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    ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ     

          Agency for Science, Technology and Research-ASTAR 

 

Η εν λόγω Αρχή έχει αποτελέσει τον κρισιμότερο ίσως παράγοντα στην 
ανάπτυξη του  οικονομικού μοντέλου της χώρας, την τελευταία τριακονταετία, το 
οποίο εξελίχθηκε από οικονομία εντάσεως εργασίας (’70), σε οικονομία εντάσεως 
κεφαλαίου (’80)  και τελικώς, σε οικονομία εντάσεως επιστήμης και τεχνολογίας 
(σήμερα). Η ASTAR αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και 
αγοράς, μετατρέποντας την εκκολαπτόμενη, στο οικοσύστημα, γνώση, σε οικονομική 
αξία και εν συνεχεία σε εμπορικό κέρδος (εμπορευματοποίηση της γνώσης). 
Πρόκειται για την κεντρική ερευνητική οντότητα της Σιγκαπούρης, αποτελούμενη από 
23 ινστιτούτα, τα οποία φιλοξενούν περισσότερους από 4.100 ερευνητές (το 38% 
των οποίων είναι αλλοδαποί), συμβάλλοντας στον φιλόδοξο εθνικό στόχο, σύμφωνα 
με τον οποίο η Σιγκαπούρη εκτός από εμπορικό, μεταφορικό και χρηματοπιστωτικό 
κέντρο, φιλοδοξεί να καταστεί, παγκόσμιο  κέντρο καινοτομίας. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  

Το 1991 η κυβέρνηση αποφάσισε να στηρίξει τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη  και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών στην έρευνα και 
ανάπτυξη, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (RIE), με την ταυτόχρονη 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αύξηση παραγωγικότητας. Τότε χαράσσεται το πρώτο 
εθνικό σχέδιο Τεχνολογίας 1991-1995, ενώ έχουν ακολουθήσει άλλα 5 πενταετή 
προγράμματα. Πέντε τομείς τεχνολογίας προσδιορίστηκαν ως ιδιαίτερα στρατηγικοί: 
ηλεκτρονική, βιοϊατρική, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, μηχανική 
ακριβείας και μεταφοράς και καθαρές τεχνολογίες. Η πολιτική της προσέλκυσης 
καινοτόμων εταιρειών και ξένων επενδυτών, συνοδεύθηκε από σημαντικές 
επενδύσεις ύψους 7 δις ευρώ για την περίοδο 2011-2015, φιλόδοξα προγράμματα Ε 
& Α καθώς και πολλαπλά οικονομικά κίνητρα. Ο στόχος για την περίοδο 2016-2020 
είναι να αυξηθεί η χρηματοδότηση σε περίπου 14 δις ευρώ  (3,8% ΑΕΠ).  
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                                                                     ΠΗΓΗ: ASTAR 

 

Σήμερα η Σιγκαπούρη θεωρείται μια από τις μητροπόλεις της καινοτομίας, με 
μεγάλη διαφορά από άλλες αγορές της περιοχής και σε επίπεδο ισοδύναμο με εκείνο 
των χωρών του ΟΟΣΑ με τις υψηλότερες επιδόσεις. Η Πόλη- Κράτος, στο πλαίσιο 
του προγράμματος SMART NATION δημιούργησε υποδομές που συγκεντρώνουν 
δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, ιδιωτικά εργαστήρια και κυβερνητικές υπηρεσίες για 
την ενίσχυση της συνεργασίας και της καινοτομίας. Επιπλέον, η στρατηγική αυτή 
επιτρέπει την παροχή συντονισμένων υπηρεσιών, συνεργιών και οικονομίες 
κλίμακας μέσω PPI (Public Private Initiative). Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά 
ιδρύματα ενθαρρύνονται να σχηματίσουν στρατηγικές συμμαχίες με εταιρείες, από 
πολυεθνικές έως ΜΜΕ, για τη διεξαγωγή ερευνητικών κοινοπραξιών. Οι συμμαχίες 
αυτές είναι ένας τρόπος προσέλκυσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Ε&Α και 
καινοτομίας στη Σιγκαπούρη, πάντα με την υποστήριξη της κυβέρνησης.  
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Αυτή η ισχυρή επένδυση στην καινοτομία αντανακλάται στον αριθμό των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν κατατεθεί στη Σιγκαπούρη, με μια απότομη 
αύξηση: 10.312 καταθέσεις (+ 6,1% σε σύγκριση με το 2013) εκ των οποίων 5.538 
εγκρίθηκαν το 2014. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της χρηματοδότησης της Ε & Α 
στη Σιγκαπούρη είναι η υπερεκπροσώπηση του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα των 
πολυεθνικών, γεγονός που εξηγεί τη διασύνδεση μεταξύ της Ε&Α και της 
ελκυστικότητας της Σιγκαπούρης. Σημειώνουμε ότι η Σιγκαπούρη διαθέτει ένα από 
τα πιο προστατευτικά καθεστώτα, στον κόσμο, τομέα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών 
(patents). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ RIE (RESEARCH INNOVATION ENTERPRENEURSHIP) 

Η χάραξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας, η 
χρηματοδότησή και η εφαρμογή των καινοτόμων αποτελεσμάτων εποπτεύονται από 
το Συμβούλιο Έρευνας-Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας, του οποίου προεδρεύει ο 
Πρωθυπουργός της χώρας. Η συνεργασία κράτους, πανεπιστημιακών/ερευνητικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται για την ανάπτυξη 
όλων των τομέων της οικονομίας στη Σιγκαπούρη (ενέργεια, μεταφορές, 
ανθρωπιστικές επιστήμες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εμπόριο, κατασκευές, 
χρηματοπιστωτικά, smart cities κ.α.).   

ΠΗΓΗ:ASTAR 

 

Η Σιγκαπούρη προσφέρει πολυάριθμες δημόσιες επιχορηγήσεις σε 
καινοτόμες εταιρείες. Η ενίσχυση αυτή είναι διαθέσιμη σε φορολογικές εκπτώσεις, 
συγχρηματοδότηση ειδικών δαπανών, καθώς και επιχορηγήσεις και δάνεια. Είναι 
προσαρμοσμένη στους κύκλους ανάπτυξης των επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
χρηματοδοτώντας τα πρωτότυπα νέα προϊόντα ή βελτιώνοντας την παραγωγικότητα. 
Αυτά τα πολυάριθμα συστήματα διαχειρίζονται οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες 
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σύμφωνα με εξειδικευμένα κριτήρια κατά τη διαδικασία επιλογής και λήψης 
αποφάσεων. 

Όσον αφορά τις φορολογικές εκπτώσεις, κυριαρχεί το εμβληματικό 
πρόγραμμα της Σιγκαπούρης πίστωσης παραγωγικότητας και καινοτομίας 
(Productinity and Innovation Credit), το οποίο είναι διαθέσιμο σε οποιαδήποτε 
εταιρεία που εδρεύει στη Σιγκαπούρη. Παρόμοιο με την αρχή του γαλλικού Research 
Tax Credit, επιτρέπει την φορολογική έκπτωση έως και 300% των επενδύσεων στην 
πνευματική ιδιοκτησία, τον εξοπλισμό, την εκπαίδευση, τα έργα Ε & Α,  το σχεδιασμό 
και την επιστροφή με τη μορφή μετρητών έως και 60%. Όσον αφορά τη 
συγχρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες, όπως οι μισθοί, τα αναλώσιμα υλικά και 
ο εξοπλισμός που προορίζονται για καινοτόμα έργα, μπορούν να υποστηριχθούν 
μέχρι το 100%. 

Αυτά τα ελκυστικά μέτρα στοχεύουν τόσο στην προσέλκυση πολυεθνικών, 
όσο και σε ηγετικές επιχειρήσεις στον τομέα τους, στη διευκόλυνση της ανάπτυξης 
των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας. Μέρος της ενίσχυσης υπόκειται σε 
συμμόρφωση με ορισμένους οργανωτικούς περιορισμούς (κύκλο εργασιών, 
ποσοστό τοπικών μετόχων, αριθμός εργαζομένων). Ωστόσο, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, η εταιρεία πρέπει απλώς να εγγραφεί στη Σιγκαπούρη για να έχει 
όφελος τη δημόσια χρηματοδότηση. Πριν από την ίδρυσή της, η εταιρεία θα πρέπει 
να είναι σε θέση να παράσχει λεπτομερή φάκελο, όπου θα παρουσιάζει τα μέλη-
ερευνητές, τα βασικά οικονομικά της μεγέθη, το έργο της, τα επενδυτικά της σχέδια  
και το ενδιαφέρον του έργου για τη Σιγκαπούρη (αιτιολογία).  

Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης πραγματοποιεί επίσης επενδύσεις σε 
νεοσύστατες εταιρίες για να τις ενθαρρύνει να εγκατασταθούν αργότερα στη 
Σιγκαπούρη. Για παράδειγμα, η Infocomm Investments (αποτελεί το χαρτοφυλάκιο 
της Κρατικής Υπηρεσίας Ενημέρωσης- Infocomm Media) εκκίνησε τη λειτουργία 
Γραφείου στο Σαν Φρανσίσκο τον Ιανουάριο του 2015, επωφελούμενη  
χρηματοδότησης από την σ/Κυβέρνηση, ύψους 178 εκ. Ευρώ, προκειμένου να 
επενδύσει σε τοπικές νεοσύστατες επιχειρήσεις. Με τον ίδιο τρόπο, την 
προηγούμενη χρονιά (10/14)  είχε ιδρυθεί Γραφείο στο Λονδίνο με κρατικά κεφάλαια 
ύψους 153 εκ. ευρώ. 

ASTAR 

Διοικητικά το ASTAR απαρτίζεται από το Συμβούλιο Βιοϊατρικής Έρευνας 
(παρακολουθεί 13 επιστημονικές οντότητες), το Συμβούλιο Επιστήμης και Μηχανικής 
Έρευνας (παρακολουθεί 8 επιστημονικές οντότητες), τον Αγωγό Σύνδεσης 
Καινοτομίας και Οικονομίας και την Ακαδημία Υποτροφιών.  
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Η ζώνη one-north (το μεγαλύτερο βιομηχανικό πάρκο της Σιγκαπούρης), την 
οποία και επισκέφθηκα, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Block71 (blk71, πρόκειται 
για συμπαγές οικοσύστημα νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων), το Mediapolis 
(οικοσύστημα Ε&Α ψηφιακών μέσων καθοδηγούμενο από τη βιομηχανία ΜΜΕ ), το 
Fusionopolis (Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής, 10.400 εργαζόμενοι σε 312τμ)), 
το Biopolis (βιοϊατρική και τις βιοεπιστήμες, 5.600 εργαζόμενοι σε 335 τμ), το Nepal 
Hill Campus (κέντρο αριστείας για την ηγεσία και την ανάπτυξη ταλέντων σε 5,612 
m2 ) καθώς και το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης (NUS).  

Οι ετήσιες κατά μέσο όρο  επιδόσεις της ASTAR για την περίοδο 2011-2015 
περιγράφονται ως εξής: 1.700 βιομηχανικά σχέδια (5 τη μέρα), 2.800 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, 14 νεοφυείς επιχειρήσεις, 200 εμπορικές άδειες και 270 
κατοχυρωμένες πατέντες.  

  

 

                  

 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑΛΕΝΤΩΝ (TALENT MOBILITY) 

Η Σιγκαπούρη προκειμένου να καταστεί «μητρόπολη» καινοτομίας της ΝΑ Ασίας, 
εφαρμόζει πρόγραμμα προσέλκυσης ερευνητών για πτυχιακές και 
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μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές, μέσω υποτροφιών, σε συνεργασία με 
πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως. Ταυτόχρονα φιλοδοξεί να καταστήσει τη 
νεολαία της χώρας ως την φλόγα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, 
δίδοντάς της ερεθίσματα από άλλες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χρόνο, 120 έως 
150 φοιτητές ολοκληρώνουν μια πρακτική άσκηση ενός έτους στη Silicon Valley, ή 
σε παρόμοια οικοσυστήματα για να στραφούν στον επιχειρηματικό χώρο. Κατά την 
επιστροφή τους στη Σιγκαπούρη, τους προσφέρεται υποτροφία ύψους 50.000 SGD 
(33.000 ευρώ) και μια θέση σε «εκκολαπτήριο» για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά 
τους. Πολλά διεθνή ταλέντα έχουν επίσης οδηγηθεί στην πόλη-κράτος από την 
εμπιστοσύνη, τις φιλοδοξίες, τα κίνητρα και κυρίως τους οικονομικούς πόρους και 
υποδομές που προσφέρει αφειδώς η σ/κυβέρνηση προκειμένου να συγκεντρώνει 
τους αρίστους . Έτσι, αναγνωρισμένα πανεπιστήμια έχουν ανοίξει πανεπιστημιακά 
κέντρα στη Σιγκαπούρη ή μερικές φορές ιδρύουν ένα ερευνητικό κέντρο, όπως στην 
περίπτωση της CNRS (Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας), η οποία 
διαθέτει μια θέση στο κτήριο της ASTAR.  

            

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, 10/7/2018 


