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Νέο Πενταετές Πρόγραμμα Έρευνας, Καινοτομίας και 

Επιχειρήσεων - RIE2025 

 

  

 H Κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε την Παρασκευή 

11/12, το νέο Πρόγραμμα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρήσεων 

(Research, Innovation and Enterprise - RIE2025), ύψους 25 

δισεκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α.. Το Πενταετές Πλάνο στοχεύει 

πρωτίστως στην ενίσχυση του ερευνητικού τομέα της χώρας, μια 

επένδυση που έχει ως στόχο το να βοηθήσει την οικονομία να 

ξεπεράσει τις επιπτώσεις του Covid-19, διασφαλίζοντας παράλληλα 

τις άμυνες της έναντι μελλοντικών μολυσματικών ασθενειών. 

 Το πενταετές Πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε τέσσερις 

βασικούς τομείς - Υγεία, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ψηφιακή Οικονομία και 

Βιομηχανία, με σημαντική υποστήριξη της βασικής έρευνας. 

Σύμφωνα με τους Κυβερνητικούς Αξιωματούχους, το πεδίο 

εφαρμογής σε κάθε τομέα θα επεκταθεί για να καλύψει το ευρύτερο 

φάσμα των εθνικών αναγκών. Για παράδειγμα, η έρευνα στον  

δευτερογενή τομέα θα περιλαμβάνει μελέτες σχετικά με τις 

αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις που φέρνουν τη Σιγκαπούρη 

σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ οι αστικές λύσεις και η 

βιωσιμότητα θα περιλαμβάνουν έρευνες για τις νέες προκλήσεις που 

θέτει η κλιματική αλλαγή. Το ένα τρίτο του προϋπολογισμού θα 

διατεθεί στην βασική έρευνα. Αν και τα οφέλη για επενδύσεις στην 

βασική έρευνα μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανή, σε πολλές όμως 

περιπτώσεις αποτελούν τα θεμέλια μεταγενέστερων ανακαλύψεων. 

 Σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας (National Research 

Foundation - NRF), τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του 

Προγράμματος ισοδυναμούν με το 1 % του Α.Ε.Π. της χώρας. Το 

ποσοστό παραμένει σχετικά σταθερό κατά την διάρκεια της 
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τελευταίας δεκαετίας και θέτει τις δημόσιες επενδύσεις της 

Σιγκαπούρης στον τομέα της έρευνας ισοδύναμες με αυτές άλλων 

μικρών προηγμένων οικονομιών όπως της Σουηδίας και της Δανίας,

 Εκτός από τους προαναφερόμενους τέσσερις τομείς, 3.75 

δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν επίσης για πρωτοποριακή 

έρευνα η αλλιώς έρευνα «λευκού χώρου»( white space), 1.25 δις 

περισσότερα από αυτά του προηγούμενου πενταετούς Προγράμματος 

- RIE2020 - ύψους 2.5 δις δολαρίων. Πρόκειται για χρηματοδότηση 

αφιερωμένη σε νέους ή αναδυόμενους τομείς έρευνας που ενδέχεται 

να προκύψουν τα επόμενα χρόνια και είναι ανοικτή σε προτάσεις 

όλων των φορέων. 

 Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, η επιστημονική 

κοινότητα στη Σιγκαπούρης είχε επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση του 

Covid-19 από τα πρώτα στάδια της πανδημίας, αξιοποιώντας την 

υπάρχουσα τεχνογνωσία. Διαγνωστικές μέθοδοι αναπτύχθηκαν σε 

σύντομους χρόνους, ενώ κλινικές δοκιμές για ένα εγχώριο εμβόλιο 

για τον Covid-19 βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. 

 Οι επενδύσεις στην επιστήμη και την τεχνολογία προσφέρουν 

υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και συμβάλουν στην αύξηση του 

ΑΕΠ της χώρας. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις σε τεχνολογίες νερού 

την πενταετία 2015-2020, όχι μόνο βοήθησαν στο να ξεπεραστούν 

οι ελλείψεις σε  πόσιμο νερό λόγω  περιορισμένων υδάτινων πόρων, 

αλλά και στο να δημιουργηθεί μια ακμάζουσα βιομηχανία. Το 2018, η 

βιομηχανία νερού της Σιγκαπούρης συνέβαλε στο Α.Ε.Π. κατά 2.5 

δισεκατομμύρια δολάρια ενώ υποστηρίζει περίπου 14.400 θέσεις 

εργασίας. 

Το νέο πενταετές θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για 

συνεργασία Ελληνικών εταιρειών με καινοτόμα προϊόντα, με 

αντίστοιχες εταιρείες της Σιγκαπούρης. Σημειώνεται ότι το τελευταίο 

πενταετές Πρόγραμμα RIE2020 υποστήριξε 65 ευρωπαϊκές 
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συνεργασίες  με  εγχώριους Οργανισμούς, Ιδρύματα και ιδιωτικές 

εταιρείες δημιουργώντας προστιθέμενη αξία άνω των 7 δις, 

σύμφωνα με το Σιγκαπουριανό Υπουργείο Οικονομικών. Προσπάθειες 

προώθησης  συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων Ελληνικών 

Πανεπιστημίων και λοιπών Ερευνητικών Ιδρυμάτων με αντίστοιχα  

της Σιγκαπούρης θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ουσιαστικά προς 

αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, πέντε  Ισπανικά πανεπιστήμια 

έχουν ήδη υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με εγχώρια Ινστιτούτα 

και Οργανισμούς  την τελευταία τριετία. 

Η πανδημία έχει επιταχύνει τις τεχνολογικές τάσεις και τις 

διαρθρωτικές αλλαγές που θα αναμορφώσουν την παγκόσμια 

οικονομία και θα δημιουργήσουν νέες προκλήσεις για τις κοινωνίες. 

Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις της Σιγκαπούρης στην Ε & Α διατηρούν 

την ανταγωνιστικότητά της και ενισχύουν την θέση της ως κόμβου 

τεχνολογίας και καινοτομίας.  
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