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Γηαηί ε Παξαγσγηθόηεηα ηεο Κύπξνπ πζηεξεί ζε ζρέζε κε άιιεο ρώξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δηεζλώο
Παποςσίαση στοισείων από τιρ εκθέσειρ: Global Competitiveness Report 2016 - 2017,
Doing Business Report 2017, European Innovation Scoreboard 2016, Global
Entrepreneurship Index Report 2017, και Human Capital Report 2016.
ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat1 γηα ηελ Παξαγσγηθόηεηα Δξγαζίαο (ΠΔ), σο ΑΔΠ
αλά ώξα εξγαζίαο, ην 2015 ε Κύπξνο θαηείρε ηε 15ε ζέζε κεηαμύ ησλ 28 ρσξώλ
κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) κε ηελ ΠΔ λα αλέξρεηαη ζην 77,4% ηνπ κέζνπ
όξνπ ηεο ΔΔ (Γηάγξακκα 1). Σελ ίδηα ζέζε θαηείρε θαη ην 2014 κε ην ίδην πνζνζηό. Οη
ρώξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ΠΔ κεγαιύηεξε από απηή ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ είλαη κε
ζεηξά θαηάηαμεο ην Λνπμεκβνύξγν, ε Ηξιαλδία, ην Βέιγην, ε Γαλία, ε Γαιιία, ε
Οιιαλδία, ε Γεξκαλία, ε Απζηξία, ε νπεδία ε Φηλιαλδία θαη ε Ηηαιία. Ο ξπζκόο
κεηαβνιήο ηεο Παξαγσγηθόηεηαο Δξγαζίαο ηεο Κύπξνπ σο ΑΔΠ αλά ώξα εξγαζίαο
ην 2015 ήηαλ ρακειόηεξνο από ην κέζν όξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο
Παξαγσγηθόηεηαο Δξγαζίαο ησλ 28 ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ (1% ζε ζρέζε κε 1,2%)
(Γηάγξακκα 2).
Διάγπαμμα 1. ΠΕ (ΑΕΠ ανά ώπα επγασίαρ),
Φθίνοςσα κατάταξη σωπών, 2015, βάση: ΕΕ28=100
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Διάγπαμμα 2. Ρςθμόρ μεταβολήρ τηρ ΠΕ(ΑΕΠ ανά
ώπα επγασίαρ) ωρ ποσοστιαία μεταβολή σε σσέση με
το πποηγούμενο έτορ, Φθίνοςσα κατάταξη σωπών,
2015.
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Eurostat, Labour productivity and unit labour costs [nama_10_lp_ulc], Nominal labour productivity
LPper hour. Σελευταία αναθεώρηςη 03.2.2017.
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Global Competitiveness Report 2016 – 2017
ύκθσλα κε ηε Γηεζλή Έθζεζε Αληαγσληζηηθόηεηαο 2016 - 2017 (Global
Competitiveness
Report
2016 - 2017)
πνπ
δεκνζηεύεη
ην
Παγθόζκην
Οηθνλνκηθό Φόξνπκ, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ 2015,ε αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Κύπξνπ
επηδεηλώλεηαη. Με βάζε ην Γείθηε Αληαγσληζηηθόηεηαο 2016 - 2017 (Global
Competitiveness Index) ε Κύπξνο θαηέρεη ηελ 83ε ζέζε κεηαμύ ησλ 138 ρσξώλ, ελώ
ην 2014 θαηείρε ηελ 65ε ζέζε αλάκεζα ζε 140 ρώξεο θαη ην 2013 ηελ 58ε ζέζε. ηηο
πξώηεο 10 ζέζεηο βξίζθνληαη θαηά ζεηξά ε Διβεηία, ε ηγθαπνύξε, νη ΖΠΑ, ε
Οιιαλδία, ε Γεξκαλία, ε νπεδία, ην Ζλσκέλν βαζίιεην, ε Ηαπσλία, ην Υνλγθ Κνλγθ
θαη ε Φηλιαλδία.
ηελ πξναλαθεξζείζα έθζεζε ε αληαγσληζηηθόηεηα ηαπηίδεηαη κε ηελ
παξαγσγηθόηεηα, αθνύ νξίδεηαη σο ην ζύλνιν ζεζκώλ, πνιηηηθώλ θαη παξαγόλησλ
πνπ θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ηεο παξαγσγηθόηεηαο κηαο ρώξαο:
«We define competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that
determine the level of productivity of a country» (ζει. 35)
Ζ Έθζεζε ζπλερίδεη ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ζεκεηώλνληαο
όηη ην επίπεδν ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαζνξίδεη ην επίπεδν ηεο επεκεξίαο πνπ κπνξεί
λα επηηεπρζεί ζε κηα νηθνλνκία:
«The level of productivity, in turn, sets the level of prosperity that can be reached by
an economy».
Ζ θαηάηαμε ησλ ρσξώλ ζύκθσλα κε ην Γείθηε Αληαγσληζηηθόηεηαο είλαη παξόκνηα
κε ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξώλ ζύκθσλα κε ην δείθηε Παξαγσγηθόηεηαο Δξγαζίαο,
ηόζν από ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat όζν θαη από ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ
πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD).
Οη επί κέξνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ Γείθηε
Αληαγσληζηηθόηεηαο, 114 ζην ζύλνιν, νκαδνπνηνύληαη ζε 12 ππιώλεο (Πίλαθαο 1
Παξαξηήκαηνο) θαη απνηεινύλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
παξαγσγηθόηεηα.
Ζ θαηάηαμε ηεο Κύπξνπ κε βάζε ηνπο επηκέξνπο δείθηεο γηα θάζε ππιώλα
παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ρακειή ζηνπο αθόινπζνπο ππιώλεο:





«Αλάπηπμε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο»120ε ζέζε,
«Μαθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ» 115ε ζέζε,
«Μέγεζνο ηεο αγνξάο» 114ε ζέζε θαη
«Καηλνηνκία» 85ε ζέζε.

Με εμαίξεζε ηνλ Ππιώλα 4 «Τγεία θαη πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», ζεκαληηθέο
αδπλακίεο παξνπζηάδνληαη θαη ζε επί κέξνπο παξάγνληεο ζε θάζε ππιώλα:
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Ππιώλαο 1: Θεζκνί.





Απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εηαηξηθώλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ (130εζέζε)
Δκπηζηνζύλε ζηνπο πνιηηηθνύο (103ε ζέζε)*
Δπλνηνθξαηία ζηηο απνθάζεηο ησλ θπβεξλεηηθώλ αμησκαηνύρσλ (103ε ζέζε)*
Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ όζνλ αθνξά ηελ επίιπζε δηαθνξώλ
(98ε ζέζε)*

Ππιώλαο 2: Τπνδνκέο


Αξηζκό ζπλδξνκώλ ζε θηλεηή ηειεθσλία (103ε ζέζε)

Ππιώλαο 3: Μαθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ




Γεκόζην ρξένο σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ (130ε ζέζε)
Αθαζάξηζηε Δζληθή Απνηακίεπζε σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ (124ε ζέζε),
Πιεζσξηζκόο(102ε ζέζε)

Ππιώλαο 5:Αλώηεξε Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε


Πνηόηεηα ησλ ρνιώλ Γηνίθεζεο (Management Schools) (101εζέζε)*

Ππιώλαο 6: Απνδνηηθόηεηα Αγνξάο αγαζώλ


Έθηαζε ηεο μέλεο ηδηνθηεζίαο ζε εηαηξίεο (104εζέζε)*

Ππιώλαο 7:Απνδνηηθόηεηα Αγνξάο εξγαζίαο




Δμάξηεζε από επαγγεικαηηθή δηνίθεζε ζε εηαηξίεο (117εζέζε)*
Ηθαλόηεηα ηεο ρώξαο γηα πξνζέιθπζε ηαιέλησλ (94ε ζέζε)*
Δπειημία θαζνξηζκνύ ησλ κηζζώλ(91ε ζέζε)*

Ππιώλαο 8: Αλάπηπμε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο








Δπξσζηία ησλ ηξαπεδώλ(133ε ζέζε)*
Υξεκαηνδόηεζε κέζσ ηνπηθήο αγνξάο κεηνρώλ (133ε ζέζε)*
Δπθνιία πξόζβαζεο ζε δάλεηα (132ε ζέζε)*
Ρύζκηζε ηεο αληαιιαγήο ηίηισλ (127ε ζέζε)*
Γηαζεζηκόηεηα θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ (Venture capital availability
(117ε ζέζε)*
Ηθαλνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ αλαγθώλ από ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο
ππεξεζίεο (98ε ζέζε)*
Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζε πξνζηηέο ηηκέο (93ε ζέζε)*

Ππιώλαο 9: Σερλνινγηθή Δηνηκόηεηα


Απνξξόθεζε ηεο ηερλνινγίαο ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο (101ε ζέζε)



H επίδνζε ηεο Κύπξνπ ζηνλ παξάγνληα απηό πξνθύπηεη από ηε δεκνζθόπεζε πνπ
δηελεξγείηαη ζε θάζε ρώξα κεηαμύ ζηειερώλ ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Κνηλόηεηαο (Executive
Opinion Survey).
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Ππιώλαο 10: Μέγεζνο Αγνξάο




Γείθηεο κεγέζνπο εζσηεξηθήο αγνξάο (ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε ΑΔΠ + αμία
εηζαγσγώλ – αμία εμαγσγώλ), (119ε ζέζε)
ΑΔΠ (116ε ζέζε)
Γείθηεο κεγέζνπο εμσηεξηθήο αγνξάο (ππνινγίδεηαη από ηελ αμία ησλ εμαγσγώλ
(101ε ζέζε)

Ππιώλαο 11: Δπηρεηξεκαηηθή θνπιηνύξα



Έιεγρνο ηεο δηεζλνύο δηαλνκήο (97ε ζέζε)*
Έθηαζε κάξθεηηλγθ (93ε Θέζε)*

Ππιώλαο 12: Καηλνηνκία




Ηθαλόηεηα γηα θαηλνηνκία (119ε ζέζε)*
Γαπάλεο εηαηξηώλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε (119ε ζέζε)*
Πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο από ην θξάηνο κέζσ θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ
πξντόλησλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο (103ε ζέζε)*

πλνςίδνληαο, ζύκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο
Αληαγσληζηηθόηεηαο 2016 – 2017, ε Κύπξνο ρξεηάδεηαη, θαηά θύξην ιόγν,
πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, βειηίσζε ησλ δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ, βειηίσζε ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνύ θαη ηνπ δηθαζηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα δηεπθόιπλζε ησλ
επηρεηξήζεσλ, πξνζέιθπζε ηαιέλησλ θαη μέλσλ επελδύζεσλ, αύμεζε ησλ
εμαγσγώλ, δηνίθεζε ησλ εηαηξηώλ από επαγγεικαηίεο δηεπζπληέο θαη
πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο.
Δθηόο από ηε Γηεζλή Έθζεζε Αληαγσληζηηθόηεηαο 2016 -2017 άιιεο εθζέζεηο θαη
ζηνηρεία κπνξνύλ, επίζεο, λα ξίμνπλ θσο ζην εξώηεκα γηαηί ε Κύπξνο πζηεξεί έλαληη
άιισλ ρσξώλ ζε ζρέζε κε ηελ Παξαγσγηθόηεηα, επηβεβαηώλνληαο ή
ζπκπιεξώλνληαο ηα πην πάλσ ζπκπεξάζκαηα.
Doing Business Report 2017
ύκθσλα κε ηελ πην πάλσ Έθζεζε ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο ζε ζρέζε κε ην
επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, ε Κύπξνο θαηαηάζζεηαη 45ε κεηαμύ ησλ 190 ρσξώλ πνπ
εμεηάδνληαη. Οη ρώξεο κε ηελ θαιύηεξε επίδνζε ζε ζρέζε κε ην επηρεηξεκαηηθό
πεξηβάιινλ είλαη ε Νέα Εειαλδία, ε ηγθαπνύξε, ε Γαλία, ην Υνλγθ Κνλγθ, ε Κνξέα,
ε Ννξβεγία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη ΖΠΑ θαη ε νπεδία. Ζ θαηάηαμε βαζίδεηαη ζηελ
απόζηαζε ηεο ρώξαο από ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.
Ζ ζέζε ηεο Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ παξνπζηάδεηαη
θαιύηεξε ζε ζρέζε κε ην Γείθηε Αληαγσληζηηθόηεηαο. Θα πξέπεη, βέβαηα, λα
ζεκεησζεί όηη ε πην πάλσ έθζεζε έρεη ζηελή εζηίαζε. Πεξηνξίδεηαη, δειαδή, ζηελ
εμέηαζε ησλ θαλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε όιν ηνλ
θύθιν δσήο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηώληαο 41 δείθηεο νη νπνίνη
θαιύπηνπλ 10 ηνκείο. Ζ έθζεζε δελ θαιύπηεη όιεο ηηο πνιηηηθέο θαη όινπο ηνπο
παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ θαη ηελ
αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ρώξαο. Γελ εμεηάδεη, γηα παξάδεηγκα, ηε καθξννηθνλνκηθή
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ζηαζεξόηεηα, ην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα, ηελ πνηόηεηα ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ,
ηε δηαθζνξά ή ην κέγεζνο ηεο αγνξάο. Οη ηνκείο πνπ εμεηάδνληαη παξνπζηάδνληαη
ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο. Οη ππνινγηζκνί γηα θάζε δείθηε γίλνληαη από
ζηνηρεία πνπ θαινύληαη λα δώζνπλ ζε θάζε ρώξα άηνκα κε εμεηδίθεπζε ζην ζέκα
(π.ρ. ινγηζηηθά θαη δηθεγνξηθά γξαθεία) ζηε βάζε νκνηόκνξθσλ πεξηπησζηαθώλ
κειεηώλ πνπ εηνηκάδνληαη από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα.
Ζ Κύπξνο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αδπλακία ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο:


Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ (δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη
επίιπζεο δηαθνξώλ) (139ε ζέζε), όπνπ εμεηάδνληαη νη πηπρέο ηνπ ρξόλνπ,
ηνπ θόζηνπο θαη ηεο πνηόηεηαο δηθαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ. ε ζρέζε κε ηηο
βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ε Κύπξνο πζηεξεί ηόζν ζε ζρέζε κε ην ρξόλν
(απαηηνύληαη 1100 κέξεο γηα λα επηιπζεί κηα δηθαζηηθή εκπνξηθή δηαθνξά, ζε
ζρέζε κε 164 ζηε ηγθαπνύξε πνπ απνηειεί ηε βέιηηζηε πξαθηηθή), όζν θαη
ζε ζρέζε κε ην θόζηνο (16,4% ηεο απαίηεζεο ζε κηα δηαθνξά ζε ζρέζε κε
9% ζηελ Ηζιαλδία), θαζώο θαη ηελ πνηόηεηα (βαζκόο 8 από κέγηζην ην 18 ζην
δείθηε πνηόηεηαο δηθαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ, ζε ζρέζε κε 15,5 από κέγηζην ην
18 ζηελ Απζηξαιία).



Άδεηεο νηθνδνκήο (125ε ζέζε) (εμεηάδνληαη νη πηπρέο ηνπ αξηζκνύ ησλ
δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύληαη, ηνπ ρξόλνπ, ηνπ θόζηνπο θαη ηνπ ειέγρνπ
πνηόηεηαο ησλ αδεηώλ νηθνδνκήο). ε ζρέζε κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ε
Κύπξνο πζηεξεί θπξίσο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν (507 κέξεο ζε ζρέζε κε 28
ζηελ Κνξέα) θαη ην θόζηνο (1,1 ζε ζρέζε κε 0,1 ζην Σξίληληαλη θαη ην
Σνκπάγθν).



Δγγξαθή ηδηνθηεζίαο (91ε ζέζε) (εμεηάδνληαη νη πηπρέο ηνπ αξηζκνύ ησλ
δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύληαη, ηνπ ρξόλνπ, ηνπ θόζηνπο θαη ηεο πνηόηεηαο
δηαρείξηζεο ηεο γεο). ε ζρέζε κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ε Κύπξνο πζηεξεί
θπξίσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ δηαδηθαζηώλ (7 ζε ζρέζε κε 1 ζηε
Γεσξγία, Ννξβεγία, Πνξηνγαιία θαη νπεδία), ην ρξόλν (9 κέξεο ζε ζρέζε κε
1 ζηε Γεσξγία, Νέα Εειαλδία θαη Πνξηνγαιία) θαη ην θόζηνο (10,4% ηεο αμίαο
ηεο ηδηνθηεζίαο ζε ζρέζε κε 0% ζηε ανπδηθή Αξαβία).

Με βάζε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηώλεηαη ε αλάγθε βειηίσζεο ηνπ
δηθαζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη δηαθαίλεηαη ε αλάγθε βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο γεο θαη έθδνζεο αδεηώλ νηθνδνκήο.
European Innovation Scoreboard 2016
Ο Γείθηεο Καηλνηνκίαο ηεο Κύπξνπ, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2015, αλέξρεηαη ζην
86,5% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε Κύπξνο θαηαιακβάλεη
ηε,13ε,ζέζε κεηαμύ ησλ 28 ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ κε κέηξηεο επηδόζεηο ζηελ
Καηλνηνκία. Οη ρώξεο πνπ θαηέρνπλ εγεηηθή ζέζε, ζύκθσλα κε ην Γείθηε
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Καηλνηνκίαο (20% πάλσ από ην κέζν όξν), είλαη ε νπεδία, ε Γαλία, ε Φηλιαλδία θαη
ε Οιιαλδία.
Ο Γείθηεο Καηλνηνκίαο είλαη έλαο ζύλζεηνο δείθηεο θαη ππνινγίδεηαη κέζα από 25 επί
κέξνπο δείθηεο (Πίλαθαο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο).
ηνπο πιείζηνπο επί κέξνπο δείθηεο ε απόδνζε ηεο Κύπξνπ είλαη θάησ από απηή ηνπ
κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ.
Οη θύξηεο αδπλακίεο εληνπίδνληαη ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο:







Έζνδα από άδεηεο θαη παηέληεο (1% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ)
Γαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο από εηαηξίεο (6% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ)
Γηδαθηνξηθνί θνηηεηέο εθηόο ηεο ΔΔ (12% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ)
Αηηήζεηο επξεζηηερλίαο (18% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ)
Δπηζηεκνληθέο ζπλ-δεκνζηεύζεηο δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα (21% ηνπ
κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ)
Νένη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο (23% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ)

Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηώλνπλ ηελ αλάγθε γηα ελζάξξπλζε ηεο
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, θπξίσο από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα
Global Entrepreneurship Index Report 2017
ύκθσλα κε ην Γείθηε Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ δεκνζηεύεη ην Ηλζηηηνύην
Παγθόζκηαο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο, (Global Entrepreneurship and
Development Institute - GEDI), ε Κύπξνο θαηαηάζζεηαη 43ε από ηηο 137 ρώξεο θαη
21ε από ηηο 41 επξσπατθέο ρώξεο κε ην Γείθηε Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο λα αλέξρεηαη ζην
38,5% ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ 137 ρσξώλ πνπ εμεηάδνληαη. Οη δέθα ρώξεο κε ηελ
θαιύηεξε επίδνζε ζην Γείθηε Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο είλαη θαηά ζεηξά νη Ζ.Π.Α., ε
Διβεηία, ν Καλαδάο, ε νπεδία, ε Γαλία, ε Ηζιαλδία, ε Απζηξαιία, ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην, ε Ηξιαλδία θαη ε Οιιαλδία.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν Παγθόζκηνο Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο εζηηάδεηαη ζηελ
επηρεηξεκαηηθόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε αλαγθώλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη
όρη κε ηελ «αλαγθαζηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα», ε νπνία ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ηελ
απην-απαζρόιεζε θαη ε νπνία, ζύκθσλα κε αλαιύζεηο ηνπ GEDI, ζπζρεηίδεηαη
αξλεηηθά κε ηελ αλάπηπμε.
Ο Παγθόζκηνο Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο είλαη ζύλζεζε από ηξείο επί κέξνπο
δείθηεο πνπ κεηξνύλ: 1) ηε ζηάζε έλαληη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο (Attitudes) 2) ηελ
ηθαλόηεηα γηα επηρεηξεκαηηθόηεηα (Abilities) θαη 3) ηηο επηρεηξεκαηηθέο θηινδνμίεο
(Aspiration). Κάζε επί κέξνπο δείθηεο απνηειείηαη από ππιώλεο θαη θάζε ππιώλαο
κεηξηέηαη κε 2 κεηαβιεηέο, κία ζεζκηθή θαη κία αηνκηθή. Σα ζηνηρεία γηα ηηο αηνκηθέο
κεηαβιεηέο πξνέξρνληαη από ηε δεκνζθόπεζε πνπ δηελεξγείηαη από ην
Παξαηεξεηήξην Παγθόζκηαο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (Global Entrepreneurship MonitorGEM) ζε δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 18-64 ζε θάζε ρώξα, ελώ ζηνηρεία γηα ηηο
ζεζκηθέο κεηαβιεηέο ιακβάλνληαη από δηάθνξεο πεγέο. Οη 14 ππιώλεο ηνπ Γείθηε
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο.
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Ζ Κύπξνο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο αδπλακίεο θπξίσο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο
θηινδνμίεο θαη ηε ζηάζε έλαληη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο:
Δπηρεηξεκαηηθέο Φηινδνμίεο:
Πξόζεζε γηα ςειή αλάπηπμε (απαζρόιεζε 10 αηόκσλ θαη αλάπηπμε θαηά
50% ζε 5 ρξόληα): ζθνξ 0,17 ζε θιίκαθα 0-1
ηάζε έλαληη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο:


Απνδνρή ηνπ θηλδύλνπ: ζθνξ 0,24 ζε θιίκαθα 0-1



Γηθηύσζε: ζθνξ 0,29 ζε θιίκαθα 0-1



Αληίιεςε ησλ επθαηξηώλ: ζθνξ 0,3 ζε θιίκαθα 0-1

Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ε Κύπξνο ρξεηάδεηαη βειηίσζε ζε
ζρέζε κε ηελ θνπιηνύξα επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
The Human Capital Report
Με βάζε ην Γείθηε Αλζξώπηλνπ Κεθαιαίνπ (The Human Capital Index) πνπ
δεκνζηεύεη ην Παγθόζκην Οηθνλνκηθό Φόξνπκ, ε Κύπξνο θαηαηάζζεηαη ζηελ 31ε
ζέζε κεηαμύ ησλ 130 ρσξώλ. Οη ρώξεο κε ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο ζην Γείθηε
Αλζξώπηλνπ Κεθαιαίνπ είλαη κε ζεηξά θαηάηαμεο ε Φηλιαλδία, ε Ννξβεγία, ε
Διβεηία, ε Ηαπσλία, ε νπεδία, ε Νέα Εειαλδία, ε Γαλία, ε Οιιαλδία, ν Καλαδάο θαη
ην Βέιγην.
Ο Γείθηεο Αλζξώπηλνπ Κεθαιαίνπ αμηνινγεί καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη
απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ απαζρόιεζε ζε θιίκαθα 1 - 100 γηα πέληε ειηθηαθέο
νκάδεο: 0 - 14, 15 - 24, 25 - 54, 55 -64 θαη άλσ ησλ 65. Γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα
αμηνινγνύληαη δηαθνξεηηθνί δείθηεο. π.ρ. γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 15 - 24 αμηνινγείηαη ε
Αλώηεξε Δθπαίδεπζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ζηελ εξγαζία, ελώ γηα ηελ
ειηθηαθή νκάδα 25-54 αμηνινγείηαη ε ζπλερηδόκελε θαηάξηηζε θαη ε πνηόηεηα ηεο
απαζρόιεζεο. Ζ δνκή ηνπ δείθηε παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο.
Παξόιν πνπ ε γεληθή θαηάηαμε ηεο Κύπξνπ είλαη θαιή, παξαηεξνύληαη αδπλακίεο
ζην πνζνζηό αλεξγίαο ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο (θαηάηαμε ζηελ 100+ ζέζε),
θαζώο θαη ζην κεξίδην απαζρόιεζεο αηόκσλ κε κέζε εμεηδίθεπζε ζηελ ειηθηαθή
νκάδα 25 – 54, πνπ απνηειεί ηελ θύξηα ειηθηαθή νκάδα ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
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Πίλαθαο 1: Οη 12 ππιώλεο ηνπ Γηεζλνύο Γείθηε Αληαγσληζηηθόηεηαο
1: Θεζκνί
2: Τπνδνκέο
3: Μαθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ
4: Τγεία θαη πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
5: Αλώηεξε Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε
6: Απνδνηηθόηεηα Αγνξάο αγαζώλ
7: Απνδνηηθόηεηα Αγνξάο εξγαζίαο
8: Αλάπηπμε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο
9: Σερλνινγηθή Δηνηκόηεηα
10: Μέγεζνο Αγνξάο
11: Δπηρεηξεκαηηθή θνπιηνύξα
12: Καηλνηνκία

Πίλαθαο 2: Σνκείο πνπ εμεηάδνληαη ζην Doing Business Report
1. Γεκηνπξγία επηρείξεζεο
2. Άδεηεο νηθνδνκήο
3. Ζιεθηξνδόηεζε
4. Δγγξαθή ηδηνθηεζίαο
5. Δμαζθάιηζε πηζηώζεσλ
6. Πξνζηαζία κεηνςεθνύλησλ επελδπηώλ
7. Καηαβνιή θόξσλ
8. Δκπνξία πέξα από ηα ζύλνξα
9. Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ
10. Δπίιπζε αθεξεγγπόηεηαο
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Πίλαθαο 3: Δπί κέξνπο δείθηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ Δπξσπατθό Γείθηε
Καηλνηνκίαο
Αλζξώπηλνη πόξνη





Νένη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο
Πιεζπζκόο πνπ έρεη νινθιεξώζεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
Πιεζπζκόο πνπ έρεη νινθιεξώζεη αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Αλνηθηά ζπζηήκαηα έξεπλαο





Γηεζλείο επηζηεκνληθέο ζπλ-δεκνζηεύζεηο
Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο κε πην ζπρλέο αλαθνξέο
Γηδαθηνξηθνί θνηηεηέο εθηόο ΔΔ

Χξεκαηνδόηεζε θαη ππνζηήξημε




Γαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην Γεκόζην Σνκέα
Δπελδύζεηο επηρεηξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ

Δπελδύζεηο εηαηξηώλ




Γαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο από εηαηξίεο
Γαπάλεο θαηλνηνκίαο εθηόο ησλ δαπαλώλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο

Γηθηύσζε θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα





Δζσηεξηθέο θαηλνηνκίεο
Καηλνηόκεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε άιιεο
πλ-δεκνζηεύζεηο δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα

Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία






Αηηήζεηο επξεζηηερλίαο (patents)
Αηηήζεηο επξεζηηερλίαο ζε θνηλσληθέο πξνθιήζεηο
Κνηλνηηθά εκπνξηθά ζήκαηα (trademarks)
Κνηλνηηθά ζρέδηα (designs)

Καηλνηνκίεο





Καηλνηνκίεο πξντόλησλ θαη δηεξγαζηώλ ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
Καηλνηνκίεο ζηελ νξγάλσζε θαη ην κάξθεηηλγθ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
Απαζρόιεζε ζε θαηλνηόκεο επηρεηξήζεηο

Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα






Απαζρόιεζε ζε δξαζηεξηόηεηεο έληαζεο γλώζεο
Δμαγσγέο πξντόλησλ κέζεο θαη ςειήο ηερλνινγίαο
Μεξίδην πσιήζεσλ λέσλ θαηλνηόκσλ πξντόλησλ
Έζνδα από άδεηεο θαη παηέληεο από ην εμσηεξηθό
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Πίλαθαο 4. Οη 14 ππιώλεο ηνπ Παγθόζκηνπ Γείθηε Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
Αληηιήςεηο
1. Αληίιεςε ησλ επθαηξηώλ
2. Γεμηόηεηεο γηα δεκηνπξγία επηρείξεζεο
3. Απνδνρή ηνπ θηλδύλνπ
4. Γηθηύσζε
5. Τπνζηεξηθηηθή θνπιηνύξα
Ιθαλόηεηεο
6. Γεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ κε βάζε επθαηξίεο θαη όρη από αλαγθαηόηεηα
7. Απνξξόθεζε Σερλνινγίαο
8. Αλζξώπηλν Γπλακηθό (επίπεδν Δθπαίδεπζεο Δπηρεηξεκαηία θαη Αγνξά Δξγαζίαο)
9. Αληαγσληζκόο
Φηινδνμίεο
10. Καηλνηνκία ζε πξντόληα
11. Καηλνηνκία ζε δηεξγαζίεο
12. Πξόζεζε γηα ςειή αλάπηπμε (απαζρόιεζε 10 αηόκσλ θαη αλάπηπμε θαηά 50%
ζε 5 ρξόληα)
13. Γηεζλνπνίεζε
14. Δπηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα
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Πίλαθαο 5. Η δνκή ηνπ Γείθηε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ

ΜΑΘΗΗ

0-14

25-54

55-64

65



Δγγξαθέο ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε



Πνζνζηό νινθιήξσζεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο



Πνζνζηό νινθιήξσζεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο



Πνζνζηό νινθιήξσζεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο



Πνζνζηό νινθιήξσζεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο



Δγγξαθέο ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε





Πνζνζηό νινθιήξσζεο
Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο



Πνζνζηό νινθιήξσζεο ηεο
βαζηθήο Δθπαίδεπζεο

Πνζνζηό νινθιήξσζεο
Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο





Πνζνζηό νινθιήξσζεο
Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο

Πνζνζηό νινθιήξσζεο
Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο



Πνζνζηό νινθιήξσζεο
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο



Πνζνζηό νινθιήξσζεο
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο



Αλαινγία αλδξώλ γπλαηθώλ
ζηηο εγγξαθέο ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δγγξαθή ζηελ Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε





Πνζνζηό νινθιήξσζεο
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο



Δγγξαθή ζηελ
Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε



Πνηόηεηα Δθπαίδεπζεο



Πνηόηεηα Δθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο



Πνζνζηό αιθαβεηηζκνύ



Πνζνζηό απαζρόιεζεο



Πνζνζηό απαζρόιεζεο



Πνζνζηό απαζρόιεζεο
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