εγχϊρια και διεκνι αγορά
• Ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των κυπριακϊν επιχειριςεων
• Ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ

Οι ςτόχοι κα εξειδικευκοφν περαιτζρω μζςα από τθν υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων
δράςεων, ςτουσ επιμζρουσ τομείσ παρζμβαςθσ, και τθν υλοποίθςθ ςτοχευμζνων
δράςεων, θ απόδοςθ των οποίων κα αξιολογείται ςτθ βάςθ κατάλλθλων δεικτϊν
επίδοςθσ (βλ. Συνθμμζνο 2). Σκοπόσ είναι να δθμιουργθκεί ζνασ ολοκλθρωμζνοσ
μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ προόδου και κυρίωσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων τθσ κυβζρνθςθσ για ςκοποφσ
ανατροφοδότθςθσ και ςυνεχοφσ ενίςχυςθσ του επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ.
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Οι επιμζρουσ δράςεισ οι οποίεσ ζχουν εντοπιςτεί και διαμορφωκεί κατάλλθλα μζςα
από διαβοφλευςθ με όλουσ τουσ αρμόδιουσ και εμπλεκόμενουσ φορείσ,
καταγράφονται πιο κάτω ςτισ αντίςτοιχεσ ενότθτεσ των πζντε αξόνων
προτεραιότθτασ. Οριςμζνεσ από τισ δράςεισ που προτείνονται ενδεχομζνωσ να
υλοποιοφνται μερικϊσ, να προωκοφνται ι να εξετάηονται ιδθ, είτε από το δθμόςιο
είτε από τον ιδιωτικό τομζα ι και από τουσ δφο. Σθμαντικό ςτθν όλθ διαδικαςία
είναι να εντοπιςτοφν τυχόν ςυνζργειεσ, επικαλφψεισ, κενά και να τεκοφν όλα κάτω
από ζνα ενιαίο πλαίςιο, όπωσ αυτό τθσ παροφςασ Διλωςθσ Ρολιτικισ, όπου με τθν
ανάπτυξθ των κατάλλθλων μθχανιςμϊν ςυνεργαςίασ και υλοποίθςθσ κα μποροφν
να επιτευχκοφν οι μεγαλφτερεσ δυνατζσ ςυνζργειεσ και να αποδϊςουν το καλφτερο
δυνατό αποτζλεςμα.

1

• Καλλιζργεια Επιχειρθματικισ
Κουλτοφρασ

4.1. Άξονασ Προτεραιότητασ 1 – Καλλιέργεια Επιχειρηματικήσ Κουλτούρασ

Θ ανάπτυξθ επιχειρθματικισ νοοτροπίασ ςε όλα τα
επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ βιομθχανίασ και τθσ
κοινωνίασ, αποτελοφν ιδιαίτερα ςθμαντικοφσ
ςτόχουσ τθσ νζασ κυβερνθτικισ πολιτικισ για τθν
ανάπτυξθ
και
τθ
προϊκθςθ
τθσ
Επιχειρθματικότθτασ. Θ κοινωνικι αντίλθψθ για τθν
επιχειρθματικότθτα πρζπει να κακιςτά ελκυςτικι
τθν επιλογι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριοποίθςθσ,
και να αναγνωρίηει τθ ςυμβολι των επιχειριςεων
τόςο ςτθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ όςο και ςτθν
οικονομικι ανάπτυξθ.

Η επιχειρηματικότητα
ωσ ςύνολο ςυμβάλλει
ςτον κοινωνικό
πλούτο,
δημιουργώντασ νέεσ
αγορέσ, νέεσ
βιομηχανίεσ, νέα
τεχνολογία, νέεσ
θέςεισ εργαςίασ και
αυξάνει την
παραγωγικότητα.

Βαςικι πρόκλθςθ ςτθν προςπάκεια αυτι είναι θ
καλλιζργεια επιχειρθματικισ κουλτοφρασ και νοοτροπίασ, ανάμεςα ςτουσ νζουσ τθσ
Κφπρου.
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Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Ευρωβαρομζτρου για το 2012 θ επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα ςτθν Κφπρο παρουςίαςε ςθμαντικό όγκο εργαςιϊν. Συγκεκριμζνα,
το 39% των Κυπρίων (ζναντι 23 % των Ευρωπαίων) διλωςαν ότι είχαν ιδρφςει
επιχείρθςθ ι προτίκενται να το πράξουν ενϊ θ πρόκεςθ για αυτό-απαςχόλθςθ
ςθμείωςε πτϊςθ και ιταν ελαφρϊσ χαμθλότερθ από τον μζςο όρο τθσ ΕΕ για το
2012. Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, το 27 % των Κυπρίων (ζναντι
37 % το 2009) διλωςαν τθν πρόκεςθ τουσ να ιδρφςουν μια επιχείρθςθ. Θ ζρευνα
κατζδειξε επίςθσ ότι το 38 % των Κυπρίων πιςτεφουν ότι οι οικονομικζσ ςυνκικεσ
για τθν ίδρυςθ μιασ νζασ επιχείρθςθσ ςτθν Κφπρο δεν είναι ευνοϊκζσ. Οι ανθςυχίεσ
των Κυπρίων εςτιάηονται κυρίωσ ςτον κίνδυνο πτϊχευςθσ (48% ςε ςφγκριςθ με τον
μζςο όρο τθσ ΕΕ που είναι 13%) κακϊσ και ςτθν ζλλειψθ εγγυθμζνου ειςοδιματοσ
(39% ςε ςφγκριςθ με 33% με τον μζςο όρο τθσ ΕΕ).
Θ διςτακτικότθτα ςτθν ανάλθψθ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν οφείλεται ςε
διάφορουσ λόγουσ και είναι ςυνθφαςμζνθ με τθ φφςθ τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ. Οι δυνθτικοί επιχειρθματίεσ ςτθν Κφπρο αντιμετωπίηουν ζνα όχι
και τόςο ευνοϊκό περιβάλλον: θ εκπαίδευςθ δεν προςφζρει τθ ςωςτι βάςθ για

ςταδιοδρομία ςτον τομζα των επιχειριςεων, θ μεταβίβαςθ επιχειριςεων αποτελεί
μια πολφπλοκθ και ςφνκετθ διαδικαςία ενϊ παράλλθλα υπάρχει κοινωνικι
προοκατάλθψθ ςε περίπτωςθ αποτυχίασ ενόσ επιχειρθματία.
Θ επιχειρθματικότθτα και θ εμπλοκι ςε επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει
να αποτελοφν μια ελκυςτικι επιλογι που να παρζχει προοπτικι τόςο ςτουσ νζουσ
όςο και ευρφτερα ςτο κοινωνικό ςφνολο.
4.1.1. Επιχειρθματικότθτα ςτθν εκπαίδευςθ
Θ επιχειρθματικότθτα ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί επζνδυςθ με μεγάλθ απόδοςθ,
μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα. Ο εμπλουτιςμόσ των γνϊςεων και εμπειριϊν
των παιδιϊν, μζςα από τθν εκπαίδευςθ, με ζννοιεσ όπωσ αυτζσ τθσ
δθμιουργικότθτασ ςε πρϊτο ςτάδιο και μετζπειτα τθσ επιχειρθματικότθτασ, μπορεί
να ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κατάλλθλθσ κουλτοφρασ μεταξφ των
μελλοντικϊν γενεϊν. Ταυτόχρονα, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα κα πρζπει να
προςφζρει ςτουσ νζουσ τθν ευκαιρία ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων που να
αναγνωρίηονται ςτθν μετζπειτα επαγγελματικι τουσ ανζλιξθ.
Διάφορεσ μελζτεσ καταδεικνφουν ότι το 15%-20% των μακθτϊν που ςυμμετζχουν
ςε πρόγραμμα μικρο-επιχειρθματικότθτασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κα
ξεκινιςουν αργότερα τθ δικι τουσ επιχείρθςθ. Επιπρόςκετα, οι νζοι που
επωφελοφνται από τθν επιχειρθματικι μάκθςθ, αναπτφςςουν επιχειρθματικζσ
δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ, όπωσ δθμιουργικότθτα, πρωτοβουλία, επιμονι,
ομαδικι εργαςία, κατανόθςθ του κινδφνου και αίςκθςθ ευκφνθσ. Στοιχεία
απαραίτθτα ςτθ διαμόρφωςθ τθσ επιχειρθματικισ νοοτροπίασ και τα οποία
βοθκοφν τουσ επιχειρθματίεσ να μετουςιϊςουν τισ ιδζεσ τουσ ςε πράξθ22.
Στο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ κα πρζπει να υιοκετθκοφν τα
κατάλλθλα μζτρα ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα
περιβάλλον διδαςκαλίασ και μάκθςθσ μζςα από το οποίο να προάγεται θ ανάπτυξθ
επιχειρθματικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ, ςτο πλαίςιο τθσ
όλθσ προςπάκειασ, δίδεται ςτθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ϊςτε να
κατανοιςουν ςε βάκοσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιχειρθματικότθτασ.
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Ραράλλθλα κα προωκθκοφν δράςεισ ϊςτε θ επιχειρθματικότθτα να ενταχκεί ςτα
αναλυτικά προγράμματα, ωσ οριηόντιοσ άξονασ, ανεξάρτθτα από τον τομζα
ειδίκευςθσ. Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει ςε όλουσ τθ ςτοιχειϊδθ
εκπαίδευςθ ωσ προσ τθν επιχειρθματικότθτα. Θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων όπωσ κριτικι
ςκζψθ, ομαδικι εργαςία και υπευκυνότθτα επιβάλλεται να αποτελζςουν τθν
22

5292/13 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι
Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι των Ρεριφερειϊν - «Ρρόγραμμα Δράςθσ για
τθν Επιχειρθματικότθτα 2020 - Επιςτροφι του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ ςτθν Ευρϊπθ»

ναυαρχίδα των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων αφοφ κα βελτιϊςουν ςθμαντικά τθν
απαςχολθςιμότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν.
Επιπρόςκετα, θ υιοκζτθςθ και υλοποίθςθ μζτρων όπωσ θ διοργάνωςθ διαγωνιςμϊν
και εκπαιδευτικϊν καταςκθνϊςεων για τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
για τθν απόκτθςθ ςχετικϊν δεξιοτιτων κακϊσ και θ παροχι ευκαιριϊν για
απόκτθςθ εμπειρικισ μάκθςθσ κεωροφνται εξίςου ςθμαντικά μζτρα.
4.1.2. Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ και προγράμματα εργαςιακισ
τοποκζτθςθσ
Οι περιςςότεροι νζοι ςιμερα, γνωρίηουν πολφ λίγο τισ ικανότθτεσ τουσ και ακόμθ
λιγότερο τθν αγορά εργαςίασ. Οι γνϊςεισ τουσ αντλοφνται κυρίωσ μζςω τθσ
κακθμερινότθτασ τουσ, των κζςεων εργαςίασ που κατζχουν άτομα του
οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ τουσ ι και μζςω των μζςων μαηικισ και κοινωνικισ
δικτφωςθσ. Το γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτιςεισ του ςφγχρονου
κόςμου, τθν οικονομικι φφεςθ αλλά και τθν κρίςθ που διζρχονται οι κοινωνίεσ
γενικότερα, καταδεικνφει ότι θ παροχι εξειδικευμζνθσ επαγγελματικισ
κακοδιγθςθσ προσ τουσ μακθτζσ, αποτελεί αδιαμφιςβιτθτθ ανάγκθ του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.
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Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα χρειάηεται να προςφζρει τθν απαραίτθτθ ςτιριξθ και
κακοδιγθςθ ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ που αποκτοφν όλα τα απαραίτθτα εφόδια
(πλθροφόρθςθ και δεξιότθτεσ) να μποροφν να επιλζξουν τθν επιχειρθματικι
δραςτθριοποίθςθ ωσ ςυνειδθτι επαγγελματικι επιλογι. Σθμαντικι δράςθ για τθν
επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου είναι θ εκπαίδευςθ των ςυμβοφλων επαγγελματικοφ
προςανατολιςμοφ.
Οι ευκαιρίεσ εργαςιακισ τοποκζτθςθσ προςφζρουν ςτθ μακθτικι και φοιτθτικι
κοινότθτα ςθμαντικι εμπειρικι μάκθςθ αναφορικά με τα επαγγζλματα που τουσ
ενδιαφζρουν. Ραρζχουν επίςθσ ςτθν μακθτικι κοινότθτα τα εφόδια για μια πιο
εφκολθ μετάβαςθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και παράλλθλα δίνουν ςτουσ μακθτζσ
τθν ευκαιρία να εξοικειωκοφν με τον κόςμο των επιχειριςεων, να αξιολογιςουν τισ
δικζσ τουσ ικανότθτεσ και να αναπτφξουν τισ απαραίτθτεσ διαςυνδζςεισ με τθν
επιχειρθματικι κοινότθτα. Ρρογράμματα εργαςιακισ τοποκζτθςθσ αλλά και θ
υλοποίθςθ μελετϊν/εργαςιϊν ςε ςχολικό, πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό
επίπεδο ςε ςυνεργαςία με τισ επιχειριςεισ μειϊνουν το κενό μεταξφ των νζων
επιςτθμόνων και τθσ επιχειρθματικισ πραγματικότθτασ. Ραράλλθλα, θ υλοποίθςθ
τζτοιων προγραμμάτων παρζχουν ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία να αναπτφξουν τισ
δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ τουσ και να γνωρίςουν τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ
επιχειρθματικισ κοινότθτασ. Στο πλαίςιο αυτό, ο ςχεδιαςμόσ δράςεων εργαςιακισ
τοποκζτθςθσ τόςο των ίδιων των μακθτϊν όςο και των εκπαιδευτικϊν κρίνονται
επιβεβλθμζνεσ.

Ιδιαίτερα ωφζλιμθ κρίνεται και θ εργαςιακι τοποκζτθςθ δθμόςιων λειτουργϊν που
κακορίηουν και διαμορφϊνουν πολιτικι και προγράμματα ςχετικά με τισ
επιχειριςεισ και τθν επιχειρθματικότθτα.
4.1.3. Προβολι επιτυχθμζνων ιςτοριϊν επιχειρθματικότθτασ
Ζρευνα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ του 2012 αναφορικά με τθν επιχειρθματικότθτα
ςτα κράτθ μζλθ, δθλϊνει ότι μόλισ το 37% των Ευρωπαίων – το 45% ςτθν Κφπρο –
επζλεγε τθν αυτό-απαςχόλθςθ ςε αντίκεςθ με τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ όπου το
αντίςτοιχο ποςοςτό ανζρχεται ςτο 51%23.
Θ προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν αλλαγι
τθσ κουλτοφρασ τθσ κοινωνίασ και τθσ αντίλθψθσ του ςυνόλου ευρφτερα ωσ προσ
τθν ζννοια τθσ επιχειρθματικότθτασ. Για να καταςτεί ςυνεπϊσ θ επιχειρθματικότθτα
ωσ μία επικυμθτι και ςυνειδθτι επαγγελματικι επιλογι, είναι αναγκαίο να
προωκθκοφν ενζργειεσ και δράςεισ που κα αλλάξουν τθν αντίλθψθ αυτι. Θ
προβολι επιτυχθμζνων ιςτοριϊν επιχειρθματιϊν και των ωφελθμάτων του
ευρφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου από τθν επιχειρθματικι δραςτθριοποίθςθ κα
ςυμβάλει ιδιαίτερα ςτθν αλλαγι τθσ κουλτοφρασ και τθσ αντίλθψθσ τθσ κοινωνίασ
για τθν επιχειρθματικότθτα. Ρροσ αυτι τθ κατεφκυνςθ κρίνεται ςκόπιμθ θ
προϊκθςθ δράςεων που ςτοχεφουν ςτθν ανάδειξθ επιτυχθμζνων επιχειρθματιϊν
όπωσ εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ ςε διάφορα οργανωμζνα ςφνολα, προβολι
προγραμμάτων μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των μζςων μαηικισ επικοινωνίασ, λειτουργία
προγράμματων «mentoring» κ.α.

Δράςεισ για Καλλιζργεια Επιχειρθματικισ Κουλτοφρασ:
Ενςωμάτωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ
 Εφαρμογι προγραμμάτων επιχειρθματικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ
 Ζνταξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτα αναλυτικά Ρρογράμματα / διδακτζα
φλθ
 Διοργάνωςθ νζων και εμπλουτιςμόσ υφιςτάμενων διαγωνιςμϊν
επιχειρθματικότθτασ
 Μετάδοςθ εμπειριϊν ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ και ανάπτυξθ
δεξιοτιτων
 Δθμιουργία και λειτουργία του κεςμοφ των «Start up Ambassadors»
 Ρρόγραμμα επιχειρθματικότθτασ και καινοτομίασ ςτθν Εκνικι Φρουρά
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 Ρρογράμματα κατάρτιςθσ ςφντομθσ διάρκειασ εξ αποςτάςεωσ ςε κζματα
επιχειρθματικότθτασ και καινοτομίασ

23

European Commission, 2012 Flash Eurobarometer 354, Entrepreneurship in the EU and Beyond

 Εξζταςθ πικανϊν τρόπων ενίςχυςθσ του επιπζδου εκπαίδευςθσ και τθσ
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε κετικζσ επιςτιμεσ –STEM (π.χ. engineering skills,
coding)
 Ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν Τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ και προγράμματα εργαςιακισ
τοποκζτθςθσ
 Βελτίωςθ του κεςμοφ του Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (εκπαίδευςθ
και κατάρτιςθ των ςυμβοφλων ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ)
 Εκπαίδευςθ Λειτουργϊν Δθμόςιασ Υπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ ςε κζματα
επιχειρθματικότθτασ
 Εργαςιακι τοποκζτθςθ και άςκθςθ μακθτϊν
 Ρρογράμματα εργαςιακισ τοποκζτθςθσ και άςκθςθσ δθμοςίων υπαλλιλων
Διάδοςθ και Προβολι τθσ επιχειρθματικότθτασ
 Αξιοποίθςθ των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ για διάδοςθ
επιχειρθματικότθτασ.
 Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ ςτα ςχολεία και τουσ δθμόςιουσ φορείσ
 Εκδθλϊςεισ για προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ
 Δράςεισ για mentoring και δικτφωςθ

τθσ
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Περαιτζρω πλθροφορίεσ για τισ πιο πάνω δράςεισ κακϊσ και χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ περιλαμβάνονται ςτο Σχζδιο Δράςθσ (Συνθμμζνο 1)

2

• Βελτιϊςθ Επιχειρθματικοφ
Περιβάλλοντοσ

4.2. Άξονασ Προτεραιότητασ 2 – Βελτίωςη του Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντοσ
Θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςυνδζεται και
επθρεάηεται άμεςα από μία ςειρά πολιτικϊν, δομϊν
Ρόλοσ του κράτουσ
και διαδικαςιϊν οι οποίεσ ςτο ςφνολό τουσ
είναι να διαςφαλίζει
κακορίηουν το ιςχφον επιχειρθματικό περιβάλλον. ε
την ύπαρξη μίασ
δίκαιησ και
αυτζσ περιλαμβάνονται θ νομοκεςία και οι
ανταγωνιςτικήσ
κανονιςμοί που ρυκμίηουν τθ ςφςταςθ και λειτουργία
αγοράσ όπου οι
των επιχειριςεων αλλά και παρεμφερείσ πολιτικζσ και
κατάλληλεσ και
ςταθερέσ ςυνθήκεσ
δομζσ που επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικισ
αλλά και τα κίνητρα
δραςτθριότθτασ, όπωσ αυτζσ που κακορίηουν το
και η ςτήριξη που
φορολογικό και εργαςιακό κακεςτϊσ ςτθ χϊρα. Οι
παρέχονται βοηθούν
ςτην ανάπτυξη
δομζσ
προϊκθςθσ
και
ςτιριξθσ
τθσ
επιχειρηματικήσ
επιχειρθματικότθτασ, κακϊσ και οι μθχανιςμοί
δραςτηριότητασ.
διαςφνδεςθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ δθμόςιου και
ιδιωτικοφ
τομζα
αποτελοφν
επίςθσ
βαςικοφσ
ςυντελεςτζσ του όλου επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ.
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όλοσ του κράτουσ είναι, μζςα από τισ κατάλλθλεσ πολιτικζσ, να διαςφαλίηει τθ
λειτουργία μίασ δίκαιθσ και ανταγωνιςτικισ αγοράσ όπου οι κατάλλθλεσ και
ςτακερζσ ςυνκικεσ αλλά και τα κίνθτρα και θ ςτιριξθ που παρζχονται, ςε πλαίςια
διαφάνειασ και ίςων ευκαιριϊν, βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ. Βαςικό εργαλείο για τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι των εν λόγω
πολιτικϊν αποτελοφν οι νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, οι οποίεσ κα πρζπει μεν να
διαςφαλίηουν το δθμόςιο ςυμφζρον χωρίσ ωςτόςο να λειτουργοφν αναςταλτικά ι
αποκαρρυντικά προσ τθν επιχειρθματικι κοινότθτα μζςω τθσ δθμιουργίασ
γραφειοκρατίασ και πρόςκετου διοικθτικοφ φόρτου.
Ιδιαίτερα ςθμαντικι πρόκλθςθ ςε αυτι τθν προςπάκεια είναι και θ διατιρθςθ
ςυνκθκϊν υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά. Ο ανταγωνιςμόσ ςτισ αγορζσ
διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, ςτθν ϊκθςθ τθσ
παραγωγικότθτασ, τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ ενϊ παράλλθλα ο

καταναλωτισ επωφελείται από χαμθλότερεσ τιμζσ, ζχει πρόςβαςθ ςε περιςςότερεσ
επιλογζσ και καλφτερθσ ποιότθτασ αγακά και υπθρεςίεσ. Ο ανταγωνιςμόσ και θ
δυνατότθτα των αρχϊν να διαςφαλίηουν ςυνκικεσ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ςτισ
αγορζσ αναβακμίηουν ςθμαντικά ςτο επιχειρθματικό περιβάλλον.
Σε μια μικρι και απομονωμζνθ αγορά, όπωσ αυτι τθσ Κφπρου, είναι εφκολθ θ
δθμιουργία πλεονεκτθμάτων (νομοκετικϊν/ ρυκμιςτικϊν/ τεχνικϊν) για
μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ τα οποία ςταδιακά να δθμιουργιςουν κακεςτϊσ
δεςπόηουςασ κζςθσ. Τζτοιεσ ςυνκικεσ μποροφν κατ’ επζκταςθ να οδθγιςουν ςε
ψθλζσ τιμζσ, μειωμζνθ ποιότθτα αλλά και δυςκολία ςτθν ειςδοχι νζων
επιχειριςεων ςτο κλάδο. Συνκικεσ οι οποίεσ αποκαρρφνουν τθν
επιχειρθματικότθτα, τθν ζρευνα και τθν αναηιτθςθ καινοτόμων προϊόντων
/υπθρεςιϊν αφοφ θ αγορά κεωρείται ‘εξαςφαλιςμζνθ’. Στο αυτό το πλαίςιο,
ιδιαίτερα
ςθμαντικόσ
ςτόχοσ
είναι
θ
κατάργθςθ
οποιονδιποτε
ρυκμίςεων/πλεονεκτθμάτων τα οποία μπορεί να περιορίςουν τον ανταγωνιςμό.
4.2.1. Βελτίωςθ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου
Οι αρχζσ τθσ καλισ νομοκζτθςθσ και θ βελτίωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου που
διζπει τθ λειτουργία τουσ, τίκεται όλο και πιο ψθλά ςτθν ατηζντα των Κρατϊν
Μελϊν τθσ ΕΕ αναγνωρίηοντασ τα ςθμαντικά οφζλθ που προκφπτουν από τθν
απλοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ και των διαδικαςιϊν και, κατ’ επζκταςθ, τθ μείωςθ τθσ
γραφειοκρατίασ και του διοικθτικοφ φόρτου που αυτζσ επιφζρουν τόςο για τουσ
πολίτεσ αλλά κυρίωσ για τισ επιχειριςεισ.
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Στο πλαίςιο του ανακεωρθμζνου Σχεδίου Δράςθσ τθσ για περαιτζρω προϊκθςθ και
εφαρμογι τθσ Καλφτερθσ φκμιςθσ (Better Regulation) ςτθν Κφπρο, θ κυβζρνθςθ
δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον εντοπιςμό, ανάλυςθ και απλοποίθςθ των πλζον
περίπλοκων, χρονοβόρων και ςτρεβλωτικϊν νομοκεςιϊν και διαδικαςιϊν που
εφαρμόηονται ι προωκοφνται ςε βαςικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ, οι οποίεσ
επθρεάηουν τθ λειτουργία και ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ,
κυρίωσ ςε μικροφ μεγζκουσ επιχειριςεισ οι οποίεσ επωμίηονται δυςανάλογο του
μεγζκουσ τουσ διοικθτικό φόρτο. Στα πλαίςια αυτά, βρίςκεται ιδθ ςε εξζλιξθ θ
εφαρμογι μίασ ςειράσ μζτρων απλοποίθςθσ ςε βαςικοφσ για τθν
επιχειρθματικότθτα τομείσ και υπθρεςίεσ.
Οριςμζνα από τα βαςικά εργαλεία για βελτίωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου ςτθν
Κφπρο, αποτελοφν θ ενίςχυςθ τθσ ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ των αρμόδιων
φορζων για κατ’ αρχιν χαρτογράφηςη των υποχρεϊςεων των επιχειριςεων οι
οποίεσ πθγάηουν από το υφιςτάμενο νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο και θ
περαιτζρω εξειδίκευςθ και αξιοποίθςθ του Μοντζλου Πρότυπου Κόςτουσ (Standard
Cost Model) και άλλων μεκοδολογιϊν για επιμζτρθςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ και
εκτίμθςθ γενικότερα του κόςτουσ ςυμμόρφωςθσ που επωμίηονται οι επιχειριςεισ

για να ανταποκρικοφν ςτισ πιο πάνω νομικζσ υποχρεϊςεισ. Επίςθσ ςθμαντικι θ
ανάλυςθ του πικανοφ αντίκτυπου από νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ και θ αξιοποίθςθ
τθσ εν λόγω ανάλυςθσ ςτθ διαμόρφωςθ πολιτικισ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ
διαςφάλιςθ φιλικϊν προσ τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςυνκθκϊν και ρυκμίςεων
(SME Test). Θ ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ και αξιοποίθςθσ του
δθμόςιου διαλόγου αποτελεί επίςθσ προτεραιότθτα και ςθμαντικό εργαλείο για τθν
εφαρμογι των πολιτικϊν τθσ κυβζρνθςθσ.
4.2.1.1. Διευκόλυνςη / ενίςχυςη επιχειρηματικήσ δραςτηριότητασ
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Βάςθ των ςτοιχείων τθσ Διεκνοφσ Τράπεηασ τα οποία καταγράφονται ςτθν ζκθεςη
Επιχειρείν (Doing Business Report) για το 2016, θ Κφπροσ κατατάςςεται ςτθν 47θ
κζςθ ανάμεςα ςε 189 οικονομίεσ παγκοςμίωσ, ενϊ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο
κατατάςςεται ςτθν 25θ κζςθ ανάμεςα ςτα 28 κράτθ μζλθ. Αν και τα πλζον αδφνατα
ςθμεία, ςτα οποία οφείλεται κατά κφριο λόγο θ χαμθλι αυτι κατάταξθ τθσ
κυπριακισ οικονομίασ, αφοροφν τισ διαδικαςίεσ για εξαςφάλιςθ οικοδομικϊν
αδειϊν, για εκτζλεςθ ςυμβολαίων και για εγγραφι περιουςίασ, εξίςου ςθμαντικι
είναι και θ πτϊςθ που καταγράφει τα τελευταία χρόνια ςε ότι αφορά το βακμό
ευκολίασ για ζναρξθ μίασ νζασ επιχείρθςθσ (starting a business). Οι διαδικαςίεσ, ο
χρόνοσ αλλά και το κόςτοσ που απαιτείται για εγγραφι μίασ νζασ επιχείρθςθσ
χριηουν ιδιαίτερθσ βελτίωςθσ ϊςτε να καταςτεί θ Κφπροσ ανταγωνιςτικι ςτον
τομζα αυτό, τόςο ςε επίπεδο ΕΕ όςο και ςε παγκόςμιο επίπεδο.
Στο πλαίςιο μεταρρφκμιςθσ του Τμιματοσ Εφόρου Εταιρειϊν, με ςκοπό τθν
επίτευξθ καλφτερθσ, γρθγορότερθσ και αποτελεςματικότερθσ εξυπθρζτθςθσ των
πολιτϊν και δθ των επιχειριςεων, ζχουν κακοριςτεί μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ
ςχετικά με τθν οργάνωςθ λειτουργιϊν, το νομοκετικό πλαίςιο, τθν αναβάκμιςθ των
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθν οργανωτικι αναδιάρκρωςθ. Ραράλλθλα,
προωκοφνται ιδθ ςχετικά μζτρα όπωσ θ πλιρθσ επικαιροποίθςθ του Μθτρϊου
Εταιρειϊν με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ και ακριβισ πλθροφόρθςθσ ςε ότι
αφορά τα ςτοιχεία των εγγεγραμμζνων ςτο Μθτρϊο εταιρειϊν, κακϊσ και θ
δθμιουργία θλεκτρονικοφ μθτρϊου όλων των εγγεγραμμζνων ςτο Τμιμα
οργανιςμϊν. Ωσ αποτζλεςμα, περίπου 300.000 εταιρείεσ ζχουν ιδθ αποκτιςει
πλιρθ θλεκτρονικό φάκελο. Σθμαντικι επίςθσ άλλθ μία πρόςφατθ τροποποίθςθ τθσ
περί Εταιρειϊν Νομοκεςίασ, με τθν οποία ζχουν ενιςχυκεί οι εκτελεςτικζσ
αρμοδιότθτεσ του Εφόρου Εταιρειϊν και Επίςθμου Ραραλιπτθ, προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί θ επαρκισ επικαιροποίθςθ τθσ πλθροφόρθςθσ που τθρείται και θ
διαγραφι των μθ ςυμμορφοφμενων με τθ νομοκεςία εταιρειϊν αλλά και θ
αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορικισ όπωσ για παράδειγμα ςτθν εγγραφι
εταιρείασ. Θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ διεκπεραίωςθσ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν κα
ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ςθμαντικι μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου και του κόςτουσ
για τισ επιχειριςεισ.

Αντίςτοιχα μζτρα εξετάηονται και ςε άλλεσ Υπθρεςίεσ, οι διαδικαςίεσ των οποίων
αφοροφν το ςτάδιο ςφςταςθσ μίασ νζασ επιχείρθςθσ, όπωσ το Τμιμα Φορολογίασ
και οι Υπθρεςίεσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων. Στόχοσ τθσ κυβζρνθςθσ, ςτο πλαίςιο των
προςπακειϊν τθσ για βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, είναι θ
απλοποίθςθ και εν δυνάμει ενοποίθςθ όλων των διαδικαςιϊν που αφοροφν κατ’
αρχιν ςτο πρϊτο αυτό ςτάδιο τθσ δθμιουργίασ μίασ επιχείρθςθσ και ςτθ ςυνζχεια
και άλλων διαδικαςιϊν που αφοροφν τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία και ανάπτυξι
τθσ. Ο ςτόχοσ αυτόσ βρίςκεται ςε ςυνάφεια με τθ βαςικι επιδίωξθ για μείωςθ του
διοικθτικοφ κόςτουσ που οι κανονιςτικζσ και διοικθτικζσ ρυκμίςεισ του κράτουσ
επιφζρουν ςτισ επιχειριςεισ. Ρζραν του διοικθτικοφ κόςτουσ κα πρζπει να
εξεταςτεί με όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ, περιλαμβανομζνων των εκπροςϊπων
του ιδιωτικοφ τομζα, θ δυνατότθτα μείωςθσ του ςυνολικοφ κόςτουσ ςυμμόρφωςθσ
προσ τισ πρόνοιεσ τθσ Ρερί Εταιρειϊν Νομοκεςίασ για εγγραφι μίασ νζασ
επιχείρθςθσ.
Οι προςπάκειεσ βελτίωςθσ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου επεκτείνονται και ςε άλλεσ
βαςικζσ υπθρεςίεσ όπωσ αυτζσ που παρζχονται από το Τμιμα Αρχείου Ρλθκυςμοφ
και Μετανάςτευςθσ, το Τμιμα Ρολεοδομίασ και Οικιςεωσ κακϊσ και ςτον
νευραλγικό για τθν κυπριακι οικονομία τομζα του τουριςμοφ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ
δίδεται από τθν κυβζρνθςθ και ςτθν προϊκθςθ μζτρων απλοποίθςθσ και
επίςπευςθσ των διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτθν εργοδότθςθ υψθλισ ειδίκευςθσ
εργαηομζνων από τρίτεσ χϊρεσ κακϊσ και ςτθν προςζλκυςθ επενδυτϊν από το
εξωτερικό, λαμβανομζνων υπόψθ των ςθμαντικϊν οφελϊν που μποροφν να
προκφψουν για τισ κυπριακζσ επιχειριςεισ και τθν οικονομία γενικότερα.
4.2.1.2. Φορολογικό Πλαίςιο
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Θ Κφπροσ διακζτει ιδθ ζνα από τα ευνοϊκότερα εταιρικά φορολογικά κακεςτϊτα
ςτθν Ευρϊπθ με τθν επιβολι ανταγωνιςτικϊν φορολογικϊν ςυντελεςτϊν αλλά και
τθν παροχι ςθμαντικϊν κινιτρων. Ραράλλθλα ζχει διαςφαλίςει τθ νομιμότθτα και
αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ τθσ με τθν πλιρθ εναρμόνιςι τθσ με τα ευρωπαϊκά και
διεκνι πρότυπα αλλά και επωφελοφμενθ των ςυνκθκϊν που τθσ παρζχονται μζςα
από τθ ςυμμετοχι τθσ ςε ζνα ευρφ δίκτυο ςυνεργαςίασ για αποφυγι διπλισ
φορολογίασ.
Κινοφμενθ πλζον ςε ςυνκικεσ οικονομικισ ανάκαμψθσ και ςε μία προςπάκεια
προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων θ κυβζρνθςθ εξιγγειλε τον Ιοφλιο του 2015 μία
ςειρά μζτρων φορολογικισ μεταρρφκμιςθσ τα οποία κα καταςτίςουν ακόμθ πιο
ελκυςτικό το κυπριακό φορολογικό πλαίςιο. Ραρ’ όλα αυτά το ςφςτθμα εφαρμογισ
τθσ φορολογικισ πολιτικισ τθσ κυβζρνθςθσ χριηει περαιτζρω απλοποίθςθσ με
ςτόχο τθ μείωςθ του ςχετικοφ διοικθτικοφ κόςτουσ που επωμίηονται οι
επιχειριςεισ, και κυρίωσ οι μικρζσ και νεοςφςτατεσ μονάδεσ, ςτθ προςπάκεια
ςυμμόρφωςισ τουσ ωσ προσ τισ αντίςτοιχεσ νομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.

Τα πιο πάνω αντικατοπτρίηονται και ςτθ ςχετικι κατάταξθ τθσ Κφπρου ςτθν ζκκεςθ
Επιχειρείν τθσ Διεκνοφσ Τράπεηασ για το 2016, ςε ότι αφορά τθν πλθρωμι φόρων
(paying taxes), με τθ χϊρα να καταλαμβάνει τθν 44θ κζςθ ανάμεςα ςε 189
οικονομίεσ παγκοςμίωσ και τθν 13θ κζςθ ανάμεςα ςτα 28 κράτθ μζλθ ςε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Αναλυτικότερα, ενϊ θ χϊρα κατατάςςεται ςτθν 3θ κζςθ ανάμεςα ςτα 28
κράτθ μζλθ ςε ότι αφορά το ολικό ποςοςτό φόρων και ειςφορϊν που
καταβάλλονται επί των κερδϊν μίασ επιχείρθςθσ, θ κατάταξι τθσ είναι πολφ
χαμθλότερθ, αν και πάνω από το μζςο ευρωπαϊκό όρο, ςε ότι αφορά το χρόνο
διεκπεραίωςθσ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν. Αποκορφφωμα ωςτόςο αποτελεί θ
κατάταξθ τθσ ςτθν 28θ και τελευταία κζςθ ςε ότι αφορά τον αρικμό των εν λόγω
διαδικαςιϊν και τθ ςυχνότθτα με τθν οποία επαναλαμβάνονται ετθςίωσ βάςθ των
ςχετικϊν νομοκετικϊν ρυκμίςεων. Σθμειϊνεται ότι, ςε αυτζσ περιλαμβάνονται οι
νομικζσ υποχρεϊςεισ για τριμθνιαία καταβολι του ΦΡΑ και πλθρωμι ειςφορϊν εκ
μζρουσ του εργοδότθ ςτα Ταμεία Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ςε μθνιαία βάςθ.
Θ αναβάκμιςθ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων των αρμόδιων Υπθρεςιϊν μζςω τθσ
οποίασ παρζχεται θ δυνατότθτα για θλεκτρονικι καταβολι των πιο πάνω φόρων και
ειςφορϊν προσ το κράτοσ αποτελεί ιδθ ζνα βελτιωτικό μζτρο προσ τθν πιο πάνω
κατεφκυνςθ, αν και κρίνεται αναγκαία θ περαιτζρω προϊκθςθ τθσ χριςθσ των εν
λόγω ςυςτθμάτων από μεγαλφτερο αρικμό χρθςτϊν. Ωσ πρόςκετο μζτρο μείωςθσ
του διοικθτικοφ φόρτου και βελτίωςθσ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ κα
πρζπει να εξεταςτεί το ενδεχόμενο ελάφρυνςθσ των ςχετικϊν υποχρεϊςεων,
κυρίωσ για τισ μικρζσ και νζεσ επιχειριςεισ, μζςω τθσ μείωςθσ τθσ ςυχνότθτασ
υποβολισ λογαριαςμϊν ι οικονομικϊν καταςτάςεων για ςκοποφσ φορολογίασ και
τθσ αντίςτοιχθσ καταβολισ τθσ ςχετικισ πλθρωμισ προσ το κράτοσ. Τα μζτρα αυτά
λαμβάνονται ςε πολλά κράτθ μζλθ με ςκοπό τθ ςτιριξθ των μικρομεςαίων
επιχειριςεων και τόνωςθ, κατ’ επζκταςθ, τθσ επιχειρθματικισ και οικονομικισ
δραςτθριότθτασ.
Ρζραν τθσ απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν για μείωςθ του ςχετικοφ διοικθτικοφ
φόρτου προσ τισ επιχειριςεισ, ςθμαντικι από πλευράσ οικονομικισ ανάπτυξθσ
κρίνεται και θ προϊκθςθ πρόςκετων φορολογικϊν κινιτρων και ελαφρφνςεων για
ενίςχυςθ των επενδφςεων ςε νζεσ και κυρίωσ καινοτόμεσ επιχειριςεισ.

σελ.

33

4.2.2 Δομζσ ςτιριξθσ των επιχειριςεων
Ραρά το ςυγκριτικά υψθλό μορφωτικό επίπεδο, το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον
και τισ αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ για διεκνοποίθςθ που προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα
μίασ πλεονεκτικισ γεωγραφικισ κζςθσ ςε ςυνδυαςμό με ζνα υψθλοφ επιπζδου
τομζα υπθρεςιϊν και ςυγκριτικά υψθλό επίπεδο αφομοίωςθσ νζων τεχνολογιϊν εκ
μζρουσ των κυπριακϊν επιχειριςεων, θ χϊρα υςτερεί ςτθν φπαρξθ επαρκοφσ
επιχειρθματικισ κουλτοφρασ, γνϊςθσ και δεξιοτιτων, τθ δυνατότθτα αντίλθψθσ και
ανάλθψθσ καλϊν επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν και τισ ευκαιρίεσ δικτφωςθσ μεταξφ

υφιςτάμενων και νζων δυνθτικϊν επιχειρθματιϊν, βάςθ των αποτελεςμάτων
ςχετικϊν διεκνϊν αξιολογιςεων24.
Θ δθμιουργία των κατάλλθλων δομϊν και μθχανιςμϊν ςτιριξθσ και ενίςχυςθσ τθσ
επιχειρθματικισ νοοτροπίασ και δραςτθριότθτασ οι οποίεσ να ανταποκρίνονται
τόςο ςτισ ανάγκεσ των κυπριακϊν επιχειριςεων αλλά και ςτα νζα και διαρκϊσ
μεταβαλλόμενα
δεδομζνα
που
δθμιουργοφνται
ςτον
τομζα
τθσ
επιχειρθματικότθτασ, ςε διεκνζσ επίπεδο, αποτελεί προτεραιότθτα τθσ κυβζρνθςθσ
ςτα πλαίςια τόςο τθσ παροφςασ διλωςθσ πολιτικισ όςο και τθσ ευρφτερθσ
αναπτυξιακισ μεταρρφκμιςθσ που προωκεί.
Θ λειτουργία ενόσ ενιαίου Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ,
μζςα από το οποίο κα παρζχεται θ δυνατότθτα διεκπεραίωςθσ βαςικϊν
διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ αλλά και μία ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ προσ νζουσ
και υφιςτάμενουσ επιχειρθματίεσ ςε ότι αφορά τισ δυνατότθτεσ, τισ νομικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ αλλά και τυχόν ςτιριξθ, οικονομικισ, ςυμβουλευτικισ ι άλλθσ
φφςεωσ, που μποροφν να λάβουν για ζναρξθ, λειτουργία και ανάπτυξθ τθσ
επιχείρθςισ τουσ, αποτελεί ιδθ μία υπό εξζλιξθ δράςθ τθσ κυβζρνθςθσ προσ τθν
πιο πάνω κατεφκυνςθ. Σε ςυνδυαςμό με τθν προϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότερθσ
λειτουργίασ και εξυπθρζτθςθσ εκ μζρουσ όλων των επιμζρουσ αρμοδίων Υπθρεςιϊν
του δθμοςίου και τθν ςτιριξθ ιδιωτικϊν πρωτοβουλιϊν που ςτοχεφουν ςτθν
ανάπτυξθ και ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, θ λειτουργία του
Κζντρου αναμζνεται να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν βελτίωςθ τθσ διεκνοφσ εικόνασ
τθσ Κφπρου ςτο τομζα τθσ επιχειρθματικότθτασ.
4.2.3. Ηλεκτρονικι διακυβζρνθςθ
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Θ χριςθ των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ)
αναγνωρίηεται ευρζωσ ωσ ζνασ από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ που μποροφν να
ςυμβάλουν ουςιαςτικά ςτθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και ςτθν επίτευξθ
οικονομικισ ανάπτυξθσ. Ραρά τθν ςχετικι πρόοδο που ζχει παρατθρθκεί τα
τελευταία χρόνια, θ Κφπροσ εξακολουκεί να υςτερεί ςε ςχζςθ με τον ευρωπαϊκό
μζςο όρο ςε μια ςειρά ςθμαντικϊν δεικτϊν που αντικατοπτρίηουν τθ χριςθ των
ΤΡΕ ςτα κράτθ μζλθ25. Τθν υςτζρθςθ αυτι καλείται να καλφψει θ κυβζρνθςθ με μία
ςειρά μζτρων τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν Ψθφιακι Στρατθγικι τθσ Κφπρου, θ
οποία εγκρίκθκε από το Υπουργικό Συμβοφλιο τον Φεβρουάριο του 2012 και
αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο δράςθσ για τθν περίοδο 2012-2020,
υιοκετϊντασ μια ολιςτικι προςζγγιςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ τθσ
πλθροφορίασ ςτθν Κφπρο.
24

Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI) 2015 ranking for Cyprus http://thegedi.org/countries/cyprus
25
EU Digital Agenda Scoreboard 2015, progress analysis for Cyprus - https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/scoreboard/cyprus#digital-agendaenfiledesi-2015-radial-cypng-2desi-2

Σθμαντικό ςτοιχείο τθσ Ψθφιακισ Στρατθγικισ αποτελεί θ Θλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ (e-government) όπου θ Κφπροσ φαίνεται να υςτερεί τόςο από
πλευράσ ηιτθςθσ όςο και προςφοράσ, όπωσ φαίνεται από το χαμθλό, ςε ςφγκριςθ
με τον κοινοτικό μζςο όρο, ποςοςτό των κρατικϊν υπθρεςιϊν που παρζχονται
δωρεάν μζςω του διαδικτφου ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, κακϊσ και το
χαμθλό ςυγκριτικά ποςοςτό του πλθκυςμοφ και των επιχειριςεων που διεξάγουν
θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ με τθν κυβζρνθςθ. Θ περαιτζρω αξιοποίθςθ των ΤΡΕ
μπορεί να αποφζρει ςθμαντικά οφζλθ για όλεσ τισ πλευρζσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ
βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ και αποδοτικότθτασ του δθμόςιου τομζα κακϊσ
και ςθμαντικισ μείωςθσ του διοικθτικοφ κόςτουσ που προκφπτει για τισ
επιχειριςεισ. Σθμαντικι ςτθν όλθ προςπάκεια είναι θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν
και θ μετζπειτα ψθφιοποίθςθ τουσ, ϊςτε να μθν μεταφζρονται και ςτθν
θλεκτρονικι διάςταςθ τα ςθμεία ςυμφόρθςθσ και οι αδυναμίεσ που παρουςιάηουν
οι διαδικαςίεσ ςτο υφιςτάμενο πλαίςιο διεκπεραίωςθσ τουσ.
Σε ςυνάφεια με τουσ ςτόχουσ πιο πάνω για ενίςχυςθ των δομϊν ςτιριξθσ και
ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν Κφπρο, θ κυβζρνθςθ προωκεί τθ
δθμιουργία μίασ ενιαίασ πλατφόρμασ θ οποία κα αντικατοπτρίηει τθν θλεκτρονικι
διάςταςθ του Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ και των
υπθρεςιϊν που κα παρζχονται από αυτό και κα λειτουργεί παράλλθλα ωσ ζνα
ενιαίο ςθμείο ολοκλθρωμζνθσ πλθροφόρθςθσ ςε ότι αφορά ςτθν πολιτικι, ςτισ
διαδικαςίεσ και ςτα μζτρα ςτιριξθσ που προωκοφνται ςτον τομζα των
επιχειριςεων.
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Ραράλλθλα με τθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ αυτισ πλατφόρμασ για τισ
επιχειριςεισ, ςθμαντικι κεωρείται και θ προϊκθςθ τθσ μθχανογράφθςθσ και
αυτοματοποίθςθσ των διαδικαςιϊν του δθμοςίου, κατεφκυνςθ προσ τθν οποία
προωκείται ςειρά μζτρων όπωσ, για παράδειγμα, θ δθμιουργία
μθχανογραφθμζνου ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ υποβολισ και διαχείριςθσ των
αιτιςεων για ςυμμετοχι ςτα Σχζδια Χορθγιϊν του Υπουργείου Ενζργειασ,
Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ. Ρολλζσ Υπθρεςίεσ του δθμοςίου παρζχουν
τθ δυνατότθτα θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν προσ το κράτοσ κακϊσ και θλεκτρονικισ
υποβολισ αιτιςεων όπωσ για παράδειγμα θ εγγραφι εταιρείασ, ενϊ αναγκαία
κρίνεται θ ανακεϊρθςθ ι και απάλειψθ, όπου κρίνεται ςκόπιμο, των νομοκετικϊν ι
και διοικθτικϊν ρυκμίςεων που παρεμποδίηουν τθν περαιτζρω ειςαγωγι των ΤΡΕ
και ςε άλλεσ διαδικαςίεσ του δθμοςίου που αφοροφν και επθρεάηουν άμεςα τθν
ανάπτυξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.
Οι πιο πάνω δράςεισ ζχουν περιλθφκεί και υλοποιοφνται ςτα πλαίςια του Σχεδίου
Δράςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Μονάδασ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ.
Ρζραν τθσ δυνατότθτασ θλεκτρονικισ διεκπεραίωςθσ εκ μζρουσ των επιχειριςεων,
διαδικαςιϊν που αφοροφν ςε υπθρεςίεσ του δθμοςίου, ςθμαντικά οφζλθ μποροφν

επίςθσ να προκφψουν από τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ που
διακζτει ο δθμόςιοσ τομζασ και αξιοποίθςισ τουσ από τισ επιχειριςεισ.

Δράςεισ για Βελτίωςθ του Επιχειρθματικοφ Περιβάλλοντοσ:
Βελτίωςθ ρυκμιςτικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου για ενίςχυςθ τθσ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ
 Υιοκζτθςθ και υλοποίθςθ Σχεδίου Δράςθσ για τθ Βελτίωςθ του υκμιςτικοφ
Ρλαιςίου
 Ρροϊκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ευρωπαϊκισ αρχισ “Think Small First”
 Απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν εγγραφισ επιχείρθςθ ςτον Ζφορο Εταιρειϊν
και αναβάκμιςθ των μθχανογραφθμζνων ςυςτθμάτων
 Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν εγγραφισ και καταβολισ ειςφορϊν ςτο Ταμείο
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων
 Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν του Τμιματοσ Φορολογίασ για επιχειριςεισ
 Διευκόλυνςθ τθσ εγγραφισ νζασ επιχείρθςθσ
 Υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνου πλαιςίου Ανάλυςθσ Αντικτφπου για νζεσ
νομοκεςίεσ και εφαρμογι του SME Test
 Ρροςζλκυςθ εργαηομζνων υψθλισ αμοιβισ από τρίτεσ χϊρεσ
 Ρροςζλκυςθ επιχειρθματιϊν από τρίτεσ χϊρεσ για δθμιουργία/εγγραφι
Start up επιχείρθςθσ ςτθν Κφπρο (Start-up visa)
 Φορολογικά κίνθτρα / ελαφρφνςεισ, με ζμφαςθ ςτισ νεοφυείσ επιχειριςεισ
 Ανάπτυξθ νζων μορφϊν επιχειρθματικότθτασ (π.χ. κοινωνικι) – Θεςμικι
φκμιςθ
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Ανάπτυξθ δομϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ
 Δθμιουργία Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ (KEEΔ /
αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου One Stop Shop)
 Ανάπτυξθ CY Brand for start ups
Ενίςχυςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και περαιτζρω αξιοποίθςθ
των ΤΠΕ για ςτιριξθ των επιχειριςεων
 Δθμιουργία Θλεκτρονικισ Ρλατφόρμασ Εξυπθρζτθςθσ Επιχειριςεων
 Εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ εφαρμογισ ενόσ ολοκλθρωμζνου θλεκτρονικοφ
ςυςτιματοσ αδειοδότθςθσ (Integrated Licensing System)
 Ρρωτοβουλία για δθμοςίευςθ και περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν του
δθμόςιου τομζα (Public Sector Information)
 Ρεραιτζρω προϊκθςθ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (e - government), με
ζμφαςθ ςτθ διευκόλυνςθ του Επιχειρείν
o Ανάπτυξθ νζων δθμόςιων υπθρεςιϊν θλεκτρονικά μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ Αριάδνθ
o Ρροϊκθςθ τθσ φορολογικισ ενθμερότθτασ (Financial literacy)

o Αναβάκμιςθ ςυςτθμάτων αρμοδίων αρχϊν για να δζχονται
θλεκτρονικά ζγγραφα και αιτιματα
o Καταγραφι, αξιολόγθςθ και περιοριςμόσ των διαδικαςιϊν που
απαιτοφν φυςικι παρουςία, όπου δφναται
o Διαςφνδεςθ κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν για ανταλλαγι πλθροφοριϊν
μζςω Αριάδνθσ (εξάλειψθ υποχρζωςθσ για υποβολι εγγράφων/
πιςτοποιθτικϊν τα οποία εκδίδονται από δθμόςια υπθρεςία)
 Online “.CY” brand promo
 Ψθφιοποίθςθ ςχεδίων ςτιριξθσ επιχειριςεων
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Περαιτζρω πλθροφορίεσ για τισ πιο πάνω δράςεισ κακϊσ και χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ περιλαμβάνονται ςτο Σχζδιο Δράςθσ (Συνθμμζνο 1)

3

• Επιχειρθματικι Καινοτομία
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4.3. Άξονασ Προτεραιότητασ 3 – Επιχειρηματική Καινοτομία
O ςυςχετιςμόσ μεταξφ επιχειρθματικότθτασ και
καινοτομίασ είναι πλζον δεδομζνοσ και θ ςυνζργεια αυτι
ζχει πολλαπλά οφζλθ για τθν οικονομία26. το ςφγχρονο
Στόχοσ είναι να
μετατρζψουμε τισ
επιχειρθματικό περιβάλλον οι επιχειρθματίεσ πρζπει να
ςπουδαίεσ ιδζεσ ςε
ζχουν πρόςβαςθ ςε καινοτόμεσ ιδζεσ, προϊόντα,
προςοδοφόρεσ
διαδικαςίεσ και υπθρεςίεσ.
επιχειρήςεισ που θα
προςφζρουν θζςεισ
Μζςα από τθ κατάλλθλθ διαμόρφωςθ των ςυνκθκϊν που
εργαςίασ και βιϊςιμη
περιβάλλουν το επιχειρθματικό οικοςφςτθμα ςτθν Κφπρο,
ανάπτυξη ςτη χϊρα.
κα πρζπει να ενκαρρφνεται θ δθμιουργία νζων
καινοτόμων – νεοφυϊν – εταιρειϊν κακϊσ και θ
υιοκζτθςθ καινοτόμων διεργαςιϊν από υφιςτάμενεσ
εταιρείεσ. Ραράλλθλα, κα πρζπει να παρζχονται τα απαραίτθτα
υποςτθρικτικά εργαλεία ϊςτε να διαςφαλίηεται θ βιωςιμότθτα των
καινοτόμων επιχειριςεων. Θ δθμιουργία των κατάλλθλων δόμων οι οποίεσ να
ενκαρρφνουν τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν και ςυνεργειϊν μεταξφ επιχειριςεων,
νεοςφςτατων και υφιςτάμενων, και μεταξφ ερευνθτικϊν φορζων και επιχειριςεων
κεωρείται αναγκαία. Ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ
καινοτομίασ είναι θ δυνατότθτα εμπλοκισ των ερευνθτϊν, περιλαμβανομζνων και
μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, ςτθν επιχειρθματικι ανάπτυξθ και κατ’
επζκταςθ ςτθν εμπορικι εκμετάλλευςθ του καινοτόμου προϊόντοσ που προκφπτει
ωσ αποτζλεςμα εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ.
Βάςθ των ςχετικϊν εκκζςεων και ςυγκριτικϊν αξιολογιςεων ςε επίπεδο ΕΕ 27, οι
κυπριακζσ επιχειριςεισ παρουςίαςαν τα τελευταία χρόνια μία ανοδικι τάςθ ςτθν
παράγωγθ καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν, με εξαίρεςθ το 2014 που
καταγράφθκε ςχετικι επιδείνωςθ για τθν Κφπρο. Θ ανοδικι ωςτόςο τάςθ των
προθγοφμενων χρόνων φαίνεται να οφειλόταν εν μζρει ςε δαπάνεσ από μζρουσ των
επιχειριςεων που δεν ςχετίηονται με τθν εμπλοκι τουσ ςε ερευνθτικι
δραςτθριότθτα αλλά με επενδφςεισ για απόκτθςθ και αξιοποίθςθ, προσ τθν
26
27

European Commission,2013, Internalization of SMEs
European Commission, Innovation Union Scoreboard 2015,

κατεφκυνςθ αυτι, προθγμζνθσ τεχνολογίασ εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων. Αν και οι
δφο προςεγγίςεισ οδθγοφν ςτο ίδιο επικυμθτό αποτζλεςμα, δεν ςυμβάλλουν το
ίδιο ςτθν ανάπτυξθ τθσ εςωτερικισ ικανότθτασ των επιχειριςεων να καινοτομοφν.
Τζλοσ, ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ
κεωρείται θ διαμόρφωςθ του κατάλλθλου πλαιςίου που να διαςφαλίηει τα
πνευματικά δικαιϊματα και να διευκολφνει τθν εξαςφάλιςθ διπλωμάτων
ευρεςιτεχνίασ. Θ εξαςφάλιςθ ευρεςιτεχνίασ δθμιουργεί απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ
ανάπτυξθσ των επιχειριςεων τόςο ςτο εςωτερικό αλλά και ςτο εξωτερικό .
Για τθν επίτευξθ των πιο πάνω επιδιϊξεων, προγραμματίηονται διάφορεσ δράςεισ
που κα κινοφνται κυρίωσ μεταξφ των πιο κάτω κατευκφνςεων.
4.3.1. Θεςμικό και ρυκμιςτικό πλαίςιο
Το υφιςτάμενο πλαίςιο για προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ ςτθν
Κφπρο, υποςτθρίηεται κυρίωσ από φορολογικά κίνθτρα για εγγραφι πατζντασ ενϊ
υπό διαμόρφωςθ βρίςκονται πρόςκετεσ φορολογικζσ μεταρρυκμίςεισ για
προϊκθςθ των επενδφςεων ςε καινοτόμεσ επιχειριςεισ. Θ προβολι αυτϊν των
κινιτρων, ςε ςυνδυαςμό με τθν προϊκθςθ πρόςκετων κινιτρων για προςζλκυςθ
νεοφυϊν και καινοτόμων επιχειριςεων για εγκατάςταςθ τουσ ςτθν Κφπρο
αναμζνεται να ζχει πολλαπλά οφζλθ για τθν οικονομία.
Υπάρχουν ωςτόςο πτυχζσ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου που εξακολουκοφν να χριηουν
εκςυγχρονιςμοφ, ανάγκθ ςτθν οποία επιδιϊκουν να ανταποκρικοφν οι δράςεισ που
προωκοφνται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Διλωςθσ Ρολιτικισ. Ιδιαίτερα ςθμαντικι
είναι θ δράςθ που αφορά ςτθν αξιολόγθςθ του υφιςτάμενου νομικοφ πλαιςίου και
προϊκθςθ των κατάλλθλων μεταρρυκμίςεων για προϊκθςθ τθσ δθμιουργίασ
εταιρειϊν μζςα από τα Ρανεπιςτιμια ι άλλωσ τεχνοβλαςτϊν (Uni spin-offs). Σχετικά
πορίςματα και ςυςτάςεισ περιλαμβάνονται ςτθν Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ
για τθν Κφπρο28 θ οποία εγκρίκθκε από το Υπουργικό Συμβοφλιο τον Μάρτιο του
2015. Σθμαντικι κεωρείται και θ ανακεϊρθςθ και ενίςχυςθ του ςχετικοφ πλαιςίου
για διευκόλυνςθ τθσ εγγραφισ και εξαςφάλιςθσ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ.
4.3.2. Ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ ςτισ επιχειριςεισ
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Οι πλζον αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ςτθν παγκόςμια αγορά αποδίδουν ιδιαίτερθ ςθμαςία
ςτθν καινοτομία ενκαρρφνοντασ τθ ςυμμετοχι των επιχειριςεων ςε
δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Θ αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των
δραςτθριοτιτων αυτϊν κακιςτά τισ επιχειριςεισ καινοτόμεσ και ταυτόχρονα πιο
ανταγωνιςτικζσ ςτθν εγχϊρια αλλά και ςτθ διεκνι αγορά.

28

http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/8D2524E208568FECC2257C7D00487229/$file/S3CY_F
INAL%20corrections%2031032015.pdf

Ιδιωτικά κζντρα ζρευνασ κακϊσ και επιχειριςεισ καινοτομίασ ςτθν Κφπρο ζχουν
εξαςφαλίςει από ανταγωνιςτικά ευρωπαϊκά προγράμματα κονδφλια που ξεπερνοφν
τα 19 εκατομμφρια ευρϊ κατά τθν περίοδο 2008-2012.
Ιδιαίτερα ςθμαντικι κρίνεται θ λιψθ μζτρων για τον εξορκολογιςμό των δομϊν και
κινιτρων που παρζχονται για κζματα καινοτομίασ, μζςα από τθν αξιοποίθςθ
αποτελεςμάτων και ςυςτάςεων ςχετικϊν μελετϊν (π.χ. μελζτθ Εκνικισ Επιτροπισ
Ζρευνασ, Καινοτομίασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (ΕΕΕΚΤΑ), Στρατθγικι Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ).
Μζςα από τθν παροχι κινιτρων και τθν αποτελεςματικι και ςτοχευμζνθ διάκεςθ
των πόρων των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ταμείων (ΕΔΕΤ) για τθν
καινοτομία, ςτο πλαίςιο των προτεραιοτιτων που ζχουν κακοριςτεί μζςα από τθν
Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, αναμζνεται να επιτευχκεί άμεςθ αφξθςθ ςτθ
δθμιουργία νζων καινοτόμων επιχειριςεων και τθν ανάπτυξθ των υφιςτάμενων. Οι
δράςεισ που ζχουν τροχοδρομθκεί για υλοποίθςθ μζςα από τα επιχειρθςιακά
προγράμματα τθσ περιόδου 2014-2020, καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα καινοτόμων
επιχειριςεων ςε όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ τουσ. Συγκεκριμζνα προωκείται θ
υλοποίθςθ προγραμμάτων που αφοροφν το ςτάδιο τθσ ζρευνασ ςε επιχειριςεισ
αλλά και το ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ καινοτόμων προϊόντων, υπθρεςιϊν και
διεργαςιϊν από τισ επιχειριςεισ.
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4.3.3. Ανάπτυξθ του κατάλλθλου υποςτθρικτικοφ πλαιςίου / υποδομϊν
για τθ λειτουργία καινοτόμων επιχειριςεων
Οι καινοτόμεσ επιχειριςεισ επικεντρϊνονται ςτθν προςταςία και αξιοποίθςθ τθσ
διανοθτικισ τουσ ιδιοκτθςίασ, κακϊσ και ςτθν ταχεία ανάπτυξθ και
δραςτθριοποίθςθ τουσ ςτθ διεκνι αγορά. Θ ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικισ
καινοτομίασ απαιτεί γνϊςεισ, εμπειρίεσ κατάλλθλθ δικτφωςθ και αριςτεία ςε
διεκνζσ επίπεδο. Σε αυτό το πλαίςιο, εξετάηεται θ δθμιουργία ενόσ Κζντρου
Επιχειρθματικισ Καινοτομίασ (BIC - Business Innovation Center), διαπιςτευμζνου
από το Δίκτυο Ευρωπαϊκϊν Επιχειρθματικϊν Κζντρων Καινοτομίασ (EBN)29 , το
οποίο κα λειτουργεί υποςτθρικτικά προσ τισ καινοτόμεσ επιχειριςεισ ςτθν
προςπάκειά διεκνοποίθςθσ και δικτφωςθσ τουσ με επιχειριςεισ άλλων κρατϊν
μελϊν κακϊσ και ενθμζρωςθ τουσ αναφορικά με τισ νζεσ τάςεισ και πρακτικζσ που
επικρατοφν ςτο παγκόςμιο γίγνεςκαι. Με τθν ζμπρακτθ υποςτιριξθ του Κζντρου
Επιχειρθματικισ Καινοτομίασ κα προςφζρονται ευκαιρίεσ ςυνεργαςίασ και
δικτφωςθσ ςτισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ, αναπτφςςοντασ ζνα εκνικό οικοςφςτθμα
καινοτομίασ. Βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιτυχι δθμιουργία του οικοςυςτιματοσ
καινοτομίασ είναι θ δθμιουργία και θ διευκόλυνςθ χριςθσ υποδομϊν που κα
παρζχουν ςυςτιματα προθγμζνθσ τεχνολογίασ ϊςτε να προςφζρουν ςτισ τοπικζσ
29

European Business and Innovation Centers Network

επιχειριςεισ τθ δυνατότθτα γριγορθσ καταςκευισ πρωτοτφπων ςε ςυγκριτικά
χαμθλό κόςτοσ ϊςτε να καταςτιςει τισ κυπριακζσ επιχειριςεισ πιο ανταγωνιςτικζσ.
Δεδομζνων των πιο πάνω αναγκϊν, προωκείται επίςθσ θ ανάπτυξθ και λειτουργία
ενόσ Εκνικοφ Γραφείου Μεταφοράσ Τεχνολογίασ που κα παρζχει υπθρεςίεσ, ϊςτε
να καλυφτεί το πλιρεσ φάςμα αναγκϊν των ερευνθτϊν, ερευνθτικϊν οργανιςμϊν
και επιχειριςεων για προςταςία, διαχείριςθ και αξιοποίθςθ δικαιωμάτων
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και αποτελεςμάτων ζρευνασ.

Δράςεισ για Επιχειρθματικι Καινοτομία:
Διαμόρφωςθ του κατάλλθλου κεςμικοφ πλαιςίου
 Επανεξζταςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου για δθμιουργία εταιρειϊν από
πανεπιςτιμια – τεχνοβλαςτϊν.
 Ρροϊκθςθ τθσ νζασ διαδικαςίασ για δθμιουργία Συμπράξεων καινοτομίασ όπωσ
προβλζπεται ςτθν οδθγία 2014/24/ΕΕ.
 Ανακεϊρθςθ / ενίςχυςθ του πλαιςίου προςταςίασ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ
(Intellectual Property) και εξαςφάλιςθσ δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ
(διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ , βιομθχανικοφ ςχεδίου και εμπορικοφ ςιματοσ).
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Παροχι κινιτρων για ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ
 Αξιολόγθςθ τθσ δυνατότθτασ εξορκολογιςμοφ των δομϊν & κινιτρων για
κζματα καινοτομίασ ζρευνασ και τεχνολογίασ
 Βελτίωςθ του Σχεδίου Ενίςχυςθσ Επιχειρθματικισ Καινοτομίασ.
 Χριςθ υπολογιςτικοφ νζφουσ από ΜμΕ.
 Ρακζτα / Κουπόνια Καινοτομίασ.
 Ρρογράμματα για ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ ςε υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ και
νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ
 Διερεφνθςθ Βιομθχανικισ Τεχνολογίασ / Τεχνογνωςίασ,
 Επιχειρθματικι Αριςτεία: EUROSTARS Κφπρου
 ΘΟRΙΗΟΝ 2020 / SME Instrument – 2θ Ευκαιρία.
Ανάπτυξθ του κατάλλθλου υποςτθρικτικοφ πλαιςίου / υποδομϊν για
λειτουργία καινοτόμων επιχειριςεων
 Δθμιουργία και Λειτουργία ενόσ Κζντρου Μεταφοράσ Τεχνολογίασ –Technology
Transfer Center
 Αξιοποίθςθ πανεπιςτθμιακϊν εργαςτθρίων από τθν επιχειρθματικι κοινότθτα
 Οικίεσ Καινοτομίασ
 Δθμιουργία και Λειτουργία Κζντρου Επιχειρθματικισ Καινοτομίασ.
 Σχζδιο δθμιουργίασ ςυςτάδων επιχειριςεων (Clusters)
 Ρροςζλκυςθ ερευνθτικοφ ταλζντου
 Ενίςχυςθ γραφείων διαςφνδεςθσ
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Περαιτζρω πλθροφορίεσ για τισ πιο πάνω δράςεισ κακϊσ και χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ περιλαμβάνονται ςτο Σχζδιο Δράςθσ (Συνθμμζνο 1)

4

• Ενίςχυςθ Πρόςβαςθσ ςτθν
Χρθματοδότθςθ

4.4. Άξονασ Προτεραιότητασ 4 – Ενίςχυςη Πρόςβαςησ ςτην χρηματοδότηςη
Μια από τισ κυριότερεσ προκλιςεισ για ενίςχυςθ τθσ
επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ
αποτελεί
θ
αδυναμία
πρόςβαςθσ
ςε
χρθματοδοτικά
κεφάλαια, τα οποία κα επζτρεπαν τόςο τθ
92% Κυπρίων κεωροφν
δθμιουργία νζων επιχειριςεων όςο και τθν
τθν εξαςφάλιςθ
χρθματοδότθςθσ ωσ
ανάκαμψθ και επζκταςθ υφιςτάμενων
απαραίτθτθ
προχπόκεςθ
μονάδων μζςα από τθν υλοποίθςθ νζων
για τθν ζναρξθ
επενδφςεων. Θ πρόκλθςθ αυτι είναι εμφανισ
λειτουργίασ τθσ
ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ, με εντονότερα
επιχείρθςθσ τουσ
ωςτόςο τα ςθμάδια ςε χϊρεσ όπου θ
οικονομικι κρίςθ και οι ςυνζπειεσ αυτισ
οδιγθςαν ςτθν ανάγκθ για αναδιάρκρωςθ και
εξυγίανςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα.
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Ραράδειγμα των πιο πάνω και ο χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ τθσ Κφπρου όπου οι
εκτεταμζνεσ ρυκμίςεισ και μεταρρυκμίςεισ που πραγματοποιικθκαν από το 2013 κι
ζπειτα είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ ςυρρίκνωςθ τθσ δανειοδοτικισ δραςτθριότθτασ,
αυςτθρότερουσ όρουσ χρθματοδότθςθσ, τόςο ωσ προσ το κόςτοσ δανειςμοφ όςο και
ωσ προσ τισ απαιτιςεισ εγγυιςεων, αλλά και αποφυγι ανάλθψθσ κινδφνου εκ
μζρουσ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, κακιςτϊντασ τθν πρόςβαςθ ςτθ
χρθματοδότθςθ ακόμθ δυςκολότερθ. Εντονότερο εντοπίηεται το κενό ςτθν κάλυψθ
των αναγκϊν για χρθματοδότθςθ που παρουςιάηουν οι μικρζσ και νζεσ
επιχειριςεισ, οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ ζρευνασ και
τθσ καινοτομίασ κακϊσ και επιχειριςεισ που επικυμοφν να επεκτακοφν ςε νζεσ
αγορζσ30.
Θ ανάγκθ για αντιμετϊπιςθ τθσ δυςτοκίασ εκ μζρουσ των χρθματοπιςτωτικϊν
ιδρυμάτων να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ των επιχειριςεων αυτϊν αλλά και τθσ
ανεπαρκοφσ μζχρι ςιμερα ςτιριξθσ τθσ ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν μορφϊν
χρθματοδότθςθσ, κρίνεται ςιμερα επιτακτικότερθ από ποτζ. Στο πλαίςιο τθσ
30

European Commission non-paper on the SME Window of the European Fund for Strategic
Investments (EFSI), April 2015

παροφςασ Διλωςθσ Ρολιτικισ θ κυβζρνθςθ καλείται να προωκιςει τα κατάλλθλα
εκείνα μζτρα που κα διαςφαλίςουν τθ μζγιςτθ και αποτελεςματικότερθ δυνατι
αξιοποίθςθ όλων των διακζςιμων κονδυλίων που μποροφν να εξαςφαλίςουν οι
επιχειριςεισ, τόςο από τα προγράμματα και ταμεία τθσ ΕΕ όςο και από
ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ. Ραράλλθλα, καλείται να αναπτφξει ι να
ςτθρίξει τθν ανάπτυξθ νζων κατάλλθλων μθχανιςμϊν που να ανταποκρίνονται ςτισ
ςφγχρονεσ και διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ τθσ
επιχειρθματικισ κοινότθτασ, και να ςυμβάλλουν ςτθν ενεργοποίθςθ και
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ όλων των διακζςιμων πόρων, περιλαμβανομζνων των
αδρανϊν ιδιωτικϊν κεφαλαίων.

4.4.1. Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)
Σθμαντικι πθγι κάλυψθσ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν των κυπριακϊν
επιχειριςεων αποτελεί θ εκνικι κατανομι κονδυλίων από τα Ταμεία τθσ ΕΕ, θ
οποία ςτοχεφει ςτθν εφαρμογι αλλά και ςυμβολι τθσ Κφπρου ςτισ αναπτυξιακζσ
πολιτικζσ τθσ ΕΕ όπωσ θ Ρολιτικι Συνοχισ. Τα κονδφλια αυτά διοχετεφονται ςτισ
κυπριακζσ επιχειριςεισ μζςω ςτοχευμζνων ςχεδίων χορθγιϊν αλλά και με τθ χριςθ
κατάλλθλων χρθματοδοτικϊν εργαλείων.
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Κατά τθν περίοδο 2007-2013, περίπου 1100 επιχειριςεισ ςτθρίχκθκαν άμεςα από
τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα ςχζδια χορθγιϊν που ςυγχρθματοδοτικθκαν από και τθν
Κυπριακι Δθμοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ).
Τα ςχζδια αυτά ςτόχευαν, μεταξφ άλλων, ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ,
με ζμφαςθ ςε ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ όπωσ οι νζοι και οι γυναίκεσ, ςτθν
τεχνολογικι αναβάκμιςθ του μεταποιθτικοφ τομζα, ςτθν αναβάκμιςθ του
τουριςτικοφ προϊόντοσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ.
Επιπλζον, με τθν εφαρμογι για πρϊτθ φορά τθσ κοινοτικισ πρωτοβουλίασ JEREMIE,
πζραν των 450 πρόςκετων επιχειριςεων επωφελικθκαν από το δανειακό προϊόν
επιμεριςμοφ ρίςκου το οποίο είχε διατεκεί μζςω επιλεγμζνου χρθματοπιςτωτικοφ
διαμεςολαβθτι.
Για τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο 2014-2020, ποςό περίπου €73 εκ. ζχει
προκαταρτικά δεςμευκεί για τθν προϊκθςθ μζτρων που κα ςτοχεφουν και πάλι
ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ, ενϊ
μεγάλθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςτιριξθ των επιχειριςεων για ςυμμετοχι τουσ ςε
δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και καινοτομίασ με αντίςτοιχθ προκαταρτικι δζςμευςθ
επιπλζον κονδυλίων φψουσ περίπου €57 εκ. Οι πόροι αυτοί, μζςα από τθν
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τουσ, μποροφν να ζχουν ορατά αποτελζςματα ςτθν
ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των
κυπριακϊν επιχειριςεων. Σθμαντικι προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι θ αξιοποίθςθ

ςχετικϊν εμπειριϊν του πρόςφατου παρελκόντοσ, ςτθ βάςθ κυρίωσ των
αποτελεςμάτων τθσ εκ των υςτζρων αξιολόγθςθσ επιλεγμζνων ςχεδίων του ΥΕΕΒΤ
τα οποία υλοποιικθκαν κατά τθν περίοδο 2007-2013, θ οποία εντοπίηει βαςικζσ
αδυναμίεσ ςτθ ςυμμετοχι και υλοποίθςθ των εν λόγω ςχεδίων και προβαίνει ςε
ειςθγιςεισ για βελτιϊςεισ αντίςτοιχων και νζων ςχεδίων για τθν περίοδο 20142020. Θ καλφτερθ ςτόχευςθ, θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν για διευκόλυνςθ τθσ
ςυμμετοχισ ςτα ςχζδια, θ επιτάχυνςθ των ςταδίων ζγκριςθσ και καταβολισ των
ςχετικϊν πλθρωμϊν, θ εμπλοκι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν αξιολόγθςθ των
προτάςεων και θ προϊκθςθ νζων μζτρων είναι μερικζσ από τισ κφριεσ ειςθγιςεισ
τθσ μελζτθσ.
Επιςθμαίνεται πρόςκετα θ ζμφαςθ θ οποία προςδίδεται από τθν ίδια τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςτθ χριςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων ζναντι των
«παραδοςιακϊν» μθ-επιςτρεπτζων δθμόςιων επιχορθγιςεων, λόγω των
πλεονεκτθμάτων που παρουςιάηουν τα εν λόγω εργαλεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται
θ ανακυκλοφμενθ διάςταςι τουσ, θ δυνατότθτα κινθτοποίθςθσ και μόχλευςθσ
επιπρόςκετων δθμόςιων ι ιδιωτικϊν ςυν-επενδφςεων, αλλά και θ αυξθμζνθ
αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα ςτθ διάκεςθ δθμόςιων πόρων. Ο
ςχεδιαςμόσ νζων χρθματοδοτικϊν εργαλείων τα οποία κα ςτθριχκοφν από τα ΕΔΕΤ
2014-2020 κα βαςιςτεί ςτα αποτελζςματα ςχετικισ εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ,
βάςθ των ςχετικϊν Κανονιςμϊν τθσ ΕΕ.
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4.4.2. Ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ και Ανταγωνιςτικά Προγράμματα
Άλλθ μία ςθμαντικι κοινοτικι πθγι χρθματοδότθςθσ για τισ επιχειριςεισ αποτελεί
θ ςυμμετοχι ςτα ανταγωνιςτικά προγράμματα τα οποία ςυμβάλουν ςτθν
υλοποίθςθ των πολιτικϊν τθσ ΕΕ. Οι ςχετικζσ προτάςεισ υποβάλλονται από τισ
ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ ι άλλουσ φορείσ απευκείασ ςτθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι, χωρίσ τθν παρζμβαςθ των κεςμϊν του κράτουσ μζλουσ, και
αξιολογοφνται ςε ανταγωνιςτικι βάςθ με αντίςτοιχεσ προτάςεισ από άλλα κράτθ
μζλθ τθσ ΕΕ. Σφμφωνα με εκτίμθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ευρωπαϊκϊν
Ρρογραμμάτων, Συντονιςμοφ και Ανάπτυξθσ (ΓΔ ΕΡΣΑ) αναμζνεται ότι θ Κφπροσ κα
αντλιςει ςυνολικά μζχρι και €250-300 εκ. από τα κονδφλια που είναι διακζςιμα
μζςω των Ευρωπαϊκϊν Ανταγωνιςτικϊν Ρρογραμμάτων για τθν περίοδο 2014-2020,
βελτιϊνοντασ ελαφρϊσ τθ ςυμμετοχι τθσ ςε ςχζςθ με τθν περίοδο 2007-2013 κατά
τθν οποία είχαν αντλθκεί περίπου €200 εκ. από κυπριακοφσ φορείσ που
ςυμμετείχαν ςτα εν λόγω Ρρογράμματα. Σθμαντικό μζροσ του νζου ποςοφ δφναται
να διοχετευτεί και πάλι προσ τθν επιχειρθματικι κοινότθτα, μζςω προγραμμάτων
όπωσ το Ρρόγραμμα για τθν Ανταγωνιςτικότθτα των Μικρϊν και Μεςαίων
Επιχειριςεων (COSME) και το Ρρόγραμμα Ορίηοντασ 2020.

Ιδιαίτερα κακοριςτικόσ προσ το ςτόχο αυτό είναι βζβαια ο ρόλοσ του κράτουσ και θ
ςυμβολι του ςε ότι αφορά τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι παροχι πλθροφόρθςθσ
προσ τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ για τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ που
παρζχονται και τισ προχποκζςεισ για ςυμμετοχι ςε αυτζσ. Επίςθσ ςθμαντικι
κρίνεται και θ ςυμμετοχι των ίδιων των κυβερνθτικϊν φορζων ςτα εν λόγω
Ρρογράμματα, ςε ςυνεργαςία με ιδιωτικοφσ φορείσ. Ζνα από τα κενά που
εντοπίηονται ςτθν Κφπρο, αφορά τθ μθ ενεργοποίθςθ και ςυμμετοχι του
τραπεηικοφ τομζα ςτα προγράμματα αυτά (π.χ. COSME, HORIZON), ςυμμετοχι από
τθν οποία κα μποροφςαν κατ’ επζκταςθ να επωφελθκοφν οι επιχειριςεισ.
4.4.3. Χρθματοδότθςθ μζςω τραπεηϊν
Κφρια πθγι κάλυψθσ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν των επιχειριςεων αποτελοφν
τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ. Ππωσ προαναφζρκθκε, αυτζσ οι
χρθματοδοτικζσ δυνατότθτεσ φαίνεται να περιορίηονται ςθμαντικά μετά το 2013 και
τισ αποφάςεισ για εξυγίανςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα τθσ Κφπρου.
Ραράλλθλα, θ ςθμαντικι πτϊςθ ςτθν αξία των ακινιτων ςυνζβαλε ςτθν αδυναμία
εκ μζρουσ των ιδίων των επιχειριςεων, και κυρίωσ των μικρϊν, για παροχι των
απαιτοφμενων εγγυιςεων.
Ρζραν τθσ δυςτοκίασ των τραπεηϊν να ανταποκρικοφν με ιδίουσ πόρουσ ςτισ
χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, λόγω των πιο πάνω
περιοριςμϊν, κατϊτερθ των προςδοκιϊν φαίνεται να είναι και θ μζχρι ςιμερα
ςυμμετοχι των περιςςοτζρων ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα χρθματοδοτικά εργαλεία
τα οποία τυγχάνουν τθσ ςτιριξθσ τθσ κυβζρνθςθσ. Ραράδειγμα, το Ταμείο
Επιχειρθματικότθτασ Κφπρου (ΤΕΚ) το οποίο, παρά το ότι αποτελεί ζνα από τα κφρια
εργαλεία που προςφζρει θ Κυπριακι Δθμοκρατία για ςτιριξθ των μικρομεςαίων
επιχειριςεων, μόνο ζνα χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα ςυμμετζχει μζχρι ςτιγμισ.
Αντίκετα, πολφ μεγαλφτερο είναι το ενδιαφζρον των κυπριακϊν
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων για αξιοποίθςθ πόρων με απευκείασ δανειςμό από
τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, ςτθ βάςθ κυβερνθτικϊν εγγυιςεων.
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Είναι εμφανισ θ ανάγκθ για μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των τραπεηϊν ςτθν κάλυψθ
των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν των μικρομεςαίων επιχειριςεων, με τθν ανάπτυξθ
ςχετικισ εμπειρογνωμοςφνθσ αλλά και τον ςχεδιαςμό και διάκεςθ νζων εργαλείων
κατάλλθλα προςαρμοςμζνων ςτισ ανάγκεσ των κυπριακϊν επιχειριςεων. Θ
ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίεσ, θ
περαιτζρω ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν τόςο με τθν κυβζρνθςθ αλλά και με άλλουσ μθτραπεηικοφσ φορείσ, μπορεί να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθ δθμιουργία ενόσ
ευνοϊκότερου περιβάλλοντοσ για δθμιουργία και ανάπτυξθ νζων επιχειριςεων.

4.4.4. Εναλλακτικζσ μορφζσ και πθγζσ χρθματοδότθςθσ
Υπό τισ παροφςεσ δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και το υψθλό επίπεδο των μθ
εξυπθρετοφμενων δανείων, οι εμπορικζσ τράπεηεσ εμφανίηονται πλζον απρόκυμεσ
να παρζχουν νζα δάνεια προσ τισ επιχειριςεισ, κυρίωσ όταν αυτζσ κεωροφνται
υψθλοφ κινδφνου. Το κενό αυτό δεν προκφπτει μόνο από πλευράσ προςφοράσ αλλά
και ηιτθςθσ. Ρζραν τθσ ζλλειψθσ επαρκοφσ εμπειρογνωμοςφνθσ εκ μζρουσ του
δθμόςιου τομζα, για προϊκθςθ και ανάπτυξθ των κατάλλθλων μθχανιςμϊν,
ζλλειψθ παρουςιάηεται και ςε ότι αφορά τθν επίγνωςθ των επιχειριςεων ςτο
ςφνολό τουσ ωσ προσ τον τρόπο λειτουργίασ των εναλλακτικϊν αυτϊν μθχανιςμϊν
και του πωσ μποροφν να επωφελθκοφν από αυτοφσ, ζναντι του παραδοςιακοφ
τρόπου χρθματοδότθςθσ τουσ μζςω τραπεηικοφ δανειςμοφ. Ραρά το κενό που
εντοπίηεται, τα τελευταία χρόνια ζχουν αρχίςει να αναπτφςςονται οριςμζνεσ
πρωτοβουλίεσ από τον ιδιωτικό τομζα, όπωσ για παράδειγμα θ δθμιουργία του
πρϊτου Κυπριακοφ Δικτφου Επιχειρθματικϊν Αγγζλων (CYBAN), θ λειτουργία τθσ
πλατφόρμασ χρθματοδότθςθσ από το πλικοσ (crowdfunding) “We Hug A Cause”,
αλλά και θ ανάπτυξθ ςυναλλαγϊν με επιχειρθματικά κεφάλαια (venture capital)
από μικρό αρικμό εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Κφπρο.
Σθμαντικι προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, και ςυγκεκριμζνα για ςκοποφσ ανάπτυξθσ
τθσ αγοράσ Επιχειρθματικϊν Κεφαλαίων (VC) ςτθν Κφπρο, ιταν θ υιοκζτθςθ του
περί Οργανιςμϊν Εναλλακτικϊν Επενδφςεων Νόμου του 2014, ςτο πλαίςιο
εναρμόνιςθσ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ. Ο Νόμοσ, μζςα
από τθ δθμιουργία ενόσ καινοφργιου κεςμικοφ πλαιςίου για τθν ίδρυςθ και
λειτουργία των εν λόγω οργανιςμϊν, ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και
τθσ προςταςίασ των επενδφςεων.
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Επίςθσ ςθμαντικζσ, είναι οι ενζργειεσ που λαμβάνονται ςτο παρόν ςτάδιο, ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο, για διερεφνθςθ των δυνατοτιτων αλλά και των κινδφνων που
ςχετίηονται με τθν αγορά και τθ χρθματοδότθςθ που πραγματοποιείται μζςω τθσ
μεκόδου crowdfunding για αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων ρυκμιςτικϊν πλαιςίων
ςτα κράτθ μζλθ και τθσ εφαρμοςιμότθτασ του crowdfunding ςε αυτά, κακϊσ και
γενικότερα για τθν προςτικζμενθ αξία που κα είχε θ ενςωμάτωςθ του crowdfunding
ςτισ δράςεισ πολιτικισ τθσ ΕΕ, ενδεχομζνωσ μζςω τθσ υιοκζτθςθσ ενόσ ευρωπαϊκοφ
νομοκετικοφ πλαιςίου. Τα αποτελζςματα τθσ ςχετικισ μελζτθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ κα είναι ζτοιμα εντόσ του 2016, οπόταν και αναμζνεται να αξιολογθκοφν
και να αξιοποιθκοφν αναλόγωσ ςε εκνικό επίπεδο ςτο πλαίςιο διερεφνθςθσ τθσ
καταλλθλότθτασ αλλά και εφαρμοςιμότθτασ του crowdfunding ςτθν Κφπρο.
Θ περιοριςμζνθ διακεςιμότθτα "κεφαλαίων επιχειρθματικοφ κινδφνου" λειτουργεί
ωσ εμπόδιο για επανεκκίνθςθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ, δεδομζνου ότι μια ςειρά
ζργων τα οποία κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ,
κακυςτεροφν ι ζχουν ματαιωκεί λόγω ζλλειψθσ χρθματοδότθςθσ. Θ ςτιριξθ λοιπόν

από τθν κυβζρνθςθ τόςο υφιςτάμενων όςο και νζων πρωτοβουλιϊν εκ μζρουσ του
ιδιωτικοφ τομζα, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ του ενδεχομζνου ςυμμετοχισ τθσ ίδιασ
τθσ κυβζρνθςθσ ςε νζουσ μθχανιςμοφσ εναλλακτικισ χρθματοδότθςθσ, για κάλυψθ
επενδφςεων υψθλοφ ρίςκου αλλά παράλλθλα και υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ,
τίκεται ωσ προτεραιότθτα για τθν κυπριακι κυβζρνθςθ. Για το ςκοπό αυτό
απαιτείται αξιολόγθςθ τόςο των αναγκϊν όςο και τθσ καταλλθλότθτασ των
εναλλακτικϊν μθχανιςμϊν που προτείνονται, κακϊσ και των αναγκαίων ρυκμίςεων
(π.χ. νομικισ φφςθσ) ι μεταρρυκμίςεων (π.χ. πρόςκετα φορολογικά κίνθτρα) που
ενδεχομζνωσ να απαιτοφνται για υιοκζτθςθ και εφαρμογι νζων μθχανιςμϊν.

Δράςεισ για Ενίςχυςθ τθσ Πρόςβαςθσ ςτθν Χρθματοδότθςθ:
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Βελτιςτοποίθςθ
Αξιοποίθςθσ
Συγχρθματοδοτοφμενων
και
Ανταγωνιςτικϊν Προγραμμάτων τθσ ΕΕ
 Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν για διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτα
ςυγχρθματοδοτοφμενα ςχζδια
 Βελτίωςθ/απλοποίθςθ του πλαιςίου εφαρμογισ των ςυγχρθματοδοτοφμενων
ςχεδίων
 Επαναςτοχοκζτθςθ
των
ςχεδίων
χορθγιϊν
για
ενίςχυςθ
τθσ
επιχειρθματικότθτασ
 Ρρόςβαςθ
ςτθ
χρθματοδότθςθ
για
ανάπτυξθ
νζων
μορφϊν
επιχειρθματικότθτασ (π.χ. κοινωνικι)
 Αξιολόγθςθ δυνατοτιτων ςυνεργαςίασ (π.χ. ςυν-επζνδυςθσ) με ιδιωτικό τομζα
για ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικισ αξιοποίθςθσ των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων
(ςτο πλαίςιο τησ εκ των προτζρων αξιολόγηςησ για εφαρμογή χρηματοδοτικϊν
εργαλείων με τη ςτήριξη των ΕΔΕΤ)
 Συνεργαςία με χρθματοπιςτωτικό τομζα για ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικισ
αξιοποίθςθσ των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων που διατίκενται μζςω εκνικϊν
προγραμμάτων
 Ρεραιτζρω προϊκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ κυπριακϊν φορζων,
ςυμπεριλαμβανομζνων των κυβερνθτικϊν, ςτα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιςτικά
Ρρογράμματα
 Συμπλθρωματικι χορθγία ΙΡΕ ςε δικαιοφχουσ φορείσ του Ρρογράμματοσ
HORΙZON 2020
Αποτελεςματικότερθ ςυμμετοχι των τραπεηϊν ςτθν κάλυψθ των
χρθματοδοτικϊν αναγκϊν των επιχειριςεων
 Αναγνϊριςθ «πιςτοποιθτικϊν» ςυμμετοχισ (labels) επιχειριςεων
ευρωπαϊκά προγράμματα
 Ενκάρρυνςθ για ςυμμετοχι τραπεηϊν ςε ευρωπαϊκά προγράμματα
 Ενίςχυςθ των χρθματοοικονομικϊν γνϊςεων των επιχειριςεων

ςε

Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν χρθματοδότθςθσ
 Ενθμερωτικά προγράμματα για εναλλακτικζσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ
 Σχζδια χορθγιϊν για ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν χρθματοδότθςθσ
 Ανάπτυξθ Ταμείων Επιχειρθματικϊν Κεφαλαίων (Venture Capital)
 Εξζταςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και αξιολόγθςθ των αναγκϊν για ανάπτυξθ
αγοράσ crowdfunding ςτθν Κφπρο
(ςτη βάςη νομικοφ πλαιςίου και ςχετικϊν κατευθφνςεων που αναμζνεται να
καθοριςτοφν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
 Αξιολόγθςθ Δθμιουργίασ Οργανιςμοφ Χρθματοδότθςθσ Επιχειριςεων
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Περαιτζρω πλθροφορίεσ για τισ πιο πάνω δράςεισ, κακϊσ και χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ, περιλαμβάνονται ςτο Σχζδιο Δράςθσ (Συνθμμζνο 1)

5

• Διευκόλυνςθ Πρόςβαςθσ ςτισ
Αγορζσ

4.5 Άξονασ Προτεραιότητασ 5 – Διευκόλυνςη Πρόςβαςησ ςτισ Αγορέσ
Δεδομζνου του μικροφ μεγζκουσ τθσ
κυπριακισ αγοράσ, οι επιχειριςεισ και
Μεγαλφτερθ
αναπτφξθ του
κυρίωσ οι νζεσ επιχειριςεισ επιβάλλεται να
κφκλου
εργαςιϊν
διευρφνουν τθν δραςτθριοποίθςθ τουσ και
ςε νζεσ αγορζσ.
Θ
επζκταςθ
των
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων εκτόσ ςυνόρων αποτελεί
Διεκνοποίθςθ
δραςτθριοτιτων
δφςκολο εγχείρθμα κυρίωσ για τισ μικρζσ
επιχειριςεισ, αφοφ δεν διακζτουν τουσ
Ιςχυρι
ςυςχζτιςθ
Μαγαλφτερθ
μεταξφ
απαιτοφμενουσ οικονομικοφσ πόρουσ και
ανάπτυξθ
διεκνοποίθςθσ
ανκράπινου
και
δυναμικοφ
διαςυνδζςεισ
για
πρόςβαςθ
ςε
καινοτομίασ
επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ, νζουσ ςυνεργάτεσ
και για ανοίγματα ςε ξζνεσ αγορζσ. Οι
δυςκολίεσ αυτζσ πολλαπλαςιάηονται όςο
αυξάνεται θ ζνταςθ τθσ διεκνοποίθςθσ και ο αρικμόσ των ξζνων αγορϊν ςτισ οποίεσ
ςτοχεφει να ειςζλκει μια επιχείρθςθ.
Θ διεκνοποίθςθ παρζχει ςτουσ επιχειρθματίεσ τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε
διευρυμζνο πελατολόγιο, και προμθκευτζσ κακϊσ και τθν δυνατότθτα επαφισ με
νζεσ τεχνολογίεσ. Αποτελεί, επίςθσ βαςικό εφόδιο για αφξθςθ των επιδόςεων μιασ
επιχείρθςθσ, ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ και ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ.
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Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΕ 31 . υπάρχει κετικι ςυςχζτιςθ του βακμοφ
διεκνοποίθςθσ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων και τθσ ικανότθτασ των
επιχειριςεων να καινοτομοφν. Είναι απαραίτθτο να λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα
τα οποία κα αυξιςουν τθν διεκνοποίθςθ των επιχειριςεων οφτωσ ϊςτε να
31

Ζκκεςθ «Διεθνοποίηςη ευρωπαϊκϊν ΜΜΕ» (Internationalisation of European SMEs), Δεκζμβριοσ
2009, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/marketaccess/internationalisation/index_en.htm.

απελευκερωκεί το δυναμικό των ΜμΕ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ανάπτυξθ και να
δθμιουργθκοφν κζςεισ εργαςίασ.
Θ Κφπροσ, παρά το γεγονόσ ότι ωσ νθςί είναι γεωγραφικά απομονωμζνθ, αποτελεί
μζλοσ τθσ ΕΕ και κατ’ επζκταςθ μίασ αγοράσ με 14 τρισ ευρϊ ΑΕΡ και 500 εκ.
καταναλωτϊν ςτθν οποία μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ οι κυπριακζσ επιχειριςεισ.
Σφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία του Ευρωβαρομζτρου 32 , 27% των κυπριακϊν
επιχειριςεων ζχουν πραγματοποιιςει εξαγωγζσ ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ τα τελευταία τρία
χρόνια (ςυγκριτικά ο μζςοσ όροσ ςτθν ΕΕ είναι 30%). Ενϊ, 23% των κυπριακϊν
επιχειριςεων ζχουν πραγματοποιιςει εξαγωγζσ ςε τρίτεσ χϊρεσ τα τελευταία τρία
χρόνια (ςυγκριτικά ο μζςοσ όροσ ςτθν ΕΕ είναι 20%).
Είναι αναγκαίο να αυξθκεί τόςο ο αρικμόσ των επιχειριςεων που πραγματοποιοφν
εξαγωγζσ ςτο εξωτερικό όςο και ο όγκοσ των εξαγωγϊν των υφιςτάμενων
εξαγωγικϊν επιχειριςεων.
Θ εξωςτρζφεια των επιχειριςεϊν είναι αλλθλζνδετθ με μια ςειρά εςωτερικϊν και
εξωτερικϊν παραγόντων που επθρεάηουν τθν επιτυχι διαςφνδεςι τουσ με τισ
αγορζσ. Συγκεκριμζνα, οι κφριεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι ΜΜΕ ςε ςχζςθ
με τθν αξιοποίθςθ τθσ παγκόςμιασ αγοράσ ςχετίηονται με τθν πρόςβαςθ ςε
πλθροφορίεσ τθσ αγοράσ, τον εντοπιςμό πικανϊν πελατϊν, τθν εξεφρεςθ των
κατάλλθλων εταίρων και τθ διαςφάλιςθ τθσ απαραίτθτθσ χρθματοδότθςθσ. Είναι
επίςθσ γεγονόσ ότι οι επιχειριςεισ ςτθν προςπάκεια τουσ για διεκνοποίθςθ, πρζπει
να αντιμετωπίςουν περίπλοκα κζματα όπωσ θ ςυμμόρφωςθ με τια απαιτιςεισ τθσ
αλλοδαπισ νομοκεςίασ (π.χ. δίκαιο των ςυμβάςεων, τελωνειακοί κανόνεσ, τεχνικοί
κανονιςμοί και πρότυπα, θ διαχείριςθ τθσ μεταφοράσ τεχνολογίασ και θ προςταςία
δικαιωμάτων διανοθτικισ ι βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ) ενϊ ςυνικωσ διακζτουν
λιγότερουσ πόρουσ από τισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ για να αντιμετωπίςουν
τζτοιου είδουσ προκλιςεισ.
Σφμφωνα με διεκνείσ οργανιςμοφσ όπωσ θ Ραγκόςμια Τράπεηα33 και ο ΟΑΣΕ34, οι
κυπριακζσ επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν ςυγκριτικά ψθλότερα κόςτθ, τόςο ςε χρόνο
αλλά και χριμα, ςτισ διαδικαςίεσ ςχετικζσ με τισ εξαγωγζσ. Επίςθσ, άλλοι τομείσ που
χρίηουν βελτίωςθσ ςφμφωνα με τον ΟΑΣΕ είναι αυτόσ τθσ πλθροφόρθςθσ, του
πλαιςίου διακυβζρνθςθσ και τθσ διαβοφλευςθσ με τθν κοινότθτα των εξαγωγικϊν
επιχειριςεων ςτθ διαμόρφωςθ πολιτικισ.

σελ.

51

32

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Φλασ Ευροβαρόμετρο 421, Διεκνοποίθςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων,
2015
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instrument
s/FLASH/surveyKy/2090
33
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/cyprus#close
34
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Σφμφωνα και πάλι με τα αποτελζςματα του Ευρωβαρομζτρου, ιδιαίτερα βοθκθτικά
ςτθν προςπάκεια των κυπριακϊν επιχειριςεων για ενίςχυςθ τθσ
δραςτθριοποίθςθσ τουσ ςτο εξωτερικό κα είναι θ παροχι ςτοχευμζνων
επιχορθγιςεων και επιδοτιςεων (ΚΥ 60% vs. ΕΕ 30%), θ παροχι φορολογικϊν
κινιτρων (ΚΥ 34% vs. ΕΕ 28%), θ υποςτιριξθ για εφρεςθ επιχειρθματικϊν
ςυνεργατϊν και δικτφωςθ (ΚΥ 29% vs. ΕΕ 27%) και θ παροχι ευκαιριϊν για
ςυμμετοχι ςε διεκνείσ εμπορικζσ εκκζςεισ (ΚΥ 17% vs. ΕΕ 20%).
Οι δράςεισ που εντάςςονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Διλωςθσ Ρολιτικισ και
ςτοχεφουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των πιο πάνω ηθτθμάτων, αφοροφν τουσ ακόλουκουσ
τομείσ παρζμβαςθσ.
4.5.1. Ενίςχυςι εξωςτρζφειασ κυπριακϊν επιχειριςεων
Για να μπορζςουν οι επιχειριςεισ να αποκτιςουν εξαγωγικό προςανατολιςμό
απαιτείται, μεταξφ άλλων, θ επιμόρφωςθ και κακοδιγθςθ των Κφπριων
επιχειρθματιϊν ςε κζματα ενίςχυςθσ τθσ εξαγωγικισ ικανότθτασ των επιχειριςεων
τουσ. Αυτό κα επιτευχκεί μζςω τθσ προϊκθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςε
κζματα διεκνοποίθςθσ, εξαγωγϊν και διεκνοφσ εμπορίου.
Ρροσ αυτι τθ κατεφκυνςθ απαιτείται ο εντοπιςμόσ των τομζων και κατ’ επζκταςθ
των προϊόντων ι και υπθρεςιϊν ςτα οποία θ Κφπροσ κατζχει ςυγκριτικό
πλεονζκτθμα ζναντι των ανταγωνιςτϊν τθσ. Ραράλλθλα, ο εντοπιςμόσ ελκυςτικϊν
αγορϊν για τθν κυπριακι επιχειρθματικι κοινότθτα, ςε ςυνδυαςμό με τθν
πραγματοποίθςθ ςτοχευμζνων δράςεων δικτφωςθσ με ξζνεσ επιχειριςεισ, κα
διευκολφνει τθ διείςδυςθ των κυπριακϊν επιχειριςεων ςε άλλεσ αγορζσ.
Ο εκςυγχρονιςμόσ και ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ διοργάνωςθσ εκκζςεων ςτο
εξωτερικό, θ υλοποίθςθ προγραμμάτων με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των κυπριακϊν επιχειριςεων, θ ανάπτυξθ νζων προϊόντων
/υπθρεςιϊν και θ δικτφωςθ και ςυνεργαςία των κυπριακϊν φορζων με φορείσ του
εξωτερικοφ είναι μερικά από τα μζτρα που κα μποροφςαν να βελτιϊςουν τθν
προςπάκεια των επιχειριςεων για διεκνοποίθςθ τουσ.
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4.5.2. Προϊκθςθ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ
H δραςτθριοποίθςθ ςτον χϊρο τθσ ψθφιακισ οικονομίασ δθμιουργεί τεράςτιεσ
προοπτικζσ για τισ επιχειριςεισ, αλλά και ςυνολικά για τθν οικονομικι ανάπτυξθ
μίασ χϊρασ. Μζςω τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ, οι επιχειριςεισ δθμιουργοφν νζα
κανάλια επικοινωνίασ με τουσ καταναλωτζσ και δυνθτικοφσ πελάτεσ τουσ, ακόμθ και
ςε γεωγραφικά απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, ενϊ παράλλθλα αναπτφςςουν νζα
προϊόντα και υπθρεςίεσ προςαρμοςμζνα ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ. Θ
ικανότθτα αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων αυτϊν αυξάνει τθ διεκνι
ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ Κφπρου, θ οποία

ζχει ωσ ςτόχο να εδραιωκεί ωσ ζνα περιφερειακό επενδυτικό Κζντρο ςτο τομζα των
Υπθρεςιϊν, θ αφξθςθ ςτθ χριςθ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν από τθν επιχειρθματικι
κοινότθτα ενδζχεται να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ των
υπθρεςιϊν ϊςτε να τισ καταςτιςει πιο ανταγωνιςτικζσ.
Θ ανάπτυξθ διαςυνοριακϊν αγορϊν, μζςω τθσ χριςθσ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ,
δθμιουργεί μία νζα πραγματικότθτα για τον καταναλωτι, τον εργαηόμενο και τθν
επιχείρθςθ. Ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ τθσ Κφπρου, λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ
«απομόνωςθσ», θ θλεκτρονικι και ψθφιακι επιχειρθματικότθτα αποτελεί ζνα
εναλλακτικό εργαλείο διείςδυςθσ των προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ ςτισ
ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ αγορζσ, εφκολα, γριγορα και χωρίσ ιδιαίτερο κόςτοσ.
Θ παρουςία των κυπριακϊν ΜΜΕ ςτο διαδίκτυο είναι θ ίδια με τον μζςο όρο ςτθν
ΕΕ, 67% των ΜΜΕ ζχει διαδικτυακι παρουςία ενϊ 22% των ΜΜΕ παρζχουν τθν
δυνατότθτα πλθρωμισ προϊόντων ι υπθρεςιϊν μζςω του διαδικτφου 35.
Ωςτόςο, το θλεκτρονικό εμπόριο εξακολουκεί να μθν είναι πολφ δθμοφιλζσ για
αγορζσ από κυπριακζσ επιχειριςεισ. Μόνο 10% των κυπριακϊν επιχειριςεων36
ζκαναν πωλιςεισ μζςω δικτφων υπολογιςτϊν κατά τθ διάρκεια του 2014, ενϊ ο
μζςοσ όροσ ςτθν ΕΕ είναι 15%. Πμωσ, 6% των κυπριακϊν επιχειριςεων ζκανε
πωλιςεισ μζςω του διαδικτφου ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ το 2013, ενϊ ο μζςοσ όροσ ςτθν ΕΕ
ιταν 7%. Ραράλλθλα, 5% των κυπριακϊν επιχειριςεων ζκανε πωλιςεισ μζςω του
διαδικτφου ςε τρίτεσ χϊρεσ το 2013, ενϊ ο μζςοσ όροσ ςτθν ΕΕ ιταν 4%.
Ραρά τθ ςυγκριτικά ικανοποιθτικι χριςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου για εξαγωγζσ
εντόσ και εκτόσ ΕΕ υπάρχει ςθμαντικό περικϊριο ανάπτυξθσ αυτοφ το μζςου για
προϊκθςθ και αφξθςθ των κυπριακϊν εξαγωγϊν.
Είναι προφανζσ ότι για να μπορζςει θ Κφπροσ να αποκομίςει τα οφζλθ των ΤΡΕ
απαιτείται θ υλοποίθςθ περιςςότερων δράςεων με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ
χριςθσ τουσ ςε όλο το φάςμα τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ. Επίςθσ ιδιαίτερθ
ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθ διαφϊτιςθ τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ
αναφορικά με τα οφζλθ που μποροφν να αποκομίςουν από τθ χριςθ των ΤΡΕ και
τθσ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ.
4.5.3. Ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν δομϊν / υποδομϊν.
Θ παροχι μιασ ολοκλθρωμζνθσ υποςτιριξθσ προσ τισ επιχειριςεισ μζςω
υφιςτάμενων ι και νζων υποδομϊν ενδεχομζνωσ να ςυντείνουν ςτθν αφξθςθ του
εξαγωγικοφ εμπορίου.
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Θ ενίςχυςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ, άξονασ 4, αναμζνεται να ζχει
ςθμαντικά οφζλθ που επίςθσ κα διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ των κυπριακϊν
επιχειριςεων ςτισ διεκνείσ αγορζσ.
Θ αξιοποίθςθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν υποδομϊν με ςκοπό τθν παροχι
πλθροφόρθςθσ, δικτφωςθσ και ουςιαςτικισ βοικειασ ςτον επιχειρθματικό κόςμο
ςτθν προςπάκεια διεκνοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων τουσ κα πρζπει να
ενκαρρυνκεί. Θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ αναφορικά με τουσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ
εςωτερικισ αγοράσ, τισ ευκαιρίεσ για διαςυνοριακζσ ςυνεργαςίεσ, κακϊσ και
δικτφωςθσ με επιχειριςεισ άλλων χωρϊν κα πρζπει να εντατικοποιθκεί.
Θ ενδυνάμωςθ των εμπορικϊν ςχζςεων τθσ Κφπρου με τρίτεσ χϊρεσ και θ ςφναψθ
διακρατικϊν ςυμφωνιϊν ςτον τομζα του εμπορίου κα ςυνεχιςτεί και αυτό
αναμζνεται να αυξιςει τθν εμπορικι δραςτθριότθτα των κυπριακϊν επιχειριςεων

Δράςεισ για Διευκόλυνςθ τθσ Πρόςβαςθσ ςτισ Αγορζσ:
Ενίςχυςθ εξωςτρζφειασ κυπριακϊν επιχειριςεων
 Μελζτθ για ενδυνάμωςθ των κυπριακϊν εξαγωγϊν
 Αξιοποίθςθ ςυμμετοχισ ςε διεκνείσ εκκζςεισ ςτο εξωτερικό.
 Εξωςτρζφεια – Ανοικτοί Ορίηοντεσ: EUREKA Κφπρου
 Κατάρτιςθ των κυπριακϊν επιχειριςεων ϊςτε να αποκτιςουν τισ ικανότθτεσ /
δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθ διεκνοποίθςθ
Προϊκθςθ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ
 Ρροϊκθςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου
 Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τισ προοπτικζσ που προςφζρει το θλεκτρονικό
εμπόριο ςτισ ΜΜΕ.
 Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ για τισ προοπτικζσ που προςφζρει θ χριςθ των
τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτισ επιχειριςεισ
κακϊσ και θ χριςθ των υπθρεςιϊν υπολογιςτικοφ νζφουσ (cloud computing
services).
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Ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν δομϊν/ υποδομϊν
 Αξιοποίθςθ του δικτφου των απόδθμων επιχειρθματιϊν
 Αξιοποίθςθ του κεςμοφ των Εμπορικϊν ακολοφκων
 Ρεραιτζρω αξιοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν υποδομϊν δικτφωςθσ και υποςτιριξθσ
 Λειτουργία του Export Help Desk
Περαιτζρω πλθροφορίεσ για τισ πιο πάνω δράςεισ, κακϊσ και χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ, περιλαμβάνονται ςτο Σχζδιο Δράςθσ (Συνθμμζνο 1)

5 . Ρλαίςιο Ετοιμαςίασ και Εφαρμογισ τθσ
Διλωςθσ Ρολιτικισ
5.1. Συμμετοχικότθτα (Stakeholders Engagement)
Για τθ διαμόρφωςθ τθσ παροφςασ Διλωςθσ Ρολιτικισ πραγματοποιικθκαν ςειρά
ςυναντιςεων και διαβουλεφςεων με όλουσ τουσ βαςικοφσ εταίρουσ. Τόςο οι ςτρατθγικζσ
επιδιϊξεισ όςο και οι προγραμματιηόμενεσ δράςεισ ζχουν προκφψει ωσ αποτζλεςμα
δομθμζνου διαλόγου με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και βαςικοφσ ςυντελεςτζσ του
επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ ςτθν Κφπρο, ζχουν επικυρωκεί μζςα από διαδικαςίεσ
ευρείασ διαβοφλευςθσ και ζχουν επίςθμα υιοκετθκεί ςε πολιτικό επίπεδο.
Στθ βάςθ ενόσ Άτυπου Εγγράφου για τθ διαμόρφωςθ τθσ παροφςασ Διλωςθσ Ρολιτικισ, το
οποίο ετοιμάςτθκε από τθν αρμόδια Ομάδα Εργαςίασ (ΟΕ)37, πραγματοποιικθκε ζνασ
πρϊτοσ κφκλοσ ανεπίςθμων επαφϊν και διαβουλεφςεων με εμπλεκόμενα Υπουργεία και
βαςικοφσ ςυντελεςτζσ του οικοςυςτιματοσ από τον ευρφ δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, κατά
το πρϊτο τρίμθνο του 2015. Ο κφκλοσ αυτόσ επιςφραγίςτθκε με τθν πραγματοποίθςθ τον
Μάρτιο του 2015 ςυηιτθςθσ ςτρογγυλισ τραπζηθσ με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων των πιο
πάνω ςυντελεςτϊν.
Στισ 25 Ιουνίου 2015 διεξιχκθ θ πρϊτθ επίςθμθ διαβοφλευςθ επί των πολιτικϊν
κατευκφνςεων τθσ Διλωςθσ Ρολιτικισ ςτα πλαίςια τθσ Θμερίδασ «Ενιςχφοντασ το
Επιχειρθματικό Οικοςφςτθμα ςτθν Κφπρο», θ οποία πραγματοποιικθκε με τθ ςτιριξθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Στόχοσ τθσ Θμερίδασ ιταν να φζρει ςε επαφι όλουσ τουσ φορείσ
του επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ τθσ χϊρασ με ςτόχο τθν ανταλλαγι απόψεων, ςε ζνα
δομθμζνο πλαίςιο, αλλά και τον εντοπιςμό και ςυν-απόφαςθ επί των ςυγκεκριμζνων
πολιτικϊν και δράςεων οι οποίεσ μποροφν να βοθκιςουν ουςιαςτικά ςτθν προςπάκεια
ενίςχυςθσ του επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ. Ιδιαίτερα μεγάλθ ιταν θ εκπροςϊπθςθ
του ιδιωτικοφ τομζα, με τθν παρουςία, μεταξφ άλλων, επιχειρθματιϊν αλλά και
εκπροςϊπων οργανωμζνων ςυνόλων τθσ επιχειρθματικισ, ερευνθτικισ και ακαδθμαϊκισ
κοινότθτασ, ςυμβουλευτικϊν και ελεγκτικϊν οίκων, οργανιςμϊν του χρθματοπιςτωτικοφ
τομζα και των επενδυτϊν. Ουςιαςτικι ιταν επίςθσ θ παρουςία και ςυμβολι ειδικϊν
εμπειρογνωμόνων και τεχνοκρατϊν τόςο από τθν Κφπρο, όςο και από άλλα Κράτθ Μζλθ
κακϊσ και από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
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Μετά τθν ετοιμαςία του τελικοφ προςχεδίου τθσ Διλωςθσ Ρολιτικισ και του Σχεδίου
Δράςθσ, ωσ αποτζλεςμα ςυναντίλθψθσ και δζςμευςθσ των αρμόδιων φορζων τθσ
κυβζρνθςθσ, θ Διλωςθ τζκθκε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ με ανάρτθςθ του εν λόγω
Ρροςχεδίου ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΕΕΒΤ κατά τθν περίοδο 10-23 Νοεμβρίου 2015. Οι
ειςθγιςεισ και παρατθριςεισ που υποβλικθκαν κατά τθν εν λόγω περίοδο λιφκθκαν

37

Θ αρμόδια ΟΕ ορίςτθκε από τον Υφυπουργό παρά τω Ρροζδρω και τον Γενικό Διευκυντι του
Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ και απαρτίηεται από λειτουργοφσ του
Υπουργείου και τθσ Μονάδασ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ τθσ Ρροεδρίασ.

υπόψθ ςτθν τελικι διαμόρφωςθ τθσ Διλωςθσ Ρολιτικισ θ οποία ςτθ ςυνζχεια εγκρίκθκε
από το Υπουργικό Συμβοφλιο.
Θ διαδικαςία εμπλοκισ του ιδιωτικοφ τομζα κα ςυνεχιςτεί και ςτο ςτάδιο υλοποίθςθσ τθσ
Διλωςθσ Ρολιτικισ.

5.2. Υλοποίθςθ και Παρακολοφκθςθ
Θ παροφςα Διλωςθ Ρολιτικισ προτείνει νζεσ, ςφγχρονεσ πολιτικζσ και δράςεισ ςτθ βάςθ
ενόσ νζου μοντζλου ανάπτυξθσ ςτθριηόμενο ςτθν καινοτομία, τθν επιχειρθματικότθτα και
τθν ανταγωνιςτικότθτα.
Οι δράςεισ ςυνοψίηονται ςε ζνα Σχζδιο Δράςθσ όπωσ αυτό παρουςιάηεται ςτο Συνθμμζνο
1, το οποίο περιλαμβάνει μία ςφντομθ περιγραφι των δράςεων, τον αρμόδιο φορζα
υλοποίθςθσ, άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ κακϊσ και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ. Το Σχζδιο Δράςθσ δεν είναι ςτατικό, αλλά ζνα ευζλικτο ςχζδιο το οποίο κα
παρακολουκείται και κα ανακεωρείται ςε ετιςια βάςθ. Θ Ετιςια Ζκκεςθ Ρροόδου κα
αποτυπϊνει τθν πορεία υλοποίθςθσ των υφιςτάμενων δράςεων ενϊ κα ςυνοδεφεται από
Ετιςιο Ρρόγραμμα Εργαςίασ, το οποίο κα ετοιμάηεται ςτθ βάςθ διαβοφλευςθσ με όλουσ
τουσ αρμόδιουσ φορείσ, και το οποίο ενδεχομζνωσ να εμπλουτίηεται με νζεσ πρόςκετεσ
δράςεισ, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ςτοχεφοντασ πάντοτε ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν
τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ.
Ρροχπόκεςθ για τθν επιτυχία τθσ παροφςασ πρωτοβουλίασ αποτελεί θ δθμιουργία ενόσ
ενιςχυμζνου ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ που κα διαςφαλίηει τθν υλοποίθςθ των δράςεων
αλλά και κα ςυντονίηει τθν πολφ-επίπεδθ ςυνεργαςία που απαιτείται από όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ. Στο πλαίςιο αυτό προτείνεται θ ςφςταςθ μιασ Επιτροπισ
Συντονιςμοφ και Ραρακολοφκθςθσ, τθσ οποίασ κα προεδρεφει ο Γενικόσ Διευκυντισ του
Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ.
φςταςθ και Λειτουργία Επιτροπισ υντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ τθσ Τλοποίθςθσ
τθσ Διλωςθσ Πολιτικισ για τθν Επιχειρθματικότθτα
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Θ Επιτροπι Συντονιςμοφ και Ραρακολοφκθςθσ κα λειτουργεί, όπωσ προαναφζρεται, υπό
τθν προεδρία του Γενικοφ Διευκυντι του ΥΕΕΒΤ ενϊ πρόςκετα κα ςυμμετζχουν ςε αυτιν
εκπρόςωποι του ΥΕΕΒΤ, τθσ Μονάδασ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ _Ρροεδρία (ΜΔΜ), του
Υπουργείου Οικονομικϊν, του Υπουργείου Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ, εκπρόςωποι των
επιχειριςεων, περιλαμβανομζνθσ τθσ κοινότθτασ των νεοφυϊν επιχειριςεων, κακϊσ και
εξειδικευμζνοι εμπειρογνϊμονεσ ςε κζματα που άπτονται των αναγκϊν του
επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θ Επιτροπι κα
ςυνεδριάηει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα με ςτόχο:




τθ διαςφάλιςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ Εκνικισ Διλωςθσ Ρολιτικισ
τθ διατιρθςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ και ςτιριξθσ όλων των αρμόδιων φορζων
τθν ζγκριςθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ προόδου και του Ρρογράμματοσ Εργαςίασ για το
επόμενο ζτοσ.

Συνθμμζνο 1: Σχζδιο Δράςθσ 2016-2020
υνθμμζνο 1
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

Θ Επιχειρθματικότθτα ςτθν Κφπρο
0.1

0.2

38
39

Ζνταξθ τθσ Κφπρου ςτο διεκνζσ
ερευνθτικό πρόγραμμα GEM.

Ζνταξθ ςτο διεκνζσ ερευνθτικό πρόγραμμα
GEM για διαμόρφωςθ, κακϊσ και
ςυςτθματικι ανακεϊρθςθ, εκνικισ βάςθσ
δεδομζνων για τθν επιχειρθματικότθτα αλλά
και ςυμβολι ςτθ διαμόρφωςθ του διεκνοφσ
προφίλ τθσ χϊρασ ςτον εν λόγω τομζα.

ΥΕΕΒ&Τ38,

Ολοκλθρωμζνθ και υψθλοφ
επιπζδου ανάλυςθ του
επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ
τθσ Κφπρου, ςτθ βάςθ διεκνϊσ
αναγνωριςμζνων προτφπων (π.χ.

Ρροϊκθςθ, κατόπιν ςχετικισ αξιολόγθςθσ,
τθσ ζνταξθσ τθσ κυπριακισ οικονομίασ ςτο
ςφςτθμα ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ GEDI (ι
άλλο αντίςτοιχου επιπζδου) για εκπόνθςθ
μίασ ολοκλθρωμζνθσ μελζτθσ θ οποία να

ΥΕΕΒ&Τ,

Υπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ
Μονάδα Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ, Ρροεδρία

ΜΔΜ39

ΜΔΜ

Επιλεγμζνοι
τοπικοί φορείσ
(π.χ. ακαδθμαϊκά /
ερευνθτικά
κζντρα)

2016

Επιλεγμζνοι
τοπικοί φορείσ
(π.χ. ακαδθμαϊκά /
ερευνθτικά

2017-2018

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

GEDI).

Καλλιζργεια Επιχειρθματικισ Κουλτοφρασ

1.1

Ενςωμάτωςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ

1.1.1

Εφαρμογι προγραμμάτων
επιχειρθματικότθτασ ςτθν
εκπαίδευςθ.

40

Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ

Αρμόδια
Τπθρεςία

περιλαμβάνει τθν πλιρθ χαρτογράφθςθ του
επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ, τθν
εξειδικευμζνθ αξιολόγθςθ του και ςυςτάςεισ
ωσ προσ τισ κατευκφνςεισ πολιτικισ που
ακολουκοφνται για τθν επιχειρθματικότθτα
ςτθν Κφπρο.

1

58
σελ.

Περιγραφι

 Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν.
 Ριλοτικι εφαρμογι προγραμμάτων
επιχειρθματικότθτασ ςτθν πρωτοβάκμια
εκπαίδευςθ.
 Εμπλουτιςμόσ και διεφρυνςθ
προγραμμάτων Μζςθσ Εκπαίδευςθσ.

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

κζντρα)

Ραιδαγωγικό
Ινςτιτοφτο ΥΡΡ 40

Σεπτζμβριοσ 2015
2016-2017

ΥΡΡ
2015

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

1.1.2

 Διεξαγωγι μελζτθσ για αξιολόγθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των υφιςτάμενων
προγραμμάτων τα οποία εφαρμόηονται
ςε εκελοντικι βάςθ αναφορικά με τα
οφζλθ ζνταξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ
ωσ διακεματικι – οριηόντια
προτεραιότθτα ςτο εκπαιδευτικό
ςφςτθμα.
 Αξιολόγθςθ τθσ μελζτθσ και λιψθσ
απόφαςθσ.
 Μελζτθ καλϊν πρακτικϊν άλλων χωρϊν
για λιψθ απόφαςθσ ποιεσ καλζσ
πρακτικζσ είναι οι καταλλθλότερεσ για τα
δεδομζνα τθσ Κφπρου.
Διοργάνωςθ νζων και
Εμπλουτιςμόσ των υφιςτάμενων
εμπλουτιςμόσ υφιςτάμενων
Διαγωνιςμϊν για προϊκθςθ τθσ
διαγωνιςμϊν Επιχειρθματικότθτασ επιχειρθματικότθτασ μζςα και από μελζτθ
καλϊν πρακτικϊν άλλων χωρϊν.
Ζνταξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ
ςτα αναλυτικά προγράμματα /
διδακτζα φλθ
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1.1.3

41

Περιγραφι

Κδρυμα Ρροϊκθςθσ Ζρευνασ

Αρμόδια
Τπθρεςία
ΥΡΡ

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ
Ραιδαγωγικό
Ινςτιτοφτο

Χρονοδιάγραμμα

2016

2016

ΥΡΡ,
ΥΕΕΒ&Τ

Ψθφιακόσ
Ρρωτακλθτισ,
ΙΡΕ41, Δθμόςια και
ιδιωτικά
Ρανεπιςτιμια

2016

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

1.1.4

1.1.5

Δθμιουργία και λειτουργία του
Θεςμοφ «Start up Ambassadors».

1.1.6

Πρόγραμμα επιχειρθματικότθτασ
και καινοτομίασ ςτθν Εκνικι
Φρουρά

60
σελ.

Μετάδοςθ εμπειριϊν ςε κζματα
επιχειρθματικότθτασ και
ανάπτυξθ δεξιοτιτων

42

Περιγραφι



Ραροχι ευκαιριϊν απόκτθςθσ
εμπειρικισ μάκθςθσ υπό τθν μορφι
παιχνιδιϊν ι άλλων εμπειρικϊν
πρακτικϊν για παράδειγμα
Δθμιουργία Kids Innovation &
Entrepreneurship Camps.
 Ενκάρρυνςθ ςυμμετοχισ ςχολείων
ςε Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα όπωσ
το Erasmus+.
 Ρρογράμματα δθμιουργίασ
εικονικϊν επιχειριςεων ςε όλεσ τισ
βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ ιδιαίτερα
ςε ανϊτερο επίπεδο
Δθμιουργία κεςμοφ Start up Ambassadors με
ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ
καινοτομίασ ςε κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ
και ςχολεία
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θμερίδεσ
ενθμζρωςθσ ςε ςτρατόπεδα παγκφπρια ςε
κζματα καινοτομίασ και

Αρμόδια
Τπθρεςία
ΥΡΡ

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ
Ραιδαγωγικό
Ινςτιτοφτο,

Χρονοδιάγραμμα

2017-2018

Εξωτερικοί φορείσ

ΥΕΕΒ&Τ/ ΚΕΕΔ42

ΥΡΡ

2016

Υπ. Άμυνασ

Ανοικτό
Ρανεπιςτιμιο

Νοζμβριοσ 2015 –
τζλθ 2016

Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Επιχειρθματικϊν Δραςτθριοτιτων υπό το ΥΕΕΒ&Τ (αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου One Stop Shop, βλ. δράςθ 2.2.1)

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

σελ.
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1.1.7

Προγράμματα κατάρτιςθσ
ςφντομθσ διάρκειασ εξ
αποςτάςεωσ ςε κζματα
επιχειρθματικότθτασ και
καινοτομίασ

Περιγραφι

επιχειρθματικότθτασ, διαγωνιςμοφσ
καινοτόμων επιχειρθματικϊν ιδεϊν και
παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ.
Αποςκοπεί ςτθν παροχι τθσ απαραίτθτθσ
ςτιριξθσ και τεχνογνωςίασ ςτουσ ςτρατιϊτεσ
ζτςι ϊςτε τυχόν καλζσ ιδζεσ να μετατραποφν
ςε νεοφυείσ επιχειριςεισ. Το πρόγραμμα
ςτοχεφει ςτο να περιλαμβάνει και
ολιγοιμερθ πρακτικι μακθτεία για
διακρικζντεσ εκνοφρουροφσ ςε καινοτόμουσ
οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ.
Στο πλαίςιο του προγράμματοσ
«Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία ςτθν
Εκνικι Φρουρά», εντάςςεται και ο
ςχεδιαςμόσ και λειτουργία προγραμμάτων
κατάρτιςθσ ςφντομθσ διάρκειασ ςε κζματα
καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ, τα
οποία κα προςφζρονται εξ αποςτάςεωσ. Τα
εν λόγω προγράμματα κα προςφζρονται ςε
πρϊτθ φάςθ ςε Εκνοφρουροφσ και

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

Κφπρου

Υπ. Άμυνασ

Ανοικτό
Ρανεπιςτιμιο
Κφπρου

2016-2017

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

σελ.
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αργότερα ςτο ευρφ κοινό.
1.1.8

Εξζταςθ πικανϊν τρόπων
ενίςχυςθσ του επιπζδου
εκπαίδευςθσ και τθσ
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε κετικζσ
επιςτιμεσ –STEM (π.χ. engineering
skills, coding)

1.1.9

Ενκάρρυνςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ ςτθν
Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ

Τπ. ΠΠ

 Εφαρμογι προγραμμάτων
επιχειρθματικότθτασ π.χ. ειςαγωγι
μακιματοσ επιχειρθματικότθτασ,
λειτουργία εμπειρικϊν προγραμμάτων
όπωσ θ δθμιουργία εικονικϊν
επιχειριςεων
 Ανάπτυξθ προγραμμάτων ςυνεργαςίασ
ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ μεταξφ
ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων και
επιχειριςεων π.χ. Τοποκετιςεισ
προπτυχιακϊν, εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε
ςυνεργαςία με επιχειριςεισ, υλοποίθςθ

Τπ. ΠΠ

2016

Ρανεπιςτιμια
Γραφεία
Διαςφνδεςθσ

2017

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

1.2
1.2.1

σελ.

43

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

πτυχιακϊν εργαςιϊν αλλά και
διδακτορικϊν διατριβϊν ςε ςυνεργαςία
με επιχειριςεων.
Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ και προγράμματα εργαςιακισ τοποκζτθςθσ
Βελτίωςθ του κεςμοφ του
Επαγγελματικοφ
προςανατολιςμοφ.

Εκπαίδευςθ Λειτουργϊν Δθμόςιασ
Τπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ ςε
κζματα επιχειρθματικότθτασ.

Αναβάκμιςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων
για τουσ ςφμβουλουσ επαγγελματικοφ
προςανατολιςμοφ όςον αφορά τισ
προοπτικζσ που προςφζρουν τα νζα
επαγγζλματα και θ αυτό-απαςχόλθςθ

Ραιδαγωγικό
Ινςτιτοφτο

ΥΡΡ

2017

Δθμιουργία εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων
για ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ των
λειτουργϊν ςτα Κζντρα Δθμόςιασ Υπθρεςίασ
Απαςχόλθςθσ για τθν επιλογι ανάπτυξθσ
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων και αυτόαπαςχόλθςθσ.

ΥΡΕΚΑ43/

ΥΕΕΒ&Τ / ΚΕΕΔ και
επιχειρθματικό
οικοςφςτθμα ??

2016

63

1.2.2

Περιγραφι

Υπουργείο Ρρόνοιασ. Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων

Τμιμα Εργαςίασ
(ΔΥΑ)

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

1.2.3

Εργαςιακι τοποκζτθςθ και
άςκθςθ μακθτϊν

Χρονοδιάγραμμα

Εφαρμογι προγραμμάτων εργαςιακισ
τοποκζτθςθσ και πρακτικισ άςκθςθσ ςε
επιχειριςεισ για τουσ δθμόςιουσ
υπαλλιλουσ και εκπαιδευτικοφσ που
κακορίηουν πολιτικι.

ΥΕΕΒ&Τ/ ΚΕΕΔ

Υπουργεία

2016

ΥΕΕΒ&Τ/ΚΕΕΔ

ΥΡΡ,

2017

1.3

Διάδοςθ και Προβολι τθσ επιχειρθματικότθτασ

1.3.1

Αξιοποίθςθ των Μζςων Μαηικισ
Ενθμζρωςθσ για διάδοςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ.

Γραφείο Τφπου και Ρλθροφοριϊν

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ
ΥΕΕΒ&Τ,

Προγράμματα εργαςιακισ
τοποκζτθςθσ και άςκθςθσ
δθμοςίων υπαλλιλων

44

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εφαρμογι προγραμμάτων εργαςιακισ
ΥΡΡ
τοποκζτθςθσ και άςκθςθσ ςε επιχειριςεισ με
ζμφαςθ ςτισ επιχειριςεισ καινοτομίασ και
τισ νεοφυείσ για μακθτζσ και φοιτθτζσ, από
μικρι θλικία, ωσ μζροσ των αναλυτικϊν
προγραμμάτων ςπουδϊν.

1.2.4

64
σελ.

Περιγραφι

 Δθμιουργία εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ με
τθν ςυμμετοχι επιτυχθμζνων
επιχειρθματιϊν για τθν διάδοςθ του
επιχειρθματικοφ πνεφματοσ (π.χ.
entrepreneurship ambassadors).

2016

Ραν. Κφπρου
ΚΣΕΕΚ,
Start up Cyprus

Ρροεδρία,
ΓΤΡ44

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

1.3.2

σελ.

65

1.3.3

45

Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ ςτα
ςχολεία και τουσ δθμόςιουσ
φορείσ.

Εκδθλϊςεισ για προϊκθςθσ τθσ
επιχειρθματικότθτασ.

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

 Δθμιουργία προγραμμάτων ενθμζρωςθσ
ι/και ψυχαγωγίασ ςε κζματα
επιχειρθματικότθτασ με τθν αξιοποίθςθ
των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ
 Ετοιμαςία και διανομι ενθμερωτικοφ
εντφπου με επιτυχθμζνα μοντζλα
επιχειριςεων).
Δθμιουργία εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ με τθν ΥΕΕΒ&Τ/ΚΕΕΔ
ςυμμετοχι
επϊνυμων
επιτυχθμζνων
επιχειρθματιϊν για τθν διάδοςθ του
επιχειρθματικότθτα
πνεφματοσ
ειδικά
προςαρμοςμζνθ για ςχολεία και δθμόςιουσ
φορείσ.

ΕΚΕΣΚ45

 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων /
προγραμμάτων προϊκθςθσ τθσ
επιχειρθματικότθτασ από φορείσ του
ευρφ δθμόςιου τομζα (π.χ. CIPA Start –up
event, SME Week).
 Στιριξθ εκδθλϊςεων / προγραμμάτων

ΥΕΕΒ&Τ,

ΜΔΜ,

Άλλεσ αρμόδιεσ
Υπθρεςίεσ

ΥΡΡ,

Ευρωπαϊκό Κζντρο Επιχειρθματικισ Στιριξθσ Κφπρου

Χρονοδιάγραμμα

2017

Start up Cyprus

ΥΡΡ,

2017

Ρροεδρία,
ΓΤΡ,
Ρανεπιςτιμια

ΕΚΕΣΚ

2015

2016

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

1.3.4

Δράςεισ για mentoring και
δικτφωςθ.

Περιγραφι

του ιδιωτικοφ τομζα (π.χ. Global
entrepreneurship Week)
Δθμιουργία προγραμμάτων mentoring για
νζουσ επιχειρθματίεσ.

Αρμόδια
Τπθρεςία

ΥΕΕΒ&Τ/ΚΕΕΔ

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

ΕΚΕΣΚ

Χρονοδιάγραμμα

2016 -2017

Accelerators,

σελ.

66

Start up Cyprus
2

Βελτίωςθ του Επιχειρθματικοφ Περιβάλλοντοσ

2.1

Βελτίωςθ ρυκμιςτικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου για ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ

2.1.1

Τιοκζτθςθ και υλοποίθςθ χεδίου
Δράςθσ για τθ Βελτίωςθ
Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου.

Ρεριλαμβάνει δράςεισ εκςυγχρονιςμοφ,
ανακεϊρθςθσ, απλοποίθςθσ διοικθτικϊν
διαδικαςιϊν και μείωςθσ του διοικθτικοφ
φόρτου (ΔΦ) και άλλων επιβαρφνςεων που
προκφπτουν από τθν υποχρζωςθ
ςυμμόρφωςθσ με υφιςτάμενεσ και νζεσ
νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ
δίδεται ςτθ μείωςθ του ΔΦ για τισ
επιχειριςεισ για βελτίωςθ του

ΜΔΜ

Ζγκριςθ από ΥΣ
Οκτ 2016

Υπουργεία /
Τμιματα

Υλοποίθςθ
2016-2018

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ.
2.1.2

σελ.

67

2.1.3

46

Προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ
ευρωπαϊκισ αρχισ “Think Small
First”.

Εξζταςθ και υιοκζτθςθ μζτρων μείωςθσ του
ΔΦ ειδικά για τισ μικρζσ και πολφ μικρζσ
επιχειριςεισ (π.χ. μείωςθ νομικϊν
υποχρεϊςεων για
ζλεγχο/υποβολι/δθμοςίευςθ οικονομικϊν
καταςτάςεων, υποβολι φορολογικϊν
δθλϊςεων).

ΤΕΕΕΡ46,

Υπ. Οικ.,

Τμ. Φορολογίασ

ΥΕΕΒ&Τ

Απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν
εγγραφισ επιχείρθςθσ ςτον Ζφορο
Εταιρειϊν και αναβάκμιςθ των
μθχανογραφθμζνων ςυςτθμάτων

 Αναςχεδιαςμόσ επιχειρθςιακϊν
διαδικαςιϊν του Κλάδου Εταιρειϊν και
εντοπιςμόσ μεταρρυκμιςτικϊν δράςεων
προσ μείωςθ του ΔΦ.
 Εκςυγχρονιςμόσ / ενδυνάμωςθ του
κανονιςτικοφ και νομοκετικοφ πλαιςίου
(περιλαμβανομζνθσ τθσ ενοποίθςθσ
εντφπων του Ρερί Εταιρειϊν Νόμου).
 Ψθφιοποίθςθ / ανάπτυξθ νζου
μθχανογραφθμζνου ςυςτιματοσ.

Ομάδα Ζργου για
εκςυγχρονιςμό
του ΤΕΕΕΡ
(ΥΕΕΒ&Τ)

ΜΔΜ,

Τμιμα Εφόρου Εταιρειϊν και Επίςθμου Ραραλιπτθ

ΤΥΡ,
ΤΔΔΡρ

2015-2017

2015-2020

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

2.1.4

2.1.5

σελ.

68

2.1.6

47
48

Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν
εγγραφισ και καταβολισ
ειςφορϊν ςτο Σαμείο Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων.
Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν του
Σμιματοσ Φορολογίασ για
επιχειριςεισ.

Διευκόλυνςθ τθσ εγγραφισ νζασ
επιχείρθςθσ.

Υπθρεςία Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων
Τμιμα Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ

Περιγραφι

 Καταγραφι διαδικαςίασ και εντοπιςμόσ
ςθμείων (ςυμφόρθςθσ) για απλοποίθςθ
και μείωςθ ΔΦ
 Εφαρμογι απλοποιιςεων και παροχι τθσ
απλοποιθμζνθσ διαδικαςίασ/υπθρεςίασ
διαδικτυακά, μζςω τθσ πφλθσ ΑΙΑΔΝΘΣ.
 Εφαρμογι του Single Registration ενοποίθςθ των εντφπων / διαδικαςιϊν για
εγγραφι νζασ επιχείρθςθσ ςτο ΦΡΑ και
ςτο Φόρο Ειςοδιματοσ για εξαςφάλιςθ
Αρικμοφ Φορολογικισ Ταυτότθτασ.
 Απλοποίθςθ επιλεγμζνων φορολογικϊν
δθλϊςεων ι διαδικαςιϊν ςυμπλιρωςισ
τουσ (π.χ. διλωςθ εταιρείασ, διλωςθ
εργοδότθ).
 Βελτίωςθ του ςυςτιματοσ πλθρωμϊν
φορολογικϊν υποχρεϊςεων.
Συντονιςμόσ ςε επίπεδο κυβζρνθςθσ για
ενοποίθςθ, ςε θλεκτρονικι μορφι, όλων των

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

ΥΚΑ47

Χρονοδιάγραμμα

Δεκ 2015
Δεκ2016

Τμ. Φορολογίασ

2015

2016-2017

2016-2018

ΤΥΡ48,

Ομάδα Ζργου για
εκςυγχρονιςμό

2016

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

2.1.7

Τιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνου
πλαιςίου Ανάλυςθσ Αντικτφπου
για νζεσ νομοκεςίεσ και εφαρμογι
του SME Test.

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

βαςικϊν διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτθν
εκκίνθςθ νζασ επιχείρθςθσ (προωκείται ιδθ
ςε επίπεδο των επιμζρουσ Τμθμάτων).

ΜΔΜ

του ΤΕΕΕΡ
(ΥΕΕΒ&Τ)

Ανάλυςθ Αντικτφπου νζασ Νομοκεςίασ –
ζμφαςθ ςτισ δυνθτικζσ επιπτϊςεισ για τισ
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (SME Test) και τισ
νεοςφςτατεσ.

ΜΔΜ ,

ΥΕΕΒ&Τ,

Ζγκριςθ από ΥΣ

Υπουργεία

ΕΚΕΣΚ

Δεκ 2015

, Τμ. Φορολογίασ,
ΥΚΑ

Εφαρμογι

(μζςα και από τθν μθχανιςμοφ του ΕΚΕΣΚ,
μζλουσ του EEN, για ανατροφοδότθςθ ςτθν
Ε.Ε. για πολιτικζσ, νομοκεςίεσ και αποφάςεισ
που επθρεάηουν τισ ΜμΕ).

σελ.

69

2.1.8

49

Προςζλκυςθ εργαηομζνων υψθλισ Εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ απλοποίθςθσ των
διαδικαςιϊν για εργαηόμενουσ υψθλισ
αμοιβισ από τρίτεσ χϊρεσ.
αμοιβισ από τρίτεσ χϊρεσ να εργαςτοφν

Τμιμα Αρχείου Ρλθκυςμοφ και Μετανάςτευςθσ

Χρονοδιάγραμμα

Ιουν 2016

ΤΑΡΜ49,

Υπ. Εςωτερικϊν

Τμιμα Εργαςίασ

ΜΔΜ,

2016

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

ςτθν Κφπρο.
2.1.9

Προςζλκυςθ επιχειρθματιϊν από
τρίτεσ χϊρεσ για
δθμιουργία/εγγραφι Start up
επιχείρθςθσ ςτθν Κφπρο (Start-up
visa).

2.1.10 Φορολογικά κίνθτρα /
ελαφρφνςεισ με ζμφαςθ ςτισ
νεοφυείσ επιχειριςεισ.

70
σελ.

51

Cyprus Investment Promotion Agency
Cyprus Business Angels Network

Χρονοδιάγραμμα

ΥΕΕΒ&Τ

Εξζταςθ τθσ υιοκζτθςθσ μθχανιςμοφ ταχείασ
διαδικαςίασ/αδειοδότθςθσ για προςζλκυςθ
ξζνων start-ups (Start-up Visa) να
εγκαταςτακοφν / δραςτθριοποιθκοφν ςτθν
Κφπρο.

ΥΕΕΒ&Τ,

CIPA 50,

ΜΔΜ

ΤΑΡΜ,

1. Βελτίωςθ ςχετικισ πρόνοιασ ςτθν
υφιςτάμενθ Ρερί Φορολογίασ Ειςοδιματοσ
νομοκεςία (για προϊκθςθ των επενδφςεων
με αγορά μετοχικοφ κεφαλαίου ςε νζεσ ι και
καινοτόμεσ επιχειριςεισ) - Προωθείται και
κάτω από τον Άξονα Επιχειρηματική
Καινοτομία.

Υπ.Οικ / Τμ.
Φορολογίασ

2. Αξιολόγθςθ ανάγκθσ για προϊκθςθ /
50

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

2016

ΥΡΕΚΑ

ΥΕΕΒ&Τ,
ΜΔΜ,
CyBAN51,
ΙΡΕ

2016

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

ειςαγωγι πρόςκετων φορολογικϊν
κινιτρων προσ τισ επιχειριςεισ για τθν
εμπλοκι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ ΕΤΑ και
καινοτομίασ.
3. Αξιολόγθςθ φορολογικοφ πλαιςίου και
κινιτρων για προϊκθςθ επενδφςεων ςε
επιχειρθματικά κεφάλαια (Venture Capital).

σελ.

71

2.1.11 Ανάπτυξθ νζων μορφϊν
επιχειρθματικότθτασ (π.χ.
κοινωνικι) – Θεςμικι Ρφκμιςθ.

Αξιολόγθςθ του υφιςτάμενου ρυκμιςτικοφ
πλαιςίου και τθσ ανάγκθσ μεταρρφκμιςισ
του (π.χ. νζα νομοκετικι ρφκμιςθ) για τθν
προϊκθςθ και ανάπτυξθ νζων μορφϊν
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν
Κφπρο.

2.2

Ανάπτυξθ δομϊν ςτιριξθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ

2.2.1

Δθμιουργία Κζντρου
Εξυπθρζτθςθσ Επιχειρθματικισ

Αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου One Stop
Shop και δθμιουργία ενόσ Κζντρου παροχισ
ολοκλθρωμζνθσ ςτιριξθσ και πλθροφόρθςθσ

ΥΕΡΚΑ

ΥΕΕΒ&Τ,

2016

ΜΔΜ

ΥΕΕΒ&Τ

ΜΔΜ, ΤΕΕΕΡ, Τμ.
Φορολογίασ, ΥΚΑ,

Ολοκλιρωςθ
μελζτθσ

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Δραςτθριότθτασ (KEEΔ).

σελ.

72

2.2.2

Ανάπτυξθ CY Brand for start ups.

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

για τισ επιχειριςεισ, ςτθ βάςθ μελζτθσ για
τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό και λειτουργία
του Κζντρου. Οι υπθρεςίεσ του αναμζνεται
να επικεντρϊνονται ςτισ ακόλουκεσ 3
κατθγορίεσ:
- Διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ
- Ρρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ
- Ρρόςβαςθ ςε ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ
και άλλθ επιχειρθματικι κακοδιγθςθ.
Ρροϊκθςθ του κεςμοφ κυπριακϊν Start-ups
και ςτιριξθ τουσ για προϊκθςθ του CY Brand
for start ups ςτο εξωτερικό.

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ
EKEΣΚ κλπ

Δεκ 2015
Σφςταςθ/
λειτουργία
Κζντρου
Ιουν 2016

ΥΕΕΒ&Τ / KEEΔ

ΜΔΜ,

2017

CIPA

2.3

Ενίςχυςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και περαιτζρω αξιοποίθςθ των ΣΠΕ για ςτιριξθ των επιχειριςεων

2.3.1

Δθμιουργία Θλεκτρονικισ
Πλατφόρμασ Εξυπθρζτθςθσ
Επιχειριςεων.

Αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου Point of
Single Contact (PSC) και δθμιουργία μίασ
ολοκλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ
που κα παρζχει πλθροφόρθςθ και
εξυπθρζτθςθ επιχειριςεων (πλατφόρμα

Χρονοδιάγραμμα

ΥΕΕΒ&Τ / KEEΔ

ΜΔΜ, ΤΥΡ

2016

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

ΚΕΕΔ).
Εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ
εφαρμογισ ενόσ ολοκλθρωμζνου
θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ
αδειοδότθςθσ (Integrated
Licensing System).

Εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ ενοποίθςθσ όλων
των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ για τθν
ανάπτυξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ
(πζραν τθσ εγγραφισ βλ. δράςθ 2.1.5) ςε
θλεκτρονικι μορφι. Αξιολόγθςθ πρακτικϊν
άλλων χωρϊν.

ΜΔΜ

ΥΕΕΒ&Τ, ΤΥΡ

2016 - 2018

2.3.3

Πρωτοβουλία για δθμοςίευςθ και
περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν
του δθμόςιου τομζα (Public Sector
Information).

Εφαρμογι τθσ ςχετικισ ευρωπαϊκισ οδθγίασ
ςχετικά με τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ
δθμόςιεσ πλθροφορίεσ μζςω δθμοςίευςθσ
πλθροφοριϊν από περίπου 80 Τμιματα τθσ
δθμόςιασ υπθρεςίασ και προϊκθςθ του
ζργου μζςω επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ
ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τον ιδιωτικό τομζα
(π.χ. επιχειριςεισ) και το ευρφ κοινό.

ΤΔΔΡρ52

ΜΔΜ

2016

σελ.

73

2.3.2

52

Τμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ρροςωπικοφ

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

σελ.

74

2.3.4

2.3.5

Περαιτζρω προϊκθςθ τθσ
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (e government), με ζμφαςθ ςτθ
διευκόλυνςθ του Επιχειρείν.

Online “.CY” brand promo

Περιγραφι

 Ανάπτυξθ νζων δθμόςιων υπθρεςιϊν
θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ Αριάδνθ Θλεκτρονικζσ Ρλθρωμζσ
 Ρροϊκθςθ τθσ φορολογικισ
ενθμερότθτασ
 Εξζταςθ και προϊκθςθ τθσ χριςθσ
πιςτοποιθτικϊν θλεκτρονικισ υπογραφισ
και θλεκτρονικισ αυκεντικοποίθςθσ
 Αναβάκμιςθ ςυςτθμάτων αρμοδίων
αρχϊν για να δζχονται θλεκτρονικά
ζγγραφα και αιτιματα
 Καταγραφι, αξιολόγθςθ και περιοριςμόσ
των διαδικαςιϊν που απαιτοφν φυςικι
παρουςία, όπου δφναται
 Εφαρμογι του 'Once-Only' principle.
Διαςφνδεςθ κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν για
ανταλλαγι πλθροφοριϊν μζςω Αριάδνθσ
(εξάλειψθ υποχρζωςθσ για υποβολι
εγγράφων/ πιςτοποιθτικϊν τα οποία
εκδίδονται από δθμόςια υπθρεςία).
Διεφρυνςθ τθσ δυνατότθτασ διαδικτυακισ
εγγραφισ (online .cy domain registration) και

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

ΤΥΡ,

ΥΕΕΒ&Τ,

2016-2017

ΜΔΜ

Τμ. Φορολογίασ
κλπ

2016

Υπουργεία /
Τμιματα

2016-2017
Συνεχισ Δράςθ
(2015+)
2015-2017

Συνεχισ Δράςθ
(2015+)

Ρανεπιςτιμιο

2016-2017

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Ψθφιοποίθςθ ςχεδίων ςτιριξθσ
επιχειριςεων.

Αρμόδια
Τπθρεςία

χριςθσ του Ανωτάτου Επιπζδου
Διαδικτυακοφ ονόματοσ “. cy” για ςκοποφσ
προϊκθςθσ των κυπριακϊν επιχειριςεων
ςτο εξωτερικό

Κφπρου

Δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ
αιτιςεων από επιλζξιμουσ δικαιοφχουσ και
διαχείριςθσ από αρμόδιουσ φορείσ .
Αναμζνεται θ πιλοτικι εφαρμογι του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςε επιλεγμζνα
ςχζδια του ΥΕΕΒ&Τ κατά το 2016 ενϊ μζχρι
το τζλοσ του 2017 αναμζνεται εφαρμογι ςε
όλα τα ςχζδια του ΥΕΕΒ&Τ. Αντίςτοιχθ
πρωτοβουλία προωκείται για εφαρμογι ςτα
προγράμματα του Ιδρφματοσ Ρροϊκθςθσ
Ζρευνασ.

ΥΕΕΒ&Τ
ΤΥΡ

σελ.
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2.3.6

Περιγραφι

53

Διαχειριςτικι Αρχι (ΔΑ) των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων τθσ για εφαρμογι τθσ Ρολιτικισ Συνοχισ τθσ ΕΕ ςτθν Κφπρο

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

ΜΔΜ, ΓΔ
ΕΡΣΑ/ΔΑ53, ΙΡΕ

Χρονοδιάγραμμα

Ριλοτικι
εφαρμογι
2016
Σε όλα τα ςχζδια
του ΥΕΕΒΤ
2017
Εφαρμογι ςτα
προγράμματα του
ΙΡΕ

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

2016-2017
3

Επιχειρθματικι Καινοτομία

3.1

Διαμόρφωςθ του κατάλλθλου κεςμικοφ πλαιςίου

3.1.1

Επανεξζταςθ του νομοκετικοφ
πλαιςίου για δθμιουργία
εταιρειϊν από πανεπιςτιμια τεχνοβλαςτϊν

Ακαδθμαϊκι επιχειρθματικότθτα:

Προϊκθςθ τθσ νζασ διαδικαςίασ
για δθμιουργία υμπράξεων
καινοτομίασ όπωσ προβλζπεται
ςτθν οδθγία 2014/24ΕΕ

 Δθμιουργία του νομοκετικοφ πλαιςίου
για λειτουργία του κεςμοφ των
Συμπράξεων Καινοτομίασ.
 Δθμιουργία εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων για ενθμζρωςθ του
δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα
για τα οφζλθ και τον τρόπο λειτουργίασ
των Συμπράξεων καινοτομίασ.
 Απλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ

σελ.

76

3.1.2

3.1.3

Ανακεϊρθςθ / ενίςχυςθ του

ΥΡΡ

Τροποποίθςθ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ με
ςκοπό τθ προϊκθςθ δθμιουργίασ εταιρειϊν
από πανεπιςτιμια τεχνοβλαςτϊν (Uni spinoffs).

ΥΕΕΒ&Τ, ΙΡΕ

2016

Ακαδθμαϊκοί και
ερευνθτικοί
φορείσ

Γενικό
Λογιςτιριο

2015

2016
Ομάδα Ζργου για

ΙΡΕ,

2015-2020

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

σελ.

77

πλαιςίου προςταςίασ πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ (Intellectual Property)
και εξαςφάλιςθσ δικαιωμάτων
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ
(διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ,
βιομθχανικοφ ςχεδίου και
εμπορικοφ ςιματοσ).

Περιγραφι

/εξαςφάλιςθσ δικαιωμάτων πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ
 Ανακεϊρθςθ του περί Εμπορικϊν
Σθμάτων Νόμου ,
 Αναβάκμιςθ του μθχανογραφθμζνου
ςυςτιματοσ και ανάπτυξθ των
διαδικτυακισ υποβολισ αιτιςεων
 Σχεδιαςμόσ νζασ πελατοκεντρικισ
ιςτοςελίδασ

3.2

Παροχι κινιτρων για ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ

3.2.1

Αξιολόγθςθ τθσ δυνατότθτασ
εξορκολογιςμοφ των δομϊν &
κινιτρων για κζματα καινοτομίασ
ζρευνασ και τεχνολογίασ

Αξιολόγθςθ τθσ δυνατότθτασ
εξορκολογιςμοφ των δομϊν & κινιτρων για
κζματα καινοτομίασ ζρευνασ και
τεχνολογίασ με τθν αξιοποίθςθ των
αποτελεςμάτων υφιςτάμενων μελετϊν ι και
μζςω τθσ αξιοποίθςθσ τεχνογνωςίασ χωρϊν
με ςχετικζσ εμπειρίεσ.

Αρμόδια
Τπθρεςία
εκςυγχρονιςμό
του ΤΕΕΕΡ
(ΥΕΕΒ&Τ)

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

ΕΚΕΣ,
ΤΥΡ,
ΤΔΔΡ

ΥΕΕΒ&Τ

ΓΔ ΕΡΣΑ
ΜΔΜ
ΥΡΡ,
ΙΡΕ

2017

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020

σελ.

78

Δράςθ

3.2.2

Βελτίωςθ του χεδίου Ενίςχυςθσ
Επιχειρθματικισ Καινοτομίασ.

3.2.3

Χριςθ υπολογιςτικοφ νζφουσ από
ΜμΕ.

3.2.4

Πακζτα / Κουπόνια Καινοτομίασ.

Αρμόδια
Τπθρεςία

Περιγραφι

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

Επαναςχεδιαςμόσ και επαναςχεδίαςθ του
Σχεδίου ενίςχυςθσ επιχειρθματικισ
καινοτομίασ για ανάπτυξθ καινοτόμων
προϊόντων, υπθρεςιϊν και διεργαςιϊν από
επιχειριςεισ.
Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ςχεδίου για
χριςθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ ςε
υπολογιςτικό ςφννεφο από ΜμΕ.

ΥΕΕΒ&Τ

ΓΔ ΕΡΣΑ/ΔΑ

2017

ΥΕΕΒ&Τ

ΓΔ ΕΡΣΑ/ΔΑ

2018

Δθμιουργία και παροχι ςε ΜμΕ πακζτων /
κουπόνια καινοτομίασ. Τα πακζτα
καινοτομίασ είναι χαμθλι χρθματοδότθςθ 5,
10 και 20 χιλιάδων για ζνα και μόνο
ςυγκεκριμζνο ςκοπό με απλζσ διαδικαςίεσ.
Στοχεφουν ςτθ γνωριμία των ΜμΕ με τθν
ζννοια τθσ καινοτομίασ και ςτθν ενκάρρυνςθ
τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ επιχειριςεων και
οργανιςμϊν ζρευνασ, τθν εμπλοκι των ΜμΕ
ςε καινοτομικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ
κατ’ επζκταςθ κα ζχουν κετικι επίδραςθ ςτθ

ΥΕΕΒ&Τ

ΓΔ ΕΡΣΑ/ΔΑ

2015-2016

ΙΡΕ

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

3.2.5

σελ.
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3.2.6

3.2.7

Πρόγραμμα για ενίςχυςθ τθσ
Ζρευνασ ςτισ υφιςτάμενεσ
Επιχειριςεισ.

Πρόγραμμα για ενίςχυςθ τθσ
Ζρευνασ ςτισ νεοςφςτατεσ
Επιχειριςεισ.

Διερεφνθςθ Βιομθχανικισ
Σεχνολογίασ / Σεχνογνωςίασ.

Αρμόδια
Τπθρεςία

Περιγραφι

βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ.
Υλοποίθςθ προγράμματοσ υψθλοφ
αντίκτυπου που ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων και
ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ μζςω τθσ
δθμιουργίασ νζων προϊόντων / υπθρεςιϊν /
μεκόδων παραγωγισ υψθλισ προςτικζμενθσ
αξίασ, ι ουςιαςτικά βελτιωμζνων
υφιςτάμενων προϊόντων / υπθρεςιϊν
/μεκόδων παραγωγισ που κα αξιοποιθκοφν
από τισ επιχειριςεισ.
Υλοποίθςθ προγράμματοσ το οποίο
αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία νζων προϊόντων
/ υπθρεςιϊν / μεκόδων παραγωγισ, υψθλισ
προςτικζμενθσ αξίασ από νεοςφςτατεσ
επιχειριςεισ.
Υλοποίθςθ προγράμματοσ το οποίο κα
ςτοχεφει ςτθν προκαταρτικι διερεφνθςθ των
πικανϊν βιομθχανικϊν εφαρμογϊν που

ΙΡΕ

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

2016
(ςυνεχισ δράςθ
μζχρι το 2020)

ΙΡΕ

2016
(ςυνεχισ δράςθ
μζχρι το 2020)

ΙΡΕ

2016
(ςυνεχισ δράςθ

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

3.2.8

σελ.

80

3.2.9

Επιχειρθματικι Αριςτεία:
EUROSTARS Κφπρου.

ΘΟΡΙΗΟΝ 2020/SME Instrument –
2θ Ευκαιρία.

Αρμόδια
Τπθρεςία

Περιγραφι

μπορεί να ζχει μια τεχνολογία /
τεχνογνωςία.
Το Ρρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενκάρρυνςθ
των καινοτόμων ΜμΕ να ςυμμετζχουν ςε
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ και να
ενιςχφςουν τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ
μζςω τθσ δθμιουργίασ νζων προϊόντων /
υπθρεςιϊν / μεκόδων παραγωγισ υψθλισ
προςτικζμενθσ αξίασ ι θ δθμιουργία
ουςιαςτικά βελτιωμζνων υφιςτάμενων
προϊόντων / υπθρεςιϊν / μεκόδων
παραγωγισ που αναμζνεται να τφχουν
άμεςθσ εμπορικισ αξιοποίθςθσ από τουσ
ςυμμετζχοντεσ φορείσ.
Το Ρρόγραμμα SME ςτοχεφει ςτθν
υποςτιριξθ επιχειριςεων υψθλισ
καινοτομίασ να διερευνιςουν τθν τεχνικι
ςκοπιμότθτα και το δυναμικό εμπορικισ
αξιοποίθςθσ μίασ καινοτομίασ διεκνοφσ
επιπζδου, τθν οποία επικυμοφν να

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

μζχρι το 2020)
ΙΡΕ

ΙΡΕ

Επιχειριςεισ,
Ρανεπιςτιμια,
Ερευνθτικοί
φορείσ

2016
(+ 1 πρόςκλθςθ
μζχρι το 2020)

2016

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Αρμόδια
Τπθρεςία

Περιγραφι

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

ειςαγάγουν ςτθν αγορά.
3.3

Ανάπτυξθ του κατάλλθλου υποςτθρικτικοφ πλαιςίου / υποδομϊν για λειτουργία καινοτόμων επιχειριςεων

3.3.1

Δθμιουργία και Λειτουργία ενόσ
Κζντρου Μεταφοράσ Σεχνολογίασ
–Technology Transfer Center.

σελ.
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3.3.2

Αξιοποίθςθ πανεπιςτθμιακϊν
εργαςτθρίων από τθν
επιχειρθματικι κοινότθτα.

 Μελζτθ για τισ ενδεδειγμζνεσ, από
νομικισ πλευράσ, ρυκμίςεισ για τθ
δθμιουργία του Εκνικοφ Γραφείου
Μεταφοράσ Τεχνολογίασ.
 Ανάπτυξθ ενόσ Εκνικοφ Γραφείου
Μεταφοράσ Τεχνολογίασ, ςτο ΙΡΕ το
οποίο κα παρζχει υποςτιριξθ προσ τα
Ακαδθμαϊκά και Ερευνθτικά Ιδρφματα τθσ
Κφπρου ςε ςχζςθ με τθν προςταςία και
αξιοποίθςθ των ερευνθτικϊν τουσ
αποτελεςμάτων και των δικαιωμάτων
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ.
Δθμιουργία / διαμόρφωςθ του υφιςτάμενου
Κανονιςτικοφ Ρλαιςίου για διευκόλυνςθ τθσ
αξιοποίθςθσ των πανεπιςτθμιακϊν
εργαςτθρίων από τισ επιχειριςεισ.

ΙΡΕ

Ερευνθτικά και
Ακαδθμαϊκά
Ιδρφματα

2016

2019

ΓΔ ΕΡΣΑ

ΥΕΕΒ&Τ
ΙΡΕ
Ρανεπιςτιμια

2017

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

ΚΕΒΕ
ΟΕΒ
3.3.3

σελ.
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3.3.4

3.3.5

Οικίεσ Καινοτομίασ.

Δθμιουργία Οικιϊν Καινοτομίασ για
άνεργουσ επιςτιμονεσ και γενικά άνεργουσ
που επικυμοφν να εργαςτοφν ι να
δθμιουργιςουν δικζσ τουσ επιχειριςεισ
καινοτομίασ.

ΥΕΕΒ&Τ

Δθμιουργία και Λειτουργία
Κζντρου Επιχειρθματικισ
Καινοτομίασ.

Δθμιουργία και Λειτουργία Κζντρου
Επιχειρθματικισ Καινοτομίασ
διαπιςτευμζνου (BIC Business Innovation
Center) από τθν EBN Innovation Network,
διαςφαλίηοντασ ζτςι ποιότθτα ςτιριξθσ
διεκνοφσ επιπζδου και δικτφωςθ με όλα τα
άλλα Κζντρα ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ και ςε
άλλεσ περιοχζσ.

ΥΕΕΒ&Τ

χζδιο δθμιουργίασ ςυςτάδων
επιχειριςεων (Clusters).

Το Σχζδιο προςβλζπει ςτθν δθμιουργία,
ανάπτυξθ, υποςτιριξθ και προϊκθςθ

ΥΕΕΒ&Τ

ΓΔ ΕΡΣΑ/ΔΑ

2018

ΟΝΕΚ

ΓΔ ΕΡΣΑ/ΔΑ

2018

EBN Innovation
Network

ΓΔ ΕΡΣΑ

2017

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Αρμόδια
Τπθρεςία

Περιγραφι

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

σελ.

83

ςυςτάδων επιχειριςεων μζςω ςφμπραξθσ /
ςυνεργαςίασ ανταγωνιςτικϊν ι
ςυμπλθρωματικϊν μονάδων ϊςτε να
μπορζςουν να αναπτφξουν ςτρατθγικζσ
ςυνεργαςίεσ και να επιτφχουν οικονομίεσ
κλίμακασ.
3.3.6

Προςζλκυςθ ερευνθτικοφ
ταλζντου.

Ανάπτυξθ δικτφωςθσ ςυνεργειϊν τθσ
ερευνθτικισ κοινότθτασ τθσ Κφπρου με
Κζντρα Αριςτείασ του εξωτερικοφ.

ΙΡΕ

3.3.7

Ενίςχυςθ γραφείων διαςφνδεςθσ.

Το Ρανεπιςτιμιο Κφπρου ςυντονίηει το Ζργο
«Ανάπτυξθ και Λειτουργία Γραφείων
Διαςφνδεςθσ με τον Επιχειρθματικό Κόςμο
ςτα Ρανεπιςτιμια που λειτουργοφν ςτθν
Κυπριακι Δθμοκρατία», που ζχει εγκρικεί
και χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το Ζργο ςτοχεφει
ςτθν καλφτερθ και εντατικότερθ επικοινωνία
και ςυνεργαςία μεταξφ των πανεπιςτθμίων

Ρανεπιςτιμιο
Κφπρου

2016

Ακαδθμαϊκοί και
ερευνθτικοί
φορείσ

2016

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

και επιχειριςεων.
Ενίςχυςθ τθσ Πρόςβαςθσ ςτθ Χρθματοδότθςθ

4.1

Βελτιςτοποίθςθ Αξιοποίθςθσ υγχρθματοδοτοφμενων και Ανταγωνιςτικϊν Προγραμμάτων τθσ ΕΕ

4.1.1

Απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν για
διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτα
ςυγχρθματοδοτοφμενα ςχζδια.

Απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν για ςυμμετοχι
των επιχειριςεων ςτα ςχζδια χορθγιϊν, ςτο
πλαίςιο των Κανονιςμϊν των ΕΔΕΤ54.

ΥΕΕΒ&Τ

ΓΔ ΕΡΣΑ/ΔΑ

2016-2017

4.1.2

Βελτίωςθ/απλοποίθςθ του
πλαιςίου εφαρμογισ των
ςυγχρθματοδοτοφμενων ςχεδίων.

Επίςπευςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ και ΥΕΕΒ&Τ
καταβολισ πλθρωμϊν, με εμπλοκι του
ιδιωτικοφ τομζα ςτο ςτάδιο του διοικθτικοφ
ελζγχου των αιτιςεων / προτάςεων.

ΓΔ ΕΡΣΑ/ΔΑ

2016

4.1.3

Επαναςτοχοκζτθςθ των ςχεδίων
χορθγιϊν για ενίςχυςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ

Βελτίωςθ υφιςταμζνων και αξιολόγθςθ τθσ
προϊκθςθσ νζων ςχεδίων χορθγιϊν για
κάλυψθ αναγκϊν ςτισ οποίεσ δεν
ανταποκρίνονται τα υφιςτάμενα ςχζδια,
λαμβανομζνων υπόψθ και ςχετικϊν

ΓΔ ΕΡΣΑ/ΔΑ

2016-2017

σελ.

84

4

54

ΥΕΕΒ&Τ

Τα εν λόγω ςχζδια ςυγχρθματοδοτοφνται για τθν περίοδο 2014-2020 από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

ςυςτάςεων εκ των υςτζρων αξιολογιςεων
των ςχεδίων που ζχουν υλοποιθκεί.
Αξιοποίθςθ τθσ μελζτθσ τθσ TALOS.
4.1.4

Πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ για
ανάπτυξθ νζων μορφϊν
επιχειρθματικότθτασ (π.χ.
κοινωνικι).





σελ.

85

4.1.5

Αξιολόγθςθ δυνατοτιτων
ςυνεργαςίασ με ιδιωτικό τομζα
για ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικισ
αξιοποίθςθσ των ευρωπαϊκϊν
κονδυλίων.

Επίςπευςθ του ςχεδιαςμοφ και
υλοποίθςθσ των
(προγραμματιηόμενων) Σχεδίων
Χορθγιϊν για κοινωνικι
επιχειρθματικότθτα.

ΥΕΡΚΑ (περιλ.
Μονάδα ΕΚΤ),
Τμιμα
Ρεριβάλλοντοσ,
ΙΡΕ

ΓΔ ΕΡΣΑ, ΥΕΕΒ&Τ.

2016

2016 (πρόςκλθςθ
ΙΡΕ)

Εφαρμογι Ρρογράμματοσ ΙΡΕ για
«Κοινωνικι Καινοτομία».

Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ δθμόςιου ΓΔ ΕΡΣΑ
και ιδιωτικοφ τομζα μζςα από τθ δθμιουργία
εναλλακτικϊν μθχανιςμϊν (π.χ. ςυνεπζνδυςθσ) για τθν αποτελεςματικότερθ
διοχζτευςθ πόρων των ΕΔΕΤ προσ τισ

ΥΕΕΒ&Τ, Υπ. Οικ,
CyΒAN

2016

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

4.1.6

σελ.

86

4.1.7

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

(ςτο πλαίςιο τησ εκ των προτζρων
αξιολόγηςησ για εφαρμογή
χρηματοδοτικϊν εργαλείων με τη
ςτήριξη των ΕΔΕΤ)

επιχειριςεισ.

υνεργαςία με χρθματοπιςτωτικό
τομζα για ενίςχυςθ τθσ
αποτελεςματικισ αξιοποίθςθσ των
ευρωπαϊκϊν κονδυλίων που
διατίκενται μζςω εκνικϊν
προγραμμάτων.

Σφναψθ ςυμφωνίασ μεταξφ κυβζρνθςθσ και
χρθματοπιςτωτικοφ τομζα για διευκόλυνςθ
τθσ χρθματοδότθςθσ και κάλυψθ των
αναγκϊν που δθμιουργοφνται ωσ προσ τθν
επιτυχι υλοποίθςθ επζνδυςθσ θ οποία
δφναται να ςυγχρθματοδοτθκεί από τα
ΕΔΕΤ.

ΓΔ ΕΡΣΑ/ΔΑ,
Σφνδεςμοσ
Εμπορικϊν
Τραπεηϊν

ΥΕΕΒ&Τ,

Περαιτζρω προϊκθςθ και
ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ
κυπριακϊν φορζων ςτα
Ευρωπαϊκά Ανταγωνιςτικά
Προγράμματα.

Ενίςχυςθ τθσ ενθμζρωςθσ ωσ προσ τα
ευρωπαϊκά ανταγωνιςτικά προγράμματα
(π.χ. COSME) και τα δυνθτικά οφζλθ από τθ
ςυμμετοχι ςε αυτά, κυρίωσ των
επιχειριςεων

ΓΔ ΕΡΣΑ,

ΥΕΕΒ&Τ, , ΙΡΕ,
ΕΚΕΣΚ

- Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ / υλικό
πλθροφόρθςθσ

Εκνικά Σθμεία
Επαφισ

Χρονοδιάγραμμα

Δεκ 2015

ΙΡΕ

Συνεχισ Δράςθ
(2015+)

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020

σελ.

87

Δράςθ

Αρμόδια
Τπθρεςία

Περιγραφι

- Συνεχισ ενθμζρωςθ μζςω τθσ Ρφλθσ
Ενθμζρωςθσ Χρθματοδοτικϊν
Ρρογραμμάτων.
Ρρόςκετθ (ςυμπλθρωματικι)
χρθματοδότθςθ για υλοποίθςθ ερευνθτικϊν
ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν
ΕΕ ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Horizon
2020.

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

4.1.8

υμπλθρωματικι χορθγία ςε
δικαιοφχουσ φορείσ του
Προγράμματοσ HORΙZON 2020.

4.2

Αποτελεςματικότερθ ςυμμετοχι των τραπεηϊν ςτθν κάλυψθ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν των επιχειριςεων

4.2.1

Αναγνϊριςθ «πιςτοποιθτικϊν»
ςυμμετοχισ (labels) επιχειριςεων
ςε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Αξιολόγθςθ τθσ δυνατότθτασ αναγνϊριςθσ
και αξιοποίθςθσ εκ μζρουσ των τραπεηϊν
«πιςτοποιθτικϊν» ςυμμετοχισ (labels) των
επιχειριςεων ςε ευρωπαϊκά προγράμματα
για:
1. Εξαςφάλιςθ καλφτερων όρων
χρθματοδότθςθσ και κάλυψθ τθσ ίδιασ
ςυμμετοχισ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ
επζνδυςθ ι κάλυψθ πρόςκετθσ
χρθματοδότθςθσ

ΙΡΕ

ΓΔ ΕΡΣΑ,
Σφνδεςμοσ
Εμπορικϊν
Τραπεηϊν

Χρονοδιάγραμμα

2016

ΥΕΕΒ&Τ,
ΙΡΕ

2015-2016

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

2. Εξαςφάλιςθ ενδιάμεςθσ χρθματοδότθςθσ
(bridging finance) για πραγματοποίθςθ τθσ
επζνδυςθσ, μζχρι τθν καταβολι τθσ ςχετικισ
χορθγίασ από τθν ΕΕ
4.2.2

σελ.

88

4.2.3

Ενκάρρυνςθ για ςυμμετοχι
τραπεηϊν ςε ευρωπαϊκά
προγράμματα.

Ενίςχυςθ των
χρθματοοικονομικϊν γνϊςεων
των επιχειριςεων.

Ρροϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των τραπεηϊν ςε
ευρωπαϊκά ανταγωνιςτικά προγράμματα για
ενίςχυςθ τθσ διάκεςθσ πρόςκετων και
ενδεχομζνωσ εναλλακτικϊν χρθματοδοτικϊν
κεφαλαίων προσ τισ κυπριακζσ επιχειριςεισ
- Συναντιςεισ / ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ
- Ειδικι ενότθτα για προγράμματα για
τράπεηεσ ςτθν διαδικτυακι Ρφλθ
Ενθμζρωςθσ Χρθματοδοτικϊν
Ρρογραμμάτων.
Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ μεταξφ δθμόςιου και
ιδιωτικοφ τομζα για ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ
των επιχειρθματιϊν επί των
χρθματοοικονομικϊν κεμάτων (financial
literacy) θ οποία κα ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ

ΓΔ ΕΡΣΑ, Εκνικά
Σθμεία Επαφισ

ΥΕΕΒ&Τ, ΙΡΕ,
Σφνδεςμοσ
Εμπορικϊν
Τραπεηϊν

2015-2016

ΥΕΕΒ&Τ/ΚΕΕΔ

ΓΔ ΕΡΣΑ,
Σφνδεςμοσ
Εμπορικϊν
Τραπεηϊν,

2016-2017

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Αρμόδια
Τπθρεςία

Περιγραφι

σελ.

89

τθσ πρόςβαςισ τουσ ςε χρθματοδοτικά
κεφάλαια (π.χ. με τθν ετοιμαςία / παροχι
ενθμερωτικϊν οδθγϊν μζςω του Κζντρου
Εξυπθρζτθςθσ Επιχειριςεων).

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

Τράπεηεσ

4.3

Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν χρθματοδότθςθσ

4.3.1.

Ενθμερωτικά προγράμματα για
εναλλακτικζσ μορφζσ
χρθματοδότθςθσ.

Ανάπτυξθ και προϊκθςθ ενθμερωτικϊν
προγραμμάτων ωσ προσ τθ λειτουργία και τα
οφζλθ των διαφόρων εναλλακτικϊν μορφϊν
χρθματοδότθςθσ (προσ επιχειριςεισ,
δυνθτικοφσ επενδυτζσ, δθμόςιο τομζα).

ΥΕΕΒ&Τ/ΚΕΕΔ

Υπ. Οικ, Επιτροπι
Κεφαλαιαγοράσ,
CyBAN, CIFA, ΙΡΕ

2016

4.3.2

χζδια Κινιτρων για ανάπτυξθ
εναλλακτικϊν μορφϊν
χρθματοδότθςθσ.

Άλλα μζτρα ςτιριξθσ από τθν Κυβζρνθςθ για
τθ δθμιουργία / λειτουργία δικτφων
επιχειρθματικϊν αγγζλων (π.χ. ςχζδιο
ςτιριξθσ για κάλυψθ λειτουργικϊν εξόδων
δικτφου).

ΥΕΕΒ&Τ,

ΓΔ ΕΡΣΑ, ΜΔΜ,
CyBAN, Υπ.
Οικονομικϊν

2016-2017

Ανάπτυξθ Σαμείων
Επιχειρθματικϊν Κεφαλαίων

Αξιολόγθςθ του ενδεχομζνου ςτιριξθσ ι
ςυμμετοχισ τθσ κυβζρνθςθσ ςε ταμεία /

Υπ. Οικ

ΜΔΜ, ΓΔ ΕΡΣΑ,
Επιτροπι

2016

4.3.3

ΙΡΕ

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

4.3.4

90
σελ.

55

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

(Venture Capital).

επενδφςεισ επιχειρθματικϊν κεφαλαίων
(venture capital funds), για ενίςχυςθ των
ιδιωτικϊν και κεςμικϊν επενδφςεων ςε νζεσ
και νεοφυείσ επιχειριςεισ

Κεφαλαιαγοράσ,
CIFA

Εξζταςθ του ρυκμιςτικοφ
πλαιςίου και αξιολόγθςθ των
αναγκϊν για ανάπτυξθ αγοράσ
crowd funding ςτθν Κφπρο

Αξιολόγθςθ όλων των παραμζτρων για Υπ.Οικ
ανάπτυξθ ενόσ εναλλακτικοφ εργαλείου
χρθματοδότθςθσ, μζςω του οποίου οι
επιχειριςεισ μποροφν να εξαςφαλίηουν
δανειςμό
ςυνάπτοντασ
απευκείασ
ςυμβόλαια με ιδιϊτεσ δανειςτζσ μζςα από
ελεγχόμενεσ διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ.

ΜΔΜ, ΓΔ ΕΡΣΑ,
Αρμόδιεσ
Εποπτικζσ Αρχζσ55

2016-2017

Αξιολόγθςθ τθσ προοπτικισ δθμιουργίασ,
βάςθ ςχετικισ μελζτθσ, ενόσ νζου φορζα
που κα ςτοχεφει ςτθ διευκόλυνςθ και
ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων

ΥΕΕΒ&Τ, ΓΔ ΕΡΣΑ

Δεκ 2015

(Στθ βάςθ νομικοφ πλαιςίου και
ςχετικϊν κατευκφνςεων που
αναμζνεται να κακοριςτοφν από
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι)
4.3.5

Περιγραφι

Αξιολόγθςθ Δθμιουργίασ
Οργανιςμοφ Χρθματοδότθςθσ
Επιχειριςεων.

Εξαρτάται από τθ φφςθ, το ςκοπό και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ crowdfunding πλατφόρμασ

Υπ. Οικ

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

σελ.

91

ςε χρθματοδοτικά κεφάλαια, μζςω τθσ
ανάπτυξθσ, εφαρμογισ και διαχείριςθσ
διαφόρων χρθματοοικονομικϊν εργαλείων.
5

Διευκόλυνςθ και ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ

5.1

Ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων

5.1.1

Μελζτθ για ενδυνάμωςθ των
κυπριακϊν εξαγωγϊν.

5.1.2

Αξιοποίθςθ ςυμμετοχισ ςε
διεκνείσ εκκζςεισ ςτο εξωτερικό.

Ετοιμαςία Μελζτθσ θ οποία κα ζχει ςκοπό:
- τον εντοπιςμό τομζων και υποτομζων τθσ
οικονομίεσ ςτουσ οποίου θ Κφπροσ ζχει
ςυγκριτικό πλεονζκτθμα
- τον εντοπιςμό ελκυςτικϊν αγορϊν
- τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ αναφορικά με τα εμπόδια για
ανάπτυξθ των εξαγωγϊν
- τθν υποβολι ειςθγιςεων για τρόπουσ
ενίςχυςθσ των εξαγωγϊν.
Εκςυγχρονιςμόσ /ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ
διοργάνωςθσ εκκζςεων ςτο εξωτερικό, με τθ
ςυμπερίλθψθ και startups. Αποτελεςματικι

ΜΔΜ

ΥΕΕΒ&Τ

2016

ΥΕΕΒ&Τ

ΕΚΕΣΚ

2017

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Αρμόδια
Τπθρεςία

Περιγραφι

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

σελ.

92

ςτόχευςθ, διοργάνωςθ B2B και B2D events,
Missions for Growth.
5.1.3

Εξωςτρζφεια – Ανοικτοί
Ορίηοντεσ: EUREKA Κφπρου.

Το Ρρόγραμμα «EUREKA ΚΥΡΟΥ» ςτοχεφει
ςτθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των
κυπριακϊν επιχειριςεων, ςτθν ανάπτυξθ
νζων ι ουςιαςτικά βελτιωμζνων προϊόντων
/υπθρεςιϊν / διαδικαςιϊν και ςτθ δικτφωςθ
και ςυνεργαςία των κυπριακϊν φορζων με
φορείσ του εξωτερικοφ, μζςω τθσ
ςυμμετοχισ τουσ ςε διεκνι ερευνθτικά ζργα
βιομθχανικισ ζρευνασ και ανάπτυξθσ του
Οργανιςμοφ EUREKA.

ΙΡΕ

5.1.4

Κατάρτιςθ των κυπριακϊν
επιχειριςεων ϊςτε να
αποκτιςουν τισ ικανότθτεσ /
δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθ
διεκνοποίθςθ

Ρροετοιμαςία και ενίςχυςθ τθσ εξαγωγικισ
ικανότθτασ των επιχειριςεων με τθν
προϊκθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςε
κζματα διεκνοποίθςθσ, εξαγωγϊν και
διεκνοφσ εμπορίου

YEEB&T / ΚΕΕΔ

2016

ΑΑνΑΔ

2017

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

Αρμόδια
Τπθρεςία

5.2

Προϊκθςθ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ

5.2.1

Προϊκθςθ του θλεκτρονικοφ
εμπορίου.

Ρρόγραμμα Επιχειρείτε Διαδικτυακά.

ΥΕΕΒ&Τ

5.2.2

Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τισ
προοπτικζσ που προςφζρει το
θλεκτρονικό εμπόριο ςτισ ΜΜΕ.

Διοργάνωςθ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ για τισ
δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ που προςφζρει το
θλεκτρονικό εμπόριο ςτισ ΜΜΕ.

ΥΕΕΒ&Τ

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

2016

Ψθφιακόσ
Ρρωτακλθτισ,

2016

Υπ. Συγκοινωνιϊν
ΓΤΡ

σελ.
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5.2.3

Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ για τισ
προοπτικζσ που προςφζρει θ
χριςθ των τεχνολογιϊν των
πλθροφοριϊν και των
επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) ςτισ
επιχειριςεισ κακϊσ και θ χριςθ
των υπθρεςιϊν υπολογιςτικοφ
νζφουσ (cloud computing
services).

Διοργάνωςθ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ για
τισ δυνατότθτεσ τθσ χριςθσ των ΤΡΕ από τισ
επιχειριςεισ τόςο ςτισ εςωτερικζσ τουσ
διαδικαςίεσ όςο και ςτισ διαδικαςίεσ τουσ με
τουσ πελάτεσ για αφξθςθ τθσ
παραγωγικότθτασ και τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ τουσ. Ενθμζρωςθ για τισ
δυνατότθτεσ τθσ χριςθσ των υπθρεςιϊν
υπολογιςτικοφ νζφουσ.

ΥΕΕΒ&Τ

Ψθφιακόσ
Ρρωτακλθτισ,
Υπ. Συγκοινωνιϊν
ΓΤΡ

2016

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

5.3

Ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν δομϊν/ υποδομϊν

5.3.1

Αξιοποίθςθ του δικτφου των
απόδθμων επιχειρθματιϊν.

Συμμετοχι των κφπριων επιχειρθματιϊν ςτο
Business Forum που διοργανϊνονται από
απόδθμουσ επιχειρθματίεσ και αξιοποίθςθ
των γνϊςεων, εμπειριϊν και δίκτυο των
απόδθμων επιχειρθματιϊν.

ΥΕΕΒ&Τ

5.3.2

Αξιοποίθςθ τθσ λειτουργίασ των
Εμπορικϊν Κζντρων τθσ Κφπρου
ςτο εξωτερικό

Ενίςχυςθ των υποςτελεχωμζνων Εμπορικϊν
Κζντρων με προτεραιότθτα τθν επάνδρωςθ
τουσ με μόνιμο προςωπικό.

ΥΕΕΒ&Τ

Υπ. Εξωτερικϊν

2016

5.3.3

Περαιτζρω αξιοποίθςθ των
ευρωπαϊκϊν υποδομϊν
δικτφωςθσ και υποςτιριξθσ.

Ρροϊκθςθ και περαιτζρω αξιοποίθςθ των
ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν υποςτιριξθσ και
δικτφωςθσ όπωσ το Enterprise Europe
Network και τα ευρωπαϊκά επιχειρθματικά
κζντρα ςτθν Κινά, Ινδία και Ταϊλάνδθ.

ΥΕΕΒ&Τ

ΕΚΕΣΚ

2016

5.3.4

Λειτουργία του Export Help Desk.

Ο ςκοπόσ τθσ λειτουργίασ του Export Help

ΥΕΕΒ&Τ/ΚΕΕΔ

94
σελ.

Περιγραφι

2018

2015

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ
2016-2020
Δράςθ

Περιγραφι

σελ.
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desk είναι θ εφαρμογι επιπρόςκετων
μεκόδων και πρακτικϊν, πζραν των
υφιςταμζνων, ςε ςχζςθ με τθν παραπζρα
προϊκθςθ των εξαγωγϊν προϊόντων και
υπθρεςιϊν ςτο εξωτερικό.

Αρμόδια
Τπθρεςία

Εμπλεκόμενοι
Φορείσ

Χρονοδιάγραμμα

υνθμμζνο 2
υνθμμζνο 2: Δείκτεσ Επίδοςθσ – Πλαίςιο Παρακολοφκθςθσ Τλοποίθςθσ τθσ Διλωςθσ Πολιτικισ
Διεθνήσ κατάταξη κυπριακήσ οικονομίασ (ςε θζματα επιχειρηματικότητασ)
Δείκτθσ
Doing Business Index
Global Entrepreneurship
& Development Institute
(GEDI) Index
Global Competitiveness
Index
European Digital City
Index (EDCi) - Nicosia

2014

2015
(βάςθ)

62 (189)

64 (189)

51 (120)

46 (130)

58 (148)

58 (144)

2013-2014

2014-2015

-

26 (35)

2016

2017

2018

2019

2020

47
(189)

Δείκτεσ επίδοςησ ςε επίπεδο ςτρατηγικήσ
Δείκτθσ

σελ.
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Αρικμόσ νζων
επιχειριςεων
56

Πθγι

2013

Eurostat

3, 034

2014

2015
(βάςθ56)

2016

2017

2018

2019

2020

Το 2015 αποτελεί ζτοσ βάςθ, δεδομζνθσ τθσ ζναρξθσ εφαρμογισ τθσ παροφςασ Διλωςθσ Ρολιτικισ, ωςτόςο δεν υπάρχουν πρόςφατα διακζςιμα ςτοιχεία για όλουσ
τουσ υπό παρακολοφκθςθ δείκτεσ (π.χ. μζςω Ευρωπαϊκισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ).

Ποςοςτό
βιωςιμότθτασ μετά
τα 2 πρϊτα χρόνια
Αρικμόσ νζων
υψθλοφ ρυκμοφ
ανάπτυξθσ
επιχειριςεων
Αρικμόσ
εργαηομζνων ςε νζεσ
επιχειριςεισ (μζχρι 2
ετϊν)
Αρικμόσ
εργαηομζνων ςε
μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ

Eurostat

73,3%

Eurostat

42

Eurostat

4,960

CyStat /
EU SBA
Fact
Sheet

170,489

Δείκτεσ επίδοςησ ςε επίπεδο αξόνων

σελ.
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Άξονασ 1: Καλλιζργεια Επιχειρθματικισ Κουλτοφρασ
Δείκτθσ
Πθγι
2013
2014
Δείκτθσ
Επιχειρθματικισ
Νοοτροπίασ (GEI ATT score)
Βακμόσ ςτον οποίο θ
ςχολικι εκπαίδευςθ
ςυνζβαλε ςτθν

GEDI
report

31
(ranked
63rd)

33
(ranked
77th)

EU SBA
Fact Sheet

-

-

2015
31
(ranked
84th)

2016

2017

2018

2019

2020

98
σελ.

ανάπτυξθ
επιχειρθματικισ
νοοτροπίασ
Αρικμόσ Σχολείων
που ςυμμετείχαν ςε
προγράμματα μικρό
επιχειρθματικότθτασ
Αρικμόσ δθμόςιων
υπαλλιλων και
εκπαιδευτικϊν που
ςυμμετείχαν ςε
προγράμματα
εργαςιακισ
τοποκζτθςθσ και
άςκθςθσ
Αρικμόσ εκδθλϊςεων
για προϊκθςθσ τθσ
επιχειρθματικότθτασ
(μζςω του Κζντρου
Εξυπθρζτθςθσ
Επιχειρθματικισ
Δραςτθριότθτασ)
Ειςαγωγι
μακθμάτων /
δραςτθριοτιτων για
βελτίωςθ των
δεξιοτιτων
επιχειρθματικότθτασ
ςτα αναλυτικά
προγράμματα τθσ

Υπ.
Ραιδείασ
και
Ρολιτιςμοφ

20
(20132014)

19
(20142015)

Υπ.
Ραιδείασ
και
Ρολιτιςμοφ

-

-

ΚΕΕΔ

-

-

Startup
Manifesto
Policy
Tracker Action
1.2.3 /
Υπ.
Ραιδείασ

όχι

όχι

όχι

πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ

και
Ρολιτιςμοφ

Άξονασ 2: Βελτίωςθ Επιχειρθματικοφ Περιβάλλοντοσ
Δείκτθσ
Πθγι
2013
2014
Επιβάρυνςθ
(διοικθτικόσ φόρτοσ)
των κρατικϊν
ρυκμίςεων (1=
μζγιςτθ, 7=ελάχιςτθ)
Αρικμόσ νζων
εγγραφϊν εταιρειϊν
Εκκίνθςθ επιχείρθςθσ

σελ.
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Διεκπεραίωςθ
φορολογικϊν
υποχρεϊςεων
Επιχειρθματικό
περιβάλλον φιλικό
προσ τισ νεοφυείσ
επιχειριςεισ
Εφαρμογι
μθχανιςμοφ
προςζλκυςθσ /
διευκόλυνςθσ ξζνων
start-ups να

2015

2016

EU SBA
Fact
Sheet

4.1
(ΕΕ:
3,2)

-

ΤΕΕΕΡ

10847

11169

DB rank

n/a

56
(189)

61 (189)

64
(189)

DB rank

n/a

51
(189)

51
(189)

44
(189)

EDCi

n/a

n/a

30 (35)

Startup
Manifesto
Policy
Tracker Action

όχι

όχι

όχι

2017

2018

2019

2020

δραςτθριοποιθκοφν
ςτθν Κφπρο (startup
visa programme)
ΜΜΕ που
πραγματοποιοφν
διαδικτυακζσ
ςυναλλαγζσ με τισ
δθμόςιεσ αρχζσ (%)

2.1.1 /
ΜΔΜ

EU SBA
Fact
Sheet

84,24
(ΕΕ:
87,58)
0.5958

ή
E-Government
Development Index

EGDI
report57

-

(ranked
58 / 193)

Άξονασ 3: Ενίςχυςθ Επιχειρθματικισ Καινοτομίασ
Δείκτθσ
Πθγι
2013
2014

σελ.

100

Εφαρμογι νζων ι
ουςιωδϊσ
βελτιωμζνων
μεκόδων παραγωγισ
(process innovation)
Καινοτομία
προϊόντοσ (product
innovation)
Δαπάνθ ςε Ζρευνα
57

2015

GEDI report

-

-

0.39

GEDI report

-

-

0.54

-

0,06

EU

2016

2017

2018

2019

2020

UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2014: http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf

και Ανάπτυξθ (R&D
expenditure in the
business sector)
PCT patent
applications
SMEs introducing
product or process
innovations
Fast-growing
innovative firms

σελ.
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Αρικμόσ
επιχειριςεων που
ζλαβαν ςτιριξθ από
ςχζδια /
προγράμματα
ςτιριξθσ για
καινοτόμεσ
Επιχειριςεισ.
Κίνθτρα για
ςυμμετοχι
ακαδθμαϊκϊν ςε
επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα και
δθμιουργία
πανεπιςτθμιακϊν
τεχνοβλαςτϊν (spinoffs)

Innovation
Scoreboard

(EE:
1,31)

EU
Innovation
Scoreboard
EU
Innovation
Scoreboard
EU
Innovation
Scoreboard

0,55
(EE:
1,98)
34,8
(EE:
38,4)
12,8
(EE:
16,2)

-

-

-

ΙΡΕ
ΥΕΕΒ&Τ

38

-

Startup
Manifesto
Policy
Tracker Action 1.3.4 /
Υπ. Ραιδείασ
και
Ρολιτιςμοφ

όχι

όχι

όχι

Άξονασ 4: Πρόςβαςθ ςτθ Χρθματοδότθςθ
Δείκτθσ
Πθγι
2013

σελ.

102

Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια
χρθματοδοτικι ςτιριξθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων
των εγγυιςεων
(ποςοςτό όςων θ
απάντθςθ δθλϊνει
επιδείνωςθ)
Αρικμόσ επιχειριςεων
που ςτθρίηονται από
ςυγχρθματοδοτοφμενα
58
προγράμματα τθσ ΕΕ
- Σχζδια Χορθγιϊν
- Χρθματοδοτικά
Εργαλεία (FI)
Αρικμόσ επιχειριςεων
που ςυμμετζχουν ςε
ζργα που ςτθρίηονται
από Ανταγωνιςτικά
Ρρογράμματα τθσ ΕΕ
Αρικμόσ εγκεκριμζνων
Ταμείων
Επιχειρθματικϊν
58

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

31,6
EU SBA
Fact Sheet

(ΕΕ:
17,3)

ΓΔ ΕΡΣΑ

ΣΧ: 96
FI: 316

ΓΔ ΕΡΣΑ,
Υπουργεία

-

-

Επιτροπι
Κεφαλαια
γοράσ

-

1

ΣΧ: 136
FI:

Αναφζρεται ςε επιχειριςεισ – δικαιοφχουσ που ςτθρίηονται από μζτρα που ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) είτε
μζςω μθ επιςτρεπτζων ενιςχφςεων (π.χ. Σχζδια Χορθγιϊν) είτε μζςω χρθματοδοτικϊν εργαλείων (π.χ. ςυγχρθματοδοτοφμενα δάνεια)

Κεφαλαίων (VC)
Λιψθ μζτρων
προϊκθςθσ
ςυμπράξεων δθμόςιουιδιωτικοφ τομζα για
κάλυψθ αναγκϊν ςε
κεφάλαια υψθλοφ
επιχειρθματικοφ
κινδφνου (π.χ.
δθμιουργία εκνικοφ
ταμείου ςυνεπζνδυςθσ)

Startup
Manifesto
Policy
Tracker Action
3.1.2 /
Υπ. Οικ /
ΓΔ ΕΡΣΑ

ΕΒΑΝ59

όχι

όχι

όχι

2
(€0.6
δισ)

σελ.

103

Αρικμόσ επιχειριςεων
που χρθματοδοτοφνται
από δίκτυα
επιχειρθματικϊν
αγγζλων και ςυνολικι
επζνδυςθ

Κφπρου

59

The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players http://www.eban.org/wp-content/uploads/2014/09/13.-StatisticsCompendium-2014.pdf

σελ.

104

Άξονασ 5: Διευκόλυνςθ τθσ Πρόςβαςθσ ςτισ Αγορζσ
Δείκτθσ
Πθγι
2013
ΜΜΕ με εξαγωγζσ
αγακϊν ςε χϊρεσ
εκτόσ ΕΕ (ποςοςτό
των ΜΜΕ ςτθ
βιομθχανία)
Κφκλοσ εργαςιϊν
από το θλεκτρονικό
εμπόριο.
Εξαγωγζσ ωσ
ποςοςτό του ΑΕΡ (%)
Ροςοςτό
Επιχειριςεων που
πραγματοποιοφν
θλεκτρονικζσ
πωλιςεισ
Ροςοςτό αφξθςθσ
ςτθν χριςθ του
Ευρωπαϊκοφ Κζντρου
Επιχειρθματικισ
Στιριξθσ Κφπρου
Αρικμόσ
επιχειριςεων που
εξυπθρετικθκαν από
το Export Help Desk
Αρικμόσ ςυμφωνιϊν
που προζκυψαν από

2014

EU SBA Fact
Sheet

-

-

EU SBA Fact
Sheet

5.44
(ΕE:
13.98)

7.82
(EE:15.07)

CyStat
EU SBA Fact
Sheet

10
(EE:14.61)

Ευρωπαϊκό
Κζντρου
Επιχειρθματικισ
Στιριξθσ
Κφπρου

-

-

Export Help
Desk / ΥΕΕΒ&Τ

-

-

Export Help
Desk / ΥΕΕΒ&Τ

-

-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

σελ.
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το Export Help Desk

