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Συνάντηση του Constituency της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD) στην Κύπρο
Πραγµατοποιήθηκε σήµερα στο Υπουργείο Οικονοµικών συνάντηση των χωρών µελών της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως (ΕΤΑΑ) που εκπροσωπούνται στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας από την Αυστρία. Οι χώρες αυτές είναι η Αυστρία, το Ισραήλ,
η Κύπρος, η Μάλτα, η Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Καζακστάν.
Οι συναντήσεις αυτές οργανώνονται πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας
µε σκοπό να γίνεται άµεση επαφή και εκτενής ενηµέρωση των χωρών µελών από την Κυβέρνηση
της Αυστρίας και τον Αυστριακό Εκτελεστικό ∆ιευθυντή ώστε να υπάρξει συντονισµός για καλύτερη
παρακολούθηση των θεµάτων και προετοιµασία των ∆ιοικητών των χωρών µελών για την Ετήσια
Γενική Συνέλευση της Tράπεζας, η οποία φέτος θα πραγµατοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις
10 και 11 Μαΐου, 2013.
Κατά τη συνάντηση έγινε ενηµέρωση για τις δραστηριότητες της Τράπεζας κατά το 2012 µε
επικέντρωση στην παρουσίαση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της Τράπεζας, τα οποία
κρίνονται εξαιρετικά, παρά την συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση και την αστάθεια που παρατηρείται
και παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς και του οικονοµικού περιβάλλοντος που επικρατεί.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τρίτη συνεχή χρονιά, η ΕΤΑΑ διατήρησε τα επίπεδα ρεκόρ των
επενδύσεων της, κοντά στα €9 δισεκατοµµύρια και εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι σε αυτό
το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον η Τράπεζα κατάφερε να διατηρήσει το triple-A status της σε
σχέση µε την πιστοληπτική της ικανότητα.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονοµικών, κ Πατσαλίδης, καλωσορίζοντας τους
συµµετέχοντες στη συνάντηση, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και
Αναπτύξεως αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα στην περιοχή διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο
στην προώθηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης και τη στήριξη για τη µετάβαση προς τις
οικονοµίες ελεύθερης αγοράς τονίζοντας ότι το 2012 σηµατοδοτεί επίσης την έναρξη ενός νέου
κεφαλαίου για την Τράπεζα µέσω της επέκτασης του γεωγραφικού της πεδίου στη Νότια και
Ανατολική Μεσόγειο (SEMED region) καταφέρνοντας να ολοκληρώσει παράλληλα και τις πρώτες
της συναλλαγές σε αυτή την περιοχή.
Ο κ. Πατσαλίδης χαιρέτισε τα εξαιρετικά οικονοµικά αποτελέσµατα της Τράπεζας κατά το
2012, τα οποία, όπως ανέφερε, υποδηλούν την ικανότητα της Τράπεζας να φέρει εις πέρας την
αποστολή της.
Λευκωσία,
15 Μαρτίου, 2013

