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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o : ΑΜΕΕ ΞΕΝΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ 
 

1.1 Οριςμόσ Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων 
 

Άμεςθ ξζνθ επζνδυςθ είναι θ ίδρυςθ κυγατρικισ επιχείρθςθσ ςτο εξωτερικό οι 

οποία είναι ιδιοκτθςία μιασ μθτρικισ επιχείρθςθσ μερικϊσ ι ολικϊσ. 

Οι άμεςθ ξζνθ επζνδυςθ ενςωματϊνει τθν εφκολθ μεταωορά εκτόσ εκνικϊν 

ςυνόρων ενόσ πλικουσ παραγωγικϊν πόρων, είτε άυλων (πχ τεχνογνωςία 

οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ, ποιοτικοφ ελζγχου, marketing), είτε υλικϊν 

(π.χ. μετοχικό κεωάλαιο, παραγωγικοί ςυντελεςτζσ, ενδιάμεςεσ και πρϊτεσ φλεσ). 

Θ αγορά δε παρεμβάλεται ςτθ μεταωορά των πόρων, δθλαδι δεν υωίςταται 

εμπορικι ςυναλλαγι ι ςυμωωνία μεταξφ ανεξάρτθτων επιχειρθματικϊν οντοτιτων, 

αλλά ςυμβαίνει μεταξφ δφο επιχειριςεων οι οποίεσ ςτεγάηονται κάτω από τθν ίδια 

ιδιοκτθςία. 

 

 

Ρθγι: www.marketingtochina.com 

Οι άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ενςωματϊνουν τον ζλεγχο τθσ κυγατρικισ επιχείρθςθσ 

από τθ μθτρικι, δθλαδι θ μθτρικι επιχείρθςθ αςκεί επιρροι ςτθ διαδικαςία και 

ςτα κριτιρια λιψθσ αποωάςεων τθσ κυγατρικισ και διαμορωϊνει τθ ςυμπεριωορά 

τθσ (www.euretirio.com ). 

 

 

https://www.euretirio.com/metoxiko-kefalaio/
https://www.euretirio.com/paragogikoi-syntelestes/
https://www.euretirio.com/ameses-xenes-ependyseis/
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1.2 Μορφζσ Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων 
 

● Θυγατρικι αποκλειςτικισ ιδιοκτθςίασ (wholly-owned subsidiary) 

Θ μθτρικι επιχείρθςθ ιδρφει μια νζα επιχείρθςθ ςε μια ξζνθ χϊρα όντασ ο 

μοναδικό μζτοχοσ ςε αυτιν. Θ κυγατρικι επιχείρθςθ μπορεί να είναι μια ιδθ 

υπάρχουςα επιχείρθςθ οποία εξαγοράςτθκε (acquisition strategy) ι μια εντελϊσ 

νζα επιχείρθςθ (greenfield strategy). 

 

 Πλεονεκτιματα: 

o Διατιρθςθ του πλιρουσ διοικθτικοφ ελζγχου τθσ κυγατρικισ από τθ 

μθτρικι επιχείρθςθ,  με όλα τα πλεονεκτιματα για τθ διαμόρωωςθ 

και εωαρμογι των ςτρατθγικϊν τθσ ςε παγκόςμιο  επίπεδο. 

o Το ςφνολο των κερδϊν τθσ κυγατρικισ αωομοιϊνονται από τθ 

μθτρικι. 

o Λόγω τθσ αφξθςθσ του ςυνολικοφ όγκου παραγωγισ του ομίλου 

επιτυγχάνονται οικονομίεσ κλίμακοσ. 

 

 Μειονεκτιματα: 

o Το ςφνολο του οικονομικοφ κόςτουσ του μαηί με όλουσ 

τουσ κινδφνουσ, αναλαμβάνονται εξ’ ολοκλιρου από τθ μθτρικι 

επιχείρθςθ. 

o Θ κυγατρικι χαρακτθρίηεται ωσ ξζνθ, γεγονόσ είναι πικανό να 

δθμιουργιςει αρνθτικζσ εντυπϊςεισ ςτθν κοινι γνϊμθ, ςτισ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ και τθν κυβζρνθςθ. 

 

● Κοινοπραξία (joint venture) 

 Κοινοπραξία ορίηεται ωσ το αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ μιασ ι 

 περιςςότερων ξζνων επιχειριςεων με μία ι περιςςότερεσ εγχϊριεσ 

 επιχειριςεισ με ςκοπό τθ δθμιουργία μιασ καινοφριασ επιχείρθςθσ τθν 

 εξαγορά μιασ ιδθ υπάρχουςασ εγχϊριασ επιχείρθςθσ. 

https://www.euretirio.com/kostos/
https://www.euretirio.com/kindynos-ptoxefsis/
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 Κεωάλαια, ςτελεχικό δυναμικό, τεχνολογία και τεχνογνωςία, εξαςωαλίηονται 

 από τουσ εταίρουσ. Ο κάκε εταίροσ ςυνειςωζρει με τον παραγωγικό 

 ςυντελεςτι ςτον οποίο υπερτερεί. 

 

 

 Πλεονεκτιματα: 

o Ο εταίροσ που αποκτά θ επιχείρθςθ, διακατζχει ςυνικωσ τισ 

κατάλλθλεσ γνωριμίεσ και διαςυνδζςεισ, ενϊ παράλλθλα γνωρίηει 

αρκετά καλά τα πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά  τθσ χϊρασ κακϊσ και το 

περιβάλλον τθσ. 

o Επιμεριςμόσ του ςυνολικοφ κόςτουσ και κινδφνου του εγχειριματοσ. 

o Θ νομοκεςία πολλϊν χωρϊν δίνει πολφ ςθμαντικά οικονομικά 

κίνθτρα ςτισ κοινοπραξίεσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα θ ίδρυςθ 

κυγατρικισ να ςυνεπάγεται διαωυγόντα κζρδθ. 

o Δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ λόγω ςυμπαραγωγισ. 

o Διεφρυνςθ των χρθματοδοτικϊν δυνατοτιτων. 

o Μείωςθ του ανταγωνιςμοφ και παρεμπόδιςθ τθσ ειςόδου νζων 

ανταγωνιςτϊν ςτθν αγορά. 

 

 

 Μειονεκτιματα: 

o Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ περιορίηεται ωσ ζναν βακμό, διότι θ 

επιχείρθςθ δεν ζχει τον απόλυτο ζλεγχο τθσ διοίκθςθ τθσ νζασ 

επιχείρθςθσ. 

o Είναι πικανι θ εμωάνιςθ πολλϊν διαωορϊν και διαωωνιϊν μεταξφ 

των εταίρων όςον αωορά τουσ ςτόχουσ και τθν ςτρατθγικι τθσ 

κοινοπραξίασ, κάτι που μπορεί να ςυντελζςει ςτθ διάλυςθ τθσ. 

 

 

 

https://www.euretirio.com/pliris-eleftheros-teleios-antagonismos/
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● Μερικι εξαγορά (partial acquisition) 

 

 Θ επιχείρθςθ αποκτά ζνα κομμάτι των μετοχϊν μιασ τοπικισ επιχείρθςθσ με 

 τθν οποία ςυνεργάηεται ςτο τομζα τθσ μεταωοράσ τεχνολογίασ και 

 τεχνογνωςίασ, ςυμωωνιϊν αμοιβαίασ διανομισ των  προϊόντων τουσ κλπ. 

 Τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα αυτισ τθσ μορωισ ζρχονται ςε 

 ταφτιςθ, με μικρζσ διαωοροποιιςεισ με εκείνα των κοινοπραξιϊν. 

 (www.euretirio.com) 

 

1.3 Είδοσ Επζκταςθσ 
 

Οι ΑΞΕ ςφμωωνα με τον Caves (1971) κατθγοριοποιοφνται είτε από τθν προοπτικι 

του επενδυτι, δθλαδι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, είτε από τθσ χϊρασ υποδοχισ. 

Ανάλογα με το είδοσ τθσ επζκταςθσ που επιλζγει ο επενδυτισ μπορεί να γίνει 

διάκριςθ ςε οριηόντιεσ, κάκετεσ και διακλαδικζσ ΑΞΕ. 

∙ Οριηόντιεσ ΑΞΕ (Horizontal FDI): Για να επιτευχκεί οριηόντια ςχζςθ μεταξφ τθσ 

κυγατρικισ και τθσ μθτρικισ, κα πρζπει να υπάρχει δραςτθριοποίθςθ τθσ πρϊτθσ 

ςτο ίδιο ςτάδιο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ με τθ δεφτερθ. Δθλαδι θ κυγατρικι 

παράγει ζνα τμιμα τθσ παραδοςιακισ παραγωγισ ςτοχεφοντασ να καλφψει τθν 

αγοράσ ςτθν χϊρα υποδοχισ. Οι οριηόντιεσ ΑΞΕ ζχουν ωσ ςτόχο τθν πλθρζςτερθ 

εκμετάλλευςθ οριςμζνων μονοπωλιακϊν ι ολιγοπωλιακϊν πλεονεκτθμάτων όπωσ 

τισ πατζντεσ και τα διαωοροποιθμζνα προϊόντα. 

∙ Κάκετεσ ΑΞΕ (Vertical FDI): Αντίκετα, οι κάκετεσ ΑΞΕ πραγματοποιοφνται όταν θ 

κυγατρικι εταιρία αναλαμβάνει ζνα διαωορετικό ςτάδιο τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ ςε ςχζςθ τθ μθτρικι. Αυτι θ επζκταςθ ςτοχεφει ςτθν εκμετάλλευςθ 

των πρϊτων υλϊν και ςτον ζλεγχο των ςθμείων διανομισ ςτθ χϊρα υποδοχισ. 

∙ Διακλαδικζσ ΑΞΕ (Conglomerate FDI): Αποτελεί τθ πιο αςυνικιςτθ μορωι άμεςων 

ξζνων επενδφςεων διότι ενςωματϊνει τθν ταυτόχρονθ είςοδο ςε μια ξζνθ χϊρα και 

μια νζα βιομθχανία. 

Σε ό,τι ζχει να κάνε με τθν χϊρα υποδοχισ ο Caves (1971) υποςτθρίηει ότι μπορεί να 

γίνει διάκριςθ ανάμεςα ςε ΑΞΕ υποκατάςταςθσ ειςαγωγϊν, ΑΞΕ αφξθςθσ των 

εξαγωγϊν και ΑΞΕ που προωκοφνται από τισ κυβερνιςεισ. Συγκεκριμζνα:  

https://www.euretirio.com/metoxes-stocks/
https://www.euretirio.com/ameses-xenes-ependyseis/
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∙ Import substituting FDI: Αγακά τα οποία ειςάγονταν από τθν χϊρα υποδοχισ, 

πλζον παράγονται ςτθ χϊρα προζλευςθσ, με αποτζλεςμα οι ειςαγωγζσ και οι 

εξαγωγζσ από τθν χϊρα προζλευςθσ κα μειωκοφν. 

∙ Export increasing FDI: Κακιςτά εωικτι τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ 

μθτρικισ εταιρίασ αωοφ επιτυγχάνει μείωςθ ςτο κόςτοσ παραγωγισ. Θ χϊρα 

εγκατάςταςθσ τθσ κυγατρικισ επιλζγεται με βάςθ τθν φπαρξθ πρϊτων υλϊν, 

ενδιάμεςων αγακϊν και κάποιασ καλισ ωυςικισ υποδομισ. Αυτζσ οι ΑΞΕ 

προχποκζτουν τθν πραγματοποίθςθ εξαγωγϊν πρϊτων υλϊν και ενδιάμεςων 

αγακϊν από τθν χϊρα υποδοχισ προσ τθν χϊρα προζλευςθσ αλλά και προσ τρίτεσ 

χϊρεσ. 

∙ Government initiated FDI: Θ επζνδυςθ αυτι επιδοτείται από τθν χϊρα υποδοχισ, 

θ οποία ςτοχεφει ςε μία ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, ςε πικανι μείωςθ τθσ 

ανιςότθτασ μεταξφ των περιωερειϊν τθσ δικαιοφχου χϊρασ κακϊσ και ςε μείωςθ 

του ελλείμματοσ ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν. (Κυρκιλισ, 2002) 

 

1.4 κοπόσ Επζκταςθσ  
 

Οι βαςικοί τφποι ΑΞΕ ανάλογα με τα κίνθτρα και τον ςκοπό για τον οποίο 

πραγματοποιοφνται ςφμωωνα με τον Dunning (1993) είναι οι εξισ:  

∙ Άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ προσ αναηιτθςθ αγορϊν (market seeking): Με αυτό τον 

τρόπο θ επιχείρθςθ άμεςθσ επζνδυςθσ ζχει ωσ ςτόχο τθν παραγωγι προϊόντων και 

υπθρεςιϊν με γνϊμονα τθν εξυπθρζτθςθ των ξζνων αγορϊν αποςκοπϊντασ ςτθν 

αφξθςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ και του μεγζκουσ τθσ αγοράσ. Ζτςι είναι εωικτι 

θ προςαρμογι πολλϊν προϊόντων ςτα καταναλωτικά πρότυπα και ςτον τρόπο 

παραγωγισ τθσ χϊρα υποδοχισ, κάνοντασ ζτςι τισ ΑΞΕ πιο ςυμωζρουςεσ από 

άποψθ κόςτουσ ςε ςχζςθ με τισ εξαγωγζσ τισ οποίεσ και υποκακιςτοφν. Οι ΑΞΕ 

αυτοφ του είδουσ αποτελοφν μια αμυντικι ςτρατθγικι (defensive) ςφμωωνα με 

τουσ, ειδικά όταν ζχουν ωσ ςτόχο τθν διατιρθςθ του μεριδίου τθσ αγοράσ ςτθν 

οποία ιδθ ζχει δραςτθριότθτα θ επιχείρθςθ. 

∙ Άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ προσ αναηιτθςθ πλουτοπαραγωγικϊν πόρων (resource 

seeking): Για να επεκτακοφν ςε χϊρεσ που διακζτουν πόρουσ απαραίτθτουσ για τον 

κφκλο εργαςιϊν τουσ, οι επιχειριςεισ προβαίνουν ςε ΑΞΕ. Ζτςι επωωελοφνται από 

τθν τοπικι προςωορά των ςυντελεςτϊν παραγωγισ οι οποίοι είναι λιγότερο 

αποτελεςματικοί ι μθ διακζςιμοι ςτθν χϊρα προζλευςθσ. Τζτοιοι πόροι είναι οι 

πρϊτεσ φλεσ και το ανειδίκευτο ι μερικά ειδικευμζνο εργατικό δυναμικό. Στθν 

ουςία με αυτι τθν επζνδυςθ θ επιχείρθςθ προςπακεί να μειϊςει το ςτακερό 

κόςτοσ παραγωγισ τθσ δθμιουργϊντασ παράλλθλα μια αμυντικι ςτρατθγικι. 



8 | P a g e  
 

∙ Άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ προσ αναηιτθςθ αποδοτικότθτασ (rationalized or 

efficiency seeking): Οι επιχειριςεισ ενςωματϊνουν τα διάωορα ςτάδια παραγωγισ 

ενόσ προϊόντοσ ι τθν παραγωγι διαωοροποιθμζνων προϊόντων ςε διαωορετικζσ 

χϊρεσ, λαμβάνοντασ υπόψιν τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτισ αγορζσ. Ο ςκοπόσ 

αυτϊν των ΑΞΕ είναι θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου περιωερειακοφ δικτφου το 

οποίο ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των εταιριϊν και ςτθ μείωςθ 

του κόςτουσ.  

 

∙ Άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ προσ αναηιτθςθ ςτρατθγικϊν πόρων ι ικανοτιτων 

(strategic asset seeking): Οι εταιρίεσ με τθ διεκνοποίθςθ μποροφν να 

αντιμετωπίςουν και να ενιςχφςουν τθ κζςθ τουσ ςτον παγκόςμιο ανταγωνιςμό. 

Αυτό μπορεί να πετφχει με τθν απόκτθςθ εξειδικευμζνων υλικϊν και άυλων πόρων 

(προθγμζνθ τεχνολογία, υψθλά εξειδικευμζνο εργατικό δυναμικό) που διατίκενται 

ςτθ χϊρα υποδοχισ. Αυτζσ οι ΑΞΕ εμωανίηονται κυρίωσ ςε τομζσ υψθλισ 

τεχνολογίασ. Οι ΑΞΕ που πραγματοποιοφνται αναηθτϊντασ αποδοτικότθτα και 

ςτρατθγικοφσ πόρουσ είναι οι επικετικζσ ΑΞΕ (expansionary) οι οποίεσ γίνονται για 

τθν εκμετάλλευςθ πλεονεκτθμάτων ςτθ χϊρα υποδοχισ. (Λιάργκοβασ, 2007) 

 

 

1.5 Θεωρίεσ Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων 
 

Μικροοικονομικζσ Προςεγγίςεισ 

 

1. Η κεωρία τθσ Βιομθχανικισ Οργάνωςθσ 

Οι ΑΞΕ είναι δυνατό να ερμθνευτοφν ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ γνωςτισ κεωρίασ 

τθσ βιομθχανικισ οργάνωςθσ. Θ αςυμμετρία των επιχειριςεων τθν οποία αναωζρει 

θ βιομθχανικι οργάνωςθ, επιωζρει ατζλειεσ ςτθν αγορά. Δθλαδι, θ βιομθχανικι 

οικονομικι υποςτθρίηει ότι οι αγορζσ δεν είναι ανταγωνιςτικζσ κι αυτό αυξάνει τθν 

ανταγωνιςτικότθτα μεταξφ των επιχειριςεων. Τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα 

ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ μίασ επιχείρθςθσ, όπωσ δεξιότθτεσ 

μάρκετινγκ, δεξιότθτεσ διοίκθςθσ, αλλά και πλεονεκτιματα όπωσ θ πρόςβαςθ ςε 

δίκτυα διανομισ, θ κατοχφρωςθ τθσ μάρκασ του προϊόντοσ, κτλ. Είναι πικανό 

πολλζσ επιχειριςεισ να ζχουν αποκλειςτικι πρόςβαςθ ςε πρϊτεσ φλεσ, ι και ςε 

χρθματοδότθςθ. Ζνα επιπλζον ενδεχόμενο είναι θ ανάπτυξθ οικονομιϊν κλίμακασ 

ςτισ οποίεσ  κάποιεσ επιχειριςεισ μπορεί να υπερτεροφν ζναντι άλλων. Τα 
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παραπάνω, δθμιουργοφν ανομοιογζνεια ςτισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν ςε μία 

αγορά, άρα, πρόκειται για μθ ανταγωνιςτικζσ αγορζσ. Τα παραπάνω ανταγωνιςτικά 

πλεονεκτιματα που κατζχει μία επιχείρθςθ, μποροφν επιπλζον να κεωρθκοφν ωσ 

εμπόδια ςτθν αγορά για τθν είςοδο άλλων επιχειριςεων, κακϊσ εκείνεσ κα πρζπει 

να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ ανάλογα πλεονεκτιματα ϊςτε να ανταγωνιςτοφν τθν 

υωιςτάμενθ. Θ αςυμμετρία αυτι των επιχειριςεων μπορεί να παρατθρθκεί ακόμα 

και μεταξφ επιχειριςεων διαωορετικισ εκνικότθτασ. Αν μία επιχείρθςθ από άλλθ 

χϊρα διακζτει ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα ζναντι επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται εγχϊρια, τότε είναι πικανό να προκφψει είςοδοσ τθσ ξζνθσ 

επιχείρθςθσ ςτθν εγχϊρια αγορά με τθ μορωι ΑΞΕ. Είςοδοσ ςε μία ξζνθ αγορά, 

είναι δυνατό να πραγματοποιθκεί και με άλλουσ τρόπουσ όπωσ οι εξαγωγζσ ι το 

licensing ι franchising. ΑΞΕ προκφπτει όταν το αναμενόμενο όωελοσ αυτισ είναι 

μεγαλφτερο από το αναμενόμενο όωελοσ των άλλων μορωϊν διεκνοποίθςθσ. 

Βαςικι προχπόκεςθ ωςτόςο για τθν είςοδο με τθ μορωι ΑΞΕ είναι τα 

ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα που θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ κατζχει,  να ζχουν 

τθ μορωι του δθμόςιου αγακοφ. Οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ που κατζχει μία 

επιχείρθςθ ζχουν μία τζτοια μορωι αωοφ δφναται να μεταωερκοφν ςτθ νζα 

παραγωγικι μονάδα και να πραγματοποιιςουν ζςοδα χωρίσ να είναι απαραίτθτο θ 

επιχείρθςθ να καταβάλει κόςτοσ για τθ δθμιουργία τουσ αωοφ ιδθ υωίςτανται.  

 

2. Η κεωρία τθσ ενδοεπιχειρθςιακισ ολοκλιρωςθσ ι εςωτερικοποίθςθσ 

Θ κεωρία τθσ ενδοεπιχειρθςιακισ ολοκλιρωςθσ ι τθσ εςωτερικοποίθςθσ ζχει τθν 

απαρχι τθσ ςτο κεϊρθμα του Coase πίςω ςτο 1937. Ο Coase υποςτιριξε ότι θ 

λειτουργία μίασ επιχείρθςθσ ςε μία αγορά επιωζρει κόςτοσ που εκπορεφεται α) από 

τθν προςπάκεια για κακοριςμό τθσ ςωςτισ τιμισ, β) τθν προςπάκεια κακοριςμοφ 

των υποχρεϊςεων των ςυμβαλλομζνων μερϊν ςε μία ςφμβαςθ, γ) τθν αβεβαιότθτα 

όςον αωορά ςτο κόςτοσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν μακροχρόνια και δ) ςτουσ 

ζμμεςουσ ωόρουσ. Επομζνωσ, θ κεωρία προβλζπει ότι μία επιχείρθςθ κα μπορεί να 

αποωφγει αυτό το κόςτοσ αν ολοκλιρωνε ςτο εςωτερικό τθσ μία τζτοια αγορά. Ζνα 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί π.χ. θ ανάγκθ μίασ επιχείρθςθσ για Ζρευνα 

και Ανάπτυξθ (R&D). Σε μία τζτοια περίπτωςθ, θ επιχείρθςθ κα μποροφςε να 

ςυνάψει ςφμβαςθ με ζνα εργαςτιριο R&D προκειμζνου να διεξάγει τθν ζρευνα που 

επικυμεί. Ωςτόςο, αυτό ζχει κόςτοσ που προκφπτει από τα παραπάνω, δθλαδι, να 

κακοριςτοφν επακριβϊσ οι υποχρεϊςεισ του εργαςτθρίου, να κακοριςτεί θ τιμι των 

προςωερόμενων αποτελεςμάτων, να πλθρωκοφν οι ζμμεςοι ωόροι ενϊ ταυτόχρονα 

υπάρχει και θ αβεβαιότθτα για τισ μελλοντικζσ τιμζσ των παραγωγικϊν 

ςυντελεςτϊν που κα χρειαςτοφν όταν προκφψουν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. Σε 

αυτι τθν περίπτωςθ λοιπόν, ιςχυρίηεται θ κεωρία τθσ εςωτερικοποίθςθσ, ίςωσ 

ςυμωζρει τθν επιχείρθςθ να εςωτερικοποιιςει αυτι τθ λειτουργία εντόσ των δομϊν 
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τθσ, να δθμιουργιςει δθλαδι δικό τθσ εργαςτιριο R&D. Ρροκειμζνου ωςτόςο να 

προκφψει ΑΞΕ, χρειάηεται μία επιπλζον παράμετροσ. Αυτι τθν παράμετρο ζρχονται 

και ςυμπλθρϊνουν οι Buckley και Casson to 1976. Συγκεκριμζνα, οι ςυγγραωείσ 

ιςχυρίηονται ότι όταν θ εςωτερικοποίθςθ μπορεί να λάβει χϊρα εκτόσ ςυνόρων τότε 

υπάρχει κίνθτρο για ΑΞΕ. Θ τοποκεςία που επιλζγεται ςε μία τζτοια περίπτωςθ 

ςχετίηεται με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά αυτισ. Δθλαδι, θ τοποκεςία κα πρζπει 

να διακζτει ειςροζσ αναγκαίεσ για τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ που μεταωζρεται, να 

υπάρχει επαρκισ ηιτθςθ για τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ, άρα τα καταναλωτικά 

πρότυπα αυτισ κα πρζπει να είναι παρόμοια με τθ χϊρα προζλευςθσ. 

 

 

 

 

3. Οι νεο-τεχνολογικι ερμθνεία του διεκνοφσ εμπορίου 

Αν και οι εξθγιςεισ που εμπίπτουν ςτθ νεοτεχνολογικι προςζγγιςθ ςχετίηονται με 

το ευρφτερο πλαίςιο του διεκνοφσ εμπορίου, ςτθν ουςία εςτιάηουν ςε μικρο-

οικονομικζσ διαωορζσ των επιχειριςεων που οδθγοφν ςε διαςυνοριακό εμπόριο. Θ 

καινοτομίασ, θ φπαρξθ τθσ οποίασ δίνει ςτθν επιχείρθςθ ςυγκριτικό πλεονζκτθμα 

ζναντι άλλων, αναωζρεται ςτθν φπαρξθ ατελϊν αγορϊν (όπωσ και θ κεωρία τθσ 

βιομθχανικισ οργάνωςθσ). Θ φπαρξθ διεκνοφσ εμπορίου ζχει άμεςθ επιρροι από 

τισ διαωορετικζσ ςυναρτιςεισ παραγωγισ των επιχειριςεων. Οπότε χϊρεσ με 

αωκονία ωυςικϊν πόρων είναι δυνατό να προςελκφςουν ΑΞΕ που επικυμοφν να 

εκμεταλλευτοφν αυτι τθν ειςροι ςε κάποιο από τα ςτάδια τθσ παραγωγισ τουσ. 

Επιπλζον, χϊρεσ με εξειδικευμζνθ εργαςία, είναι προςελκφον και εκείνεσ ΑΞΕ. Θ 

νεο-τεχνολογικι προςζγγιςθ του διεκνοφσ εμπορίου δθμιουργεί νζουσ 

προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ όπωσ εξειδικευμζνθ εργαςία, τεχνολογία, ωυςικοφσ 

πόρουσ, οικονομίεσ κλίμακασ. Για τθν πραγματοποίθςθ ΑΞΕ, απαιτείται θ 

ετερογζνεια των αγορϊν ςε ό,τι αωορά τθ διακεςιμότθτα των παραγωγικϊν 

ςυντελεςτϊν και τα καταναλωτικά πρότυπα.  

 

4. Η κεωρία του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ 

 Θ ςυγκεκριμζνθ κεωρία ερμθνεφει τισ ΑΞΕ ωσ μία επιλογι τθσ επιχείρθςθσ ζναντι 

εξαγωγϊν. Κεωρεί ότι εξαγωγζσ και ΑΞΕ αναωζρονται ςε διαωορετικζσ ωάςεισ του 

κφκλου ηωισ ενόσ προϊόντοσ. Θ κεωρία αυτι αναπτφχκθκε από τον Vernon το 1966 

παρατθρϊντασ τθν Αμερικανικι οικονομία. Οι ωάςεισ ηωισ ενόσ προϊόντοσ είναι 

τζςςερισ: θ ειςαγωγι του προϊόντοσ, θ επζκταςθ, θ ωριμότθτα και ο κάνατοσ. Στθν 
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πρϊτθ ωάςθ θ παραγωγι λαμβάνει χϊρα ςτθν αγορά ςτθν οποία απευκφνεται το 

προϊόν θ οποία κα πρζπει να είναι υψθλοφ κατά κεωαλιν ειςοδιματοσ ϊςτε να 

δφναται να απορροωιςει νζα προϊόντα αωενόσ και αωετζρου υπάρχει 

διακεςιμότθτα των αναγκαίων ειςροϊν, κεωαλαίου, τεχνολογίασ, εξειδικευμζνθσ 

εργαςίασ, κτλ.  

 

Ρθγι: wholesalesuiteplugin.com 

Στθ δεφτερθ ωάςθ, το προϊόν ζχει γίνει ευρζωσ γνωςτό ςτθν αγορά και θ ηιτθςι του 

κατά ςυνζπεια αυξάνεται. Ζτςι το προϊόν ζχει τυποποιθμζνθ τεχνολογία και υπάρχει 

θ δυνατότθτα να αυξθκεί ο όγκοσ παραγωγισ με αποτζλεςμα τθν επίτευξθ 

οικονομιϊν κλίμακασ. Με δεδομζνο ότι το προϊόν ζχει γίνει γνωςτό, παρατθρείται 

αφξθςθ τθσ ηιτθςισ του από άλλεσ χϊρεσ. Είναι λοιπόν ςε αυτι τθ ωάςθ που ο 

παραγωγόσ ξεκινάει τισ εξαγωγζσ.  

Στθν τρίτθ ωάςθ το προϊόν ωριμάηει, δθλαδι ωτάνει ςε ζνα κορεςμό όπου θ ηιτθςι 

του αγγίηει ζνα οριςμζνο ςθμείο πζραν του οποίου δεν μπορεί να αυξθκεί. Ο 

παραγωγόσ εςτιάηει ςτο κόςτοσ παραγωγισ, προςπακεί δθλαδι να παράγει τισ 

ηθτοφμενεσ ποςότθτεσ με όςο το δυνατό χαμθλότερο κόςτοσ. Άλλεσ επιχειριςεισ οι 

οποίεσ ζχουν παρατθριςει και μελετιςει το προϊόν ζχουν προχωριςει ςε 

παραγωγι αντίςτοιχων προϊόντων, ι ίδιων προϊόντων αν αυτά πάψουν να 

προςτατεφονται από πατζντεσ. Άρα επιτυγχάνεται μείωςθ των εςόδων του αρχικοφ 

παραγωγοφ ο οποίοσ αναηθτά νζεσ αγορζσ. Ζτςι οδθγείται ςτθν ανάλθψθ αυτισ τθσ 

παραγωγικισ δραςτθριότθτασ ςε κάποια νζα χϊρα εωόςον θ ξζνθ αγορά είναι 

τζτοιου μεγζκουσ του επιτρζπει οικονομίεσ κλίμακασ αωενόσ και ζχει ςτθ διάκεςι 

τθσ πιο ωκθνοφσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ αωετζρου. Τθ διαδικαςία αυτι 

ακολουκοφν και άλλεσ επιχειριςεισ προκειμζνου να διατθριςουν ζνα μεγάλο 

ποςοςτό των μεριδίων τουσ ςτισ ξζνεσ αγορζσ (που διακζτουν μζςω εξαγωγϊν). 
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Στθν τελευταία ωάςθ ηωισ του προϊόντοσ, και το προϊόν αλλά και θ τεχνολογία του 

τυποποιοφνται εντελϊσ και οι οικονομίεσ κλίμακασ εξαντλοφνται. Οι παραγωγοί 

αναγκάηονται να διαωοροποιιςουν τα προϊόντα τουσ, με αφξθςθ τθσ διαωιμιςθσ ι 

με αναηιτθςθ αγορϊν με ωκθνοφσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ κυρίωσ εργαςίασ για 

να διατθριςουν ςε χαμθλό επίπεδο τθν τιμι του προϊόντοσ και μαηί τισ όποιεσ 

πωλιςεισ τουσ. Θ παραγωγι κα λαμβάνει χϊρα αποκλειςτικά από τισ αγορζσ αυτζσ 

και τυχόν ηιτθςθ που πικανϊσ να υωίςταται ακόμα ςτθν αρχικι αγορά κα 

πραγματοποιείται με εξαγωγζσ από τθ χϊρα παραγωγισ ςτθ χϊρα προζλευςθσ του 

παραγωγοφ. Και ςε αυτι τθ κεωρία, ςτθ βάςθ τθσ βρίςκεται το ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα τθσ τεχνολογίασ και τθσ καινοτομίασ που κατζχει μία επιχείρθςθ κάτι 

που τθσ επιτρζπει να ειςάγει νζα προϊόντα. (Κυρκιλισ, 2002) 

 

 

1.6 Μακροοικονομικζσ Προςεγγίςεισ 
 

1. Σο νεοκλαςικό υπόδειγμα 

Σφμωωνα με το νεοκλαςικό υπόδειγμα οι αναπτυγμζνεσ χϊρεσ λόγω του  

κεωαλαίου που ςυςςωρεφεται, διακζτουν αωκονία κεωαλαίου ενϊ οι 

αναπτυςςόμενεσ αωκονία ςε εργαςία. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει χαμθλότερεσ 

αποδόςεισ του κεωαλαίου, άρα οι επενδυτζσ αναηθτοφν ευκαιρίεσ εκεί όπου οι 

αποδόςεισ είναι μεγαλφτερεσ. Ζτςι, παρατθροφνται ροζσ κεωαλαίου από τισ 

αναπτυγμζνεσ προσ τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ μζχρισ ότου να επζλκει ςε 

ιςορροπία θ ςχετικι ποςότθτα κεωαλαίου ςτισ δφο χϊρεσ, δθλαδι κα εξιςωκεί θ 

τιμι του κεωαλαίου, άρα θ απόδοςι του. Στθ ςφγχρονθ εποχι οι ΑΞΕ 

πραγματοποιοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό μεταξφ αναπτυγμζνων χωρϊν. Το 

υπόδειγμα λοιπόν αυτό χαρακτθρίηεται ανεπαρκζσ ςε ςχζςθ με τθ ςφγχρονθ 

πραγματικότθτα. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο αυτοφ του υποδείγματοσ και με δεδομζνεσ 

τισ βαςικζσ του υποκζςεισ, θ ζννοια των ΑΞΕ δεν υωίςταται. Βαςικι υπόκεςθ του 

υποδείγματοσ είναι θ ελεφκερθ μεταωορά αγακϊν μεταξφ ςυνόρων όχι όμωσ και 

ςυντελεςτϊν παραγωγισ. Στο υπόδειγμα αυτό δεν είναι δυνατό να υπάρχει 

μεταωορά κεωαλαίου διαςυνοριακά. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι ΑΞΕ δεν είναι μόνο 

μεταωορά κεωαλαίου αλλά μία δζςμθ παραγωγικϊν ειςροϊν που περιλαμβάνει 

τεχνολογία, δεξιότθτεσ διοίκθςθσ, μάρκετινγκ, κτλ. ωσ ζννοια οι ΑΞΕ είναι 

ανφπαρκτεσ ςε αυτό το κεωρθτικό υπόβακρο. 
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2. Η νεοκλαςικι κεωρία του διεκνοφσ εμπορίου 

Ξεκινϊντασ με τθ κεωρία του Ricardo, ο ςυγγραωζασ αποδίδει το διεκνζσ εμπόριο 

ςτθν φπαρξθ διαωορϊν όςον αωορά τθ παραγωγικότθτα των ςυντελεςτϊν 

παραγωγισ. Επομζνωσ, χϊρεσ με υψθλι παραγωγικότθτα του παραγωγικοφ 

ςυντελεςτι εργαςία εξειδικεφονται ςε προϊόντα ζνταςθσ εργαςίασ και χϊρεσ με 

υψθλι παραγωγικότθτα του ςυντελεςτι κεωάλαιο, ςτθν παραγωγι προϊόντων 

ζνταςθσ κεωαλαίου. Στθ ςυνζχεια κα υπάρξει ανταλλαγι των προϊόντων τουσ ζτςι 

ϊςτε να καλυωκεί θ ηιτθςι τουσ. Μετά τον Ricardo, από τυπϊκθκε εξιγθςθ για τθν 

φπαρξθ του διεκνοφσ εμπορίου και από τουσ Hecksher, Ohlin και Samuelson. Το 

υπόδειγμα των τριϊν ςυγγραωζων προβλζπει τθν φπαρξθ διεκνοφσ εμπορίου ωσ 

αποτζλεςμα των διαωορετικϊν προικοδοτιςεων παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν μεταξφ 

των κρατϊν. Αναωζρεται ςτισ διαωορζσ των ςχετικϊν αποκεμάτων παραγωγικϊν 

ςυντελεςτϊν επιςθμαίνοντασ ότι χϊρεσ με ςχετικι αωκονία κεωαλαίου κα 

εξειδικευτοφν ςε προϊόντα ζνταςθσ κεωαλαίου και αντίςτοιχα χϊρεσ με ςχετικι 

αωκονία εργαςίασ κα εξειδικευτοφν ςτθν παραγωγι προϊόντων ζνταςθσ εργαςίασ 

και ςτθ ςυνζχεια κα κάνουν εμπόριο μεταξφ τουσ. Ζτςι, διαωορζσ που εντοπίηονται 

ςτουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ, αποτελοφν κίνθτρο για ανάλθψθ διεκνοφσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, μζςω διείςδυςθσ ςτισ ξζνεσ αγορζσ μζςω 

εξαγωγϊν. Επιπλζον κα μποροφςε θ διεκνισ επιχειρθματικότθτα να λάβει και τθ 

μορωι των ΑΞΕ. Πμωσ, δεν υπάρχει πεδίο ανάλθψθσ ΑΞΕ ςτο παραπάνω πλαίςιο 

δεδομζνου ότι βαςικζσ υποκζςεισ τθσ κεωρίασ είναι θ φπαρξθ πλιρουσ 

ανταγωνιςμοφ και θ μθ κινθτικότθτα των ςυντελεςτϊν παραγωγισ. Το υπόδειγμα 

αυτό επζκτεινε ο οικονομολόγοσ Mundell παρακζτοντασ δφο υποκζςεισ: α) τθν 

κινθτικότθτα των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν μεταξφ ςυνόρων και β) τθν φπαρξθ 

εμποδίων εμπορίου όπωσ  δαςμοί,  ποςοςτϊςεισ, μεταωορικό κόςτοσ κτλ. 

Καταλιγει υποςτθρίηοντασ ότι το διεκνζσ εμπόριο και θ κίνθςθ κεωαλαίου είναι 

υποκατάςτατα. Δθλαδι, εάν ςε μία οικονομία θ οποία δζχεται εξαγωγζσ 

προκειμζνου να καλφψει τθ ηιτθςθ για ςυγκεκριμζνα προϊόντα επιβλθκεί κάποιο 

εμπόδιο εμπορίου, τότε υπάρχει μεγάλο κίνθτρο να αντικαταςτακοφν οι εξαγωγζσ 

με ΑΞΕ, δθλαδι, με παραγωγι των ςυγκεκριμζνων προϊόντων επιτόπια από τον 

εξαγωγζα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ γίνεται λόγοσ για ΑΞΕ αμυντικοφ χαρακτιρα. 

Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ μθ φπαρξθσ εξαγωγϊν,  κάποιεσ πολιτικζσ που 

ενιςχφουν τα εμπόδια εμπορίου μποροφν κινθτοποιοφν κάποιον ξζνο παραγωγό 

ϊςτε να αναλάβει παραγωγικι δραςτθριότθτα εκεί προκειμζνου να εκμεταλλευτεί 

ευκαιρίεσ που κα εμωανιςτοφν ςτθν προςτατευόμενθ αγορά. Και ςε αυτό το 

πλαίςιο όμωσ κα ζπρεπε να παρατθροφνται ΑΞΕ μεταξφ χωρϊν με διαωορετικι 

αωκονία παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν. Κάτι τζτοιο δεν ιςχφει ςτθ ςφγχρονθ εποχι 

κακϊσ καταγράωονται μεγάλεσ ροζσ ΑΞΕ μεταξφ χωρϊν με παρόμοιεσ ςχετικζσ 

προικοδοτιςεισ/αποκζματα κεωαλαίου και εργαςίασ. (https://crisisobs.gr) 

https://crisisobs.gr/
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1.7 Παράγοντεσ Προςζλκυςθσ Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων  
 

Σφμωωνα µε τθν ςχετικι βιβλιογραωία υπάρχει ζνα πλικοσ παραγόντων που 

επιδροφν ςτθν προςζλκυςθ ΑΞΕ ςε µια χϊρα, τουσ οποίουσ κα ταξινομιςουμε ςτισ 

ακόλουκεσ τρεισ κατθγορίεσ:  

Μακροοικονομικοί παράγοντεσ Άμεςων ξζνων Επενδφςεων: Οι ςθμαντικότεροι 

µμακροοικονομικοί παράγοντεσ ςχετίηονται µε το µμζγεκοσ τθσ αγοράσ, το ρυκμό 

ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ υποδοχισ, τισ τιμζσ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ, τα επιτόκια, 

τθν επιχειρθματικι κερδοωορία αλλά και τα µμζτρα προςταςίασ των εγχϊριων 

παραγωγικϊν µονάδων (Dunning 1993, Katrakilidis κ.α. 1997, Apergis κ.α. 2002). 

Ζχει  παρατθρθκεί ότι χϊρεσ µε µμεγάλθ αγορά τείνουν να προςελκφουν 

περιςςότερεσ ΑΞΕ. Ραράλλθλα οι υποδομζσ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςε µία 

επζνδυςθ. Στα πλαίςια αυτά και µε βάςθ τθν ζρευνα των Bellak et al. (2009) οι 

τθλεπικοινωνίεσ όπωσ επίςθσ και το οδικό και το ςιδθροδρομικό δίκτυο µίασ χϊρασ 

αςκοφν μεγάλθ επιρροι ςτθν ειςροι άμεςων ξζνων επενδφςεων. Ζρευνεσ ζχουν 

δείξει ότι τα µμεγάλα ελλείματα ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν και ωυςικά ο πλθκωριςμόσ 

ζχουν αρνθτικι επίδραςθ ςτισ ΑΞΕ ενϊ ο πλθκωριςμόσ και θ αβεβαιότθτα που 

ςυνδζεται µε αυτόν επθρεάηουν επίςθσ αρνθτικά τισ ΑΞΕ.  

Μικροοικονομικοί παράγοντεσ Άμεςων ξζνων Επενδφςεων: Ρροκφπτουν από τθ 

κεωρία τθσ βιομθχανικισ οργάνωςθσ και ςχετίηονται ςε μεγάλο βακμό με τισ 

άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα. 

Κεςμικοί και άλλοι παράγοντεσ Άμεςων ξζνων Επενδφςεων: Είναι για παράδειγμα 

το επίπεδο του ανκρϊπινου κεωαλαίου, κίνθτρα και ρυκμίςεισ ςχετικζσ µε τισ ΑΞΕ 

κ.ά.. Ραράγοντεσ δθλαδι οι οποίοι επιδροφν ζμμεςα κατά κφριο λόγο ςε τυχόν 

απόωαςθ για ανάλθψθ επιχειρθματικισ δράςθσ ςε µία ξζνθ χϊρα. Ζντονθ είναι θ 

ςθμαςία τθσ ικανότθτασ απορρόωθςθσ και τθσ φπαρξθσ ικανοφ και ποιοτικοφ 

ανκρωπίνου κεωαλαίου ςε μία ΑΞΕ.  Ωσ παράγοντεσ πολιτικοφ και κεςμικοφ 

χαρακτιρα οι οποίοι κάνουν πιο ελκυςτικι μια χϊρα προκειμζνου να αποτελζςει 

μια χϊρα υποδοχισ ΑΞΕ, είναι οι εξισ: 

● Ρολιτικι και µμακροοικονομικι ςτακερότθτα. 

● ∆διαωάνεια και ςτακερότθτα του κεςμικοφ πλαιςίου. 

● Αποτελεςματικότθτα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (αδειοδοτιςεισ, δθμιουργία 

εταιριϊν, άδειεσ καταςκευισ, ςφνδεςθ µε διάωορεσ υπθρεςίεσ δίκτυα, όχι 

αδικαιολόγθτεσ κακυςτεριςεισ ςτθν υποβολι ςχεδίων για κίνθτρα, κλπ.).  

● Ελεφκερθ διακίνθςθ κεωαλαίων όπωσ και δυνατότθτα επαναπατριςμοφ 

κερδϊν.  
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● Δρομολόγθςθ προγραμμάτων ιδιωτικοποίθςθσ και άνοιγμα των δθμοςίων 

αγορϊν (Λιάργκοβασ, 2007) 

 

 

 

1.8 Οικονομικζσ και πολιτικζσ επιδράςεισ των ΑΞΕ ςτισ χϊρεσ 

υποδοχισ και ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ  
 

Οι ΑΞΕ ςυνδζονται με μια ςειρά από κετικζσ και αρνθτικζσ επιδράςεισ, τόςο για τισ 

χϊρεσ υποδοχισ, όςο και για τισ χϊρεσ προζλευςθσ. Στισ χϊρεσ υποδοχζσ, οι 

ςθμαντικότερεσ κετικζσ επιδράςεισ είναι (Κυρκιλισ 2010):  

∙ Θ αφξθςθ των ςυνολικϊν επενδφςεων και του υπενδεδυμζνου κεωαλαίου, δθλαδι 

θ ενίςχυςθ τθσ ςυςςϊρευςθσ κεωαλαίου (LI and Liu 2005). Αυτό είναι εωικτό μζςω 

τθσ ειςαγωγισ κεωαλαίων από το εξωτερικό, κάτι επιωζρει βελτίωςθ ςτο ιςοηφγιο 

μακροπρόκεςμων κεωαλαίων και μειϊνει τθν ανάγκθ τθσ εκνικισ αποταμίευςθσ. Σε 

χϊρεσ με χαμθλό κατά κεωαλι ΑΕΡ, θ ειςαγωγι κεωαλαίων ζχει μεγάλθ ςθμαςία 

ϊςτε να μπορζςουν να αναπτυχκοφν. Θ επανεπζνδυςθ των κερδϊν των κυγατρικϊν 

πολυεκνικϊν δθμιουργεί αφξθςθ ςτθ ςυνολικι εκνικι αποταμίευςθ αλλά και το 

ςχθματιςμό παγίου κεωαλαίου. 

∙ Θ παραγωγι, θ απαςχόλθςθ και γενικά το ΑΕΡ αυξάνονται ςτθ χϊρα υποδοχισ. 

Κάτι τζτοιο επιτυγχάνεται με τουσ εξισ τρόπουσ (Balasubramanyan et al 1999, 

Borensztein et al 1998, De Mello 1999): Αρχικά με τισ επενδφςεισ μζςω τθσ 

απαςχόλθςθσ και αξιοποίθςθσ τοπικϊν ειςροϊν εκλφονται πολλαπλά οωζλθ για τθν 

τοπικι οικονομία. Ζπειτα, μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ νζασ επζνδυςθσ θ 

παραγωγι αυξάνεται όπωσ επίςθσ  και τα τοπικά ειςοδιματα και τίκενται ςε κίνθςθ 

νζοι πολλαπλαςιαςτζσ παραγωγισ και ειςοδιματοσ. Πςο μεγαλφτερο είναι το 

πλικοσ των τοπικϊν ειςροϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθ νζα επζνδυςθ, τόςο πιο 

μεγάλα διαμορωϊνονται και τα οωζλθ για τθν τοπικι οικονομία.  

∙ Πςο θ παραγωγι και οι επενδφςεισ των άλλων επιχειριςεων αυξάνονται, 

ςυνδζονται με τθ νζα ΑΞΕ. Οι διαςυνδζςεισ τθσ ΑΞΕ με τισ εγχϊριεσ επιχειριςεισ 

μπορεί να είναι πρωκφςτερεσ (forward linkages) ι μεταγενζςτερεσ (backward 

linkages). Πςο πιο ζντονθ είναι θ διαςφνδεςθ με τισ τοπικζσ επιχειριςεισ, τόςο 

εντονότερθ αποδεικνφεται θ αναπτυξιακι επίδραςθ των ΑΞΕ (Apergis et al 2006). 

 ∙ Θ ανάπτυξθ τθσ απαςχόλθςθσ και θ αφξθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Οι 

επιδράςεισ ςτθν απαςχόλθςθ μπορεί να είναι άμεςεσ ι ζμμεςεσ. Με τθ μεταωορά 
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τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ, είναι εωικτι θ αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων και τθσ 

παραγωγικότθτασ του εγχϊριου ανκρϊπινοι δυναμικοφ. Εκτόσ από αυτό, 

εντοπίηεται και αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και των ειςοδθμάτων των 

εργαηομζνων. Οι εργαηόμενοι ςε πολυεκνικζσ επιχειριςεισ ζχουν υψθλότερεσ 

οικονομικζσ απολαβζσ, ςε ςχζςθ με τουσ εργαηόμενουσ ςε εγχϊριεσ επιχειριςεισ 

του ίδιου κλάδου, όπωσ επίςθσ και καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ (OECD 2008). 

 ∙ Θ καινοτομία ςτθ χϊρα υποδοχισ βελτιϊνεται και αναβακμίηεται τεχνολογικά, 

μζςω τθσ μεταωοράσ τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ από το εξωτερικό, αλλά και από 

τθν εγχϊρια ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και 

Καινοτομίασ (ΕΤΑΚ). Αυτό εντοπίηεται κυρίωσ ςτισ περιπτϊςεισ των μεγάλων 

βιομθχανικϊν επενδφςεων ςε κλάδουσ αιχμισ (π.χ. χθμικϊν, ωαρμακευτικϊν, 

βιοτεχνολογικϊν ι αγροδιατροωικϊν προϊόντων, προϊόντων τθσ πλθροωορικισ, των 

επικοινωνιϊν, των μθχανϊν, των οχθμάτων, των υλικϊν, τθσ ενζργειασ κ.α.)  

∙ Θ αφξθςθ των εςόδων του δθμόςιου τομζα μζςω τθσ ωορολογίασ κεωαλαίου, 

κερδϊν και ζμμεςων ωόρων και τελϊν.  

∙ Θ ενδυνάμωςθ τθσ εξωςτρζωειασ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ υποδοχισ, ςε 

περίπτωςθ που μια ΑΞΕ προκαλεί αφξθςθ των εξαγωγϊν και εντάςςει τθν 

παραγωγι τθσ χϊρασ υποδοχισ ςε διεκνείσ αλυςίδεσ προςτικζμενθσ αξίασ.  

∙ Θ βελτίωςθ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν ςε περίπτωςθ που θ ΞΑΕ οδθγεί 

ςε αφξθςθ των εξαγωγϊν, ςτθ μείωςθ ειςροϊν ενδιάμεςων προϊόντων και πρϊτων 

υλϊν ι ςε υποκατάςταςθ των ειςαγωγϊν μζςω νζασ τοπικισ παραγωγισ. 

∙ Ο εςωτερικόσ ανταγωνιςμόσ ενιςχφεται με τθν εμωάνιςθ μιασ νζασ επιχείρθςθσ. 

Πςο πιο κλειςτι είναι θ εςωτερικι αγορά και όςο μεγαλφτερθ θ ςυγκζντρωςθ του 

κλάδου ςε λίγεσ εγχϊριεσ επιχειριςεισ, τόςο μεγαλφτερα αναμζνεται να είναι τα 

οωζλθ από τον νζο ανταγωνιςμό. 

∙ Θ διάςωςθ εγχϊριων επιχειριςεων, όταν πρόκειται για εξαγορά μζςω ΑΞΕ μιασ 

προβλθματικισ εγχϊριασ επιχείρθςθσ. Ραράλλθλα, ςε περίπτωςθ εξαγοράσ και 

αναβάκμιςθσ μιασ εγχϊριασ επιχείρθςθσ είναι πικανό να δθμιουργθκοφν 

ςθμαντικά οωζλθ για τθν τοπικι οικονομία. Μζςω των ΑΞΕ βελτιϊνεται θ 

παραγωγικι για τθν αφξθςθ του ΑΕΡ κακϊσ  και το επίπεδο ευθμερίασ τθσ χϊρασ 

υποδοχισ. Αυτόσ είναι ο κφριοσ λόγοσ για τον οποίο όλεσ οι χϊρεσ είναι 

ανταγωνιςτικζσ για τθν προςζλκυςθ ξζων επενδυτικϊν κεωαλαίων. Πςο 

υψθλότερεσ είναι οι ΑΞΕ ςε παραγωγικοφσ τομείσ τόςο περιςςότερεσ είναι οι νζεσ 

ΑΞΕ που αξιοποιοφν εγχϊριεσ ειςροζσ, και ωυςικά τόςο μεγαλφτερα και τα 

αναπτυξιακά οωζλθ για τθ χϊρα υποδοχισ. 

 Ζχουν όμωσ διαπιςτωκεί και οριςμζνεσ αρνθτικζσ επιδράςεισ των ΑΞΕ ςτισ χϊρεσ 

υποδοχισ, όπωσ είναι: 
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∙ Θ μείωςθ του εγχϊριου ανταγωνιςμοφ ςε περίπτωςθ προςαπόκτθςθσ από μία 

κυγατρικι μονοπωλιακισ ι δεςπόηουςασ κζςθσ ςτθν αγορά τθσ χϊρασ υποδοχισ με 

αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τουσ καταναλωτζσ, τουσ προμθκευτζσ, τισ νεοειςερχόμενεσ 

ι/και τισ υωιςτάμενεσ ανταγωνίςτριεσ επιχειριςεισ.  

∙ Σε περίπτωςθ υποκατάςταςθσ εγχϊριων ειςροϊν από ειςαγόμενεσ, επθρεάηεται 

αρνθτικά το ιςοηφγιο πλθρωμϊν.  

∙ Θ απόκτθςθ μζςω εξαγοράσ και ςτθ ςυνζχεια το οριςτικό κλείςιμο μιασ εγχϊριασ 

επιχείρθςθσ αλλά και θ αφξθςθ των ειςαγωγϊν από τθν μθτρικι ι άλλεσ κυγατρικζσ 

τθσ αλλοδαπισ.  

∙ Θ μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ λόγω νζων επενδφςεων ζνταςθσ κεωαλαίου ι 

εξορκολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ.  

∙ Θ αποωυγι τθσ ωορολογίασ και θ μείωςθ των ωορολογικϊν εςόδων τθσ χϊρασ 

υποδοχισ όταν τα κζρδθ μεταωζρονται ςε άλλεσ χϊρεσ, ϊςτε αυτά να 

ωορολογθκοφν με χαμθλοφσ ι ςχεδόν ανφπαρκτουσ ωορολογικοφσ ςυντελεςτζσ.  

∙ Θ εωαρμογι παράνομων πρακτικϊν και θ διαωκορά ςε περίπτωςθ προςπάκειασ 

απόκτθςθσ πλεονεκτθμάτων μζςω δωροδοκιϊν ι άλλων ανταλλαγμάτων. Πταν θ 

οικονομικι και πολιτι/κι ιςχφσ μιασ πολυεκνικισ ςτθ χϊρα υποδοχισ είναι υψθλι, 

υπάρχει κίνδυνοσ προςπάκειασ επθρεαςμοφ ςτθ λιψθ αποωάςεων. (Κυρκιλισ, 

2002) 

 Οι επιδράςεισ για τισ χϊρεσ προζλευςθσ δφνανται με τθ ςειρά τουσ να είναι 

κετικζσ ι αρνθτικζσ.  

Στισ κετικζσ ςυμπεριλαμβάνονται:  

∙ Θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των εγχϊριων επιχειριςεων.  

∙ Θ αφξθςθ τθσ ςυνολικισ παραγωγισ, των πωλιςεων, των κερδϊν και των 

μεριςμάτων των μθτρικϊν επιχειριςεων.  

∙ Θ βελτίωςθ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν εωόςον οι κυγατρικζσ 

αυξάνουν τισ ειςαγωγζσ τουσ από τισ χϊρεσ προζλευςθσ. 

 ∙ Θ μείωςθ των μεταναςτευτικϊν ρευμάτων μζςω τθσ δθμιουργίασ κζςεων 

εργαςίασ ςτο εξωτερικό.  

∙ Θ αφξθςθ των ωορολογικϊν εςόδων ςε περίπτωςθ επαναπατριςμοφ των κερδϊν 

ςτθ χϊρα προζλευςθσ.  

∙ Θ αφξθςθ τθσ εξάρτθςθσ των χωρϊν υποδοχισ ΑΞΕ από τισ χϊρεσ προζλευςθσ.  
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Ωσ αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτθ χϊρα προζλευςθσ δφνανται να προκφψουν:  

∙ Θ μεταωορά των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςτο εξωτερικό με αρνθτικζσ 

ςυνζπιεσ για τθν εγχϊρια παραγωγι, απαςχόλθςθ και ανάπτυξθ.  

∙ Θ αρνθτικι πορεία του ιςοηυγίου κεωαλαίων ι/και του ιςοηυγίου τρεχουςϊν 

ςυναλλαγϊν. 

 ∙ Θ απϊλεια τεχνολογικϊν πλεονεκτθμάτων. 

 

 

 

 

1.9 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν επιλογι του τόπου 

εγκατάςταςθσ και τθν προςζλκυςθ ΑΞΕ.  
 

Ραράγοντεσ που είτε είναι δεδομζνοι και ςτατικοί (π.χ. φπαρξθ ωυςικϊν πόρων ςε 

μια χϊρα, γεωγραωικι κζςθ), είτε παράγοντεσ που αποτελοφν αντικείμενο τθσ 

ενεργθτικισ πολιτικισ μιασ χϊρασ (π.χ. πολιτικι και μακροοικονομικι ςτακερότθτα, 

κίνθτρα). Θ αποτφπωςθ των προςδιοριςτικϊν παραγόντων του τόπου επιλογισ των 

ΑΞΕ κα ςυντελζςει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ.  

Από τη ςχετική επιςτημονική έρευνα και τισ ςχετικέσ εμπειρικέσ μελέτεσ προκφπτει 

ότι οι ςημαντικότεροι παράγοντεσ για την επιλογή του τόπου (χώρασ) εγκατάςταςησ 

μιασ ΑΞΕ είναι: 

 ∙ Θ πολιτικι, κοινωνικι και μακροοικονομικι ςτακερότθτα τθσ χϊρασ υποδοχισ 

(Haksoon 2010, Kolstad, I. and Villanger, E. 2004, Alguacil et al 2010). Καμία 

πολυεκνικι δεν αναλαμβάνει ρίςκο ϊςτε να επενδφςει ςε χϊρεσ με υψθλό πολιτικό 

και οικονομικό κίνδυνο. Τζτοιοι κίνδυνοι είναι για παράδειγμα οι πόλεμοι, οι 

εςωτερικζσ πολιτικζσ και κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ, θ κυβερνθτικι αςτάκεια κ.α. 

Στουσ μακροοικονομικοφσ κινδφνουσ εντοπίηεται ο υψθλόσ πλθκωριςμόσ, θ 

υπερχρζωςθ του δθμοςίου, τα διαχρονικά υψθλά ελλείμματα του ιςοηυγίου 

τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, θ ζντονθ οικονομικι φωεςθ κ.α. Ρροκειμζνου μια 

πολυεκνικι να αναλάβει επενδυτικό κίνδυνο ςε μία άλλθ χϊρα,  ζνα ςτακερό και 

προβλζψιμο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον είναι βαςικό προαπαιτοφμενο.  

 ∙ Το γενικό επιχειρθματικό και επενδυτικό περιβάλλον των χωρϊν υποδοχισ 

(Hornberger et al 2011). Το περιβάλλον αυτό διαμορωϊνεται από τθ ωορολογικι 

πολιτικι, τουσ εργαςιακοφσ κεςμοφσ, τθ γραωειοκρατία, το χωροταξικό κακεςτϊσ 
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κ.α. Ζνα ωιλελεφκερο εςωτερικό οικονομικό περιβάλλον κάνει πιο βατι τθν 

προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων, ςε αντίκεςθ με ζνα εχκρικό περιβάλλον με ζντονθ 

τθ κρατικι παρζμβαςθ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ. 

 

 Ρυκμιςτικά εμπόδια, τα οποία αποκαρρφνουν τθν ειςροι ξζνων επενδφςεων ςε 

μια χϊρα είναι τα εξισ:  

∙ Οικονομικοί κλάδοι, ςτουσ οποίουσ δεν μποροφν να επενδφςουν ξζνεσ 

επιχειριςεισ ι γενικά ιδιωτικζσ επιχειριςεισ  

∙ Οριςμόσ ανϊτατου αρικμοφ ξζνων επιχειριςεων ςε ζναν τομζα (ανϊτατοσ 

αρικμόσ αδειϊν)  

∙ Οριςμόσ κατϊτατου κεωαλαίου προκειμζνου να γίνει μια ξζνθ επζνδυςθ  

∙ Κακυςτεριςεισ ςτουσ ελζγχουσ και ςτισ αδειοδοτιςεισ ξζνων επενδφςεων 

∙ Ρεριοριςμοί ςτθν επιλογι νομικισ μορωισ ξζνων επιχειριςεων 

∙ Ρεριοριςμοί ςτθν επιλογι τόπου εγκατάςταςθσ εντόσ τθσ χϊρασ υποδοχισ  

∙ Ρεριοριςμοί ςτθν ειςαγωγι οριςμζνων ςυντελεςτϊν παραγωγισ 

∙ Υψθλά τζλθ και υψθλοί ωόροι ίδρυςθσ και εγκατάςταςθσ μιασ ξζνθσ επιχείρθςθσ  

∙ Απαγόρευςθ ι όρια ςτθν απαςχόλθςθσ αλλοδαποφ προςωπικοφ  

∙ Ρεριοριςμοί ι αποκλειςμοί ςτθ ςυμμετοχι ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ ζργων και 

προμθκειϊν  

∙ Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ και προδιαγραωζσ για εγχϊρια απαςχόλθςθ, για χριςθ 

εγχϊριων ειςροϊν, για κατάρτιςθ προςωπικοφ, για ςυναλλαγματικά ζςοδα, για 

ειςαγωγζσ-εξαγωγζσ κ.α.  

∙ Ρεριοριςμοί ςτθν πρόςβαςθ ςε εγχϊριεσ ειςροζσ, ςε τοπικά δίκτυα και υπθρεςίεσ  

∙ Ρεριοριςμοί ςτθν πρόςβαςθ ςε εγχϊρια κεωάλαια, ςτο χρθματιςτιριο, ςτθν 

αγορά ςυναλλάγματοσ, ςτον επαναπατριςμό κερδϊν κ.α.  

∙ Αποκλειςμόσ από οριςμζνεσ πλθροωορίεσ ∙ Ειδικοί περιοριςμοί για επενδφςεισ ςε 

ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ (π.χ. τράπεηεσ, τθλεπικοινωνίεσ κ.α.) 

∙ Ρεριοριςμοί ςτθ διαωιμιςθ  

∙ Δυνατότθτα κρατικοποίθςθσ ι αναγκαςτικισ αλλαγισ ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ 
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∙ Ανϊτατο ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ ξζνθσ εταιρείασ ςτο κεωάλαιο και ςτον ζλεγχο 

τθσ εγχϊριασ επιχείρθςθσ (π.χ. 495) 

∙ Κατϊτατο ποςοςτό εκνικισ ςυμμετοχισ (50%)  

∙ Ρεριοριςμοί ςτθ χριςθ ξζνων δανείων ι εγχϊριων  

∙ Ρεριοριςμοί ςτθ μεταβίβαςθ μετοχϊν ι άλλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 

∙ Ρεριοριςμοί ςτθν κατανομι κερδϊν και μεριςμάτων  

∙ Ρεριοριςμοί ςτθν εκνικότθτα του μάνατημεντ 

∙ Υποχρεωτικοί Διοριςμοί ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο (ΔΣ) μελϊν από τθν κυβζρνθςθ 

τθσ χϊρασ υποδοχισ ι ζγκριςθ από αυτι αποωάςεων του ΔΣ  

∙ Βζτο ςτισ αποωάςεισ του ΔΣ από τθν κυβζρνθςθ  

∙ Ρεριοριςμοί ςτθ μεταβίβαςθ ακινιτων ι ςτθν απόκτθςθ νζων 

∙ Ρεριοριςμοί ςτθν απόκτθςθ ι αξιοποίθςθ δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ 

∙ Θ φπαρξθ αναπτυγμζνων υποδομϊν και δικτφων, κακϊσ και οργανωμζνων χϊρων 

υποδοχισ επιχειριςεων (Bellak et al 2009). Οι μεταωορικζσ και επικοινωνιακζσ 

υποδομζσ, τα δίκτυα ενζργειασ, θ φπαρξθ βιομθχανικϊν περιοχϊν για τθν 

εγκατάςταςθ επιχειριςεων, θ ποιότθτα του περιβάλλοντοσ και των 

περιβαλλοντικϊν υποδομϊν κ.α. επθρεάηουν κετικά τθν επενδφςεων. Ελλείψεισ ςτα 

παραπάνω ςυνιςτοφν εμπόδια ςτθν προςζλκυςι τουσ.  

∙ Οι διακρατικζσ ςυμωωνίεσ για τθν προςταςία των επενδφςεων και για τθν 

αποωυγι διπλισ ωορολογίασ, είναι το ελάχιςτο κεςμικό πλαίςιο που οωείλει να 

διαμορωωκεί μεταξφ χωρϊν προζλευςθσ και χωρϊν υποδοχισ προκειμζνου να 

υπάρξουν ΞΑΕ μεταξφ τουσ.  

∙ Θ φπαρξθ του κατάλλθλου ανκρϊπινου δυναμικοφ. Θ ποιότθτα του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ κακορίηεται τόςο από το επίπεδο εκπαίδευςθσ και τισ δεξιότθτζσ του, 

όςο και από το ικοσ εργαςίασ που το χαρακτθρίηει.  

∙ Θ ανάπτυξθ των εςωτερικϊν αγορϊν χριματοσ και κεωαλαίου. Πςο πιο 

αναπτυγμζνο και βακφ είναι το εςωτερικό χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα (π.χ. 

τραπεηικό ςφςτθμα, επενδυτικζσ τράπεηεσ, χρθματιςτιριο) τόςο ευκολότερθ 

κακίςταται θ χρθματοδότθςθ των επιχειριςεων.  

∙ Οι ιδιωτικοποιιςεισ δφνανται να προςελκφςουν ΑΞΕ και να οδθγιςουν ςτον 

εκςυγχρονιςμό και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ προβλθματικϊν κρατικϊν 

επιχειριςεων. Επίςθσ, το άνοιγμα των κρατικά ελεγχόμενων αγορϊν δφναται να 
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προςωζρει νζεσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ, ενϊ ςυγχρόνωσ ςθματοδοτεί και μια 

βελτίωςθ του εςωτερικοφ επενδυτικοφ περιβάλλοντοσ.  

∙ Το κακεςτϊσ του εξωτερικοφ εμπορίου. Χϊρεσ με ωιλελεφκερο εμπορικό 

κακεςτϊσ, που επιτρζπουν τισ ελεφκερεσ ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ και, ςυνεπϊσ, τθ 

διεκνι επιχειρθματικι δράςθ, είναι αναμενόμενο να προςελκφουν περιςςότερεσ 

ΑΞΕ.  

 ∙ Το μζγεκοσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ μιασ χϊρασ υποδοχισ είναι ςθμαντικόσ 

προςδιοριςτικόσ παράγων, όταν πρόκειται για επενδφςεισ που ςτοχεφουν ςτθν 

παραγωγι και διάκεςθ ςτθν εςωτερικι αγορά αγακϊν και υπθρεςιϊν (π.χ. 

τράπεηεσ, αςωάλειεσ, εμπόριο, βιομθχανία). 

∙ Το ςφςτθμα οικονομικϊν και κεςμικϊν κινιτρων για τθν προςζλκυςθ ΑΞΕ που 

προςωζρει μια χϊρα υποδοχισ, όπωσ είναι οι επιχορθγιςεισ του κεωαλαίου, οι 

επιδοτιςεισ επιτοκίου για δάνεια, οι ωορολογικζσ διευκολφνςεισ κ.α.  

 

Δθμοςιονομικά και Χρθματοοικονομικά Κίνθτρα για τθν προςζλκυςθ ΑΞΕ  

∙ Μείωςθ ι απαλλαγι ωορολογίασ κεωαλαίου 

∙ Μείωςθ ι κατάργθςθ ςτθ ωορολογία κερδϊν και μεριςμάτων  

∙ Μείωςθ χρόνου αποςβζςεων 

∙ Μεταωορά ηθμιϊν ςτα επόμενα ζτθ  

∙ Απαλλαγι ι μείωςθ ωορολογία για επανεπζνδυςθ κερδϊν 

∙ Απαλλαγι ι μείωςθ επιβαρφνςεων 

∙ Επιχορθγιςεισ ςτο κεωάλαιο τθσ επζνδυςθσ  

∙ Επιδότθςθ επιτοκίου  

∙ Δανειακζσ εγγυιςεισ 

∙ Ραροχι κεωαλαίων επιχειρθματικοφ κινδφνου 

∙ Άτοκα κρατικά δάνεια  

∙ Εγγυιςεισ για ςυναλλαγματικό κίνδυνο 

∙ Ραροχι ςυναλλάγματοσ ςε χαμθλότερθ τιμι για ειςαγωγζσ ι ςε υψθλότερθ για 

εξαγωγζσ (διπλζσ ιςοτιμίεσ)  

∙ Εξαγωγικζσ εγγυιςεισ  
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∙ Επιδότθςθ των εργαηομζνων  

∙ Κατάρτιςθ των εργαηομζνων  

∙ Ραροχι χϊρων εγκατάςταςθσ δωρεάν ι με χαμθλό κόςτοσ 

∙ Ραροχι κρατικϊν υπθρεςιϊν (π.χ. ενζργεια) με χαμθλό κόςτοσ  

∙ Καταςκευι από το κράτοσ υποδοχισ υποδομϊν εξυπθρζτθςθσ  

∙ Άμεςθ διεκπεραίωςθ όλων των υποκζςεων (π.χ. one stop shops, fast tracks) 

επαναπατριηόμενα κζρδθ και κεωάλαια 

∙ Μείωςθ ι κατάργθςθ κοινωνικϊν ειςωορϊν 

∙ Μείωςθ ωορολογικισ επιβάρυνςθσ για ειςροζσ, προςωπικό, διαωιμιςθ κ.α.  

∙ Χαμθλοί ςυντελεςτζσ ωορολογίασ για εγχϊριεσ ειςροζσ  

∙ Μείωςθ ι κατάργθςθ δαςμϊν για ειςαγωγζσ ι εξαγωγζσ  

∙ Επιδότθςθ τθσ αςωάλιςθσ ι /και του μεταωορικοφ κόςτουσ για εξαγωγζσ  

∙ Θ φπαρξθ επαρκϊν και εκμεταλλεφςιμων ωυςικϊν πόρων είναι απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για οριςμζνεσ ΑΞΕ 

∙ Θ φπαρξθ υψθλϊν προδιαγραωϊν δομϊν και υποδομϊν (π.χ. τεχνοπόλεισ, 

τεχνολογικά πάρκα, κερμοκοιτίδεσ, ερευνθτικά ινςτιτοφτα, πανεπιςτιμια), κακϊσ 

και ςθμαντικοφ αρικμοφ ερευνθτϊν ςε μια χϊρα αποτελοφν ςθμαντικό παράγοντα 

για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων ςε κλάδουσ τεχνολογικισ αιχμισ και ζνταςθσ 

γνϊςθσ και τεχνολογίασ.  

∙ Θ γεωγραωικι κζςθ μιασ χϊρασ. Μια χϊρα θ οποία ζχει ευνοϊκι γεωγραωικι κζςθ 

για τθ διακίνθςθ εμπορευμάτων είναι πικανό να προςελκφςει ΑΞΕ ςτουσ κλάδουσ 

του διαμετακομιςτικοφ εμπορίου και των ναυτιλιακϊν υπθρεςιϊν. Το ίδιο ιςχφει ςε 

περίπτωςθ που μια χϊρα αποτελεί κόμβο διεκνϊν ενεργειακϊν δικτφων. Επίςθσ, 

χϊρεσ με ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον δφνανται να προςελκφςουν επενδφςεισ 

παραγωγισ και υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ όμορων χωρϊν.  

∙ Θ προψπαρξθ ςθμαντικοφ αποκζματοσ ΑΞΕ και θ εγκατάςταςθ ςε μια χϊρα 

μεγάλων πολυεκνικϊν είναι ζνα μζςο για τθ λιψθ πλθροωοριϊν από προθγοφμενεσ 

ξζνεσ επενδφςεισ, ζτςι ϊςτε να περιοριςτεί το ρίςκο τθσ, αλλά και «κράχτθσ» για τθν 

προςζλκυςθ νζων διεκνϊν επενδυτϊν.  

∙ Θ ςτάςθ του εγχϊριου πλθκυςμοφ ζναντι τθσ επιχειρθματικότθτασ και των ξζνων 

επενδυτϊν διαδραματίηει, επίςθσ, ςθμαντικό ρόλο. Χϊρεσ με πλθκυςμό ωιλικό 

προσ τθν επιχειρθματικότθτα, βελτιϊνουν τισ ςυνολικζσ ςυνκικεσ υποδοχισ ΑΞΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ 
 

2.1 Κφπροσ – Γενικζσ πλθροφορίεσ 
 

Θ Κφπροσ, επίςθμα Κυπριακι Δθμοκρατία ι Δθμοκρατία τθσ Κφπρου, όπωσ 
αναωζρεται ςτο Σφνταγμα, είναι ανεξάρτθτο νθςιωτικό κράτοσ τθσ 
ανατολικισ Μεςογείου και το τρίτο μεγαλφτερο ςε πλθκυςμό και ζκταςθ ςτθν 
Μεςόγειο. Βρίςκεται γεωγραωικά νοτίωσ τθσ Τουρκίασ, δυτικά του Λιβάνου και 
τθσ Συρίασ, βορειοδυτικά του Λςραιλ, βορείωσ τθσ Αιγφπτου και νοτιοανατολικά 
τθσ Ελλάδασ. 

Θ Κυπριακι Δθμοκρατία ζχει εκ του νόμου κυριαρχία ςε ολόκλθρο το νθςί, 
ςφμωωνα με τον ΟΘΕ, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ Αποκλειςτικισ Οικονομικισ τθσ 
Ηϊνθσ (ΑΟΗ). Ωςτόςο, το νθςί εκ των πραγμάτων διοικείται από δφο κφρια μζρθ. 
Τθν Κυπριακι Δθμοκρατία, θ οποία ελζγχει περίπου το 58% τθσ ζκταςθσ του νθςιοφ 
και τθν οφτω καλοφμενθ "Τουρκικι Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Κφπρου" (37% του 
νθςιοφ), θ οποία προζκυψε φςτερα από τθν Τουρκικι ειςβολι ςτθν Κφπρο, 
το 1974 και αποτελεί υποτελι κατοχικι διοίκθςθ του Τουρκικοφ κράτουσ. Ρερίπου 
το 5% του νθςιοφ καταλαμβάνεται από τον ΟΘΕ (Ρράςινθ Γραμμι) και από 
το Θνωμζνο Βαςίλειο, το οποίο διατθρεί τισ περιοχζσ κυρίαρχων βάςεων 
Ακρωτθρίου και Δεκζλειασ. Το διεκνζσ δίκαιο και o OHΕ κεωρεί το βόρειο τμιμα 
του νθςιοφ υπό κατοχι των τουρκικϊν ςτρατευμάτων και θ ανακιρυξθ 
ανεξαρτθςίασ τθσ κεωρείται παράβαςθ του καταςτατικοφ χάρτθ των Θνωμζνων 
Εκνϊν. 

Θ Κφπροσ ζγινε μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το 2004 και τθσ Ευρωηϊνθσ το 2008. 
Κεωρείται ανεπτυγμζνθ χϊρα, με υψθλό κατά κεωαλιν ειςόδθμα και πολφ 
υψθλό δείκτθ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ, ενϊ αποτελεί ζναν από τουσ 
ςθμαντικότερουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ςτθ Μεςόγειο. (Λιάργκοβασ, 2007) 

 

Οικονομία τθσ χϊρασ 

Το κατά κεωαλιν ειςόδθμά τθσ Κφπρου είναι €1000. Θ χϊρα ζχει υιοκετιςει για 

νόμιςμά τθσ το ευρϊ από τθν 1θ Λανουαρίου 2008. Ραράλλθλα ςτθν Κφπρο 

υπάρχουν 250 λατομεία από τα οποία εξορφςςεται γφψοσ, ωαιόχωμα, αμμοχάλικο, 

πετρϊματα, χαλκοπυρίτθσ, ςιδθροπυρίτθσ, χρωμίτθσ, αμίαντοσ, μπεντονίτθσ και χαλ

κόσ. Θ χϊρα ζχει τεράςτιεσ δυνατότθτεσ προκειμζνου να αξιοποιιςει τισ 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Το οδικό δίκτυο είναι αρκετά πυκνό ενϊ ςε όλεσ ςχεδόν τισ μεγάλεσ πόλεισ, 

υπάρχουν αεροδρόμια. Θ οδιγθςθ γίνεται ςτα αριςτερά.  Θ Κφπροσ προςελκφει 

περίπου πάνω από 2,4 εκατομμφρια τουρίςτεσ κάκε χρόνο. Λςτορικά θ Κυπριακι 

Οικονομία χαρακτθρίηεται από ςθμαντικό βακμό ανάπτυξθσ, τα τελευταία 50 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/De_jure
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%97%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1974
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%97%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%80%CF%84%CF%85%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/1%CE%B7_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2008
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82


24 | P a g e  
 

χρόνια υψθλότερο από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ και γενικά τθσ 

ανατολικισ Μεςογείου. Θ ειςβολι των Τοφρκων ςτθν Κφπρο, παρόλο που ιταν 

μεγάλο πλιγμα, δεν κατάωερε να ανακόψει τθν ανοδικι πορεία του νθςιοφ που 

ςτθρίηεται κυρίωσ ςτισ υπθρεςίεσ (τουριςμό, ναυτιλία, χρθματοοικονομικά). 

(el.wikipedia.org) 

 

 

2.2 Οικονομικό Περιβάλλον τθσ Κφπρου 
 

  

Κατά τθ διάρκεια των εξιντα χρόνων από τθν ανεξαρτθςία του νθςιοφ το 1960, θ 
Κφπροσ ζχει μεταλλαχκεί με το χρόνο από μία κφριο λόγο κλειςτι οικονομία, που 
ςτθριηόταν ςτθ γεωργία και τθν εξόρυξθ μεταλλευμάτων, ςε μία οικονομία 
παροχισ υπθρεςιϊν, θ οποία εςτιάηεται ςτισ εξαγωγζσ. Μεγάλο ποςοςτό τθσ 
αλλαγισ αυτισ οωείλεται ςτο άνοιγμα τθσ οικονομίασ. 

Μετά τθν ανεξαρτθςία, και για το περιςςότερο διάςτθμα που ακολοφκθςε, θ 
κυπριακι οικονομία ζχει επιδείξει αξιοςθμείωτθ πορεία. Ρορεία θ οποία ζχει 
αντιμετωπίςει και επιλφςει ςοβαρά εξωτερικά προβλιματα αλλά και 
εκμεταλλευκεί μία ςειρά από ευκαιρίεσ. Κινθτιριοσ μοχλόσ υπιρξε θ ευελιξία τθσ, 
και θ ετοιμότθτα τθσ να ανταποκρικεί ςτισ τάςεισ των διεκνϊν αγορϊν κακϊσ και 
θ επιτυχθμζνθ ςυνεργαςία μεταξφ του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα. Θ 
κυβζρνθςθ επζνδυςε ςε υποδομζσ απαραίτθτεσ για τθν ανάπτυξθ, ενϊ ο 
ιδιωτικόσ τομζασ εκμεταλλεφτθκε εξωγενείσ ευκαιρίεσ. Θ παγκόςμια οικονομικισ 
κρίςθ του 2008 επθρζαςε τθν κυπριακι οικονομία. Ζβαλε ωρζνο ςτθν 
αναπτυξιακι πορεία, δθμιουργϊντασ ιδιαίτερο πλιγμα ςτουσ τομείσ των 
καταςκευϊν και του τουριςμοφ. Στθ ςυνζχεια, και όςο θ οικονομικι κατάςταςθ 
χειροτζρευε παγκοςμίωσ με το δεφτερο κφμα κρίςθσ, ο τραπεηικόσ κλάδοσ τθσ 
Κφπρου κατζρρευςε. 

Οι πιο ςθμαντικοί εμπορικοί εταίροι τθσ Κφπρου είναι τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, και 
ιδιαίτερα θ Ελλάδα, το Θνωμζνο Βαςίλειο, θ Γερμανία και θ ωςία. 

H οικονομία τθσ Κφπρου ουςιαςτικά χαρακτθρίηεται ωσ μικρι, ανοικτι και 
δυναμικι, με τον τομζα των υπθρεςιϊν να αποτελεί τθν κινθτιρια δφναμι τθσ. Ο 
τομζασ όμωσ των υπθρεςιϊν είναι εκείνοσ που αναπτφςςεται ραγδαία με τθν 
ςυνειςωορά του ςτο ΑΕΡ του 2017 να ξεπερνά το 80%. 

Ο ιδιωτικόσ τομζασ, αποτελοφμενοσ κυρίωσ από μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, ζχει 
πρωτεφοντα ρόλο ςτθ παραγωγικι διαδικαςία. Αντίκετα, το κράτοσ υποςτθρίηει 
τον ιδιωτικό τομζα και ρυκμίηει τθν εποπτεία των αγορϊν, προκειμζνου να 
διατθρθκοφν οι ςυνκικεσ ςτακερότθτασ και ευνοϊκοφ επιχειρθματικοφ 
περιβάλλοντοσ. 

Θ διαμόρωωςθ του νθςιοφ ςε ζνα ςθμαντικό διεκνζσ επιχειρθματικό και 
ναυτιλιακό κζντρο, οωείλεται ςε κάποια ςυγκριτικά πλεονεκτιματα, τα οποία 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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ενδεικτικά αναωζρονται παρακάτω: 

● Κράτοσ Μζλοσ τθσ ΕΕ και τθσ Ευρωηϊνθσ· 

● Στρατθγικι τοποκεςία για επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο 
ςταυροδρόμι τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Μζςθσ Ανατολισ και Αωρικισ· 

● Διάκεςθ ενόσ εφρουσ χρθματοοικονομικϊν και επιχειρθματικϊν 
υπθρεςιϊν ςε επίπεδα διεκνοφσ ποιότθτασ – νομικζσ, ωορολογικζσ, 
λογιςτικζσ, επενδυτικζσ και μεςιτικζσ υπθρεςίεσ· 

● Ενεργό Χρθματιςτιριο και ιςχυρι Επιτροπι Κεωαλαιαγοράσ· 

● Ανκρϊπινο δυναμικό ψθλοφ μορωωτικοφ επιπζδου, προςοντοφχο και 
πολφγλωςςο· 

● Στακερό και ευχάριςτο επιχειρθματικό περιβάλλον, ςυνοδευόμενο από 
απλζσ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ· 

● Χαμθλό κόςτοσ ςφςταςθσ και λειτουργίασ νζων επιχειριςεων· 

● Ρροθγμζνο δίκτυο μεταωορϊν και επικοινωνιϊν· 

● Διεκνοφσ ωιμθσ ναυτιλιακό κζντρο· 

● Αποτελεςματικό, ςφγχρονο και απλό επιχειρθματικό περιβάλλον. 

 

 

 

 
Ρθγι: www.rodiaki.gr 

 
 
 

H χρθματοπιςτωτικι κρίςθ του 2013 δθμιοφργθςε ανεπανόρκωτο πρόβλθμα ςτθν 
κυπριακι οικονομία, αλλά και μια ςειρά ςειρά αλυςιδωτϊν επιπτϊςεων ςε όλουσ 
τουσ τομείσ. Ρροβλιματα όπωσ ωτϊχεια, ανεργία και μεταπτϊςεισ ςτθν 
ψυχολογία του κόςμου ζκαναν ζντονθ τθν εμωάνιςθ τουσ. Εωαρμόςτθκαν ςκλθρά 
μζτρα λιτότθτασ και μεταρρυκμίςεισ, αλλά παρόλα αυτά θ Κφπροσ κατάωερε 
μζςα ςε μικρό χρονικό διάςτθμα να αωιςει πίςω τθσ τθν οικονομικι φωεςθ. Τα 
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πρϊτα ςθμάδια ανάκαμψθσ εμωανίςτθκαν το 2015 και ςυνεχίςτθκαν τα επόμενα 
ζτθ, με ρυκμό ανάπτυξθσ κοντά ςτο 4% το 2017. 

Θ ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ οωείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτα διάωορα ρυκμιςτικά 
μζτρα που εωαρμόςτθκαν, μζτρα για παράδειγμα ωορολογικά που λειτοφργθςαν 
κετικά προσ τθν εξιςορρόπθςθ τθσ οικονομίασ. Ο τουριςμόσ, οι καταςκευζσ, θ 
ναυτιλία και οι επαγγελματικζσ υπθρεςίεσ εμωάνιςαν τα μεγαλφτερα και τα πιο 
ζντονα ςθμάδια ανάκαμψθσ. 

Ο τουριςμόσ ςυγκρεκριμζνα είχε μια ςτακερι ανάπτυξθ τθν τελευταία διετία και 
αυτό δεν οωείλεται μόνο ςτον ωόβο που κυριαρχεί για πικανζσ τρομοκρατικζσ 
επικζςεισ ςε γειτονικζσ χϊρεσ, αλλά και ςτθν εξζλιξθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. 
Ο τουριςμόσ αποτελοφςε βαςικό πυλϊνα τθσ κυπριακισ οικονομίασ και του 
Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ (ΑΕΡ). Οι προςπάκειεσ για αναβάκμιςθ του 
πρζπει να είναι ςτοχευμζνεσ και ςυνεχείσ. 

Ο κλάδοσ των καταςκευϊν είχε εξίςου κετικι εξζλιξθ. Με ςτόχο τθν απόκτθςθ τθσ 
κυπριακισ υπθκοότθτασ και ωυςικά τθσ ελεφκερθσ μετακίνθςθσ εντόσ ΕΕ, οι ξζνοι 
επενδυτζσ προχϊρθςαν ςε νζεσ επενδφςεισ ακινιτων. Ραράλλθλα, θ κατάργθςθ 
του ωόρου ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ και θ μείωςθ των μεταβιβαςτικϊν τελϊν 
βοικθςαν με τθ ςειρά τουσ ςτθν ανάλθψθ νζων καταςκευαςτικϊν ζργων. 
Ειδικότερα ακίνθτα τα οποία ιταν διακζςιμα  προσ ενοικίαςθ, ξαωνικά εμωάνιςαν 
μεγάλθ ηιτθςθ διότι όλο και περιςςότερεσ ξζνεσ εταιρείεσ επιλζγουν ωσ 
ωορολογικι ζδρα τουσ τθν Κφπρο ςτοχεφοντασ να δθμιουργιςουν τισ βάςεισ για 
μόνιμθ εγκατάςταςθ. Θ αυξθτικι τάςθ ςτθν ηιτθςθ ακινιτων προσ ενοικίαςθ 
είναι και αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ αωοφ τα 
περιςςότερα νεαρά ηευγάρια προτιμοφν τθν ενοικίαςθ ακινιτου παρά τθν αγορά 
ι τθν ανζγερςθ. 

Σε ό,τι ζχει να κάνει με τον τομζα των επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν, υπθρεςίεσ 
όπωσ λογιςτικζσ, ελεγκτικζσ, ωορολογικζσ κλπ, γνϊριςαν μεγάλυ ανάπτυξθ, 
γεγονόσ που ςτθν προϊκθςθ του νθςιοφ ωσ χρθματοοικονομικό και επενδυτικό 
κζντρο.  

Δε πρζπει να ξεχνάμε πωσ με τθν ανακάλυψθ αποκεμάτων ωυςικοφ αερίου ςτθν 
ΑΟΗ τθσ Κφπρου, ο κλάδοσ τθσ ενζργειασ κα αναβακμιςτεί εκ νζου. Το νθςί 
αποςκοπεί ςτο να γίνει ενεργειακόσ κόμβοσ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου και το 
ωυςικό αζριο είναι ικανό να εκπλθρϊςει τον ςτόχο αυτόν.Θ προςζλκυςθ και 
εναςχόλθςθ εταιρειϊν κολοςςϊν ςτισ ζρευνεσ βοθκά ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ 
του ςτόχου αυτοφ. 

Χωρίσ κανζνασ να μπορεί να αμωιςβθτιςει πωσ θ κυπριακι οικονομία ζχει 
επιδείξει μεγάλεσ αντοχζσ,  θ αλικεια είναι πωσ τα προβλιματα που ςχετίηονται 
με αυτι, ςυνεχίηουν να κάνουν τθν εμωάνιςι τουσ. Το υψθλό επίπεδο των μθ 
εξυπθρετοφμενων δανείων και εωαρμογι διαωόρων διαρκρωτικϊν 
μεταρρυκμίςεων παραμζνουν προτεραιότθτεσ τθσ κυβζρνθςθσ. Ζνασ κατάλλθλοσ 
και ορκόσ ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ είναι απαραίτθτοσ ειδικότερα ςε εποχζσ που 
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οι πιζςεισ από τουσ τραπεηικοφσ μθχανιςμοφσ είναι μεγάλεσ. (https://avant-
garde.com.cy/opinion-works/kipriaki-oikonomia-apo-tin-krisi-mexri-simera) 

 

 

 

 

 

2.3 Κφπροσ και European Stability Mechanism 

H Κφπροσ ςχεδιάηε να προχωριςει ςε προςωυγι ςτον ESM για να καλφψει τισ 
ζκτακτεσ δαπάνεσ που αωοροφν τον κορονοϊό. Είναι θ πρϊτθ χϊρα τθσ ΕΕ που 
ςκοπεφει να αξιοποιιςει τθν ειδικι χρθματοδότθςθ του ESM. 

Το πρόγραμμα του ESM υπό τον τίτλο Pandemic Crisis Support, κα εωαρμοςτεί 
άμεςα ςφμωωνα με το ςχζδιο τθσ κυπριακισ κυβζρνθςθσ, εζτςι ϊςτε να 
αξιοποιθκεί θ χρθματοδότθςθ του Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ Στακερότθτασ. 

Θ Κφπροσ υπολογίηεται να αντλιςει 400 εκατομμφρια ευρϊ, ποςό το οποίο 
ιςοφται με το 2% του ΑΕΡ τθσ χϊρασ κατά το ζτοσ 2019. Το δάνειο κα ζχει 
περικϊριο αποπλθρωμισ τα 10 ζτθ και το επιτόκιο κα είναι εξαιρετικά χαμθλό. 

Για να καλφψει τισ αυξθμζνεσ δαπάνεσ για τθ διαχείριςθ τθσ κρίςθσ του 
κορονοϊοφ, θ Κφπροσ ενζκρινε ςτα μζςα Μαρτίου ςυμπλθρωματικό 
προχπολογιςμό αποκλειςτικά για τθν υγεία φψουσ 100 εκατ. ευρϊ. 
(https://www.skai.gr/news/finance/etoimi-gia-koronodaneio-i-kypros) 

 

Το οικονομικό κλίμα εμωάνιςε μια υποχϊρθςθ τον Μάρτιο 2020, με τον Δείκτθ 
Οικονομικισ Συγκυρίασ (ΔΟΣ) να μειϊνεται κατά 12,1 μονάδεσ ςε ςφγκριςθ με τον 
Φεβρουάριο 2020. Θ ξαωνικι πτϊςθ του ΔΟΣ αντικατοπτρίηει τισ οικονομικζσ 
ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ ςτθν Κφπρο. Θ μείωςθ του οωείλεται ςτθν υποχϊρθςθ 
του κλίματοσ ςε όλουσ τουσ τομείσ, με μεγαλφτερθ εκείνθ ςτισ υπθρεςίεσ. Θ 
επιδείνωςθ του κλίματοσ ςτισ υπθρεςίεσ ιταν αποτζλεςμα αρνθτικϊν 
αξιολογιςεων για τθν οικονομικι κατάςταςθ των επιχειριςεων κατά το 
τελευταίο τρίμθνο. Οι ςυνκικεσ ςτο λιανικό εμπόριο χειροτζρευςαν εξαιτίασ των 
απαιςιόδοξων εκτιμιςεων για τισ πωλιςεισ του επόμενου τριμινου. Οι 
επιχειριςεισ ςτισ καταςκευζσ αξιολόγθςαν αρνθτικά τα υπό εξζλιξθ ζργα τουσ, με 
αποτζλεςμα τθν επιδείνωςθ του κλίματοσ ςτον τομζα.  

Θ πτϊςθ του καταναλωτικοφ κλίματοσ προιλκε από τισ μθ κετικζσ εκτιμιςεισ των 

https://avant-garde.com.cy/opinion-works/kipriaki-oikonomia-apo-tin-krisi-mexri-simera
https://avant-garde.com.cy/opinion-works/kipriaki-oikonomia-apo-tin-krisi-mexri-simera
https://www.skai.gr/news/finance/etoimi-gia-koronodaneio-i-kypros
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καταναλωτϊν ςχετικά με τθ μελλοντικι οικονομικι κατάςταςθ των νοικοκυριϊν 
τουσ, κακϊσ και από τθ μεγάλθ αποδυνάμωςθ των προκζςεϊν τουσ για δαπάνεσ 
όςον αωορά μεγάλεσ αγορζσ. 

Ενδεικτικά, θ πτϊςθ του ΔΟΣ τον Μάρτιο 2020 είναι θ μεγαλφτερθ που 
καταγράωθκε από το 2013, όταν μετά τθν απόωαςθ για το κοφρεμα κατακζςεων, 
ο ΔΟΣ είχε ςθμειϊςει ιςόποςθ μείωςθ. (https://dialogos.com.cy/apotomi-epideinosi-
toy-oikonomikoy-klimatos-stin-kypro-ton-martio-logo/) 

 

 

 

 

2.4 Οικονομικοί Δείκτεσ τθσ Κφπρου 
 
 
Αρκετά πριν από τθν εμωάνιςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ, θ Κφπροσ είχε 
παρουςιάςει ικανοποιθτικοφσ ρυκμοφσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, χαμθλά επίπεδα 
ανεργίασ και ςτακερζσ μακροοικονομικζσ ςυνκικεσ. Ραρόλα αυτά, οι καλζσ 
οικονομικζσ ςυνκικεσ ιταν ςε μεγάλο βακμό αποτζλεςμα τθσ υπερβολικισ 
πιςτωτικισ επζκταςθσ, θ οποία οδιγθςε ςτθ δθμιουργία υπερβολικϊν 
μακροοικονομικϊν ανιςορροπιϊν. Το αποτζλεςμα αυτϊν των ανιςορροπιϊν ιταν 
θ απϊλεια τθσ πρόςβαςθσ ςτισ διεκνείσ χρθματαγορζσ τον Λοφνιο του 2011. 
Επιπρόςκετα, το ανεπαρκζσ ρυκμιςτικό και εποπτικό πλαίςιο του 
χρθματοπιςτωτικοφ τομζα και θ ςθμαντικι επζκταςθ των κυπριακϊν τραπεηϊν 
ςτθν ελλθνικι οικονομία και τα ελλθνικά κρατικά ομόλογα, ςυνζβαλαν με τθ 
ςειρά τουσ ςτθν κατάρρευςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα και τθσ κυπριακισ 
οικονομίασ. Θ Κυπριακι Δθμοκρατία υπζβαλε τον Λοφνιο του 2012 αίτθμα ςτον 
Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στιριξθσ και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο 
προκειμζνουν να λάβει χρθματοοικονομικι ςτιριξθ. 

Θ ςυμωωνία που επιτεφχκθκε με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το Διεκνζσ 
Νομιςματικό Ταμείο εξαςωάλιςε ζνα πρόγραμμα χρθματοοικονομικισ ςτιριξθσ 
για μια περίοδο τριϊν χρόνων και βοικθςε ςτθ ςτακεροποίθςθ τθσ κυπριακισ 
οικονομίασ. Το Μάρτιο του 2016, θ Κφπροσ ολοκλιρωςε επιτυχϊσ το Ρρόγραμμα 
Ρροςαρμογισ και είναι τϊρα ςε μεταμνθμονιακι παρακολοφκθςθ (PPS) μζχρι να 
αποπλθρωκεί τουλάχιςτον το 75% τθσ οικονομικισ βοικειασ που ζχει λθωκεί. 

Το 2017 θ κυπριακι οικονομία παρουςίαςε κετικό ρυκμό ανάπτυξθσ για 3θ 
ςυνεχόμενθ χρονιά παρουςιάηοντασ αφξθςθ τθσ τάξθσ του 3,9%, μετά από 3,4% 
το 2016 και 2% το 2015. 

Θ ανεργία δεν αυξικθκε ςτα επίπεδα που αναμζνονταν, μζνοντασ ςτο 16% 
περίπου το 2014, παρά τισ αρχικζσ προβλζψεισ για 20% του εργατικοφ δυναμικοφ. 

https://dialogos.com.cy/apotomi-epideinosi-toy-oikonomikoy-klimatos-stin-kypro-ton-martio-logo/
https://dialogos.com.cy/apotomi-epideinosi-toy-oikonomikoy-klimatos-stin-kypro-ton-martio-logo/
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Ζνα κζμα που προβλθματίηει παρόλα αυτά είναι το ψθλό ποςοςτό ανεργίασ 
μεταξφ των νζων και των μακροχρόνια ανζργων. Θ ανεργία των νζων είναι ςε 
κακοδικι πορεία από το 2013 ενϊ τθ μακροχρόνια ανεργία από το 2015. 

Το 2017, ο πλθκωριςμόσ κυμάνκθκε ςτο 0,5%. Στθν περίπτωςθ τθσ Κφπρου, ο 
χαμθλόσ πλθκωριςμόσ αποδεικνφει τθν προςαρμογι τθσ αγοράσ εργαςίασ και 
των τιμϊν, εξζλιξθ που είναι απαραίτθτθ για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ 
και τθν επαναωορά τθσ οικονομίασ ςε πορεία ανάπτυξθσ. 

Σε ςχζςθ με τον τραπεηικό τομζα, θ πρόοδοσ που ζχει επιτευχκεί είναι ςθμαντικι, 
αωοφ παρουςιάηει πλζον ςθμάδια ςτακεροποίθςθσ. Ραράλλθλα, οι προκλιςεισ 
που αντιμετωπίηει ο τραπεηικόσ τομζασ εξακολουκοφν να είναι ςθμαντικζσ, με τθν 
αντιμετϊπιςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, να παραμζνει ωσ 
προτεραιότθτα. (www.businessincyprus.gov.cy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.businessincyprus.gov.cy/
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Κυριότεροι Οικονομικοί Δείκτεσ 
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2.5 Κφπροσ και παγκόςμια οικονομία 
 

Στα τζλθ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ οι μετοχζσ ςτα διεκνι χρθματιςτιρια εμωάνιςα 
ςθμαντικι και απότομθ πτϊςθ. Ιταν κάτι ςαν ςθμάδι για τθν πορεία τθσ 
οικονομίασ. 

Στισ μζρεσ μασ, θ παγκόςμια οικονομία εμωανίηει ςθμάδια επιβράδυνςθσ. 
Σθμαντικό ρόλο διαδραματίηουν οι αμωιβολίεσ ςχετικά με χϊρεσ, όπωσ θ Κίνα, τθσ 
οποίασ ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ πλθςιάηει το 10% ετθςίωσ και μζχρι πότε κα ςυμβαίνει 
αυτό. Επιςθσ, το Brexit και θ αβεβαιότθτα γφρω από αυτό, ςυνεχίηει να αποτελεί 
αγκάκι και να ςυμβάλει ςτθν επιβράδυνςθ αυτι. Ακολοφκθςε ο εμπορικόσ πόλεμοσ 
μεταξφ ΘΡΑ και Κίνασ και ωυςικά θ επιβολι δαςμϊν.  

Ρόςο ανεπθρζαςτθ κα μείνει θ Κφπροσ από όλα αυτά; Αν κάνουμε μια ςφντομθ 
αναδρομι ςτο οικονομικό παρελκόν, διαπιςτϊνουμε ότι οι κφκλοι τθσ διεκνοφσ 
οικονομίασ καταωκάνουν ςτθν Κφπρο με κάποια κακυςτζρθςθ. Θ παγκόςμια κρίςθ 
του 2008 επθρζαςε άμεςα τθν Κφπρο το 2009. Ραράλλθλα, θ ανάκαμψθ 
εμωανίςτθκε ςτθν Κφπρο με κάποια χρόνια κακυςτζρθςθ. 

Σιμερα τα δεδομζνα είναι κάπωσ διαωορετικά ςε ό,τι ςχετίηεται με το εξωτερικό 
περιβάλλον. Δεν ζχουμε να αντιμετωπίςουμε μια διεκνι φωεςθ, αλλά τθν 
επιβράδυνςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ. Συνεπϊσ τα πράγματα είναι λίγο πιο εφκολα. 
Ραράλλθλα, ζχουμε να κάνουμε με ζναν διεκνι παράγοντα αβεβαιότθτασ, που 
επθρεάηει ςθμαντικά τθν Κφπρο. Ρρόκειται όπωσ αναωζραμε και προθγουμζνωσ για 
τθν αβεβαιότθτα ςε ςχζςθ με το μζλλον τθσ Βρετανίασ ςτθν Ευρϊπθ. Δεδομζνα 
απροςδιόριςτα και αμωίρροπα που κα μποροφςαν είτε κετικι είτε αρνθτικι 
κατάλθξθ. Μζςα όμωσ από όλα αυτά , θ Κφπροσ ςυνεχίηει να επθρεάηεται.  

Λογικά ο κετικόσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ κυπριακισ οικονομίασ κα ςυνεχίςει να 
υωίςταται, αλλά όμωσ με πολφ μειωμζνα ποςοςτά. Ζνασ ρυκμόσ ανάπτυξθσ ο 
οποίοσ κα χρειαςτεί αρκετό χρόνο ϊςτε να παρουςιάςει εντυπωςιακζσ αυξιςεισ, 
δεδομζνου ότι κα αποωευχκεί ωυςικά οποιαδιποτε ζντονθ επιδείνωςθ τόςο εντόσ 
τθσ χϊρασ, όςο και διεκνϊσ. (www.kathimerini.com.cy) 

 

 

http://www.kathimerini.com.cy/
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2.6 Κυπριακι οικονομία και επιπτϊςεισ τθσ εξάπλωςθσ του 

COVID-19 

Συρρίκνωςθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ από 5% μζχρι 9,7% αναμζνει για το 2021 το 
υπουργείο Οικονομικϊν, το οποίο παράλλθλα εκτιμά ότι το ποςοςτό τθσ ανεργίασ 
κα ανζλκει ςτο 9%, ςε ςφγκριςθ με 7,1% το 2020. 

Υπολογίηεται αφξθςθ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν τθσ Κφπρου για το 2020 κατά 
3,25 διςεκατομμφρια ευρϊ, λόγω του υψθλοφ βακμοφ αβεβαιότθτασ και τθσ 
εξάπλωςθσ του COVID-19. Αναωορικά με τισ μεςοπρόκεςμεσ προοπτικζσ, 
δεδομζνου ότι θ αβεβαιότθτα είναι προσ το παρόν πολφ μεγάλθ, δεν κα ιταν 
δυνατόν να δοκοφν εκτιμιςεισ για το ζτοσ 2022 και αναμζνεται ότι θ οικονομία κα 
ανακάμψει και «κα ακολουκιςει μια κετικι πορεία ανάπτυξθσ», με κετικζσ 
εξελίξεισ ςτο δθμοςιονομικό μζτωπο. 
(https://www.protothema.gr/economy/article/993037/koronoios-kupros-dusoiones-
provlepseis-gia-tin-oikonomia-surriknosi-5-mehri-97/) 

 

Το δθμόςιο χρζοσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, εκτοξεφτθκε ςτα €24,56 
διςεκατομμφρια ςτο τζλοσ Απριλίου ςφμωωνα με τα ςτοιχεία τθσ Στατιςτικισ 
Υπθρεςίασ, αντανακλϊντασ τισ μεγάλεσ πράξεισ δανειςμοφ που 
πραγματοποιικθκαν για αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ πανδθμίασ του 
κορωνοϊοφ. 
   
Σθμειϊνεται πωσ το Υπουργείο Οικονομικϊν ξεκίνθςε το ζτοσ με μία πράξθ 
δανειςμοφ φψουσ €1,75 δις, τα οποία χρθςιμοποιικθκαν για αποπλθρωμι του 
δανείου του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου (ΔΝΤ) και για ενίςχυςθ του 
αποκεματικοφ ρευςτϊν διακεςίμων. Εξάλλου, θ πορεία του χρζουσ ιταν ςτακερά 
πτωτικι, με τισ αρχικζσ προβλζψεισ του ΥΡΟΛΚ να εκτιμοφν ότι με τθ ςυνζχιςθ των 
υψθλϊν ρυκμϊν ανάπτυξθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν πολιτικι δθμοςιονομικισ 
πεικαρχίασ το δθμόςιο χρζοσ ωσ προσ το ΑΕΡ κα υποχωροφςε ωζτοσ ςτο 91%. 
(https://economytoday.sigmalive.com/oikonomia/kypros/25536_ektoxeytike-dimosio-
hreos-tis-kyproy-logo-koronoioy) 

 

 
 

 

https://www.protothema.gr/economy/article/993037/koronoios-kupros-dusoiones-provlepseis-gia-tin-oikonomia-surriknosi-5-mehri-97/
https://www.protothema.gr/economy/article/993037/koronoios-kupros-dusoiones-provlepseis-gia-tin-oikonomia-surriknosi-5-mehri-97/
https://economytoday.sigmalive.com/oikonomia/kypros/25536_ektoxeytike-dimosio-hreos-tis-kyproy-logo-koronoioy
https://economytoday.sigmalive.com/oikonomia/kypros/25536_ektoxeytike-dimosio-hreos-tis-kyproy-logo-koronoioy
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΑΜΕΕ ΞΕΝΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΗΝ 

ΚΤΠΡΟ 
 

Από το 2012 μζχρι το 2019, ζχουν εγγραωεί ςτθν Κφπρο πάνω από 9.000 ελλθνικζσ 

εταιρείεσ που ζχουν μετόχουσ ι διευκυντζσ με ελλθνικι υπθκοότθτα. Το ελλθνικό 

επιχειρείν ζχει εγκαταςτακεί ςτθν κυπριακι αγορά με μεγάλεσ εταιρείεσ από τον 

κλάδο των τροωίμων, τθσ ζνδυςθσ, του λιανικοφ εμπορίου, του γενικοφ εμπορίου, 

εταιρειϊν πετρελαιοειδϊν, τον χρθματοπιςτωτικό και αςωαλιςτικό τομζα. 

 

Ο πρϊτθ μεγάλθ εταιρεία λιανικοφ εμπορίου που εγκαταςτάκθκε ςτθν αγορά τθσ 

Κφπρου ιταν θ εταιρεία Jumbo το 2000.  Στθν κυπριακι αγορά ςτο λιανικό εμπόριο  

δραςτθριοποιείται θ υπεραγορά Σκλαβενίτθσ, ο ΟΡΑΡ, όπωσ και άλλεσ επίςθσ 

μεγάλεσ εταιρείεσ. Μεταξφ άλλων παρουςία ζχει ο όμιλοσ Φουρλισ, που διατθρεί 

ςτθν Κφπρο τo ΛΚΕΑ και τα καταςτιματα Intersport και από το 2011 το κατάςτθμα 

Leroy Merlyn. Επίςθσ καταςτιματα όπωσ Public του ομίλου Γερμανόσ, και θ 

Ρανγαία που αςχολείται με ακίνθτα. Υπάρχουν, επίςθσ, και ελλθνικζσ αλυςίδεσ 

καωζ και ταχυωαγεία όπωσ θ καωετερία Mikel, τα εςτιατόρια Derlicious και το 

Coffee Island.  Επιςθσ θ Kleeman, θ Autohellas (2005: αναλαμβάνει το franchise τθσ 

Hertz ςτθν Κφπρο), θ αλλαντοβιομθχανία Υωαντισ (ίδρυςθσ τθσ εταιρείασ Ifantis 

Cyprus το 2012, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν ειςαγωγι και τθ διανομι προϊόντων Υωαντισ 

ςτθν τοπικι αγορά), θ Αλουμφλ, θ Druckfarben, που ιδρφκθκε το 2002 με ζδρα τθ 

Λευκωςία τθσ Κφπρου, ελζγχεται κατά 100% από τθν Ντρουκωάρμπεν Ελλάσ, ο 

όμιλοσ Βιοχάλκο, θ ΕΛΓΕΚΑ, θ Νάκασ (μουςικά όργανα). 

(http://www.economy365.gr/article/133959/paramenei-elkystiki-i-kypros-gia-

elliniko-epiheirein) 

 

 

 

 

 

http://www.economy365.gr/article/133959/paramenei-elkystiki-i-kypros-gia-elliniko-epiheirein
http://www.economy365.gr/article/133959/paramenei-elkystiki-i-kypros-gia-elliniko-epiheirein
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3.1 Λόγοι για να δραςτθριοποιθκείτε ςτθν Κφπρο 
 

ΕΕ και Ευρωηϊνθ 

Θ Κφπροσ είναι ζνα από τα 27 κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από το Μάιο του 

2004 κακϊσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ και Νομιςματικισ Ζνωςθ κρατϊν από τον 

Λανουάριο του 2008. Οι ξζνοι επενδυτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να ζχουν πρόςβαςθ 

ςτθν αγορά τθσ ΕΕ και αντιςτρόωωσ. 

 

Στρατθγικι κζςθ 

Βρίςκεται ςτο ανατολικότερο ςθμείο τθσ Ευρϊπθσ ςε ςταυροδρόμι τριϊν θπείρων, 

τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αωρικισ και τθσ Αςίασ. 

 

Φορολογία 

α) Θ Κφπροσ παρζχει ζνα από τα πιο ελκυςτικά ωορολογικά ςυςτιματα ςτθν 

Ευρϊπθ. Θ χϊρα ζχει δθμιουργιςει ζνα απλοποιθμζνο, αποτελεςματικό και 

διάωανο ωορολογικό ςφςτθμα που είναι πλιρωσ ςυμβατό με τουσ νόμουσ και τουσ 

κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

β) Τα ζςοδα από μερίςματα, τα κζρδθ από τισ μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ εξωτερικοφ 

και τα κζρδθ από τθν πϊλθςθ τίτλων απαλλάςςονται ωορολογίασ. Επίςθσ, δεν 

υπάρχει παρακράτθςθ ωόρου επί των μεριςμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που 

καταβάλλονται από τθν Κφπρο. 

γ) Οι περιςςότερεσ διεκνείσ πράξεισ απαλλάςςονται από τον ΦΡΑ. 

δ) Θ Κφπροσ ζχει ζνα εκτεταμζνο δίκτυο ςυμωωνιϊν διπλισ ωορολογίασ με 

περιςςότερεσ από 48 χϊρεσ. 

 

Ανκρϊπινο Δυναμικό 

Βάςει ςτατιςτικϊν ςτοιχείων το 33,6% των Κυπρίων θλικίασ από 15 – 64 ζχουν 

αποκτιςει πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ . 
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Αξία ςτισ Επενδφςεισ 

Θ Κφπροσ είναι ζνα δυναμικό επιχειρθματικό κζντρο που προςωζρει χαμθλό κόςτοσ 

λειτουργίασ, ενϊ παράλλθλα παρζχει υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ. 

  

Νομικό Πλαίςιο 

Στθν Κφπρο θ επιχειρθματικότθτα πραγματοποιείται με βάςθ το εκιμικό δίκαιο, τθ 

λογιςτικι και νομικι διαωάνεια: α) Το νομικό ςφςτθμα βαςίηεται ςτισ αρχζσ του 

κοινοφ νόμου του Θνωμζνου Βαςιλείου και ευκυγραμμίηεται με τουσ νόμουσ και 

τουσ κανονιςμοφσ τθσ ΕΕ (Acqui Communautaire). 

β) Θ Κφπροσ παρζχει νομικζσ υπθρεςίεσ ςε τομείσ όπωσ το διεκνζσ δίκαιο, τθν 

εταιρικι διοίκθςθ και τισ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ. Οι περιςςότερεσ μεγάλεσ νομικζσ 

εταιρείεσ ςυνδζονται ι ςυνεργάηονται με επιχειριςεισ του διεκνοφσ δικαίου.  

 

Υπθρεςίεσ Υψθλοφ Επιπζδου 

Ο τομζασ των υπθρεςιϊν είναι εκείνοσ που διαδραματίηει κυρίαρχο ρόλο ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ Κυπριακισ οικονομίασ. Ο ευρφτεροσ τομζασ των υπθρεςιϊν 

περιλαμβανομζνου και του τουριςτικοφ τομζα ςυνειςωζρει γφρω ςτο 80% του 

Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ και απαςχολεί περίπου το 74% του ενεργοφ 

εργατικοφ δυναμικοφ.  

 

Ευκολία ςτθν Επιχειρθματικότθτα 

α) Θ Κφπροσ ζχει εξελιχκεί ςε ζνα διεκνζσ επιχειρθματικό κζντρο ποιότθτασ που 

προςωζρει εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ και ανταμείβει με ευκαιρίεσ για τισ 

επιχειριςεισ και τισ ποικίλεσ ανάγκεσ των διεκνϊν επενδυτϊν. Με τζτοιουσ 

μεκόδουσ επιτυγχάνεται θ ενίςχυςθ του επιχειρείν. 

β) Το περιοδικό Forbes το 2012 κατζταξε τθν Κφπρο ςτθν 25θ κζςθ από 144 χϊρεσ 

ωσ καλφτερθ χϊρα ςτθν αναωορά Doing Business. 

 

Ποιότθτα ηωισ 

α) Θ Κφπροσ προςωζρει μια υψθλι ποιότθτα ηωισ με ζνα άνετο βιοτικό επίπεδο.  

β) Θ Κφπροσ ςυνδυάηει το διεκνζσ ανταγωνιςτικό επιχειρθματικό περιβάλλον με 

ζναν ευχάριςτο και ιςορροπθμζνο τρόπο ηωισ. 
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γ) Θ Κφπροσ ςτθν ζκκεςθ του UNDP για το 2013 ςχετικά με τον Δείκτθ Ανκρϊπινθσ 

Ανάπτυξθσ κατετάγθ 31θ από 187 χϊρεσ για τθν ποιότθτα ηωισ. 

δ) Επίςθσ, το 2012 θ Κφπροσ κατετάγθ 32θ από 161 χϊρεσ ωσ καλφτερθ χϊρα ςε 

κζματα επιχειρθματικότθτασ ςτο Doing Business Report του Bloomberg. 

 

Κατοικία και δικαιϊματα του πολίτθ ςτθν Κφπρο 

α) Μθ κάτοικοι τθσ ΕΕ ζχουν τθν ευκαιρία να αποκτιςουν μόνιμθ άδεια παραμονισ 

με τθν αγορά ενόσ ιδιωτικοφ ςπιτιοφ τουλάχιςτον 300.000 ευρϊ και με κατακζςεισ 

άνω των 30.000 ευρϊ ςε μια τοπικι τράπεηα για τρία χρόνια. 

β) Μθ κάτοικοι τθσ ΕΕ μποροφν να αποκτιςουν τθν Κυπριακι υπθκοότθτα με: 

επζνδυςθ ελάχιςτου 2 εκ. ευρϊ ςε κρατικι εταιρεία και 500.000 ευρϊ για 

επενδφςεισ ςε ταμείο Ζρευνασ και Τεχνολογίασ/ πραγματοποιιςουν άμεςεσ 

επενδφςεισ 5 εκ. Ευρϊ/ ζχοντασ τραπεηικζσ κατακζςεισ 5 εκ. ευρϊ ςε τοπικι 

τράπεηα για πζντε χρόνια/ πλθρωμζσ ωόρου ειςοδιματοσ ι ΦΡΑ άνω των 500.000 

ευρϊ. (https://www.cyprustradecenter.gr/10-logi-gia-na-drastiriopiithite-stin-

kypro/) 

 

Ρθγι: www.newsbomb.com.cy 

 

 

Σι προςφζρει θ Κφπροσ 

  

Ρροκειμζνου μια επιχείρθςθ να δραςτθριοποιθκεί ςτθ Κφπρο είναι απαραίτθτα τα 

εξισ:  

https://www.cyprustradecenter.gr/10-logi-gia-na-drastiriopiithite-stin-kypro/
https://www.cyprustradecenter.gr/10-logi-gia-na-drastiriopiithite-stin-kypro/
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 Εγγραωι ςτο ωορολογικό μθτρϊο 

 Τιρθςθ λογιςτικϊν αρχείων 

 Σφνταξθ ωορολογικισ διλωςθσ για τθν εταιρεία 

 Καταβολι εταιρικοφ ωόρου εντόσ τθσ προκεςμίασ 

 Υποβολι τθσ ωορολογικισ διλωςθσ τθσ εταιρείασ ςασ εντόσ τθσ 

κακοριςμζνθσ προκεςμίασ 

 

 

 

 

 

3.2 Κίνθτρα για ίδρυςθ επιχείρθςθσ 
 

 Εταιρικόσ ωόροσ ειςοδιματοσ επί των κακαρϊν κερδϊν 12,5% 

 0% ωόροσ επί των μεριςμάτων ι των πλθρωμϊν τόκων ςε πρόςωπα που δεν 

είναι κάτοικοι τθσ Κφπρου 

 0% ωορολόγθςθ των μεριςμάτων και μθ παρακράτθςθ ωόρου για 

δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (royalties) αναωορικά με τθ χριςθ των 

δικαιωμάτων εκτόσ Κφπρου 

 Ευνοϊκι μεταχείριςθ των ηθμιϊν 

 Συμωωνίεσ αποωυγισ διπλισ ωορολογίασ (Σ.Α.Δ.Φ.) με πάνω από 46 χϊρεσ 

 Μθ επιβολι ωόρου επί των κερδϊν από αναδιοργανϊςεισ 

 Αωορολόγθτοσ επαναπατριςμόσ κερδϊν και κεωαλαίου 

 100% ζλεγχοσ και διακυβζρνθςθ από τον Ζλλθνα επιχειρθματία  

 Χαμθλότερα νομικά, λογιςτικά και ελεγκτικά ζξοδα (ακόμθ και κάτω του 50% 

ςυγκριτικά με τισ ανάλογεσ ελλθνικζσ υπθρεςίεσ) 

 Χαμθλότεροσ ςυντελεςτισ ΦΡΑ ςτθν Ευρϊπθ (19%) 

 Λςχφουν επίςθσ μειωμζνοι ςυντελεςτζσ ΦΡΑ 9% και 5%, όπωσ και μθδενικόσ 

ςυντελεςτισ ΦΡΑ πάνω ςε ςυγκεκριμζνα αγακά και υπθρεςίεσ. Επίςθσ 0% 

ωόροσ κεωαλαιουχικϊν κερδϊν για τθν πϊλθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ εκτόσ 

Κφπρου. (https://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/708476) 

 

Θ Κφπροσ, αποτελϊντασ το τρίτο μεγαλφτερο νθςί τθσ Μεςογείου, βρίςκεται ςτο 

ςταυροδρόμι τριϊν θπείρων – τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αςίασ και τθσ Αωρικισ – και πολφ 

κοντά ςτουσ εμπορικοφσ δρόμουσ που ςυνδζουν τθν Ευρϊπθ με τον Αραβικό κόςμο 

και τθ Μζςθ Ανατολι. 

Θ Κφπροσ ζχει ζκταςθ 9.251 τ.χλμ και ο πλθκυςμόσ τθσ υπολογίηεται ςε 850.000, με 

το 80% να είναι ελλθνικισ καταγωγισ.  

https://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/708476
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Ρθγι: www.epixeiro.gr 

 

Θ Κφπροσ αναγνωρίηει τθν ςθμαςία των τθλεπικοινωνιϊν και ζχει επενδφςει 

ςθμαντικά χρθμαιτκά ποςά ςε αυτό τον τομζα. Είναι μία από τισ πλζον 

αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ςε αυτό τον τομζα. Πλεσ οι τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ 

προςωζρονται με αξιοποίθςθ των τελευταίων ςυςτθμάτων και εωαρμογϊν τθσ 

τεχνολογίασ. 

Θ ωιμθ τθσ Κφπρου ωσ Διεκνζσ Επιχειρθματικό Κζντρο δεν οωείλεται μόνο ςτθν 

γεωγραωικι τθσ κζςθ. Θ προνομιακι νομοκεςία, θ εξαιρετικι υποδομι και τα 

χαμθλά κόςτθ για ίδρυςθ και λειτουργία εταιρειϊν, δθμιουργοφν ζνα ιδανικό 

περιβάλλον για τισ επιχειριςεισ διεκνϊν δραςτθριοτιτων. 

Βάςει των πιο πάνω παραγόντων, θ Κφπροσ παρζχει ζνα ιδανικό περιβάλλον για τθν 

εγγραωι επιχειριςεων με πλεονεκτιματα απαράμιλλα με άλλεσ χϊρεσ. 

Η Κφπροσ ζχει υπογράψει ζνα μεγάλο αρικμό ςυμβάςεων αποφυγισ διπλισ 

φορολογίασ με χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα, θ Ρωςία, θ Αγγλία, θ Κίνα και θ Ινδία, 

παρζχοντασ τα εργαλεία και τισ ευκαιρίεσ για τον καλφτερο δυνατό φορολογικό 

προγραμματιςμό. (https://www.nbg.com.cy/trapezikes-lisis/diefthinsi-diethnon-

ergasion/kipros-os-epichirimatiko-kentro/) 

 

 

 

 

https://www.nbg.com.cy/trapezikes-lisis/diefthinsi-diethnon-ergasion/kipros-os-epichirimatiko-kentro/
https://www.nbg.com.cy/trapezikes-lisis/diefthinsi-diethnon-ergasion/kipros-os-epichirimatiko-kentro/
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3.3 Δθμόςιο Χρζοσ 
 

 

 

 

 

 

 

Στα €24,56 διςεκατομμφρια εκτοξεφτθκε ςτο τζλοσ Απριλίου το δθμόςιο χρζοσ τθσ 

Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, ςφμωωνα με τα ςτοιχεία τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ, 
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αντανακλϊντασ τισ μεγάλεσ πράξεισ δανειςμοφ που πραγματοποιικθκαν για τθν 

αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ πανδθμίασ του κορονοϊοφ. 

Ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ το δθμόςιο χρζοσ ανζρχεται πλζον ςτο 113% από 95,5% που 

ιταν τζλοσ του 2019. Το Υπουργείο Οικονομικϊν ξεκίνθςε το ζτοσ με μία πράξθ 

δανειςμοφ φψουσ €1,75 δις, τα οποία χρθςιμοποιικθκαν για αποπλθρωμι του 

δανείου του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου (ΔΝΤ) και για ενίςχυςθ του 

αποκεματικοφ ρευςτϊν διακεςίμων. Θ πορεία του χρζουσ ιταν ςτακερά πτωτικι, 

με τισ αρχικζσ προβλζψεισ του ΥΡΟΛΚ να εκτιμοφν ότι με τθ ςυνζχιςθ των υψθλϊν 

ρυκμϊν ανάπτυξθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν πολιτικι δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ το 

δθμόςιο χρζοσ ωσ προσ το ΑΕΡ κα υποχωροφςε ωζτοσ ςτο 91%. 

Ραρϋ όλα αυτά ο κορονοϊόσ, τα μζτρα προςταςίασ κατά τθσ εξάπλωςθσ τθσ νόςου, 

το ςυνεπαγόμενο δίμθνο lockdown, ςε ςυνδυαςμό με τα δθμοςιονομικά πακζτα 

ςτιριξθσ τθσ οικονομίασ επζωεραν μια ςθμαντικι αλλαγι ςτα ςχζδια. Ζτςι το 

κράτοσ προχϊρθςε ςε δφο ζκτακτεσ πράξεισ δανειςμοφ, προκειμζνου να ενιςχφςει 

τα ρευςτά τθσ διακζςιμα, για να είναι ςε κζςθ να ςτθρίξει τθν πραγματικι 

οικονομία, τθν απαςχόλθςθ και το διακζςιμο ειςόδθμα των εργαηομζνων. 

Στισ αρχζσ Απριλίου, το Υπουργείο Οικονομικϊν άντλθςε €3,0 διςεκατομμφρια με 

δφο πράξεισ δανειςμοφ, με ζκδοςθ δφο ομολόγων ςτισ διεκνείσ αγορζσ (€1,75 δις) 

και ζνα εγχϊριο ομόλογο φψουσ €1,25 δις. Συνολικά, θ άντλθςθ ρευςτότθτασ μζςω 

των εκδόςεων ευρωπαϊκϊν μεςοπρόκεςμων ομολόγων και του εγχϊριου ομολόγου 

από τισ αρχζσ του 2020 ανιλκε ςε €4,75 δις μζχρι και τον Απρίλιο. Τα χριματα αυτά 

κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςτιριξθ των ειςοδθμάτων των επιχειριςεων και των 

αυτοτελϊσ εργαηομζνων, αλλά και των δθμοςίων οικονομικϊν, αωοφ λόγω του 

lockdown και των ωορολογικϊν μζτρων, το κράτοσ απϊλεςε μεγάλο μζροσ των 

προχπολογιηόμενων εςόδων του. 

Ταυτόχρονα μζροσ του δανειςμοφ κα πρζπει να παραμείνει ςτα δθμόςια ταμεία για 

ςκοποφσ κάλυψθσ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ του 

Γραωείου Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ. Ραράλλθλα, το ΥΡΟΛΚ ζχει ςυςςωρεφςει 

ςθμαντικά αποκεματικά τα οποία μποροφν να καλφψουν τόςο τισ δθμοςιονομικζσ 

ανάγκεσ όςο και τισ αυξθμζνεσ χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ μζχρι το τζλοσ του ζτουσ, 

αναλόγωσ τθσ πορείασ τθσ οικονομίασ μετά τθ χαλάρωςθ των περιοριςτικϊν 

μζτρων. 

 Ωσ αποτζλεςμα, το χρζοσ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ από περίπου €21 δις. ςτο τζλοσ 

Δεκεμβρίου, ξεπζραςε ςτα €24,5 δις ςτο τζλοσ Απριλίου. Με το βαςικό ςενάριο να 

προβλζπει ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομίασ με ρυκμό 7%, το ΥΡΟΛΚ εκτιμά πλζον ότι το 

δθμόςιο χρζοσ κα εκτοξευκεί ςτο 117% ςτο τζλοσ του χρόνου. Ωςτόςο, με βάςθ τισ 

εκτιμιςεισ του ΥΡΟΛΚ, όπωσ αυτζσ καταγράωονται ςτο πρόγραμμα ςτακερότθτασ, θ 

ανοδικι πορεία του χρζουσ αναμζνεται να περιοριςτεί ςτο 2020, κακϊσ θ 
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επιςτροωι τθσ ανάπτυξθσ το 2021 εκτιμάται ότι κα περιορίςει τον δείκτθ χρζουσ ωσ 

προσ το ΑΕΡ ςτο 103%. (https://www.capital.gr/diethni/3458265/kupros-sta-upsi-

to-dimosio-xreos-logo-koronoiou) 

 

Σφµωωνα µε τα επικαιροποιθµζνα ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ 

(Eurostat) για τουσ Εκνικοφσ Λογαριαςµοφσ, το κατά κεωαλιν ΑΕΡ τθσ Κφπρου το 

2013 ανιλκε ςτα €23600, ποςοςτό που αγγίηει το 89% του µζςου όρου τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των 28 (ΕΕ28) και ςτο 83% του µζςου όρου τθσ Ευρωηϊνθσ. 

Σφµωωνα µε τα ίδια ςτοιχεία, ςτθν Ελλάδα, το 2013 το κατά κεωαλιν ΑΕΡ ςε όρουσ 

αγοραςτικισ δφναµθσ ανιλκε ςτα €19300, ι ςτο 73% του µζςου όρου τθσ ΕΕ28 και 

ςτο 67% τθσ Ευρωηϊνθσ. 

Το κατά κεωαλιν ΑΕΡ τθσ Κφπρου µειϊκθκε ακροιςτικά κατά 15,8% κατά τθν 

περίοδο 2008-2013. Το ποςοςτό αυτό αποτελεί τθ δεφτερθ πιο µεγάλθ µείωςθ ςτο 

πραγµατικό κατά κεωαλιν ΑΕΡ, µετά τθν Ελλάδα που ςθµείωςε µείωςθ 28,9% τθν 

ίδια περίοδο. Σε ςφγκριςθ µε άλλα κράτθ µζλθ που πζραςαν από τθ διαδικαςία 

µακροοικονοµικοφ προγράµµατοσ, τθν περίοδο 2008-2013 ςτθν Ρορτογαλία το 

κατά κεωαλιν ΑΕΡ ςε πραγµατικοφσ όρουσ µειϊκθκε ακροιςτικά κατά 6,5%, ενϊ 

ςτθν Λρλανδία κατά 11%. Σθµειϊνεται ότι από το 2ο τρίµθνο του 2013, θ κυπριακι 

οικονοµία καταγράωει τάςεισ ανάκαµψθσ όπωσ αποτυπϊνεται ςτο πιο κάτω 

διάγραµµα: 

 

 

(http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/44/docs/kata_kef_aep_15.

pdf) 

 

https://www.capital.gr/diethni/3458265/kupros-sta-upsi-to-dimosio-xreos-logo-koronoiou
https://www.capital.gr/diethni/3458265/kupros-sta-upsi-to-dimosio-xreos-logo-koronoiou
http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/44/docs/kata_kef_aep_15.pdf
http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/44/docs/kata_kef_aep_15.pdf
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3.4 Οι μεγαλφτερεσ ξζνεσ επενδφςεισ που ζγιναν ςτθν Κφπρο 
 

Από το 2013 πολλζσ ιταν οι ξζνεσ εταιρείεσ που ζδωςαν ψιωο εμπιςτοςφνθσ ςτθν 

κυπριακι οικονομία, προχωρϊντασ ςε ςθμαντικζσ επενδφςεισ εκατ. ευρϊ.  

 

Ενδεικτικά παρακάτω αναωζρονται οι μεγαλφτερεσ από αυτζσ: 

 

3CX 

 

Το 3CX είναι μια ανοιχτι πλατωόρμα για Windows, Linux και Cloud. Ζχει επιλεγεί 

από κορυωαίεσ εταιρείεσ και οργανιςμοφσ παγκοςμίωσ με ςκοπό να καλφψει τισ 

απαιτιςεισ των ενοποιθμζνων επικοινωνιϊν και τθλεωωνίασ. Ανάμεςα ςτουσ 

μεγαλφτερουσ πελάτεσ τθσ είναι οι εταιρείεσ Boeing, Hugo Boss, City of Vienna, 

McDonald's, Wilson Sports, Intercontinental Hotels & Resorts, Harley Davidson και 

MIT. Θ 3CX ζχει περιςςότερουσ από 250.000 πελάτεσ παγκοςμίωσ και 

περιςςότερουσ από 10.000 ςυνεργάτεσ. 

Tο 2018, θ εταιρεία άνοιξε το κεντρικά τθσ γραωεία ςτθ Λευκωςία. Το βραβευμζνο 

κτιριο, με εγκαταςτάςεισ τελευταίασ τεχνολογίασ, είναι εκεί που θ εταιρεία 

προτίκεται να αναπτυχκεί και να ανεβάςει το εμπορικό ςιμα και το προϊόν 3CX ςε 

νζα επίπεδα. 

 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

 

Μετά τθν χρθματοπιςτωτικι και τραπεηικι κρίςθ του 2013, θ Τράπεηα Κφπρου και θ 

Ελλθνικι Τράπεηα ανακεωαλαιοποιικθκαν μζςω ειςροισ ξζνων επενδφςεων. Επί 

του παρόντοσ, οι ακόλουκοι μζτοχοι κατζχουν πάνω από το 5% του εκδομζνου 

μετοχικοφ κεωαλαίου των Τραπεηϊν. 

 

 

MONACO TELECOM 
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Θ Monaco Telecom είναι ο τθλεπικοινωνιακόσ πάροχοσ του Ρριγκιπάτου του 
Μονακό, παρζχοντασ υπθρεςίεσ ςτακερισ τθλεωωνίασ, διαδικτφου, τθλεόραςθσ, 
κινθτισ τθλεωωνίασ, κακϊσ και διεκνι ςφνδεςθ δεδομζνων, υπθρεςίεσ housing και 
cloud, αναπτφςςοντασ μια ιςχυρι τεχνολογικι προςζγγιςθ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ. Ο 
Γάλλοσ διςεκατομμυριοφχοσ Xavier Niel κατζχει το 51% τθσ εταιρείασ, ενϊ το 
υπόλοιπο 49% κατζχεται από το Ρριγκιπάτο του Μονακό. Σφμωωνα με τα 
οικονομικά αποτελζςματα τθσ εταιρείασ, το 2017 τα ζςοδά τθσ ανιλκαν ςε €149 
εκατ., ενϊ τα κακαρά κζρδθ ανιλκαν ςε €53 εκατ. 

Σε ότι ςχετίηεται με τον τομζα τθσ Κφπρου, το 2018, κατζβαλε €260 εκατ. ςτον όμιλο 
MTN να αποκτιςει το 100% του μεριδίου τθσ κυγατρικισ του ςτθν Κφπρο. 

 

DP World 

 
Θ DP World διαχειρίηεται και λειτουργεί το Τερματικό Ρολλαπλϊν Χριςεων και του 
Επιβατικοφ Τερματικοφ ςτο Λιμάνι Λεμεςοφ, το κφριο εμπορικό λιμάνι του νθςιοφ 
για εμπορικοφσ και κρουαηιερόδρομουσ. Τον Απρίλιο του 2016, θ DP World και ο 
τοπικόσ εταίροσ τθσ, G.A.P.Vassilopoulos Group, ςφνθψαν μία 25ετι ςφμβαςθ 
παραχϊρθςθσ με τθν κυπριακι κυβζρνθςθ. Οι δραςτθριότθτεσ του τερματικοφ 
ςτακμοφ περιλαμβάνουν το break-bulk, το γενικό ωορτίο, το ro-ro, το πετρζλαιο & 
το ωυςικό αζριο και υπθρεςίεσ για κρουαηιερόπλοια. Θ DP World διακζτει ζνα 
χαρτοωυλάκιο 77 τερματικϊν ςε 40 χϊρεσ και ζξι θπείρουσ με ςθμαντικι παρουςία 
τόςο ςτισ αγορζσ υψθλισ ανάπτυξθσ όςο και ςτισ ϊριμεσ αγορζσ. 

Θ DP World, θ οποία διαχειρίηεται και λειτουργεί το τερματικό γενικοφ ωορτίου 
πολλαπλϊν χριςεων, και θ Eurogate, θ οποία διαχειρίηεται και λειτουργεί το 
τερματικό ςτακμό εμπορευματοκιβωτίων, ςυμωϊνθςαν ςτθν καταβολι €1,9 δις. 
για τθν περίοδο διαχείριςθσ 25 ετϊν. 

 
FATTAL HOTEL GROUP 

 
Ο David Fattal ίδρυςε τον όμιλο Fattal ςτο Λςραιλ το 1998, με το Le Meridien Eilat να 
γίνεται το πρϊτο του ξενοδοχείο. Ο Πμιλοσ ειδικεφεται ςε τουριςτικά κζρετρα, 
ξενοδοχεία πόλθσ και αεροδρομίων και ςιμερα διακζτει πάνω από 125 ακίνθτα 
ςτθν Αυςτρία, το Βζλγιο, τθν Τςεχικι Δθμοκρατία, τθ Γερμανία, τθν Ουγγαρία, το 
Λςραιλ, τθν Λταλία, τθν Λςπανία, τθν Ελβετία, το Θνωμζνο Βαςίλειο και τϊρα τθν 
Κφπρο. Τον Μάρτιο του 2017, ο Πμιλοσ λάνςαρε το Fattal Hotel Management Cyprus 
Ltd, μζςω του οποίου απζκτθςε τα πρϊτα τρία ξενοδοχεία τεςςάρων αςτζρων ςτθν 
Ράωο: το Laura Beach & Splash Resort, το Cypria Maris Beach Hotel & Spa και το 
Sentido Cypria Bay. 
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Θ απόκτθςθ των τριϊν ξενοδοχείων ςτθν Ράωο ανιλκε ςτα €80 εκατ.  

 

 
EMERALD COAST PROPERTIES 

 
Θ Emerald Coast Properties Ltd ιδρφκθκε το 2006 από εξζχοντεσ ϊςουσ επενδυτζσ 
που προςελκφονται από τθν ελκυςτικότθτα και τισ δυνατότθτεσ τθσ Κφπρου ςτον 
χϊρο των διεκνϊν επιχειρθματικϊν υπθρεςιϊν. Ο Roman Nikitin, ο κφριοσ μζτοχοσ 
τθσ Emerald Coast Properties (ιδιοκτιτθσ του ξενοδοχείου κατά 75%), αγόραςε το Le 
Meridien Limassol Spa & Resort το 2013, αποωαςίηοντασ να κάνει μια πλιρθ 
ανακαίνιςθ και rebranding. Το κζρετρο ζχει μετονομαςτεί ςε Parklane και αποτελεί 
μζροσ τθσ Luxury Collection από το Starwood. 
Το ζργο, ςχεδιαςμζνο από το Harrods Design Studio, ζχει εκτιμϊμενο κόςτοσ πζραν 
των €100 εκατ. 

TEMPO 

 
Θ Tempo είναι μια από τισ μεγαλφτερεσ εγκατεςτθμζνεσ εταιρείεσ παραγωγισ 
ποτϊν ςτο Λςραιλ. Το 2005, ο όμιλοσ Heineken NV απζκτθςε το 40% τθσ Tempo, 
παρζχοντασ κίνθτρα για περαιτζρω επζκταςθ ςτθν ιςραθλινι αγορά. Θ Tempo 
ςθμείωςε κφκλο εργαςιϊν €262,5 εκατ. το 2015, ενϊ τα κζρδθ για το ίδιο ζτοσ 
ανιλκαν ςε €18 εκατ. 
 
Το 2017 άρχιςε να λειτουργεί ςτθν Κφπρο, αντιπροςωπεφοντασ μάρκεσ όπωσ θ 
Heineken, Murphy's και Goldstar, κακϊσ και τα εμπορικά ςιματα τθσ Pernod Ricard, 
όπωσ το Chivas Regal, το Havana Club και πολλά άλλα.  

ATTERBURY GROUP 

 
Λδρφκθκε το 1994 και είναι μια νοτιοαωρικανικι εταιρεία ακινιτων που εςτιάηει 
ςτθν ανάπτυξθ εμπορικϊν κζντρων και εμπορικϊν κτθρίων. Ζχει επεκτακεί ςε 
αρκετζσ άλλεσ χϊρεσ τθσ Αωρικισ και, πιο πρόςωατα, ςτθν Ευρϊπθ μζςω τθσ 
Atterbury Europe, ζχοντασ ιδθ επιτφχει μια επιτυχθμζνθ ανάπτυξθ ςτο Εδιμβοφργο. 

Πςον αωορά τθν Κφπρο, το 2015, απζκτθςε το Εμπορικό Ράρκο Σιακόλα, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Mall of Cyprus και του Mall of Engomi, ζναντι €193 εκατ. 

 

LEBANESE HOLDING M. SEHNAOUI SAL (HMS) 

 
Για πάνω από 30 χρόνια, ο Maurice Sehnaoui υπιρξε πρωτοπόροσ ςτον τραπεηικό 
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τομζα του Λιβάνου και ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτθν οικονομία του Λιβάνου, μζςω 
τθσ δζςμευςισ του να ςτθρίηει τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, τθν ενδυνάμωςθ των 
γυναικϊν και τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ. 

 
Το 2016, θ εταιρεία και άλλοι επενδυτζσ κατζβαλαν €40 εκατ. για να αγοράςουν τθν 
Τράπεηα Ρειραιϊσ (Κφπρου), θ οποία μετονομάςτθκε ςε Astrobank. Το 2019, θ 
Astrobank απζκτθςε τθν USB Bank PLC για τα €40,2 εκατ. 

ΚΛΑΒΕΝΙΣΗ 

 
Η αλυςίδα υπεραγορϊν ανικει ςτον ελλθνικό όμιλο κλαβενίτθ, ο οποίοσ 
απαςχολεί 25.000 εργαηόμενουσ και διακζτει 520 καταςτιματα ςτθν Ελλάδα και 
τθν Κφπρο. Οι ιδιοκτιτεσ κζλουν να διατθριςουν τθν κουλτοφρα μιασ 
οικογενειακισ επιχείρθςθσ ςτα καταςτιματα, διατθρϊντασ τισ τιμζσ χαμθλζσ και 
βελτιϊνοντασ τισ υπθρεςίεσ. 
Σο 2016, ο κλαβενίτθσ ανζλαβε τθ λειτουργία των υπεραγορϊν Carrefour και ςτισ 
δφο χϊρεσ και λειτουργεί επί του παρόντοσ 18 καταςτιματα ςτθν Κφπρο. 

IRON MOUNTAIN INC. 

 
Θ Iron Mountain Incorporated είναι μια παγκόςμια επιχείρθςθ αωιερωμζνθ ςτθν 
αποκικευςθ διςεκατομμυρίων αξιόλογων περιουςιακϊν ςτοιχείων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των κρίςιμων επιχειρθματικϊν πλθροωοριϊν, των 
εξαιρετικά ευαίςκθτων δεδομζνων και των πολιτιςτικϊν και ιςτορικϊν 
αντικειμζνων. Ραρζχει λφςεισ που περιλαμβάνουν διαχείριςθ πλθροωοριϊν, 
ψθωιακό μεταςχθματιςμό, αςωαλι αποκικευςθ, αςωαλι καταςτροωι, κακϊσ και 
κζντρα δεδομζνων, υπθρεςίεσ cloud και αποκικευςθ τζχνθσ και logistics. 
Το 2017, θ Iron Mountain επζλεξε τθν Fileminders Ltd, θγζτιδα ςτθ Διαχείριςθ 
Ρλθροωοριϊν ςτθν Κφπρο, ωσ υποψιωια για εξαγορά και, μετά από μια 
επιτυχθμζνθ διαδικαςία due diligence, θ ίδρυςθ τθσ Iron Mountain Cyprus ζχει 
αποδειχκεί θ ςτακερι εκτζλεςθ του ςτρατθγικοφ παγκόςμιου ςχεδίου ανάπτυξθσ 
τθσ εταιρείασ. 

MEDICOVER 

 
Θ Medicover είναι ζνασ κορυωαίοσ διεκνισ πάροχοσ υπθρεςιϊν υγείασ και 
διαγνωςτικϊν υπθρεςιϊν. Λδρφκθκε το 1995 ανταποκρινόμενο ςτθν αυξανόμενθ 
ηιτθςθ για υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ υγείασ ςτθν Ρολωνία και επεκτάκθκε ςε 
άλλεσ χϊρεσ, ικανοποιϊντασ παρόμοιεσ ανάγκεσ. Θ Medicover παρζχει ζνα ευρφ 
ωάςμα υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ μζςω ενόσ εκτεταμζνου δικτφου 
περιπατθτικϊν κλινικϊν, νοςοκομείων, εγκαταςτάςεων ειδικισ ωροντίδασ και 
εργαςτθρίων. 
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Το 2018 θ Medicover επζνδυςε €9 εκατ. ςτθν NIPD Genetics ενιςχφοντασ ζτςι τθν 
ζρευνα τθσ κυπριακισ εταιρείασ ςε νζεσ υπθρεςίεσ και προϊόντα, κακϊσ και τθν 
περαιτζρω εμπορευματοποίθςθ των NIPD Genetics προϊόντων ςε νζεσ αγορζσ, όπου 
θ Medicover διαχειρίηεται νοςοκομεία και εργαςτιρια. 

 

GALLILEO GLOBAL EDUCATION 

 
Το Galileo Global Education είναι ζνασ κορυωαίοσ διεκνισ πάροχοσ τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ με προςωορά που εκτείνεται από τισ εωαρμοςμζνεσ τζχνεσ, τθ μόδα, 
τον ςχεδιαςμό και το ψθωιακό/διαδικτυακό χϊρο ςτισ επιχειριςεισ και τθν ιατρικι. 
Είναι θ μεγαλφτερθ ομάδα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Ευρϊπθσ, όςον αωορά 
τόςο τθ γεωγραωικι εξάπλωςθ όςο και το εφροσ τθσ προςωοράσ, και αποτελεί 
μζροσ του Providence Equity, ενόσ διεκνοφσ ταμείου που διαχειρίηεται περιουςιακά 
ςτοιχεία αξίασ άνω των 50 δις. δολαρίων. 

Τον Λανουάριο του 2018, το Galileo Global Education απζκτθςε το Ευρωπαϊκό 
Ρανεπιςτιμιο Κφπρου από τθν Laureate Education, Inc. Ζναντι €225 εκατ. 

JIM CHANG GLOBAL INVESTMENTS 

 
Ο Πμιλοσ Jim Chang Global Holding ιδρφκθκε από Κινζηουσ επενδυτζσ ςτθν Κφπρο 
για να δθμιουργιςει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα βιομθχανικϊν υπθρεςιϊν μζςω 
ξενοδοχείων, ακινιτων, τουριςμοφ, εκπαίδευςθσ, διαχείριςθσ ακινιτων και 
χρθματοοικονομικισ ολοκλιρωςθσ. Ο Πμιλοσ ςυνεργάςτθκε με τθν κυπριακι 
εταιρεία καταςκευισ και ανάπτυξθσ ακινιτων Giovani Group για το πολυτελζσ 
ξενοδοχείο πζντε αςτζρων Sun City. 

Ο Πμιλοσ επενδφει €50 εκατ. για τθ χρθματοδότθςθ τθσ ανζγερςθσ του Sun City 
Hotel. 

SYNLAB 

 
Θ Synlab προςωζρει πλιρθ ςειρά ιατρικϊν εργαςτθριακϊν υπθρεςιϊν για τθν 
εξάςκθςθ των ιατρϊν, των κλινικϊν και τθσ ωαρμακοβιομθχανίασ. Ο όμιλοσ Synlab 
κατζχει θγετικι κζςθ ςτθν ευρωπαϊκι αγορά εργαςτθριακϊν υπθρεςιϊν για τθν 
ιατρικι, εςτιάηοντασ ςτθν εωαρμογι καινοτόμων μεκόδων εργαςτθριακισ ιατρικισ 
και ςτθ δικτφωςθ ειδικϊν διαγνωςτικϊν ικανοτιτων. 

Θ Synlab απζκτθςε το Medilab Ltd, ζνα κλινικό εργαςτιριο με ςχεδόν 40 χρόνια 
ιςτορίασ ςτθν Κφπρο. Θ Medilab Ltd μετονομάςτθκε ςε Synlab Cyprus και αποτελεί 
πλζον μζροσ τθσ Synlab International Gmbh, ειςάγοντασ διεκνείσ πρακτικζσ και 
τεχνογνωςία από όλθ τθν Ευρϊπθ. 
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ALF MIZZI & SONS LTD 

 
Θ Alf Mizzi & Sons Ltd είναι μια κορυωαία εταιρεία τθσ Μάλτασ που 
δραςτθριοποιείται ςε διάωορουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των FMCG, catering και λιανικισ, με παρουςία ςε διάωορεσ χϊρεσ. Ο Πμιλοσ 
βρίςκεται πίςω από το Homemate που άνοιξε ςτθ Λευκωςία τον περαςμζνο 
Νοζμβριο και τϊρα ψάχνει για ζνα νζο χϊρο ι κατάςτθμα για να δθμιουργιςει ζνα 
δεφτερο Homemate ςτθ Λεμεςό. 

Το 2018 ο όμιλοσ απζκτθςε τον χϊρο του πρϊθν Ellinas DIY ςτθ Λακατάμια, 
λανςάροντασ το Homemate ςτθν Κφπρο. 
 
MOTOR OIL, CORINTH REFINERIES Α.Ε. 

 
Θ Motor Oil, Corinth Refineries Α.Ε. είναι πετρελαϊκι εταιρία με ζδρα τθν Ελλάδα, 
με αντικείμενο τθν εμπορία πετρελαίου. Αποτελεί θγετικι δφναμθ ςτον τομζα τθσ 
ςτθ Νότια Ευρϊπθ και τθ Μεςόγειο και διακζτει μια αξιόπιςτθ και οικονομικά 
προςιτι προςωορά ενζργειασ. 
Το 2016, θ 100% κυγατρικι τθσ Coral Α.Ε. εξαγόραςε το 100% των μετοχϊν τθσ 
Lukoil Cyprus Limited, αποκτϊντασ 31 πρατιρια βενηίνθσ τθσ Lukoil ςτθν Κφπρο, 
ζναντι €10 εκατ., μετονομάηοντάσ τα με το εμπορικό ςιμα Shell. 

VTTI 

 
Θ VVTI (Vitol Tank Terminals International B.V.) είναι μζλοσ του Ομίλου Vitol, ενόσ 
από τουσ μεγαλφτερουσ ανεξάρτθτουσ εμπόρουσ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ. Τον 
Νοζμβριο του 2014, το τερματικό VTTV, που ςχεδιάςτθκε και καταςκευάςτθκε από 
τθν VTTI, άνοιξε ςτο Βαςιλικό, ωσ ο πρϊτοσ ςτακμόσ του είδουσ αυτοφ ςτθν 
Ανατολικι Μεςόγειο, που ςυνδζει τθν Ευρϊπθ και τθ Μαφρθ Κάλαςςα με αγορζσ 
ςτθ Μζςθ Ανατολι και τθν Αςία. 

Θ επζνδυςθ φψουσ €300 εκατ. τθσ εταιρείασ ςτο τερματικό αποκικευςθσ και ςτισ 
εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ πετρελαίου ςτο Βαςιλικό βοικθςε τθν Κφπρο να μπει 
ςτον παγκόςμιο ενεργειακό χάρτθ. Τθν εποχι εκείνθ ιταν θ μεγαλφτερθ ξζνθ 
επζνδυςθ ςτθ χϊρα. 

GEMINI REAL ESTATE 

 
Θ Gemini Real Estate είναι κυγατρικι τθσ Gemini, μιασ εταιρείασ διαχείριςθσ 
περιουςιακϊν ςτοιχείων, ςτθν οποία ανατζκθκε από  τθν οικογζνεια του Naguib 
Sawiris να διαχειρίηεται το χαρτοωυλάκιο των διαωόρων περιουςιακϊν ςτοιχείων 
και επενδφςεων του. Θ εταιρεία επενδφει ςε ακίνθτα ςτθν Ευρϊπθ και αλλοφ, όπωσ 
θ Αίγυπτοσ, το Καηακςτάν και θ Γρενάδα. Θ μαρίνα τθσ Αγίασ Νάπασ, το κοινό όραμα 
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του αιγυπτιακοφ επενδυτι και του Κφπριου επιχειρθματία Γεραςίμου 
Καραμαντάνθ, είναι θ πιο ςθμαντικι ανάπτυξθ ςτθν περιοχι τθσ Αμμοχϊςτου. 
 
Θ Gemini Real Estate ζχει επενδφςει πάνω από €50 εκατ. ςτθν καταςκευι τθσ 
Μαρίνασ τθσ Αγίασ Νάπασ. 

 

PARIMATCH 

 
Ζνασ θγζτθσ ςτον κλάδο των ςτοιχθμάτων ςτθν περιοχι των Commonwealth of 
Independent States  (CIS), θ Parimatch ιδρφκθκε το 1994 και ςιμερα κεωρείται 
αξιόπιςτθ και καινοτόμοσ εταιρεία ςτοιχθμάτων, θ οποία επεκτείνεται ςυνεχϊσ ςε 
νζεσ αγορζσ. 
Το 2016, θ Parimatch ιταν ζτοιμθ να προωκιςει και να επεκτείνει τισ 
δραςτθριότθτζσ του και τθν επωνυμία τθσ ςτθν Ευρϊπθ, αποωαςίηοντασ να 
μεταωζρει τθν ζδρα τθσ ςτθν Κφπρο. Θ Parimatch Cyprus είναι από τισ λίγεσ 
εταιρείεσ που ζλαβαν άδεια από τθν Αρχι Στοιχθμάτων Κφπρου για διαδικτυακό 
ςτοίχθμα ςτθ χϊρα. 

 
MELCO 

 
Θ Melco Resorts & Entertainment Limited (NASDAQ: MLCO), είναι πρωτοπόρα 
εταιρεία ανάπτυξθσ, ιδιοκτθςίασ και διαχείριςθσ εγκαταςτάςεων παιγνίων καηίνο 
και καηίνο - κζρετρων ςτθν Αςία. Είναι ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ 
ολοκλθρωμζνουσ διαχειριςτζσ κζρετρων ςτον κόςμο και ιδιοκτιτθσ αλλά και 
πάροχοσ παιχνιδιϊν καηίνο και ψυχαγωγικϊν εγκαταςτάςεων ςε πολυάρικμεσ 
χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο. Το City of Dreams Mediterranean ςτθ Λεμεςό κα είναι το 
πρϊτο ολοκλθρωμζνο καηίνο τθσ Κφπρου και το μεγαλφτερο ςτθν Ευρϊπθ, το οποίο 
κα λειτουργιςει το 2021. 

Θ ςυνολικι επζνδυςθ τθσ Melco ςτο City of Dreams Mediterranean υπολογίηεται 
ςτα €550 εκατ. 

EUROGATE 

 
Θ Eurogate είναι θ μεγαλφτερθ εταιρεία εμπορευματοκιβωτίων ςτθν Ευρϊπθ και 
διαχειρίηεται περίπου 15 εκατομμφρια εμπορευματοκιβϊτια (TEU) ςε 12 
τερματικοφσ ςτακμοφσ ςτθ Γερμανία, τθν Λταλία, το Μαρόκο, τθν Ρορτογαλία, τθ 
ωςία και τθν Κφπρο. Θ εταιρεία απαςχολεί ςχεδόν 8.000 άτομα και ζχει ετιςιο 
κφκλο εργαςιϊν περίπου €600 εκατ. 

Μετά από μία αρχικι επζνδυςθ άνω των €30 εκατ. για τθν αναβάκμιςθ των 
υποδομϊν και των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτο λιμάνι τθσ Λεμεςοφ, θ Eurogate, 
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μαηί με τθν DP World Limassol, ςυμωϊνθςαν να πλθρϊςουν €1,9 δις. για τθν 
περίοδο διαχείριςθσ 25 ετϊν. Θ Eurogate διαχειρίηεται και λειτουργεί το τερματικό 
εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιοφ Λεμεςοφ. 

H&M 

 
Θ Hennes & Mauritz AB (H&M) είναι μια ςουθδικι πολυεκνικι εταιρεία ειδϊν 
ζνδυςθσ-λιανικισ που είναι γνωςτι για τα είδθ ζνδυςθσ ταχείασ μόδασ για άντρεσ, 
γυναίκεσ, ζωθβουσ και παιδιά. Θ H&M και οι ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ τθσ 
λειτουργοφν ςε 62 χϊρεσ με περιςςότερα από 4.500 καταςτιματα και από το 2015 
απαςχολεί περίπου 132.000 άτομα. 

Μετά από χρόνια αναμονισ, το πρϊτο κατάςτθμα τθσ H&M ςτθν Κφπρο, που 
βρίςκεται ςτθν οδό Λιδρασ ςτθ Λευκωςία, άνοιξε τισ πόρτεσ του το 2016.  

ASCENDIS 

 
Θ Ascendis Health είναι μια νοτιοαωρικανικι εταιρεία υγείασ και ευεξίασ που 
ιδρφκθκε το 2008 και είναι ειςθγμζνθ ςτον τομζα τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ του 
Χρθματιςτθρίου του Γιοχάνεςμπουργκ από τον Νοζμβριο του 2013. Το 2015 ο 
Πμιλοσ ξεκίνθςε μια διεκνι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ και απζκτθςε τζςςερισ 
επιχειριςεισ ςτθν Ευρϊπθ: τθ Farmalider ςτθν Λςπανία (2015), τθ Remedica ςτθν 
Κφπρο (2016), τθ Scitec ςτθν Ουγγαρία (2016) και τθν Sunwave Pharma ςτθ 
ουμανία (2017). Σιμερα θ Ascendis Health ζχει παγκόςμια εμβζλεια με γνωςτά 
εμπορικά ςιματα και προϊόντα που πωλοφνται ςε περιςςότερεσ από 120 χϊρεσ ςε 
όλεσ τισ θπείρουσ. 

Θ Remedica αποκτικθκε το 2016 από τθν Ascendis για το ποςό των €260 εκατ. και 
άλλα €75 εκατ. μετά από τρία χρόνια. 
(https://inbusinessnews.reporter.com.cy/business/property/article/212162/oi-
meglyteres-xenes-ependyseis-poy-egnan-stin-kypro) 

 

 

 

 

https://inbusinessnews.reporter.com.cy/business/property/article/212162/oi-meglyteres-xenes-ependyseis-poy-egnan-stin-kypro
https://inbusinessnews.reporter.com.cy/business/property/article/212162/oi-meglyteres-xenes-ependyseis-poy-egnan-stin-kypro
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3.5 Ποιοι τομείσ ελκφουν επενδφςεισ ςτθν Κφπρο 
 

Το επενδυτικό ενδιαωζρον ςτθν Κφπρο προζρχεται ςχεδόν αποκλειςτικά από τισ 

επιχειριςεισ που είναι ιδθ εγκατεςτθμζνεσ ςτο νθςί και μεταξφ όςων δεν ζχουν 

παρουςία ςτθ χϊρα το ποςοςτό περιορίηεται ςτο 4%. 7 ςτουσ 10 επενδυτζσ 

εμωανίηονται πρόκυμοι υπό προχποκζςεισ να επενδφςουν ςτθν Κφπρο.  

 

Ο κλάδοσ που κεντρίηει περιςςότερο το ενδιαωζρον των επενδυτϊν είανι θ 

δθμιουργία γραωείου πωλιςεων ι καταςτιματοσ (περιλαμβανομζνων των 

franchise). Λίγο πιο χαμθλά ςε ενδιαωζρον βρίςκονται το κομμάτι χρθματιςτθρίου 

ςυναλλάγματοσ και προϊόντων, ο τουριςμόσ και μετά ο καταςκευαςτικόσ τομζασ, με 

τελευταίεσ τισ επενδφςεισ ςτθ βιομθχανία και το Χρθματιςτιριο. Θ μικρι ςυμμετοχι 

μεταξφ των επενδυτικϊν ςχεδίων δραςτθριοτιτων ζνταςθσ κεωαλαίου και υψθλισ 

τεχνολογίασ δθμιουργεί μια ζντονθ ανθςυχία. Ενϊ αξιοςθμείωτο είναι ότι μόλισ το 

9% των ερωτθκζντων ςυμπεριλαμβάνουν τθ βιομθχανία ςτα επενδυτικά τουσ 

ςχζδια για τθν Κφπρο, ζναντι 30%  για το ςφνολο τθσ Ευρϊπθσ. 

 

Ρθγι: www.monopoli.gr 

 

Ανθςυχθτικό είναι και το ςχετικά χαμθλό ποςοςτό, μόλισ 8%, ςυμμετοχισ των 

ςχεδίων για επενδφςεισ ςε ζρευνα και ανάπτυξθ (R&D), ςε ςφγκριςθ με 22% ςτθν 

Ευρϊπθ. Ενϊ μόνο το 2%  των ερωτϊμενων εξετάηουν τθ δθμιουργία κεντρικϊν 

γραωείων ςτθν Κφπρο, ζναντι 7% ςτο ςφνολο τθσ Ευρϊπθσ, αλλά και 4% ςτο 

Θνωμζνο Βαςίλειο που ετοιμάηεται να αποχωρίςει από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
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Κορυωαίο πλεονζκτθμα τθσ χϊρασ αναδεικνφεται θ ποιότθτα ηωισ (περιβάλλον, 

δυνατότθτεσ αναψυχισ, πολιτιςμόσ), με το 85% να κεωροφν τθ χϊρα ελκυςτικι με 

βάςθ το κριτιριο αυτό. Ωςτόςο, πρζπει να ςθμειωκεί ότι το ποςοςτό για τθν Κφπρο 

ςυμπίπτει με εκείνο του Θνωμζνου Βαςιλείου, ενϊ χϊρεσ, όπωσ θ Μάλτα (88%) και 

θ Ρορτογαλία (90%), αξιολογοφνται επίςθσ πολφ κετικά. Στα κετικά τθσ χϊρασ 

ςυγκαταλζγονται το επίπεδο των δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ (70%) και 

οι υποδομζσ τθλεπικοινωνιϊν (67%). Ροςοςτά όμωσ που υςτεροφν ζναντι π.χ. τθσ 

Ρορτογαλίασ, τθσ Ολλανδίασ, τθσ Μάλτασ, τθσ Γερμανίασ και του Θνωμζνου 

Βαςίλειου. Σε χαμθλά επίπεδα, 62%, θ επιχειρθματικι κουλτοφρα και 

επιχειρθματικότθτα, θ εγχϊρια αγορά και θ δυνατότθτα ενίςχυςθσ τθσ 

παραγωγικότθτασ τθσ επιχείρθςθσ ςτθ Κφπρο. Ριο χαμθλά θ Ελλάδα ςτο 50%. 

 

Που εντοπίηονται τα αρνθτικά ςθμεία 

 

Αρνθτικι βακμολογία παίρνει θ Κφπροσ ςτθν πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ (25% 

τθ κεωροφν ελκυςτικι, ζναντι 65% που τθ κεωροφν λίγο ζωσ κακόλου ελκυςτικι), 

το γραωειοκρατικό και διοικθτικό περιβάλλον (37% ζναντι 57%), ενϊ κετικι 

βακμολογία παίρνει  θ ωορολογία των επιχειριςεων (65% ζναντι 15%). Το 

γραωειοκρατικό και διοικθτικό περιβάλλον ςυγκζντρωςε τισ περιςςότερεσ 

αρνθτικζσ απαντιςεισ του ςυνόλου του δείγματοσ (57%). Ππωσ ςθμειϊνεται, δεν 

μπορεί να παραβλζψει κάποιοσ το γεγονόσ ότι θ Κφπροσ δεν ζχει χερςαία ςφνορα 

και ότι 40% του εδάωουσ τθσ βρίςκεται κάτω υπό τουρκικι ςτρατιωτικι κατοχι. 

Πμωσ, το ότι μια ευρωπαϊκι χϊρα είναι νθςί (π.χ. Μεγάλθ Βρετανία και Μάλτα) δεν 

είναι κατ’ ανάγκθν αρνθτικόσ παράγοντασ.  

 

Το ότι θ Κφπροσ βρίςκεται κατά ςχεδόν το ιμιςυ υπό κατοχι δεν εμπόδιςε 

δυςτυχϊσ, τθν οφτωσ καλουμζνθ «ΤΔΒΚ» να προςελκφςει περίπου 500 ξζνουσ 

επενδυτζσ το πρϊτο εξάμθνο του 2019 (περίπου 3.000 το 2018). Αγοραςτζσ που 

επζνδυςαν ς’ ζνα παράνομο μόρωωμα. Συνεπϊσ, θ Κφπροσ ζχει ακόμα δρόμο να 

διανφςει για  να προςελκφςει ξζνεσ επενδφςεισ και να ενιςχφςει τθν οικονομικι τθσ 

ευθμερία. Στα κετικά, θ Κφπροσ προχϊρθςε ςτθ ωιλελευκεροποίθςθ των ξζνων 

άμεςων επενδφςεων (ΞΑΕ) τόςο για κοινοτικοφσ όςο και για μθ κοινοτικοφσ 

υπθκόουσ. Οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ απλοποιικθκαν και κανζνασ περιοριςμόσ δεν 

υπάρχει ςτουσ περιςςότερουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, όςον αωορά το ελάχιςτο 

επίπεδο των επενδφςεων ι το ποςοςτό ςυμμετοχισ αλλοδαπϊν. 
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Περικϊρια βελτίωςθσ 

 

Τθν περίοδο 2014 - 2018 οι κακαρζσ ειςροζσ των Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων (ΑΞΕ) 

ςτθν Κφπρο άγγιξαν τα 11 δις. ευρϊ, το 20% εκ των οποίων ςυνδζεται με το 

πρόγραμμα πολιτογραωιςεων και τθν κτθματαγορά, ενϊ το υπόλοιπο ποςοςτό 

αωορά τισ τράπεηεσ, τον τουριςμό. Ππωσ αναωζρει θ ζρευνα, τθν ίδια ςτιγμι, χϊρεσ 

μικρότερου  μεγζκουσ και πλθκυςμοφ, όπωσ θ Μάλτα (περίπου 440.000 κάτοικοι) 

ζχει ςθμειϊςει ζνα εντυπωςιακό ρεκόρ ςτθν προςζλκυςθ ξζνων επενδυτϊν, οι 

οποίοι ςυνεχίηουν να επανεπενδφουν ςτθν παραγωγι τθσ χϊρασ και ςτισ 

επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν. Αυτό επιτεφχκθκε κυρίωσ με τθν αλλαγι τθσ 

κφριασ βάςθσ τθσ βιομθχανίασ, δθλαδι με τθ μεταβολι από τον τομζα τθσ εργαςίασ 

– παραγωγισ, προσ ςτον τομζα τθσ γνϊςθσ και με τον τρόπο αυτό ςτθν προςζλκυςθ 

ξζνων άμεςων επενδφςεων (Α.Ξ.Ε.) από χϊρεσ όπωσ το Θνωμζνο Βαςίλειο, τθ 

Γερμανία, τθν Λταλία, τθ Γαλλία, τθν Λςπανία και τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Επιπλζον, 

οι άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ (ΑΞΕ) αποτελοφν τθ βαςικι κινθτιρια δφναμθ τθσ 

οικονομίασ τθσ Μάλτασ. Ζνα ςτακερό μακροοικονομικό περιβάλλον και θ χρθςτι 

διακυβζρνθςθ, που με τθ ςειρά τουσ ςυμπλθρϊνουν με επαρκι τρόπο το ευνοϊκό 

επιχειρθματικό κλίμα κάνουν τθ Μάλτα ζνα προςοδοωόρο προοριςμό για τουσ 

ξζνουσ επενδυτζσ. Οι επενδυτικζσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ επικεντρϊνονται κυρίωσ 

ςτον χϊρο του τουριςμοφ, των υπθρεςιϊν και του εμπορίου. Αυτζσ οι ευνοϊκζσ 

βιομθχανικζσ πολιτικζσ τθσ και το ανεπτυγμζνο επιχειρθματικό κλίμα αποτελοφν 

τουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ πάνω ςτουσ οποίουσ οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ ζχουν κτίςει 

τθν επιτυχία τουσ. (https://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/766991)  

 

 

https://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/766991
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3.6 τρατθγικζσ για τθν προςζλκυςθ ποιοτικϊν ξζνων 

επενδφςεων 

 
Ραρακάτω επιςθμαίνονται οι κυριότερεσ ςτρατθγικζσ προςζλκυςθσ ενδιαωζροντοσ 
για πραγματοποίθςθ ΑΞΕ: 
  
1) Διαμόρωωςθ ενόσ εκνικοφ brand που κα προςβλζπει ςτθν ενίςχυςθ τθσ εικόνασ 
τθσ χϊρασ και ςτθν ανάδειξθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ  
  
2) Ραροχι ανοικτϊν, διαωανϊν και αξιόπιςτων ςυνκθκϊν και διαδικαςιϊν για όλα 
τα είδθ επιχειριςεων, είτε ξζνων είτε εγχϊριων, ςυμπεριλαμβανομζνων: ευκολία 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, πρόςβαςθ ςε ειςαγωγζσ, ευζλικτθ αγορά 
εργαςίασ και προςταςία των 
δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 
  
3) Εντατικοποίθςθ των ενεργειϊν του Οργανιςμοφ Ρροϊκθςθσ Επενδφςεων (ΟΡΡ) 
για προϊκθςθ άμεςων ξζνων επενδφςεων. 
  
4) O Μθχανιςμόσ Ταχείασ Δραςτθριοποίθςθσ (ΜΤΔ) που εγκρίκθκε από το 
Υπουργικό Συμβοφλιο ςτισ 3 Σεπτεμβρίου 2020 ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ για 
περαιτζρω προςζλκυςθ ξζνων εταιρειϊν, κακϊσ και για ταχεία και αποτελεςματικι 
εξυπθρζτθςθ αιτθμάτων που λαμβάνονται από εταιρείεσ ξζνων χωρϊν για 
εγκατάςταςθ ςτθν Κφπρο κα ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθ προςζλκυςθ ξζνων 
επενδφςεων και ςτθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ οικοςυςτιματοσ. Επίςθσ, 
ειςιγθςθ είναι να εξεταςτεί όπωσ ο ΜΤΔ λειτουργεί όχι μόνο ωσ ςφνδεςμοσ μεταξφ 
ξζνων επενδυτϊν και εγχϊριασ οικονομίασ, αλλά και ωσ καταλφτθσ παρζχοντασ 
κορυωαία υποδομι και ζτοιμθ πρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνουσ εργαηόμενουσ, 
τεχνικοφσ, μθχανικοφσ και διαχειριςτζσ που μπορεί να απαιτοφνται για τθν 
προςζλκυςθ τζτοιων επενδφςεων. Επιπλζον, κα πρζπει να αςχολείται με τθ 
«ωροντίδα» μετά τθν επζνδυςθ, αναγνωρίηοντασ τα αποτελζςματα επίδειξθσ από 
ικανοποιθμζνουσ επενδυτζσ, τισ δυνατότθτεσ επανεπζνδυςθσ και τισ δυνατότθτεσ 
ανάπτυξθσ ςυμπλεγμάτων λόγω παρακολοφκθςθσ επενδφςεων. 
  
5) Δθμιουργία προγράμματοσ ανάπτυξθσ «προμθκευτι» για υποςτιριξθ τθσ 
διαδικαςίασ αντιςτοίχιςθσ μεταξφ ξζνου πελάτθ και τοπικοφ προμθκευτι. 
  
6) Ενκάρρυνςθ άμεςων ξζνων επενδυτϊν από Κφπριουσ τθσ Διαςποράσ. Οι 
ςυγκεκριμζνοι επιχειρθματίεσ είναι πιο πικανό να δθμιουργιςουν δεςμοφσ με 
εγχϊριεσ εταιρείεσ και να ςυμβάλουν ςτθ διεκνοποίθςθ τθσ χϊρασ υποδοχισ. 
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7) Ραραχϊρθςθ επιδοτιςεων/επιχορθγιςεων για επενδφςεισ ςε πάγια 
περιουςιακά ςτοιχεία που κα γίνουν το 2021 ωσ ποςοςτό του κόςτουσ 
  
8) Επανεξζταςθ ωορολογικϊν κινιτρων και ωορολογικϊν ελαωρφνςεων προσ 
επιχειριςεισ και επενδυτζσ: 

 Ραροχι ωορολογικϊν εκπτϊςεων (όπωσ για παράδειγμα θ νοθτι ζκπτωςθ 
τόκων για ειςαγωγι νζων κεωαλαίων υπό προχποκζςεισ) για όλα τα νζα 
κεωάλαια που επενδφονται ςτισ επιχειριςεισ για επζκταςθ των 
δραςτθριοτιτων τουσ. 

 Ραροχι ωορολογικϊν κινιτρων ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, όπωσ για 
παράδειγμα υψθλισ τεχνολογίασ κακϊσ και δραςτθριοτιτων ζρευνασ και 
καινοτομίασ με τθν δθμιουργία ερευνθτικϊν κζντρων ι επιχειρθματικϊν 
πάρκων που κα ςυμπεριλαμβάνουν: 
 

 Επιδοτοφμενθ μίςκωςθ κρατικισ γθσ 
 Επιχορθγιςεισ προσ υποςτιριξθ για απαςχόλθςθ και κατάρτιςθ (grants) ςε 

ςυνεργαςία με τθν Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΑΝΑΔ) 
Ραροχι αυξθμζνων πιςτϊςεων και ωορολογικϊν αωαιρζςεων ςτθν 
περίπτωςθ επενδφςεων για τθν ζρευνα και καινοτομία 

 Ειςαγωγι ωορολογικϊν και κινιτρων για επιχειριςεισ που 
εωαρμόηουν/επενδφουν ςε ωιλικι προσ το περιβάλλον τεχνολογία 
 

9) Επζκταςθ των ωορολογικϊν κινιτρων απαλλαγισ του 20% και 50% των 
προςωπικϊν ειςοδθμάτων από εργοδότθςθ ςτθ Δθμοκρατία ατόμων που δεν ιταν 
ωορολογικοί κάτοικοι Κφπρου πριν τθν ζναρξθ εργοδότθςθσ τουσ. 
  
10) Αυξθμζνα ωορολογικά κίνθτρα προσ τισ επιχειριςεισ για επενδφςεισ με ςκοπό 
τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και νεροφ (διπλαςιαςμόσ των ωορολογικϊν 
εκπτϊςεων). 
  
11) Αυξθμζνθ κεωαλαιουχικι ζκπτωςθ για μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ για 
βιομθχανικά και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ νοουμζνου ότι το δθμοςιονομικό κόςτοσ 
είναι εωικτό για το Κράτοσ. 
  
12) Αφξθςθ αποςβζςεων για εξοπλιςμό (επιταχυνόμενεσ αποςβζςεισ) που 
υποβοθκοφν τθν μετάβαςθ ςτθν ψθωιακι εποχι και τεχνολογία. 
  
13) Ανάπτυξθ δικτφων πζμπτθσ γενιάσ (5G) ςτθ Κφπρο. 
  
14) Δθμιουργία Εκνικοφ Χωρικοφ Ρλαιςίου για τθν βιομθχανία, που κα 
ενςωματϊνει Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν ανάπτυξθ Επιχειρθματικϊν Ράρκων.  
  
15) Απλοφςτευςθ και επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν χοριγθςθσ αδειϊν. 
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Ρθγι: www.nfantis.gr 

 
 
Μια άλλθ διάςταςθ που μπορεί να εξεταςτεί προσ τθν προςζλκυςθ ξζνων 
επενδφςεων είναι θ ελευκεροποίθςθ ςυγκεκριμζνων τομζων τθσ οικονομίασ και ο 
περιοριςμόσ μονοπωλιακϊν καταςτάςεων. Τζτοιεσ κινιςεισ οδθγοφν ςε αφξθςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ, ςτθν καλφτερθ κατανομι των διακζςιμων παραγωγικϊν 
ςυντελεςτϊν, ςε αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, ςτθν ενκάρρυνςθ ξζνων 
επενδφςεων, ςτθ διάχυςθ νζων τεχνολογιϊν, ςτθν άντλθςθ δθμοςίων εςόδων και 
ςτθ μείωςθ των δαπανϊν, ςτθν προςωορά υψθλότερθσ ποιότθτασ δθμοςίων 
αγακϊν 
προσ τουσ πολίτεσ, ςε χαμθλότερα τιμολόγια, και κατ’ επζκταςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
εγχϊριασ παραγωγισ και τθσ απαςχόλθςθσ. 
(https://inbusinessnews.reporter.com.cy/financials/cyprus/article/262847/soak-15-
eisigseis-ga-proselkysi-xenon-ependyseon) 
 

 

 

 

https://inbusinessnews.reporter.com.cy/financials/cyprus/article/262847/soak-15-eisigseis-ga-proselkysi-xenon-ependyseon
https://inbusinessnews.reporter.com.cy/financials/cyprus/article/262847/soak-15-eisigseis-ga-proselkysi-xenon-ependyseon
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3.7 Ελκυςτικότθτα τθσ Κφπρου ωσ προσ τθν εικόνα, τθν 

εμπιςτοςφνθ των επενδυτϊν και τθν ικανότθτά τθσ να 

παρζχει ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα για τισ ΑΞΕ 
 

  
 H αιςιοδοξία των επενδυτϊν για το πόςο ελκυςτικι κα παρουςιαςτεί θ χϊρα τα 
επόμενα χρόνια, είναι μεγάλθ. Ωςτόςο επιςθμαίνουν πωσ υπάρχουν περικϊρια 
βελτίωςθσ. 

 
 Ο κορωνοιόσ προκάλεςε ςθμαντικι μείωςθ των ζργων ΑΞΕ ςε ολόκλθρθ τθν 

Ευρϊπθ. Ραράλλθλα, οι επενδυτζσ υποςτθρίηουν ότι θ Κφπροσ παραμζνει 
ελκυςτικόσ επενδυτικόσ προοριςμόσ.  

 
 Οι επενδυτζσ με παρουςία ςτθν Κφπρο, ζχουν πολφ πιο ευνοϊκι γνϊμθ ςε 

ςφγκριςθ με αυτοφσ που δεν ζχουν παρουςία.  

 Θ ποιότθτα ηωισ, οι τθλεπικοινωνίεσ και θ ψθωιακι υποδομι κακϊσ και το 
ςτακερό πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον αποτελοφν κορυωαίουσ παράγοντεσ 
ελκυςτικότθτασ.  

 Επιπλζον υποςτιριξθ τθσ υψθλισ τεχνολογίασ και τθσ καινοτομίασ, των 
επενδφςεων ςε μεγάλα ζργα υποδομισ και αςτικά ζργα, και των 
μικρομεςαίων επιχειριςεων, αναδείχκθκαν ωσ τομείσ προτεραιότθτασ για 
τθν προςζλκυςθ επιπλζον επενδφςεων.  

 Θ ελκυςτικότθτα τθσ χϊρασ ωσ επενδυτικόσ προοριςμόσ, κα βελτιωκεί 
περαιτζρω ςε περίπτωςθ λφςθσ του Κυπριακοφ προβλιματοσ. 

  
  
 Το 2019, θ Ευρϊπθ είχε μια από τισ ιςχυρότερεσ χρονιζσ όςον αωορά τισ 
ΑΞΕ, ωςτόςο, θ πανδθμία οδιγθςε ςε απότομθ μείωςθ του αρικμοφ των 
προγραμματιςμζνων ζργων. Θ ιπειροσ προςζλκυςε 6.417 ζργα. Πμωσ με τθ 
πανδθμία και το 35% των ζργων να ζχουν ακυρωκεί, οι επενδφςεισ παρουςιάηουν 
προβλιματα.  
 Ραρά τθν πανδθμία, θ Κφπροσ παραμζνει ζνασ ελκυςτικόσ επενδυτικόσ 
προοριςμόσ. Οι ειςροζσ ΑΞΕ ςτθν Κφπρο αυξικθκαν τα τελευταία χρόνια, ενϊ 
άγγιξαν τα 6 διςεκατομμφρια ευρϊ το 2019. Οι ΑΞΕ αωοροφςαν κυρίωσ ςτουσ 
τομείσ του τουριςμοφ, των ακινιτων, των υποδομϊν, τθσ ενζργειασ, των 
τθλεπικοινωνιϊν και, πιο πρόςωατα, των χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν και τθσ 
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εκπαίδευςθσ. Οι κφριεσ χϊρεσ προζλευςθσ ιταν θ ωςία και θ Κοινοπολιτεία 
Ανεξάρτθτων Κρατϊν, θ Μζςθ Ανατολι και θ περιοχι του Κόλπου, θ Κίνα, θ Ελλάδα 
και άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, και πρόςωατα οι ΘΡΑ.  
 Το ενδιαωζρον για τθν Κφπρο παραμζνει ιςχυρό μεταξφ των εδραιωμζνων 
επενδυτϊν. Σχεδόν ζνασ ςτουσ τζςςερισ επενδυτζσ αναωζρουν ότι ςχεδιάηουν να 
επενδφςουν ι να επεκτείνουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςτθν Κφπρο τα επόμενα τρία 
χρόνια. Το ποςοςτό ςτθν περίπτωςθ των εδραιωμζνων παικτϊν διπλαςιάηεται 
(54%).  
 
 
 
Ιςχυρά και αδφναμα ςθμεία τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ χϊρασ  
 
 Μεταξφ των επενδυτϊν που ζχουν ιδθ παρουςία ςτθν Κφπρο, κορυωαίοσ 
παράγοντασ για τθν ελκυςτικότθτα τθσ χϊρασ αποτελεί θ ποιότθτα ηωισ (99%), ενϊ 
οι τθλεπικοινωνίεσ και θ ψθωιακι υποδομι, κακϊσ και θ πολιτικι ςτακερότθτα και 
το κοινωνικό περιβάλλον, ακολουκοφν με 90% ζκαςτο.  
 

 
Ρθγι: www.blacksmithint.com 

 
 Μια από τισ χαμθλότερεσ επιδόςεισ καταγράωεται ωσ προσ το ευνοϊκό 
γραωειοκρατικό και διοικθτικό περιβάλλον (69%). Χαμθλά ποςοςτά παρατθροφνται 
επίςθσ ςε ςχζςθ με τισ ενιςχφςεισ, επιδοτιςεισ και μζτρα ςτιριξθσ από τισ δθμόςιεσ 
αρχζσ (68%), τθν ευελιξία τθσ εργατικισ νομοκεςίασ (66%) κακϊσ και τθν αειωόρο 
ανάπτυξθ/ αντιμετϊπιςθ κλιματικισ αλλαγισ (66%)∙ υποδεικνφοντασ πικανοφσ 
τομείσ βελτίωςθσ.  
 Θ πλειοψθωία των επενδυτϊν υποςτθρίηει ότι για να διατθριςει θ Κφπροσ 
τθν ανταγωνιςτικι τθσ κζςθ ςτθν παγκόςμια αγορά, κα πρζπει να υπάρξει 
περαιτζρω υποςτιριξθ τθσ υψθλισ τεχνολογίασ και τθσ καινοτομίασ. Θ επζνδυςθ ςε 
μεγάλα ζργα υποδομισ και αςτικά ζργα προζκυψε ωσ δεφτερθ βαςικι 
προτεραιότθτα ενϊ θ υποςτιριξθ προσ τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ εμωανίηεται 
επίςθσ ωσ ςθμαντικι προχπόκεςθ. Το εκπαιδευτικό υπόβακρο, οι δεξιότθτεσ και οι 
εμπειρίεσ του τοπικοφ ανκρϊπινου κεωαλαίου αποτελοφν επίςθσ βαςικά ηθτιματα 
ςτισ επενδυτικζσ αποωάςεισ.  
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 Η παρουςία ενόσ ιςχυροφ τραπεηικοφ τομζα και μιασ ιςχυρισ και ενεργισ 
χρθματιςτθριακισ αγοράσ κεωρείται ςθμαντικι από τουσ επενδυτζσ  
  
 Θ πλειοψθωία των επενδυτϊν αναωζρει ότι ο τοπικόσ τραπεηικόσ τομζασ 
αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο ςτθν απόωαςι τουσ για ξζνεσ επενδφςεισ, ενϊ ζνα 
πολφ μεγάλο ποςοςτό από αυτοφσ αναωζρεται επίςθσ ςτθ ςθμαςία τθσ παρουςίασ 
μιασ ιςχυρισ και ενεργισ τοπικισ χρθματιςτθριακισ αγοράσ.  (EY Attractiveness 
Survey Cyprus, 2020)  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ ΚΤΠΡΟΤ  
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4.1 Ιςτορικά τοιχεία 

 

Θ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΡΕΤΕΛΑΛΑ με ζτοσ ίδρυςθσ το 1998, αποτελεί ζναν από τουσ 

κορυωαίουσ Ομίλουσ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, ο 

οποίοσ δραςτθροποιείται ςε 6 χϊρεσ.  Ειςθγμζνοσ τόςο ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν 

(ATHEX: ELPE) όςο και ςτο Χρθματιςτιριο του Λονδίνου (LSE: HLPD)  

Το 2019, ο Κφκλοσ Εργαςιϊν του Ομίλου ανιλκε ςε €8,9 δις. και τα Συγκρίςιμα 

Κζρδθ EBITDA ςε €572 εκατ.. Ωσ κφριοι μζτοχοι του ομίλου εμωανίηονται θ 

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (45,5%) και το Ταμείο Αξιοποίθςθσ 

Λδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου (35,5%), ενϊ το υπόλοιπο ποςοςτό ανικει ςε 

κεςμικοφσ (11%) και ιδιϊτεσ (8%) επενδυτζσ. 

Ο τομζασ διφλιςθσ αποτελεί τθν κφρια δραςτθριότθτα, αντιπροςωπεφοντασ 

περίπου 75% του ςυνολικοφ ενεργθτικοφ. Ο Πμιλοσ διακζτει τα τρία από τα 

τζςςερα διυλιςτιρια που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα ςε Αςπρόπυργο, Ελευςίνα και 

Κεςςαλονίκθ, με ςυνολικι δυναμικότθτα 344 kbpd, κατζχοντασ μερίδιο περίπου 

60% τθσ ελλθνικισ αγοράσ ςτον τομζα του χονδρικοφ εμπορίου πετρελαιοειδϊν. 

Ελζγχει τθν εγχϊρια εμπορία, μζςω τθσ κυγατρικισ του ΕΚΟ, θ οποία 

δραςτθριοποιείται ςτθ λιανικι εμπορία μζςω δικτφου περίπου 1.700 πρατθρίων 

κακϊσ και ςτισ πωλιςεισ υγραερίου, βιομθχανικϊν, αεροπορικϊν, ναυτιλιακϊν 

καυςίμων και λιπαντικϊν. 

Επιπλζον, ο Πμιλοσ ζχει δραςτθριότθτεσ ςτισ αγορζσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. 

Μζςω των υποδομϊν αποκικευςθσ και διακίνθςθσ που διακζτει, κακϊσ και ενόσ 

δικτφου περίπου 300 πρατθρίων, κατζχει ςθμαντικι κζςθ ςτθν εμπορία καυςίμων 

ςε Κφπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβοφνιο και Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ 

Μακεδονίασ. 

Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και παραγωγισ 

υδρογονανκράκων ςτθν Ελλάδα αναπτφςςοντασ ζνα χαρτοωυλάκιο ζρευνασ ςε 

χερςαίεσ και υπεράκτιεσ περιοχζσ, είτε ανεξάρτθτα, είτε ςε ςυνεργαςία με 

κορυωαίεσ εταιρείεσ του κλάδου όπωσ οι Total, ExxonMobil, Repsol, Edison και 

Energean. 

Ο Πμιλοσ διακζτει το μοναδικό κακετοποιθμζνο ςυγκρότθμα παραγωγισ 

πετροχθμικϊν ςτθν Ελλάδα, με κφρια προϊόντα το πολυπροπυλζνιο και παράγωγά 

του. Το μερίδιο τθσ εγχϊριασ αγοράσ υπερβαίνει το 50% ενϊ οι εξαγωγζσ, κυρίωσ 
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ςτθν Τουρκία και άλλεσ Μεςογειακζσ χϊρεσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό περίπου 

67% των πωλιςεων. 

 

Ραράλλθλα, θ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΡΕΤΕΛΑΛΑ δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο των 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, με χαρτοωυλάκιο 26 MW ςε λειτουργία και 

περιςςότερα από 1.000MW ςε διάωορα ςτάδια ανάπτυξθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου 

ενόσ Φ/Β ζργου 204MW ςτθν Κοηάνθ, το οποίο είναι υπό καταςκευι και 

ςυγκαταλζγεται ςτα 4 μεγαλφτερα τθσ Ευρϊπθσ. 

 

 

Ρθγι: www.helpe.gr 

 

 

Δραςτθριοποιείται επίςθσ ςτουσ τομείσ θλεκτρικισ ενζργειασ και ωυςικοφ αερίου. 

Μζςω τθσ ELPEDISON, κοινοπραξία με τθν EDISON, λειτουργεί δφο μονάδεσ 

ςυνδυαςμζνου κφκλου, ςυνολικισ ιςχφοσ 810 MW, ενϊ ζχει παρουςία και ςτθ 

λιανικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Ο Πμιλοσ ςυμμετζχει κατά 35% ςτθ Δθμόςια Επιχείρθςθ Αερίου Α.Ε. (ΔΕΡΑ), που 

αποτελεί τον κφριο ειςαγωγζα και πάροχο ωυςικοφ αερίου (ΦΑ) ςτθν Ελλάδα. Θ 

ΔΕΡΑ ζχει ιςχυρι παρουςία ςτθ διανομι και προμικεια ΦΑ μζςω κυγατρικϊν τθσ. 

Θ ΔΕΡΑ πρόςωατα ολοκλιρωςε τθ διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ τθσ, με μερικι 

διάςπαςθ του κλάδου υποδομϊν και απόςχιςθ του κλάδου διεκνϊν ζργων και 

μετονομαςία τθσ ςε ΔΕΡΑ Εμπορίασ. Σε εξζλιξθ βρίςκονται διεκνείσ διαγωνιςτικζσ 

διαδικαςίεσ για τθν πϊλθςθ τθσ ΔΕΡΑ Υποδομϊν, κακϊσ και του ποςοςτοφ του 

ΤΑΛΡΕΔ ςτθ ΔΕΡΑ Εμπορίασ. 
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Οι δραςτθριότθτεσ του Ομίλου είναι: 

 

 Διφλιςθ, Εωοδιαςμόσ και Εμπορία Ρετρελαιοειδϊν 

 Λιανικι Εμπορία πετρελαιοειδϊν 

 Ραραγωγι και Εμπορία Ρετροχθμικϊν 

 Ζρευνα και Ραραγωγι Υδρογονανκράκων 

 Ραραγωγι Ενζργειασ και Φυςικό Αζριο 

 Τεχνικζσ Μελζτεσ 

 

 

 

Κυπριακι αγορά 

Θ παρουςία τθσ Ελλθνικά Ρετρζλαια ςτθν Κφπρο είναι ςθμαντικι για τον Πμιλο. 
Ρζρα από τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ςτόχουσ, υποςτθρίηει διαχρονικά 
τθν εκνικι ενεργειακι πολιτικι και τον ομαλό εωοδιαςμό τθσ κυπριακισ αγοράσ με 
καφςιμα και υπθρεςίεσ υψθλϊν προδιαγραωϊν. Συνολικά ο Πμιλοσ ζχει επενδφςει 
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περιςςότερα από 120 εκατομμφρια ευρϊ ςτθν κυπριακι αγορά ενϊ το πρόγραμμα 
επενδφςεων του για τα επόμενα χρόνια υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ. 

 

 

Ελλθνικά Πετρζλαια Κφπρου Ltd 

 

Θ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΡΕΤΕΛΑΛΑ ΚΥΡΟΥ Ltd είναι κυγατρικι κατά 100% τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΑ 
ΡΕΤΕΛΑΛΑ ΑΕ. Δθμιουργικθκε με τθν εξαγορά τθσ BP Cyprus LTD το Δεκζμβριο του 
2002. 
Θ εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ προμικειασ, μεταωοράσ και εμπορίασ 
υγρϊν καυςίμων, λιπαντικϊν και υγροποιθμζνου πετρελαίου (LPG) ςε εμπορικοφσ 
και βιομθχανικοφσ πελάτεσ. Ταυτόχρονα, διανζμει τα προϊόντα τθσ ςτο ευρφ κοινό 
μζςω δικτφου 94 πρατθρίων καυςίμων, με το ςιμα EKO. 
 

Κφριοσ και αμετακίνθτοσ ςτόχοσ τθσ Ελλθνικά Ρετρζλαια Κφπρου είναι να εδραιϊςει 
τθν θγετικι τθσ κζςθ ςτθν κυπριακι αγορά με τθν αξιόπιςτθ παροχι ποιοτικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν, αςωαλϊν εργαςιακϊν ςυνκθκϊν, ςεβαςμό ςτο 
περιβάλλον και τον καταναλωτι και κοινωνικι προςωορά ςτο ευρφτερο κοινό 

Θ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ (ΕΚΕ) αναδεικνφεται ςε όλεσ τισ εκωάνςεισ τθσ 
ςτρατθγικισ, τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ τθσ ΕΚΟ 
Κφπρου. Θ προςωορά τθσ ΕΚΟ ςτθν Κφπρο και θ υπεφκυνθ ςτάςθ τθσ προσ το 
κοινωνικό ςφνολο επικεντρϊνεται κάτω από τουσ πυλϊνεσ οδικι αςωάλεια, νζα 
γενιά, καινοτομία και εκπαίδευςθ. Επίςθσ, θ ΕΚΟ Κφπρου αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίεσ και εςτιάηει τθν προςοχι τθσ ςε ηθτιματα και τομείσ όπου υπάρχει 
μεγάλθ ανάγκθ και κοινωνικι απαίτθςθ, ενιςχφοντασ ζτςι τθν κοινωνικι 
αλλθλεγγφθ και αλλθλοβοικεια. (https://www.csrcyprus.org.cy/el/ellinika-petrelaia) 

 
 
 
 
Η υποδομι τθσ αποτελείται από: 

 94 πρατιρια 
 Γραωεία ςτθν Λάρνακα 
 Γραωεία ςτθ Λευκωςία 
 Δεξαμενζσ αποκικευςθσ καυςίμων ςτθ Λάρνακα 
 Στακμό ωόρτωςθσ βυτιοωόρων οχθμάτων 
 Εμωιαλωτιριο υγραερίου – ςτακμόσ ωιαλϊν και ωόρτωςθ χφμα υγραερίου 

(LPG) ςε βυτιοωόρα 

https://www.csrcyprus.org.cy/el/ellinika-petrelaia
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 5 βυτιοωόρα ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 80.000 λίτρων για τθ μεταωορά 
υγραερίου 

 Αποκικεσ λιπαντικϊν 

 

Φιλοςοωία 
 
Θ ωιλοςοωία ςτθν οποία χτίςτθκε θ επιτυχθμζνθ πορεία τθσ εταιρείασ είναι θ 
ακόλουκθ: 

 Ο εωοδιαςμόσ τθσ αγοράσ με υγρά καφςιμα, LPG και λιπαντικά υψθλισ 
ποιότθτασ με αςωάλεια. 

 Θ ςυνζπεια, θ αξιοπιςτία και θ άμεςθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν .  
 Θ εωαρμογι ςφγχρονων μεκόδων και θ χριςθ κατάλλθλων μθχανθμάτων 

και εξοπλιςμοφ για τθν ορκι διεξαγωγι των εργαςιϊν με αςωάλεια. 
 Θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν και όλου του προςωπικοφ  τθσ 

εταιρείασ γενικότερα. 
 Θ διαςωάλιςθ τθσ υγιεινισ και αςωάλειασ για τθν προςταςία του 

προςωπικοφ και όλων των ενδιαωερόμενων μερϊν. 
 Ο ςεβαςμόσ και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ 
 Θ διαχείριςθ και θ ανταμοιβι του προςωπικοφ  με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται πλιρθσ αξιοποίθςθ του χρόνου και των δυνατοτιτων του 
ϊςτε  να αυξάνεται ςυνεχϊσ θ παραγωγικότθτα και θ αποδοτικότθτα τθσ 
εταιρείασ. 

 

  

φνκεςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου 

Πρόεδροσ Γεϊργιοσ Αλεξόπουλοσ 

Διευκφνων φμβουλοσ Γεϊργιοσ Γρθγοράσ 

Μζλθ Λωάννθσ Δοράτθσ 

Κωνςταντίνοσ Καραχάλιοσ 

Adam Dann 

Κεοδϊρα Ραπαδθμθτρίου 

Mark Richards 

Ραναγιϊτθσ Δαβζροσ 

(https://www.helpe.gr/the-group/where-we-are-active-abroad/hellenic-petroleum-
cyprus-ltd) 

 

https://www.helpe.gr/the-group/where-we-are-active-abroad/hellenic-petroleum-cyprus-ltd
https://www.helpe.gr/the-group/where-we-are-active-abroad/hellenic-petroleum-cyprus-ltd
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4.2 Κφρια Οικονομικά τοιχεία 
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Ζνασ δυναμικόσ Πμιλοσ με ςτζρεεσ βάςεισ, που πρωταγωνιςτεί ςτισ ενεργειακζσ 

εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. 

Θ ςταδιακι μετεξζλιξι του από πετρελαϊκι ςε ενεργειακι δφναμθ ςυνοδεφεται από 
διεκνείσ δραςτθριότθτεσ, επεκτάςεισ και ςυμμαχίεσ, αλλά και από ζνα αναπτυξιακό 
πρόγραμμα με επιλεγμζνεσ κερδοωόρεσ επενδφςεισ ςε νζουσ τομείσ. 

 

 

 

4.3 Ανταγωνιςτικά Πλεονεκτιματα 
 

 

Στη Βιομηχανία 

Θ κυπριακι βιομθχανία και βιοτεχνία τροωοδοτοφνται και αναπτφςςονται με 

πετρελαϊκά καφςιμα. Ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε εγκατάςταςθσ 

χρθςιμοποιείται ντιηελ κίνθςθσ, βιομθχανικό μαηοφτ και βιομθχανικά υγραζρια 

(προπάνιο, βουτάνιο και μίγμα) ενϊ και, οι γεωργικζσ εγκαταςτάςεισ κάνουν χριςθ 

όλο το χρόνο αγροτικοφ πετρελαίου. Θ θλεκτροδότθςθ επίςθσ βαςίηεται ςε μεγάλο 

ποςοςτό ςτο πετρζλαιο. 

Μζροσ τθσ κυρπιακισ βιομθχανίασ χρθςιμοποιεί ωσ πρϊτθ φλθ τα χθμικά προϊόντα 

τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΡΕΤΕΛΑΛΑ ΚΥΡΟΥ. 

 

Στον Αέρα 

Tα αεροπορικά καφςιμα, JA-1 και JP-8, παράγονται ςτα τρία διυλιςτιρια, ςφμωωνα 

με τισ διεκνείσ προδιαγραωζσ AFQRJOS και DEFENCE STANDARD 91-91 και 

τροωοδοτοφν όλα τα αεροδρόμια τθσ χϊρασ. 

 

Στο Γρόμο 

Πλα τα είδθ καυςίμων που απαιτοφνται από τθν κυπριακι αγορά παράγονται από 

τθν ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΡΕΤΕΛΑΛΑ ΚΥΡΟΥ, ςφμωωνα με τισ κυπριακζσ προδιαγραωζσ και 

ςφμωωνα με όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. Ραράγονται και κυκλοωοροφν: 
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Αμόλυβδθ βενηίνθ 95 Οκτανίων (ςφμωωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-228) 

Αμόλυβδθ βενηίνθ 96 Οκτανίων με υποκατάςτατο μολφβδου για τα παλαιάσ 

τεχνολογίασ οχιματα 

Αμόλυβδθ βενηίνθ 100 Οκτανίων με μθδενικό κείο 

Ντιηελ κίνθςθσ (ςφμωωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-590) 

Υγραζριο κίνθςθσ (ςφμωωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-589) 

Αλλά και κάτω από τουσ τροχοφσ των αυτοκινιτων κα βροφμε προϊόντα τθσ 

ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΡΕΤΕΛΑΛΑ ΚΥΡΟΥ: 

Άςωαλτοσ δφο ποιοτιτων για διαωορετικοφσ τφπουσ οδοςτρωμάτων διατίκεται ςε 

Βορρά και Νότο από τα διυλιςτιρια τθσ ΕΛΡΕ. 

 

Στη Θάλασσα 

Και από τα τρία διυλιςτιρια τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΡΕΤΕΛΑΛΑ ΚΥΡΟΥ διατίκεται μια 

πλιρθσ ςειρά ειδικϊν ναυτιλιακϊν καυςίμων, με ςτόχο τθν πλιρθ εξυπθρζτθςθ 

όλων των ειδϊν των ςκαωϊν που ελλιμενίηονται ςτθ χϊρα. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα διατίκενται: 

 

Μαηοφτ για ποντοπόρα πλοία (Νο 1 και Νο3 ) 

Μαηοφτ για τθν ακτοπλοΐα (Νο 1 και Νο 3) 

Marine diesel 

Ναυτιλιακό πετρζλαιο με χαμθλό κείο ( 0,2% και 0,005%). 

Πλα τα προϊόντα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΡΕΤΕΛΑΛΑ ΚΥΡΟΥ παράγονται με βάςθ τα διεκνι 

πρότυπα (International Standard ISO 8217). 

 

Στο Σπίτι 
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Κάκε χειμϊνα καταναλϊνονται μεγάλεσ ποςότθτεσ πετρελαίου κζρμανςθσ ςε όλθ 

τθ χϊρα. 

 

 

Επιπλζον θ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΡΕΤΕΛΑΛΑ τροωοδοτεί τα νοικοκυριά με υγραζριο 

(προπάνιο, βουτάνιο & μείγμα) και κθροηίνθ κζρμανςθσ. 

 

Στις Μεταυορές 

 

Μεταφορϋσ κϊθε εύδουσ, οδικϋσ, θαλϊςςιεσ, εναϋριεσ χρηςιμοποιούν και 

εφοδιϊζονται από υλικϊ και καύςιμα του ομύλου, προκειμϋνου να μπορούν τόςο 

να πραγματοποιηθούν αλλϊ και παρϊλληλα να ςυνειςφϋρουν ςτο κομμϊτι των 

ειςαγωγών και εξαγωγών. 

 

 

4.4 Διακρίςεισ 

 

Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου: Βραβείο Καινοτομίασ ςτον Τομέα των 

Υπηρεςιών 

 
Το Βραβείο Καινοτομίασ τθσ ΟΕΒ ςτον Τομζα των Υπθρεςιϊν, απονεμικθκε ςτα 
Ελλθνικά Ρετρζλαια και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν κυγατρικι τουσ, ΕΚΟ Κφπρου, για 
τθν εωαρμογι “ΕΚΟ Smile”. 
 

 
Ρθγι: www.stockwatch.com.cy 
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Μια ζξυπνθ εωαρμογι θ οποία διαςωαλίηει ακόμθ μεγαλφτερθ άνεςθ, ταχφτθτα κι 
ευκολία χριςθσ από τουσ καταναλωτζσ ςυνδυάηοντασ παράλλθλα  τθν αςωάλεια με 
μια άρτια εξυπθρζτθςθ. Μζςω τθσ εωαρμογισ ο καταναλωτισ ζχει τθ δυνατότθτα 
τόςο για πλθρωμι των καυςίμων όςο και για ανεωοδιαςμό, ανζπαωα και 
ολοκλθρωμζνα, μζςα από το κινθτό, χωρίσ να είναι υποχρεωτικό να κατζβει από το 
όχθμά του ι να ζρκει ςε επαωι με υπάλλθλο του πρατθρίου. 
  
Μζςω τθσ εωαρμογισ “ΕΚΟ Smile”, διακζςιμθσ ςε όλα τα πρατιρια ΕΚΟ Κφπρου, ο 
καταναλωτισ είναι ςε κζςθ να ενεργοποιιςει τθν αντλία καυςίμων με 3 απλζσ 
κινιςεισ ςτο κινθτό του και να πλθρϊνει μζςα από τθν εωαρμογι. Στθ ςυνζχεια ο 
υπάλλθλοσ του πρατθρίου ανεωοδιάηει το όχθμά του, χωρίσ καμία διάδραςθ 
μεταξφ τουσ. 
  
Το “EKO Smile” αποτελεί πρωτοπόρο καινοτομία για τθν Κφπρο, αωοφ θ 
ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία διατίκεται μζχρι ςτιγμισ μόνο ςε 10 χϊρεσ παγκοςμίωσ. Ο 
καταναλωτισ μπορεί να κατεβάςει το “EKO Smile” ςτο κινθτό του τθλζωωνο, 
δωρεάν, από τα google play, app store και το app gallery. 
(https://inbusinessnews.reporter.com.cy/business/services/article/264833/ellinika-
petrelaia-brabeio-kainotomias-ston-tomea-ton-ypiresion) 

 

 

 

 

4.5 Ενεργειακι διαςφνδεςθ και προϊκθςθ των ΑΠΕ ςτθν 

Κφπρο 
 

Εύναι πραγματικότητα ότι η Κύπροσ βρύςκεται ςτο ςτϊδιο μετϊβαςησ από μια 

αμιγώσ πετρελαώκό αγορϊ ενϋργειασ ςε μύα περιςςότερο μεικτό αγορϊ, η οπούα 

βαςύζεται ςτην επόμενη γενιϊ ενεργειακών πηγών, όπωσ το φυςικό αϋριο και οι 

ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ. Αυτό η ςτροφό, ςε ςυνδυαςμό με το πρόςφορο 

φυςικό περιβϊλλον τησ Κύπρου για την ανϊπτυξη και την 

εφαρμογό  φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων, ταιριϊζει απόλυτα με την ευρύτερη 

επιχειρηςιακό ςτρατηγικό του ομύλου. Έτςι, η Κύπροσ κατατϊςςεται ςτο 

επύκεντρο του ενδιαφϋροντοσ του ομύλου για ουςιαςτικϋσ επενδύςεισ ςτην 

ευρύτερη περιοχό.  

https://inbusinessnews.reporter.com.cy/business/services/article/264833/ellinika-petrelaia-brabeio-kainotomias-ston-tomea-ton-ypiresion
https://inbusinessnews.reporter.com.cy/business/services/article/264833/ellinika-petrelaia-brabeio-kainotomias-ston-tomea-ton-ypiresion
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Ο Όμιλοσ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ προωθεύ τη χρόςη ηλιακόσ ενϋργειασ με την 

ανϊπτυξη μεγϊλων ϋργων με προγραμματιςμϋνεσ αδειοδοτόςεισ από τη ΡΑΕΚ 

χωρητικότητασ 540 ΜW. Οι αντικειμενικϋσ γεωγραφικϋσ ςυνθόκεσ και το 

ευνοώκό κανονιςτικό πλαύςιο προςφϋρουν ςημαντικϋσ ευκαιρύεσ για την 

μετϊβαςη ςε καθαρό, πρϊςινη και οικονομικό ενϋργεια.  

Ιδιαύτερη ςημαςύα, για το ϊνοιγμα και τη διαςύνδεςη τησ αγορϊσ, αποτελεύ και η 

καταςκευό πλωτόσ μονϊδασ αποθόκευςησ και επαναεριοπούηςησ (FSRU) ςτο 

Βαςιλικό, με εμπορικό ικανότητα 1bcm, καθώσ και η αξιοςημεύωτη ςυμμετοχό 

ςτον αγωγό διαςύνδεςησ Ευραςύασ, μεταξύ Ιςραόλ-Κύπρου Ελλϊδασ. 

(https://www.philenews.com/oikonomia/anthropoi/article/1080395/ta-elpe-

ependyoyn-ston-energiako-metaschimatismo-se-ellada-kai-kypro) 

 

 

4.6 Νζεσ τρατθγικζσ Εφαρμογζσ 
 

Εύναι γεγονόσ πωσ ο όμιλοσ τησ Κύπρου ςτοχεύει ςε ςτρατηγικϋσ κινόςεισ με 

ςκοπό τη μεγιςτοπούηςη των αποδόςεων του ςτισ βαςικϋσ του δραςτηριότητεσ, 

καθώσ και ςτην ανϊπτυξη ενόσ διαφοροποιημϋνου χαρτοφυλακύου ςτον 

ενεργειακό κλϊδο, εςτιϊζοντασ ςτουσ παρακϊτω βαςικούσ ϊξονεσ: 

 

o Βελτύωςη κύριων δραςτηριοτότων, μϋςω αριςτοπούηςησ λειτουργύασ, 

ψηφιοπούηςησ και ενεργειακόσ βελτιςτοπούηςησ. 

o Ανϊπτυξη κύριων δραςτηριοτότων, με εκμετϊλλευςη ευκαιριών για 

μόχλευςη παλαιότερων επενδύςεων για μεγιςτοπούηςη αξύασ και 

ανϊπτυξη τησ δραςτηριότητασ διεθνούσ εμπορύασ. 

o Ανϊπτυξη νϋων δραςτηριοτότων, με δημιουργύα ςημαντικόσ παρουςύασ 

ςτο χώρο των Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ και περαιτϋρω ανϊπτυξη 

του κλϊδου Ενϋργειασ και Υυςικού Αερύου. 

o Αςφαλόσ και προςαρμοςμϋνη πλόρωσ ςτα πιο ςύγχρονα περιβαλλοντικϊ 

πρότυπα λειτουργύα των μονϊδων και περιβαλλοντικϊ φιλικϋσ 

προδιαγραφϋσ προώόντων. 

o Βελτιςτοπούηςη τησ εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ. 

  

https://www.philenews.com/oikonomia/anthropoi/article/1080395/ta-elpe-ependyoyn-ston-energiako-metaschimatismo-se-ellada-kai-kypro
https://www.philenews.com/oikonomia/anthropoi/article/1080395/ta-elpe-ependyoyn-ston-energiako-metaschimatismo-se-ellada-kai-kypro


70 | P a g e  
 

4.7 COVID 19 και Οικονομικζσ Επιπτϊςεισ 
 

Οι τελευταίοι μινεσ χαρακτθρίςτθκαν από τθ ςθμαντικι μείωςθ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ παγκοςμίωσ, ενϊ τα μζτρα περιοριςμοφ των μετακινιςεων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ COVID-19 επζωεραν και τθν αντίςτοιχθ μείωςθ ςτθ 

ηιτθςθ για καφςιμα. Θ κρίςθ επθρζαςε ιδιαίτερα το κλάδο αερομεταωορϊν, με τθ 

μείωςθ τθσ αεροπορικισ δραςτθριότθτασ ςτο Β’ Τρίμθνο να ωτάνει το 81%, ενϊ 

ςτθν Κφπρο, οι τουριςτικζσ αωίξεισ για το Α’ Εξάμθνο ιταν μειωμζνεσ κατά 77%. Θ 

ςθμαντικι πτϊςθ ςτθ διεκνι ηιτθςθ προϊόντων, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυμωωνία για 

περιοριςμό τθσ παραγωγισ αργοφ (ΟPEC ++) με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ ςτισ τιμζσ 

των αργϊν, οδιγθςε ςε υποχϊρθςθ των διεκνϊν περικωρίων διφλιςθσ ςτα 

χαμθλότερα επίπεδα ιςτορικά.  

 

Σθμαντικι πρόκλθςθ που αντιμετϊπιςαν πολλά διυλιςτιρια ςτθ περιοχι, ιταν θ 

αδιάλειπτθ λειτουργία των διυλιςτθρίων μζςα ςε ζνα περιβάλλον ςθμαντικϊν 

προκλιςεων και θ ζλλειψθ αποκθκευτικϊν χϊρων για τα προϊόντα.  Ραρά τισ 

δυςμενείσ ςυνκικεσ, ο Πμιλοσ διατιρθςε υψθλά επίπεδα λειτουργίασ, με τθν 

παραγωγι των διυλιςτθρίων να ανζρχεται ςε 3,7 εκατ. τόνουσ (αντίςτοιχα με το 

2019), αξιοποιϊντασ τουσ μεγάλουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ ςτα διυλιςτιρια του, 

ενϊ ταυτόχρονα, προβαίνοντασ ςε εμπορικζσ ςυναλλαγζσ και χρθματοοικονομικά 

παράγωγα, απζωυγε υπερβολικι ζκκεςθ ςε κίνδυνο απϊλειασ λόγω τιμϊν και 

αξιοποίθςε τθ δομι τθσ αγοράσ (contango market structure) για να διαςωαλίςει 

βελτίωςθ των αποτελεςμάτων από διεκνείσ ςυναλλαγζσ. 

 

Αναωορικά με τα Δθμοςιευμζνα κατά ΔΡΧΑ Αποτελζςματα, θ ςταδιακι ανάκαμψθ 

των τιμϊν αργοφ και προϊόντων από τα χαμθλά επίπεδα που είχαν διαμορωωκεί 

ςτισ αρχζσ του Β’ Τριμινου, οδιγθςε ςε κζρδθ από αποτίμθςθ αποκεμάτων φψουσ 

€26 εκατ., μειϊνοντασ μερικϊσ τθ ςθμαντικι απϊλεια που κατζγραψε το Α’ τρίμθνο 

και διαμορωϊνοντασ τα Δθμοςιευμζνα Κζρδθ EBITDA ςτα €76 εκατ. 

Ο Πμιλοσ ςυνεχίηει τθν πολιτικι διαχείριςθσ ιςολογιςμοφ για μεγιςτοποίθςθ 

ρευςτότθτασ και επάρκεια χρθματοδότθςθσ.  Σε εξζλιξθ βρίςκονται 

διαπραγματεφςεισ για τθν αναχρθματοδότθςθ των πιςτωτικϊν γραμμϊν που 

λιγουν ςτουσ επόμενουσ μινεσ, με ςκοπό τθν βελτίωςθ του προωίλ ωρίμανςθσ των 

δανειακϊν υποχρεϊςεων του Ομίλου.  

Το χρθματοοικονομικό κόςτοσ διατθρείται ςτα χαμθλότερα επίπεδα των τελευταίων 

ετϊν, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 15% ςε ςχζςθ με πζρυςι. Ο Κακαρόσ Δανειςμόσ ςτο Β’ 
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Τρίμθνο διαμορωϊκθκε ςτα €1,8 δις., με τον Συντελεςτι Μόχλευςθσ ςτο 48%, 

ςθμειϊνοντασ βελτίωςθ ςυγκριτικά με το προθγοφμενο τρίμθνο.   

 

 

Ρθγι: www.iveybusinessjournal.com/ 

 

 

 

Μείωςθ ηιτθςθσ ςτθν εγχϊρια αγορά καυςίμων 

 

Θ ηιτθςθ ςτθν εςωτερικι αγορά καυςίμων διατθρικθκε ςτα ίδια επίπεδα με 

πζρυςι, ςτουσ 1,6 εκατ. ΜΤ, κακϊσ ο πενταπλαςιαςμόσ των ςυνολικϊν όγκων 

πωλιςεων πετρελαίου κζρμανςθσ, λόγω περιοριςμϊν ςτισ μετακινιςεισ και 

χαμθλϊν τιμϊν, αντιςτάκμιςε τθ μεγάλθ μείωςθ φψουσ 24% τθσ κατανάλωςθσ 

καυςίμων κίνθςθσ. Θ αδαςμολόγθτθ αγορά κατζγραψε ακόμθ μεγαλφτερθ μείωςθ 

(-58%), λόγω κατάρρευςθσ τθσ ηιτθςθσ αεροπορικϊν καυςίμων (-94%) και μείωςθσ 

ςτα ναυτιλιακά καφςιμα άνω του 40%.  (https://energypress.gr/news/ptosi-logo-

pandimias-gia-tziro-kai-ta-kerdi-ton-elpe-sto-v-trimino-sta-eu191-ekat-ta-sygkrisima)  

https://energypress.gr/news/ptosi-logo-pandimias-gia-tziro-kai-ta-kerdi-ton-elpe-sto-v-trimino-sta-eu191-ekat-ta-sygkrisima
https://energypress.gr/news/ptosi-logo-pandimias-gia-tziro-kai-ta-kerdi-ton-elpe-sto-v-trimino-sta-eu191-ekat-ta-sygkrisima
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4.8 Πιςτοποίθςθ COVID SHIELD για όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ 

του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ 
 

 

Θ εταιρεία ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΡΕΤΕΛΑΛΑ ΚΥΡΟΥ ζλαβε τα κατάλλθλα μζτρα και 

ολοκλιρωςε όλεσ εκείνεσ τισ διαδικαςίεσ με ςκοπό τθν πιςτοποίθςθ Covid Shield 

ςτθν ανϊτατθ βακμίδα “Εxcellent”. Μια πιςτοποίθςθ που ςχετίηεται με τισ 

βιομθχανικζσ και εμπορικζσ εγκαταςτάςεισ κακϊσ και τα γραωεία που ωιλοξενοφν 

τισ διοικθτικζσ δομζσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ δραςτθριοποίθςισ του ομίλου. Ιδθ από τθν 

αρχι και το πρϊτο ξζςπαςμα τθσ πανδθμίασ, ο Πμιλοσ ζκεςε πρωταρχικό ςτόχο τθν 

αςωάλεια των εργαηομζνων, των ςυνεργατϊν και των πελατϊν του, 

πραγματοποιϊντασ απόλυτθ προςαρμογι ςτισ καταςτάςεισ αλλά και εωαρμόηοντασ 

τα πιςτοποιθμζνα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Το Λδιωτικό Σχιμα Ριςτοποίθςθσ «CoVid-Shield» αναπτφχκθκε από τθν TÜV AUSTRIA 
Hellas. Αποτελεί ζνα πλιρεσ και  ολοκλθρωμζνο Σχιμα Ριςτοποίθςθσ με ςτόχο τθν 
αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν προσ τισ επιχειριςεισ που το εωαρμόηουν 
και πιςτοποιοφνται με αυτό. Ραράλλθλα, με υψθλό αίςκθμα υπευκυνότθτασ, 
κοινωνικισ ςυνείδθςθσ και επιχειρθματικισ θκικισ, ο όμιλοσ από τθν πρϊτθ κιόλασ 
θμζρα τθσ υγειονομικισ κρίςθσ, κινθτοποιικθκε με γριγορα και αποωαςιςτικά 
μζτρα προκειμζνου να δθμιουργιςει ζνα αςωαλζσ περιβάλλον εργαςίασ. 

Θ ανακοίνωςθ τθσ λιψθσ τθσ πιςτοποίθςθσ CoVid Shield παρουςιάςτθκε από τθ 
Διοίκθςθ του Ομίλου προσ όλα τα ανϊτατα ςτελζχθ των εταιριϊν ςτισ χϊρεσ 
δραςτθριοποίθςθσ. 

Ζτςι, με ταχφτατουσ και ακόμα αςωαλζςτερουσ ρυκμοφσ και πάντα 
προςαρμοςμζνοι ςτισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ και τισ εξελίξεισ, τζκθκαν νζα 
μζτρα προσ εωαρμογι ςτο ςφνολο του ομίλου. Μζτρα που ωυςικά απζδωςαν και 
ςυνεχίηουν να αποδίδουν και αυτό ακριβϊσ είναι που επιβεβαιϊνει θ  πιςτοποίθςθ 
CoVid Shield που ζλαβε ο όμιλοσ. Ζνασ όμιλοσ ο οποίοσ βρίςκεται ςυνεχϊσ δίπλα 
ςτουσ ανκρϊπουσ και τουσ καταναλωτζσ του, τόςο ςε Ελλάδα όςο και ςε Κφπρο, με 
προτεραιότθτα τθν αςωάλεια και τθν υπευκυνότθτα, αλλά και με μζριμνα και 
αιςιοδοξία για το μζλλον». (https://politis.com.cy/agora/pistopoiisi-covid-shield-gia-
oles-tis-egkatastaseis-toy-omiloy-ellinika-petrelaia/) 

https://politis.com.cy/agora/pistopoiisi-covid-shield-gia-oles-tis-egkatastaseis-toy-omiloy-ellinika-petrelaia/
https://politis.com.cy/agora/pistopoiisi-covid-shield-gia-oles-tis-egkatastaseis-toy-omiloy-ellinika-petrelaia/
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4.9 Ελλθνικά Πετρζλαια και Blue Circle Engineering Ltd 
 

Μζςα ςτο 2019 ολοκληρώθηκε η απόκτηςη του ςυνόλου των μετοχών τθσ εταιρείασ 
ενεργειακϊν παροχϊν «Blue Circle Engineering Ltd» από τθν εταιρεία «HELLENIC 
PETROLEUM CYPRUS HOLDING (HPCH) LTD» . Θ εξζλιξθ αυτι, ανταποκρίνεται ςτον 
ευρφτερο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του Ομίλου ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΡΕΤΕΛΑΛΑ για ενίςχυςθ 
τθσ παρουςίασ του ςτθν Κφπρο, με νζεσ επενδφςεισ άνω των 50 εκατ. ευρϊ κατά 
τθν τρζχουςα τριετία. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επζνδυςθσ, ο Πμιλοσ ΕΛΡΕ και θ ΕΛΛΘΝΛΚΑ 
ΡΕΤΕΛΑΛΑ Κφπρου ςτζκονται – για ακόμθ μια ωορά – αρωγοί ςτθν αναπτυξιακι 
πορεία τθσ Κυπριακισ οικονομίασ και, ταυτόχρονα, εγγυϊνται ςτουσ 
καταναλωτζσ τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν και προϊόντων, με τθν 
διαωοροποίθςθ και διεφρυνςθ του ενεργειακοφ χαρτοωυλακίου τθσ εταιρείασ. 
(https://www.fortunegreece.com/article/ellinika-petrelea-kiprou-apektise-to-sinolo-
ton-metochon-tis-blue-circle-engineering/) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o : ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Στθ ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία, αςχολθκικαμε με τισ Άμεςεσ Ξζνεσ 

Επενδφςεισ, και ειδικότερα με τθ περίπτωςθ τθσ χϊρασ τθσ Κφπρου. 

Άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ, οι οποίεσ χαρακτθρίηονται ωσ ζνα ςθμαντικό είδοσ 

αναπτυξιακοφ ςχιματοσ και αποτελοφν παράγοντα ιδιαίτερθσ και μεγάλθσ 

ςθμαςίασ για το οικονομικό περιβάλλον μιασ χϊρασ. 

Ρζρα από τθ περίπτωςθ τθσ Κφπρου, το ςφνολο ςχεδόν των ανεπτυγμζνων χωρϊν ι 

εκείνων που ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ, επιδιϊκει να προςελκφςει ξζνεσ επενδφςεισ 

αλλά και επενδφςεισ ςτο εξωτερικό, κακϊσ οι τελευταίεσ ςυντελοφν ουςιαςτικά 

ςτθν αφξθςθ του ακακάριςτου εγχωρίου προϊόντοσ (ΑΕΡ) αλλά και ςε βελτίωςθ και 

άνοδο επιπλζον ςθμαντικϊν παραγόντων όπωσ θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και ωυςικά θ ενδυνάμωςθ του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ Κφπρου, οι ΑΞΕ που ειςρζουν ςτθν γειτονικι χϊρα είναι κυρίωσ 

μεγάλου βελθνεκοφσ αλλά και νζων αγορϊν ωσ δίαυλο προσ τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. 

Θ γειτονικι χϊρα αποτζλεςε ζναν από τουσ πρϊτουσ επενδυτικοφσ ςτόχουσ και 

προοριςμοφσ των επιχειριςεων, αρχικά μικρομεςαίων και ςτθ ςυνζχεια μεγάλων 

αλλά και πολυεκνικϊν εταιρειϊν. 

Θ κυπριακι αγορά παρουςιάηει αξιόλογεσ εξαγωγικζσ ευκαιρίεσ για πολλζσ 

ευρωπαϊκζσ οικονομίεσ και για τθν χϊρα μασ, που είναι ζνασ από τουσ πιο δυνατοφσ 

επενδυτζσ τθσ Κφπρου,, με ςυνολικζσ επενδφςεισ ςτο τζλοσ του 2018 φψουσ 1,49 

δις. Ευρϊ. 

Θ πορεία αυτι ωαίνεται ότι κα ςυνεχιςτεί τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο για τθν 

περίπτωςθ τθσ Κφπρου , αλλά επίςθσ και για χϊρεσ που ανικουν ςτο κομμάτι τθσ 

Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Ο εκςυγχρονιςμόσ αυτϊν των οικονομιϊν γίνεται με ταχείσ 

ρυκμοφσ, γεγονόσ που κα δθμιουργιςει ικανζσ ςυνκικεσ και μεγαλφτερο 

επενδυτικό ενδιαωζρον προσ τισ χϊρεσ αυτζσ, ςε ςυνδυαςμό με τα ςυγκριτικά 

πλεονεκτιματα που παρουςιάηουν χϊρεσ με τα χαρακτθριςτικά και το οικονομικό 

περιβάλλον τθσ Κφπρου. 

Ολοκλθρϊνοντασ, είναι δεδομζνο πωσ περικϊρια ενίςχυςθσ και βελτίωςθσ του 

περιβάλλοντοσ των χωρϊν υποδοχισ, πάντοτε κα υπάρχουν. Κινιςεισ όπωσ θ 

εκμετάλλευςθ τθσ ψθωιακισ οικονομίασ, οι επενδφςεισ ςε υποδομζσ, θ εςτίαςθ ςτθ 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ και ςτθ κυκλικι οικονομία, θ μείωςθ τθσ γραωειοκρατίασ αλλά 

και θ ενίςχυςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ με αυξθμζνθ ρευςτότθτα μζςω 

χρθματιςτθρίου, είναι κινιςεισ που ςυντελοφν ςτθ εδραίωςθ και τθν ενδυνάμωςθ 

μια άμεςθσ ξζνθσ επζνδυςθσ. 
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