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Ικανοποίηση CIPA για το δείπνο με  

διακεκριμένους επενδυτές στη Μόσχα 

Στο επίκεντρο οι τομείς καινοτομίας, επιστημών, τεχνολογίας πληροφοριών και 

επικοινωνίας, ιατρικών υπηρεσιών, ενέργειας, συγκοινωνιών και εκπαίδευσης 

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε στη διάρκεια του επίσημου δείπνου, που 

διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), στις 23 

Οκτωβρίου 2017 στη Μόσχα, στο οποίο συμμετείχαν πέραν των 80 διακεκριμένων 

Ρώσων επιχειρηματιών. 

Από πλευράς κυπριακής αποστολής, στο δείπνο συμμετείχαν ο Πρόεδρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, οι Υπουργοί Εξωτερικών, κ. Ιωάννης 

Κασουλίδης, Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης, Μεταφορών, Συγκοινωνιών και 

Έργων, κ. Μάριος Δημητριάδης, καθώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Νίκος 

Χριστοδουλίδης. 

Χαιρετίζοντας το δείπνο, ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου-

Ρωσίας είναι πιο δυνατές από ποτέ, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε επιχειρηματικό 

επίπεδο, με την παρουσία των Ρώσων στο νησί να συμβάλλει καταλυτικά στην 

ανάπτυξη της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και εξειδικευμένης γνώσης ειδικά στους 

τομείς της τεχνολογίας και καινοτομίας. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή 

στήριξη της Ρωσίας στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στην καθιέρωση 

της χώρας μας ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις 

επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διάφορους τομείς, εκφράζοντας την 

πεποίθηση ότι η Κύπρος μπορεί να προσφέρει στη Ρωσία ακόμα περισσότερα. 

Εκ μέρους του CIPA, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, κ. 

Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε στις παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ 

των δύο αγορών και στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος ως 

επενδυτικός προορισμός. «Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα της χώρας με την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων που θα 

εκσυγχρονίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα καθιστούν την Κύπρο ‘κέντρο 

αριστείας’ για διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες», τόνισε. Ο κ. Αγκαστινιώτης 

έκανε αναφορά στον μεγάλο αριθμό Ρώσων επιχειρηματιών και εταιρειών που 

αξιοποιούν την Κύπρο ως βάση για τις επενδυτικές τους δραστηριότητες, εκφράζοντας 

την πεποίθηση ότι η οικονομική συνεργασία και οι επιχειρηματικοί δεσμοί μεταξύ των 

δύο χωρών μπορούν να ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο. 
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Αναφερόμενος στην υπογραφή συμφωνιών μεταξύ Ρωσίας και Κύπρου σε διάφορα 

επίπεδα, ο Πρόεδρος του CIPA τόνισε ότι αυτές στοχεύουν στην ενδυνάμωση των 

διμερών σχέσεων ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καινοτομία, τις επιστήμες, τον τομέα 

τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, τις ιατρικές υπηρεσίες, την ενέργεια, τις 

συγκοινωνίες και την εκπαίδευση.  

Με τη σειρά της, η Γενική Διευθύντρια του CIPA, Νατάσα Πηλείδου, παρουσίασε το 

επενδυτικό κλίμα στην Κύπρο και ανέλυσε τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης των 

σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, μέσα από τις επενδυτικές ευκαιρίες που 

προσφέρονται. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, η κ. Πηλείδου προέβη επίσης σε 

ενημέρωση των παρευρισκόμενων σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις σε τοπικό 

επίπεδο που ενδέχεται να επηρεάζουν ρωσικές επενδύσεις στην Κύπρο. 

Στη διάρκεια του δείπνου, οι Ρώσοι επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να λάβουν από 

κοντά πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν το επιχειρηματικό περιβάλλον της 

Κύπρου. Είχαν επίσης την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους επί σοβαρών 

επιχειρηματικών ζητημάτων ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, των λοιπών 

πολιτειακών αξιωματούχων, καθώς και των επικεφαλής των μεγαλύτερων ελεγκτικών 

οίκων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.  


