
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(EBRD) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

 

Την απόφαση για επέκταση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης και 

Ανασυγκρότησης (EBRD) στην Κύπρο, έλαβε σήµερα η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που 

διεξήχθη στη Βαρσοβία. 

 

Πρόκειται για µια ιδιαίτερα σηµαντική απόφαση που διανοίγει προοπτικές για χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα προς τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και επενδύσεις σε σηµαντικούς τοµείς της 

οικονοµίας, καθώς και στο τραπεζικό σύστηµα. 

 

Μετά την επίσηµη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, η ΕΒRD αναµένεται να 

λειτουργήσει γραφείο στην Κύπρο και να αρχίσει ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων της το συντοµότερο δυνατό. Η σχετική συµφωνία για λειτουργία του γραφείου 

στην Κύπρο αναµένεται να υπογραφεί αργότερα σήµερα, από τον Υπουργό Οικονοµικών Χάρη 

Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο της EBRD Sir Suma Chakrabarti.   

 

Παράλληλα, η  Γενική Συνέλευση της ΕΒRD εξέλεξε τον Υπουργό Οικονοµικών της Κύπρου 

Χάρη Γεωργιάδη, ως Πρόεδρο του Συµβουλίου των ∆ιοικητών της Τράπεζας για την περίοδο 

2014-2015. 

 

 

 

15 Μαΐου 2014 

 

* Συνοπτικό ενηµερωτικό σηµείωµα για την ΕΒRD επισυνάπτεται. 

 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΒRD) 

------------------------ 

  

1. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ EBRD 

  

Η EBRD ιδρύθηκε το 1991 για να βοηθήσει τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 

συµπεριλαµβανοµένων και των χωρών-µελών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στο να 

µετατρέψουν τις µέχρι τότε κεντρικά κατευθυνόµενες οικονοµίες τους σε οικονοµίες της αγοράς 

και να ενθαρρύνουν την ιδιωτική πρωτοβουλία, εφαρµόζοντας ταυτόχρονα δηµοκρατικά 

συστήµατα δυτικού τύπου βασισµένα στον πολυκοµµατισµό και την πολυφωνία. Χρηµατοδοτεί 

κυρίως τον ιδιωτικό τοµέα όπου οι χρηµατοδοτικές ανάγκες δεν µπορούν να καλυφτούν από την 

αγορά και όπου υπάρχουν ψηλότεροι κίνδυνοι τους οποίους αναλαµβάνει η EBRD λόγω της 

αποστολής της.  

  

2.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ 

  

Η EBRD έχει 66 µέλη (64 χώρες συν την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων).  Πέραν του 57% του κεφαλαίου της Τράπεζας το κατέχουν οι χώρες-µέλη της 

Ε.Ε. (επιπρόσθετα από 3,04% κατέχουν η ΕΕ και η ΕΤΕπ). Η χώρα µε τη µεγαλύτερη 

συνεισφορά είναι οι ΗΠΑ (10,15%).  Από τις χώρες-µέλη οι 34 είναι χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στις οποίες δραστηριοποιείται η 

Τράπεζα (countries of operation). Το 2006 προστέθηκε και η Μογγολία ως χώρα 

δραστηριότητας (country of operation).  Το Νοέµβριο του 2008 έγινε χώρα δραστηριότητας και 

η Τουρκία και το 2012 οι Αίγυπτος, Ιορδανία, Μαρόκο και Τυνησία.  Πρόσφατα και ο Λίβανος 

µε επιστολή του Υπουργού Οικονοµικών έχει ζητήσει να γίνει χώρα δραστηριότητας. 

  

Η Κύπρος είναι ιδρυτικό µέλος και  συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της EBRD µε ποσοστό 

ύψους 0,1%, δηλ. 30 εκατοµµύρια Eυρώ, από τα οποία τα 5,250 εκ. Ευρώ έχουν καταβληθεί. 



3.   ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

  

Οι εξουσίες της EBRD συγκεντρώνονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (Board of Governors) όπου 

η κάθε χώρα-µέλος διορίζει έναν ∆ιοικητή (Governor) και έναν αναπληρωτή ∆ιοικητή 

(Alternate Governor), προερχόµενους συνήθως από τα Υπουργεία Οικονοµικών και σε 

µικρότερο βαθµό, από κρατικούς τραπεζικούς οργανισµούς. Η Κύπρος διορίζει στις θέσεις αυτές 

τον εκάστοτε Υπουργό Οικονοµικών ως ∆ιοικητή και τον εκάστοτε Γενικό ∆ιευθυντή του 

Υπουργείου Οικονοµικών ως Αναπληρωτή ∆ιοικητή.  Κατά τη διάρκεια του έτους το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο εκχωρεί εξουσίες στο Εκτελεστικό Συµβούλιο (Executive Council) που αποτελείται 

από 23 µέλη (Executive Directors), τα οποία εκλέγονται από τους διοικητές για θητεία τριών 

χρόνων και διαµένουν στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της θητείας τους (resident board). 

  

   

4.  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EBRD ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

  

Η EBRD µέχρι σήµερα δεν µπορούσε να χρηµατοδοτήσει έργα στην Κύπρο.  

  

Μετά από επίσηµη επίσκεψη του Πρόεδρου της EBRD Sir Suma Chakrabarti στην Κύπρο στις 

16 ∆εκεµβρίου, 2013 και συναντήσεις που είχε µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τον 

Υπουργό Οικονοµικών, άρχισαν στην ουσία οι διαδικασίες για αλλαγή status της Κύπρου σε 

χώρα δραστηριότητας, ώστε η συγκεκριµένη Τράπεζα να αρχίσει δραστηριότητες στην Κύπρο. 

Στις 6 Φεβρουαρίου, 2014 µε επιστολή του Υπουργού Οικονοµικών υποβλήθηκε επίσηµη 

αίτηση της Κύπρου για να γίνει λήπτρια χώρα της EBRD. Tο Εκτελεστικό Συµβούλιο στις 8 

Απριλίου, 2014 παρέπεµψε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την τελική απόφαση στα πλαίσια της 

Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της EBRD που πραγµατοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 14 και 15 

Μαΐου, 2014. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα να εγκρίνει την έναρξη 

δραστηριοτήτων της EBRD στην Κύπρο. 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 


