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Η Ετήσια έκθεση του Ομίλου ΕΤΕπ για το 2009 αποτελείται από τρεις 
τόμους:
•	  Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης, στην 

οποία παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ κατά το 
παρελθόν έτος και οι προοπτικές του για το μέλλον

•	  Οικονομική έκθεση, η οποία περιέχει τις οικονομικές καταστά-
σεις του Ομίλου ΕΤΕπ (βάσει των ΔΠΧA και των Οδηγιών της ΕΕ), 
της ΕΤΕπ, της Επενδυτικής Διευκόλυνσης της Κοτονού, του Ταμεί-
ου (Trust Fund) του FEMIP, του Ταμείου (Trust Fund) Υποδομών ΕΕ-
Αφρικής, του Ταμείου (Trust Fund) της Επενδυτικής Διευκόλυνσης 
Γειτονίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), με τα 
επεξηγηματικά προσαρτήματά τους

•	  Έκθεση στατιστικών στοιχείων, η οποία περιέχει κατάλογο των επεν-
δυτικών σχεδίων που χρηματοδότησε η ΕΤΕπ και των δανειοληπτι-
κών πράξεων που διενέργησε κατά το 2009, καθώς και κατάλογο 
των πράξεων του ΕΤΑΕ. Η έκθεση αυτή περιέχει επίσης συνοπτικούς 
πίνακες για το παρελθόν έτος και για τα τελευταία πέντε έτη.

Η Ετήσια Έκθεση δημοσιεύεται επίσης στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας 
(www.eib.org/report).
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Όμιλος ΕΤΕπ: Βασικά μεγέθη των 
καταστατικών οικονομικών καταστάσεων 

Δραστηριότητα κατά το 2009

Υπογραφείσες συμβάσεις 3 031
Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (39 κεφάλαια)  733
Εγγυήσεις (22 πράξεις) 2 298

Κατάσταση στις 31.12.2009

Χαρτοφυλάκιο 17 697
Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών – στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση 
(307 κεφάλαια) 

4 103

Εγγυήσεις (168 πράξεις) 13 594

Σωρευτικό ποσό υπογραφεισών συμβάσεων
Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (307 κεφάλαια) 5 136
Εγγυήσεις (168 πράξεις) 13 987

Ίδια κεφάλαια 1 015
Σύνολο ισολογισμού 1 157
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης -7
Αναληφθέν κεφάλαιο 2 940

εκ του οποίου καταβεβλημένο και προς καταβολή 588

Κατάσταση στις 31.12.2009

Υπόλοιπο
Εκταμιευθέντα δάνεια 324 150
Δάνεια προς εκταμίευση  81 843
Χορηγήσεις από δημοσιονομικούς πόρους 1 416
Δανεισμός 305 758

Ίδια κεφάλαια 37 954
Σύνολο ισολογισμού 361 871
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 1 877
Αναληφθέν κεφάλαιο 232 393

εκ του οποίου καταβεβλημένο και προς καταβολή 11 620

Δραστηριότητα κατά το 2009 (εκατ. ευρώ)

Εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις 103 898
Ευρωπαϊκή Ένωση 93 615
Χώρες εταίροι 10 283

Υπογραφείσες χρηματοδοτήσεις 79 102
Ευρωπαϊκή Ένωση 70 505
Χώρες εταίροι 8 597

Εκταμιεύσεις 54 022
Ευρωπαϊκή Ένωση 48 898
Χώρες εταίροι 5 123

Αντληθέντες πόροι (πριν από τις πράξεις ανταλλαγής) 79 386
Κύρια νομίσματα (EUR, GBP, USD) 70 205
Άλλα νομίσματα 9 182

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης 
της κρίσης, οι υπογραφές και οι 
εκταμιεύσεις δανείων αυξήθηκαν 
σημαντικά το 2009. Η Τράπεζα 
προσέφερε τη στήριξή της σε 
περισσότερα από 500 νέα έργα 
μεγάλης κλίμακας και σε  
50 000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επενδύσεις άνω των 730 εκατ. ευρώ 
σε 39 νέα κεφάλαια επιχειρηματικών 
συμμετοχών το 2009 και τρέχουσες 
δεσμεύσεις άνω των 4,1 δισ. ευρώ 
σε περισσότερα από 300 επενδυτικά 
κεφάλαια, για την τόνωση της 
απασχόλησης και των επενδύσεων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων



Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης 3 Ομίλου ΕΤΕπ

Βασικά μεγέθη των καταστατικών οικονομικών 
καταστάσεων του Ομίλου ΕΤΕπ 2

Μήνυμα του Προέδρου 4

Επιχειρησιακή στρατηγική 6

Δραστηριότητα του Ομίλου ΕΤΕπ κατά το 2009 10

➾  Προσιτές χρηματοδοτήσεις στις ΜΜΕ, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας 11
➾   Οι χρηματοδοτήσεις υπέρ της σύγκλισης συμβάλλουν στην ανάκαμψη της 

Ευρώπης 16
➾  Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 20
➾  Προαγωγή της περιβαλλοντικής αειφορίας 24
➾  Επενδύσεις για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια 27
➾  Η ΕΤΕπ εντείνει τη στήριξή της στην καινοτομία 31
➾  Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών για την Ευρώπη 34
➾  Σημαντικός χρηματοπιστωτικός φορέας και εκτός των συνόρων της ΕΕ 38
➾  Κύρια στοιχεία της δανειοληπτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ κατά το 2009 44

Εταιρική διακυβέρνηση 46

➾  Η εταιρική ευθύνη στην ΕΤΕπ 47
➾  Συνεργασία με τα όργανα της ΕΕ και με ομόλογους διεθνείς οργανισμούς 50
➾    Διαφάνεια, πληροφόρηση του κοινού και σχέσεις με την κοινωνία  

των πολιτών 54
➾   Η Συνθήκη της Λισσαβώνας παρέχει στην ΕΤΕπ αυξημένη ευελιξία 56
➾  Καταστατικά όργανα της ΕΤΕπ 58
➾  Η Διευθύνουσα Επιτροπή της ΕΤΕπ 60
➾  Οργανόγραμμα της ΕΤΕπ 62
➾  Καταστατικά όργανα του ΕΤΑΕ 63
➾  Διευθύνσεις του Ομίλου ΕΤΕπ 64

Π
ερ

ιε
χό

με
να



Μήνυμα του Προέδρου
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τα οποία διατέθηκαν σε δημόσιες αρχές, στη βιομηχα-
νία και, εν τέλει, στους πολίτες, για να τους βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που δημιούργησε η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. 

Η Τράπεζα συνέβαλε επίσης καθοριστικά στη συνέχιση 
ορισμένων σημαντικών έργων, τα οποία χωρίς τη συμ-
μετοχή της θα ήταν αδύνατον να υλοποιηθούν, λόγω 
των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατού-
σαν σε τομείς όπως οι υποδομές και η καινοτομία.

Τρεις προτεραιότητες
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την ΕΤΕπ να αυ-
ξήσει τις δραστηριότητές της σε τρεις συγκεκριμένους 
τομείς: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιφέρειες σύγκλι-
σης και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ο 
οποίος θεωρείται η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και 
αποτελεί σημαντική πηγή απασχόλησης, ενισχύθη-
κε το 2009 μέσω νέων πιστωτικών γραμμών της ΕΤΕπ, 
ύψους με 12,7 δισ. ευρώ, τις οποίες διαχειρίζονται το-
πικές ενδιάμεσες τράπεζες για τη χορήγηση πιστώσε-
ων σε μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, καταβάλαμε 
προσπάθεια ώστε περισσότερο από το 75% του συ-
νολικού ποσού της χρηματοδοτικής στήριξης, ύψους 
21 δισ. ευρώ, για την οποία υπογράψαμε συμφωνίες 
το 2008 και το 2009, να καταστεί διαθέσιμο στις τρά-
πεζες έως το τέλος του 2009. Αυτό επέτρεψε το 2009 

Ρεκόρ χρηματοδοτήσεων σε μια δύσκολη περίοδο
Το 2009 ήταν μια ταραχώδης χρονιά, και είμαι υπε-
ρήφανος που το προσωπικό μας αντεπεξήλθε στις 
προκλήσεις παράγοντας περισσότερο έργο, καλύτε-
ρα και ταχύτερα. Στη διάρκεια του έτους η ΕΤΕπ στή-
ριξε την ευρωπαϊκή οικονομία με χρηματοδοτήσεις 
που ανήλθαν στο ύψος ρεκόρ των 79 δισ. ευρώ.  Εν 
ολίγοις, υπερκαλύψαμε τους στόχους που είχαν θέσει 
στην Τράπεζα οι μέτοχοί της, τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Πώς το επιτύχαμε
Η έγκαιρη συνειδητοποίηση των σοβαρών επιπτώσε-
ων της κρίσης και η ταχεία αντίδραση ήταν ζωτικής ση-
μασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η ΕΤΕπ συνέβαλε 
σημαντικά στην αντιμετώπιση της έλλειψης πιστώσεων 
στην αγορά. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι η Τράπεζα ανέκα-
θεν χρηματοδοτούσε και θα εξακολουθήσει να χρημα-
τοδοτεί μόνο οικονομικώς βιώσιμα έργα και προγράμ-
ματα.  Τα έργα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πληρούν τα 
κριτήρια της Τράπεζας από τεχνική, οικονομική, κοινωνι-
κή και περιβαλλοντική άποψη. Για τον λόγο αυτόν, κατε-
βλήθη τεράστια προσπάθεια προκειμένου να επιταχυν-
θεί η προετοιμασία, η αξιολόγηση και, όπου απαιτείτο, η 
τροποποίηση προτάσεων έργων, ώστε να εξασφαλιστεί 
η έγκριση της διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Τράπεζας για αυξημένο αριθμό έργων. Το 2009 
η Τράπεζα όχι μόνο υπέγραψε χρηματοδοτικές συμβά-
σεις συνολικού ύψους 79 δισ. ευρώ, αλλά και εκταμίευ-
σε 54 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία – χρήματα 

«Υπερκαλύψαμε τους στόχους που 
έθεσαν στην Τράπεζα οι μέτοχοί της, 
τα κράτη μέλη της ΕΕ.»
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να χρηματοδοτηθούν περισσότερες από 50 000 ΜΜΕ, 
από κεφάλαια της ΕΤΕπ συνολικού ύψους σχεδόν 
15 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα προσέφερε έτσι, σε μια περί-
οδο έντονης μείωσης της προσφοράς πιστώσεων, μια 
πολύ αναγκαία χρηματοδοτική στήριξη, την οποία δεν 
μπορούσε να παράσχει η αγορά. 

Σύγκλιση
Οι χρηματοδοτήσεις στις οικονομικά ασθενέστερες πε-
ριοχές της Ευρώπης (περιφέρειες σύγκλισης) ανήλθαν 
σε 29 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 41% του συ-
νολικού ύψους των χορηγήσεων της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ. 
Οι χρηματοδοτήσεις αυτές κατανεμήθηκαν ομοιόμορ-
φα στην ΕΕ των 15 και στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ των 
12, τα οποία έλαβαν συνολικά 12,8 δισ. ευρώ. Η ΕΤΕπ 
παρέσχε επίσης στις περιφέρειες σύγκλισης σημαντι-
κή τεχνική βοήθεια, για την προετοιμασία έργων προς 
χρηματοδότηση σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέρ-
γεια και το περιβάλλον.

Κλιματική αλλαγή
Συμμετέχοντας στην προσπάθεια καταπολέμησης 
της κλιματικής αλλαγής η Τράπεζα χορήγησε δάνεια 
ύψους σχεδόν 17 δισ. ευρώ για έργα που συμβάλλουν 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Τα δάνεια αυτά αφορούσαν ειδικότερα έργα ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας (4,2 δισ. ευρώ) και ενεργειακής 
απόδοσης (1,5 δισ. ευρώ), δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης για καθαρότερα μέσα μεταφοράς (4,7 δισ. 
ευρώ), επενδύσεις σε αστικά μέσα μεταφοράς (5,5 δισ. 
ευρώ), καθώς και έργα εκτός ΕΕ που συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την κλιματι-
κή αλλαγή.

Ο ρόλος της Τράπεζας σε παγκόσμιο επίπεδο
Με χορηγήσεις ύψους σχεδόν 9 δισ. ευρώ εκτός Ευρω-
παϊκής Ένωσης η ΕΤΕπ παρέχει σημαντική χρηματο-
δοτική στήριξη στις χώρες εταίρους της ΕΕ, στο πλαί-
σιο «εξωτερικών εντολών» που αποφασίζονται από το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Αναζητήσα-
με ενεργά και αξιοποιήσαμε ευκαιρίες για κοινά σχέδια 
δράσης με άλλες πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες 
και δημιουργήσαμε συνεργίες, όχι μόνο στο πλαίσιο 
των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων μας σε διάφο-
ρα μέρη του κόσμου, αλλά και για την αντιμετώπιση ση-
μαντικών παγκόσμιων προκλήσεων όπως η αλλαγή του 
κλίματος.

Κοιτάζοντας στο μέλλον
Η νέα πρωτοβουλία «ΕΕ-2020» παρέχει στην ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της ένα πλαίσιο για την πλήρη ανάκαμψή 
τους από την κρίση και παράλληλα για την επιτάχυνση 
της πορείας τους προς μια πιο ανταγωνιστική οικονομία. 

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διαρθρωτικές αδυνα-
μίες της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις μακροοικονο-
μικές προκλήσεις που έχουν αυξηθεί λόγω της κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΤΕπ θα αναπτύξει τις δρα-
στηριότητές της σύμφωνα με τις τρεις προτεινό-
μενες προτεραιότητες της στρατηγικής EΕ-2020: 
έξυπνη ανάπτυξη, διατηρήσιμη ανάπτυξη και ανά-
πτυξη χωρίς αποκλεισμούς.  Θα προσφέρουμε 
καινοτόμους χρηματοδοτικές λύσεις. Ειδικότερα, 
από κοινού με την Επιτροπή, θα επεξεργαστούμε 
προτάσεις με σκοπό την ενίσχυση του πολλαπλα-
σιαστικού αποτελέσματος των ενισχύσεων από 
δημοσιονομικούς πόρους της ΕΕ και των χρηματο-
δοτήσεων του Ομίλου ΕΤΕπ.

Εκτός από την τεχνογνωσία της σε χρηματοοικονο-
μικά θέματα, η ΕΤΕπ αξιοποιεί τη γνώση επιχειρημα-
τικών αναλυτών και οικονομολόγων ειδικευμένων σε 
συγκεκριμένους τομείς, μηχανικών, ειδικών σε θέματα 
περιβάλλοντος και κοινωνικά θέματα, πολεοδόμων, 
καθώς και ειδικών στον τομέα της κλιματικής αλλα-
γής.  Οι εμπειρογνώμονες αυτοί, οι οποίοι αντιπροσω-
πεύουν σημαντικό τμήμα του προσωπικού που προ-
σελήφθη τα τελευταία πέντε έτη, συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη νέων δανειοδοτικών πολιτικών, παρέχουν 
τεχνική βοήθεια στους επενδυτές και παρακολουθούν 
την υλοποίηση σύνθετων έργων.

Η ερχόμενη χρονιά δεν θα είναι ευκολότερη, αλλά εί-
μαι βέβαιος ότι ο οργανισμός μας και το προσωπικό 
μας θα αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις.  Η ΕΤΕπ ήταν 
ανέκαθεν αφοσιωμένη στη στήριξη των στόχων της 
πολιτικής της ΕΕ – τόσο εντός όσο και εκτός των ευ-
ρωπαϊκών συνόρων.  Θα εξακολουθήσουμε να παρέ-
χουμε τη στήριξή μας αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
που διαθέτουμε στους τομείς των χρηματοδοτήσεων 
και της τεχνικής βοήθειας, προς όφελος των πολιτών 
της ΕΕ.

Philippe Maystadt



Επιχειρησιακή στρατηγική

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
κατά τη συνεδρίασή του 

στις 2 Φεβρουαρίου 2010
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Παρά τις ενδείξεις ότι η σοβαρή οικονομική ύφεση 
πλησιάζει στο τέλος της, οι προοπτικές παραμένουν 
πολύ αβέβαιες και εύθραυστες, και η οικονομική ανά-
καμψη ενδέχεται να χρειαστεί χρόνο. Ως εκ τούτου, στο 
παρόν οικονομικό κλίμα κύρια προτεραιότητα της Τρά-
πεζας παραμένει το να βοηθήσει την Ευρώπη να εξέλ-
θει από την κρίση, αυξάνοντας, βελτιώνοντας και επι-
ταχύνοντας τις δραστηριότητές της: ο στόχος της ΕΤΕπ 
για το 2010 είναι να διατηρήσει τις χορηγήσεις της στα 
υψηλά επίπεδα του 2009, έτος κατά το οποίο οι χρημα-
τοδοτήσεις που υπέγραψε ανήλθαν σε 79 δισ. ευρώ.

Τα ερχόμενα χρόνια, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ θα 
εξακολουθήσουν να εστιάζονται στους τομείς στους 
οποίους η Ευρώπη έχει πληγεί περισσότερο από την 
κρίση: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κλιματική αλλαγή 
και περιφέρειες σύγκλισης. Ως εκ τούτου, το μεγαλύτε-
ρο μέρος των επιπρόσθετων χρηματοδοτήσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της 
Οικονομίας αφορά αυτούς τους τομείς προτεραιότητας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΤΕπ είναι ένα κυλιόμενο τριετές 
πρόγραμμα (2010-2012) το οποίο καθορίζει τις προτεραιότη-
τες της χρηματοδοτικής δραστηριότητας της Τράπεζας. Σε τι 
εστιάζεται το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2010;

Η αντίδραση της ΕΤΕπ στη χρημα-
τοπιστωτική και οικονομική κρίση
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης 
η ΕΤΕπ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να αυ-
ξήσει τις υπογραφές δανείων της στο εσω-
τερικό της ΕΕ κατά 50 δισ. ευρώ κατά την 
περίοδο 2008-2010. Τα επιπρόσθετα αυτά 
δάνεια προστίθενται στα 45-50 δισ. ευρώ 
στα οποία ανέρχονταν ετησίως οι χρημα-
τοδοτήσεις της Τράπεζας πριν από την 
κρίση. Η αντίδραση της ΕΤΕπ στην κρίση 
δεν συνεπάγεται αλλαγή στους στόχους 
της Τράπεζας, αλλά εντατικοποίηση των 
δραστηριοτήτων της.

Η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει να εστιάζει 
τις χρηματοδοτήσεις της στους τομείς 
στους οποίους η Ευρώπη έχει πληγεί 
περισσότερο από την κρίση

Το 2009, οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ για τη στήριξη των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) υπερέβησαν ακόμη 
και τον στόχο του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ, το οποίο 
καλούσε την Τράπεζα να αυξήσει τις ετήσιες χρηματοδο-
τήσεις της στον τομέα αυτόν, από το σύνηθες ύψος των 5 
δισ. ευρώ, σε 7,5 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2008-2011. 
Το 2008 οι χρηματοδοτήσεις υπερέβησαν τα 8 δισ. ευρώ, 
και το 2009 τα δάνεια που υπέγραψε η Τράπεζα ανήλθαν 
σε 12,7 δισ. ευρώ. Με συνολικό ύψος υπογραφέντων δα-
νείων 20,8 δισ. ευρώ το 2008 και το 2009, η ΕΤΕπ βαδίζει 
ταχέως προς την επίτευξη του στόχου που τέθηκε από το 
Συμβούλιο ECOFIN της Νίκαιας το 2008, δηλαδή τη χορή-
γηση χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ 
για ΜΜΕ κατά την περίοδο 2008-2011. Η ΕΤΕπ έχει ήδη 
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καταστήσει το προϊόν της «Δάνεια για ΜΜΕ» απλούστε-
ρο και διαφανέστερο, ώστε να διευκολύνει τη χορήγηση 
πιστώσεων από τις τράπεζες εταίρους της. Το 2009, η νέα 
στρατηγική της ΕΤΕπ για τις ΜΜΕ τέθηκε σε εφαρμογή 
σε ευρεία κλίμακα, και η αύξηση των χρηματοδοτήσεων 
συνεχίστηκε. Σε συνεργασία με τους ενδιάμεσους χρημα-
τοπιστωτικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζεται, η 
Τράπεζα διεύρυνε το πεδίο δράσης της αυξάνοντας τον 
αριθμό των κρατών μελών στα οποία υπέγραψε δάνεια, 
από 16 το 2008 σε 24 το 2009 (επί συνόλου 27), και προ-
σελκύοντας πολλούς νέους αντισυμβαλλομένους, ώστε 
να παράσχει ευρεία υποστήριξη στις ΜΜΕ. Το 2010, πα-
ράλληλα με την αύξηση των χρηματοδοτήσεων για ΜΜΕ 
θα αναπτυχθούν νέα προϊόντα, από την ίδια την ΕΤΕπ ή 
από τη θυγατρική της, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤΑΕ), για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των επιχει-
ρήσεων αυτών.

Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων υπέρ της σύγκλισης 
για την προώθηση της ανάκαμψης της Ευρώπης αποτε-
λεί λογικό βήμα, δεδομένου ότι οι φτωχότερες περιοχές 
της Ευρώπης είναι αυτές που επλήγησαν περισσότερο 
από την κρίση. Για τον λόγο αυτόν, το 2009 η ΕΤΕπ αύξη-
σε τις χρηματοδοτήσεις της στις περιφέρειες σύγκλισης 
σε 29 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 41% του 
συνόλου των χορηγήσεών της στο εσωτερικό της ΕΕ. Η 
κρίση έπληξε ιδιαίτερα έντονα τις χώρες της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης. Αναγνωρίζοντας το επείγον της 
κατάστασης, η ΕΤΕπ, σε στενή συνεργασία με τον Διεθνή 
Οργανισμό Χρηματοδότησης (ο οποίος είναι μέλος του 
Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας), και με την Ευρωπαϊ-
κή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, συμμετέχει 

σε μία πρωτοβουλία στο πλαίσιο της οποίας θα διατε-
θούν στις τράπεζες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ-
πης περισσότερα από 24 δισ. ευρώ το 2009 και το 2010. 
Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί τις ΜΜΕ μέσω ενδιάμεσων τραπε-
ζών και μέχρι το τέλος του 2009 είχε χορηγήσει νέα δά-
νεια ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ για ΜΜΕ και δημοτικά 
έργα στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ένα έτος η 
ΕΤΕπ σχεδόν εκπλήρωσε τη δέσμευση που είχε αναλά-
βει για χορήγηση 11 δισ. ευρώ εντός της διετίας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματός της για την προώθηση 
της ανάκαμψης η ΕΤΕπ εστιάζει επίσης τη δραστηριότη-
τά της σε επενδύσεις σχετικές με την αλλαγή του κλίμα-
τος. Η ΕΤΕπ υποστηρίζει απόλυτα τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ 
στον παγκόσμιο αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος. 
Το 2009, η Τράπεζα χορήγησε 17 δισ. ευρώ για επενδύσεις 
που συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα. Οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, την 
έρευνα και ανάπτυξη για καθαρότερες μεταφορές και τις 
αστικές μεταφορές. Ο στόχος για το 2010 είναι να διατηρη-
θούν οι χρηματοδοτήσεις στον τομέα αυτόν τουλάχιστον 
στο ίδιο ύψος. Τα μέτρα που λαμβάνονται στην ΕΕ για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι σημαντικό να 
συνδυάζονται με πρωτοβουλίες για την προώθηση μιας 
ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές άνθρακα στον αναπτυσ-
σόμενο κόσμο. Για τον λόγο αυτόν η Τράπεζα θα διαθέσει 
για τη χρηματοδότηση έργων στις αναπτυσσόμενες χώρες 
3 δισ. ευρώ, μέσω του Μηχανισμού της για την ενεργειακή 
αειφορία και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. 
Η ΕΤΕπ εξακολουθεί επίσης να εντείνει την υποστήριξή της 
στις διεθνείς αγορές δικαιωμάτων εκπομπών.
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Το 2009 η ΕΤΕπ χορήγησε 17 δισ. ευρώ 
για έργα που συμβάλλουν στη μείωση 
των εκπομπών CO2



Δραστηριότητα του  
Ομίλου ΕΤΕπ κατά το 2009
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Προσιτές χρηματοδοτήσεις στις ΜΜΕ, 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Το 2009 η ΕΤΕπ χορήγησε 12,7 δισ. ευρώ υπό μορφή  
πιστωτικών γραμμών σε ενδιάμεσες τράπεζες, για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (αύξηση 
κατά 55% έναντι του προηγούμενου έτους). Η Τράπεζα 
στήριξε περισσότερες από 50 000 ΜΜΕ στο σύνολο της 
ΕΕ και συνεργάστηκε με ενδιάμεσους φορείς σε 24 κρά-
τη μέλη. Η προσπάθεια της ΕΤΕπ για στήριξη των μικρών 
επιχειρήσεων έχει επίσης πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, 
διότι όλοι οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
δεσμεύονται να συνεισφέρουν επίσης, από ιδίους πόρους 
τους, το ισόποσο των κεφαλαίων που παρέχει η ΕΤΕπ. 

Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων ΜΜΕ ήταν ακόμη με-
γαλύτερη στα νέα κράτη μέλη, όπου οι μικρές επιχει-
ρήσεις επλήγησαν ιδιαίτερα. Με υπογραφές χρηματο-
δοτικών συμβάσεων συνολικού ύψους 2,1 δισ. ευρώ, οι 

πιστωτικές γραμμές σχεδόν διπλασιάστηκαν έναντι του 
2008. Στο πλαίσιο ενός κοινού σχεδίου δράσης με άλλους 
διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (IFI Action 
Plan), η ΕΤΕπ συνεργάστηκε στενά με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και τον Όμιλο 
της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αύξηση των χρημα-
τοδοτήσεων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
υπέρ των ΜΜΕ στην κεντρική, ανατολική και νοτιοανα-
τολική Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή εγκαινιάστηκε τον  

Έχοντας υπογράψει δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 
20,8 δισ. ευρώ με ενδιάμεσες τράπεζες το 2008 και το 2009, η 
ΕΤΕπ βαδίζει ταχέως προς την επίτευξη του στόχου χορήγησης 
30 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά την πε-
ρίοδο 2008-2011, ο οποίος τέθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας που εγκρίθηκε από 
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τον Δεκέμβριο 2008.

Προσφορά μεγαλύτερου φάσματος 
προϊόντων στις ΜΜΕ, για να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη  
ρευστότητας
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Φεβρουάριο 2009 και απαίτησε στενή συνεργασία με τις 
τοπικές τράπεζες εταίρους για την προώθηση των χρη-
ματοδοτήσεων ΜΜΕ στις εν λόγω περιοχές. Μέχρι το τέ-
λος του 2009, η ΕΤΕπ είχε χορηγήσει 10 δισ. ευρώ σε εν-
διάμεσους φορείς των περιοχών αυτών.

Χορηγήσεις της ΕΤΕπ για ΜΜΕ κατά την  
περίοδο 2007-2009: πιστωτικές γραμμές που 
υπεγράφησαν με ενδιάμεσους φορείς εκατ. ευρώ

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

0
2007 2008 2009

5 716

8 167

12 675

Το 2009 η ΕΤΕπ διεύρυνε το φάσμα των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων της για τις ΜΜΕ, προκειμένου να τις βοηθήσει να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας. 
Παραδείγματος χάρη, η Τράπεζα διαπίστωσε ότι υπάρχει 
αυξανόμενη ανάγκη για κεφάλαια κίνησης και αντέδρασε 
με ταχύτητα για να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Η ΕΤΕπ διεύ-
ρυνε επίσης το 2009 τη γεωγραφική κάλυψη του προϊόντος 
της «Δάνεια για ΜΜΕ», επεκτείνοντας τη χρήση του στις 
υποψήφιες και στις εν δυνάμει υποψήφιες χώρες καθώς και 
στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), το οποίο μαζί 
με την ΕΤΕπ συνιστά τον Όμιλο ΕΤΕπ, αποτελεί τον εξειδι-
κευμένο βραχίονα του Ομίλου για δραστηριότητες χρη-
ματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προϊόντα 
επιχειρηματικού κινδύνου. Η μετοχική του σύνθεση περι-
λαμβάνει την ΕΤΕπ, ως μέτοχο πλειοψηφίας, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και μία ομάδα δημόσιων και ιδιωτικών χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι τομείς στους οποίους ειδικεύ-
εται το Ταμείο είναι, αφενός, η στήριξη επενδύσεων επι-
χειρηματικών και αναπτυξιακών κεφαλαίων σε ΜΜΕ και, 
αφετέρου, η εγγύηση χαρτοφυλακίων δανείων χορηγούμε-
νων σε ΜΜΕ. Το ΕΤΑΕ, όπως και η ΕΤΕπ, παρέχει στήριξη σε 
μικρές επιχειρήσεις μέσα από ενδιάμεσους χρηματοπιστω-
τικούς φορείς, αντισυμβαλλομένους όπως σχήματα παρο-
χής κεφαλαίων αρχικού σταδίου, ανάπτυξης ή ενδιάμεσης 
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(mezzanine) χρηματοδότησης, τράπεζες, εγγυοδοτικούς 
οργανισμούς και εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων.

Το 2009, το ΕΤΑΕ επένδυσε περισσότερα από 730 εκατ. ευρώ 
σε 39 σχήματα παροχής επιχειρηματικών και αναπτυξιακών 
κεφαλαίων στην Ευρώπη. Συνολικά, το Ταμείο έχει επί του 
παρόντος δεσμεύσεις ύψους 4,1 δισ. ευρώ για συμμετοχές 
σε περισσότερα από 300 επενδυτικά σχήματα, γεγονός που 
το καθιστά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 
στον χώρο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευ-
ρώπη. Το 2009, η ΕΤΕπ εμπιστεύτηκε στο ΕΤΑΕ 1 δισ. ευρώ, 
προκειμένου να το επενδύσει για λογαριασμό της μέσω του 
Μηχανισμού ενδιάμεσης χρηματοδότησης για την ανάπτυ-
ξη (Mezzanine Facility for Growth). Η ενδιάμεση χρηματο-
δότηση αποτελεί συνδυασμό δανειακής χρηματοδότησης 
και χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων, συχνά υπό τη μορφή 
δανείων με χαμηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα ή μετα-
τρέψιμων σε ίδια κεφάλαια, και είναι ιδιαίτερα πρόσφορη 
για μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυ-
ξης ή καταγράφουν ήδη υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Οι πόροι 
του Μηχανισμού ενδιάμεσης χρηματοδότησης για την ανά-
πτυξη θα επενδυθούν κατά την επόμενη τριετία σε επενδυ-
τικά σχήματα που χρηματοδοτούν αναπτυσσόμενες και και-
νοτόμες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο 
την κάλυψη χρηματοδοτικών κενών.

Παράλληλα, το 2009 αναλήφθηκαν διάφορες πρωτοβουλί-
ες στον χώρο της μικροχρηματοδότησης. Ένας νέος μηχανι-
σμός επιχειρηματικών κεφαλαίων, ύψους 20 εκατ. ευρώ, τον 
οποίο διαχειρίζεται το ΕΤΑΕ για λογαριασμό της ΕΤΕπ, απευ-
θύνεται σε φορείς μικροχρηματοδότησης που δραστηριοποι-
ούνται εκτός του συμβατικού τραπεζικού συστήματος. Μία 
άλλη πρωτοβουλία, ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων 
PROGRESS (Progress Microfinance Initiative – PMF), ο οποίος 
χρηματοδοτείται από την Τράπεζα και την Επιτροπή, εστιάζει 
στην κοινωνική οικονομία. Η αυξημένη διαθεσιμότητα μικρο-
χρηματοδοτήσεων αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στη δημιουργία νέων μικροεπιχειρήσεων και στην αυτοαπα-
σχόληση, και να προάγει ενεργά την ισότητα ευκαιριών.

Η δραστηριότητα του ΕΤΑΕ στον τομέα των επιχειρηματι-
κών συμμετοχών στοχεύει στη βελτίωση της διαθεσιμότη-
τας κεφαλαίων για τις ΜΜΕ, ώστε να ωφεληθεί ευρύ φάσμα 
μικρών επιχειρήσεων.  Εξίσου μεγάλη σημασία, όμως, έχει 
η αντιμετώπιση των αναγκών δανειακής χρηματοδότησης 
των ΜΜΕ, μέσω της παροχής εγγυήσεων και μέσω τιτλο-
ποιήσεων.  Το 2009, το ΕΤΑΕ χορήγησε εγγυήσεις συνολικού 
ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Στο τέλος του 2009 το συνολικό υπό-
λοιπο του χαρτοφυλακίου εγγυήσεων του Ταμείου ανερχό-
ταν σε 13,6 δισ. ευρώ.
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Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων – η «λογική της εταιρικής σχέσης»

Η τοπική ζήτηση για τον βιομηχανικό εξοπλισμό και τις υπηρεσίες της Équipements et Techniques Industrielles (ETI) έχει μει-
ωθεί κατά 15%.  Και όμως, η επιχείρηση όχι μόνο δεν απολύει, αλλά και προσλαμβάνει προσωπικό. Η ΕΤΙ, η οποία έχει την 
έδρα της στη Χάβρη και απασχολεί περίπου 80 εργαζομένους, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μείωσης της προσφοράς 
πιστώσεων επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό με τη βοήθεια χρηματοδότησης που της παρέχει η ΕΤΕπ 
μέσω του τοπικού καταστήματος της Société Générale.

Σημαντικό μέρος της πελατείας της ΕΤΙ είναι βιομηχανικές επιχειρήσεις, ιδίως στη γύρω περιοχή της Νορμανδίας, οι οποίες υποφέρουν 
από τις επιπτώσεις της κρίσης. Όλοι οι τοπικοί προμηθευτές των επιχειρήσεων αυτών αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά η ΕΤΙ διαθέτει 
επιπλέον μία διεθνή πελατεία, εισάγοντας εξοπλισμό από περίπου 15 χώρες και πραγματοποιώντας εξαγωγές σε ισάριθμα κράτη.

Η ΕΤΙ αποθηκεύει στην έδρα της στη Χάβρη και στα υποκαταστήματά της στη Διέπη και στο Petit-Quevilly περίπου 15 000 είδη, 
τα πιο ακριβά από τα οποία κοστίζουν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η αποθήκευση δεν είναι παρά ένα ενδιάμεσο στά-
διο της πολύ εξειδικευμένης δραστηριότητας της επιχείρησης: επιλογή του εξοπλισμού, διάγνωση των αναγκών των πελατών 
και παροχή σχετικών συμβουλών, συναρμολόγηση, συσκευασία και αποστολή πακέτων βιομηχανικών εργαλείων – ακόμη και 
παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης για τη χρήση τους.

«Η στρατηγική επέκτασης στο εξωτερικό που εφαρμόζει η ΕΤΙ για να αντισταθμίσει την πτώση της εγχώριας ζήτησης, βασί-
ζεται σε τρεις πυλώνες», εξηγεί ο κ. Yvon Kervella, υπεύθυνος διαχείρισης έργων στο τμήμα εξαγωγών της ΕΤΙ. «Πρώτον, εξά-
γουμε απευθείας βιομηχανικό εξοπλισμό σε ευρύ φάσμα πελατών. Δεύτερον, για τα μεγάλα έργα, στήνουμε επιτόπου τεχνικά 
συνεργεία και εργαστήρια. Και τρίτον, προσφέρουμε επαγγελματική κατάρτιση».

Η Αλγερία αποτελεί για την ΕΤΙ τη σημαντικότερη αγορά, όσον αφορά τις εξαγωγές γενικά και την επαγγελματική κατάρτιση 
ειδικότερα. Η επιχείρηση διατηρεί γραφείο στο Αλγέρι και πρόσφατα ολοκλήρωσε για το Υπουργείο Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης της Αλγερίας ένα έργο το οποίο αφορούσε συνολικά 44 σχολές. 

«Αφού κερδίσαμε το διαγωνισμό, η διαδικασία άρχισε με την επιλογή, στην περίπτωση αυτή, εργαλείων και εξαρτημάτων 
για υδραυλικές εγκαταστάσεις, και τη συγκέντρωσή τους σε πακέτα» αναφέρει ο κ. Kervella.  «Στη συνέχεια ακολούθησαν η 
αποστολή στο Αλγέρι, ο εκτελωνισμός, η διανομή στις σχολές, ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας, η θέση του εξοπλι-
σμού σε λειτουργία και τα μαθήματα κατάρτισης διάρκειας μίας εβδομάδας για τους εκπαιδευτές, οι οποίοι σήμερα εκπαι-
δεύουν με τη σειρά τους μια νεότερη γενιά επαγγελματιών υδραυλικών και τεχνιτών.».

Για αυτού του είδους τα έργα, τα οποία μπορούν να διαρκέσουν έως και δύο έτη από την έναρξη έως την ολοκλήρωσή τους, 
η πληρωμή πραγματοποιείται συνήθως μόνο μετά την περάτωσή τους. Για τον λόγο αυτόν η ΕΤΙ χρειάστηκε πρόσθετο κε-
φάλαιο κίνησης για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της στο εξωτερικό, και η Société Générale δάνεισε στην επιχείρηση 
375 000 ευρώ από πόρους που είχαν χορηγηθεί από την ΕΤΕπ.  Επειδή η ΕΤΙ έλαβε δάνειο από πόρους της ΕΤΕπ, οι όροι του 
ήταν καλύτεροι από εκείνους που θα μπορούσε να έχει επιτύχει δανειζόμενη από άλλους οργανισμούς. «Έχουμε εμπιστοσύ-
νη στην ΕΤΙ και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να εξακολουθήσουμε να χορηγούμε δάνεια στους καλούς μας πελάτες, ακόμα 
και σε χαλεπούς καιρούς, με τη βοήθεια της ΕΤΕπ», επισημαίνει ο κ. Yannis Faucillon, στέλεχος της Société Générale στη Χά-
βρη. «Πρόκειται για αυτό που αποκαλώ la logique du partenariat». 
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Η ΕΤΙ αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μείωσης 
της προσφοράς πιστώσεων επεκτείνοντας 
τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό με τη  
βοήθεια χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ 
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Οι χρηματοδοτήσεις υπέρ της σύγκλισης 
συμβάλλουν στην ανάκαμψη της Ευρώπης

Η ΕΤΕπ διέθεσε στις περιφέρειες σύγκλισης το 41% του 
συνόλου των χορηγήσεών της στο εσωτερικό της ΕΕ. Το 
2009, οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας υπέρ της σύ-
γκλισης κατανεμήθηκαν ισόρροπα μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ-15 (16,2 δισ. ευρώ) και των 12 νέων κρα-
τών μελών (12,8 δισ. ευρώ). Ωστόσο, τα νέα κράτη μέλη 
προηγήθηκαν όσον αφορά το κατά κεφαλήν ποσό. Επι-
πλέον, οι συνολικές χορηγήσεις στα κράτη αυτά, εκ των 

οποίων τα περισσότερα ανήκουν στις περιφέρειες σύ-
γκλισης, σημείωσαν σημαντική αύξηση, κατά 60%, ένα-
ντι του προηγούμενου έτους.

Η ΕΤΕπ συμμετέσχε συχνότερα σε συγχρηματοδοτήσεις 
με τα διαρθρωτικά ταμεία, βοηθώντας τα κράτη μέλη 
να ανταποκριθούν στην υποχρέωση συμπλήρωσης των 
επιχορηγήσεων της ΕΕ με δικούς τους δημοσιονομικούς 

Οι επενδύσεις στις περιφέρειες σύγκλισης στην ΕΕ ήταν ένας από τους 
τομείς στους οποίους το Συμβούλιο ECOFIN έδωσε προτεραιότητα όσον 
αφορά τη συμβολή της ΕΤΕπ στην αντιμετώπιση της κρίσης. Οι χρημα-
τοδοτήσεις της ΕΤΕπ στις περιφέρειες σύγκλισης ανήλθαν το 2009 σε 
29 δισ. ευρώ (έναντι 21 δισ. ευρώ το 2008, ήτοι αύξηση κατά 36%).
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πόρους. Αυτά τα δάνεια για διαρθρωτικά προγράμμα-
τα επιτρέπουν μια ευέλικτη προσέγγιση διευκολύνοντας 
την απορρόφηση και την καλύτερη χρήση και αξιοποίη-
ση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Το 2009, τα 
δάνεια για διαρθρωτικά προγράμματα στις περιφέρειες 
σύγκλισης υπερέβησαν συνολικά τα 3,1 δισ. ευρώ.

Η ΕΤΕπ ήταν επίσης βασικός εταίρος στον σχεδιασμό, 
τη θέσπιση και την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ 
για την περιοχή της Βαλτικής (Baltic Sea Strategy – BSS) 
και λειτούργησε ως ανιχνευτής για τη νέα μακροπεριφε-
ρειακή στρατηγική που κατάρτισε η Επιτροπή κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ΕΤΕπ συμ-
βάλλει στην εφαρμογή της στρατηγικής αυτής μέσω 
της χρηματοδοτικής της δραστηριότητας, της παρο-
χής τεχνικής βοήθειας, της ενίσχυσης της συνεργασίας 
της με τη Σκανδιναβική Τράπεζα Επενδύσεων (NIB) και  

της συμμετοχής της σε σχετικά φόρουμ της Βόρειας Δι-
άστασης. Μία παρόμοια εδαφική στρατηγική ενδέχεται 
να καθοριστεί από την Επιτροπή για την περιοχή του 
Δούναβη – πρωτοβουλία την οποία η ΕΤΕπ θα παρακο-
λουθήσει εκ του σύνεγγυς.

Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή προάγουν επίσης τη σύγκλιση 
μέσω μηχανισμών για την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, την αξιοποίηση της χρηματοοικονομικής 
τεχνικής και την προσφορά εξατομικευμένων χρημα-
τοπιστωτικών προϊόντων, ιδίως στα νέα κράτη μέλη 
της ΕΕ. Ειδικά για την Πολιτική Συνοχής έχουν αναληφθεί 
τέσσερις πρωτοβουλίες, καλούμενες τα “4J”, οι οποίες εί-
ναι καρπός συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, της ΕΤΕπ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσε-
ων και άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. 
Πρόκειται για τις ακόλουθες:

Σκοπός της πρωτοβουλίας JASPERS είναι να βοηθήσει 
τις δικαιούχους χώρες να προετοιμάσουν άρτια σχέδια 
έργων υποδομής, τα οποία θα προτείνουν για επιχορη-
γήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία. Προτεραιότητα δί-
δεται στην αναβάθμιση δικτύων μεταφορών, τη βελτί-
ωση του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της ενεργειακής 
απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας, αλλά το JASPERS καλύπτει επίσης τα έργα που αφο-

  JASPERS – Joint Assistance to support Projects in European Regions/Κοινή βοήθεια για 
την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες  
(ΕΤΕπ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και KfW 
Bankengruppe)

  JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas/Κοινή  
ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές   
(ΕΤΕπ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης)

  JEREMIE – Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises/Κοινοί  
ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις   
(ETAE και Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

  JASMINE – Joint Action to Support Micro-Finance Institutions in Europe/Κοινή δράση 
για τη στήριξη των οργανισμών μικροχρηματοδότησης στην Ευρώπη 
(ΕΤΑΕ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Η ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-
άγουν τη σύγκλιση μέσα από κοινές 
πρωτοβουλίες που αφορούν ειδικά την 
Πολιτική Συνοχής – τα καλούμενα «4J»
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τομείς: ύδρευση και αποχέτευση (23%), λιμένες, αερο-
λιμένες και σιδηρόδρομοι (20%), στερεά απόβλητα και 
ενέργεια (19%), οδικές μεταφορές (17%) και αστική ανά-
πτυξη (10%).

Η πρωτοβουλία JESSICA έχει σκοπό να βοηθήσει τις αρ-
χές των περιοχών της ΕΕ που λαμβάνουν ενισχύσεις από 
τα διαρθρωτικά ταμεία κατά την περίοδο 2007-2013, 
ώστε να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς χρηματοοικο-
νομικής τεχνικής για να προωθήσουν αποτελεσματικό-
τερα έργα αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Ο μηχανισμός 
JESSICA επιτρέπει τη χρησιμοποίηση πόρων προερ-
χόμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία για την παρο-

ρούν τη βελτίωση δικτύων αστικών μεταφορών, καθώς 
και ορισμένα έργα σε άλλους τομείς που είναι επιλέξιμοι 
για ενισχύσεις από την ΕΕ, όπως η υγεία, η έρευνα και 
ανάπτυξη, και η ανάπλαση αστικών περιοχών. Η προε-
τοιμασία έργων επιταχύνθηκε σημαντικά το 2009. Το 
JASPERS ολοκλήρωσε σχεδόν 130 αποστολές που του 
ανατέθηκαν, από τις οποίες οι περισσότερες αφορού-
σαν την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Ρου-
μανία. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, στα 
τέλη του 2006, το JASPERS έχει περαιώσει 240 αναθέ-
σεις. Στο τέλος του 2009, το JASPERS είχε 430 τρέχουσες 
αναθέσεις για παροχή βοήθειας. Το χαρτοφυλάκιο του 
JASPERS περιλαμβάνει κυρίως έργα στους ακόλουθους 

Η ΕΤΕπ «δίνει φτερά» στην επέκταση του αερολιμένα 
Βερολίνου-Βραδεμβούργου

Η ΕΤΕπ στηρίζει χρηματοδοτικά την επέκταση του διεθνούς αερολιμένα του 
Βραδεμβούργου, διεθνή κόμβου μεταφορών του Βερολίνου. Αυτό το «έργο της 
γερμανικής ενότητας» είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της συμβολής του στην 
οικονομική ανάπτυξη της ανατολικής Γερμανίας.

Το 2009 η ΕΤΕπ ενέκρινε για το έργο αυτό ένα δάνειο ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ 
άλλο 1,4 δισ. ευρώ χορηγήθηκε από τοπικές τράπεζες.  Πρόκειται για μία από 
τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις έργου υποδομής στην Ευρώπη. Το δάνειο 
θα συμβάλει στην επέκταση του υφιστάμενου αερολιμένα Βερολίνου- Βραδεμ-
βούργου και την αναβάθμιση του σε μείζονα κόμβο μεταφορών. Η χρηματοδό-
τηση της ΕΤΕπ θα επιτρέψει την ενίσχυση της δυναμικότητας του αερολιμένα 
για την κάλυψη της αύξησης της εναέριας κυκλοφορίας που αναμένεται ύστερα 
από το κλείσιμο των δύο αερολιμένων Τέγκελ και Τέμπελχοφ. Το Βερολίνο, λόγω 
της ιστορίας του και της διαίρεσής του κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, 
διέθετε ένα αερολιμενικό σύστημα που περιλάμβανε δύο αερολιμένες στο εσω-
τερικό της πόλης (Τέγκελ και Τέμπελχοφ) και έναν εκτός (Βραδεμβούργου).

Η συγκέντρωση της εναέριας κυκλοφορίας σε μία και μοναδική τοποθεσία 
εκτός της πόλης θα αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και θα βελτιώ-
σει την ασφάλεια των κατοίκων στις περιοχές Βερολίνου και Βραδεμβούργου. 
Η Τράπεζα προβλέπει επίσης ότι το έργο θα έχει θετικές επιπτώσεις στην οικο-
νομική ανάπτυξη και άλλων περιοχών της ανατολικής Γερμανίας, στις οποίες η 
ΕΤΕπ δίνει ιδιαίτερη προσοχή διότι ανήκουν στις περιφέρειες σύγκλισης της ΕΕ. 
Η βελτίωση της προσπελασιμότητάς τους από αέρος, καθώς και η άμεση και 
έμμεση δημιουργία θέσεων εργασίας είναι μερικά από τα άμεσα οφέλη που θα 
αποφέρει το έργο στις περιοχές αυτές.
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χή επιστρεπτέων (και ως εκ τούτου ανακυκλούμενων)  
χρηματοδοτήσεων, μέσω Ταμείων Αστικής Ανάπτυ-
ξης, σε έργα που δημιουργούν έσοδα. Οι χρηματοδο-
τήσεις αυτές μπορούν να έχουν τη μορφή συμμετοχών 
σε ίδια κεφάλαια, δανείων και/ή εγγυήσεων, και χορη-
γούνται για έργα που εντάσσονται σε ολοκληρωμένα 
σχέδια αστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οποίων οι 
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι τράπεζες και οι ιδιώ-
τες επενδυτές ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν συνερ-
γασίες. Μέχρι το τέλος του 2009 η ΕΤΕπ είχε εκπονήσει 
στο πλαίσιο του JESSICA σχεδόν 50 μελέτες, σε διάφο-
ρες χώρες και περιοχές, με σκοπό την αξιολόγηση των 
αναγκών της αγοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα για τη 
στήριξη έργων αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Επιπλέ-
ον, έχουν υπογραφεί 15 μνημόνια συνεργασίας – με τη 
Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, 
καθώς και με διάφορες περιφέρειες – για την εφαρμο-
γή δομών του JESSICA σε συνεργασία με την ΕΤΕπ. Η 
ΕΤΕπ έχει επίσης συνάψει με Διαχειριστικές Αρχές οκτώ 
συμφωνίες για τη δημιουργία Ταμείων Χαρτοφυλακίου, 
συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ. Για να διευκολυνθεί 
η δραστηριότητα στον τομέα αυτόν, η Επιτροπή δρο-
μολόγησε το 2009 μία πλατφόρμα δικτύωσης JESSICA, 
σε συνεργασία με την ΕΤΕπ και με την Τράπεζα Ανάπτυ-
ξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με σκοπό την ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σχετικά με το 
JESSICA και τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στον 
τομέα της αστικής ανάπτυξης.

Σύγκλιση στην ΕΕ
Κατανομή των δανείων που υπεγράφησαν το 2009, 
κατά τομέα

Σύνολο

Ποσό 
(σε εκατ. 

ευρώ)
%

Υποδομές επικοινωνιών 8 840 37
Ενέργεια 4 365 18
Αστική ανάπτυξη 1 682 7
Ύδρευση, αποχέτευση, απόβλητα 2 128 9
Υγεία, παιδεία 1 007 4

Βιομηχανία 3 836 16

Άλλες υπηρεσίες 1 771 7

Σύνολο απευθείας δανειοδοτήσεων 23 630 100
Πιστωτικές γραμμές σε  
περιφέρειες σύγκλισης 5 320

Η ΕΤΕπ συμμετέχει άμεσα στις πρωτοβουλίες JASPERS 
και JESSICA. Τα δύο άλλα «J» – οι πρωτοβουλίες 
JEREMIE και JASMINE – εμπίπτουν στο πεδίο δράσης 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, θυγατρικής της 
ΕΤΕπ, δεδομένου ότι αφορούν επιχειρηματικά κεφά-
λαια και εγγυήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
και μικροχρηματοδοτήσεις, αντίστοιχα.

Σκοπός του JEREMIE είναι να διευκολύνει την πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις και 
σε μηχανισμούς χρηματοοικονομικής τεχνικής σε επίπε-
δο περιφερειών. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE, 
οι εθνικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να επιλέ-
ξουν να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια που τους παρέχο-
νται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
για την ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων βασιζόμενων 
στην αγορά και όχι υπό μορφή επιχορηγήσεων.

Η πρωτοβουλία JASMINE εστιάζεται ειδικά στην προ-
ώθηση των μικροπιστώσεων για τη στήριξη της οικο-
νομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η διαχείριση 
ενός μέρους της πρωτοβουλίας έχει ανατεθεί στο ΕΤΑΕ 
με σκοπό τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων από πόρους 
της ΕΤΕπ σε μη τραπεζικούς οργανισμούς μικροχρημα-
τοδότησης και φορείς παροχής μικροπιστώσεων, καθώς 
και την παροχή τεχνικής βοήθειας χρηματοδοτούμενης 
από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής

Η τρίτη προτεραιότητα της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της οικο-
νομικής κρίσης ήταν να αυξήσει άμεσα τις χρηματοδοτήσεις της για επεν-
δύσεις που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το 
2009  η Τράπεζα χορήγησε σχεδόν 17 δισ. ευρώ (έναντι 9,8 δισ. ευρώ το 
2008) για έργα που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, και ειδικότερα έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της έρευνας και ανάπτυξης για 
καθαρότερες μεταφορές, καθώς και επενδύσεις σε βιώσιμα μεταφορικά 
μέσα.

Εκτός από τις επενδύσεις για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, μεγάλη σημασία έχει επίσης η προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η ΕΤΕπ αυξά-
νει επί του παρόντος τις χρηματοδοτήσεις της και την παρο-
χή τεχνικής βοήθειας στον τομέα των υδάτων και σε άλλους 
ευάλωτους τομείς όπου είναι επείγουσα η ανάγκη προσαρ-
μογής. Το 2007 η Τράπεζα αποφάσισε, για τα έργα που αφο-
ρούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προ-
σαρμογή στις επιπτώσεις της, να αυξήσει το ανώτατο όριο 
της χρηματοδοτικής συμμετοχής της στο 75% του συνολι-
κού κόστους κάθε έργου (αντί του συνήθους 50%) και να 
προσφέρει δάνεια μεγαλύτερης διάρκειας. Η ΕΤΕπ έχει ήδη 
αποκτήσει σημαντική εμπειρία όσον αφορά τα έργα προ-
σαρμογής, ιδίως στους τομείς των υδάτων και των υποδο-
μών, και ελέγχει διαρκώς και συστηματικά τα έργα που χρη-
ματοδοτεί, από την άποψη των κλιματικών κινδύνων.

Η εμπειρογνωσία της Τράπεζας έχει ιδιαίτερη σημασία για 
τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις φτωχότερες εξ αυτών, 
οι οποίες είναι ευάλωτες στις επιπτώσεις της αλλαγής του 
κλίματος λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, των χαμηλών 
τους εισοδημάτων και της μεγαλύτερης εξάρτησης τους 
από τομείς που επηρεάζονται άμεσα από το κλίμα, όπως η 
γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία.

Οι τομεακές χρηματοδοτικές πολιτικές της ΕΤΕπ δίνουν 
έμφαση στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου – ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των υδάτων, των 
μεταφορών, των αποβλήτων, της έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας, και της δασοκομίας. Μέσω των απαιτήσεων και 
των όρων που θέτει στους επενδυτές, η Τράπεζα προάγει  
την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και των υδάτων. Προ-
ωθεί επίσης την εξάπλωση της χρήσης καθαρότερων μέσων 
μεταφοράς, την αξιοποίηση των αποβλήτων ως ανανεώσιμης 
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μεταφορών η Τράπεζα χορήγησε συνολικά 5,5 δισ. ευρώ, 
έναντι 5,1 δισ. ευρώ το 2008. Οι χρηματοδοτήσεις για διάφο-
ρες άλλες επενδύσεις που συμβάλλουν στην καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής ανήλθαν σε 0,5 δισ. ευρώ, ποσό ίσο 
προς αυτό που χορήγησε η Τράπεζα εκτός των συνόρων της 
Ευρώπης για έργα σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 

Η ΕΤΕπ συμμετέχει επίσης ενεργά στη διαχείριση ταμείων δι-
καιωμάτων εκπομπών. Το 2009 εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα 

πηγής καυσίμων, την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση 
φιλικών προς το κλίμα τεχνολογικών καινοτομιών, και τη βιο-
λογική παγίδευση του άνθρακα μέσω δενδροφυτεύσεων και 
αναδασώσεων.

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί ευρύ φάσμα επενδύσεων στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχει συσσωρεύσει πεί-
ρα και τεχνογνωσία σε διάφορες καινοτόμους τεχνολογίες 
και μεθόδους παραγωγής, και ιδίως στα φωτοβολταϊκά συ-
στήματα, στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, στα συστήματα συ-
γκέντρωσης της ηλιακής ενέργειας και στα βιοκαύσιμα δεύτε-
ρης γενιάς. Για να αυξήσει τη συμβολή της στον τομέα αυτόν, 
η ΕΤΕπ αναπτύσσει σήμερα ειδική χρηματοδοτική πολιτική 
υπέρ των ανανεώσιμων τεχνολογιών. Το 2009, η Τράπεζα χο-
ρήγησε 4,2 δισ. ευρώ για έργα που αφορούσαν ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, έναντι 2,2 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, η ΕΤΕπ επικεντρώνει 
τη χρηματοδοτική της δραστηριότητα στην εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κτήρια, στις αστικές συγκοινωνίες, στη μεταποι-
ητική βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας. Η Τράπεζα 
υποστηρίζει πολύ ενεργά τα έργα ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που πραγματοποιούνται από 
δήμους.  Γενικότερα, η ΕΤΕπ ελέγχει συστηματικά όλα τα επεν-
δυτικά σχέδια για να εντοπίζει δυνατότητες αύξησης της ενερ-
γειακής απόδοσης, και απαιτεί τη χρήση των βέλτιστων διαθέ-
σιμων τεχνολογιών. Οι χρηματοδοτήσεις για έργα ενεργειακής 
απόδοσης ανήλθαν το 2009 σε 1,5 δισ. ευρώ, ποσό διπλάσιο 
των 730 εκατ. ευρώ που είχαν χορηγηθεί το 2008.

Σημαντική θέση κατέλαβαν επίσης στη δραστηριότητα 
της Τράπεζας οι χρηματοδοτήσεις επενδύσεων σε έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία (ΕΑΚ) σε τομείς όπως οι τεχνο-
λογίες κινητήρων και καυσίμων που βελτιώνουν την ενερ-
γειακή απόδοση και μειώνουν τις εκπομπές ή η ανάπτυξη 
ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της δράσης 
της για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης η ΕΤΕπ 
δημιούργησε έναν ειδικό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για Κα-
θαρές Μεταφορές, με σκοπό τη στήριξη των επενδύσεων  
στον τομέα αυτόν. Συνολικά, για την ΕΑΚ στον τομέα των κα-
θαρών τεχνολογιών χορηγήθηκαν δάνεια ύψους 4,7 δισ. ευρώ, 
έναντι 1,3 δισ. το προηγούμενο έτος.

Τέλος, η χρηματοδοτική πολιτική της ΕΤΕπ στον τομέα των με-
ταφορών προάγει τα συστήματα μεταφορών που συμβάλλουν 
στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι οι σι-
δηρόδρομοι και οι αστικές συγκοινωνίες, η αλλαγή στον τρό-
πο εκτέλεσης των χερσαίων μεταφορών και οι πλωτές οδοί, 
τα θαλάσσια έργα κ.λπ. Για την προώθηση των αειφόρων  
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«Carbon Programme II» της ΕΤΕπ και της KfW. Πρόκειται 
για τη δεύτερη φάση ενός προγράμματος που δημιούργη-
σαν η ΕΤΕπ και η KfW για την αγορά πιστωτικών μορίων εκ-
πομπών. Το νέο αυτό πρόγραμμα εστιάζεται σε έργα που 
πραγματοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και 
καλύπτει τα πιστωτικά μόρια που θα παράγονται τόσο πριν 
όσο και μετά το 2012.

Η ΕΤΕπ ενσωματώνει όλο και περισσότερο στις χρηματοδο-
τήσεις της τα θέματα που συνδέονται με την κλιματική αλλα-
γή. Κατ‘ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ποιότητα των έρ-
γων που χρηματοδοτεί, από την άποψη της συμβολής τους 
στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ορισμένες πρα-
κτικές έχουν ήδη παγιωθεί: στον υπολογισμό της οικονομικής 
απόδοσης των θερμοηλεκτρικών έργων συνεκτιμάται το κό-
στος των εκπομπών άνθρακα που παράγουν, ο αντίκτυπος 
των οδικών έργων όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα αξι-
ολογείται μέσω της μέτρησης των εκπομπών των οχημάτων 
που θα τα χρησιμοποιούν, τα επενδυτικά σχέδια εξετάζονται 
προσεκτικά για τον εντοπισμό δυνατοτήτων και στοιχείων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και, τέλος, στα σχέδια 
που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο διερευνώνται οι δυνατό-
τητες παραγωγής πιστωτικών μορίων εκπομπών στο πλαί-
σιο των μηχανισμών του Κιότο. Επιπλέον, παρέχεται τεχνική 
βοήθεια στους επενδυτές για την προετοιμασία και την αξι-
οποίηση των ευκαιριών αυτών στην αγορά. Η Τράπεζα θέτει 
σε εφαρμογή βέλτιστες πρακτικές, ενισχύει σταδιακά τις δο-
μές και το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτούνται για τη δια-
χείριση αυτών των θεμάτων, και προάγει την ευαισθητοποί-
ηση στον τομέα αυτόν. Μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία της 
ΕΤΕπ στο πλαίσιο αυτό συνίσταται στο ότι υπολογίζει η ίδια 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από 
τα έργα τα οποία χρηματοδοτεί, με σκοπό τη μέτρηση του 
αποτυπώματος άνθρακα που δημιουργεί.

Καθώς η αλλαγή του κλίματος είναι παγκόσμιο ζήτημα, για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση του οποίου απαιτείται 
συλλογική δράση, η ΕΤΕπ δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συνερ-
γασία με άλλους πολυμερείς και διμερείς χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς.  Σε ό,τι αφορά την προσαρμογή, στο περιθώ-
ριο της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της Σύμβα-
σης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλα-
γή (UNFCCC), που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη τον 
Δεκέμβριο 2009, διοργανώθηκε μια συνάντηση, σε συνερ-
γασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Agence Française de 
Développement, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης και την KfW, με θέμα τις χρηματοδοτικές ανά-
γκες της προσαρμογής και τον ρόλο των ευρωπαϊκών χρη-
ματοδοτικών οργανισμών. Σε συνέχεια της συνάντησης αυ-
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και των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της κλιματικής 
αλλαγής, ώστε να μπορούν οι πελάτες και οι εταίροι τους να 
αξιοποιήσουν τους πόρους κατά το δυνατόν αποτελεσμα-
τικότερα. Η διάσκεψη της Κοπεγχάγης δεν κατέληξε σε νο-
μικά δεσμευτική συμφωνία. Αντ‘ αυτού κατέληξε στο «Σύμ-
φωνο της Κοπεγχάγης», το οποίο ζητεί την κινητοποίηση 
πρόσθετων πόρων για τη χρηματοδότηση μέτρων μετρια-
σμού και προσαρμογής, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Οι πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης 
της ΕΤΕπ, διεξάγουν σήμερα συνομιλίες για τους τρόπους 
με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση 
αυτών των δεσμεύσεων.

τής συστήθηκε ομάδα εργασίας, με σκοπό την ανταλλαγή 
γνώσεων όσον αφορά τις ορθές πρακτικές για τα έργα προ-
σαρμογής και τις εσωτερικές πολιτικές, και τη διερεύνηση 
των δυνατοτήτων εναρμόνισης των προσεγγίσεων.

Πριν από την έναρξη της διάσκεψης της UNFCCC στην Κο-
πεγχάγη, οι επικεφαλής των πολυμερών τραπεζών ανά-
πτυξης (ΠΤΑ) και το ΔΝΤ απηύθυναν έκκληση στα συμβαλ-
λόμενα μέρη της Σύμβασης να θέσουν τα θεμέλια για ένα 
φιλόδοξο, ολοκληρωμένο και δίκαιο παγκόσμιο πλαίσιο για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι ΠΤΑ δεσμεύτη-
καν να βελτιώσουν τον συντονισμό των χρηματοδοτήσεων 

H ποιότητα των έργων που χρηματοδοτεί 
η Τράπεζα είναι διασφαλισμένη από την 
άποψη της συμβολής τους στην καταπολέ-
μηση της κλιματικής αλλαγής
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Προαγωγή της περιβαλλοντικής 
αειφορίας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προάγει την περι-
βαλλοντική αειφορία στηρίζοντας την πολιτική αειφό-
ρου ανάπτυξης της ΕΕ. Η γενική πολιτική της Τράπεζας 
περιγράφεται στο επιχειρησιακό σχέδιό της, καθώς και 

Υπογραμμίζοντας την καίρια σημασία της περιβαλ-
λοντικής αειφορίας για το μέλλον μας, η ΕΤΕπ αύξησε 
τη δραστηριότητά της στον τομέα αυτόν κατά 41% το 
2009, χορηγώντας συνολικά, σε παγκόσμια κλίμακα, 
χρηματοδοτήσεις ύψους 25,3 δισ. ευρώ, έναντι 18 δισ. 
ευρώ το 2008. Τα δάνεια για επενδύσεις που προάγουν 
την περιβαλλοντική αειφορία αντιπροσώπευαν το 32% 
του συνόλου των δανείων που χορήγησε η Τράπεζα.

σε διάφορα έγγραφα σχετικά με την εταιρική ευθύνη και 
στην αναθεωρημένη δήλωσή της σχετικά με τις περιβαλ-
λοντικές και κοινωνικές αρχές της. Η νέα δήλωση περι-
έχει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις που 
εφαρμόζει η Τράπεζα στα έργα που χρηματοδοτεί. Δίνει 
επίσης ιδιαίτερη έμφαση σε δύο από τις σημαντικότερες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα: την ανά-
γκη μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμο-
γής σε αυτήν, και την ανάγκη αντιμετώπισης της υποβάθ-
μισης και της μη αειφόρου χρήσης των οικοσυστημάτων 
και της συνδεόμενης με αυτά βιοποικιλότητας. 

Η ΕΤΕπ επιδιώκει τρεις κύριους στόχους όσον αφορά 
την περιβαλλοντική και κοινωνική της ευθύνη. Ο πρώτος  

Η Τράπεζα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δύο από 
τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλή-
σεις του 21ου αιώνα: την ανάγκη μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε 
αυτήν, και την ανάγκη αντιμετώπισης της μη 
αειφόρου χρήσης των οικοσυστημάτων 
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είναι να διασφαλίζει ότι τα έργα που χρηματοδοτεί συ-
νάδουν με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αρχές 
και προδιαγραφές της ΕΕ. Ο δεύτερος βασικός στόχος 
της Τράπεζας είναι να προωθεί συγκεκριμένα έργα που 
συμβάλλουν στην προστασία και στη βελτίωση του φυ-
σικού και του κτισμένου περιβάλλοντος και στην προ-
αγωγή της κοινωνικής ευημερίας, σύμφωνα με την 
πολιτική της ΕΕ που διατυπώνεται στο έκτο κοινοτικό 
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, με τίτλο «Περι-
βάλλον 2010: Το μέλλον μας, η επιλογή μας». Τρίτον, η 
Τράπεζα προσπαθεί να διαχειρίζεται το περιβαλλοντικό 
της αποτύπωμα, όχι μόνον αυτό που η ίδια δημιουργεί, 
αλλά και αυτό των έργων που χρηματοδοτεί.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων στον το-
μέα του περιβάλλοντος (23,6 δισ. ευρώ επί συνόλου 
25,3 δισ. ευρώ) αφορούσε έργα στα κράτη μέλη της 
ΕΕ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι περιβαλλο-

ντικές συνιστώσες έργων τα οποία, αν και ο πρωταρχι-
κός επενδυτικός τους στόχος δεν έχει άμεση σχέση με 
το περιβάλλον, έχουν θετικές περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις. Στις χώρες της διεύρυνσης οι χρηματοδοτήσεις 
έργων προστασίας του περιβάλλοντος ανήλθαν συνολι-
κά σε 695 εκατ. ευρώ. Στις μεσογειακές χώρες εταίρους 
χορηγήθηκαν για περιβαλλοντικά έργα 446 εκατ. ευρώ. 
Τέλος, 89 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν για έργα στον τομέα 
του περιβάλλοντος στις χώρες ΑΚΕ, 410 εκατ. ευρώ στην 
Ασία και στη Λατινική Αμερική, και 18 εκατ. ευρώ στις 
ανατολικές γειτονικές χώρες.

Η περιβαλλοντική αειφορία καλύπτει πολλούς τομείς 
και ένα μέρος της συμβολής της Τράπεζας προέρχεται 
από τις χρηματοδοτήσεις της για την προαγωγή άλλων 
στόχων της, όπως π.χ. η αειφόρος ενέργεια και η ενερ-
γειακή απόδοση ή η έρευνα και ανάπτυξη για καθαρό-
τερες μεταφορές. 
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GEMASOLAR – καινοτόμο έργο ηλιακής ενέργειας 

Κατά την τελευταία πενταετία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ισπανία κατα-
γράφουν εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης (άνω του 200%).  Το έργο Gemasolar 
είναι το τελευταίο, άκρως καινοτόμο έργο, σε μια σειρά επτά ηλιακών σταθμών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρηματοδοτεί η Τράπεζα από το 2005. Αυτό το υπερ-
σύγχρονο έργο ανοίγει τον δρόμο για μια νέα τεχνολογία ηλιοθερμικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αποτελεί αποδοτικότερη επιλογή σε σύγκριση με τους 
εμπορικούς ηλιοθερμικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν παραβολικούς συλλέκτες.

Η χρηματοδότηση του έργου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας, 
η οποία συνδυάζει την υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων εμπορικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής με τη χορήγηση δανείων για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 
σε επιχειρήσεις που έχουν αποδείξει ότι είναι σε θέση να προαγάγουν την τεχνολογία. 
Το έργο Gemasolar πραγματοποιείται στη Σεβίλλη και θα έχει ισχύ 17 MW. Θα είναι ο 
πρώτος παγκοσμίως εμπορικός σταθμός που θα κάνει χρήση της τεχνολογίας συγκέ-
ντρωσης της ηλιακής ενέργειας, με κεντρικό πύργο-συλλέκτη ο οποίος θα χρησιμο-
ποιεί τηγμένα άλατα ως ρευστό μεταφοράς και αποθήκευσης της θερμότητας.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών συγκέντρωσης της ηλιακής ενέργειας για την παρα-
γωγή ηλεκτρισμού είναι μία από τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού 
Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών. Το έργο Gemasolar προάγει μια εν δυνάμει ση-
μαντική τεχνολογία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ανάπτυξη και 
βελτίωση αυτής της τεχνολογίας, η αύξηση της ισχύος των επιμέρους σταθμών, η 
πίεση του ανταγωνισμού, η δυνατότητα αποθήκευσης θερμότητας, τα νέα ρευστά 
μεταφοράς θερμότητας και η βελτιωμένη λειτουργία και συντήρηση αναμένεται ότι 
θα μειώσουν το μελλοντικό κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθ-
μούς συγκεντρωτικού τύπου, ώστε να καταστεί σύντομα ανταγωνιστική σε σχέση 
με την παραγωγή από θερμοηλεκτρικές μονάδες μεσαίου μεγέθους που χρησιμο-
ποιούν φυσικό αέριο.
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Το «Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλ-
λαγή» της ΕΕ, που εγκρίθηκε το 2009, δεσμεύει την ΕΕ να 
επιτύχει ως το 2020 τους ακόλουθους στόχους: μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με 
τα επίπεδα του 1990, αύξηση του μεριδίου των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας στο 20% του συνολικού ενεργειακού 
μίγματος της ΕΕ, και αύξηση του μεριδίου των βιοκαυσί-
μων στο 10%, τουλάχιστον, της κατανάλωσης βενζίνης και 
ντίζελ στον τομέα των μεταφορών. Προβλέπει, επίσης, τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% σε σχέση με 
τις βασικές προβλέψεις για το 2020. 

Η αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων αποτελεί 
ταυτόχρονα μια ευκαιρία, δημιουργώντας προοπτικές για 
νέες θέσεις εργασίας, «πράσινες» επιχειρήσεις και ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας. Η χρηματοδοτική δραστηριότητα 
της Τράπεζας στον τομέα της ενέργειας εστιάζεται στους 
ακόλουθους κλάδους προτεραιότητας: ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, έρευνα, ανάπτυξη και και-
νοτομία στον ενεργειακό τομέα, και ασφάλεια και διαφο-
ροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού (συμπεριλαμβα-
νομένων των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας). Το 2009, 
η ΕΤΕπ χορήγησε 4,2 δισ. ευρώ για έργα ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας (έναντι 2,2 δισ. ευρώ το 2008). Από το 2005, 
το ποσοστό των δανείων της στον τομέα αυτόν επί του συ-
νόλου των χρηματοδοτήσεών της για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί από 43% σε 70%. Επιπλέ-
ον, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για έργα ενεργειακής 
απόδοσης επίσης σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 
2008, φθάνοντας στο 1,5 δισ. ευρώ το 2009. Η δραστηρι-
ότητα αυτή συμπληρώθηκε με μια σειρά πρωτοβουλιών 
που ανέλαβε η Τράπεζα, σε συνεργασία με άλλους οργανι-
σμούς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την προ-
ώθηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω της παροχής τε-
χνικής βοήθειας για την προετοιμασία σχετικών έργων.

Επενδύσεις για αειφόρο, ανταγωνιστική 
και ασφαλή ενέργεια 

Η αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσε-
ων αποτελεί ταυτόχρονα μια ευκαιρία, δη-
μιουργώντας προοπτικές για νέες θέσεις 
εργασίας, «πράσινες» επιχειρήσεις και ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας

Η αειφόρος, ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια είναι ένας από 
τους βασικούς στόχους της πολιτικής της ΕΤΕπ. Η Τράπεζα έχει 
αυξήσει σημαντικά τις χρηματοδοτήσεις της στον ενεργειακό  
τομέα, στον οποίο η δραστηριότητά της ακολουθεί σταθερά ανο-
δική πορεία τα τελευταία χρόνια. Το 2009 οι σχετικές χρηματοδο-
τήσεις της ανήλθαν σε 14,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 
κατά 44% έναντι του 2008 (10,2 δισ. ευρώ).



Έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης28Ομίλου ΕΤΕπ

ηλεκτρικά δίκτυα (34%) και υποδομές μεταφοράς φυσι-
κού αερίου (11%). Η ΕΤΕπ έχει ελαττώσει τις χρηματοδο-
τήσεις της στον τομέα της παραγωγής υδρογονανθράκων, 
οι οποίες από το 2005 αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 
1% των δανείων της στον τομέα της ενέργειας. Επιπλέον, 
στον κλάδο των διυλιστηρίων η Τράπεζα εστιάζει τη δρα-
στηριότητά της στα έργα ενεργειακής απόδοσης και μετα-
τροπής εγκαταστάσεων, αποκλείοντας από τις χρηματοδο-
τήσεις της οποιαδήποτε έργα που αποσκοπούν σε αύξηση 
του σχετικού δυναμικού. Η ΕΤΕπ έχει επίσης υιοθετήσει μια 
πιο επιλεκτική στάση όσον αφορά τη χρηματοδότηση έρ-
γων ηλεκτροπαραγωγής υψηλής έντασης άνθρακα, Πα-
ραδείγματος χάρη, χρηματοδοτεί ανθρακικούς και λιγνιτι-
κούς σταθμούς μόνον εφόσον αντικαθιστούν υπάρχουσες 
μονάδες, χρησιμοποιούν την καλύτερη διαθέσιμη τεχνο-
λογία, είναι προετοιμασμένοι για τη δέσμευση του διοξει-
δίου του άνθρακα και εξασφαλίζουν μείωση της έντασης 
άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή κατά τουλάχιστον 20%.

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» θεσπίστηκε το 2009 με σκο-
πό την κατάρτιση προγραμμάτων για την ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης και την προαγωγή της αειφόρου 
ενέργειας στις πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης. Η πρω-
τοβουλία αυτή αφορά τα δημόσια κτήρια, τον οδικό φωτι-
σμό και τις καθαρές δημόσιες συγκοινωνίες. Η ΕΤΕπ ασκεί 
επίσης τη διαχείριση του μηχανισμού ELENA (European 
Local Energy Assistance - Ευρωπαϊκή βοήθεια για τοπικά 
ενεργειακά προγράμματα), ο οποίος συμβάλλει στην προε-
τοιμασία επενδύσεων στον τομέα της αειφόρου ενέργειας.

Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την επιτάχυνση της πορείας της ΕΕ προς μια οικονομία χα-
μηλών εκπομπών άνθρακα, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπα-
ϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο 
ΣΕΤ), το οποίο έχει ως στόχο να επισπεύσει την ανάπτυξη 
και τη χρήση οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών. Η Τράπεζα εστιάζει επίσης όλο και περισσότερο 
την προσοχή της στις νέες τεχνολογίες, όπως η δέσμευση και 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, συμ-
μετέχει στις προκαταρκτικές συζητήσεις για την ανάπτυξη 
σχετικών πρωτοβουλιών σε μια σειρά περιφερειακών συνερ-
γατικών κόμβων (clusters), μεταξύ άλλων στο Humberside 
(Ηνωμένο Βασίλειο) και το Ρότερνταμ (Ολλανδία).

Παράλληλα, η ΕΤΕπ εξακολουθεί να χρηματοδοτεί δίκτυα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομές μεταφοράς 
και αποθήκευσης φυσικού αερίου, συμβάλλοντας έτσι στη 
διαφοροποίηση και την ασφάλεια του ενεργειακού εφο-
διασμού της ΕΕ. Το 2009, σημαντικό μέρος των χρηματο-
δοτήσεων της Τράπεζας στον ενεργειακό τομέα αφορούσε 

Χρηματοδοτήσεις ενεργειακών έργων στην ΕΕ και 
στις υπό ένταξη χώρες

Σύνολο 
(σε δισ. ευρώ)

ΔΕΔ ενέργειας 2,0
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 4,2
Ενεργειακή απόδοση 1,5
Διαφοροποίηση και ασφάλεια του 
εσωτερικού εφοδιασμού 5,9

Πρόσβαση σε σύγχρονες πηγές ενέργειας στις 
υπό ένταξη χώρες 0,3

Πιστωτικές γραμμές 0,2

Σύνολο 14,2
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Αναγνώριση του ρόλου της ΕΤΕπ στον τομέα των ανανεώσιμων  
πηγών ενέργειας

Το 2009, η ΕΤΕπ βραβεύθηκε από πολυάριθμες εξειδικευμένες εκδόσεις, σε ανα-
γνώριση του διαρκώς σημαντικότερου ρόλου της στη χρηματοδότηση ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα, το περιοδικό Euromoney και η Ernst & Young 
της απένειμαν τον τίτλο του «Χρηματοδότη της χρονιάς στον τομέα των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας», ενώ το Environmental Finance Review την ψήφισε ως 
«Καλύτερο χρηματοδοτικό οργανισμό» για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 
Ευρώπη, και το Project Finance International την ανακήρυξε «Πολυμερή οργανι-
σμό της χρονιάς».

Βραβεία απονεμήθηκαν επίσης σε συγκεκριμένα έργα που χρηματοδότησε η Τρά-
πεζα. Μεταξύ των «Χρηματοδοτήσεων της χρονιάς 2009», διάκριση που απονέμει 
το Project Finance Magazine του Euromoney, περιλαμβάνονταν συνολικά πέντε 
έργα που χρηματοδότησε η ΕΤΕπ, εκ των οποίων τα δύο αφορούσαν ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Το δάνειο ύψους 30 εκατ. ευρώ που χορήγησε η ΕΤΕπ για την κα-
τασκευή ενός αιολικού πάρκου στην επαρχία Οσμανίγε, στην Ανατολική Τουρκία, 
ανακηρύχθηκε «Χρηματοδότηση της χρονιάς 2009 για χερσαίο αιολικό πάρκο». 
Το αιολικό αυτό πάρκο ισχύος 135 MW αναμένεται να επιτρέψει την εξοικονόμη-
ση άνω των 300 000 τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Ένα άλλο δάνειο της ΕΤΕπ, ύψους 300 εκατ. ευρώ, για το υπεράκτιο  
αιολικό πάρκο Belwind ισχύος 165 MW στο Βέλγιο, ανακηρύχθηκε 
«Καλύτερη χρηματοδότηση έργου ηλεκτροπαραγωγής της χρο-
νιάς». Σύμφωνα με το Project Finance, «η χρηματοδότηση αυτή 
έθεσε ένα υγιές ορόσημο για την περαιτέρω ανάπτυξη των χρημα-
τοδοτήσεων υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ευρώπη». Για την 
ΕΤΕπ, αυτή ήταν η πρώτη φορά που αναλάμβανε κίνδυνο χρηματο-
δότησης έργου (project finance risk) για υπεράκτιο αιολικό πάρκο. Η 

Τράπεζα κάλυψε σχεδόν το 50% της χρηματοδότησης.

Επιτάχυνση της πορείας προς μια  
οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα
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Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ εφαρμόζει έναν πολυ-
ετή μηχανισμό για την ενεργειακή αειφορία και την ασφά-
λεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με προικοδότηση 3 δισ. 
ευρώ, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται επενδύσεις στις 
γείτονες χώρες, τα κράτη ΑΚΕ, τη Νότια Αφρική και τις χώρες 
της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.  Για την προώθηση 
των επενδύσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών στους το-
μείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
απόδοσης η ΕΤΕπ δημιούργησε, σε συνεργασία με άλλους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ένα ταμείο για την ενεργειακή απόδοση στη Nο-
τιοανατολική Ευρώπη (South-East Europe Energy Efficiency 
Fund), το οποίο θα δραστηριοποιείται στην Αλβανία, τη Βο-
σνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Κοσσυφοπέδιο (δυνάμει 
του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών), το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Τουρ-
κία. Το ταμείο έχει αρχική προικοδότηση 95 δισ. ευρώ, που 
προβλέπεται να αυξηθεί σε 400 εκατ. ευρώ μέσα στα επό-
μενα τέσσερα έως πέντε έτη μέσω της προσέλκυσης επι-
πρόσθετων πόρων από δημόσιους και ιδιώτες επενδυτές. 
Η ΕΤΕπ στηρίζει επίσης το Μεσογειακό Πρόγραμμα Ηλια-
κής Ενέργειας με ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών μέσων (δά-
νεια, ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια), ενώ παρέχει 
επίσης τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία έργων στην  

περιοχή της Μεσογείου και στα κράτη ΑΚΕ. Επιπλέον, η Τρά-
πεζα έχει συμβάλει στη δημιουργία του Παγκόσμιου Ταμεί-
ου Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας (GEEREF), του οποίου τη διαχείριση ασκεί ο Όμιλος ΕΤΕπ. 
Το GEEREF πραγματοποιεί επενδύσεις μέσω περιφερειακών 
ταμείων σε αναπτυσσόμενες και υπό μετάβαση οικονομίες 
ανά την υφήλιο, με στόχο να συμβάλει στην επιτάχυνση της 
μεταφοράς, ανάπτυξης και χρήσης φιλικών προς το περι-
βάλλον τεχνολογιών στις φτωχότερες περιοχές του κόσμου. 
Το Ταμείο έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει επενδύσεις 
σε ταμεία της Νότιας Αφρικής και της Ασίας.
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Η ΕΤΕπ εντείνει τη στήριξή της στην 
καινοτομία

Το 2009, η ΕΤΕπ χορήγησε πε-
ρισσότερα από 18,2 δισ. ευρώ 
για επενδύσεις που προάγουν 
την οικονομία της γνώσης 
(12,5 δισ. ευρώ το 2008). Το 
ποσό αυτό αντιπροσωπεύ-
ει αύξηση κατά σχεδόν 50% 
μέσα σε ένα έτος, η οποία εί-
ναι το αποτέλεσμα των συ-
ντονισμένων προσπαθειών 
της ΕΤΕπ για την επιτάχυνση 
των επενδύσεων σε έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία.

Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ εστιάζονται στο «τρίγωνο 
της γνώσης», το οποίο συνδέει μεταξύ τους την παιδεία, την 
έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και την καινοτομία, σε μία σχέση 
όπου η παιδεία και η Ε&Α είναι προαπαιτούμενα για την και-
νοτομία. Από το 2000 η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει 86,7 δισ. ευρώ 
για την προαγωγή της οικονομίας της γνώσης, η οποία είναι 
καίριας σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την μακρο-
πρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Οι χρηματοδοτήσεις εστιάζονται στο 
«τρίγωνο της γνώσης», το οποίο συνδέει 
μεταξύ τους την παιδεία, την έρευνα και 
ανάπτυξη, και την καινοτομία
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Οι βιοεπιστήμες καταλαμβάνουν διαρκώς σημαντικότερη 
θέση στις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ. Το 2009 η Τράπεζα χο-
ρήγησε άνω του 1,5 δισ. ευρώ, κυρίως για επενδύσεις στους 
τομείς της διάγνωσης του καρκίνου, των προηγμένων φαρ-
μάκων και των ιατρικών συσκευών.

Οικονομία της γνώσης
Υπογραφείσες δανειακές συμβάσεις

(σε εκατ. ευρώ)

2009 2000-
2009

Καινοτομία και υποδομές ΤΠΕ 6 419 20 447

Εκπαίδευση και κατάρτιση 2 530 17 951

Έρευνα και ανάπτυξη 8 605 45 906

Σύνολο 18 235 86 741

Οι επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία έχουν από 
τη φύση τους εμπειρικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, η χρη-
ματοδότησή τους ενέχει δυνητικά υψηλότερους κινδύνους 
αλλά και δυνατότητες υψηλότερων αποδόσεων. Για μπορέ-
σουν να στηρίξουν τις επενδύσεις αυτού του τύπου, η ΕΤΕπ και 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησαν το 2007 ένα Μηχανι-
σμό Χρηματοδοτήσεων με Καταμερισμό Κινδύνων (MXΚK). 
Ο μηχανισμός αυτός διαθέτει κεφαλαιακή κάλυψη 2 δισ. ευρώ 
(1 δισ. ευρώ από ιδίους πόρους της ΕΤΕπ και 1 δισ. ευρώ από 
το 7ο Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Έρευνα της Επιτροπής), που 
επιτρέπει τη χορήγηση μέχρι 10 δισ. ευρώ περίπου κατά την 
περίοδο 2006-2013 για επενδύσεις έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας με υψηλότερο κίνδυνο αλλά και δυνητικά υψηλό-
τερες αποδόσεις, αυξάνοντας έτσι την προστιθέμενη αξία της 
δραστηριότητας της Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια των τριών 
ετών εφαρμογής του ΜΧΚΚ έχει σημειωθεί σημαντική επιτά-
χυνση των χρηματοδοτήσεων: από 0,5 δισ. ευρώ το 2007, σε 
1 δισ. ευρώ το 2008 και σχεδόν 3 δισ. ευρώ το 2009. Οι κύριοι 
τομείς που στηρίχθηκαν ήταν η μηχανολογία, οι βιοεπιστήμες, 
η ενέργεια και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Όταν, στο τέλος του 2008, ζητήθηκε από την ΕΤΕπ να αυξή-
σει τις ετήσιες χορηγήσεις της κατά περίπου 15 δισ. ευρώ το 
2009 και το 2010, για να συμβάλει στην αντιμετώπιση της οι-
κονομικής κρίσης, ένας από τους τομείς που ωφελήθηκαν 
από την αύξηση αυτή ήταν η αυτοκινητοβιομηχανία. Στο 
πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου για την ενέργεια και την 
κλιματική αλλαγή, η Τράπεζα δημιούργησε τον «Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό για Καθαρές Μεταφορές», ο οποίος εστιάζεται σε 
επενδύσεις που συντελούν σημαντικά στη μείωση των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω έρευνας, ανάπτυξης 
και καινοτομίας σε όλους τους κλάδους των μεταφορών. Το 
2009, η ΕΤΕπ χορήγησε στην αυτοκινητοβιομηχανία 3,4 δισ. 
ευρώ μέσω του μηχανισμού αυτού.
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Διερεύνηση νέων μεθόδων θεραπείας του διαβήτη

Στο νοσοκομείο Ορλόφσκι, στη Βαρσοβία, δοκιμάζεται ένα νέο χειρουργικό εμφύτευμα που 
έχει σκοπό να βοηθήσει τους πάσχοντες από διαβήτη να ελέγξουν τη νόσο και να ζήσουν 
μια κανονική ζωή. «Το σύστημα που δοκιμάζουμε έχει μεγάλες πιθανότητες να αποτελέσει 
σημαντική εναλλακτική θεραπεία για τον διαβήτη τύπου 2», εξηγεί ο καθηγητής Tarnowski. 
«Επιτρέπει να αποφευχθούν η χρήση ινσουλίνης και οι έντονες αυξομειώσεις των επιπέδων 
σακχάρου στο αίμα, οι οποίες αποτελούν επιπλοκές των συνήθων μεθόδων θεραπείας του 
διαβήτη. Αν με τη μελέτη αυτή αποδειχθεί ότι το εμφύτευμα λειτουργεί για τους ασθενείς μας 
– κάτι για το οποίο είμαι βέβαιος – θα πρόκειται για ένα είδος επανάστασης.»

Η μελέτη της νέας θεραπείας κατέστη εφικτή χάρη σε δάνειο που χορήγησε η ΕΤΕπ στην 
Medinvest, μια κοινοπραξία πέντε μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες εργάζονται 
στα τελευταία στάδια ανάπτυξης καινοτόμων ιατρικών συσκευών με σημαντικές δυνατό-
τητες εμπορικής εκμετάλλευσης σε διεθνές επίπεδο. Οι ασθένειες που καλύπτει το σχέδιο 
Medinvest ποικίλλουν από την χρόνια καρδιοπάθεια και την εγκεφαλική συμφόρηση έως τον 
διαβήτη και την παχυσαρκία – παθήσεις που πλήττουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων παγκοσμί-
ως και επιφέρουν υψηλό κόστος υγειονομικής περίθαλψης.

Η θεραπεία του διαβήτη ήδη βρίσκεται στην κορυφή των κρατικών προϋπολογισμών για 
την υγεία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 8% των συνολικών δαπανών. Ως μια από τις πιο 
διαδεδομένες ασθένειες, ο διαβήτης εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμια επιδημία. Ιδίως 
ο αριθμός των ασθενών με διαβήτη τύπου 2 (ο οποίος σχετίζεται με την παχυσαρκία) έχει  
αυξηθεί δραματικά με τα χρόνια. 

Η ιατρική τεχνολογία αποτελεί καρπό προηγμένης τεχνογνωσίας στους τομείς της εφαρ-
μοσμένης μηχανικής και της κλινικής πρακτικής, και συνήθως απαιτεί σημαντικές αρχικές 
επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη. Στον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας κυριαρχούν 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν 
τα πολυδάπανα προηγμένα στάδια της ανάπτυξης προϊόντων, όπως π.χ. τις κλινικές δο-
κιμές. Ο Μηχανισμός Χρηματοδοτήσεων με Καταμερισμό Κινδύνων μπορεί να βοηθήσει, 
αναλαμβάνοντας ένα μέρος των κινδύνων. Το Medinvest ήταν από τα πρώτα ερευνητικά 
σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν από την Τράπεζα, η οποία χορήγησε εν προκειμένω ένα 
δάνειο ύψους 30 εκατ. ευρώ για ένα σχέδιο υψηλότερου κινδύνου αλλά και μεγαλύτερης 
προστιθέμενης αξίας.
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1,7 δισ. ευρώ, ενώ οι χρηματοδοτήσεις για θαλάσσια έργα, 
λιμένες, σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων και εσωτερικές 
πλωτές οδούς, στο πλαίσιο της προώθησης των «θαλάσσι-
ων αυτοκινητοδρόμων», ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ. 341 εκατ. 
ευρώ χορηγήθηκαν για διάφορες άλλες επενδύσεις, κυρί-
ως μέσω δανείων-πλαισίων και συμμετοχών σε επενδυτικά 
κεφάλαια (funds). Εκτός ΕΕ, η ΕΤΕπ χορήγησε 1,2 δισ. ευρώ 
για τη χρηματοδότηση σιδηροδρομικών και οδικών έργων 

Η πολιτική στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) 
έχει ως στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής και της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δι-
ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών διευκολύνουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών και προσώπων, και συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών. Επιπλέον, 
συνδέουν την ΕΕ με τις χώρες της ευρύτερης γειτονίας της 
(χώρες υπό ένταξη και νότιους και ανατολικούς γείτονες).

Η ΕΤΕπ δίνει διαρκώς μεγαλύτερη βαρύτητα στον τομέα 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, στον οποίο οι χρημα-
τοδοτήσεις της ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ το 2009. Η τάση 
αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση κατά 32% που σημει-
ώθηκε το 2009 έναντι του 2008. Τα οδικά έργα απορρόφη-
σαν 4,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των χρηματοδοτήσεων 
για διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών το 2009. Στον τομέα 
των εναέριων μεταφορών χορηγήθηκαν δάνεια ύψους 

Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών  
για την Ευρώπη

Το 2009, η ΕΤΕπ χορήγησε δάνεια συνολικού ύψους 11,9 δισ. ευρώ για διευρωπαϊκά 
δίκτυα και άλλους σημαντικούς άξονες μεταφορών. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει 
αύξηση κατά 20% έναντι του 2008. Εδώ και πολλά χρόνια η ΕΤΕπ αποτελεί μείζονα 
πηγή χρηματοδοτήσεων για δίκτυα μεταφορών υψηλής ποιότητας και καίριας ση-
μασίας. Δεδομένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις σε μεγάλα 
έργα υποδομής στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ έχει δεσμευτεί να χο-
ρηγήσει τουλάχιστον 75 δισ. ευρώ για διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών κατά τη δε-
καετία 2004-2013. Στο τέλος του 2009, η συνεισφορά της ανερχόταν σε 52 δισ. ευρώ.

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών διευκο-
λύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών 
και προσώπων, και συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών
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στο Μαυροβούνιο, το Μαρόκο, τη Σερβία, την Τυνησία και 
την Τουρκία.

Οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) έχουν ση-
μαντικό ρόλο στα έργα που αφορούν δίκτυα μεταφορών. 
Το 2009, οι χρηματοδοτήσεις ΣΔΙΤ αντιπροσώπευαν το 9% 
των του συνόλου των χορηγήσεων της ΕΤΕπ στον τομέα 
των μεταφορών. Η ΕΤΕπ έχει αποκτήσει σημαντική εμπει-
ρία και τεχνογνωσία στον τομέα της χρηματοδότησης ΣΔΙΤ 
και, για τον λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρά-
τη μέλη της ανέθεσαν τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Τεχνογνωσίας σε θέματα ΣΔΙΤ (European PPP 
Expertise Centre - EPEC). Σκοπός του κέντρου αυτού είναι 
να διευκολύνει την ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των ΣΔΙΤ και να παρέχει 
υποστήριξη για την προετοιμασία έργων και συμβουλές 
στους δημόσιους φορείς που υλοποιούν έργα προτεραιό-
τητας σε διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. 

Εκτός από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνο-
γνωσίας σε θέματα ΣΔΙΤ, η ΕΤΕπ εξακολουθεί να συνεργάζε-
ται στενά με τους συντονιστές σε επίπεδο ΕΕ, την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ, βιομηχανικές ενώσεις 
και τον τραπεζικό τομέα, για την επιτάχυνση της εκκίνησης 

Διευρωπαϊκά δίκτυα  
(2005-2009: 53 δισ. ευρώ) (εκατ. ευρώ)
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και της χρηματοδότησης έργων ΔΕΔ, όπου αυτό είναι εφι-
κτό. Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
τους, καταβάλλουν μεταξύ άλλων προσπάθειες για τη διο-
χέτευση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο 
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Στήριξη της ανάπτυξης της νότιας πύλης της Ευρώπης:  
Λιμένας της Βαρκελώνης 

Η μακρά (20ετής) σχέση μεταξύ της ΕΤΕπ και του Οργανισμού Λιμένος Βαρκελώνης 
(Autoridad Portuaria de Barcelona, APB) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η 
συνεργασία που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον ουσιαστικό διάλογο μπορεί 
να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση ενός σημαντικού λιμενικού έργου υποδομής. Χάρη στη 
σταθερή χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΤΕπ και στον προσεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό, 
έχει δημιουργηθεί με τα χρόνια στο μεγαλύτερο λιμάνι της Καταλωνίας μια εντυπωσιακή υπο-
δομή, η οποία ενισχύει τον ρόλο της Βαρκελώνης ως μείζονα διαμετακομιστικού κόμβου στη 
Μεσόγειο.

Διεθνής λιμένας ενταγμένος στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, ο λιμένας της Βαρκελώνης, 
ο οποίος ειδικεύεται στη μεταφορά γενικού φορτίου και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, είναι από τους μεγαλύτερους της Μεσογείου και εξυπηρετεί περίπου το 77% και το 23%, 
αντίστοιχα, του εξωτερικού θαλάσσιου εμπορίου της Καταλωνίας και της Ισπανίας. Ο διευρω-
παϊκός χαρακτήρας του λιμένα ενισχύεται από τις ισχυρές διατροπικές συνδέσεις του με τις κύ-
ριες οδικές και σιδηροδρομικές αρτηρίες, καθώς και από την εγγύτητά του με το αεροδρόμιο 
της Βαρκελώνης.

Λόγω της σημαντικής αύξησης της κυκλοφορίας γενικού φορτίου κατά την τελευταία δεκα-
ετία, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά έργα επέκτασης του λιμένα, ώστε να προσαρμοστεί 
η χωρητικότητά του και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά του, ιδίως στη ναυτιλιακή αγορά 
της Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει όλα αυτά τα χρόνια στον APB μακρο-
πρόθεσμες χρηματοδοτήσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της υποδομής του λιμένα. Στο  
τέλος του 2009, οι συμβάσεις χρηματοδότησης που είχε υπογράψει η Τράπεζα με τον APB 
ανέρχονταν συνολικά σε 539 εκατ. ευρώ.

Το τελευταίο χρηματοδοτικό πακέτο που υπεγράφη το 2009 θα καλύψει επενδύσεις έως το 
2012, στις οποίες περιλαμβάνονται η δεύτερη φάση κατασκευής του τερματικού σταθμού 
Catalunya, η επέκταση διαφόρων εγκαταστάσεων (εμπορευματοκιβωτίων, πολλαπλών χρή-
σεων και θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων) στη νότια αποβάθρα και την αποβά-
θρα Adosado, καθώς και η γενική βελτίωση των διατροπικών (οδικών και σιδηροδρομικών) 
συνδέσεων που απαιτούνται ώστε ο λιμένας να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει την αναμενό-
μενη αύξηση της κίνησης στη δυναμική ενδοχώρα της Βαρκελώνης. Η σχέση της Τράπεζας 
με τον ΑΡΒ αποτελεί θετικό ορόσημο όσον αφορά τη συμβολή της στον στρατηγικό εκσυγ-
χρονισμό των ισπανικών λιμανιών.
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Συνοχής σε έργα διευρωπαϊκών δικτύων, ιδίως στα κράτη 
μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, και προω-
θούν την εγκατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος δια-
χείρισης των σιδηροδρομικών μεταφορών σε ορισμένους 
διαδρόμους μεταφοράς φορτίων, καθώς και του ευρωπαϊ-
κού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας (Single European Sky ATM Research).

Η ΕΤΕπ συνέβαλε επίσης στη δημιουργία του Μηχανισμού 
Εγγύησης Δανείων για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφο-
ρών (LGTT). Το νέο αυτό χρηματοδοτικό μέσο καλύπτει τον 
κίνδυνο ελλιπών εσόδων λόγω χαμηλού όγκου κυκλοφορί-
ας κατά την κρίσιμη, αρχική φάση λειτουργίας των έργων. 
Πρόκειται για εργαλείο που έχει σχεδιαστεί ειδικά με σκο-
πό να επιτρέψει ευρύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
στα έργα ΔΕΔ που είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο σχετικό 
με την κυκλοφορία. Πραγματική καινοτομία αποτέλεσε η 
χρηματοδότηση που υπεγράφη το 2009, εν μέσω χρημα-
τοπιστωτικής κρίσης, για τον αυτοκινητόδρομο Α5 μετα-
ξύ Baden-Baden και Offenburg, στη Γερμανία, στην οποία 
χρησιμοποιήθηκε ολόκληρο το φάσμα των προϊόντων της 
ΕΤΕπ (δάνειο υψηλής εξασφάλισης, δάνειο μειωμένης εξα-
σφάλισης και παροχή ιδίων κεφαλαίων μέσω του Meridiam 
Fund, στο οποίο συμμετέχει η ΕΤΕπ).

Το 2009 η ΕΤΕπ δημιούργησε επίσης, από κοινού με πέ-
ντε κορυφαίους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οργα-
νισμούς1 ένα ταμείο για έργα υποδομής με την ονομασία  
Ταμείο Marguerite. Με αρχικό κεφάλαιο 600 εκατ. ευρώ, 
το Ταμείο έχει ως στόχο να συγκεντρώσει 1,5 δισ. ευρώ 
μέχρι τον τελικό γύρο χρηματοδότησης, το 2011. Το Τα-
μείο έχει σχεδιαστεί ειδικά με σκοπό να λειτουργήσει ως 
καταλύτης για επενδύσεις σε έργα υποδομής που συμβάλ-
λουν στην υλοποίηση βασικών στόχων της ΕΕ στους τομείς 
της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής ασφάλειας και 
των διευρωπαϊκών δικτύων. Προορίζεται να χρησιμεύσει 
ως υπόδειγμα για τη δημιουργία άλλων παρόμοιων σχη-
μάτων στην ΕΕ, τα οποία θα εφαρμόζουν την αρχή αγοράς 
που απαιτεί απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων, και 
παράλληλα θα προάγουν στόχους δημόσιας πολιτικής.

1  Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Instituto de Crédito Oficial και 
Powszechna Kasa Oszêdnoœci

Η σχέση με τον ΑΡΒ αποτελεί θετικό 
ορόσημο όσον αφορά τη συμβολή της 
Τράπεζας στον στρατηγικό εκσυγχρο-
νισμό των ισπανικών λιμανιών
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Το 2009 ξεκίνησε η προγραμματισμένη ενδιάμεση επανε-
ξέταση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας εκτός ΕΕ, με 
την εκπόνηση μιας ανεξάρτητης αξιολόγησης από μια επι-
τροπή σοφών υπό την προεδρία του κ. Michel Camdessus, 
πρώην Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου. Η έκθεση της επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε τον 
Φεβρουάριο 2010, θα χρησιμεύσει ως βάση για την υπο-
βολή πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συ-
νέχεια για συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου.

Η Συμφωνία της Κοτονού, η οποία καθορίζει τις κατευθυντή-
ριες γραμμές για τις σχέσεις της ΕΤΕπ με τις χώρες της Αφρι-
κής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), τελεί επίσης 
υπό αναθεώρηση. Οι αναθεωρήσεις αυτές διενεργούνται 
ανά πενταετία. Τα συμπεράσματα θα κοινοποιηθούν πριν 
από το τέλος του 2010.

Η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια και εγγυήσεις στις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες (Κροατία, Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας) και στις εν δυνάμει υποψήφι-
ες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερ-
βία και Κοσσυφοπέδιο (δυνάμει του ψηφίσματος 1244 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών)). Η βάση των 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στις χώρες αυτές είναι, αφενός, η 
εντολή εξωτερικών χρηματοδοτήσεων που της έχει αναθέ-
σει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και, αφετέρου, ο Προενταξιακός 
Μηχανισμός που έχει δημιουργήσει η ίδια η Τράπεζα. Η ΕΤΕπ 
είναι ο κυριότερος χρηματοδοτικός οργανισμός που δρα-
στηριοποιείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το 2009 οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ στην Τουρκία ανήλθαν συ-
νολικά σε 2,6 δισ. ευρώ, ποσό της ίδιας τάξης με το ποσό 
ρεκόρ του 2008. Το σημαντικό ύψος των χορηγήσεων  

Σημαντικός χρηματοπιστωτικός 
φορέας και εκτός των συνόρων της ΕΕ

Η ΕΤΕπ παρέχει επίσης σημαντική χρηματοδοτική στήριξη σε έργα που 
πραγματοποιούνται εκτός ΕΕ. Το 2009, οι σχετικές χρηματοδοτήσεις της 
ανήλθαν σε 8,6 δισ. ευρώ. Οι περισσότερες χρηματοδοτικές πράξεις της 
ΕΤΕπ εκτός ΕΕ καλύπτονται με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, στο 
πλαίσιο της καλούμενης «εξωτερικής εντολής», η οποία καθορίζει τους στό-
χους της δραστηριότητας της Τράπεζας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. 
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  Υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες

  Μεσογειακές χώρες

  Ανατολικές χώρες εταίροι

  Κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, ΥΧΕ 
και Νότια Αφρική

  Ασία και Λατινική Αμερική

  Χώρες της Κεντρικής Ασίας

2  Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο (δυνάμει του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών), Κροατία, 
Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία.

οφειλόταν κυρίως στην ανάγκη αντιμετώπισης της παγκό-
σμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και των επιπτώσεών της. 
Κατά την τελευταία διετία η ΕΤΕπ αντέδρασε με ταχύτητα για 
να στηρίξει την τουρκική οικονομία, αυξάνοντας τις χρημα-
τοδοτήσεις της στη χώρα – με περίπου 500 εκατ. ευρώ ετη-
σίως επιπλέον του «συνήθους» ποσού των 2 δισ. ευρώ – και 
ιδίως στηρίζοντας τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων, για τον οποίο χορήγησε το 2009 δάνεια συνολικού ύψους 
1,5 δισ. ευρώ σε ενδιάμεσες τράπεζες. 

Στα Δυτικά Βαλκάνια2, οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ το 2009 ανήλ-
θαν στο πρωτοφανές ύψος των 1,7 δισ. ευρώ. Από το 2005, η 
Τράπεζα έχει χορηγήσει συνολικά στην περιοχή αυτή 4,3 δισ. 
ευρώ. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 2001, η κύρια αποδέκτρια των χρημα-
τοδοτήσεων της Τράπεζας στην περιοχή είναι η Σερβία. Το 
2009, τα δάνεια στη χώρα αυτή ανήλθαν σε 897 εκατ. ευρώ 
σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Μεγάλο μέρος των δανείων αφο-
ρούσε την ολοκλήρωση διευρωπαϊκών δικτύων.

Υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες

Δανειοδοτήσεις κατά το 2009 Σύνολο 
(σε εκατ. ευρώ)

Τουρκία 2 648
Σερβία 897
Κροατία 415
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 153
Μαυροβούνιο 111
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 103
Αλβανία 13

Σύνολο 4 340
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Με τη σταδιακή εγκαθίδρυση της Ένωσης για τη Μεσόγειο η 
ΕΤΕπ έχει αυξήσει σημαντικά τη στήριξή της προς τις χώρες 
εταίρους στην περιοχή αυτή, μέσω του Μηχανισμού Ευρωμε-
σογειακών Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης (FEMIP), ο οποίος 
αποτελεί τον χρηματοδοτικό της βραχίονα στη Μεσόγειο. Αυ-
ξάνοντας τη δραστηριότητά του στο ύψος ρεκόρ του 1,6 δισ. 
ευρώ το 2009, ο FEMIP επιβεβαίωσε στους μεσογειακούς εταί-
ρους του ότι είναι σε θέση να τους βοηθήσει να εκσυγχρονί-
σουν τις δημόσιες πολιτικές τους για την αντιμετώπιση της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, και εδραίωσε τη θέση του ως 
του κύριου αναπτυξιακού επενδυτικού φορέα στη Μεσόγειο.

Το 2009, μέσω του FEMIP χορηγήθηκαν δάνεια για 19 έργα 
μεγάλης κλίμακας καθώς και για τη στήριξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και του τομέα της μικροχρηματοδότη-
σης. Από τη σύστασή του, τον Οκτώβριο 2002, ο FEMIP έχει 

χορηγήσει περισσότερα από 10 δισ. ευρώ, προωθώντας τον 
εκσυγχρονισμό των μεσογειακών χωρών εταίρων και συμ-
βάλλοντας στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας 
στην περιοχή. Σχεδόν το 60% του αριθμού των υπογραφέ-
ντων δανείων και περισσότερο από το 40% του συνολικού 
ποσού των δανειοδοτήσεων αφορούσε ιδιωτικές επιχειρή-
σεις. Εκτός από την αύξηση των χρηματοδοτήσεων, ο FEMIP 
προσέφερε με τη δραστηριότητά του σημαντική προστιθέ-
μενη αξία, ιδίως μέσω της συγκρότησης σύνθετων χρηματο-
δοτικών σχημάτων (συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, 
project finance και χρηματοδοτήσεις με υψηλότερο βαθμό 
κινδύνου από ό,τι δέχεται συνήθως η Τράπεζα). Η συνεργία 
με ομόλογους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς βελτιώ-
θηκε, όπως δείχνει το ύψος των συγχρηματοδοτήσεων, οι 
οποίες υπερέβησαν το 1,1 δισ. ευρώ (σχεδόν το 70% των 
χρηματοδοτήσεων που υπεγράφησαν το 2009).

Μεσογειακές χώρες

Δανειοδοτήσεις κατά το 2009 Σύνολο 
(σε εκατ. ευρώ)

εκ των οποίων  
επιχειρηματικά κεφάλαια

Μαρόκο  540
Τυνησία  434
Ιορδανία  166
Συρία  155
Αίγυπτος  122 2
Ισραήλ  82
Λίβανος  70
Έργα περιφερειακής κλίμακας  25  25

Σύνολο 1 593  27
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των κρατών μελών της ΕΕ, μέσω της Επενδυτικής Διευκόλυν-
σης, και, αφετέρου, δάνεια από τους ιδίους πόρους της και 
με δικό της κίνδυνο. Οι υπογραφές δανείων στο πλαίσιο της 
Επενδυτικής Διευκόλυνσης αυξήθηκαν από 336 εκατ. ευρώ 
το 2008 σε 450 εκατ. ευρώ το 2009. Η Τράπεζα χορήγησε επί-
σης εξ ιδίων πόρων της 413 εκατ. ευρώ για έργα στις χώρες 
ΑΚΕ το 2009, έναντι 225 εκατ. ευρώ το 2008. Βάσει χωριστής 
χρηματοδοτικής εντολής, η ΕΤΕπ χορήγησε 280 εκατ. ευρώ 
για έργα στη Νότια Αφρική, έναντι 203 εκατ. ευρώ το 2008.

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ανέστειλε την οικονο-
μική ανάπτυξη στις περισσότερες από τις χώρες ΑΚΕ. Για τον 
λόγο αυτόν, η στήριξη του ιδιωτικού τομέα παραμένει η βα-
σική προτεραιότητα. Αντιδρώντας στις προκλήσεις της οικο-
νομικής κρίσης στο σύνολο του πλανήτη η ΕΤΕπ αύξησε τις 
χρηματοδοτήσεις της για να συμβάλει στην αποκατάσταση  

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί επίσης, σε στενή συνεργασία με την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, έργα στις 
ανατολικές χώρες εταίρους – Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκο-
ρωσία (με την επιφύλαξη μελλοντικής απόφασης του Συμβου-
λίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Γεωργία, Μολδαβία, 
Ρωσία και Ουκρανία – βάσει εντολής που της έχει ανατεθεί για 
χορήγηση δανείων μέχρι συνολικού ύψους 3,7 δισ. ευρώ κατά 
την περίοδο 2007-2013. Προτεραιότητα δίδεται στα έργα που 
παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για την ΕΕ στους τομείς 
των μεταφορών (άξονες διευρωπαϊκών δικτύων), της ενέργειας, 
των τηλεπικοινωνιών και του περιβάλλοντος. Εκτός από τη χρη-
ματοδοτική εντολή της ΕΕ, η ΕΤΕπ έχει δημιουργήσει ένα Μη-
χανισμό για τους Ανατολικούς Εταίρους, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, 
μέσω του οποίου χορηγεί δάνεια και εγγυήσεις με δικό της κίν-
δυνο για επενδύσεις φορέων από την ΕΕ στις χώρες αυτές.

Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στις χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και στις υπερπόντιες χώ-
ρες και εδάφη (ΥΧΕ) εστιάζονται κυρίως σε δραστηριότητες 
που προάγουν τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα και την 
οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αποφέρουν οφέλη για 
την ευρύτερη κοινότητα και περιοχή. Η Τράπεζα χρηματοδο-
τεί επίσης δημόσια έργα που είναι σημαντικά για την ανάπτυ-
ξη του ιδιωτικού τομέα και για τη δημιουργία ανταγωνιστικού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα έργα επιλέγονται με κρι-
τήριο την ικανότητά τους να αποφέρουν μακροχρόνια οικο-
νομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Στις χώρες αυτές η ΕΤΕπ χορηγεί, αφενός, χρηματοδοτήσεις 
με κεφάλαια που προέρχονται από τους προϋπολογισμούς 

Κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, ΥΧΕ και Νότια Αφρική

Δανειοδοτήσεις κατά το 2009 Σύνολο 
(σε εκατ. ευρώ)

εκ των οποίων  
επιχειρηματικά κεφάλαια

Αφρική 625 222
 Μεσημβρινή και Ινδικός Ωκεανός 180  5
 Δυτική 137  105
 Ανατολική 133  6
 Κεντρική και Ισημερινή 99  30
 Πολυπεριφερειακά έργα 76  76
Καραϊβική 64  43
Ειρηνικός 23  7
Περιφερειακό έργο ΑΚΕ 178  178
ΥΧΕ 10

ΑΚΕ-ΥΧΕ 863 450
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ  280 –
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της εμπιστοσύνης και στη δημιουργία των προϋποθέσεων 
για μελλοντική ανάπτυξη.

Βάσει της ισχύουσας χρηματοδοτικής εντολής, η ΕΤΕπ μπο-
ρεί να χορηγήσει συνολικά μέχρι 3,8 δισ. ευρώ στην Ασία και 
τη Λατινική Αμερική κατά την περίοδο 2007-2013. Η χρημα-
τοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ασία και τη Λατινική 
Αμερική εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για 
οικονομική συνεργασία με τις περιοχές αυτές. Οι χρηματοδο-
τήσεις της Τράπεζας εστιάζονται στην ενίσχυση της παρου-
σίας της ΕΕ στις εν λόγω περιοχές υπό μορφή άμεσων ξένων 
επενδύσεων και μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, 
αλλά αφορούν επίσης έργα προστασίας του περιβάλλοντος 
(συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής) και έργα που 

συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Το 2009, η 
ΕΤΕπ χορήγησε συνολικά στην Ασία και στη Λατινική Αμερική 
1 288 εκατ. ευρώ, ποσό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το 2008 
(469 εκατ. ευρώ). Οι χρηματοδοτήσεις στην Ασία ανήλθαν σε 
466 εκατ. ευρώ και στη Λατινική Αμερική σε 823 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας που είναι επιλέξι-
μες για χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ (Καζαχστάν, Κιργιζιστάν, 
Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν) η Δημοκρα-
τία του Τατζικιστάν ήταν η πρώτη που υπέγραψε συμφωνία- 
πλαίσιο το 2009. Στη συμφωνία αυτή, η οποία αποτελεί τη 
βάση για τη μελλοντική χρηματοδοτική δραστηριότητα της 
ΕΤΕπ στη χώρα, δίδεται έμφαση στα μεγάλα ενεργειακά έργα 
και στις επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Ασία και Λατινική Αμερική

Δανειοδοτήσεις κατά το 2009 (σε εκατ. ευρώ)

Λατινική Αμερική 823
Παναμάς 538
Αργεντινή 170
Κολομβία 100
Νικαράγουα 15
Ασία 466
Βιετνάμ 147
Κίνα 119
Πακιστάν 100
Ινδία 100

Σύνολο 1 288
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Μεταλλευτικό έργο που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΤΕπ στη Μοζαμβίκη κερδίζει βραβεία εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και κοινωνικοοικονομικής συνεισφοράς

Τα εξορυκτικά και μεταλλευτικά έργα είναι συχνά σύνθετα και απαιτητικά. Μπορούν όμως επίσης να αποτελέσουν εξαιρε-
τικά πρόσφορο μέσο για την προσθήκη αξίας στους εγχώριους φυσικούς πόρους, την αύξηση των εσόδων από εξαγω-
γές και την παραγωγή δημοσιονομικών εσόδων από δικαιώματα εκμετάλλευσης και εταιρικούς φόρους, στις χώρες στις 
οποίες πραγματοποιούνται. Για την προώθηση της διαφάνειας όσον αφορά τις πραγματοποιούμενες πληρωμές και ει-
σπράξεις, η ΕΤΕπ υποστηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία για διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (Extractive Industries 
Transparency Initiative, EITI). Η Τράπεζα προωθεί την εφαρμογή της πρωτοβουλίας EITI από τους δανειολήπτες της και 
τους ενθαρρύνει να υιοθετήσουν τις αρχές της ΕΙΤΙ για τη σύνταξη εκθέσεων και τη δημοσίευση στοιχείων σχετικά με τα 
έσοδα του εξορυκτικού κλάδου.

Για ορισμένες χώρες, ιδίως στην Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό, οι ορυκτοί πόροι είναι το κύριο μέσο οικονομι-
κής ανάπτυξης που διαθέτουν. Επιπλέον, τα έργα στον κλάδο αυτόν μπορούν να δημιουργούν μόνιμες, άμεσες και έμμεσες  
θέσεις εργασίας και να παρέχουν εκπαίδευση η οποία ενισχύει τις δεξιότητες του τοπικού πληθυσμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕπ υποδέχθηκε με ικανοποίηση την ανακοίνωση ότι ένα από τα μεταλλευτικά έργα που χρηματοδό-
τησε, το ορυχείο Moma Titanium στη βόρεια Μοζαμβίκη, κέρδισε πρόσφατα δύο σημαντικά βραβεία εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης και κοινωνικοοικονομικής συνεισφοράς. Τον Σεπτέμβριο 2009, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ιρλανδίας, σε συ-
νεργασία με το ιρλανδικό Υπουργείο Κοινοτικών Υποθέσεων, απένειμε στην Kenmare Resources plc (ιδιοκτήτρια και φορέα 
εκμετάλλευσης του ορυχείου Moma Titanium), το Βραβείο του Προέδρου για το καλύτερο διεθνές πρόγραμμα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, σε αναγνώριση του έργου της Kenmare Moma Development Association (KMDA). Στη συνέχεια, τον 
Οκτώβριο 2009, η KMDA κέρδισε άλλο ένα σημαντικό βραβείο για τη συμβολή της στη βελτίωση των κοινωνικοοικονο-
μικών συνθηκών στις κοινότητες της περιοχής γύρω από το ορυχείο. Το βραβείο της Nedbank (Nedbank Socio-Economic 
Award) απονεμήθηκε από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, κατόπιν συνέντευξης και τριήμερης επίσκεψης για 
επιτόπου εξέταση του έργου της KMDA και συναντήσεις με τους ωφεληθέντες από το έργο. Η Nedbank εξήρε ιδιαίτερα το 
γεγονός ότι η KMDA είχε ξεκινήσει το αναπτυξιακό της έργο πριν από την έναρξη των μεταλλευτικών εργασιών, το ότι έχει 
ένα συνολικό στρατηγικό όραμα και εφαρμόζει μια προσέγγιση που ξεκινάει από τη βάση, καθώς και το ότι συνεργάζεται 
στενά με μη κυβερνητικές οργανώσεις και δημόσιους φορείς σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Στόχος της KMDA, η οποία ιδρύθηκε από την Kenmare το 2004, είναι να συμβάλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
τοπικών κοινοτήτων στην περιοχή του ορυχείου Moma, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πληθυσμό περίπου 10 000 κατοίκων. 
Με τη στήριξη τοπικών και διεθνών οργανισμών εταίρων της, η KMDA έχει δημιουργήσει μικρές επιχειρήσεις παραγωγής 
αυγών, πουλερικών και λαχανικών, οι οποίες αποφέρουν έσοδα ύψους 150 000 δολαρίων ΗΠΑ ετησίως σε ένα σύνολο από 
έξι χωριά. Επιπλέον, η KMDA έχει δημιουργήσει μια κινητή μονάδα υγειονομικής περίθαλψης που διαθέτει παθολόγο και 
οδοντίατρο, έχει θέση σε εφαρμογή προγράμματα σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία (ιδίως το AIDS), 
έχει οικοδομήσει τέσσερα νέα σχολεία, έχει δημιουργήσει ένα σύστημα αποταμίευσης και παροχής πιστώσεων, έχει εγκα-
ταστήσει αντλίες νερού και έχει οργανώσει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Αν και απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν, δεν 
υπάρχει οικογένεια στην περιοχή που να μην έχει ωφεληθεί με κάποιο τρόπο από το πρόγραμμα της KMDA. Μέχρι στιγ-
μής, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν αντλήσει άμεσα οφέλη από τις διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες. Οι κά-
τοικοι που συμμετέχουν σε δραστηριότητες της KMDA που αποφέρουν έσοδα, κερδίζουν περισσότερα από τον κατώτατο 
μισθό στη Μοζαμβίκη, και οι εργαζόμενοι στο ορυχείο έχουν απολαβές αρκετά υψηλότερες από τον εθνικό μέσο όρο.

Η ΕΤΕπ χρηματοδότησε το σχέδιο Moma Titanium το 2004 και το 2005, με δάνεια συνολικού ύψους σχεδόν 58 εκατ. ευρώ, 
στο πλαίσιο της τότε νεοσυσταθείσας Επενδυτικής Διευκόλυνσης.

Το ορυχείο Moma Titanium κέρδισε  
δύο σημαντικά βραβεία εταιρικής  
κοινωνικής ευθύνης και κοινωνικο-
οικονομικής συνεισφοράς
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Στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων, παρά τις 
συνθήκες υψηλής αστάθειας στην αγορά, συνέβαλε 
η ευέλικτη και ισορροπημένη στρατηγική δανεισμού 
της Τράπεζας. Η στρατηγική αυτή χαρακτηρίζεται από 
διαρκή προσοχή στις μεταβολές της ζήτησης στην 
αγορά, παράλληλα με τη διατήρηση μιας σταθερής 
παρουσίας στον τομέα των εκδόσεων αναφοράς και τη 
διασπορά των πηγών άντλησης κεφαλαίων.

Στις αρχές του 2009, οι αγορές εξακολουθούσαν να 
λειτουργούν υπό τη σκιά των εξελίξεων της περιόδου 
μεταξύ Οκτωβρίου και τέλους του 2008, που τις 
οδήγησαν σχεδόν σε κλείσιμο. Επιπλέον, η αιφνίδια 
θέση σε εφαρμογή κρατικών σχεδίων διάσωσης, 
και οι ανάγκες δανεισμού που αυτά συνεπάγονταν, 
προκάλεσαν αρχικά μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με 
την προσφορά και τη ζήτηση ομολόγων στο τμήμα της 
αγοράς στο οποίο δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ. Αυτές οι 
συνθήκες της αγοράς οδήγησαν σε μία εντυπωσιακή 
ανατιμολόγηση όλων των στοιχείων ενεργητικού. 

Κύρια στοιχεία της δανειοληπτικής 
δραστηριότητας της ΕΤΕπ κατά το 2009

Η ΕΤΕπ δανείζεται το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που απαιτούνται για 
τη χρηματοδοτική της δραστηριότητα από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, 
από όπου αντλεί μακροπρόθεσμα κεφάλαια μέσω της έκδοσης ομολό-
γων. Η ΕΤΕπ είναι ένας από τους κορυφαίους εκδότες ομολόγων παγκο-
σμίως. Το 2009 η Τράπεζα αύξησε τον όγκο του δανεισμού της κατά 33%, 
σε 79,4 δισ. ευρώ, διενεργώντας περισσότερες από 260 δανειοληπτικές 
πράξεις. Αυτό της επέτρεψε να αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις της στο 
πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Η ΕΤΕπ είναι ένας από τους κορυφαίους 
εκδότες ομολόγων παγκοσμίως
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σταθερού επιτοκίου, 20ετούς διάρκειας και ύψους 600 
εκατ. GBP.

Από την αγορά του δολαρίου ΗΠΑ (USD) η ΕΤΕπ 
άντλησε κατά τη διάρκεια του έτους 28 δισ. USD, μέσω 
πέντε εκδόσεων διεθνών (global) ομολόγων αναφοράς 
σταθερού επιτοκίου και μίας έκδοσης κυμαινόμενου 
επιτοκίου. Από το δεύτερο τρίμηνο και μετά, καθώς 
οι αγορές άρχισαν να ανακάμπτουν, τα περιθώρια 
επιτοκίων δανεισμού μειώνονταν με κάθε νέα έκδοση. Το 
πρόγραμμα εκδόσεων τίτλων αναφοράς της Τράπεζας 
σε USD κορυφώθηκε με τη μεγαλύτερη στην ιστορία της 
έκδοση διεθνών ομολόγων στο νόμισμα αυτό – μια 3ετή 
έκδοση, ύψους 5 δισ. USD, τον Σεπτέμβριο του 2009. 
Τέλος, η Τράπεζα άντλησε επίσης σημαντικά κεφάλαια 
(5 δισ. USD) μέσω εξατομικευμένων προϊόντων. 

Η δραστηριότητα δανεισμού της ΕΤΕπ σε άλλα 
νομίσματα διεξήχθη σε ένα κλίμα έντονης αποφυγής 
των κινδύνων εκ μέρους των επενδυτών, που είχε ως 
αποτέλεσμα οι αγορές των αναδυόμενων νομισμάτων 
να παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστές κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του πρώτου εξαμήνου. Ως εκ τούτου, 
αποτελεί επίτευγμα το γεγονός ότι η ΕΤΕπ επέτυχε να 
αυξήσει τον δανεισμό της σε άλλα νομίσματα κατά 
11%, στα 9,2 δισ. ευρώ. Εκτός των βασικών νομισμάτων 
της, η Τράπεζα εξέδωσε το 2009 δάνεια σε άλλα 
16 νομίσματα – συν τρία ακόμη νομίσματα (ρεάλ 
Βραζιλίας, σέντι Γκάνας και κουάτσα Ζάμπιας) στα οποία 
πραγματοποίησε εκδόσεις συνθετικής μορφής – τα 
οποία αντιπροσώπευαν σχεδόν το 12% του συνολικού 
δανεισμού της. Ο μεγαλύτερος όγκος εκδόσεων στην 
κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκε σε δολάρια 
Αυστραλίας, φράγκα Ελβετίας και γιεν Ιαπωνίας.

Η ΕΤΕπ διεύρυνε την απήχησή της μεταξύ των κοινωνικά 
υπεύθυνων επενδυτών με την έκδοση νέων «Ομολόγων 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης» στην αγορά της 
Σουηδίας. Το κύριο χαρακτηριστικό των ομολόγων 
αυτών είναι ότι το προϊόν της έκδοσης προορίζεται 
αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ 
έργων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και της ενεργειακής απόδοσης. Στο τέλος του 2009 είχε 
ήδη εκταμιευτεί σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που 
αντλήθηκαν μέσω αυτών των νέων ομολόγων.

Κατά τη διάρκεια του έτους οι συνθήκες βελτιώθηκαν 
σημαντικά, αλλά εξακολούθησε να επικρατεί μεγάλη 
αστάθεια και αβεβαιότητα.

Το 2009, οι πόροι που άντλησε η Τράπεζα στα τρία 
βασικά νομίσματά της (ευρώ, δολάρια ΗΠΑ και λίρες 
στερλίνες) ανήλθαν συνολικά σε 70,2 δισ. ευρώ.  

Περισσότερο από το 50% του ποσού αυτού, ήτοι 43,2 
δισ. ευρώ, αντλήθηκαν από την αγορά του ευρώ, στην 
οποία η δραστηριότητα της ΕΤΕπ σημείωσε μεγάλη 
αύξηση σε σχέση με το 2008 (16,8 δισ. ευρώ ή 28,2% 
του συνόλου). Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων 
(32,1 δισ. ευρώ) προήλθε από εκδόσεις ομολόγων 
αναφοράς με την ονομασία EARN (Euro Area Refe-
rence Notes – Ομόλογα αναφοράς της ζώνης του 
ευρώ).  Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στον όγκο των 
εκδόσεων προϊόντων που στόχευαν σε συγκεκριμένο 
επενδυτικό κοινό και δομημένων προϊόντων, μέσω 
των οποίων αντλήθηκαν συνολικά 11 δισ. ευρώ. Σε μια 
συστηματική προσπάθεια περαιτέρω διασποράς των 
πηγών δανεισμού της και διεύρυνσης της επενδυτικής 
της βάσης, η ΕΤΕπ προσέγγισε για πρώτη φορά τη 
γερμανική αγορά των Schuldscheine (γραμμάτια σε 
διαταγή) και των Namensschuldverschreibungen 
(ονομαστικά ομόλογα) σε ευρώ, αντλώντας μέσω των 
προϊόντων αυτών 2,7 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα προέβη 
επίσης στην έκδοση «συνεταιριστικών ομολόγων 
κυμαινόμενου επιτοκίου» (Cooperative Floating Rate 
Notes), ύψους 4,5 δισ. ευρώ, σε συνεργασία, για πρώτη 
φορά, με κοινοπραξίες που αποτελούντο εξ ολοκλήρου 
από ευρωπαϊκές συνεταιριστικές και λαϊκές τράπεζες και 
ταμιευτήρια.

Σε λίρες στερλίνες (GBP) η ΕΤΕπ άντλησε 5,8 δισ. GBP 
το 2009 και, παρά τη μείωση του όγκου των εκδόσεών 
της, παρέμεινε ο κυριότερος εκδότης μη κρατικών 
τίτλων στο νόμισμα αυτό. Η Τράπεζα μπόρεσε να 
πραγματοποιήσει αρκετές ασυνήθιστα μεγάλες 
εκδόσεις αναφοράς.  Η πρώτη πραγματοποιήθηκε 
τον Φεβρουάριο και αφορούσε ένα νέο ομόλογο 
ύψους 1 δισ. GBP, που αποτελεί τη μεγαλύτερη έκδοση 
σταθερού επιτοκίου σε GBP που έχει πραγματοποιήσει 
ποτέ η ΕΤΕπ σε μια και μόνο δόση. Τον Ιούνιο 
ακολούθησε μία ακόμα εξαιρετικά μεγάλη έκδοση 



Εταιρική διακυβέρνηση

Ο κ. José Manuel Barroso, 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, υποδέχεται τον  

κ. Philippe Maystadt, Πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων, στις Βρυξέλλες, 
τον Μάρτιο 2009
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Η πλέον πρόσφατη πρωτοβουλία, με την οποία η ΕΤΕπ 
πρωτοπορεί, συνίσταται στο ότι η Τράπεζα υπολογίζει η 
ίδια τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου που οφείλο-
νται σε έργα τα οποία χρηματοδοτεί, με σκοπό τη μέτρηση 
του αποτυπώματος άνθρακα που δημιουργεί. Η ΕΤΕπ συ-
νεργάζεται στενά με άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
πληροφοριών.

Όπως οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές στοχεύουν στην 
προστασία και τη βελτίωση του φυσικού και του κτισμέ-
νου περιβάλλοντος, έτσι και οι κοινωνικές προδιαγραφές 
έχουν ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και τη 
βελτίωση των μέσων διαβίωσης των ανθρώπων οι οποίοι 
επηρεάζονται από τα έργα που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ, κα-
θώς και την προαγωγή της ευημερίας, της κοινωνικής έντα-
ξης και των αειφόρων κοινοτήτων.

Η ΕΤΕπ δεν χρηματοδοτεί παρά μόνον έργα που σέβονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανταποκρίνονται στις κοινω-
νικές προδιαγραφές της, οι οποίες έχουν ως βάση τις αρχές 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και τις καλές διεθνείς πρακτικές. Το θέμα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ ευρύ και ενδιαφέρει 
όλο και περισσότερο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των 
ομάδων πίεσης που εστιάζουν την προσοχή τους στους διε-
θνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή  

Η ΕΤΕπ προωθεί την εταιρική ευθύνη μέσω του τρόπου με 
τον οποίο εκτελεί την αποστολή της και μέσω της εσωτερι-
κής της διαχείρισης. Αναγνωρίζει τον άμεσο αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων της στους πελάτες της, τους προμηθευτές 
της και τους υπαλλήλους της, καθώς και τον αντίκτυπο των 
εγκαταστάσεών της στο περιβάλλον. Έχει επίγνωση των πι-
θανών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεών της και του 
τρόπου με τον οποίο αυτές μπορούν να επηρεάσουν τις πα-
γκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Ως 
εκ τούτου, τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά κριτήρια απο-
τελούν σημαντικό στοιχείο σε όλα τα έργα που χρηματοδοτεί 
η ΕΤΕπ. 

Δεδομένου ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
αποκτά όλο και σημαντικότερη θέση στις δραστηριότητες 
της Τράπεζας, η ΕΤΕπ αποφάσισε να θεσπίσει ένα νέο «δεί-
κτη κλιματικής αλλαγής», τον οποίο συμπεριέλαβε στο επι-
χειρησιακό της σχέδιο για την περίοδο 2010-2012. Ο δείκτης 
αυτός θα επιτρέψει στην Τράπεζα να παρέχει με αντικειμενι-
κό τρόπο στοιχεία σχετικά με τα έργα που συμβάλλουν στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στη προσαρμογή σε 
αυτήν, μέσω της μέτρησης του όγκου των χρηματοδοτήσε-
ων που υπογράφει για τέτοια έργα. Οι στόχοι που έχει θέσει 
η Τράπεζα για τις χρηματοδοτήσεις έργων σχετικών με την 
αλλαγή του κλίματος είναι: 20% του συνόλου των χορηγή-
σεών της το 2010, 22% το 2011, και 25% το 2012.

Η ΕΤΕπ θεωρεί ότι η εταιρική ευθύνη και η αειφόρος ανάπτυξη αποτελούν συνιστώσες μιας χρηστής 
επιχειρηματικής πρακτικής που στοχεύει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, 
κοινωνικής ευημερίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Για να προσεγγίσει την κοινωνία στο σύ-
νολο της η ΕΤΕπ αναλαμβάνει εθελοντικές πρωτοβουλίες, πέρα από την επιβεβλημένη συμμόρφωση 
προς νομικές απαιτήσεις, και προσαρμόζει ανάλογα τις πολιτικές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες της.

Ένας νέος «δείκτης κλιματικής αλλαγής» θα επι-
τρέψει στην Τράπεζα να παρέχει πληροφόρηση 
σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της που συμ-
βάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλα-
γής και στην προσαρμογή σε αυτήν

Η ΕΤΕπ επιθυμεί να συμβάλει στη δια-
μόρφωση βέλτιστων πρακτικών όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η εταιρική ευθύνη στην ΕΤΕπ
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Τράπεζα Επενδύσεων. Οργανώσεις της κοινωνίας των πο-
λιτών, τοπικές κοινωνίες και αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν 
επανειλημμένως και δικαίως καλέσει την ΕΤΕπ και άλλους 
διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να λαμβάνουν 
περισσότερο υπόψη τους τα ζητήματα που αφορούν τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Η ΕΤΕπ έχει δημι-
ουργήσει έναν εσωτερικό μηχανισμό για τη διαχείριση των 
καταγγελιών και, σε περίπτωση που το θιγόμενο μέρος δεν 
ικανοποιηθεί με τον εσωτερικό χειρισμό της καταγγελίας 

Το νέο κτήριο της ΕΤΕπ κρίθηκε  
«άριστο» ως προς τα οικολογικά  
χαρακτηριστικά του

του, μπορεί υποβάλει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κα-
ταγγελία κατά της Τράπεζας. Από αυτή την άποψη, η ΕΤΕπ 
είναι μοναδική μεταξύ των διεθνών χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών. Η Τράπεζα επιθυμεί να συμβάλει στη διαμόρ-
φωση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα ανθρώπινα δι-
καιώματα. Για τον λόγο αυτόν θα διοργανώσει το 2010 μια 
σειρά διεθνών συσκέψεων γύρω από το θέμα «Επιχειρημα-
τική δραστηριότητα και ανθρώπινα δικαιώματα», με σκοπό 
να διερευνήσει τις απόψεις σημαντικών ομάδων ενδιαφε-
ρομένων φορέων, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες δέου-
σας επιμέλειας για τις επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, καθώς 
και τους μηχανισμούς προσφυγής και την επίλυση διαφο-
ρών που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ΕΤΕπ δίνει μεγάλη προσοχή στο περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμά της. Μεταξύ των νέων μέτρων που έχει λάβει περι-
λαμβάνονται κίνητρα προς το προσωπικό της για να στρα-
φεί από τα ιδιωτικά σε δημόσια μέσα μεταφοράς, και ένα 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βελτιώνεται 
διαρκώς.

Υποστηρίζοντας τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 
και μείωσης των εκπομπών CO2, η ΕΤΕπ υπέγραψε το 2009 
σύμβαση με τη δημοτική αρχή του Λουξεμβούργου για 
την παροχή στα μέλη του προσωπικού της καρτών δωρε-
άν χρήσης των λεωφορείων στο δίκτυο συγκοινωνιών της 
πόλης του Λουξεμβούργου. Εκτιμάται ότι εάν ένα επιπλέ-
ον ποσοστό 10% του προσωπικού χρησιμοποιεί τακτικά τα 
δημόσια μέσα μεταφοράς, οι εκπομπές CO2 θα μειωθούν 
κατά 170 τόνους ετησίως.

Το 2009, οι συνολικές εκπομπές CO2 που προκλήθη-
καν από τις δραστηριότητες της Τράπεζας εκτιμάται ότι 
ανήλθαν σε 16 576 τόνους, εκ των οποίων το 94% οφει-
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Η ΕΤΕπ εφαρμόζει μια ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά το 
ωράριο εργασίας. Προκειμένου να διευκολύνει την επίτευ-
ξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των επαγγελματικών και 
των προσωπικών αναγκών και να προσαρμοστεί στο μετα-
βαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, η Τράπεζα υιοθέτησε το 
2009 πρόσθετα μέτρα ευελιξίας, που στηρίζουν τη στρατη-
γική της για τη διαφορετικότητα και προάγουν την ένταξη 
στο περιβάλλον εργασίας. Επιπλέον, η εργασιακή ευελιξία 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του περιβαλλο-
ντικού αποτυπώματος της Τράπεζας μέσω της ελάττωσης 
των μετακινήσεων του προσωπικού και της κατανάλωσης 
ενέργειας.

Το 2009 εισήχθη μεγαλύτερη ευελιξία στους όρους τη-
λεργασίας, κυρίως με την παροχή της δυνατότητας τηλερ-
γασίας τόσο σε τακτική όσο και σε έκτακτη βάση.  Άλλες 
βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν η παροχή της 
δυνατότητας κατανομής των ωρών εργασίας σε ολόκληρη 
τη διάρκεια του έτους, η αύξηση της ευελιξίας όσον αφορά 
τις βασικές ώρες εργασίας κατά τις οποίες η παρουσία στο 
γραφείο είναι υποχρεωτική (ρυθμίζονται πλέον κατά περί-
πτωση με συμφωνία μεταξύ του υπαλλήλου και του άμε-
σου προϊσταμένου του), και επίσης η αύξηση της ευελιξίας 
όσον αφορά τη χρήση των συσσωρευμένων υπερωριών.

Το 2009 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τους εκ-
προσώπους του προσωπικού σχετικά με τη μεταρρύθμιση 
του συνταξιοδοτικού προγράμματος. Η συμφωνία που επι-
τεύχθηκε με τους εκπροσώπους του προσωπικού συνιστά 
σημαντικό βήμα, καθώς δεν περιορίζεται στο συνταξιοδο-
τικό πρόγραμμα αυτό καθαυτό, αλλά περιλαμβάνει επίσης 
πρόσθετα μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου κοινωνικής κάλυψης του προσωπικού.

Τέλος, το 2009 αναθεωρήθηκαν οι κανόνες σχετικά με την 
προσωρινή και/ή μερική αναπηρία. Η νέα προσέγγιση πα-
ρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό μιας σειράς ια-
τρικών καταστάσεων. Το 2013 η Τράπεζα θα εξετάσει, σε 
συνεργασία με τους εκπροσώπους του προσωπικού, τον 
τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν αυτοί οι κανόνες.

λόταν σε μετακινήσεις και το υπόλοιπο 6% στην κατανά-
λωση ενέργειας, στα απορρίμματα και στην κατανάλωση 
χάρτου. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει μείωση κατά 
16% σε σχέση με τις συνολικές εκπομπές της Τράπεζας 
το 2008.

Το νέο κτήριο της ΕΤΕπ στην περιοχή Kirchberg του Λου-
ξεμβούργου, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2008, φημίζεται 
για την ποιότητά του σε όρους περιβαλλοντικής αειφορί-
ας και ενεργειακής απόδοσης. Έχει πιστοποιηθεί ως συμ-
μορφούμενο προς τον Κώδικα Αειφόρων Κτηρίων από 
την BREΕΑΜ. Η μέθοδος BREΕΑΜ είναι η κορυφαία και η 
πιο διαδεδομένη παγκοσμίως μέθοδος περιβαλλοντικής 
αξιολόγησης κτηρίων. Θέτει τα πρότυπα για τις βέλτιστες 
πρακτικές αειφόρου σχεδιασμού και αποτελεί σήμερα την 
πλέον καθιερωμένη μέθοδο μέτρησης των περιβαλλοντι-
κών επιδόσεων των κτηρίων – οι οποίες, στην περίπτωση 
του νέου κτηρίου της ΕΤΕπ, κρίθηκαν «άριστες» λόγω των 
οικολογικών χαρακτηριστικών του.

Η ΕΤΕπ ενεργεί ως υπεύθυνος εργοδότης ώστε να επιτρέ-
πει στα μέλη του προσωπικού της να αναπτύσσουν τις δυ-
νατότητές τους. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που εφαρ-
μόζει η Τράπεζα όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της 
αντανακλούν τις βέλτιστες πρακτικές και ανταποκρίνονται 
στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Το 2009, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού εξακολούθησε 
να εργάζεται για την εφαρμογή της στρατηγικής για τη δια-
φορετικότητα, η οποία υιοθετήθηκε το 2008 και έχει πλέον 
ενσωματωθεί πλήρως στην πολιτική ανθρώπινου δυναμι-
κού της Τράπεζας. Η Τράπεζα θεωρεί τη στρατηγική αυτή 
ως ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της.

Παράλληλα με την προαγωγή της διαφορετικότητας στους 
κόλπους του προσωπικού της σε ποσοτικούς όρους, η Τρά-
πεζα επιθυμεί να προαγάγει την «ένταξη» στον χώρο εργα-
σίας για το σύνολο του προσωπικού της. «Ένταξη» σημαίνει 
απόδοση αξίας στην ξεχωριστή συνεισφορά κάθε υπαλλή-
λου στον οργανισμό. Οι άνθρωποι δίνουν τον καλύτερό τους 
εαυτό όταν εργάζονται σε περιβάλλον σεβασμού και εμπι-
στοσύνης, το οποίο τους παρέχει κατά το δυνατόν μεγαλύτε-
ρη ευελιξία και αυτονομία ως προς τον τρόπο εργασίας τους, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι θα παραμείνουν προσηλω-
μένοι στους συμφωνηθέντες στόχους.

Ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά το  
ωράριο εργασίας
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Κατά το 2009, η συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε και πάλι εντατική. Ο Πρό-
εδρος Maystadt συμμετέσχε ενεργά στις συζητήσεις 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ 
κατά τις μηνιαίες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Οικο-
νομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) 
και παρουσίασε την άποψη και τη συμβολή του Ομί-
λου ΕΤΕπ σε σημαντικά ζητήματα πολιτικής της ΕΕ. Το 
Συμβούλιο ECOFIN εκτίμησε την εμπειρογνωσία του 
Ομίλου ΕΤΕπ όσον αφορά τη χρηματοδότηση επεν-
δύσεων, ιδίως στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής 
και οικονομικής ύφεσης, καθώς και το γεγονός ότι η 

Τράπεζα συμμετέσχε στις συλλογικές προσπάθειες 
των κρατών μελών και της Επιτροπής για την αντιμε-
τώπιση της κρίσης.

Η έβδομη κοινοβουλευτική περίοδος (2009-2013) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκίνησε επίσης εν μέσω 
ανησυχιών οικονομικής και κοινωνικής φύσης. Ο Πρόε-
δρος Maystadt προσεκλήθη σε δημόσιες συνεδριάσεις 
διαφόρων Επιτροπών του Κοινοβουλίου, ιδίως της Επι-
τροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Το 2009, 
η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
ΕΤΕπ συνδυάστηκε με την ετήσια έκθεση για την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και 
εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα. Η ΕΤΕπ ακολούθησε τις συ-
στάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολό τους. 
Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συναποφασίσουν 
σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση των εντολών  

Συνεργασία με τα όργανα της ΕΕ και 
με ομόλογους διεθνείς οργανισμούς

Για την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρ-
χει διαρκής, ανοικτός διάλογος και εντατική συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όρ-
γανα που προετοιμάζουν και προτείνουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και αποφασίζουν σχετικά με αυτές. Η ΕΤΕπ συνεργάζεται με τα ευρωπαϊκά όρ-
γανα ως στρατηγικός και ενεργός εταίρος, ενώ παράλληλα διατηρεί στενή συ-
νεργασία με άλλους διεθνείς και διμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

Η ΕΤΕπ συνεργάζεται με τα ευρωπαϊκά 
όργανα ως στρατηγικός και ενεργός 
εταίρος
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Η Τράπεζα συνεργάστηκε στενά με την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας εμπειρο-
γνωμόνων για τον συνδυασμό επιχορηγήσεων και δανεί-
ων εκτός ΕΕ. Τα δύο όργανα συνδύασαν επίσης χρημα-
τοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο του Ταμείου (Trust Fund) 
Υποδομών ΕΕ-Αφρικής καθώς και του νέου Επενδυτικού 
Πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο δημιουργήθη-
κε το 2009. Η Τράπεζα συνεργάστηκε με την Επιτροπή για 
την αντιμετώπιση της κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώ-
ρες, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου του Μαΐου 2009. Η Επιτροπή αποφάσι-
σε να συνεισφέρει πρόσθετο ποσό 200 εκατ. ευρώ από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης στο Ταμείο Υποδομών ΕΕ-
Αφρικής. Στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
η ΕΤΕπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Σκανδιναβική Τράπεζα 
Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας 
συνεργάστηκαν με τα κράτη μέλη από την ανατολική Ευ-
ρώπη για τη θέσπιση της εταιρικής σχέσης για την ενερ-
γειακή απόδοση και το περιβάλλον, η οποία εγκαινιάστη-
κε στα τέλη του 2009 και η οποία συνδυάζει δάνεια και 
επιχορηγήσεις για τη στήριξη έργων στους τομείς αυτούς. 
Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή εργάζονται επίσης από κοινού με 

που αφορούν τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων από την 
Τράπεζα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξα-
κολούθησε να οδηγεί σε περαιτέρω κοινές πρωτοβου-
λίες. Μία εξ αυτών ήταν ο μηχανισμός μικροχρηματο-
δοτήσεων PROGRESS (Progress Microfinance Initiative, 
PMF). Ο μηχανισμός αυτός, του οποίου η διαχείριση θα 
ασκείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα συ-
γκεντρώσει πόρους ύψους έως και 200 εκατ. ευρώ από 
την Επιτροπή και την ΕΤΕπ, με σκοπό τη χρηματοδότη-
ση μικροχρηματοδοτικών οργανισμών οι οποίοι εστιά-
ζονται στις μικρότερες επιχειρήσεις, στην κοινωνική οι-
κονομία ή σε άτομα που απώλεσαν την εργασία τους και 
δυσκολεύονται να επανενταχθούν στην αγορά εργασί-
ας. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση 
Περιφερειακής Πολιτικής, η Τράπεζα συνέβαλε στην 
αποτελεσματική υλοποίηση των κοινών πρωτοβουλιών 
«J» (JESSICA, JEREMIE, JASMINE και JASPERS) και προώ-
θησε την εφαρμογή τους.

Η ΕΤΕπ συνεργάστηκε επίσης στενά με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την επιτάχυνση της πορείας της ΕΕ προς 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ιδίως στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργει-
ακών Τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ), το οποίο έχει ως στό-
χο την επίσπευση της ανάπτυξης και της χρήσης οικο-
νομικά αποδοτικών τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών. 

Η ΕΤΕπ ενέτεινε επίσης τη δραστηριότητά της για τη 
στήριξη προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που καταρτίζονται από 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, ιδίως στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας του «Συμφώνου των Δημάρχων», το 
οποίο θεσπίστηκε τον Φεβρουάριο 2009 με σκοπό να 
παράσχει λύσεις για τα δημόσια κτίρια, τον οδικό φωτι-
σμό και τις καθαρές δημόσιες μεταφορές.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, η 
ΕΤΕπ ήταν βασικός εταίρος στον σχεδιασμό, τη θέσπι-
ση και την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την 
περιοχή της Βαλτικής (Baltic Sea Strategy, BSS).  Η Τρά-
πεζα συμμετέχει επίσης στην κατάρτιση μιας παρόμοι-
ας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη λεκάνη 
του Δούναβη.

Συνάντηση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και της επιτροπής σοφών 
υπό την προεδρία του κ. Michel Camdessus, στις Βρυξέλλες, τον Απρίλιο 2010
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την ΕΤΑΑ για τη δημιουργία ενός μηχανισμού για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις στις ανατολικές γειτονικές χώρες, 
ο οποίος επίσης θα συνδυάζει δάνεια και επιχορηγήσεις.

Με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτρο-
πή (ΕΟΚΕ), καθώς και την Επιτροπή των Περιφερειών 
(ΕτΠ) η Τράπεζα διατηρεί συνεχή διάλογο και αμοιβαί-
ως επωφελή σχέση. Όπως και κατά τα προηγούμενα 
έτη, η ΕΤΕπ συμμετέσχε στις ετήσιες «Ημέρες Ελεύθε-
ρης Προσέλευσης» που διοργάνωσε η ΕτΠ σε συνερ-
γασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτι-
κής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διοργάνωσε επίσης 
ένα εργαστήριο με θέμα «Στήριξη της καινοτομίας στις 
περιφέρειες από τον Όμιλο ΕΤΕπ και τα διαρθρωτικά 
ταμεία της ΕΕ» και συμμετέσχε σε συναντήσεις σχετι-

Η ΕΤΕπ επιδιώκει τη σύσφιξη της συνερ-
γασίας μεταξύ χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών

κές με τις μικροπιστώσεις, τις πρωτοβουλίες JASMINE, 
JEREMIE και JESSICA, την ενέργεια (σε σχέση με το 
σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια, σε συνερ-
γασία με το Σύμφωνο των Δημάρχων) και τη συνοχή 
(μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής). 

Το 2009 η Τράπεζα ενέτεινε τη στενή συνεργασία της 
με άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανι-
σμούς και ευρωπαϊκούς διμερείς οργανισμούς, ιδί-
ως στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εκτός της ΕΕ. 
Η από κοινού δράση για την αντιμετώπιση της κρίσης 
οδήγησε σε διάφορες πρωτοβουλίες, οι οποίες υλοποι-
ήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  Στις πρωτο-
βουλίες αυτές συγκαταλέγονται το «Κοινό Σχέδιο Δρά-
σης Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών για τη 
στήριξη των τραπεζικών συστημάτων και τη χρημα-
τοδότηση της πραγματικής οικονομίας στην Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη» (κοινή πρωτοβουλία της ΕΤΕπ, 
της ΕΤΑΑ και του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας), 
ο Μηχανισμός στήριξης έργων υποδομής στο πλαί-
σιο της κρίσης (Infrastructure Crisis Facility) του Διε-
θνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC), στον οποίο  

Η ΕΤΕπ και ο ΟΟΣΑ υπέγραψαν κοινή δήλωση συνεργασίας τον Νοέμβριο 2009
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η Τράπεζα συμμετέχει με χρηματοδοτήσεις έως και  
1 δισ. ευρώ, η Πρωτοβουλία Μικροχρηματοδότησης 
του IFC, στην οποία η Τράπεζα συνεισφέρει 100 εκατ. 
δολάρια ΗΠΑ, και το πακέτο αντιμετώπισης της κρίσης 
του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, ιδίως για 
την ενεργειακή απόδοση στα δυτικά Βαλκάνια και την 
Τουρκία (μέσω του Ταμείου για την Ενεργειακή Απόδο-
ση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη) και για τις ΜΜΕ στην 
Τουρκία.

Η Τράπεζα συνεργάστηκε επίσης με άλλους διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο οριζό-
ντιων πρωτοβουλιών, όπως η Κοινή Δήλωση των Πο-
λυμερών Τραπεζών Ανάπτυξης σχετικά με την Αλλα-
γή του Κλίματος, που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 2009. 
Τον Οκτώβριο, η Τράπεζα διοργάνωσε την πρώτη της 
Συνάντηση των επικεφαλής των πολυμερών τραπε-
ζών ανάπτυξης και των επικεφαλής των Νομισματι-
κών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, στην Κωνστα-
ντινούπολη, σε συνδυασμό με την ετήσια σύνοδο της 
Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου. Τον Νοέμβριο, η Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ υπέ-
γραψαν κοινή δήλωση συνεργασίας. Η συνεργασία με 
την ΕΤΑΑ και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου  

της Ευρώπης εντάθηκε, ιδίως μετά τη θέσπιση του 
Επενδυτικού Πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς 
και στις γείτονες χώρες.

Η ΕΤΕπ επιδιώκει τη σύσφιξη της συνεργασίας μεταξύ 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών.  Στη βάση αυτή θέ-
σπισε μια Πρωτοβουλία Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης με 
τον Γαλλικό Οργανισμό Ανάπτυξης (Agence Française 
de Développement, AFD) και τη γερμανική αναπτυ-
ξιακή τράπεζα KfW, στο πλαίσιο της οποίας οι τρεις 
οργανισμοί επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συλλογική 
τους αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα μέσω 
της αμοιβαίας αναγνώρισης και της εμπιστοσύνης στις 
διαδικασίες και τα πρότυπα που εφαρμόζει κάθε ορ-
γανισμός στα έργα που συγχρηματοδοτούν. Κατά την 
πιλοτική φάση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα απο-
κομισθεί εμπειρία με στόχο την εφαρμογή της πρω-
τοβουλίας αυτής με ευρύτερο φάσμα οργανισμών. 
Η ΕΤΕπ υπέγραψε επίσης συμφωνία με την Ασιατική 
Τράπεζα Ανάπτυξης, για τη συγχρηματοδότηση του 
προγράμματος ανανεώσιμης ενέργειας του Πακιστάν.  
Στη συμφωνία προβλέπεται μεταξύ άλλων η μεταβί-
βαση καθηκόντων που αφορούν την ανάθεση συμβά-
σεων, τις εκταμιεύσεις και άλλα διοικητικά θέματα.

Συνάντηση των επικεφαλής των πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης στην έδρα της ΕΤΕπ, στις 9 Απριλίου 2010
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Βασικό στοιχείο της επικοινωνίας της Τράπεζας με το κοινό 
είναι η πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών της ΕΤΕπ, η 
οποία βασίζεται στον κανόνα της καταρχήν δημοσιοποίη-
σης, εκτός εάν υφίσταται επιτακτικός λόγος μη δημοσιοποί-
ησης. Η πολιτική αυτή αναθεωρήθηκε το 2009, κατόπιν ευ-
ρείας δημόσιας διαβούλευσης, η οποία κάλυπτε επίσης την 
πολιτική διαφάνειας (2004) και την πολιτική διαχείρισης κα-
ταγγελιών (2008) της ΕΤΕπ. Κατόπιν της έγκρισής της από 
το Διοικητικό Συμβούλιο στις αρχές του 2010, η νέα πολιτι-
κή είναι πλέον σε ισχύ. Κάθε χρόνο η ΕΤΕπ δημοσιεύει στον 
δικτυακό της τόπο μια αξιολόγηση της εφαρμογής της πο-
λιτικής της όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών.

Η Τράπεζα πραγματοποιεί δημόσιες διαβουλεύσεις σχε-
τικά με ορισμένες εταιρικές και σημαντικές πολυτομεακές 
πολιτικές της που ενδιαφέρουν όλους όσους αφορούν οι 
δραστηριότητές της. Οι κύριοι στόχοι μιας διαδικασίας δι-
αβούλευσης είναι η συνεισφορά απόψεων από τους ενδια-
φερόμενους φορείς και η ενίσχυση της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας. Οι συνεισφορές των ενδιαφερόμενων φορέων 
εξετάζονται και αξιολογούνται από μια εσωτερική ομάδα 
αξιολόγησης. Το τελικό σχέδιο της πολιτικής, αφού εγκριθεί 
από τη Διευθύνουσα Επιτροπή, δημοσιεύεται για λόγους 

Διαφάνεια, πληροφόρηση  
του κοινού και σχέσεις  
με την κοινωνία των πολιτών

Η ΕΤΕπ θεωρεί πως, δεδομένου ότι αποτελεί τρά-
πεζα και δημόσιο οργανισμό, η διαφάνεια σχετικά 
με τον τρόπο που λαμβάνει αποφάσεις, λειτουρ-
γεί και εφαρμόζει τις πολιτικές της ΕΕ ενισχύουν 
την αξιοπιστία της και τη λογοδοσία της έναντι 
των πολιτών. Η διαφάνεια συμβάλλει επίσης στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αειφο-
ρίας των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, στη μεί-
ωση του κινδύνου διαφθοράς και στη βελτίωση 
των σχέσεών της με τους εξωτερικούς εταίρους.

Η δημοσιοποίηση πληροφοριών είναι ιδιαίτερα σημαντική 
για την υλοποίηση της δέσμευσης της Τράπεζας για διαφά-
νεια. Για το λόγο αυτόν η ΕΤΕπ βελτιώνει διαρκώς την ποι-
ότητα της πληροφόρησης που παρέχει σχετικά με τις δρα-
στηριότητές της. Είναι ο μόνος διεθνής χρηματοπιστωτικός 
οργανισμός που δημοσιεύει το κυλιόμενο τριετές πρόγραμ-
μα δραστηριοτήτων του (Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο), 
το οποίο ανανεώνεται ετησίως. Ο δικτυακός τόπος της ΕΤΕπ 
αποτελεί την κύρια πλατφόρμα ενεργού παροχής πληρο-
φοριών στο κοινό, με περίπου 6,8 εκατομμύρια επισκέπτες 
το 2009 (έναντι 4 εκατομμυρίων το 2008). Η αρχική ιστοσε-
λίδα της ΕΤΕπ www.eib.org επανασχεδιάστηκε το 2009 για 
να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των επισκεπτών 
και να αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές 
σε όρους σχεδιασμού και λειτουργικότητας. Το 2009 δημο-
σιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας πληροφορίες 
σχετικά με 500 και πλέον έργα που τελούν υπό αξιολόγηση, 
καθώς και άλλα σημαντικά έγγραφα που αφορούν τη δια-
φάνεια, όπως η δήλωση της Τράπεζας σχετικά με τις περι-
βαλλοντικές και κοινωνικές της αρχές και προδιαγραφές, η 
πολιτική της για τη διαχείριση καταγγελιών και η νέα, προ-
σωρινή, αναθεωρημένη πολιτική της έναντι των υπεράκτι-
ων χρηματοοικονομικών κέντρων.

Η ΕΤΕπ ενισχύει τη διαφάνειά της και 
τη λογοδοσία της έναντι των πολιτών
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Το εργαστήριο ΟΚΠ της άνοιξης εστιάστηκε στις οδικές με-
ταφορές και σε ζητήματα βιοποικιλότητας. Άλλο σημαντικό 
γεγονός είναι η ετήσια ενημέρωση των ΟΚΠ, η οποία λαμ-
βάνει χώρα κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες. Τον Μάρτιο 2009, η 
Τράπεζα παρουσίασε τα αποτελέσματά της για το 2008 κα-
θώς και τη δημιουργία ιστοσελίδας για την κοινωνία των πο-
λιτών στον δικτυακό της τόπο. Στην πιο πρόσφατη συνάντη-
ση, που διεξήχθη στις 25 Φεβρουαρίου 2010, συζητήθηκαν 
τα αποτελέσματα της Τράπεζας για το 2009.

Η Τράπεζα αναπτύσσει διάλογο και εταιρικές σχέσεις συ-
νεργασίας με εξειδικευμένες οργανώσεις οι οποίες έχουν 
ορισμένους κοινούς με αυτήν στόχους ή ενδιαφέροντα, 
όπως π.χ. η Ατζέντα της Λισσαβώνας, η αειφόρος ανάπτυ-
ξη, η προστασία του περιβάλλοντος ή η καταπολέμηση της 
φτώχειας. Το 2009 η Τράπεζα διατήρησε τις σχέσεις συνερ-
γασίας της με τη Διεθνή Διαφάνεια, τη Διεθνή Ένωση για τη 
Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και την Πρωτοβουλία Διαφά-
νειας των Εξορυκτικών Βιομηχανιών (EITI).

Η Τράπεζα θα επιδιώξει περαιτέρω στοχευμένες σχέσεις συ-
νεργασίας με εξειδικευμένες ΟΚΠ και, παράλληλα, επιθυ-
μεί να διατηρήσει και να βελτιώσει τις επαφές της με ΜΚΟ 
που προωθούν πολιτικές και κινητοποιούνται σε σχέση με 
τις δραστηριότητές της. Οι επαφές με αυτές τις οργανώσεις 
έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και έχουν απο-
κτήσει όλο και περισσότερο μια συνιστώσα διαλόγου. Η ση-
μασία που δίδεται σε αυτές τις επαφές υπογραμμίστηκε με τη 
συμμετοχή της Τράπεζας σε εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι 
εν λόγω ΜΚΟ. Η ίδια η Τράπεζα διοργάνωσε πολλές συζητή-
σεις στρογγυλής τραπέζης σχετικά με συγκεκριμένα ζητήμα-
τα, όπως η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρα-
κα και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για Καθαρές Μεταφορές, η 
αλλαγή του κλίματος, η καθαρή ενέργεια, το αποτύπωμα των 
πυρηνικών και του άνθρακα, τα υπεράκτια χρηματοοικονομι-
κά κέντρα και οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαδικασίες 
της Τράπεζας για τις επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Σε επίπεδο συγκεκριμένων έργων, η Τράπεζα συνέχισε το 
διάλογο και τη συνεργασία της με ΟΚΠ και ομάδες πολιτών, 
για παράδειγμα σχετικά με ενεργειακά και εξορυκτικά έργα 
σε κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 
και χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ εξετάζει επίσης τη 
δυνατότητα ανάμιξης ΜΚΟ σε έργα στα οποία διατίθενται 
κεφάλαια για τεχνική βοήθεια.

πληροφόρησης στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ 15 εργάσιμες 
ημέρες προτού εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
μαζί με την έκθεση δημόσιας διαβούλευσης. Η έκθεση πε-
ριγράφει τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η διαβούλευση 
και συγκεντρώνει όλες τις υποβληθείσες απόψεις των ενδι-
αφερόμενων φορέων καθώς και τις αιτιολογημένες θέσεις 
της Τράπεζας σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι εν λόγω 
απόψεις ελήφθησαν υπόψη. Μετά την έγκριση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, η πολιτική δημοσιεύεται στον δικτυακό 
τόπο της ΕΤΕπ και, ενδεχομένως, στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη δημόσια διαβούλευση 
σχετικά με την πολιτική δημοσιοποίησης το 2009, αντικεί-
μενο δημόσιας διαβούλευσης το 2010 αποτελεί η χρηματο-
δοτική πολιτική της Τράπεζας στον τομέα των μεταφορών. 
Η ΕΤΕπ πραγματοποιεί επίσης απλοποιημένες διαβουλεύ-
σεις μέσω του διαδικτύου ή ανεπίσημες συναντήσεις με 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με ορισμένα έγγραφα 
πολιτικής, ανάλογα με το είδος και το περιεχόμενο του εκά-
στοτε υπό εξέταση εγγράφου ή ζητήματος. 

Η σχέση της Τράπεζας με την κοινωνία των πολιτών, συμπε-
ριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) 
και άλλων ομάδων συμφερόντων, βασίζεται στην αναγνώρι-
ση του γεγονότος ότι αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να έχουν 
πολύτιμη συνεισφορά στην ανάπτυξη της πολιτικής της 
ΕΤΕπ. Μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ευαισθητοποίη-
ση της Τράπεζας απέναντι σε τοπικά ζητήματα και να παρά-
σχουν άλλες χρήσιμες πληροφορίες συνεισφέροντας στην 
ποιότητα των χρηματοδοτούμενων έργων.

Η Τράπεζα αναπτύσσει διάλογο και 
εταιρικές σχέσεις συνεργασίας

Η διάδραση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
(ΟΚΠ) συντονίζεται από τη Μονάδα Κοινωνίας των Πολιτών. 
Λειτουργώντας ως διεπαφή, η ομάδα αυτή έχει καθήκον να 
διασφαλίζει τη συνέπεια και την ποιότητα της επικοινωνίας 
και τη διατήρηση ενεργού διαλόγου με την κοινωνία των 
πολιτών. Η Μονάδα επιδιώκει επαφές με οργανισμούς που 
μπορούν να καθοδηγήσουν το κοινό, και ιδίως τους πολί-
τες που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ, για 
την εξεύρεση πληροφοριών σχετικά με την Τράπεζα. Η ΕΤΕπ, 
στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου της με την κοινωνία 
των πολιτών, διοργανώνει τακτικά εργαστήρια με τις ΟΚΠ.  
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απλοποιεί τους τρόπους λήψης των αποφάσεών της, 
ενισχύει την εποπτεία των λογαριασμών της και ανοί-
γει τον δρόμο για νέους τύπους χρηματοδοτικής και 
μη χρηματοδοτικής στήριξης και για τη διεύρυνση 
των δυνατοτήτων παροχής τεχνικής βοήθειας σε χώ-
ρες και επενδυτές.

Η Συνθήκη επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 
με τον οποίο το Συμβούλιο των Διοικητών της Τρά-
πεζας – το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οι-
κονομίας και Οικονομικών της ΕΕ – λαμβάνει αποφά-
σεις. Οι συνήθεις αποφάσεις θα εξακολουθήσουν να 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών του που αντι-
προσωπεύει τουλάχιστον το 50% του αναληφθέντος 
κεφαλαίου της Τράπεζας, αλλά ο κανόνας της ομο-
φωνίας που ίσχυε για τις χρηματοδοτικές πράξεις της 
ΕΤΕπ εκτός ΕΕ αντικαθίσταται από ένα νέο, κατώτατο 
όριο ειδικής πλειοψηφίας (18 ψήφοι που αντιπροσω-
πεύουν το 68% του αναληφθέντος κεφαλαίου).

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας παρέχει 
στην ΕΤΕπ αυξημένη ευελιξία

Οι πολιτικές που προάγει η ΕΤΕπ καθορίζονται στο εξής από τη Συνθήκη της Λισσα-
βώνας, και τα μέσα που διαθέτει η Τράπεζα για την επίτευξη των στόχων της προσδι-
ορίζονται στο καταστατικό της, το οποίο είναι προσαρτημένο στη Συνθήκη. Η Συν-
θήκη παρέχει στην Τράπεζα αυξημένη ευελιξία για την προαγωγή των στόχων της 
πολιτικής της ΕΕ, απλοποιώντας παραδείγματος χάρη τη διαδικασία λήψης των απο-
φάσεων και τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεών της, και προσφέροντάς της ένα 
ευρύτερο φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Όσον αφορά την πολιτική, η Συνθήκη παρέχει στην 
ΕΕ τη βάση για μια κοινή ενεργειακή πολιτική, επι-
σημοποιεί μια ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος και 
επανακαθορίζει τους στόχους της πολιτικής που αφο-
ρά την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη – τομείς 
στους οποίους η ΕΤΕπ δραστηριοποιείται ήδη στο 
πλαίσιο της προαγωγής άλλων στόχων της ΕΕ (όπως 
η κατασκευή διευρωπαϊκών δικτύων και η έρευνα και 
ανάπτυξη) ή των χρηματοδοτήσεών της εκτός ΕΕ.

Η Συνθήκη παρέχει επίσης στην Τράπεζα αυξημέ-
νη ευελιξία στη χρηματοδοτική της δραστηριότητα, 

Η Συνθήκη παρέχει στην Τράπεζα αυξημένη 
ευελιξία στη χρηματοδοτική της δραστηριό-
τητα και απλοποιεί τους τρόπους λήψης των 
αποφάσεών της
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Μία νέα διάταξη παρέχει στο όργανο που είναι υπεύ-
θυνο για τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων 
της Τράπεζας την εξουσία να λαμβάνει όλα τα απα-
ραίτητα επείγοντα μέτρα όταν, για την προστασία 
των συμφερόντων της Τράπεζας, απαιτείται αναδιάρ-
θρωση χρηματοδοτικής πράξης. Το Συμβούλιο των 
Διοικητών έχει στο εξής τη δυνατότητα να αποφασί-
ζει ομόφωνα την ίδρυση θυγατρικών ή άλλων οντο-
τήτων, οι οποίες θα διαθέτουν νομική προσωπικό-
τητα και οικονομική αυτονομία, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), χωρίς να απαιτείται ανα-
θεώρηση της Συνθήκης (όπως ίσχυε κατά την ίδρυση 
του ΕΤΑΕ στα μέσα της δεκαετίας του 1990). 

Το νέο καταστατικό περιγράφει τον ρόλο της Τράπε-
ζας με τον πιο γενικό όρο «παροχή χρηματοδοτή-
σεων». Εκτός από τα παραδοσιακά δάνεια και εγγυ-
ήσεις της, η Τράπεζα θα μπορεί πλέον ευκολότερα 
να αποκτά συμμετοχές σε ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, 
στη χρήση των συμμετοχών τίθενται περιορισμοί: 
μεταξύ άλλων, οι όροι και οι διαδικασίες αυτών των 
πράξεων πρέπει να εγκρίνονται με ειδική πλειοψη-
φία από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Το 
καταστατικό ορίζει ότι οι συμμετοχές αποκτώνται 
«στο βαθμό που αυτό απαιτείται για τη χρηματοδό-
τηση επένδυσης ή προγράμματος, κατά γενικό κα-
νόνα ως συμπλήρωμα δανείου ή εγγύησης». Το νέο 
καταστατικό περιέχει επίσης μία ειδική διάταξη για 
την κάλυψη των πράξεων αυξημένου κινδύνου, οι 
οποίες θεωρούνται ως «ειδικές δραστηριότητες» 
και αντιστοιχούν σε γενικές γραμμές σε ήδη υφι-
στάμενες δραστηριότητες της Τράπεζας που έχουν 
σχέση με κεφάλαια επενδύσεων σε έργα υποδομής 
(infrastructure funds), κεφάλαια επιχειρηματικών 
συμμετοχών και δομημένες χρηματοδοτήσεις. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα εξακολουθήσουν να καλύ-
πτονται από ειδικά αποθεματικά.

Ο τύπος για τον υπολογισμό του ανώτατου ύψους χο-
ρηγήσεων που επιτρέπεται να πραγματοποιεί η Τράπε-
ζα σε σχέση προς το αναληφθέν κεφάλαιό της (συντελε-
στής μόχλευσης) αναθεωρήθηκε. Τέλος, η δυνατότητα 
παροχής τεχνικής βοήθειας, παραδείγματος χάρη στο 
στάδιο της προετοιμασίας έργων ή για την υλοποίησή 
τους, αναφέρεται πλέον επίσης ρητά στο καταστατικό.
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Το Συμβούλιο των Διοικητών απο-
τελείται από υπουργούς οριζόμενους από τα 27 κρά-
τη μέλη (συνήθως τους Υπουργούς Οικονομικών). 
Ορίζει τις κατευθύνσεις της πιστωτικής πολιτικής, 
εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολο-
γισμό, και αποφασίζει για τη συμμετοχή της Τράπε-
ζας σε χρηματοδοτήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και για τις αυξήσεις του κεφαλαίου της. Διορίζει επί-
σης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύ-
νουσας Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Καταστατικά όργανα της ΕΤΕπ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απο-
κλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για την παρο-
χή χρηματοδοτήσεων, ιδίως υπό μορφή πιστώσεων 
και εγγυήσεων, και τη σύναψη δανείων. Ελέγχει την 
ορθή διαχείριση της Τράπεζας και διασφαλίζει ότι η 
διαχείριση της Τράπεζας ασκείται σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των Συνθηκών και του Καταστατικού και με 
τις γενικές οδηγίες του Συμβουλίου των Διοικητών. Τα 
μέλη του διορίζονται για περίοδο πέντε ετών (ανανε-
ώσιμη) από το Συμβούλιο των Διοικητών, βάσει πρό-
τασης των κρατών μελών, και ευθύνονται μόνον ένα-
ντι της Τράπεζας.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 28 τακτικά 
μέλη. Κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ορίζουν από ένα μέλος. Ο αριθμός των αναπληρωμα-
τικών μελών ανέρχεται σε 18, διότι ορισμένες από τις 
θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε ομάδες κρατών.

Επιπλέον, για να διευρυνθεί η επαγγελματική εμπει-
ρογνωσία του Διοικητικού Συμβουλίου σε ορισμέ-
νους τομείς, το σώμα αυτό μπορεί να εκλέγει έξι 
εμπειρογνώμονες (τρεις ως μέλη και τρεις ως ανα-
πληρωτές), οι οποίοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
του ως σύμβουλοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Εκτός αντίθετων διατάξεων του καταστατικού, οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του ενός τρί-
του τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψή-
φου, εφόσον το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει του-
λάχιστον το 50% του αναληφθέντος κεφαλαίου.

Κεφάλαιο: Το ποσοστό συμμετοχής κάθε 
κράτους μέλους στο κεφάλαιο της Τράπεζας καθο-
ρίζεται με βάση την οικονομική βαρύτητα του κρά-
τους αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εκφρασμένη 
σε όρους ΑΕΠ) κατά τη στιγμή της προσχώρησής 
του στην Ένωση. Βάσει του καταστατικού της ΕΤΕπ, 
το συνολικό τρέχον ύψος των δανείων και εγγυήσε-
ων που η Τράπεζα χορηγεί δεν πρέπει να υπερβαί-
νει το 250% του ποσού του αναληφθέντος κεφαλαί-
ου της, των αποθεματικών της, των προβλέψεων οι 
οποίες δεν έχουν διατεθεί, και του πλεονάσματος 
του λογαριασμού κερδών και ζημιών της. Το σω-
ρευτικό ποσό των εν λόγω θέσεων υπολογίζεται 
αφού αφαιρεθεί ποσό ίσο προς το εγγεγραμμένο 
κεφάλαιο (είτε έχει καταβληθεί είτε όχι) για οιαδή-
ποτε συμμετοχή της Τράπεζας.

Την 1η Απριλίου 2009, το αναληφθέν κεφάλαιο της 
ΕΤΕπ υπερέβαινε τα 232 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι ανεξάρτητο 
όργανο και λογοδοτεί απευθείας στο Συμβού-
λιο των Διοικητών. Είναι υπεύθυνη για τον έλεγ-
χο των λογαριασμών της Τράπεζας και ελέγχει 
ότι οι δραστηριότητες της Τράπεζας είναι σύμ-
φωνες προς τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτι-
κές. Η Ελεγκτική Επιτροπή εξετάζει ετησίως την 
κανονικότητα των πράξεων και των λογιστικών 
βιβλίων της Τράπεζας. Κατά την έγκριση των οι-
κονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή εκδίδει δηλώσεις 
σχετικά με τις καταστάσεις αυτές. Οι εκθέσεις 
της Ελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με τα αποτε-
λέσματα των εργασιών της κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου οικονομικού έτους διαβιβάζο-
νται στο Συμβούλιο των Διοικητών μαζί με την 
ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από έξι μέλη 
που διορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικη-
τών για θητεία τριών ετών.

Η Ελεγκτική Επιτροπή

Οι διατάξεις που διέπουν τα όργανα αυτά περιέχονται στο Καταστατικό και στον Εσωτερικό Κανονισμό της Τράπεζας. Οι κατάλογοι των μελών των 
καταστατικών οργάνων της Τράπεζας και τα βιογραφικά σημειώματά τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους όρους αμοιβής τους, ενημερώνονται 
τακτικά και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ: www.eib.org.
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Η Διευθύνουσα Επιτροπή είναι το μόνιμο συλλογικό εκτελεστικό όρ-
γανο της Τράπεζας και αποτελείται από εννέα μέλη. Υπό την εποπτεία του Προέδρου 
και υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, η Διευθύνουσα Επιτροπή διασφαλίζει 
τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων της Τράπεζας, προετοιμάζει τις αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Ο 
Πρόεδρος της Τράπεζας προεδρεύει των συνεδριάσεων της Διευθύνουσας Επιτροπής. 
Τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής ευθύνονται μόνον έναντι της Τράπεζας. Διορί-
ζονται για περίοδο έξι ετών από το Συμβούλιο των Διοικητών βάσει πρότασης του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, και η θητεία τους είναι ανανεώσιμη.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας, ο Πρόεδρος της Τράπεζας προεδρεύει επί-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2
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Η Διευθύνουσα Επιτροπή της ΕΤΕπ
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1 Philippe MAYSTADT Πρόεδρος
➾ Γενική στρατηγική 
➾ Θεσμικά θέματα, σχέσεις με τους λοιπούς διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
➾ Εκθέσεις του Γενικού Επιθεωρητή, του Οικονομικού Ελεγκτή και του επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης
➾ Ανθρώπινο δυναμικό
➾ Εσωτερική επικοινωνία
➾ Πολιτική ίσων ευκαιριών, Πρόεδρος της μεικτής Επιτροπής για την ισότητα ευκαιριών
➾ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΕ
➾ Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Το συλλογικό όργανο διοίκησης της Τράπεζας και οι εποπτικές αρμοδιότητες των μελών του (Κατάσταση την 01/05/2010)

2 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Αντιπρόεδρος
➾  Χρηματοδοτήσεις στη Γαλλία και στις μεσογειακές χώρες 

εταίρους
➾ Εξωτερική επικοινωνία
➾ Διαφάνεια και πολιτική πληροφόρησης
➾ Σχέσεις με τις ΜΚΟ

3 Simon BROOKS Αντιπρόεδρος
➾  Χρηματοδοτήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Κάτω 

Χώρες
➾ Προστασία του περιβάλλοντος
➾  Εσωτερικός έλεγχος, Εξωτερικός έλεγχος και σχέσεις με 

την Ελεγκτική Επιτροπή
➾ Κανονιστική συμμόρφωση
➾ Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
➾  Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 

Απάτης (OLAF) και με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή
➾  Κτήρια, περιβάλλον εργασίας και υλικοτεχνική 

υποστήριξη 

4 Carlos DA SILVA COSTA Αντιπρόεδρος
➾  Χρηματοδοτήσεις στην Ισπανία, την Πορτογαλία, το 

Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ασία και τη Λατινική 
Αμερική

➾ Νομικές πτυχές των πράξεων και των προϊόντων
➾ Οικονομικές υπηρεσίες
➾ Πρόεδρος της Επιτροπής Τέχνης

5 Matthias KOLLATZ-AHNEN Αντιπρόεδρος
➾  Χρηματοδοτήσεις στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Ρουμανία, 

καθώς και στην Κροατία και την Τουρκία
➾ Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
➾ Οικονομική και κοινωνική συνοχή Σύγκλιση
➾ Μηχανισμοί JASPERS και JESSICA
➾ Αναδιαρθρώσεις δανείων
➾ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΕ
➾ Μέλος της Επιτροπής Επιδοτήσεων
➾ Μέλος της Επιτροπής Τέχνης

6 Eva SREJBEROVÁ Αντιπρόεδρος
➾  Χρηματοδοτήσεις στη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Εσθονία, 

τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τις ανατολικές γείτονες χώρες, τις 
χώρες της ΕΖΕΣ και τις χώρες της κεντρικής Ασίας 

➾ Οικονομία της γνώσης
➾ Ex post αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων
➾ Τεχνολογίες πληροφορικής
➾ Πρόεδρος της Επιτροπής επιδοτήσεων

7 Marta GAJĘCKA Αντιπρόεδρος
➾  Χρηματοδοτήσεις στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, 

την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Βουλγαρία
➾ Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας
➾ Εταιρική κοινωνική ευθύνη
➾ Υποδιοικήτρια της ΕΤΑΑ

8 Dario SCANNAPIECO Αντιπρόεδρος
➾  Χρηματοδοτήσεις στην Ιταλία, τη Μάλτα και τα Δυτικά 

Βαλκάνια
➾ Διαχείριση κινδύνων
➾ Προγραμματισμός και προϋπολογισμός
➾ Αποτελεσματικότητα κόστους
➾ Διοικητής της ΕΤΑΑ

9 Πλούταρχος Σακελλάρης Αντιπρόεδρος
➾  Χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Δανία, την 

Ιρλανδία, τις χώρες ΑΚΕ και τη Νότια Αφρική
➾ Ενέργεια
➾ Τομεακές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές μελέτες
➾ Εφαρμογή του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ
➾ Λογιστική
➾ Μέλος της Επιτροπής Τέχνης
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Οργανόγραμμα της ΕΤΕπ 

Γενική Γραμματεία και Νομικές Υποθέσεις

 Alfonso QUEREJETA
 Γενικός Γραμματέας και Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων

u Θεσμικά θέματα
 Dominique de CRAYENCOUR Διευθυντής

u Νομικές Υποθέσεις – Θεσμικά και χρηματοοικονομικά θέματα
 Nicola BARR Διευθύντρια

u Νομικές υποθέσεις – Επιχειρησιακά θέματα
 Gerhard HÜTZ Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής

 Rémy JACOB
 Γενικός Διευθυντής 
 Οικονομικός ελεγκτής και Διευθυντής συστημάτων πληροφορικής

u Στρατηγική και Διαχειριστικός έλεγχος
 Jürgen MOEHRKE Διευθυντής

u Επικοινωνία
 Constance KANN Εκπρόσωπος και Διευθύντρια

u Τεχνολογίες πληροφορικής
 Derek BARWISE Διευθυντής

u Κτήρια, Υλικοτεχνική υποστήριξη και Τεκμηρίωση
 Patricia TIBBELS Διευθύντρια

Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
και στις υποψήφιες χώρες

 Pierluigi GILIBERT
 Γενικός Διευθυντής

u Νέα προϊόντα και ειδικές συναλλαγές
 Thomas BARRETT Διευθυντής

u Δυτική Ευρώπη
 Laurent de MAUTORT Διευθυντής

u Ισπανία, Πορτογαλία
 Carlos GUILLE Διευθυντής

u Κεντρική Ευρώπη
 Joachim LINK Διευθυντής

u Αδριατική
 Romualdo MASSA BERNUCCI Διευθυντής

u Νοτιοανατολική Ευρώπη
 Jean-Christophe LALOUX Διευθυντής

u Βαλτική
 Tilman SEIBERT Διευθυντής

Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης  
και υποψηφίων χωρών

 Martin CURWEN
 Γενικός Διευθυντής

u Χώρες γείτονες και εταίροι της Ευρώπης
 Claudio CORTESE Διευθυντής

u Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός - Επενδυτική Διευκόλυνση
 Patrick WALSH Διευθυντής

u Ασία και Λατινική Αμερική
 Francisco de PAULA COELHO Διευθυντής

Διεύθυνση Διαχείρισης και Αναδιάρθρωσης Συναλλαγών

 Klaus TRÖMEL
 Διευθυντής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 Bertrand de MAZIÈRES
 Γενικός Διευθυντής

u Κεφαλαιαγορές
 Barbara BARGAGLI PETRUCCI Διευθύντρια

u Διαχείριση διαθεσίμων
 Anneli PESHKOFF Διευθύντρια

u Προβλέψεις και διακανονισμός των πράξεων
 Heinz OLBERS Διευθυντής

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχεδίων 

 Γραμματική ΤΣΙΓΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ
 Γενική Διευθύντρια

u Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
 Κωνσταντίνος ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Διευθυντής

u Μεταφορές και Ενέργεια
 Christopher HURST Διευθυντής

u Σύγκλιση και Περιβάλλον
 Guy CLAUSSE Διευθυντής

u JASPERS
 Agustín AURÍA Διευθυντής

Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων

 Per JEDEFORS
 Γενικός Διευθυντής (εκτελών χρέη)

u Πιστωτικοί κίνδυνοι
 Per JEDEFORS Διευθυντής

u Χρηματοοικονομικοί και λειτουργικοί κίνδυνοι
 Alain GODARD Διευθυντής

Γενική Επιθεώρηση

 Jan Willem van der KAAIJ
 Γενικός Επιθεωρητής

Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΤΕπ

 Matthias MAERTENS
 Προϊστάμενος Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

 Michel GRILLI
 Διευθυντής

(Κατάσταση την 01/05/2010)

Το οργανόγραμμα, τα βιογραφικά σημειώματα των Γενικών Διευθυντών και των υπευθύνων 
των μονάδων ελέγχου καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους όρους αμοιβής του συνό-
λου του προσωπικού της Τράπεζας, ενημερώνονται τακτικά και δημοσιεύονται στον δικτυ-
ακό τόπο της ΕΤΕπ: www.eib.org
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Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων διευθύνεται και 
διοικείται από τις ακόλουθες τρεις αρχές:

➾  τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΕΤΕπ, Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και 30 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), 
η οποία πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά 
κατ‘ έτος

➾  το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από 
επτά τακτικά και επτά αναπληρωματικά μέλη, το 
οποίο, μεταξύ άλλων, αποφασίζει για τις πράξεις 
του Ταμείου

➾  τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος 
για τη διαχείριση του Ταμείου σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Καταστατικού του και με τους κατευ-
θυντήριους άξονες και τις οδηγίες που εκδίδει το 
Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι λογαριασμοί του ΕΤΑΕ ελέγχονται από μία τριμε-
λή Ελεγκτική Επιτροπή που διορίζεται από τη Γενι-
κή Συνέλευση, και από ανεξάρτητους εξωτερικούς 
ελεγκτές.

Τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα καταστατικά όργανα του ΕΤΑΕ (σύνθεση, βιογραφικά σημειώματα των μελών, όροι αμοιβής) και σχετικά με τις υπηρεσίες 
του (σύνθεση, βιογραφικά σημειώματα των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών, όροι αμοιβής του προσωπικού) ενημερώνονται τακτικά και δημοσιεύο-
νται στον δικτυακό τόπο του ΕΤΑΕ: www.eif.org.

Γενικός Διευθυντής
Richard PELLY

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Jean-Marie MAGNETTE

Γραμματέας
Maria LEANDER

Διευθυντής, Διαχείριση συναλλαγών και 
σχέσεων
John A. HOLLOWAY

Διευθυντής, Διαχείριση εντολών, 
Ανάπτυξη προϊόντων και Εκκόλαψη 
επιχειρήσεων
Marc SCHUBLIN

κατάσταση στις 12 Απριλίου 2010

Καταστατικά όργανα του ΕΤΑΕ

Διοίκηση του ΕΤΑΕ
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Διευθύνσεις του Ομίλου ΕΤΕπ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

96, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1      5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

98-100, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1      5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

Για τις φωτογραφίες που περιέχονται σε αυτήν την έκθεση η ΕΤΕπ εκφράζει τις ευχαριστίες της στους ακόλουθους επενδυτές και 
προμηθευτές:

Εξώφυλλο, σελ. 10, σελ. 34 RFF / CAPA / William Daniels (TOMA), σελ. 8 France Lisi, σελ. 9 Renault Design Twizzy, σελ. 12 France 
STMicroelectronics, σελ. 15 © G.ΣΕΛ. M.H., σελ. 16 Paris Gare de Lyon – RFF / Christophe Recoura, σελ. 18 Flughafen/Airport Berlin-
Schönefeld – © 2008 Günter Wicker (PHOTUR), σελ. 21 Tramway de Nancy – Didier Cocatrix, photographe, σελ. 26 Germasolar, σελ. 
35 Gare de Lyon Part-Dieu / RFF / Christophe Recoura, σελ. 46 © Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2009, σελ. 52 OCDE Φωτογραφία: Benjamin 
Renout, σελ. 56: © Συμβούλιο της Ευρώπης

Σελιδοποίηση: EIB Graphics Workshop.

Τυπώθηκε από το τυπογραφείο Jouve, σε χαρτί MagnoSatin, με μελάνες που έχουν ως βάση φυτικά έλαια. Το χαρτί είναι πιστοποιη-
μένο με βάση τους κανόνες του Συμβουλίου Διαχείρισης Δασών (FSC) και αποτελείται κατά 100% από παρθένες ίνες (εκ των οποίων 
τουλάχιστον το 50% προέρχεται από δάση στα οποία ασκείται καλή διαχείριση).

Ο κατάλογος των περιφερειακών γραφείων δημοσιεύεται στον 
δικτυακό τόπο της Τράπεζας www.eib.org.
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