
Ε Υ Ρ Ο Π Α Ϊ Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν 

Φ ^ α 

DEN EUROP/tlSKE INVESTERINGSBANK 

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

EUROPEAN [NVESTMENT BANK 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

ET Efr tHAHPOOOPI ΕΣ 

5 - 1 9 9 7 · Α ρ . 9 5 
ISSN 0251-0677 

BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 

EUROPESE INVESTERINGSBANK 

BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO 

EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 

H δέσμη μέτρων της ΕΤΕπ υπέρ της απασχόλησης 

• • Κατά το έ κ τ α κ τ ο Ευρωπαϊκό Συμβού

λιο γ ια την απασχόληση (Λουξεμβούργο, 20-

21 Νοεμβρίου 1997), ο Sir Brian Unwin, 

Πρόεδρος τ η ς ΕΤΕπ, ενημέρωσε τ ο υ ς 

αρχηγούς κρατών μελών και κυβερνήσεων 

σχετ ικά με την πρόοδο που επιτέλεσε η 

Τράπεζα όσον αφορά την ε κ τ έ λ ε σ η του 

«Ειδικού Προγράμματος Δράσης του 

Άμστερνταμ» (ΕΠΔΑ) για τη στήριξη της 

οικονομικής ανάπτυξης και της απασχό

λησης στην Ευρώπη. 

Το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ 

ενέκρινε τ α επιμέρους στοιχεία του ΕΠΔΑ 

στις 20 Αυγούστου 1997, ανταποκρινόμενο 

στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

του Ά μ σ τ ε ρ ν τ α μ (1). Το Πρόγραμμα, το 

οποίο θα δ ιαρκέσε ι μια τ ρ ι ε τ ί α (Σεπτέμ

βριος 1997-2000), έ χ ε ι στόχο να προσανατο

λίσει σημαντικό μέρος των χρηματο

δοτήσεων της Τράπεζας προς οικονομικούς 

τ ο μ ε ί ς υψηλής έντασης εργασίας και, 

κατ' αυτό τον τρόπο, να στηρίξε ι την απα

σχόληση χάρη στην αύξηση τ η ς οικο

νομικής δραστηριότητας. 

Το κύριο καινοτόμο στοιχείο του προγράμ

ματος συνίσταται σε μια πραγματική 

ανάληψη κινδύνων από την Τράπεζα υπέρ 

επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(MME) που δημιουργούν θέσεις απασχό

λησης. Για το σκοπό αυτό, η ΕΤΕπ δημιού

ργησε, στο πλαίσιο του ΕΠΔΑ, μια «ειδική 

θυρίδα» υπέρ των καινοτόμων MME που 

έχουν επιδείξει ισχυρή δυναμική ανάπτυξης 

στηριζόμενη στην παραγωγή ή τη χρήση 

προϊόντων υψηλού τεχνολογ ικού περιε

χομένου. Όμως, το ΕΠΔΑ προβλέπει επίσης 

αύξηση των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ σε 

τ ο μ ε ί ς που δημιουργούν απασχόληση και 

απορροφούν ε ρ γ α τ ι κ ό δυναμικό, όπως τα 

διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ), η προστασία του 

περιβάλλοντος, η πολεοδομική αναβάθμι

ση, η υγεία και η εκπαίδευση (βλ. πλαίσιο, 

σελ. 3). 

(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ 
συνήλθε στις 16-17 Ιουνίου 1997. Βλ. ΕΤΕπ 
Πληροφορίες αριθ. 94, 4-1997, σελ. 1. 

Περιεχόμενα 

- Η δέσμη μέτρων της ΕΤΕπ υπέρ της 
απασχόλησης 1 
Χρηματοδοτικές συμβάσεις συνολικού 
ύψους 440 εκατομ. Ecu υπεγράφησαν 
ήδη στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμ
ματος Δράσης του Άμστερνταμ που 
θεσπίστηκε τον Αύγουστο (κατ' αίτημα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου- που 
συνήλθε στο Άμστερνταμ τον Ιούνιο) 
με σκοπό την αύξηση των χρημα
τοδοτήσεων της ΕΤΕπ υπέρ επεν
δύσεων υψηλής έντασης έργου. 

- Προετοιμασία για το ευρώ 5 
Η ΕΤΕπ, ως ένας από τους μεγα
λύτερους διεθνείς εκδότες δανείων, 
συνεργάζεται ενεργά με τα κράτη 
μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή της ΕΕ 
για την επεξεργασία των νομοθετικών 
και τεχνικών πτυχών της εγκαθί
δρυσης του ευρώ. 

- Περιφερειακό γραφείο του ΜΕΤΑΡ στο 
Κάιρο 7 
Η ΕΤΕπ, μαζί με τους εταίρους της στο 
Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την 
Προστασία του Περιβάλλοντος στη 
Μεσόγειο (ΜΕΤΆΡ), άνοιξε ένα περι
φερειακό γραφείο στο Κάιρο για την 
παροχή της μέγιστης δυνατής βοή
θειας στο πρόγραμμα. 

- Συνέδριο ΕΤΕπ 1997 8 
Με θέμα «Συνεργασία πάνω από τις 
Θάλασσες στη Βόρεια Ευρώπη», το 
Συνέδριο ΕΤΕπ 1997, που πραγμα
τοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, εξέτασε 
κυρίως τις προοπτικές και τις προ
κλήσεις για περαιτέρω περιφερειακή 
συνεργασία στις περιοχές της Βόρειας 
Ευρώπης και της Βαλτικής Θάλασσας. 

Βραβείο ΕΤΕπ 1997 9 
Η εργασία που βραβεύθηκε εφέτος 
προτείνει μια κατά το δυνατόν άριστη 
στρατηγική για το «πάγωμα» των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά την 
έναρξη της ΟΝΕ. 
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Κ Α Ι Ν Ο Τ Ό Μ Ο Σ ΔΡΑΣΗ 

ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καλώντας την 
ΕΤΕπ να επενδύσει υπέρ της οικονομικής 
ανάπτυξης και της απασχόλησης, αναγνώ
ριζε «το σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης μέσω επενδυτικών 
ευκαιριών στην Ευρώπη (...) σύμφωνα με 
υγιείς τραπεζικές αρχές και πρακτικές». 

Έχοντας επενδύσει 21 δισεκατ. Ecu στην 
ευρωπαϊκή οικονομία το 1996, η ΕΤΕπ αντι
προσωπεύει, πράγματι, μέσω των έργων 
που υποστηρίζει, το 5% σχεδόν των 
ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφα
λαίου στην Ευρώπη. Κατά τα τελευταία 
χρόνια η Τράπεζα, ανταποκρινόμενη στις 
ανάγκες της οικονομίας, προσάρμοσε 
σημαντικά το φάσμα των χρηματοδοτήσεων 

της, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη 
στην Ευρώπη αξιοποιώντας τη χρηματο
δοτική ικανότητα της, την εμπειρογνωμο
σύνη της όσον αφορά την αξιολόγηση 
επενδυτικών σχεδίων, και την καταλυτική 
δράση της στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο, 
για την υποστήριξη επενδύσεων που έχουν 
διαρθρωτικό αντίκτυπο στην οικονομική 
δραστηριότητα. Τα κύρια στάδια της εξέ
λιξης αυτής ήταν τα εξής: 

Το Δεκέμβριο 1992, η ΕΤΕπ δημιούργησε το 
«Μηχανισμό του Εδιμβούργου» με σκοπό 
την επιτάχυνση της χρηματοδότησης των 
έργων υποδομής στον τομέα των μετα
φορών, της προστασίας του περιβάλλοντος, 
και της πολεοδομίας. Μέχρι το τέλος του 

1994, οπότε ολοκληρώθηκε η πρωτοβουλία 
αυτή, είχαν διατεθεί 7 δισεκατ. Ecu για 134 
έργα μεγάλης κλίμακας και για εκατον
τάδες μικρότερα έργα υποδομής σε 11 από 
τα 12 κράτη μέλη της Ένωσης. 

Η ΕΤΕπ, ανταποκρινόμενη στην έμφαση 
που δόθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Κοπε
γχάγης (Ιούνιος 1993) και των Καννών 
(Ιούνιος 1995), ενέτεινε τη δράση της υπέρ 
των MME και δημιούργησε, παράλληλα 
προς τα παραδοσιακά συνολικά δάνεια της 
(τα οποία της επιτρέπουν να χρηματοδοτεί 
περίπου 10 000 MME ετησίως), ένα προ
σωρινό μηχανισμό επιδοτούμενων δανείων, 
συνολικού ύψους 1 δισεκατ. Ecu (2) υπέρ 
των MME που δημιουργούν θέσεις εργα
σίας. Με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος 
του 1996 υποστηρίχθηκε, χάρη στους 
πόρους της Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η δημιουργία 45 000 θέσεων 
εργασίας σε 15 κράτη μέλη. 

Τον Ιούνιο 1994, η ΕΤΕπ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, και 77 εμπορικές τράπεζες από 
όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης δημιούρ
γησαν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤΑΕ), ένα πρωτότυπο εταιρικό σχήμα 
μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού 
τομέα (3), με σκοπό την υποστήριξη των 
επενδύσεων μέσω της χορήγησης εγγυή
σεων υπέρ των διευρωπαϊκών δικτύων και 
των επενδύσεων των MME. Από της 
δημιουργίας του, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων έχει εγγυηθεί 22 έργα διευρω
παϊκών δικτύων και 23 χαρτοφυλάκια 
επενδύσεων τραπεζών υπέρ των MME, με 
εγγυήσεις συνολικού ύψους άνω των 2 
δισεκατ. Ecu, εκ των οποίων τα 630 εκατομ. 
Ecu αφορούσαν MME. 

Το Δεκέμβριο 1994, η ΕΤΕπ ενέτεινε τη 
δράση της για τη χρηματοδότηση διευρω
παϊκών δικτύων στους τομείς των μετα
φορών, των τηλεπικοινωνιών και της 
μεταφοράς ενέργειας προτείνοντας στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν τη 
δημιουργία μίας «ειδικής θυρίδας ΔΕΔ», η 
οποία θα της επέτρεπε να προσαρμόσει τις 
χρηματοδοτήσεις της στις ειδικές ανάγκες 
αυτών των έργων, που έχουν ασυνήθιστα 
μεγάλο μέγεθος και μη άμεση αποδοτι
κότητα. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων έκανε εκτεταμένη χρήση της 
θυρίδας αυτής επιβεβαιώνοντας το ρόλο 
της ως της κυριότερης πηγής χρηματο
δότησης των μεγάλων έργων υποδομής. Η 
Τράπεζα έχει χορηγήσει άνω των 35,7 
δισεκατ. Ecu για έργα ΔΕΔ - κυρίως έργα 

(2) Επιδότηση επιτοκίου κατά 2% χρηματοδο
τούμενη από πόρους του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(3) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει 
κεφάλαιο 2 δισεκατ. Ecu. Κύριος μέτοχος του 
είναι η ΕΤΕπ, με μερίδιο 40%, ενώ το υπόλοιπο 
του κεφαλαίου έχει αναληφθεί από την Ευρω
παϊκή Επιτροπή (30%) και 77 τράπεζες (30%). 

προτεραιότητας - συνολικού κόστους 137 
δισεκατ. Ecu, η κατασκευή των οποίων 
εξασφαλίζει απασχόληση σε περισσότερα 
από 80 000 άτομα στην Ένωση. 

Τον Ιούνιο 1995, το Συμβούλιο των Διοικη
τών της ΕΤΕπ αποφάσισε να επεκτείνει το 
φάσμα των χρηματοδοτήσεων της Τράπε
ζας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 
(Ε&Α) καθώς και τομέα του εμπορίου, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις χρημα
τοδοτικές ανάγκες νέων δραστηριοτήτων 
στους τομείς αυτούς. Το αποτέλεσμα ήταν 
η χορήγηση εκατοντάδων χρηματοδο
τήσεων από εκκρεμή συνολικά δάνεια για 
επενδύσεις μικρομεσαίων εμπορικών και 
βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και η 
παροχή σημαντικής υποστήριξης σε επεν
δύσεις μεγάλης κλίμακας, όπως, παρα
δείγματος χάρη, στη Γερμανία (BMW Rolls-
Royce, Quelle, Otto-Versand), στην Αυστρία 
(Steyer-Puch), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Ford-
Jaguar, Pirelli), στη Γαλλία (SNECMA, PSA-
Tremery, Atmel-Rousset) και στην Ιταλία 
(Pirelli). 

Τον Ιούνιο 1996, η ΕΤΕπ και οι λοιποί μέτο
χοι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 
(ΕΤΑΕ) εξουσιοδότησαν το Ταμείο να ανα
πτύξει δραστηριότητες με κεφάλαια επιχει
ρηματικού κινδύνου υπέρ των διευρωπαϊ
κών δικτύων και των MME που καινοτομούν 
ή βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Το ΕΤΑΕ 
εξουσιοδοτήθηκε να διαθέσει για το σκοπό 
αυτό 75 εκατομ. Ecu έως τα τέλη του 1998, 
και έχει ήδη πραγματοποιήσει 8 παρεμβά
σεις του είδους αυτού διαθέτοντας συνο
λικά άνω των 20 εκατομ. Ecu υπέρ βελγι
κών, γαλλικών, σκανδιναβικών, γερμανικών, 
και βρετανικών MME. 

Τον Αύγουστο 1997, η ΕΤΕπ κατήρτισε το 
Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης του Άμστερνταμ 
(βλ. πλαίσιο, σελ. 3). 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΑΗΣΗΣ 

Η ανάπτυξη των νέων αυτών δραστηριο
τήτων υπέρ της απασχόλησης - ιδίως στον 
τομέα των MME - θα υποστηριχθεί με τη 
χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων της 
ΕΤΕπ. Οι Διοικητές της Τράπεζας αποφάσι
σαν, πράγματι, στις 20 Αυγούστου 1997, ότι 
η Τράπεζα μπορεί, κατά την ερχόμενη 
τριετία, να διαθέσει έως 1 δισεκατ. Ecu από 
τα λειτουργικά πλεονάσματα της, προκειμέ
νου να καλύψει τον κίνδυνο που ενέχει 
η χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, οι 
οποίες ενισχύουν την απασχόληση στην 
Ένωση. Οι πόροι αυτοί, οι οποίοι δεν πρέπει 
να θεωρηθούν ως επιχορηγήσεις, θα χρη
σιμεύσουν ως απόθεμα κατά του κινδύνου 
που ενέχουν οι πρωτοβουλίες αυτές. 

Η ΕΤΕπ, πιστή στην αποστολή της - που 
είναι η υποστήριξη των επενδύσεων μέσω 
της χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων 
τα οποία ευσταθούν από οικονομική και 

Ε Τ Ε π Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ 
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ΕΠΔΑ: ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης του Άμστερνταμ - το οποίο αποτελεί απάντηση στο ψήφισμα των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων 

σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, που υιοθετήθηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ (Ιούνιος 

1997) - περιλαμβάνει μια σειρά καινοτόμων στοιχείων. Προβλέπει, ειδικότερα, την ανάληψη κινδύνων από την ΕΤΕπ υπέρ των 

καινοτόμων MME, εγγυημένη με προσφυγή στα λειτουργικά πλεονάσματα της Τράπεζας για ποσό μέχρι 1 δισεκατ. Ecu έως το 2000. 

Τα κυριότερα στοιχεία του προγράμματος, τα οποία μελέτησε διεξοδικά επί πολλούς μήνες η διοίκηση της Τράπεζας, είναι τα 

ακόλουθα: 

•1. Ειδική θυρίδα για τις MME 

Σκοπός της θυρίδας αυτής είναι να προσφέρει στις MME υψηλής τεχνολογίας ή τις ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις 

δυνατότητες χρηματοδότησης, από πόρους της ΕΤΕπ, με μέσα που επιτρέπουν μερισμό των κινδύνων, με εξαρτημένα δάνεια ή με 

επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό σημαίνει, κατ'αρχάς, μια σειρά «συνολικών δανείων με μερισμό των κινδύνων», τα οποία θα 

δημιουργήσει η ΕΤΕπ σε στενή συνεργασία με τους εταίρους της από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

αυτά τα ειδικά συνολικά δάνεια θα μπορούν να λάβουν τη μορφή χορήγησης κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε εξειδικευμένα 

τραπεζικά υποκαταστήματα. Με απόθεμα 800 εκατομ. Ecu περίπου, επί του συνόλου του 1 δισεκατ. Ecu που διατίθεται για το ΕΠΔΑ, τα 

συνολικά δάνεια με μερισμό των κινδύνων αναμένεται να επιτρέψουν την παροχή χρηματοδοτήσεων ύψους 5 έως 8 δισεκατ. Ecu στις 

καινοτόμους MME. ^ ^ ^ M Î ; ί »«ι ί ί ί • ; 

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων δημιούργησαν ένα νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

για τις Τεχνολογίες (ΕΜΤ), με σκοπό την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων και μετοχικών κεφαλαίων για τη στήριξη των 

επενδύσεων ταχέως αναπτυσσόμενων MME ή MME ειδικευμένων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Η ΕΤΕπ διαθέτει 125 εκατομ. Ecu 

στον ΕΜΤ, τον οποίο διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων βάσει εντολής καταπιστευματικής διαχείρισης. Ο ΕΜΤ θα 

πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ταμεία ή εταιρείες παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων, ειδικευμένων στην παροχή ιδίων κεφαλαίων 

σε MME που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Το αναμενόμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αναμένεται να είναι οιονεί κεφάλαια της 

τάξης των 500 έως 800 εκατομ. Ecu για τις MME. Τα 125 εκατομμύρια του ΕΜΤ θα συμπληρώσουν τις δραστηριότητες με 

επιχειρηματικά κεφάλαια που ήδη έχει αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων από τον Ιούνιο 1996, και για τις οποίες 

προβλέπεται ποσό μέχρι 75 εκατομ. Ecu. Έτσι, οι δύο χρηματοδοτικοί οργανισμοί θα διαθέσουν συνολικά 200 εκατομ. Ecu υπό μορφή 

επιχειρηματικών κεφαλαίων υπέρ των καινοτόμων MME. Πρόκειται για ποσό του οποίου η κρίσιμη μάζα ανταποκρίνεται σης ανάγκες 

της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία το 1996 επένδυσε 500 εκατομμύρια δολάρια περίπου (430 εκατομ. Ecu) υπό μορφή 

επιχειρηματικών κεφαλαίων. , : , . , , , , 

2. Παιδεία, αγεία, αναβάθμιση των πόλεων, και περιβάλλον 

Η επέκταση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της αναβάθμισης των πόλεων και της προστασίας 

του περιβάλλοντος εγκρίθηκε από τους Διοικητές της Τράπεζας. Η ΕΤΕπ άρχισε να εξετάζει σημαντικά επενδυτικά σχέδια στους 

τομείς της παιδείας και της υγείας στη Γερμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα, ενώ χορήγησε επίσης συνολικά δάνεια για επενδύσεις 

του είδους αυτού στο Βέλγιο, τη Γαλλία, και τις Κάτω Χώρες. Παράλληλα, τα υφιστάμενα συνολικά δάνεια, που έχουν χορηγηθεί για 

έργα υποδομής, επεκτάθηκαν και στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Τέλος, η Τράπεζα επεξεργάζεται περαιτέρω τους όρους 

χρηματοδότησης επενδύσεων στους τομείς της αστικής αναβάθμισης και της προστασίας του περιβάλλοντος (τομείς τους οποίους 

ήδη χρηματοδοτεί με ποσά ύψους 4 έως 6 εκατομ. Ecu ετησίως). Είκοσι περίπου έργα στους δύο αυτούς τομείς βρίσκονται στο τελικό 

στάδιο διαπραγμάτευσης στη Γερμανία (στο Βερολίνο, ειδικότερα), τη Γαλλία, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες και την Ιταλία. 

3. ΔΕΔ: νέα ώθηση 

Νέα ώθηση δόθηκε στη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) και άλλων έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας: η Τράπεζα, 

η οποία συμμετέχει στην ομάδα εργασίας υπό την προεδρία του Επιτρόπου Kinnock για τη χρηματοδότηση των ΔΕΔ, θα προσαρμόσει 

περαιτέρω ορισμένες πτυχές της «Ειδικής Θυρίδας για τα ΔΕΔ» προσφέροντας, ειδικότερα, εξαιρετικά μεγάλες περιόδους χάριτος 

και αποπληρωμής και χρηματοδοτήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επενδύσεων, συμμετέχοντας από πολύ πρώιμο στάδιο 

στην προετοιμασία των έργων και παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη στις πρωτοβουλίες σύμπραξης του δημόσιου με τον 

ιδιωτικό τομέα. Μέσα στους τελευταίους μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε δάνεια συνολικού ύψους άνω των 3,6 

δισεκατ. Ecu για ΔΕΔ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πολυάριθμες συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στη 

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, και την Ιταλία. Επιπλέον, για ορισμένα μεγάλα έργα στους τομείς της υποδομής και του 

περιβάλλοντος, η Τράπεζα μπορεί, σε ειδικές περιπτώσεις, να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού του δανείου το οποίο 

χορηγεί, πέραν του συνήθους ανώτατου ορίου, που ανέρχεται σε 50% του κόστους των έργων, και να προσφέρει τη στήριξη της 

ενωρίτερα χρηματοδοτώντας μελέτες σκοπιμότητας. 
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ΔΙΑΣΚΕΨΗ WIE ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Στις 15 Ιανουαρίου 1998 η ΕΤΕπ διοργανώνει, με πρωτοβουλία του Chief 
Economist της, κ. Alfred Steinherr, διάσκεψη στην οποία θα συμμετάσχουν 
διάσημοι εμπειρογνώμονες και οικονομολόγοι προκειμένου να συζητήσουν τις 
οικονομικές πτυχές της απασχόλησης στην Ευρώπη. Τα βασικά θέματα θα είναι 
η μελέτη των τάσεων όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η 
προβληματική της δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς απασχόλησης από τ ι ς MME και της 
χρηματοδότησης τους, καθώς και η σχέση επενδύσεων και απασχόλησης. 

Μεταξύ των κυριότερων εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνονται οι κ.κ. José Vipais, 
Chief Economist της Τράπεζας της Ισπανίας, Michael Burda του Humboldt 
Universität zu Berlin, Charles Bean του London School of Economics, Jacques Drèze 
και Henri Snessens του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain. 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στη γραμματεία του Chief Economist της ΕΤΕπ (κα Halahan, Φαξ: 
00352-43 79 34 92). 

Εξάλλου, η ΕΤΕπ αποφάσισε να αφιερώσει το ετήσιο συνέδριο της κατά 
το 1988 στην προβληματική της απασχόλησης στην Ευρώπη. Η εκδήλωση αυτή 
θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 22 και 23 Οκτωβρίου 1998. Το αναλυ
τικό πρόγραμμα θα παρουσιαστεί σε επόμενα τεύχη του δελτίου ΕΤΕπ-
Πληροφορίες. 

χρηματοπιστωτική άποψη - θα θέσει σε 
εφαρμογή το ΕΠΔΑ λαμβάνοντας υπόψη 
την τοπική πραγματικότητα στα διάφορα 
κράτη μέλη, και όχι ενεργοποιώντας ένα 
ενιαίο μηχανισμό που θα συνοδεύεται από 
μια εκ των προτέρων κατανομή των 
χρηματοδοτήσεων ανά χώρα ή τομέα 
δραστηριότητας. Έτσι, θα προσανατολίσει 
τις χρηματοδοτήσεις της προς τους τομείς 
της υγείας και της αναβάθμισης του 
αστικού περιβάλλοντος, δεδομένου ότι 
πρόκειται για τομείς στους οποίους οι επε
νδύσεις - που πάσχουν από έλλειψη δημο
σιονομικών πόρων των κρατών - μπορούν 
να καθοριστούν ταχέως και να έχουν πρα
γματικές θετικές συνέπειες για την 
απασχόληση. Στο ίδιο πνεύμα, η Τράπεζα θα 
προσανατολίσει τις χρηματοδοτήσεις της 
προς τον τομέα της εκπαίδευσης, προκειμέ
νου να συμβάλει στον εμπλουτισμό του 
ανθρώπινου κεφαλαίου της Ένωσης, χάρη 
στην ενίσχυση της υποδομής εκπαίδευσης 
των νέων, και να συνεισφέρει στον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων. 

Όμως, η πλέον καινοτόμος πτυχή του ΕΠΔΑ 
είναι η παροχή χρηματοδοτήσεων στις MME 
με μερισμό των κινδύνων. Αυτή η «θυρίδα 
MME», της οποίας οι δραστηριότητες θα 
προστεθούν στις χρηματοδοτήσεις μέσω 
συνολικών δανείων της ΕΤΕπ υπέρ των 
MME, θα περιλαμβάνει, αφενός, τη δημιουρ
γία χρηματοδοτικών μέσων με κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου, τα οποία θα 
χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ και τα 
οποία θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων («Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για 

τις Τεχνολογίες» - ΕΜΤ) και, αφετέρου, μια 
σειρά συνολικών δανείων με μερισμό των 
κινδύνων, που θα διατίθενται σε στενή 
συνεργασία με τον τραπεζικό τομέα σε όλα 
τα κράτη μέλη. Αυτά τα συνολικά δάνεια θα 
έχουν διαφορετική μορφή, ανάλογα με το 
κράτος μέλος, έτσι ώστε να ανταποκρίνον
ται κατά το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες 
ενίσχυσης των ιδίων πόρων των MME και 
ενδυνάμωσης των δυνατοτήτων του τραπε
ζικού τομέα στις διάφορες περιοχές της 
Ένωσης. Εδώ, στόχος της ΕΤΕπ είναι να 
συμβάλει στην ενίσχυση των δομών που 
αφορούν επιχειρηματικά κεφάλαια ή οιονεί 
κεφάλαια στην Ένωση και οι οποίες, με 
εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω 
Χώρες, εξακολουθούν να είναι σχετικά 
ελλιπείς σε σύγκριση με τη Βόρεια Αμερική 
ή την Ιαπωνία. 

Παρόλο που, στη φάση αυτή, είναι ακόμα 
νωρίς για να δοθούν ακριβή ποσοτικά 
στοιχεία, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
του ΕΠΔΑ θα μπορούσε να είναι, ανάλογα 
με την αποτελεσματικότητα των διαφόρων 
χρηματοδοτικών μέσων που θα δημιουργη
θούν, ένας πρόσθετος όγκος χρηματοδο
τήσεων υπέρ των MME της τάξης των 5 έως 
9 δισεκατ. Ecu, εκ των οποίων 500 έως 800 
εκατομ. Ecu θα διατεθούν υπό μορφή 
επιχειρηματικών κεφαλαίων μέσα στην 
ερχόμενη τριετία. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗ 

Κατά τη διάρκεια του θέρους του 1997 και 
μετά τις θερινές διακοπές, οι υπηρεσίες της 

ΕΤΕπ ανέπτυξαν στα κράτη μέλη τις 
απαραίτητες επιχειρησιακές επαφές για την 
ταχεία διεκπεραίωση των χρηματοδοτήσεων 
στο πλαίσιο του ΕΠΔΑ. Η Τράπεζα μπόρεσε 
έτσι να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα 
στους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων 
κατά τη διάρκεια του έκτακτου Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για την Απασχόληση που 
πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 
20-21 Νοεμβρίου 1997. 

Οι υπηρεσίες της ΕΤΕπ προβαίνουν σήμερα 
στην αξιολόγηση 40 περίπου μεμονωμένων 
επενδυτικών σχεδίων ή συνολικών δανείων 
- μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα 
δάνεια με μερισμό των κινδύνων - που είναι 
επιλέξιμα στο πλαίσιο του ΕΠΔΑ. Ήδη έχουν 
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Τράπεζας 10 περίπου χρηματοδοτήσεις 
συνολικού ύψους 1 310 εκατομ. Ecu και 
έχουν υπογραφεί πολυάριθμες χρηματο
δοτικές συμβάσεις (συνολικού ύψους άνω 
των 440 εκατομ. Ecu): συνολικά δάνεια για 
τους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας 
στο Βέλγιο (Crédit Communal-Dexia), στη 
Γαλλία (CLF-Dexia) και στις Κάτω Χώρες 
(BNG), καθώς και ένα επενδυτικό σχέδιο 
στο χώρο της εκπαίδευσης στη Βαλένθια 
(Ισπανία). Παράλληλα, η ΕΤΕπ και το Ευρω
παϊκό Ταμείο Επενδύσεων δημιούργησαν, 
κατά τα τέλη Νοεμβρίου, τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό για τις Τεχνολογίες, ο οποίος 
είναι έχει ήδη εισέλθει σε λειτουργική φάση 
και μπορεί να διαθέσει κεφάλαια κινδύνου 
στις MME στην Ευρώπη. S 
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Προετοιμασία για το ευρώ - Το πρόβλημα της μετατροπής 

σε ευρώ των εν κυκλοφορία χρεωστικών τίτλων 

σημαντικό 
σε ευρώ 

να 
οι 

Η ΕΤΕπ, ως ένας από τους σημαντι
κότερους και μεγαλύτερους διεθνείς 
εκδότες ομολόγων στην Ευρώπη και, 
συνεπώς, ως οργανισμός που πρόκειται να 
διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στη μελλοντική 
αγορά του ευρώ, συνερ
γάζεται ενεργά με τα 
περισσότερα κράτη μέλη 
και με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την εξέταση 
των νομοθετικών και των 
τεχνικών πτυχών της 
καθιέρωσης του ευρώ. 
Όπως έχει ήδη αναφε
ρθεί σε προηγούμενο 
άρθρο (1), θα είναι 
μετατραπούν σύντομα 
χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί σε 
εθνικά νομίσματα, προκειμένου να δημιου
ργηθεί μια κρίσιμη μάζα ρευστότητας στο 
νέο νόμισμα και να διευκολυνθεί η καλή 
εκκίνηση της κεφαλαιαγοράς του ευρώ 
από το 1999. 

Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμ
βρίου 1995, που πραγματοποιήθηκε στη 
Μαδρίτη, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να 
εκδίδουν, από το 1999 και μετά, όλα τα 
εισηγμένα στο χρηματιστήριο κρατικά 
ομόλογα σε ευρώ. Κατόπιν τούτου, οι τόκοι 
και τα χρεολύσια των εκδόσεων αυτών θα 
καταβάλλονται αυτομάτως σε ευρώ. Οι 
ιδιωτικοί εκδότες είναι ελεύθεροι, έως τις 
31.12.2001, να εκδίδουν ομόλογα σε ευρώ 
ή σε εθνικά νομίσματα. Μετά από την 
ημερομηνία αυτή όλες οι νέες εκδόσεις θα 
πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ. 

Όσον αφορά τους χρεωστικούς τίτλους 
που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, κανείς 
δεν είναι υποχρεωμένος να τους μετα
τρέψει στο νέο νόμισμα πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2002. Έως τότε, η μετατροπή 
των διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτ
λων διέπεται από την αρχή «καμία υποχ
ρέωση, κανένας περιορισμός». Η μετα
τροπή θα καταστεί υποχρεωτική μόνο μετά 
την ημερομηνία αυτή, για όλους τους 
εκδότες και για όλα τα είδη χρεογράφων 
που είναι εκφρασμένα σε νομίσματα των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ; 

Στην απλούστερη μορφή της σημαίνει τη 
μετατροπή του νομίσματος ενός κράτους 
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μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα 
νομισματική μονάδα, που είναι το ευρώ. 
Βασικά, πρόκειται για μια απλή λογιστική 
πράξη και σε καμία περίπτωση για συναλ

λαγματική πράξη, 
δεδομένου ότι ο 
συντελεστής με
τατροπής είναι 
απλά ένας πολλα
πλασιαστής που 
έχει καθοριστεί 
διοικητικά. 

Όσον αφορά τη 
μετατροπή σε 
ευρώ αυτή κα

θαυτή, εξετάζονται και θα εφαρμοσθούν 
δύο διαφορετικές μέθοδοι, οι οποίες είναι 
γενικώς γνωστές ως οι μέθοδοι «από την 
κορυφή προς τη βάση» («top-down») και 
«από τη βάση προς την κορυφή» («bottom-
up»). 

Με τη μέθοδο «top-down», μια έκδοση 
χρεογράφων μετατρέπεται με βάση την 
ελάχιστη ονομαστική αξία που αναφέρεται 
στους όρους της έκδοσης. Η αρχική 
έκδοση επιμερίζεται σε ένα αριθμό 
μονάδων, που έχουν αυτή την ελάχιστη 
ονομαστική αξία. Η μονάδα μετατρέπεται 
με βάση τον επίσημο συντελεστή 
μετατροπής (έξι δεκαδικά ψηφία), 
στρογγυλοποιείται σε εκατοστά του ευρώ 
(δύο δεκαδικά ψηφία) και στη συνέχεια το 
αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με τον 
αρχικά καθορισμένο αριθμό μονάδων. 
Αναπόφευκτα, το σύνολο, εκφρασμένο σε 
ευρώ, θα διαφέρει ελαφρώς από το αρχικό 
ποσό της έκδοσης. Η διαφορά θα χρειαστεί 
να απαλειφθεί με αντισταθμιστικές 
πληρωμές. 

Η μέθοδος «από τη βάση προς την 
κορυφή» («bottom-up») αρχίζει είτε σε 
επίπεδο χαρτοφυλακίου ομολόγων κάθε 

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ, Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΥΡΩ; 

Οι εμπειρογνώμονες διακρίνουν τρεις βασικές προαεγγίσεις όσον αφορά τη μετατροπή. 

1. Μετατροπή σε ευρώ: Μετατροπή της νομισματικής μονάδας στην οποία είναι εκφρασμένη η 
ονομαστική αξία ενός χρεογράφου, με (3άση την τιμή μετατροπής, στρογγυλοποιημένη στην 
πλησιέστερη υποδιαίρεση του ευρώ. Αυτό επιτρέπει να διατηρηθεί η οικονομική αξία του 
χρεογράφου. 

2. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας: Στην περίπτωση αυτή, μετά τη μετατροπή σε ευρώ γίνεται 
αλλαγή της ονομαστικής αξίας στην οποία μπορεί κανείς να κατέχει και να εμπορεύεται το 
χρεόγραφο. 

Η μέθοδος αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των συναλλαγών και των συμψηφισμών. Η αλλαγή 
της ονομαστικής αξίας μπορεί να επιτευχθεί με μείωση της ελάχιστης ονομαστικής αξίας ενός 
χρεογράφου σε ένα ευρώ ή σε ένα εκατοστό του ευρώ, ή με τη μετατροΓτή ενός περιττού ποσού 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα στρογγυλό, διαπραγματεύσιμο ποσό σε ολόκληρα ευρώ. Η 
διαδικασία αυτή συνοδεύεται από σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδίως όταν η στρογγυλοποίηση 
γίνεται προς το πλησιέστερο ολόκληρο ευρώ και όχι το πλησιέστερο εκατοστό του ευρώ. Οι 
διαφορές που προκύπτουν θα πρέπει να αντισταθμιστούν με πληρωμές τοις μετρητοίς. 

3. Τροποποίηση των συμβατικών όρων: Αυτό σημαίνει τροποποίηση των όρων μιας έκδοσης 
χρεογράφων, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 
για τα χρεόγραφα που είναι εκφρασμένα στο νέο νόμισμα. Απώτερος στόχος είναι να καταστούν 
τα υφιστάμενα χρεόγραφα περισσότερο όμοια ή πλήρως ανταλλάξιμα με τα νέα χρεόγραφα που 
είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Κανονικά, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με σύγκληση γενικής 
συνέλευσης των κατόχων ομολόγων. 

Βλ. δημοσίευση της Τράπεζας της Αγγλίας: «Practical issues arising from the introduction of the EURO», 
που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 1997. 

(1) ΕΤΕπ Πληροφορίες αριθ. 92, σελ. 14. 
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μεμονωμένου επενδυτή, το οποίο θα 
πρέπει να εκφραστεί στη νέα νομισματική 
μονάδα, είτε σε επίπεδο μεμονωμένων 
ομολόγων. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, 
οι τίτλοι θα μετατραπούν με βάση τον 
επίσημο συντελεστή μετατροπής και τα 
ποσά σε ευρώ θα στρογγυλοποιηθούν στο 
πλησιέστερο εκατοστό του ευρώ. Εάν το 
χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή είναι στο 
όνομα μιας τράπεζας, μια παρόμοια μέθο
δος θα εφαρμοστεί από το αποθετήριο 
τίτλων για όλους τους λογαριασμούς που 
είναι στο όνομα τραπεζών. Κάθε τράπεζα 
θα προσαρμόσει τους λογαριασμούς των 
πελατών της κατά τρόπο ώστε να είναι ίσοι 
προς το σύνολο των διαθεσίμων της (σε 
ευρώ) στο αποθετήριο τίτλων. Στη 
συνέχεια το αποθετήριο τίτλων θα κάνει 
όλες τις απαραίτητες μικροπροσαρμογές 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το 
συνολικό ποσό των τίτλων που 
είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό 
είναι ίσο με το μετατρα-
πέν ποσό της αρχικής 
έκδοσης. 

Αμφότερες οι μέ
θοδοι μπορούν να 
υποστηριχθούν 
με επιχειρήματα. 
Κάθε χώρα πρέ
πει να αποφασί
σει η ίδια σχετικά 
με τα πλεονεκτή
ματα ή τα μειονε
κτήματα κάθε συ 
στήματος. Οι τεχνικοί 
παράγοντες, το κόστος 
καθώς και το νομοθετικό 
περιβάλλον είναι μερικά από τα 
στοιχεία που θα καθορίσουν την τελική 
επιλογή. 

Με βάση τις σημερινές τάσεις, φαίνεται ότι 
η μέθοδος «bottom-up» για τη μετατροπή 
σε ευρώ θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο, 
ενώ η μέθοδος «top-down» θα παραμείνει 
μάλλον η εξαίρεση. Η χρήση διαφόρων 
μεθοδολογιών θα έχει συνέπειες και για 
τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος, ωστόσο, 
πιθανότατα θα ακολουθήσει τις αποφάσεις 
της κυβέρνησης του όσον αφορά τη 
μετατροπή. Υπάρχουν ήδη ορισμένα 
σχετικά παραδείγματα: στη Γαλλία, οι 
μεγάλοι εκδότες - κυρίως δημόσιοι -
έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα 
εφαρμόσουν τη μέθοδο που θα επιλέξει η 
γαλλική κυβέρνηση. Στη Γερμανία, η KfW 
δήλωσε δημόσια ότι θα ακολουθήσει το 
πρότυπο που θα καθορίσει η κυβέρνηση 
της χώρας. 

Ως αποτέλεσμα, θα προκύψουν τουλά
χιστον δύο τύποι χρεογράφων μετατρα-
πέντων με διαφορετική μέθοδο, και τα 
ομόλογα με στρογγυλοποιημένα ονομα

στικά ποσά σε ακέραια ευρώ θα 
μοιραστούν την αγορά με ομόλογα που θα 
έχουν δεκαδικά ψηφία αντιστοιχούντα σε 
εκατοστά του ευρώ. Εντούτοις, αυτή η 
αρχική ποικιλομορφία δεν αναμένεται να 
θέσει σε κίνδυνο τη ρευστότητα και τη 
διαφάνεια της ευρωπαϊκής αγοράς 
ομολόγων σε πιο μακροπρόθεσμη βάση. Η 
σύγχυση μπορεί να διαλυθεί σχετικά 
σύντομα, από τη στιγμή που θα γίνουν 
καλύτερα γνωστές σι διάφορες λεπτομέ
ρειες, και, επιπλέον, οι αγορές θα 
ασκήσουν πίεση για την υιοθέτηση της 
περισσότερο βιώσιμης από τις μεθόδους. 

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ; 

Θεωρητικά, μια τέτοια απόφαση μπορεί να 
ληφθεί από τρία τουλάχιστον μέρη: την 

κυβέρνηση κάθε κράτους, που 
είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση του νομίσμα
τος της χώρας, τους 

εκδότες χρεογράφων 
και τους επενδυτές 
που κατέχουν χρε-

%, άγραφα στο χαρ
τοφυλάκιο τους. 
Έτσι, η πόρτα 
παραμένει ορθά-
νοικτη για όσους 

είναι σε θέση να 
α π ο φ α σ ί σ ο υ ν . 

Στην πράξη, ενδέ
χεται να εφαρμο

στούν δύο αρχές οι 
οποίες είναι αντίθετες 

μεταξύ τους και, ως εκ 
τούτου, μπορεί να οδηγήσουν σε 

εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. 

Κατ' αρχάς, είναι αναμφισβήτητο ότι κάθε 
συμμετέχουσα κυβέρνηση θα αποφασίσει 
για τη μετατροπή όσον αφορά το δικό της 
χρέος. Πρόκειται για άσκηση των κυριαρχι
κών της δικαιωμάτων (τον περίφημο «lex 
monetae»), στα οποία δεν μπορεί να 
παρέμβει κανείς άλλος. 

Λεπτότερο είναι το ερώτημα: Ποιος 
αποφασίζει για τη μετατροπή όσον αφορά 
το χρέος των δημόσιων οργανισμών ή των 
κρατικών επιχειρήσεων- Επίσης, τι θα γίνει 
με τα ιδιωτικά χρεόγραφα και τι ορίζεται ως 
ιδιωτικό. Συμπεριλαμβάνεται στην έννοια 
αυτή ο ιδιωτικός δανεισμός των δημόσιων 
δανειοληπτών ή όχι. Μπορούν οι κυβερνη
τικές αποφάσεις να υπερισχύσουν συμβα
τικών συμφωνιών, πράγμα που θα σήμαινε 
ότι όλες οι εκδόσεις θα πρέπει ουσιαστικά 
να συμμορφωθούν με αποφάσεις που 
έχουν ληφθεί αλλού. Δεν είναι περίεργο 
που τα ερωτήματα αυτά δεν έχουν ακόμη 
απαντηθεί. Η λύση τους θα απαιτήσει 
πιθανότατα ένα συνδυασμό κυβερνητικής 

καθοδήγησης και πρωτοβουλιών της 
αγοράς. 

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΩΜΙΣΤΕΙ ΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ; 

Πρόκειται για εξαιρετικά λεπτό ζήτημα, το 
οποίο έχει ήδη αρχίσει να συζητείται σε 
ορισμένες χώρες, ιδίως μεταξύ συλλόγων 
τραπεζιτών και κυβερνήσεων. Μέχρι στι
γμής, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες 
για το θέμα αυτό, αν και έχει καταστεί 
σαφές ότι είναι μάλλον απίθανο να 
καταλογισθεί το κόστος στους πελάτες των 
τραπεζών, ιδίως πριν από το 2002. Η κύρια 
συζήτηση διεξάγεται μεταξύ τραπεζών και 
κυβερνήσεων, με διαφορετικά αποτε
λέσματα σε κάθε χώρα. 

Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, 
υπάρχουν ακόμη ερωτήματα που πρέπει να 
απαντηθούν. Το δελτίο ΕΤΕπ-Πληροφορίες 
θα επανέλθει αργότερα στο θέμα, για να 
αναφερθεί στην πρόοδο που έχει εν τω 
μεταξύ σημειωθεί. 

Η ETE ΠΡΟΝΟΕΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

Όπως προαναφέρθηκε, εάν η μετατροπή 
γίνει ενωρίς, θα συμβάλει στη δημιουργία 
μιας συνολικής «κρίσιμης μάζας» ρευ
στότητας σε ευρώ. Μια μεμονωμένη μετα-
τραπείσα έκδοση δεν θα είναι απαραίτητα 
ρευστή, αλλά θα είναι οπωσδήποτε 
περισσότερο αποδεκτή για τις αγορές και 
τους επενδυτές από τα ομόλογα σε εθνικά 
νομίσματα τα οποία δεν έχουν μετατραπεί. 
Δεδομένου ότι το μέγεθος μιας έκδοσης 
επηρεάζει σημαντικά τη ρευστότητα της, η 
ΕΤΕπ καθώς και ορισμένοι άλλοι εκδότες 
είχαν την ιδέα να εκδώσουν «ομόλογα που 
συμβάλλουν στο ευρώ». 

Εν προκειμένω, η ιδέα είναι να εκδοθούν 
δάνεια μεγάλου ύψους σε διάφορα 
νομίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 
από το 1999, στη συνέχεια να μετατραπούν 
σε ευρώ κατά το δυνατό ενωρίτερα και, 
τέλος, να συγχωνευθούν μεταξύ τους. Με 
τον τρόπο αυτό δημιουργούνται μεγάλες 
εκδόσεις ομολόγων, που οπωσδήποτε θα 
θεωρηθούν πολύ ελκυστικά στην αγορά, 
ιδίως, μάλιστα, εάν μπορούν να είναι 
διαθέσιμα για προθεσμιακές συναλλαγές. Η 
ΕΤΕπ έχει ήδη εκδώσει με επιτυχία αρκετά 
τέτοια «ομόλογα που συμβάλλουν στο 
ευρώ» και έπονται πολλά ακόμη, πράγμα 
που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να 
δημιουργήσει σημαντικές εκδόσεις τίτλων 
σε ευρώ που θα είναι επαρκώς εμπο
ρεύσιμες και ρευστές για την αγορά του 
1999. Η ΕΤΕπ ελπίζει, μάλιστα, να έχει 
δημιουργήσει μια καμπύλη αποδόσεων του 
ευρώ ήδη από την αρχή, το 1999. Μ 
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Περιφερειακό γραφείο του ΜΕΤΑΡ 
στο Κάιρο 

™ ί Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
οι εταίροι της στο «Πρόγραμμα Τεχνικής 
Βοήθειας για το Περιβάλλον στη Μεσόγειο» 
(ΜΕΤΑΡ) άνοιξαν το καλοκαίρι του 1997 ένα 
περιφερειακό γραφείο στο Κάιρο, για να 
βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στην προετοιμασία των μελλοντικών 
προγραμμάτων περιβαλλοντικών επενδύ
σεων σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές 
των ενδιαφερομένων χωρών. 

Το ΜΕΤΑΡ θεσπίστηκε το 1990 για να 
αντιμετωπίσει τα πολύ ειδικά περιβαλ
λοντικά προβλήματα των μεσογειακών 
χωρών. Το πρόγραμμα συνδιαχειρίζονται η 
ΕΤΕπ και η Παγκόσμια Τράπεζα, σε συνερ
γασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ανάπτυξη (UNDP). 

Το περιφερειακό γραφείο ΜΕΤΑΡ περιλαμ
βάνει δυο Μονάδες: μια Μονάδα Ανάπτυξης 
Δυναμικού (CBU) και μια Μονάδα Προπα
ρασκευής Σχεδίων (PPU). Το UNDP ηγείται 

συνεργάζονται στενά μεταξύ τους για την 
ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
προπαρασκευής σχεδίων, που με τη σειρά 
τους θα οδηγήσουν σε επενδύσεις για την 
καταπολέμηση της ρύπανσης. 

Μια Συντονιστική Επιτροπή, που αποτε
λείται από τους τέσσερις εταίρους, ασκεί 
την εποπτεία του περιφερειακού γραφείου. 
Το τεχνικό προσωπικό της Μονάδας CBU 
περιλαμβάνει τρία επαγγελματικά στελέχη. 
Μια επαγγελματική ομάδα, αποτελούμενη 
από εννέα εμπειρογνώμονες, θα διαχει
ριστεί το πρόγραμμα εργασίας της Μονάδας 
PPU για το 1998, ενώ το βοηθητικό προσω
πικό περιλαμβάνει πέντε στελέχη. Τις δρα
στηριότητες της μονάδας διαχειρίζονται ο κ. 
Aziz Bouzaher, οικονομολόγος περιβάλλον
τος και πόρων της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
και σ αναπληρωτής του, κ. Philippe Ostenc, 
εμπειρογνώμονας υδάτων και μεταφορών 
της ΕΤΕπ. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμ
βάνει δραστηριότητες προπαρασκευής σχε
δίων που αφορούν την ολοκληρωμένη δια-

litÉu. · 

της Μονάδας CBU, η οποία βοηθά τις χώρες 
να εντοπίσουν και να καλύψουν τις 
κυριότερες ανάγκες τους όσον αφορά την 
ανάπτυξη του αναγκαίου δυναμικού για τη 
διαχείριση του περιβάλλοντος. Η Παγκόσμια 
Τράπεζα και η ΕΤΕπ διαχειρίζονται από 
κοινού τη Μονάδα FPU, η οποία έχει κυρίως 
ως στόχο να συμβάλει στη αύξηση του 
αριθμού των περιβαλλοντικών σχεδίων και 
να παράσχει βοήθεια για την κατάρτιση και 
την υποβολή βιώσιμων σχεδίων. Αν και η 
διαχείριση είναι χωριστή, οι δύο Μονάδες 

χείριση των υδάτων και των αποβλήτων, τον 
εντοπισμό «θερμών σημείων» ρύπανσης, και 
την ανάπτυξη του αναγκαίου δυναμικού 
στην Αλβανία, την Αίγυπτο, την Τουρκία, το 
Μαρόκο, τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. 

Οι εταίροι του ΜΕΤΆΡ και οι ενδιαφερόμε
νες χώρες έχουν συμφωνήσει σε τρεις το
μείς: σπανιότητα φυσικών πόρων, καταπολέ
μηση της ρύπανσης και ενίσχυση του δυ
ναμικού των περιβαλλοντικών οργανισμών 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

Μέχρι στιγμής το ΜΕΤΆΡ έχει ολοκληρώσει 
δύο φάσεις δραστηριότητας. Το ΜΕΤΆΡ Ι 
(1990-1992) έκανε απογραφή της κατά
στασης του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο. 
Το ΜΕΤΆΡ II (1992-1995) ασχολήθηκε με τη 
δημιουργία θεσμικών πλαισίων ad hoc και με 
την προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας 
για ειδικά επενδυτικά σχέδια. Κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων έξι ετών χρηματο
δοτήθηκαν περισσότερα από 120 προγράμ
ματα τεχνικής βοήθειας, με πόρους του 
ΜΕΤΑΡ συνολικού ύψους άνω των 26 
εκατομ. Ecu. Το 85% των πόρων αυτών 
διοχετεύτηκε σε δραστηριότητες σε χώρες 
της νότιας και ανατολικής Μεσογείου. 

Οι Εταίροι ξεκίνησαν μια τρίτη φάση -
ΜΕΤΆΡ 11! (1996-2000) - με σκοπό την 
ενίσχυση των στόχων του προγράμματος, 
εστιάζοντας στην υλοποίηση συγκεκρι
μένων προγραμμάτων περιβαλλοντικών 
επενδύσεων. 

Η ΕΤΕπ, ως εταίρος του προγράμματος, 
παρέχει ανθρώπινους, τεχνικούς και χρημα
τοδοτικούς πόρους για να συμβάλει στην 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με 
τη στρατηγική και τις πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, 
καθώς και με τα συμπεράσματα της Agenda 
21 που καταρτίστηκε κατά την Παγκόσμια 
Διάσκεψη του Ρίο το 1992. Η Τράπεζα θα 
συνεχίσει επίσης να κινητοποιεί τις χρημα
τοδοτικές δυνατότητες και την εμπειρία 
της υπέρ του Προγράμματος αυτού, με 
σκοπό τη συνεργασία με τις Μεσογειακές 
χώρες για την εξέταση συγκεκριμένων 
πολιτικών και δραστηριοτήτων που θα 
πρέπει να αναληφθούν, ώστε να προετοι
μάσει και να επωφεληθεί από την Ευρωμε-
σογειακή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών 
που θα θεσπιστεί γύρω στο 2010, με τη 
δημιουργία κατάλληλων θεσμών και τον 
εντοπισμό των κύριων επενδύσεων που 
απαιτούνται για την πρόληψη και ανα
χαίτιση της ρύπανσης. • 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΡ 

Philippe Ostenc και Aziz Bouzaher 

Τηλ.: -1-20 2 351 35 98 

Fax: +20 2 351 30 80 

e-mail: abouzaher@worldbank.org, 

postene @ worldbank.org 

Ε Τ Ε π Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ 

mailto:abouzaher@worldbank.org
http://worldbank.org


Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν 

f Ο Ι Ö Μ 
ι » 9 7 S I 0 C K H 0 1 M 

Συνέδριο ΕΤΕπ 1997 
«Συνεργασία πάνω από τις θάλασσες στη Βόρεια Ευρώπη» 

Το τρίτο Συνέδριο ΕΤΕπ πραγμα
τοποιήθηκε στις 23 και 24 Οκτωβρίου 1997 
στη Στοκχόλμη, συγκεντρώνοντας περίπου 
350 επαγγελματίες από κυβερνήσεις, 
κοινοβούλια και άλλα δημόσια σώματα, 
τράπεζες, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) και μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, καθώς και από διεθνείς 
οργανισμούς. Η ευρεία συμμετοχή 
περισσότερων από 25 χωρών και οι 
παρεμβάσεις περισσότερων από 20 δια
κεκριμένων ομιλητών, κατέδειξαν την 
επικαιρότητα του θέματος του Συνεδρίου, 
που ήταν η εξέταση των προοπτικών και 
των προκλήσεων τις οποίες έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι περιοχές της Βορείου 
και της Βαλτικής Θάλασσας και η εκτίμηση 
των δυνατοτήτων για περαιτέρω περιφε
ρειακή συνεργασία στις περιοχές αυτές. 

Η Βόρεια Ευρώπη και, πιο συγκεκριμένα, η 
περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας διέρχεται 
περίοδο θεμελιωδών αλλαγών. Η Σουηδία 
και η Φιλανδία έγιναν μέλη της Ευρω
παϊκής Ένωσης μόλις πριν από τρία χρόνια, 
η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής 
οδεύουν προς την ένταξη στην ΕΕ, και η 
Ρωσία θα χρειαστεί να περιληφθεί στην 
ευρύτερη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
περιοχής. Η ανοικοδόμηση και ο εκσυγ
χρονισμός της υποδομής που είναι απα
ραίτητη για τη σύνδεση των βορειοευ-
ρωπαΐκών χωρών του Ευρωπαϊκού Οικο
νομικού Χώρου και των υποψηφίων για 
ένταξη στην ΕΕ χωρών της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης με το υπόλοιπο της 
Ευρώπης θα αποτελέσουν την μεγαλύτερη 
πρόκληση των ερχόμενων χρόνων. Κατά 
τις τέσσερις συνεδριάσεις του Συνεδρίου 
ΕΤΕπ εξετάστηκαν οι προκλήσεις και οι 
ευκαιρίες για συνεργασία στην περιοχή, ο 
ρόλος της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ πόλεων, η αντιμετώπιση των 
τομέων της ενέργειας και του περιβάλ
λοντος, καθώς και η μορφή της Βόρειας 
Ευρώπης στον 21 ° αιώνα. 

Κάθε θεματική ενότητα της Διάσκεψης 
παρουσιάστηκε από μια ομάδα ομιλητών, 
στην οποία συμμετείχαν προσωπικότητες 
σημαντικές για την ανάπτυξη της περιοχής 
- αντιπρόσωποι εθνικών και τοπικών 
αρχών, τραπεζών και βιομηχανιών, 
συνήθως με μεγάλη πείρα στην 
διαπεριφερειακή συνεργασία - καθώς και 
εκπρόσωποι των κύριων ΜΚΟ της 
περιοχής. Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, 
Goran Persson, έδωσε αισιόδοξο τόνο στην 
εναρκτήρια ομιλία του τονίζοντας ότι η 
περιοχή της Βαλτικής διαθέτει το δυ

ναμικό για να καταστεί η ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη περιοχή της Ευρώπης για 
πολλά χρόνια στο μέλλον. Ο συνδυασμός 
ταχύτατα αναπτυσσόμενων νέων οικο
νομιών της αγοράς, όπως στην Πολωνία, 
τις χώρες της Βαλτικής και τη βορειο
δυτική Ρωσία, και ώριμων οικονομιών, 
όπως των Σκανδιναβικών χωρών, μπορεί 

ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, κ. Goran Persson, 

κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου ΕΤΕπ. 

' aîf^^^^M 

ο κ. Bronislav Geremek, Υπουργός Εξωτερικών της 

Πολωνίας από το Νοέμβριο, ήταν Προσκεκλημένος 

Ομιλητής. 

να δημιουργήσει ισχυρές οικονομικές 
δυναμικές, που θα δώσουν ώθηση στην 
οικονομική ανάπτυξη. Άλλοι ομιλητές 
αναφέρθηκαν στον αξιοσημείωτο πλούτο 
και στην ιστορική παράδοση περιφε
ρειακής συνεργασίας που τώρα ξανα
ζωντανεύει σε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνίας. Ο προσκεκλημένος ομιλητής 

Bronislav Geremek, Ιστορικός και, την 
περίοδο του Συνεδρίου, μέλος του Πο
λωνικού Κοινοβουλίου, αλλά από το 
Νοέμβριο Υπουργός Εξωτερικών της Πο
λωνίας, υπενθύμισε κυρίως στο ακρο
ατήριο την ανάγκη ενίσχυσης της κοινής 
πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
της περιοχής και ολόκληρης της Ευρώπης. 
Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει τη δική 
της πολιτιστική και πολιτική ταυτότητα, 
βασισμένη στην κοινή ιστορία, και να 
δημιουργήσει συνοχή μεταξύ των λαών και 
των κοινωνιών της, έτσι ώστε να 
διευκολύνει τη συνέχιση της διαδικασίας 
ολοκλήρωσης. 

Ο ρόλος της ΕΤΕπ στη Βόρεια Ευρώπη και 
στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας 
τονίστηκε από τον Πρόεδρο της ΕΤΕπ, Sir 
Brian Unwin, κατά τη διάρκεια της 
εναρκτήριας ομιλίας του. Υπογράμμισε τη 
θέληση της Τράπεζας να συμβάλει στην 
προώθηση αειφόρου ανάπτυξης στην 
περιοχή μέσω της χορήγησης σημαντικών 
χρηματοδοτήσεων για περιφερειακή υπο
δομή και περιβαλλοντικά σχέδια και μέσω 
της συμμετοχής της στο Κοινό Συνολικό 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης στην 
Βαλτική Θάλασσα (Baltic Sea Joint Com
prehensive Environmental Action Programme). 
Η ΕΤΕπ έχει χρηματοδοτήσει αρκετά σχέ
δια που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
των 132 «θερμών περιβαλλοντικών ση
μείων» του Προγράμματος και, μεταξύ 
αυτών, την επίβλεψη και τον συντονισμό 
της προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμό
τητας για τη λεκάνη του ποταμού Όντερ. 

Μόνο στην περιοχή της Βαλτικής Θά
λασσας, η Τράπεζα έχει συμβάλει συνολικά 
στη χρηματοδότηση επενδύσεων ύψους 31 
δισεκατ. Ecu κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων πέντε ετών. Κάποιοι ομιλητές 
και εκπρόσωποι ενθάρρυναν την Τράπεζα 
να εντείνει την παρουσία της στην 
περιοχή, παραδείγματος χάρη προωθώ
ντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο 
Αναπληρωτής Κυβερνήτης της Αγίας 
Πετρούπολης ζήτησε από την Τράπεζα να 
συμπεριλάβει τη βορειοδυτική Ρωσία στις 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της και ο 
εκπρόσωπος της Greenpeace παρακίνησε 
την ΕΤΕπ, καθώς και άλλες τράπεζες, να 
υποστηρίξουν την θέσπιση στόχων μεί
ωσης των εκπομπών CO2, να αναπτύξουν 
ενεργό χρηματοδοτική δραστηριότητα 
στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και να διαθέσουν περισσότερα 
κεφάλαια για την επάρκεια σε ενέργεια. Ο 
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Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Claes de Neer
gaard, στις συμπερασματικές του παρατη
ρήσεις δήλωσε ότι οι καλές προθέσεις 
πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένη 
δράση με την υιοθέτηση μιας ρεαλιστικής 
προσέγγισης μεταξύ κυβερνήσεων, τρα
πεζών και ιδιωτικού τομέα και ότι η ΕΤΕπ 
θα μεταφέρει στο Λουξεμβούργο τις 
σκέψεις των συμμετεχόντων, για περαι
τέρω μελέτη και δράση. 

Η επιτυχία του Συνεδρίου ΕΤΕπ 1997 -
μετά από εκείνα της Μαδρίτης, το 1996, 
που εξέτασε τις προκλήσεις και τις 
ευκαιρίες για την περιοχή της Μεσογείου, 
και του Άμστερνταμ, το 1995, όπου 
εξετάστηκε ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα 
στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων 
υποδομής, ώθησε την ΕΤΕπ να οργανώσει 
το επόμενο Συνέδριο της στο Λονδίνο, τον 
Οκτώβριο του 1998, με θέμα τη μεγα

λύτερη πρόκληση που έχει να αντιμε
τωπίσει η Ευρώπη: τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. 

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου ΕΤΕπ 1997 θα 
δημοσιευθούν στις αρχές του 1998 και θα 
διατίθενται δωρεάν, στα Αγγλικά, από την 
Υπηρεσία Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 
της Τράπεζας, στο Λουξεμβούργο. 
Φαξ: (00352) 43 79 31 89. Μ 

Βραβείο ΕΤΕπ 1997 

R ο διαγωνισμός για το βραβείο ΕΤΕπ 
1997, που προκηρύχθηκε πέρυσι (ΕΤΕπ-
Πληροφορίες, αριθ. 90), προσέλκυσε 
σημαντικό αριθμό υποψηφιοτήτων από 
πολλές χώρες. Κατά το δείπνο της τελετής 
απονομής, που πραγμα
τοποιήθηκε στη Φλωρεντία 
στις 9 Οκτωβρίου 1997, 
βραβεύτηκαν συνολικά δέκα 
υποψήφιοι από τον Sir Brian 
Unwin, Πρόεδρο της ΕΤΕπ, 
παρουσία του Νομάρχη και 
του Δήμαρχου Φλωρεντίας. 
Στο δείπνο παρέστησαν επί
σης εξέχουσες δημόσιες προ
σωπικότητες και ακαδημαϊκοί 
καθώς και επιφανείς εκπρό
σωποι του βιομηχανικού και 
του τραπεζικού τομέα της 
Ιταλίας. 

Οι εργασίες που βραβεύ
θηκαν επελέγησαν από μια 
ανεξάρτητη κριτική επιτροπή 
αποτελούμενη από τους: 
Λόρδο Roll of Ipsden, Antonio 
Borges, Πρύτανη της INSEAD, 
Edmond Malinvaud, μέλος του 
Collège de France, Alberto 
Quadrio-Curzio, από το Καθο
λικό Πανεπιστήμιο του Μι
λάνου, Helmut Schlesinger, πρώην πρόεδρο 
της Bundesbank, Jacques François Thisse, 
από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του 
Louvain, και Alfred Steinherr, Chief Economist 
της ΕΤΕπ. 

I o βραβείο: «Quelle strategie optimale pour 
geler les parités de change au démarrage de 
FUEM?» - Bernadette Frederick και Peter 
Vanden Houte, Υπηρεσία Έρευνας και 
Στρατηγικής, Bank Brussels Lambert (BBL). 
Ol Frederick και Vanden Houte υποστηρί
ζουν ότι η τυχόν αποτυχία της ΟΝΕ θα 

καταδικάσει σε λήθη την ίδια την ευρω
παϊκή ολοκλήρωση και ότι η σταθερο
ποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε 
δικαιολογημένα από οικονομική άποψη 
επίπεδα αποτελεί προϋπόθεση για ομαλή 

Οί βραβευθέντες με το 1ο βραβείο, Bernadette Fredenctc και Peter Vanden Houte, με τον 

Πρόεδρο της ΕΤΕπ, Sir Brian Unwin, κατά την τελετή της απονομής στη Φλωρεντία. 

INSEAD. Η κατάργηση των ενδοευρωπαϊ-
κών συναλλαγματικών ισοτιμιών στο νέο 
κόσμο της ΟΝΕ είναι το σημείο έναρξης 
της εργασίας του κ. Dermine, ο οποίος 
εξετάζει πώς η μετάβαση στο ευρώ θα 

μεταβάλει τις πηγές αντα
γωνιστικού πλεονεκτήματος 
για τις τράπεζες και, ως εκ 
τούτου, θα μεταμορφώσει 
μόνιμα και ριζικά τις τραπε
ζικές αγορές της Ευρώπης. 

3ο βραβείο (από κοινού): 
"TFie Dynamics of European 
Integration» - Daniel Gros, 
Αναπληρωτής Διευθυντής, 
Centre for European Policy 
Studies (CEPS). Ο κ. Gros 
πραγματεύεται την έννοια 
ενός νέου κόσμου, κτίζοντας 
ένα μοντέλο ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης το οποίο δείχ
νει πώς μια πολιτικά προω
θούμενη πρωτοβουλία απε
λευθέρωσης του εμπορίου 
μπορεί να θέσει σε κίνηση 
μια δυναμική διαδικασία 
οικονομικής ολοκλήρωσης. 

μετάβαση στην ΟΝΕ. Στο πλαίσιο αυτό 
καθορίζουν μια κατά το δυνατόν άριστη 
στρατηγική, η οποία συμβιβάζεται με τους 
περιορισμούς που συνεπάγεται η χρήση 
των τιμών της αγοράς ως σημείου 
αναφοράς για τον καθορισμό των τιμών 
μετατροπής, σταθεροποιώντας τις συναλ
λαγματικές ισοτιμίες σε δικαιολογημένα 
από οικονομική άποψη επίπεδα και 
αποθαρρύνοντας την κερδοσκοπία. 

2ο βραβείο: «Eurobanking, a new world» -
Jean Dermine, καθηγητής Οικονομικών, 

3ο βραβείο (από κοινού): 
«Zur Effizienz nationaler Sozialversicherungs
systeme in der Europäischen Union» - IVIartin 
Kolmar, Πανεπιστήμιο Κωστάντζας. Ο 
κ. Kolmar προσπαθεί να εντοπίσει, στα 
εθνικά συστήματα πρόνοιας, τα στοιχεία 
κρίσης που μπορούν να αποδοθούν στη 
διαδικασία ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής 
αγοράς και παρουσιάζει προτάσεις για την 
αντιμετώπιση των ανεπαρκειών των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βραβεία για τους κάτω των 30 ετών: 
«Financial system models, corporate gover-
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nance and capital Investment In OECD coun
tries: Some stylized facts» Pablo de Andres 
Alonso και Félix J. Lopez Iturriaga, 
καθηγητές Οικονομικών, Πανεπιστήμιο 
Βαλλαντολίντ. Οι κ.κ. Lopez και de Andres 
εξετάζουν τη δυνατότητα σύγκλισης των 
ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών συστημά
των από τη σκοπιά της χρηματοδότησης 
των επιχειρήσεων. Η κεντρική ιδέα είναι 
ότι μια πιθανή εξήγηση για τις διεθνείς 
διακυμάνσεις που παρατηρούνται στην 
κεφαλαιακή δομή των επιχειρήσεων, θα 
μπορούσε να είναι ο ρόλος που διαδραμα
τίζουν τα εθνικά χρηματοπιστωτικά συστή
ματα στην κατανομή του ελέγχου των 
στρατηγικών επενδυτικών αποφάσεων 
των επιχειρήσεων. 

«Α more stable stability pact» - Volker Köll-
mann και Andri Kopperschmidt, Πανεπι
στήμιο του Κίελου. Αυτή η ανάλυση των 
προτάσεων που έχουν γίνει για ένα 
Σύμφωνο Σταθερότητας (το οποίο απο
σκοπεί να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη 
δημοσιονομική πειθαρχία για όλα τα μέλη 
κράτη της ΟΝΕ) εξετάζει κατά κύριο λόγο 
το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Οι κ.κ. Köllmann και Kopperschmidt 
προτείνουν, ως εναλλακτική λύση στα 
κριτήρια που αφορούν το έλλειμμα, τη 
μείωση του χρέους και τη δημιουργία μιας 
ΟΝΕ με χαμηλό πληθωρισμό, αφενός 
επιτυγχάνοντας συμφωνία μεταξύ των 
κρατών μελών της ΟΝΕ για μια σαφώς 
καθορισμένη διαδικασία μείωσης των 
συνολικών τους δεικτών «δημόσιο 
χρέος/ΆΕΠ» και, αφετέρου, εφαρμόζοντας 
στην πράξη μέτρα για την εξασφάλιση 
υπευθυνότητας και την παροχή κινήτρων 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ). 

«Comment concilier élargissement de l'Union 
européenne et construction monétaire?» -
Jérôme Vacher, Πανεπιστήμιο Σορβό-
νης. Τα πολύπλοκα προβλήματα που 
συνδέονται με την εγκαθίδρυση μιας 
βιώσιμης ΟΝΕ αναλύονται περαιτέρω στη 
μελέτη αυτή, η οποία εξετάζει τη 
συμβατότητα της ευρωπαϊκής νομισμα
τικής ολοκλήρωσης με τη διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Vacher θεωρεί 
ότι η υιοθέτηση του ευρώ μπορεί να 
συμβιβαστεί με τη διεύρυνση της Ευρω-

Το Βραβείο ΕΤΕπ θεσπίσθηκε με την ευκαιρία της 25ης επετείου από την ίδρυση 

της Τράπεζας και απονέμεται ανά διετία από το 1985. Οι όροι του Βραβείου ΕΤΕπ 

1997 αναθεωρήθηκαν ριζικά, ώστε να ενθαρρυνθεί η υποβολή πρωτότυπων 

μελετών σχετικά με ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά και οικονομικά θέματα. Στόχος 

ήταν η δημιουργία ενός ουδέτερου φόρουμ για τη συζήτηση επίκαιρων θεμάτων 

πολιτικής και, μέσω αυτού, η συμβολή στον τρέχοντα δημόσιο διάλογο σχετικά με 

το μελλοντικό σχήμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι βραβευθείσες 

μελέτες παρουσιάστηκαν από τους συγγραφείς σε ένα ειδικό Συνέδριο για το 

Βραβείο, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού 

Ινστιτούτου, την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου. - , Λ 

Ο καθηγητής Patrick Masterson, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού 

Ινστιτούτου, και ο κ. Alfred Steinherr, Chief Economist της ΕΤΕπ, κήρυξαν την έναρξη 

του συνεδρίου και παρουσίασαν τις θεματικές ενότητες, καθεμίας των οποίων 

προήδρευε ένα μέλος της κριτικής επιτροπής του Βραβείου. Όλοι οι 

βραβευθέντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις μελέτες τους και, μάλιστα, 

να τις υποστηρίξουν στις ζωηρές συζητήσεις που συχνά ακολούθησαν τις 

παρουσιάσεις. Κατά την εκδήλωση εκφωνήθηκαν επίσης ομιλίες από ανώτερους 

ακαδημαϊκούς του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου: Ο καθηγητής 

Michael Artis εκφώνησε ομιλία με θέμα «Inflation targeting for the ECB», ενώ ο 

καθηγητής Giuseppe Bertola έθιξε διάφορα επίμαχα θέματα σε σύντομη ομιλία με 

θέμα «Wages and employment in an integrated Europe». Ο καθηγητής Edmond 

Malinvaud έκλεισε την εκδήλωση με την ανάλυση του με θέμα «Growth and 

Employment in Europe: Evolving priorities and policy responses in the post-war period». 

Ol βραβευθείσες μελέτες του διαγωνισμού για το Βραβείο ΕΤΕπ 1997 

δημοσιεύθηκαν σε ειδικό τεύχος του «EIB-Papers», που διανεμήθηκε σε όλους 

τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση και μπορεί ήδη να ληφθεί από τους 

ενδιαφερόμενους, με απλή αίτηση, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Ι^έλη της κριτικής επιτροπής: Helmut Schlesinger, 

πρώην πρόεδρος της Bundesbank (αριστερό) και Alfred 

Steinherr, Chief Economist της ΕΤΕπ. 

παϊκής Ένωσης μέσω της εγκαθίδρυσης 
συστημάτων παρόμοιων με τα «νομι
σματικά συμβούλια» (currency boards) και 
με το ευρώ ως «άγκυρα» και αποθεματικό 
νόμισμα. 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΤΕπ 1999 

Το επόμενο Βραβείο ΕΤΕπ θα απονεμηθεί 
το 1999. Στόχος του είναι να προσελκύσει 
πρωτότυπες μελέτες, που συμβάλλουν 
σημαντικά στον εξελισσόμενο διάλογο 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και, 
για το σκοπό αυτό, το Βραβείο θα 
προορίζεται και πάλι για σύντομες μελέτες 
σε οικονομικά και χρηματοπιστωτικά 
θέματα σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
υποθέσεις. Ο διαγωνισμός θα προκη
ρυχθεί το φθινόπωρο 1998, με λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των υποψηφιο
τήτων στις 2 Φεβρουαρίου 1999. 

Το Βραβείο ΕΤΕπ 1999 θα περιλαμβάνει τα 
εξής: 10 000 Ecu (πρώτο βραβείο), 
7 500 Ecu (δεύτερο βραβείο), 5 000 Ecu 
(τρίτο βραβείο), 5 000 Ecu (ειδικό θέμα), 
και τρία βραβεία 1 000 Ecu για υποψη
φίους κάτω των 30 ετών. 

Υποψηφιότητα για το Βραβείο μπορούν να 
υποβάλλουν υπήκοοι των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών 
μελών της ΕΖΕΣ και των κρατών που 
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 
την ΕΕ, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Για τον Κανονισμό του Βραβείου, το 
έντυπο «EIB-Papers» και οποιαδήποτε 
άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην εξής 
διεύθυνση: 

ΕΙΒ Prize Secretariat 
European Investment Bank 
100 Boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 LUXEMBOURG 
Φαξ: (00352) 4379-3492 • 

0 a J f - S * . Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ 5 - 9 7 



Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν 

Δραστηριότητα της Τράπεζας έως τις 30 Σεπτ. 1997 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 15,6 ΔΙΣΕΚΑΤ. ECU 

Στο πλαίσιο ενός ετήσιου προγράμματος, 
που προέβλεπε δανεισμό άνω των 
20 δισεκατ. Ecu, η Τράπεζα εξέδωσε κατά 
τρία πρώτα τρίμηνα δάνεια ανερχόμενα στο 
ισότιμο 15,6 δισεκατ. Ecu, σε 19 νομίσματα. 
Το 80% του δανεισμού αυτού πραγματο
ποιήθηκε σε νομίσματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (αύξηση κατά 48% έναντι της 
30ής Σεπτεμβρίου 1996). Η δανειοληπτική 
δραστηριότητα συγκεντρώθηκε κυρίως στο 
πρώτο εξάμηνο, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο 
ο δανεισμός ανήλθε σε 1,6 δισεκατ. Ecu. 

Οι σχετικές συμβάσεις που υπεγράφησαν 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου - στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονταν ορισμένες πράξεις 
που είχαν ξεκινήσει το 1996 - αντιπροσώ
πευαν ποσό 16,2 δισεκατ. Ecu. 

Η έντονη αυτή αύξηση της εκδοτικής 
δραστηριότητας οφειλόταν, αφενός, στις 
ανάγκες χρηματοδότησης των χορηγήσεων, 
που με τη σειρά τους αυξήθηκαν κατά 
20% περίπου (14,8 δισεκατ. Ecu, έναντι 
12,3 δισεκατ. Ecu) και, αφετέρου, στην 
έκδοση «οποτουρνιστικών» δανείων, που 
επέτρεψαν σημαντική μείωση του κόστους 
δανεισμού της Τράπεζας με επίτευξη 
κόστους κάτω του Libor. Ένα μέρος του 
προϊόντος του οποτουρνιστικού αυτού 
δανεισμού διοχετεύτηκε ήδη σε χορηγη
θέντα δάνεια, με πολύ ευνοϊκούς όρους. 

Η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
όσον αφορά την αγορά του ευρώ, εξέδωσε 
δάνεια σε ευρώ καθώς και δάνεια στα κύρια 
ευρωπαϊκά νομίσματα (NLG, FRF, DEM, PTE, 
GBP,ITL), δυνάμενα να μετατραπούν σε 
ευρώ, για συνολικό ποσό 4,9 δισεκατ. Ecu. 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, η 
Τράπεζα εξακολούθησε να συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο μέρος της εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δραστηριότητας της στις αγορές 
των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, προκειμένου να διευκολύνει την 
ανάπτυξη τους ενόψει της μελλοντικής 
ένταξης τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. 
ΕΤΕπ-Πληροφσρίες, αριθ. 93, 3/97, σελ. 1-3): 

- με τη δημιουργία ενός προγράμματος 
έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολόγων σε 
ουγγρικά φόριντ, το οποίο θα υπογραφεί 
στο τέλος Οκτωβρίου, 

- με την έκδοση δανείων σε τσεχικές κο

ρόνες, 

- με τη συνέχιση ή την έναρξη διαπρα
γματεύσεων με τις αρμόδιες αρχές 
ορισμένων χωρών που είναι υποψήφιες 
για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιπλέον, εκτός από τις δανειοληπτικές 
δραστηριότητες της στις ευρωπαϊκές 

αγορές, η Τράπεζα ήταν παρούσα στις 
αγορές του γιεν, του δολαρίου ΗΠΆ, του 
δολαρίου Χογκ Κογκ και του ραντ Νοτίου 
Αφρικής. Όσον αφορά το τελευταίο αυτό 
νόμισμα, ένα μέρος των αντληθέντων 
κεφαλαίων διοχετεύθηκε άμεσα σε δάνεια 
που χορηγήθηκαν στη Νότια Αφρική. 
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13,2 ΔΙΣΕΚΑΤ. ECU 

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 
30 Σεπτεμβρίου 1997 η ΕΤΕπ χορήγησε 
δάνεια συνολικού ύψους 13 174 εκατομ. 
Ecu (-1-11%) για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής 
πολιτικής. 

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 
Τράπεζα χορήγησε δάνεια συνολικού 
ύψους 11 943 εκατομ. Ecu, τα οποία αφο
ρούσαν δεκατέσσερις χώρες και περιλάμ
βαναν: 

- 8 460 εκατομ. Ecu υπό μορφή ατομικών 
δανείων, 

- 3 483 εκατομ. Ecu υπό μορφή συνολικών 
δανείων που συνομολογήθηκαν με τρά
πεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύ
ματα με τα οποία συνεργάζεται η ΕΤΕπ. 
Από εκκρεμή συνολικά δάνεια, 2 738 
εκατομ. Ecu χορηγήθηκαν για 11 000 πε
ρίπου επενδυτικές πρωτοβουλίες μικρού 
μεγέθους, που αφορούσαν μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (9 530 επιχειρήσεις) και το
πικά έργα υποδομής, κυρίως στον τομέα 
της διαχείρισης υδάτων (960 έργα). 

Τα ατομικά δάνεια για έργα υποδομής 
παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο και αντι
προσώπευαν το 81% του συνόλου. Η κατα
νομή τους κατά τομέα ήταν η εξής; 

- Μεταφορές και τηλεπικοινωνίες: 4 358 
εκατομ. Ecu. 

Τα νέα δάνεια που υπεγράφησαν κατά το 
3ο τρίμηνο αφορούσαν: 

- τις σιδηροδρομικές μεταφορές: κυρίως 
τον εκσυγχρονισμό της γραμμής βορρά-
νότου, που συνδέει τις πόλεις Ελσίνκι, 
Tampere και Seinäjoki, σε μήκος σχεδόν 
400 χλμ. Το έργο αυτό αποτελεί 
σημαντικό μέρος του προγράμματος ανά
πτυξης των σιδηροδρομικών μεταφορών 
στη Φινλανδία, που αποσκοπεί στην 
αύξηση του δυναμικού τους και, συνακό
λουθα, στην ενίσχυση της ανταγωνιστι
κότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων, 

- τις εναέριες μεταφορές: επέκταση του 
αερολιμένα της Κοπεγχάγης, εκσυγχρο
νισμός του στόλου αεροσκαφών μακρών 
αποστάσεων της ισπανικής εταιρίας IBE
RIA με την αγορά δύο Airbus Α 340-300 

(επένδυση που ενισχύει, επιπλέον, την 
ευρωπαϊκή αεροναυπηγική βιομηχανία), 
καθώς και της εταιρίας BRITISH AIR
WAYS, 

- τις αστικές μεταφορές: μετρό της Μα
δρίτης, δίκτυο τραμ του Μονπελιέ, 

- τις τηλεπικοινωνίες: δημιουργία δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας στην Ισπανία. 

- Ενέργεια: 1 361 εκατομ. Ecu. '" 

Χρηματοδοτήθηκε, κυρίως, ο αγωγός 
αερίου, μήκους 840 χλμ., που συνδέει το 
νορβηγικό τομέα της Βόρειας θάλασσας με 
τη Δανκέρκη στη βόρεια Γαλλία. 

Ο αγωγός αυτός θα επιτρέψει τη μεταφορά 
αερίου στη Γαλλία και, από εκεί, μέσω του 
ευρωπαϊκού δικτύου, στην Ισπανία. 

- Έργα υποδομής για την προστασία του 
περιβάλλοντος: 1 100 εκατομ. Ecu. 

Τα νέα έργα που χρηματοδοτήθηκαν αφο
ρούσαν εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμά
των στην Καταλονία και την επεξεργασία 
αστικών αποβλήτων στο βόρειο τμήμα της 
Έσσης, στη Γερμανία, με συμπαραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. 

- Βιομηχανία: 1 367 εκατομ. Ecu. 

Κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου η ΕΤΕπ 
χορήγησε δάνεια για την κατασκευή μιας 
μονάδας παραγωγής φυτοφαρμακευτικών 
προϊόντων στη Άνω-Νορμανδία και μιας 
μονάδας παραγωγής πλαστικής ταινίας για 
τη συσκευασία ειδών διατροφής από 
αγροτικά προϊόντα στην επαρχία Ματέρα. 
Χρηματοδοτήθηκαν, επίσης, εγκαταστάσεις 
παραγωγής βιομηχανικού αερίου στο Σάσεξ 
και επενδύσεις για την αύξηση της 
παραγωγικής ικανότητας και την εφαρμογή 
καινοτόμων μεθόδων σε μια μονάδα 
παραγωγής πλακιδίων για ημιαγωγούς στο 
Landshut, στη Βαυαρία. 

- Υπηρεσίες: 274 εκατομ. Ecu. 

Ένα δάνειο χορηγήθηκε για τον 
εκσυγχρονισμό και την επέκταση των 
εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας στη Δανία. 
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Στον τομέα του εμπορίου χορηγήθηκαν 
χρηματοδοτήσεις για την κατασκευή μιας 
αποθήκης/κέντρου διανομής εμπορευμά
των λιανικής πώλησης στην Unna, κοντά 
στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, και για την 
κατασκευή δύο εμπορικών κέντρων στο 
Πόρτο και στη Αισσαβώνα, στην Πορτο
γαλία. 

Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δάνεια 
που χορηγήθηκαν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
ανήλθαν σε 1 231 εκατομ. Ecu. Η ΕΤΕπ χο
ρήγησε ενισχύσεις στις μεσογειακές χώρες 
(791 εκατομ. Ecu), στις χώρες της Κεντ
ρικής και Ανατολικής Ευρώπης (200 εκατομ. 
Ecu), στη Νότια Αφρική (125 εκατομ. Ecu), 
στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και 
του Ειρηνικού (18,8 εκατομ. Ecu), στη 
Λατινική Αμερική (50 εκατομ. Ecu) και στην 
Ασία (46 εκατομ. Ecu). 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου οι 
δανειακές συμβάσεις που υπεγράφησαν 
στις μεσογειακές χώρες αφορούσαν, στην 
Αίγυπτο την ανανέωση του στόλου αερο
σκαφών μέσων αποστάσεων, την κατα
σκευή δύο τμημάτων αυτοκινητοδρόμων 
και μιας γέφυρας στο Νείλο, και την κατα
σκευή μιας τσιμεντοβιομηχανίας 100 χλμ. 
ανατολικά του Καΐρου, στην Αλγερία την 
κατασκευή ενός αγωγού μεταφοράς αερίου 
από το Alsar έως το Hassi R'Mel, στην 
Τουρκία τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων μέσω ενός συνολικού δα

νείου και στο Λίβανο την ανακαίνιση της 
παράκτιας οδού στο βόρειο τμήμα της 
χώρας, τον εκσυγχρονισμό των εγκατα
στάσεων υδροδότησης και αποχέτευσης 
της Τρίπολης, και τον εκσυγχρονισμό του 
εθνικού κέντρου ελέγχου της ηλεκτρικής 
ενέργειας στη Βηρυτό. 

Όσον αφορά τις χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, το σύνολο των χρη
ματοδοτήσεων αφορούσε τον τομέα των 
μεταφορών και, ειδικότερα, στη Σλοβακική 
Δημοκρατία την κατασκευή 18 χλμ. σημα
ντικών οδών από την Μπρατισλάβα έως τα 
αυστριακά και ουγγρικά σύνορα, στη Λετο
νία τη βελτίωση τη διώρυγας πρόσβασης 
στον λιμένα του Βέντσπιλς, και στη Βουλ
γαρία την ενίσχυση των αποβάθρων και την 
επέκταση του αερολιμένα της Σόφιας. 

Στη Νότια Αφρική χορηγήθηκε ένα συνο
λικό δάνειο για τη χρηματοδότηση επενδύ
σεων μικρού και μεσαίου μεγέθους, ενώ η 
ΕΤΕπ χρηματοδότησε επίσης την μετα
τροπή του λιμένα του Πορτ Λούις, στη νήσο 
Μαυρίκιο, για την υποδοχή πλοίων μεταφο
ράς εμπορευματοκιβωτίων, και υποστήριξε 
την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων 
στην περιοχή των νήσων του Ειρηνικού. 

Τέλος, η Τράπεζα χρηματοδότησε τον 
υδροηλεκτρικό σταθμό Ghazy-Barotha, στο 
Πακιστάν, και την επέκταση δύο αερο
λιμένων στις νότιες Φιλιππίνες. • 

ECU 

Νέα Διευθύντρια στην Οικονομική 

Υπηρεσία της ΕΤΕπ 
Η κα Anneli 
Peshkoff είναι 
η νέα Διευθύ
ντρια της Οικο
νομικής Υπηρε
σίας της ΕΤΕπ 
από την 1η Δε
κεμβρίου. Στη 
θέση αυτή δια
δέχεται τον κ. 
Luc Winand, ο 
οποίος διορί
στηκε Διευθυ

ντής Οικονομικών Υπηρεσιών στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), 
υπεύθυνος για τα οικονομικά και λογιστικά 
θέματα, τη διαχείριση των κινδύνων, τον 
έλεγχο και τα συστήματα διαχείρισης. 

Η κα Anneli Peshkoff, 43 ετών, φινλανδή 
υπήκοος, προσελήφθη στην ΕΤΕπ ύστερα 
από διακεκριμένη διεθνή καριέρα στη 
Citibank, στην οποία προσελήφθη το 1979 
στο Σαν Φρανσίσκο. Στο πλαίσιο της 
σταδιοδρομίας της στην τράπεζα αυτή 
εργάστηκε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 

καλύπτοντας ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
σχετικών με τη διαχείριση διαθεσίμων. 
Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Head of Treasury 
Marketing στο Άμστερνταμ (1985-1990) και 
Head of Derivatives and Capital Markets 
Distribution στο Μιλάνο μέχρι το 1995. Από 
το 1996 διετέλεσε Vice-President, Head of 
Market Risk Management, υπεύθυνη για όλα 
τα εμπορεύσιμα στην Ευρώπη προϊόντα της 
Citibank του Λονδίνου. Η κα Peshkoff έχει 
δίπλωμα ΜΒΆ στα Διεθνή Οικονομικά. 

Ως Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας 
της ΕΤΕπ, η κα Anneli Peshkoff υπάγεται στο 
Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, 
René Karsenti. Οι αρμοδιότητες της περι
λαμβάνουν τη διαχείριση ρευστών δια
θεσίμων ύψους 10 δισεκατ. Ecu περίπου, σε 
25 διαφορετικά νομίσματα, τη διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου επενδύσεων και τη 
συνολική διαχείριση των στοιχείων ενεργη
τικού και παθητικού της Τράπεζας. Η Διεύ
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαχειρί
ζεται τις πράξεις δανεισμού και τα 
διαθέσιμα της ΕΤΕπ καθώς και την 
εσωτερική λογιστική της Τράπεζας. • 

Ο ι ε κ φ ρ α σ μ έ ν ε ς σε ε θ ν ι κ ά ν ο μ ί σ μ α τ α 

τ ι μ έ ς τ ο υ ECU στις 30.09.1997 δ ί ν ο ν τ α ι 

π α ρ α κ ά τ ω . Η Τ ρ ά π ε ζ α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί 

τ ι ς τ ι μ έ ς α υ τ έ ς κ α τ ά τ ο τ έ τ α ρ τ ο 

τ ρ ί μ η ν ο 1 9 9 7 γ ι α τ η ν τ ή ρ η σ η τ ω ν 

λ ο γ α ρ ι α σ μ ώ ν κ α ι τ ω ν σ τ α τ ι σ τ ι κ ώ ν 

σ τ ο ι χ ε ί ω ν των ε ρ γ α σ ι ώ ν τ η ς : 

DEM 

FRF 

GBP 

NLG 

DKK 

IEP 

SEK 

FIM 

1,96612 

6, 60354 

0,689591 

2,21465 

7,48771 

0, 764949 

8,43766 

5,88343 

BEF 40,5744 

LUF 40,5744 

ITL 1921,48 

ESP 166,06 

PTE 200,251 

GRD 310, 728 

ATS 13,8368 

USD 1,113 

To δελτ ίο ΕΤΕπ-Πληροφορίες ε κ δ ί δ ε τ α ι 

π ε ρ ι ο δ ι κ ά από τ η ν Υ π η ρ ε σ ί α 

Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς κ α ι Επ ικο ινων ίας τ η ς 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε 

έ ν δ ε κ α γ λ ώ σ σ ε ς ( α γ γ λ ι κ ά , γ α λ λ ι κ ά , 

γ ε ρ μ α ν ι κ ά , δανικά, ελλην ικά, ισπανικά, 

ι τ α λ ι κ ά , ο λ λ α ν δ ι κ ά , π ο ρ τ ο γ α λ ι κ ά , 

σουηδικά και φινλανδικά). 

Το π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τ ο υ δ ε λ τ ί ο υ ΕΤΕπ-

Πληροφορίες μπορεί να αναδημοσιευτεί 

ε λ ε ύ θ ε ρ α . Θα π ρ ο τ ι μ ο ύ σ α μ ε όμως να 

παρατεθεί η πηγή και να μας αποσταλεί το 

απόκομμα του άρθρου που δημοσιεύτηκε. 

100, b d Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxembourg 

Τηλ. 4379 -1 - Τέλεφαξ 43 7704 -
H320 Β ι ν τ ε ο δ ι ά σ κ ε ψ η 43 93 67 

Υπηρεσία Ιταλίας: 
Via Sardegna, 38 - 1 0 0 1 8 7 Roma 

Τηλ. 4719 -1 - Τέλεφαξ 42873438 -
Η320 Β ι ν τ ε ο δ ι ά σ κ ε ψ η 48 90 5 5 2 6 

Γ ρ α φ ε ί ο Αθήνας: 
Λ ε ω φ ό ρ ο ς Αμαλίας 12 - GR -10557 Αθήνα 
Τηλ. 3220 773/774/775 - Τέλεφαξ 3220 776 

Γ ρ α φ ε ί ο Λισσαβώνας: 
Avenida da Liberdade, 144 -156, 8° 

Ρ-1250 Lisbon 
Τηλ. 3 4 2 8 9 8 9 ή 3428848 -

Τέλεφαξ 3 4 7 0 4 8 7 

Γ ρ α φ ε ί ο Λ ο ν δ ί ν ο υ : 
68, Pall ti/fall - London SW1Y SES 

Τηλ. 0171 -3431200 - Τέλεφαξ 0171- 9309929 

Γ ρ α φ ε ί ο ί ^ α δ ρ ί τ η ς : 
f Calle José Ortega y Gasset, 29 

E - 28006 IVIadrid 
Τηλ. 4 3 1 1 3 4 0 - Τ έ λ ε φ α ξ 4 3 1 1 3 8 3 

Γ ρ α φ ε ί ο Εκπροσώπησης στις Β ρ υ ξ έ λ λ ε ς : 
Rue de la L o i 2 2 7 - Β - 1 0 4 0 B r u x e l l e s 
Τηλ. 2 3 0 9 8 9 0 - Τέλεφαξ 2 3 0 5 8 2 7 -

Η320 Β ι ν τ ε ο δ ι ά σ κ ε ψ η 280 11 40 

Internet h t t p : / / w w w . e i b . o r g 

Φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς : Φ ω τ ο θ ή κ η ΕΤΕπ, European 
Commission, Leppin Maschinenbau, SADE. 

τυπώθηκε στο Βέλγιο, από την Ceuterick, 
σε χαρτί Arctic Silk, τύπου «Nordic Swan» 
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