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ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ^Η
Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων έχει μεγάλη σημασία
για μια οικονομία.Όλεε οι επενδύσει  ξένεε και ντόπιεε
 αυξάνουν το παραγωγικό δυναμικό τηε οικονομίαε και
δημιουργούν us συνθήκεε για μεγαλύτερη οικονομική
ευμάρεια στο μέλλον. Η δυνατότητα μιαε οικονομία να
επενδύσει από ντόπιουε nopous περιορίζεται από us

Αυτό που χρειάζεται η οικονομία είναι επενδύσει. Κι εδω
όμωε χρειάζεται προσοχή, γιατί δεν είναι όλεΞ οι επενδύσει
όμοιεε. Τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από διάφορα
είδη επενδύσεων είναι πολύ διαφορετικά, τόσο ποιοτικά όσο
και ποσοτικά. Στο χαμηλότερο σκαλί οφέλουΞ βρίσκονται
οι επενδύσει σε ακίνητα. Τα άμεσα οφέλη από αυτού του

αποταμιευτικέε συνήθειεε των μελώντηε. Η προσέλκυση

είδουε των επενδύσεων σχετίζονται με την κατασκευή

ξένων επενδύσεων αυξάνει raus διαθέσιμουΞ nopous για
επενδύσειε. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό στην Κύπρο
των τελευταίων ετών γιατί οι διαθέσιμοι ντόπιοι πόροι ήταν
περιορισμένοι, όπω5 περιορισμένε5 ήταν και οι επενδυτικέε
ευκαιρίεε τοπικήε εμβέλειαε.
ΌμωΞ το μεγαλύτερο όφελοε από xis ξένεε επενδύσειε
είναι ότι φέρνουν σε μια χώρα νέεε ιδέε5, τεχνολογία
και τεχνογνωσία, οι οποίεε διαχέονται και στην υπόλοιπη
οικονομία και αυξάνουν την παραγωγικότητα τηε χώραε.

των κατοικιών ή συναφών εργασιών. Επιπρόσθετα οφέλη
μπορούν να προκύψουν αν οι αγοραστέε εγκατασταθούν στην
Κύπρο και δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ή έστω από την
καταναλωτική του5 δραστηριότητα.'Ομωε τα μακροπρόθεσμα
οφέλη είναι περιορισμένα, ειδικά αν οι αγοραστέε των
ακινήτων δεν τα χρησιμοποιούν συχνά γιατί τα αγόρασαν για
άλλουΞ σκοπούε, όπωε η εξασφάλιση υπηκοότηταε. Επιπλέον,
οι επενδύσειε σε ακίνητα δημιουργούν στρεβλώσειε και
κινδύνουε στουε οποίουε έχω αναφερθεί σε προηγούμενο
μου άρθρο (τεύχοε 199. ΙούνιοεΙούλιοε 2017).
Οι ξένεε επενδύσειε που αποφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη
είναι αυτέε που δημιουργούν νέο κεφάλαιο και διευρύνουν
τΐΞ παραγωγικέε δυνατότητεε ms xdbpas. ΠολλέΞ χώρεΞ
δημιούργησαν βιομηχανία με αυτόν τον τρόπο. Η Κύπροε δεν
προσφέρεται για δημιουργία βιομηχανιών μεγάληε κλίμακαε,
όμωε μπορούν να δημιουργηθούν ερευνητικά κέντρα ή
εργαστήρια σε εξειδικευμένουε τομείε υψηλήε τεχνολογίαε.
Μικρέε χώρεΞ oncus το Ισραήλ, η Φινλανδία και η Εσθονία
έχουν να επιδείξουν μεγάλεε επιτυχίεε από την επένδυση στη
γνώση και την καινοτομία.
Τέλοε. πολύ μεγάλα οφέλη μπορούν να προκύψουν
από την προσέλκυση εταιρειών για εγκαθίδρυση στην
Κύπρο των κεντρικών ή περιφερειακών τουε γραφείων.
Τέτοιεε εταιρείεε, πέρα από την επένδυση σε ακίνητα, θα
χρησιμοποιήσουν επαγγελματικέε υπηρεσίεε λογιστών,
δικηγόρων και άλλων, θα δημιουργήσουν πολλέε ποιοτικέε
θέσειε εργασίαε, κάποιεε εκ των οποίων θα πάνε σε
Κύπριουε. ενώ άλλεε θα δοθούν σε ξένουε, οι οποίοι θα
εγκατασταθούν στην Κύπρο με τιε οικογένειεε τουε και θα
χρειαστούν στέγαση, διατροφή, σχολεία, ιατρικέΞ υπηρεσίε5,
και πολλά άλλα. Επιπλέον, η τεχνογνωσία που θα φέρουν
αυτέε οι εταιρείεε στην Κύπρο θα συμβάλει στην αναβάθμιση
και εκσυγχρονισμό ολόκληρηε τηε οικονομίαε.
Η επικέντρωση στιε επενδύσειε σε ακίνητα είναι μια
εύκολη λύση που αποφέρει μεγάλα κέρδη στουε άμεσα
εμπλεκόμενουε, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να τιε προωθούν.
Αντίθετα, η προσέλκυση επενδύσεων σε τομείΞ τεχνολογίαε
και η δημιουργία περιβάλλοντοε για προσέλκυση εταιρειών
δεν αποφέρουν άμεσο όφελοε, και συνεπώε δεν έχουν
προτεραιότητα.Όμωε αυτέε είναι οι επενδύσειε που
πραγματικά χρειαζόμαστε, και σε αυτέε θα πρέπει να

Δημιουργούν ποιοτικέε θέσειε εργασία5 που συχνά
υπερτερούν αυτών

που προσφέρει η
ντόπια οικονομία.

H Κίνα'καί
προηγουμένω5

η ΚοΡέα και η
Ιαπωνία, γνώρισαν
μεγάλη ανάπτυξη
ακολουθώνταε αυτό

ακριβώε το μοντέλο.
Στην Κύπρο για
πολλά χρόνια
κυριαρχούσε  και
κυριαρχεί ακόμα  η
εσφαλμένη αντίληψη
ότι η εισροή ξένων
κεφαλαίων στη χώρα
από μόνη ms αποτελεί επένδυση. Δίνονταν μάλιστα κίνητρα,
παραχωρώνταε άδεια παραμονή5 σε ooous κατέθεταν μερικά
εκατομμύρια σε μια Κυπριακή τράπεζα. Αυτό γινόταν σε μια
εποχή που οι τράπεζεε είχαν πολύ περισσότερεε καταθέσειε
από όσεε μπορούσαν να αξιοποιήσουν.
Η κατάθεση μετρητών σε μια τράπεζα ίσωε είναι επένδυση
για τον καταθέτη, δεν είναι όμωε επένδυση για την οικονομία.
Η κατάθεση μπορεί να μετατραπεί σε επένδυση αν η τράπεζα
χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει
κάποιο έργο. Αν αντί αυτού η τράπεζα χρηματοδοτήσει
καταναλωτικέε δαπάνε5 και αναλάβει αλόγιστα ρίσκα, τότε
η ξένη «επένδυση» μπορεί να αποβεί καταστροφική.Όπωε
και έγινε. Συνεπύκ η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων από
μόνη ms δεν αποφέρει σημαντικά οφέλη και παράλληλα
δημιουργεί κινδύνουΞ.

εστιάσουν οι αρμόδιεΞ κρατικέΞ υπηρεσίεΞ. @
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