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Foreign Direct Investments in Cyprus 

 Christos S. Savva 

 

Abstract 

This article provides evidence on the net inflow of Foreign Direct Investments 

(FDI) in Cyprus and it focuses on the contribution of the FDI to the economic 

growth of Cyprus. The results indicate that FDI originating from the European 

Union have a positive effect on the growth of the economy. A similar effect is 

exhibited by the FDI that targets Financial Institutions, Real Estate and Other 

Business Activities. 

However, the influence foreign investments have on the economic growth is 

relatively small suggesting an increase in the effort of attracting foreign capital. 

Nevertheless, in a globalised economy, where competition for funds is fierce, 

ensuring the inflow of foreign capital requires a continuous, intensive, systematic 

and coordinated effort.  
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Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Κύπξν 

Υξήζηνο . άββα 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σν άξζξν παξνπζηάδεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο θαζαξέο ξνέο ησλ Άκεζσλ 

Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζηελ Κχπξν (ηφζν αλά πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο φζν 

θαη αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο), θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα νηθνλνκεηξηθήο 

αλάιπζεο.  

ηε κειέηε έγηλε πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ην κέγεζνο ηεο ζπλεηζθνξάο πνπ 

έρνπλ νη ΑΞΔ ζην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο εηζεγνχληαη φηη ε εηζξνή επελδχζεσλ απφ ηελ ΔΔ βνεζνχλ ζεηηθά ην 

ξπζκφ αλάπηπμεο. Παξνκνίσο, επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ Κηεκαηνκεζηηηθψλ 

Οξγαληζκψλ θαη  Άιισλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία.  

Δληνχηνηο ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο παξακέλεη ζρεηηθά κηθξφ, θάηη πνπ πξνηξέπεη 

ζε κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ. Χζηφζν, κέζα ζην ζεκεξηλφ 

δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη εμαηξεηηθά έληνλνο 

γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ, ε πξνζπάζεηα καο πξέπεη λα είλαη 

ζπλερήο, έληνλε, ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε.  
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Χο άκεζε μέλε επέλδπζε (ΑΞΔ) νξίδνπκε ηε καθξνπξφζεζκε επέλδπζε ζε 

επηρείξεζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο απφ επελδπηή πνπ έρεη σο έδξα αγνξά μέλεο 

ρψξαο. Οη ΑΞΔ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ησλ 

ζχγρξνλσλ νηθνλνκηψλ θαη είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ χπαξμε ησλ Πνιπεζληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ.  

Σα σθειήκαηα ησλ ΑΞΔ είλαη πνηθίια θαη άξηηα ηεθκεξησκέλα. Σα ζεκαληηθφηεξα 

απφ απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζπκβνιή ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ηε δηάρπζε ηερλνγλσζίαο θαη γλψζεο, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηε 

βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη γεληθψο ηε ζεηηθή επηξξνή ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Γηα κηα κηθξή, αλνηθηή νηθνλνκία, φπσο απηή ηεο Κχπξνπ, 

ε πξνζέιθπζε ΑΞΔ θαζίζηαηαη άθξσο ζεκαληηθή θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απνηειέζεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο νιηθήο επέλδπζεο. 

Μηα ηδηαηηεξφηεηα ησλ ΑΞΔ είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπο λα επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκία 

γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ζε αληίζεζε κε άιιεο επελδχζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε αγνξά εγρψξησλ νκνιφγσλ απφ μέλνπο επελδπηέο). Ζ αμία ηεο 

παξακνλήο ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκία γίλεηαη εκθαλέο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

αζηάζεηαο θαη κεησκέλεο παξαγσγηθφηεηαο φπνπ ιεηηνπξγεί σο έλαο 

θαηαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ χθεζε πνπ ζπλήζσο αθνινπζεί ηελ 

επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Πνιινί είλαη ινηπφλ νη ιφγνη πνπ θάλνπλ ειθπζηηθή ηελ εηζξνή ησλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, κε ηνπο θπξηφηεξνπο λα εζηηάδνληαη ζην γεγνλφο φηη νη ΑΞΔ 

βνεζνχλ ηηο ρψξεο κέζν ηεο δηάρπζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ νη ρψξεο κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ θέξδε απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ζηα νπνία έρνπλ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ ρσξψλ (π.ρ. εξγαηηθφ δπλακηθφ, πξψηεο χιεο, 

ηερλνγλσζία θ.η.ι.). Γεληθά ππάξρεη δηάρπηε ε πεπνίζεζε πσο ην κεγάιν 

κέγεζνο εηζξνψλ θαη εθξνψλ ΑΞΔ ζε κηα ρψξα, βνεζά ζηελ χπαξμε ελφο 

πςειφηεξνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.1 

                                                
1
 Καηά ηνλ 20ν αηψλα, πξσηνπφξεο ζηελ πξνζέιθπζε θαη εμαγσγή ΑΞΔ είλαη νη αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο κε ηηο ΖΠΑ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ηαπσλία θαη άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, λα νδεγνχλ ηελ 
θνχξζα κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα έρνπλ αξρίζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα παίδνπλ νινέλα θαη 
ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηνλ ηνκέα απηφ (θπξίσο ιφγσ θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ).  
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Πέξαλ φκσο ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ην ξπζκφ αλάπηπμεο πνπ δηαηεξεί ε θάζε 

ρψξα, νη ΑΞΔ  δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Έλαο ηνκέαο πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο είλαη απηφο ησλ 

ππεξεζηψλ. Ο ηνκέαο απηφο επηδεηθλχεη ηε κεγαιχηεξε επελδπηηθή θηλεηηθφηεηα 

παγθνζκίσο θάηη ην νπνίν πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηθνηλσληψλ θαη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη πιεξνθνξία κεηαδίδνληαη απφ 

ηφπν ζε ηφπν. 

ηε κειέηε απηή ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνζαθελίζνπκε ηηο επηπηψζεηο πνπ 

έρνπλ νη ΑΞΔ ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία γεληθά θαζψο θαη ζε θάζε ηνκέα 

μερσξηζηά. Δπηπιένλ ζα δνχκε ηελ επίπησζε πνπ έρνπλ νη ΑΞΔ κε βάζε ηελ 

πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο ηνπο. Πην θάησ παξαζέηνληαη ζηνηρεία απφ ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, ζηνηρεία γηα ηηο ΑΞΔ ζηελ Κχπξν, ηα δεδνκέλα θαη ην 

νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ θαη ηέινο 

παξαζέηνληαη νη επηπηψζεηο ησλ επξεκάησλ καο ζηηο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ΑΞΔ. 

2. ΥΔΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ν ξφινο ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη 

αληηθείκελν εθηελνχο ζπδήηεζεο ρσξίο σζηφζν λα δίλεη μεθάζαξα απνηειέζκαηα. 

Οη θπξηφηεξεο κειέηεο σζηφζν θαηαδεηθλχνπλ φηη νη ΑΞΔ βνεζνχλ ζηε κεηάδνζε 

ηεο γλψζεο, λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηθαλνηήησλ, πξνζθέξνληαο ηε δηάρπζε ησλ 

πην πάλσ απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Χο εθ‟ ηνχηνπ ε 

βηβιηνγξαθία δηαθξίλεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: Ζ πξψηε αλαιχεη ηηο 

επηπηψζεηο ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε δεχηεξε επηθεληξψλεηαη 

ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο πνπ δηνρεηεχεηαη ζηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. 

Γεληθά, φζνλ αθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα ησλ δηαθφξσλ κειεηψλ, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο εηζεγνχληαη 

φηη ε επηξξνή ησλ ΑΞΔ είλαη ακθηιεγφκελε, ελψ νη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ησλ ΑΞΔ γεληθά ζηελ νηθνλνκία, θαηαδεηθλχνπλ ζεηηθή επηξξνή ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πην θάησ παξαζέηνληαη νη θπξηφηεξεο κειέηεο: 
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Υξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία panel, Ο De Gregorio (1992) δείρλεη φηη γηα 12 ρψξεο 

ηεο Νφηηνπ Ακεξηθήο, κεηαμχ ησλ εηψλ 1950-1985, ππάξρεη κηα ζεηηθή θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ΑΞΔ θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

ζπγγξαθέα, είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ εγρψξηνπ. Οη Borenztein et al. (1998) 

εμεηάδνληαο 69 ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο (Least Developed Countries, LCD) 

πξνηείλνπλ φηη νη ΑΞΔ εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ιφγν ηεο 

δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο. Σα απνηειέζκαηα απηά ππνζηεξίδεη θαη ν De Mello 

(1999) ν νπνίνο εμεηάδνληαο δηάθνξεο ρψξεο εληφο θαη εθηφο ηνπ ΟΟΑ, γηα ηελ 

πεξίνδν 1970 – 1990, βξίζθεη φηη νη ΑΞΔ ζπκβάινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

αιιά κφλν φηαλ ππάξρεη θάπνηνο βαζκφο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ μέλνπ 

θαη εγρψξηνπ θεθαιαίνπ. 

Αληηζέησο, ν Xu (2000) αλαθέξεη φηη απφ ηηο 40 ρψξεο (20 αλεπηπγκέλεο θαη 20 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο) πνπ έιαβαλ θεθάιαην απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, 

κεηαμχ ησλ εηψλ 1966 θαη 1994, κφλν νη 20 αλεπηπγκέλεο ρψξεο πέηπραλ 

θάπνηα αχμεζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο δηάρπζεο. Οη 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο δελ είραλ  ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηε ζσζηή 

αμηνπνίεζε ηεο θαηλνχξγηαο ηερλνινγίαο.  

Πην πξφζθαηα, ν Zhang (2001) εμεηάδνληαο δηάθνξεο ρψξεο ηηο Αλαηνιηθήο 

Αζίαο θαη Νφηηαο Ακεξηθήο, αλαθέξεη φηη ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα ησλ ΑΞΔ είλαη ε 

δηάρπζε ηερλνινγίαο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ 

(spillover effect). Χζηφζν, ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ πιενλεθηεκάησλ απηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

δηθαηνχρνπ ρψξαο λα απνξξνθήζεη ην μέλν θεθάιαην. Δληζρχνληαο ηα επξήκαηα 

ηνπ Zhang (2001), νη Bengoa θαη Sanchez – Robles (2003) δείρλνπλ φηη γηα ηε 

Νφηηα Ακεξηθή, ε ζπκβνιή ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα 

ηεο δηθαηνχρνπ ρψξαο.  Ο Durham (2004) αλαθέξεη φηη κεηά απφ έιεγρν 80 

ρσξψλ, κεηαμχ ησλ εηψλ 1979 θαη 1998, ε επηξξνή ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ είλαη 

ζεηηθή αιιά φρη κφληκε.  

Δπίζεο, ζηνηρεία panel δείρλνπλ φηη ε χπαξμε μέλεο ζπκκεηνρήο ζπκβάιεη ζεηηθά 

ζηηο επηδφζεηο ησλ κηθξψλ εξγνζηαζίσλ θαη φηη ππάξρεη κηα αληίζηξνθε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ βαζκνχ ηεο μέλεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο απφδνζεο ησλ εγρψξησλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ (Aitken θαη Harrison, 1999). 
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Σελ ππφ πεξηνξηζκνχο επηξξνή ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ππνγξακκίδνπλ νη Kathuria (2001), Alfaro et al. (2003) θαη Carkovic θαη Levine 

(2005). Ζ πξψηε κειέηε εμεηάδεη δεδνκέλα απφ 368 Ηλδηθέο εηαηξείεο γηα 14 

ρξφληα θαη αλαθέξεη φηη ππάξρεη ζεηηθή δηάρπζε ιφγν ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ άιια 

απηή εμαξηάηαη απφ ηε βηνκεραλία ζηελ νπνία αλήθεη ε θάζε εηαηξεία. Οη Alfaro et 

al. (2003) ρξεζηκνπνηψληαο αζθήζεηο βαζκνλφκεζεο (calibration exercises) 

ζεκεηψλνπλ φηη ππάξρεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κφλν γηα ηηο ρψξεο κε «ψξηκεο» 

θεθαιαηαγνξέο (developed financial markets). Σέινο νη Κπηηαξίδε θαη ηέγγνο 

(2010) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ΑΞΔ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ρσξψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεζαία εηζνδήκαηα. 

ε επίπεδν εηαηξεηψλ, νη Haddad θαη Harrison (1993) εμεηάδνπλ εηαηξείεο απφ ην 

Μαξφθν πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 10 ππαιιήινπο ή πεξηζζφηεξν απφ 

100,000 Νηίξρακ ζε πσιήζεηο. Ζ έξεπλα ηνπο αθνξά ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1985 

θαη 1989 θαη δείρλεη φηη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ μέλν θεθάιαην έρνπλ 

απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα αιιά πζηεξνχλ ζε γεληθά επίπεδα απφ παξφκνηεο 

εηαηξείεο πνπ θάλνπλ ρξήζε εγρψξηνπ θεθαιαίνπ.  

Γηαζηξσκαηηθέο κειέηεο δίλνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα. Ο Blomström (1986) 

εμεηάδνληαο 145 βηνκεραλίεο ηνπ Μεμηθφ, απφ ην 1970 κέρξη θαη ην 1975, ηνλίδεη 

φηη  νη βηνκεραλίεο πνπ θπξηαξρνχληαη απφ μέλεο εηαηξείεο ηείλνπλ λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο. Οη Blomström et al. (1992), κειεηψληαο 78 LDCs απφ ην 1960 

κέρξη θαη ην 1985 παξνπζηάδνπλ κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ μέλνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

εκθαλέο, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, γηα ρψξεο κε ςειφ εηζφδεκα.  

Οη Balasubramanyam et al. (1996) ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ βηνκεραλίεο 

46 ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ ρψξσλ δείρλνπλ φηη ε ζπκβνιή ησλ ΑΞΔ ζηελ 

αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο ηζρχεη κφλν γηα ρψξεο κε „θηιηθή‟ εμσηεξηθή πνιηηηθή 

(outward oriented policies). Οη Baldwin et al. (2005) εμεηάδνληαο 9 ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ (OECD) θαη 7 δηαθνξεηηθέο βηνκεραλίεο αλαθέξνπλ φηη νη ΑΞΔ πξνσζνχλ 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηα κέζν ηεο ηερλνινγηθήο δηάρπζεο.  

Παξφια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ΑΞΔ ζηηο ρψξεο εηζξνήο 

θεθαιαίνπ ν Kokko (1994) δηαπηζηψλεη φηη φηαλ νη βηνκεραλίεο αληηκεησπίδνπλ 

κεγάια παξαγσγηθά ειιείκκαηα θαη ην μέλν θεθάιαην απνηειεί έλα κεγάιν κέξνο 

ηνπ νιηθνχ, ηφηε νη μέλεο εηαηξείεο ηείλνπλ λα παξαγθσλίδνπλ ηηο ληφπηεο. Δπίζεο, 
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ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε δηάρπζε ηερλνινγίαο δελ είλαη έλα εληαίν θαη 

αλακελφκελν απνηέιεζκα. Οη Kokko et al. (1996) κειεηψληαο 159 κεηαπνηεηηθέο 

βηνκεραλίεο ηεο Οπξνπγνπάεο ζεκεηψλνπλ φηη δελ βξίζθνπλ ελδείμεηο δηάρπζεο 

ηερλνινγίαο.  

Με βάζε ινηπφλ ηελ πην πάλσ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ. 

2.1. ΑΞΔ ζηελ Κύπξν 

ηελ Κχπξν, ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα (θαη ηδηαίηεξα πξηλ απφ ηελ πξφζθαηε 

νηθνλνκηθή θξίζε) παξαηεξνχληαη απμεκέλεο πξνζπάζεηεο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ κε 

ζθνπφ ηελ εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ελδερφκελε επέλδπζε ηνπ Καηάξ ζηε 

Λεπθσζία, ε αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (αηνιηθά θαη 

θσηνβνιηατθά πάξθα), νη καξίλεο θαη ηα γήπεδα γθνιθ. Κπξηφηεξα φκσο, ηα 

ζεκαληηθά θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δηαθαίλεηαη φηη ππάξρνπλ εληφο ηεο 

Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο (ΑΟΕ) ηεο Κχπξνπ αλνίγνπλ εμαηξεηηθέο 

πξννπηηθέο γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ.  

Μεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ ζπλππνινγίδνληαη γηα ηελ 

πξνζέιθπζε μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ Κχπξν, απνηεινχλ ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε ρψξα καο φπσο απηά ηεο ζηξαηεγηθήο, 

γεσγξαθηθήο ζέζεο, ηνπ πιήξνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

Δπξσδψλεο, ησλ ρακειφηεξσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηνπ 

επλντθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ε ρψξα καο δηαζέηεη 

αλαπηπγκέλν δίθηπν ππνδνκψλ, κεηαθνξψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ (ζπγθεθξηκέλα, 

δηαζέηεη δχν δηεζλείο αεξνιηκέλεο, ζε Λάξλαθα θαη Πάθν, ιηκάλη βαζέσλ πδάησλ 

ζηε Λεκεζφ, ζχγρξνλν νδηθφ δίθηπν πνπ ζπλδέεη ην λεζί θαζψο θαη πξνεγκέλα 

θαη αμηφπηζηα δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο). 

Πέξαλ φκσο απφ ηελ απιή θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

Κχπξνπ σο ρψξα πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ, ρξεηάδεηαη 

εκπεξηζηαησκέλε κειέηε γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ επελδχζεσλ απηψλ ζην ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνρσξνχκε ζηελ εθηίκεζε 

νηθνλνκεηξηθνχ κνληέινπ πνπ ζα καο βνεζήζεη εθηηκήζνπκε ηε ζπλεηζθνξά 

απηή.  
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηδξάζεσλ πνπ έρνπλ νη ΑΞΔ πξνο ηελ Κχπξν ηφζν θαηά 

ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη θαηά πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο, ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε δηαρξνληθή δηαζηξσκαηηθή αλάιπζε (Panel Data Analysis). 

Ζ αλάιπζε απηή έρεη ην πιενλεθηήκαηα λα απνθεχγεη πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κεξνιεςία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ παξαιεηπφκελεο 

κεηαβιεηέο, ζπζρέηηζε θιπ. Γηα ηνπο αλαγλψζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ Panel Data Models 

παξαπέκπνπκε κεηαμχ άιισλ ζηα εγρεηξίδηα ησλ Baltagi (2009) θαη Wooldridge 

(2002). 

ην ππφδεηγκα καο ε επηξξνή ησλ ΑΞΔ ζην ξπζκφ αλάπηπμεο πεξηγξάθεηαη έσο: 

Xt = θ0 + dt + θ1,sΓFDIt*ds + θ2Xt-1 + et 

Ο φξνο θ0 απνηειεί έλα δηαρξνληθά ζηαζεξφ φξν πνπ αλαθέξεηαη μερσξηζηά 

ζηνλ θάζε ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο (πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο). Ζ κεηαβιεηή Xt 

απνηειεί ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, ην ΓFDIt είλαη ν ξπζκφο ηεο 

κεηαβνιήο ηεο θαζαξήο ξνήο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Ο φξνο απηφο 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε κηα ςεπδνκεηαβιεηή (ds) γηα λα εθθξάζεη ηηο επηξξνέο ηνπ 

θάζε ηνκέα/πεξηθέξεηαο ζην ξπζκφ αλάπηπμεο μερσξηζηά. Σν κέγεζνο ηεο 

επηξξνήο απηήο απνηππψλεηαη ζηνλ ζπληειεζηή θ1,s (φπνπ ην s αληηπξνζσπεχεη 

ηελ πεξηθέξεηα ή ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε 

παξαηήξεζε). Παξνκνίσο ν ζπληειεζηήο θ2 δείρλεη ηηο επηξξνέο πνπ έρεη ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο απφ ηηο παξειζνληηθέο ηηκέο. 

Σέινο ην κνληέιν πεξηιακβάλεη εηήζηεο ςεπδνκεηαβιεηέο (dt) νη νπνίεο 

κνληεινπνηνχλ ηηο επηδξάζεηο πνπ είρε ε θάζε ρξνληά μερσξηζηά ζην ξπζκφ 

αλάπηπμεο (απνθεχγνληαο έηζη ηπρφλ αιινηψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

νθείινληαη ζε απξφζκελνπο παξάγνληεο ηεο θάζε ρξνληάο). Γηα λα δνχκε ηηο 

επηδξάζεηο ησλ ΑΞΔ αλά πξνέιεπζε θαη αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηεο 

εθηηκνχκε δχν θνξέο ην κνληέιν (1), κία γηα θάζε πεξίπησζε. 
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3.1. ηαηηζηηθά ηνηρεία 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πην πάλσ κνληέινπ αλά πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο, ζπιιέμακε 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ: 

 Σηο θαζαξέο ξνέο ΑΞΔ αλά πεξηθέξεηα. 

 Σν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ζπλνιηθά. 

Οη πεξηθέξεηεο πνπ εμεηάζακε πεξηιακβάλνπλ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο (EUR), ηελ 

Αθξηθή (AFR), ηελ Ακεξηθή (AMER), ηελ Αζία (ASIA) θαη ηελ Χθεαλία (OCEAN). 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ ΑΞΔ αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο 

ρξεζηκνπνηήζακε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ: 

 Σηο θαζαξέο ξνέο ΑΞΔ αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 

 Σν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 

Οη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα καο αθνξνχλ ζηελ 

Γεσξγία, Αιηεία, Κπλήγη θαη Γαζνθνκία (AFFH), Μεηαιιεία θαη Λαηνκεία (MQ), 

Μεηαπνίεζε (MAN), Ζιεθηξηζκφο, Τγξαέξην θαη Νεξφ (EGWS), Καηαζθεπέο 

(CON), Υνλδξηθφ θαη Ληαληθφ Δκπφξην (WRT), Ξελνδνρεία θαη Δζηηαηφξηα (HR), 

Μεηαθνξέο, Απνζήθεπζε θαη Δπηθνηλσλίεο (TSC), Υξεκαηννηθνλνκηθνί, 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί (FI),  Κηεκαηνκεζηηηθνί Οξγαληζκνί θαη Άιιεο 

Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (RE), θαη άιινη (OTH). 

Σα ζηνηρεία θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1997 

κέρξη ην 2009 θαη έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

ηεο Κχπξνπ θαη ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία. ηνλ Πίλαθα 1 (Panels A θαη B) 

πεξηγξάθνληαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

πγθεθξηκέλα ζηνλ Πίλαθα 1 (Panel A), πεξηγξάθεηαη ε κέζε θαζαξή εηζξνή 

μέλεο επέλδπζεο, γηα ηελ πεξίνδν ηνπ δείγκαηνο καο. Παξαηεξνχκε φηη νη 

κεγαιχηεξεο εηζξνέο πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

αθνινπζνχκελεο απφ ηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο, Αζίαο, Αθξηθήο θαη ηέινο ηεο 

Χθεαλίαο. 
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Πίλαθαο 1: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ΑΞΔ 

Panel A: Ανά περιθέρεια προέλεσζης 

 EUR AFR AMER ASIA OCEAN 

Avg 2138.97 10.756 104.36 77.326 0.5 

Std 3318.56 11.033 142.65 103.69 0.7 

Max 9782.86 25.851 521.70 413.34 0.0 

Panel Β: Ανά ηομέα δραζηηριόηηηας 

 AFFH MQ MAN EGWS CON WRT HR TSC FI RE OTH 

Avg 0.054 14.51 48.96 0.963 48.80 518.2 11.84 118.6 1364 1050 85.13 

Std 0.193 26.80 79.19 2.757 70.12 786.6 18.75 221.7 2819 1779 98.96 

Max 0.420 91.05 283.6 9.94 257.7 2668 67.36 773.8 8856 5492 322.4 

εκείσζε: Σν Avg αλαθέξεηαη ζην κέζν φξν ηνπ δείγκαηφο καο, ην Std ζηελ ηππηθή απφθιηζε θαη ην Max ζηε 
κέγηζηε ηηκή. Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη είλαη ζε εθαηνκκχξηα επξψ. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο αλά δξαζηεξηφηεηα (Panel B), ν ηνκέαο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο εηζξνέο είλαη απηφο ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ 

Ηδξπκάησλ αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ ηνκέα ησλ Κηεκαηνκεζηηηθψλ Οξγαληζκψλ 

θαη Άιισλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Πην θάησ βξίζθεηαη ν ηνκέαο ησλ 

Καηαζθεπψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, φζν θαη κε ηνλ 

νηθνδνκηθφ νξγαζκφ πνπ επηθξαηνχζε ζην λεζί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

ηα πην θάησ ζρήκαηα (Γηαγξάκκαηα 1) απνηππψλεηαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ 

ΑΞΔ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία. 

Σν Γηάγξακκα 1 παξνπζηάδεη ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο πεξηθέξεηεο (Panel A) θαη πνπ πξννξίδεηαη γηα 

δηάθνξνπο θιάδνπο (Panel B).  
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Γηάγξακκα 1: Ρπζκόο αλάπηπμεο ησλ ΑΞΔ 

Panel A: Ανά περιθέρεια προέλεσζης 

 

 

 

 

Panel Β: Ανά ηομέα δραζηηριόηηηας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

Ζ μέλε επέλδπζε πξνεξρφκελε απφ ηελ Δπξψπε, αιιά θαη απφ ηελ Ακεξηθή, 

παξνπζηάδεη κηα ξαγδαία αχμεζε πξνο ην ηέινο ηνπ 2007 κε αξρέο ηνπ 2008. Ζ 

παξαηήξεζε απηή ζπλάδεη κε ηελ χθεζε πνπ έπιεμε ηηο πεξηθέξεηεο απηέο θαη ε 

νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ ίζσο λα πξφζθεξε κηα ελαιιαθηηθή δηέμνδν γηα ηηο 

επελδπηηθέο αλάγθεο ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ. 

Σν Panel Β παξνπζηάδεη ηελ απνξξφθεζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ απφ ηνπο 

δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Μηα παξφκνηα θαηάζηαζε κε απηή ηνπ Panel 

A παξαηεξείηε. Γειαδή, ππάξρεη κηα αχμεζε ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ ΑΞΔ 

πξνο ην ηέινο ηνπ 2007 θαη αξρέο ηνπ 2008. Δπηπιένλ, είλαη εκθαλέο φηη γηα 

κεξηθνχο θιάδνπο ππάξρνπλ πεξίνδνη κε έληνλνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ 

ΑΞΔ, νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε πνπ είραλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο. Γηα παξάδεηγκα ζηηο αξρέο 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ππήξμε άλζεζε ηνπ 

Καηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ηνκέα απηνχ, απνηέιεζε πφιν 

έιμεο μέλνπ θεθαιαίνπ, γεγνλφο πνπ παξαηεξείηε ζην αλάινγν γξάθεκα ηνπ 

Panel Β (con). 

Πέξα φκσο απφ ηελ απιή πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηαγξακκάησλ, 

ρξεηάδεηαη ε βνήζεηα ηεο νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο πνπ ζα καο δψζεη ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ ΑΞΔ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

ηελ επφκελε ελφηεηα ζα αμηνινγήζνπκε ηελ επίδξαζε απηή φπσο πξνέθπςε 

απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ κνληέινπ. 

4. ΔΜΠΔΙΡΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ξεθηλνχκε ηε ζπδήηεζε καο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ νη ΑΞΔ αλά 

πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο απηήο απνηππψλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 2 (Panel A). Απφ ηηο πεξηθέξεηεο πνπ ε Κχπξνο ιακβάλεη 

επελδχζεηο, παξαηεξνχκε φηη κφλν απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ θάπνηα ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ξπζκφ αλάπηπμεο 

ηεο Κππξηαθήο Οηθνλνκίαο. Ζ επίδξαζε απηή σζηφζν παξακέλεη ζε ρακειά 

επίπεδα θαη ζην χςνο ηνπ 0,0027%. Όζνλ αθνξά ηηο άιιεο πεξηθέξεηεο, ε 

επίδξαζε ζην ξπζκφ αλάπηπμεο είλαη κεδακηλή θαη  ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή.  

ρεηηθά κε ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε απφ ηηο ΑΞΔ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ ΔΔ, ην γεγνλφο  φηη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηηο άκεζεο επελδχζεηο ζηελ 
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Κχπξν απφ θαηνίθνπο ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ βνεζά ζεκαληηθά ζηελ εηζξνή 

μέλσλ θεθαιαίσλ. Δπηπιένλ, νη ζρεηηθά απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

εμαγσγή θεξδψλ θαη κεξηζκάησλ, απνηεινχλ παξάγνληα πνπ επίζεο βνεζά ζηε 

κεγαιχηεξε εηζξνή επελδχζεσλ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηε 

δηελέξγεηα ΑΞΔ ζηελ Κχπξν απφ θαηνίθνπο ηξίησλ ρσξψλ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, κε βάζε ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ 

νπνίν ζα γίλεη ε επέλδπζε θαη ην πνζφ πνπ ζα επελδπζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ μέλσλ ζηελ επηρείξεζε. Χζηφζν, νη δηαδηθαζίεο είλαη 

ζρεηηθά απιέο ρσξίο πεξηηηή γξαθεηνθξαηία. Ζ αζήκαληε επίπησζε πνπ 

παξαηεξνχκε ζηα απνηειέζκαηα ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ έληαζε κε ηελ νπνία 

πξνζειθχνπκε επελδχζεηο απφ ηξίηεο ρψξεο θαη πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα/πξνψζεζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

απνθνκίζνπλ νη επελδπηέο, επελδχνληαο ηα θεθάιαηα ηνπο ζηελ Κχπξν. 

Σν Panel B παξνπζηάδεη ηελ επηξξνή ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ ζηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο ησλ δηάθνξσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Σα απνηειέζκαηα 

απνξξίπηνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα φισλ ησλ ζπληειεζηψλ εθηφο απηψλ ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ Κηεκαηνκεζηηηθψλ 

Οξγαληζκψλ θαη  Άιισλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Καη νη δχν θιάδνη 

ζπκβάινπλ ζεηηθά, κε ηνλ πξψην λα έρεη ζπληειεζηή 0,003 θαη ην δεχηεξν 0,005. 

Καη νη δχν ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζε επίπεδν 1%.  

Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα Οηθνλνκεηξηθνύ Μνληέινπ 

Panel A: Ανά περιθέρεια προέλεσζης 

πληειεζηήο Δθηίκεζε 

θ0 
6.254

***
 

(0.015) 

θ1,EUR 
0.003

**
 

(0.001) 

θ1,AFR 
0.001 
(0.001) 

θ1,AMER 
-0.001 
(0.006) 

θ1,ASIA 
<0.001 
(0.025) 

θ1,OCEAN 
<0.001 
(0.008) 

θ2 
0.261

***
 

(0.005) 
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Panel Β: Ανά ηομέα δραζηηριόηηηας 

θ0 7.358
***

 
(2.778) 

θ1,AFFH <0.001 
(0.006) 

θ1,MQ <0.001 
(0.001) 

θ1,MAN <0.001 
(0.003) 

θ1,EGWS -0.001 
(0.000) 

θ1,CON -0.001 
(0.011) 

θ1,WRT <0.001 
(0.010) 

θ1,HR <0.001 
(0.006) 

θ1,TSC <0.001 
(0.000) 

θ1,FI 0.003
***

 
(0.000) 

θ1,RE 0.005
***

 
(0.001) 

θ1,OTH <0.001 
(0.001) 

θ2 -0.012 
(0.094) 

εκείσζε: ηελ παξέλζεζε αλαθέξεηαη ην ηππηθφ ζθάικα ηηο 
εθηίκεζεο. * ππνδειψλεη ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 10%, ** 
ζε 5% θαη *** ζε 1%. 

 

Πηζαλφο ιφγνο γηα ηε ζεηηθή ζπκβνιή ησλ ΑΞΔ ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα 

ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ, Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ απνηειεί ε έληαμε ηεο 

ρψξαο καο ζηελ Δπξσδψλε, ε νπνία (ζε ζπλάξηεζε κε ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο – γεσγξαθηθή ζέζε, θνξνινγηθφ ζχζηεκα θιπ) 

πξνζέθεξε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ καο ζε λέεο αγνξέο 

θαη κεγέζπλζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο (θαη‟ επέθηαζε αχμεζε ησλ εζφδσλ 

ηνπο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο). Δπηπιένλ, ηηο νδήγεζε ζηελ πξνζθνξά 

πεξηζζφηεξσλ θαη πην βειηησκέλσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

θάλνληαο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ καο ζχζηεκα πην ειθπζηηθφ ζηνπο μέλνπο 

επελδπηέο.  
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Παξνκνίσο, νη ΑΞΔ επεξεάδνπλ ζεηηθά ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα 

Κηεκαηνκεζηηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη  Άιισλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, 

θπξίσο ιφγσ ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε Κχπξνο.2  

Δληνχηνηο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλάιπζεο πνπ αθνξνχζε ηελ 

επίδξαζε πνπ έρνπλ νη ΑΞΔ ζην ξπζκφ αλάπηπμεο αλάινγα κε ηελ πεξηθέξεηα 

πξνέιεπζεο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηηο επίδξαζεο ησλ ΑΞΔ ζην ξπζκφ 

αλάπηπμεο ησλ δηάθνξσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, νη επηπηψζεηο πνπ 

παξαηεξνχκε παξακέλνπλ κηθξέο θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ. 

Πην θάησ αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη κεξηθέο πνιηηηθέο 

πνπ αλακέλεηαη λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. 

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

Οη μέλεο επελδχζεηο (φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί) αλαγλσξίδνληαη σο έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία 

ηεο Κχπξνπ. Οη ΑΞΔ δεκηνπξγνχλ λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Κχπξνπ θαη αλαβαζκίδνπλ ην επίπεδν ηνπ εγρψξηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηερληθψλ 

δηαρείξηζεο. Δπίζεο, ζπκβάιινπλ ζηε κεηαθνξά θαη εθαξκνγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε, παξαγσγηθφηεηα θαη δηεζλή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ επξχηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο. 

ηε κειέηε απηή έγηλε πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ην κέγεζνο ηεο ζπλεηζθνξάο πνπ 

έρνπλ νη ΑΞΔ ζην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ ηφζν αλά 

πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο φζν θαη αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο δεηθλχνπλ φηη ε εηζξνή επελδχζεσλ απφ ηελ ΔΔ 

βνεζνχλ ζεηηθά ην ξπζκφ αλάπηπμεο. Παξνκνίσο, επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηνπο ηνκείο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ 

Κηεκαηνκεζηηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη  Άιισλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία. Δληνχηνηο ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο 

παξακέλεη ζρεηηθά κηθξφ, θάηη πνπ πξνηξέπεη ζε κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο 

πξνζέιθπζεο ΑΞΔ. Χζηφζν, κέζα ζην ζεκεξηλφ δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 

                                                
2
 Σα πιενλεθηήκαηα απηά έρνπλ αλαθεξζεί ζην ηκήκα 2.1 ηεο κειέηεο απηήο. 
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φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη εμαηξεηηθά έληνλνο γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδπηψλ, ε πξνζπάζεηα καο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, έληνλε, ζπζηεκαηηθή θαη 

ζπληνληζκέλε.  

ηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο μέλνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία 

κηαο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα επηβάιεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

καθξνρξφληαο βησζηκφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Αλαγθαίεο δνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο θξίλνληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε Κχπξνο πξέπεη λα πείζεη ηνπο μέλνπο (νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη 

επελδπηέο) φηη παίξλεη κέηξα γηα λα ηηζαζεχεη ην έιιεηκκα, εληζρχεη ηελ αλάπηπμε, 

αληηκεησπίδεη ηελ αλεξγία, απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη φηη απνηειεί έλα 

ηδαληθφ πξννξηζκφ γηα επελδχζεηο. 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία πξνζθέξεη πιεζψξα παξαδεηγκάησλ απφ ρψξεο πνπ 

εθάξκνζαλ, επηηπρψο, πνιηηηθέο γηα πξνζέιθπζε μέλνπ θεθαιαίνπ. Υψξεο φπσο 

ε Κίλα, ε Ηξιαλδία θαη ε Σζερία, φρη κφλν θαηάθεξαλ λα πξνζειθχζνπλ μέλν 

θεθαιαίν αιιά θαη λα ην δηαηεξήζνπλ ππφ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θαη επελδπηηθήο 

χθεζεο. Ρπζκίζεηο νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ πάηαμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο,  

εληζρχνπλ θαη παξνηξχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθέο. Δμίζνπ 

επηζπκεηέο είλαη θαη νη πξνζπάζεηεο ελαξκφληζεο ηεο νηθνλνκίαο γηα ηε ζσζηή 

πξνζέιθπζε θαη απνξξφθεζε ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο απνδνρήο ησλ ΑΞΔ έσο ελφο επεξγεηηθνχ παξάγνληα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ ρακεινχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαη 

γεληθψο ε απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εηζξνήο μέλνπ θεθαιαίνπ απνηεινχλ 

ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ αλαλέσζε ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο. 

Δπηπιένλ ε κεγαιχηεξε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ 

πξνζέιθπζε μέλνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ε αλάπηπμε κνξθψλ ζπλεξγαζίαο 

δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα εμεχξεζε ζηξαηεγηθψλ επελδπηψλ. Ζ ζχζηαζε 

ελφο δπλακηθνχ ξπζκηζηηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εηζξνή 

μέλνπ θεθαιαίνπ, κείσζε ησλ ηηκψλ θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαζψο 

θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απηή επηθέξεη.  

πγθεθξηκέλα θξίλεηαη αλαγθαία ε ζηαζεξή θαη κειεηεκέλε απνθξαηηθνπνίεζε 

ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πξνζέιθπζε άκεζνπ μέλνπ 
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θεθαιαίνπ. Πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή κεηαβίβαζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ 

απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηνλ ηδησηηθφ είλαη ε εθαξκνγή απζηεξψλ θαη δίθαησλ 

θαλφλσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ θαη εμνπζηψλ απφ ην θξάηνο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ 

απνθξαηηθνπνίεζε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ είλαη ζπλαθή κε ηελ ηδέα ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο, φπνπ κε φπιν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, δξα πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε. Χζηφζν, θαη εθφζνλ, ην 

ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα απέρεη απφ ην εκπεηξηθφ ε παξεκβνιή ηνπ θξάηνπο είλαη 

αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο.  

Δπηπξφζζεηα, ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ δχλαηαη λα εληζρχζεη ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηεο ρψξαο ζην μέλν θεθάιαην. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζεσξείηαη 

έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο πφξνπο παξαγσγήο άξα ε ζσζηή δηαρείξηζε θαη 

θαιιηέξγεηα γλψζεο ζε κηα παγθφζκηα νηθνλνκία, φπνπ νη δηάθνξεο πνιπεζληθέο 

αλαδεηνχλ ληφπηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο, ζεσξνχληαη σο 

πξψηηζηεο αμίαο γηα ηελ εηζξνή Άκεζνπ Ξέλνπ Κεθαιαίνπ.  

Δπίζεο, ε Κχπξνο ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα αληιήζεη θνλδχιηα (κέζσ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο) γηα ηε βειηίσζε θαη αλαθαίληζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ ηεο θαζψο θαη ηελ ζρεδίαζε θαη εθπφλεζε λέσλ έξγσλ κε ζηφρν 

πάληνηε ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ηε κείσζε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ δαπαλψλ, ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ θαη, θπζηθά, ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Σέινο, ε Κχπξνο, ρξεηάδεηαη λα αμηνπνηήζεη ηνπο θιάδνπο νη νπνίνη ηεο 

πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Κιάδνη φπσο απηνί ηνπ ηνπξηζκνχ, 

ηεο λαπηηιίαο θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

άληιεζεο λέσλ θεθαιαίσλ απφ μέλνπο επελδπηέο. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαδίλσλ, 

ζαιάζζησλ πάξθσλ (ή άιισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ), αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ απφ κεγάινπο νξγαλσηέο ηαμηδηψλ ζε κηζζσκέλε θξαηηθή γε, 

ηαηξηθά θέληξα  θαη θέληξα πγείαο θαη επεμίαο. Απηέο νη επελδχζεηο θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα εκπιέμνπλ μέλα θεθάιαηα θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπο.  

Γεληθψο, νη πξνζπάζεηεο ηεο Κχπξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ΑΞΔ πξέπεη λα θηλεζνχλ 

γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη 



 
16 

ζπαηάιεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ, ηε ζεζκνζέηεζε αλαπηπμηαθψλ θαη 

επελδπηηθψλ λφκσλ θαη ηελ θαηάξηηζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Σέινο, ε 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Πξνζέιθπζεο Δπελδχζεσλ 

πνπ έρεη ηδξπζεί απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά 

ζηελ πεξαηηέξσ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Κχπξν. 
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