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Αρνητικές διαπιστώσεις για την ανταγωνιστι-
κότητα της βιομηχανίας και για το οικονομικό πε-
ριβάλλον στην Κύπρο, καταγράφονται σε έκθεση 
που εκπόνησαν οι υπηρεσίες του Αντιπροέδρου 
της Κομισιόν Αντόνιο Ταγιάνι.

Στην έκθεση, το πλήρες κείμενο της οποίας 
μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω, επισημαίνεται 
μεταξύ άλλων, ότι οι περιορισμοί που επιβάλλο-
νται στις συναλλαγές θέτουν εν αμφιβόλω τη βι-
ωσιμότητα επιχειρήσεων. 

Υπογραμμίζεται ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας για τη βιομηχανία, στην Κύπρο, ήταν οι 
υψηλότερες το 2012 στην Ε.Ε, τονίζεται το τε-
ράστιο πρόβλημα κρατικής γραφειοκρατίας που 
αντιμετωπίζουν όσοι επιθυμούν να ασκήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στη νήσο, αλλά 

και η αποτυχία της Κύπρου να ρυθμίσει κάποια 
προβλήματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 
κάνοντας ευθεία αναφορά στις επιδόσεις του δι-
καστικού συστήματος.

Η έκθεση καταλήγει υιοθετώντας ένα αισιόδο-
ξο Συμπερασμα. Τονίζει ότι « «τώρα υπάρχει η 
ευκαιρία για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό 
της οικονομίας προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυν-
ση». Υπογραμμίζει ότι «θα μπορούσαν να αξιο-
ποιηθούν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα περίο-
δο προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων 
με τρόπο ώστε να χορηγηθεί μερική χρηματοδό-
τηση για την ανάπτυξη ενός πιο ισορροπημένου 
οικονομικού μοντέλου και τη χρηματοδότηση 
σχεδίων σε τομείς προσαρμοσμένους στις υπο-
δομές και στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Κύπρου».

Ως «ιδιαίτερα σημαντική» χαρακτηρίζουν τουρκι-
κές διπλωματικές πηγές την απόφαση για την οργά-
νωση απευθείας επαφών μεταξύ Άγκυρας, Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και Αθήνας και Τουρκοκυπρίων, 
που όπως αναφέρουν, λήφθηκε στην συνάντηση 
που είχαν στη Νέα Υόρκη ο αντιπρόεδρος της κυ-
βέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βε-
νιζέλος με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας 
Aχμέτ Νταβούτογλου.

Όπως ανάφεραν οι τούρκοι διπλωμάτες στη συνά-
ντηση συμφωνήθηκαν μέτρα που μπορούν να τονώ-
σουν ουσιαστικά το διάλογο.

Σημειώνεται ότι μετά τη συνάντησή του με τον 

Αχμέτ Νταβούτογλου στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Ευ-
άγγελος Βενιζέλος είχε πει ότι «μπορούμε να δια-
μορφώσουμε ένα νέο μομέντουμ στο Κυπριακό, με 
βάση τις προτάσεις που έχει κάνει ο πρόεδρος Ανα-
στασιάδης».

Οι τουρκικές διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η 
ανταλλαγή αυτή θα εξασφαλίσει την επαφή της τουρ-
κοκυπριακής πλευράς απευθείας με την Ελλάδα, εγ-
γυήτρια χώρα της Κύπρου, ενώ με τον ίδιο τρόπο η 
Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία δεν αναγνωρίζει 
η Τουρκία θα μπορέσει να συνομιλήσει απευθείας 
με την Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι πρώ-
τες επισκέψεις αναμένεται να γίνουν τον Οκτώβριο.
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