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Συνοπτική παρουσίαση
Το παρόν πρώτο προσχέδιο της έκθεσης ανά χώρα του Παρατηρητηρίου Έρευνας
και Καινοτομίας (Ε&Κ) για το 2017 παρέχει συνοπτική ανάλυση του κυπριακού
συστήματος Ε&Κ και καλύπτει το οικονομικό πλαίσιο, τους κύριους παράγοντες, τις τάσεις
χρηματοδότησης και τους ανθρώπινους πόρους, τις πολιτικές για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων στους τομείς Ε&Κ, καθώς και την Ε&Κ στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής
έξυπνης εξειδίκευσης. Τα στοιχεία προέρχονται από τη Στατιστική Υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), εκτός εάν υπάρχει διαφορετική παραπομπή, και
είναι σωστά έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2017. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από
άλλες διεθνείς πηγές είναι επίσης σωστά έως την προαναφερθείσα ημερομηνία.
Βασικές διαπιστώσεις
Η Κύπρος σημείωσε αύξηση 3,0 % του ΑΕΠ το 2016. Ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται
να αυξηθεί σε 3,5 % το 2017, ενώ στη συνέχεια θα μειωθεί σε 2,9 % το 2018 και σε 2,7
% το 2019. Τα δημόσια οικονομικά αναμένεται να εμφανίσουν πλεόνασμα 1,1 % το 2017.
Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 9,3 % το 2019. Ο πληθωρισμός προβλέπεται σε
μόλις 1 % το 2017, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση σε 1,4 % το 2019 λόγω της αύξησης
των μισθολογικών πιέσεων.
Η ένταση Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) της Κύπρου είναι η τρίτη χαμηλότερη στην ΕΕ με
μόλις 0,5 % του ΑΕΠ. Αυτό οφείλεται στην κυριαρχία των τομέων παροχής υπηρεσιών
χωρίς ένταση Ε&Α στην κυπριακή οικονομία, με τη μεταποίηση να αντιπροσωπεύει μόλις
το 5 % περίπου της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες
εξαιρέσεις, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα.
Προκλήσεις για τη χάραξη πολιτικής στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας
(Ε&Κ) στην Κύπρο


Καθιέρωση ενοποιημένης διαχειριστικής δομής Ε&Κ και μηχανισμού αξιολόγησης
των πολιτικών Ε&Κ με σκοπό τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση των
πολιτικών και των προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ.



Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη δημιουργία οικονομικού και
κοινωνικού αντικτύπου: η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην
Κύπρο βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο. Στην έκθεση του Global
Entrepreneurship
Monitor
(Παγκόσμιο
Δελτίο
Παρακολούθησης
Επιχειρηματικότητας - GEM) για το 2016, η Κύπρος κατατάσσεται στην 41η θέση
μεταξύ 66 χωρών όσον αφορά τη μεταφορά Ε&Α στις επιχειρήσεις.



Ενίσχυση των δράσεων Ε&Κ στον τομέα των επιχειρήσεων: οι δαπάνες Ε&Α στον
τομέα των επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, ήτοι
0,10 % του ΑΕΠ.

Κύριες εξελίξεις στους τομείς Ε&Κ το 2017


Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
εκπόνησε ένα γενικό έγγραφο πολιτικής στους τομείς Ε&Κ (Εθνικός Χάρτης
Πορείας για την Κύπρο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)) με προτάσεις
πολιτικής για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Ο χάρτης πορείας
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19 Ιουλίου 2017.



Το σχέδιο δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου, (S3Cy),
περιλαμβάνει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που απαιτούν ή ενθαρρύνουν τη
συνεργασία φορέων (Ολοκληρωμένα Έργα, Νησίδες Αριστείας, Νέες Μονάδες
Στρατηγικών Υποδομών — Νέοι Επιστήμονες, Μεταδιδακτορικοί ΕρευνητέςΔΙΔΑΚΤΩΡ, Έρευνα σε Επιχειρήσεις, Έρευνα σε Νεοσύστατες Επιχειρήσεις), ενώ
άλλες προσκλήσεις αφορούν έναν μόνο δικαιούχο και/ή έχουν τη μορφή μικρού
κατ’ αποκοπή
ποσού
(Κουπόνια
Καινοτομίας,
Βιομηχανική
Ιδιοκτησία,
Ενθάρρυνση, Συμπληρωματική Χρηματοδότηση). Συνολικά υποβλήθηκαν πέραν

των 700 προτάσεων για χρηματοδότηση στο ΙΠΕ για τις οποίες είναι σε εξέλιξη η
σχετική διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων «Επιχειρηματική Καινοτομία» του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ), υποβλήθηκαν 224 προτάσεις, εκ των οποίων
84 εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ.


Τα φορολογικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις και οι
ανταγωνιστικές
προσκλήσεις
χρηματοδότησης
δραστηριοτήτων
Ε&Κ
συγκαταλέγονται μεταξύ των δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των
χαμηλών δαπανών στην Ε&Κ. Τα φορολογικά κίνητρα αποσκοπούν στην παροχή
πρόσβασης σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και εταιρείες με δυναμικό καινοτομίας στη
χρηματοδότηση
μετοχικού
κεφαλαίου.
Οι
προσκλήσεις
χρηματοδότησης
αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τις δαπάνες Ε&Κ στις επιχειρήσεις λόγω του
κανόνα περί ίδιας συνεισφοράς (συνήθως της τάξεως του 30 % του
προϋπολογισμού ενός έργου).



Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας προέβη σε ριζική μεταρρύθμιση τον Ιούλιο του
2017 με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής Ε&Κ στην Κύπρο.

