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1ΉΣ ΝΤΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Η 
Κύπρος και ειδικά η Πάφος, 
έχουν όλα τα φόντα να ακο
λουθπσουν τις σύγχρονες τά

σεις της οικονομίας, μετατρεπόμενες 
σε εστίες καινοτομίας και δραστηρι
ότητας, που θα τους δώσει την ανα
γκαία ώθηση να βγουν από την κρίση 
και τα «δεσμά» επιχειρηματικών δρα
στηριοτήτων περασμένων εποχών_ 
Αυτό υποστηρίζει στην πρώτη του 
συνέντευξη σε κυπριακό ΜΜΕ, ο νέ
ος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νε
άπολίς Πάφου, καθηγητής Σπύρος 
Μακριδάκης. 

~Exω δει κάποιεc; από τιc; δημοσι
εύσειc; σαc; να δείχνουν ένα έντονο 
ενδιαφέρον για τ~ν ((καινοτομΙα και 

επιχειρηματικότητα». Μπορείτε να 
. μαc; πείτε γιατί είναι τόσο σημαντι
KtC;; 

-ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυ~ 
τό είναι να σας δώσω ένα παράδειγ
μα. Πριν από λίγους μήνες το 
Facebook αγόρασε μια νεοσύστατη 
εταιρεία που ονομάζεται WhatsApp 
για το απίστευτο ποσό των $19 δισε
κατομμυρίων (το τεράστιο μέγεθος 
αυτού του ποσού μπορεί να απεικο
νιστεί συγκρίνοντάς το με το ΑΕΠ της 
Κύπρου, που ανέρχεται σε $23 δισ.). 
Δηλαδή το Whats Αρρ, που απασχο
λούσε τότε 55 άτομα, κατάφερε αυτό 
το υψηλό τίμημα εξαιτίας μιας καινο
τόμας ιδέας και της επιτυχούς εφαρ
μογής της: αυτή η ιδέα ήταν να προ

σφέρει δωρεάν ή φθηνά τηλεφωνικά 
μηνύματα και έτσι να μπορέσει να 
προσελκύσει περισσότερο από μισό 
δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες. 

Οι νέοι που είναι ευαίσθητοι στις τι
μές, συρρέουν στο Whats Αρρ και 
αυξάνουν εκθετικά τον αριθμό των 
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το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΑΛΛΟΝΧΩΡΩΝ 

«Αν επεκrεινόμα
στε στην ανάλυση 

των νέων δεδομέ
νων, εύκολα θα 
μπορούσαμε να 
δείξουμε πώς άλ
λες χώρες, με ένα 
εξαιρετικό παρά
δειγμα να είναι το 
lσΡάιiλ. έχουν κα
ταφέρει να προω
θήσουν τη δiιμι
ουργία επιτυχημέ

νων startuPS. και τι 
θα μπορούσε να 
κάνει n Κύπρος και 
n Πάφος ειδικότερα 
προς αυτή την κα

τεύθυνσΠ11. υπέδει
ξεμεέμφαση 
ο καθηΥητής 

ΜαΚΡΙδάκης. 

Σπύρος Μcι.κριδάκn,ς: Η Κύπρος 
να επενδύσει στην καινοτομία 

ο ΠΡύταΥnς του ΠαyεΠΙιfmμίoυ Νεάπολις Πάφου μιλά στΟΥ «Φ» Υια rny επιχειΡnμαnκόmτα arn Υέα εποxn 

χρηστών του. Δεν υπήρχε ανάγκη για 

διαφήμιση, από στόμα σε στόμα ήταν 
αρκετό να μετατρέψει το WhatsApp 
σε ένα χρυσωρυχείο για τους ιδιοκτπ- . 
τες του. Ο Γιαν Κουμ, ένας. μετανά
στης από την Ουκρανία που ήταν ο 
κύριος μέτοΧός του, έγινε δισεκατομ
μυριούχος, με περιουσία $6,8 δισ., 
πολύ περισσότερο από τον συνολικό 
πλούτο των δέκα πλουσιότερων Κυ
πρίων. Ίσως θα πρέπει να σταματή
σουμε και ν$l σκεφτούμε τις συνέπει
ες της καινοτομίας και επιχειρηματι
κότητας και τον πλούτο που μπορεί 
να επιφέρει. 

Τί-ΙΙΟΤf δεν wε~!,οδίζει.~ 
τn "δnμιοuρ~α startup εταιρειων 
f:Mιι~~1IIJ,~νa qιWιιcεE~ cnnνιaξισιιΘίnσn wννάιν 
~ιε~~~'o""'pιήr;~«&ν 
~~~~η~δι.vθα,μrtopoόιιε"7"δnμ~ , !\ 

stιιttupεrαφειε(,ρrrως"n lrιαt5.4pp. Η ιδiα~~ $.MS δι.ν εMJf'JmIO-
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Τεράστια κέρδη με λίγα κεφάλαια 
μ:: :,7~·!:'::Ί,::. ·. :: .... 

Άλλαξαν τα δεδομένα 
, ., 

-θtλετε να πείτε ότι η KIinpoC; 
μneρείνα IMayωνιστείμε άλAεc;xιί
P.&C;. σΤΛ-ν _poeίιθηση εΚΙ1;υχών 
sι.tup5; . 

-Δεν;είνσι μόνο n K~πpoς, αλλά 
~fιnάΦ()ς εtδtκότερο που μnoρεί 
νσw ~νει, I,!f: τις 8(.στόλλnλες ΠΟλt'tt
~ «οι Ινβ αιjν~UQσμό φΘΡων και 

i:v!Ρ'Ε..ΟΥεκir)Ρότω'i Υ"ΙΟ να προ
οΟιωοει Kαι ;'iιΘ ..U'Πoiεxtd νεOιΘύn:ι:σ~ 
*,I~ις. Δενιm'όf)xε:ι καμία 
c:ψφίβοlία ΟΟ.πρέπξι να. ανσΠtιιx&εί 

ό ΤΟ\φfOμός κοι οι παραδοσιακές 
~aιn~tότητες, και οι πρόσφατες 
εξαγγελiες του ΕΒΕ Πάφου είναι στη 
σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι σαφές 
ότι οι μεγάλες υπεραξίες θα έρθουν 
οπό νέες καινοτόμες ιδέες και ικα
νούς επιχειρηματίες που θα μπορέ
σουν να τις λανσάρουν επιτυΧώς σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

-Τι ιφοτείνετε ότι πρέπει να γίνει; 
-Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η 

αλλαγή νοοτροπίας. Η προστιθέμενη 
οξία από παραδοσιακές βιομηχανίες 

EiVQt μικρή. Σκεφτείτε γιγαντιαίες 
εταφείες όπως n αυτοκινητοβιομηχα
νία GM στις ΗΠΑ, που ιδρύθηκε το 
1908 και απασχολεί σε δεκάδες εργο
στάσια και γραφεία σε όλο τον κόσμο, 
περίπου 220;000 ανθρώπους. Για 
πολλές δεκαετίες ήταν η μεγαλύτερη 
και πιο κερδοφόρα εταιρεία στην 
Αμερική. Σήμερα η χρηματιστηριακή 

της αξία είναι περίπου $60 δισ. Και
νοτόμες εταιρείες όπως το Facebook, 
με λίγα μόνο χρόνια ιστορίας, απα
σχολώντας λιγότερους από 8.000 

ανθρώπους, έχόυν δημιουργήσει τε
ράστια χρηματοοικονομική αξία με 

190 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά 
τα γεγονότα δεν μπορούν να αγνοη
θούν και πρέπει να αλλάξει η νοοτρο
πία και συμπεριφορά προς την καινο
τομία και επιχειρηματικότητα. Η Κύ
προς, και γιατί όχι η Πάφος, θα μπο
ρούσε να ενθαρρύνει όχι μόνο τη 
δημιουργία νέων, καινοτόμων εται
ρειών, αλλά να τους διευκολύνει 
ενεργά για να πετύχουν σε διεθνές 

·επίπεδο. 

στη νεα OIΚOνOμια 
ΑΝΑ.ΕΡΟΜΕΝΟΣ στις αλλαγές στις νοοτροπίες και 
συμπεριφορές, ο κ. Μακριδάκης, τονίζει ότι αυτές δεν 
είναι εύκολες, αλλά δεν μπορούν να αποφευχθούν. 
Ειδικότερα σημειώΥει: «Από τις αρΧές του 190υ αιώνα 
μέχρι τα μέσα του 200υ, ο κόσμος μετατράπηκεπρώτα 
οπό μια αγροτική κοινωνία σε μια βιoμηxανι~nΙ Στη 
συνέχεια, ο κλάδος των υπηρεσιών επισκίασε τη 'ιομη
χανία κα.ι οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες "αι οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πέτυχαν.τεράστια κέρδη 

Μπορεί να κερ
δίσειτο σroίx(ι
μα n Κύπρος 
με φορολογικά 
και άλλα πλεο-

και μεγάλη προστιθέμενη οξία. 
Με την .. έναρξη του 210υ αιώνα, 
επιχειρήσεις της νέας οικονομί
ας, όπως η Apple. η Google και η 
Amazon έγιναν οϊ κυρίαρχοι ποί
κτεςιης αγοράς αποκτώντας ση
μαντικά ανταγωνιστικά l1λεονε-

νεκrιίματα κτήματα μέσα από την ικανότητά 
τους να καινοτομούν συνεχώς με 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 
Εκτός από αυτούς τους μεγάλους 

παίκτες, startups αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες με 
καινοτόμους τρόπους υπερτέρησαν των παραδοσιακών 
επιχειρήσεων μέσω της ικανότητάς τους για δημιουργι

κή καταστροφή. Όσοι δεν αντιλαμβάνονται και αδυνα
τούν να προσαρμοστούν στις νέες πραγματικότητες θα 
βρεθούν σε παρόμοια κατάστα'ση, όπως τις Χώρες που 
δεν κατάφεραν να βιομηχανοποιηθούν ή αργότερα να 
επικεντρωθούν σε τομείς υπηρεσιών. Η μεγάλη πρόκλη
ση που αντιμετωπίζει η Κύπρος είναι να παρέχει φορο
λογικά και άλλα πλεονεκτήματα για να γίνει ένα κομβι
κό σημείο όπου τα startups θα μπορούν να ανθίσουν 

. και να επιτύχουν στην παγκόσμια αγορά». 
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