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Η προώθηση διατηρήσιμης ανάπτυξης για να 
ενισχυθεί η απασχόληση είναι η κύρια 
χρηματοδοτική προτεραιότητα της ΕΤΕπ. 

Τον Ιούλιο 2013 η Κροατία έγινε 

το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η πρώτη μας πράξη 

μετά την ένταξη αφορούσε 

άμεσα τη στήριξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

οι οποίες αποτελούν τη 

ραχοκοκαλιά της κροατικής 

οικονομίας και τον κύριο μοχλό 

ανάπτυξης και απασχόλησης.

Το 2013 ο Όµιλος ΕΤΕπ 
στήριξε περίπου

230 000 ΜΜΕ
στην Ευρώπη µε περίπου 21, 9δισ.ευρώ



για έξυπνες πόλεις 
στην Ευρώπη

Στήριξη των δύο  
πρώτων έργων 
στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας  
Οµολόγων Έργου

επένδυση της ΕΤΕπ σε στρατη-
γικές υποδοµές στην Ευρώπη

ΣτρατηγικέΣ 
υποδομέΣ

Ο Όµιλος χρηµατοδότησε 230 000 ΜΜΕ  
και επιχειρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποίησης 

ΘΕΣΕΙΣ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

στην  
Ευρώπη

στηρίζοντας

Ρεκόρ 

διατέθηκαν σε επτά καινοτόµα κλιµατικά 
επενδυτικά κεφάλαια

Η ΕΤΕπ εκδίδει ∆ήλωση 
κλιµατικής πολιτικής

δράσης για το κλίµα

ΧρηματοδοτηΣέιΣ για  
τη Στηριξη τηΣ δραΣηΣ για το κλιμα

για την  
προώθηση της

στα Οµόλογα Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης

Θέσπιση νέων κριτηρίων 
χρηµατοδότησης στον 
ενεργειακό τοµέα για 
την προώθηση αειφόρων 
ενεργειακών έργων

Ο Όµιλος ΕΤΕπ παίζει 
οργανικό ρόλο στη 
στρατηγική της ΕΕ για την 
αντιµετώπιση των συνεπειών 
της χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης

Έξυπνα χρηµατοδοτικά 
µέσα για την ανάκαµψη της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας

ΣΕ αριΘΜΟύΣ

15, 9δισ.ευρώ

4 2δισ.ευρώ
2, 8εκατ.

19δισ.ευρώ

2013

214εκατ. ευ
ρ

ώ

1, 4δισ. της ΕΤΕπευ
ρ

ώ

ΤΟ



προΣβαΣη των μμέ και των  
έπιΧέιρηΣέων μέΣαιαΣ κέφαλαιοποιηΣηΣ Σέ 
    ΧρηματοδοτηΣη

στήριξη από τον Όµιλο προς 
ΜΜΕ και επιχειρήσεις µεσαίας 

κεφαλαιοποίησης για την ανάπτυξη των  
δεξιοτήτων και την  

απασχόληση των νέων στην ΕΕ

Πρώτη εφαρµογή 
προγραµµάτων της ΕΤΕπ 
για την ενίσχυση της 
χρηµατοδότησης 
του εξωτερικού 
εµπορίου στην Ελλάδα 
και την Κύπρο

καινοτομια 
και δέξιοτητέΣ

Η αύξηση κεφαλαίου αξιοποιείται 
παραγωγικά για τη στήριξη 
των µοχλών ανάπτυξης και 
απασχόλησης

x ρ η µ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ς 
τ ο υ  Ο µ ί λ ο υ  Ε Τ Ε π 
για έργα που προάγουν την ανά-
πτυξη και την απασχόληση

για την καινοτοµία και τις 
δεξιότητες στην Ευρώπη

Θέσ πισ η  τ ης  Πρ ω τοβ ουλίας 
Χρηµατοδοτήσεων Ανάπτυξης 
(GFI)  για την προώθηση των 
καινοτόµων επιχειρήσεων µεσαίας 
κεφαλαιοποίησης

ΜΜΕ στο πλαίσιο του Μέσου 
Επιµερισµού του Κινδύνου 
(RSI) υπό τη διαχείριση του 
ΕΤα Ε

για καινοτόµες

πανεπιστήµια και 
ερευνητικά κέντρα 
έλαβαν στήριξη από 
την ΕΤΕπ

Ρεκόρ 

σε επίπεδο  
Οµίλου  

21, 9δισ. ευ
ρ

ώ 9, 1δισ. ευ
ρ

ώ

17, 2δισ.ευρώ

75, 1δισ.ευρώ 

19
856εκατ.ευ

ρ
ώ
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προσπάθειές µας επικεντρώθηκαν κυρίως στις χώρες 
που έχουν πληγεί δριµύτερα από την κρίση, και ιδίως 
στην Ελλάδα, την Κύπρο, την ιρλανδία, την Πορτογαλία 
και την ισπανία, όπου τα δάνειά µας για ΜΜΕ ανήλθαν 
σε σχεδόν 7 δισ. ευρώ.

Το 2013 το 30% των επενδύσεών µας αφορούσε τις 
ΜΜΕ, αλλά παράλληλα εξακολουθήσαµε να προωθού-
µε ενεργά και τις λοιπές βασικές µας προτεραιότητες: ο 
τοµέας της έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη έλαβε 
από τον Όµιλο χρηµατοδότηση ύψους 17,2 δισ. ευρώ, 
ενώ 15,9 δισ. ευρώ χορηγήθηκαν για στρατηγικές υπο-
δοµές στην Ευρώπη και 19 δισ. ευρώ στήριξαν τη δράση 
για το κλίµα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Το 2013 δεν περιοριστήκαµε στα παραδοσιακά µας ερ-
γαλεία, αλλά αναπτύξαµε επίσης νέα προϊόντα. ύιοθετή-
σαµε εξατοµικευµένη προσέγγιση, προσαρµόζοντας τις 
χρηµατοδοτικές µας λύσεις στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
κρατών µελών. Σχετικά παραδείγµατα είναι το βραβευ-
µένο Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Χρηµατοδότησης του 
Εξωτερικού Εµπορίου που εφαρµόσαµε στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο, το Ταµείο Εγγυοδοσίας για τις ελληνικές 
ΜΜΕ και ένας µηχανισµός κρατικών εγγυήσεων χαρτο-
φυλακίου στην Πορτογαλία.

T ο 2013 ήταν χρονιά µε πολλές προκλήσεις για την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την «τράπε-
ζα της ΕΕ». Πριν από ένα χρόνο είχα ανακοινώσει 

ότι οι µέτοχοί µας, τα κράτη µέλη της ΕΕ, ενέκριναν αύ-
ξηση του κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 10 δισ. ευρώ, 
πράγµα που της έδινε τη δυνατότητα να παίξει αντικυ-
κλικό ρόλο σε περίοδο κρίσης, αυξάνοντας τον όγκο 
των χορηγήσεών της και δρώντας ως αξιόπιστος εταί-
ρος σε αγορές από τις οποίες οι εµπορικές τράπεζες 
έχουν αποσυρθεί ή στις οποίες έχουν περιορίσει πολύ 
σηµαντικά τη δραστηριότητά τους. Σήµερα µπορώ µε 
υπερηφάνεια να δηλώσω ότι τηρήσαµε τις υποσχέσεις 
µας. αυξήσαµε τις συνολικές µας χρηµατοδοτικές δρα-
στηριότητες σε επίπεδο Οµίλου κατά 37%, σε 75,1 δισ. 
ευρώ. Η προσπάθεια αυτή ήταν ακόµη πιο εντυπωσια-
κή εντός της Ευρώπης, όπου οι χορηγήσεις µας ανήλ-
θαν συνολικά σε 67,1 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση 
κατά 42% έναντι του 2012.

Το 2013 διπλασιάσαµε τη χρηµατοδοτική µας στήριξη 
προς τις ΜΜΕ σε 21,9 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις µας κι-
νητοποίησαν συνολικά πάνω από 50 δισ. ευρώ, για πε-
ρίπου 230 000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και επι-
χειρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποίησης, διαφυλάσσοντας 
2,8 εκατοµµύρια θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Οι 

Πρόλογος
του Προέδρου
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Πρόλογος
του Προέδρου

Ενεργοποιήσαµε επίσης την πιλοτική φάση της πρωτο-
βουλίας για τα οµόλογα έργου στο πλαίσιο της στρα-
τηγικής Ευρώπη 2020. Το 2013 χορηγήθηκε πιστωτική 
ενίσχυση σε δύο έργα και συγκροτήθηκε ένας κατά-
λογος µε άλλα υποψήφια έργα. Η Ευρώπη σηµειώνει 
πραγµατική πρόοδο προς τη δηµιουργία µιας αγοράς 
οµολόγων έργου.

Τα οµόλογα έργου εντάσσονται σε µια σειρά πρωτοβου-
λιών που αντικατοπτρίζουν την ενίσχυση της συνεργα-
σίας µας µε τους συναδέλφους µας στα άλλα θεσµικά 
όργανα και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον 
ιούνιο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την ΕΤΕπ να 
συµβάλει µε τρόπο ουσιαστικό στην καταπολέµηση της 
ανεργίας. Προκειµένου να µη χαθεί µια γενιά εκπαιδευ-
µένων νέων εργαζοµένων στην Ευρώπη, η Τράπεζα δη-
µιούργησε το πρόγραµµα «∆εξιότητες και θέσεις απα-
σχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους». ύπερβαίνοντας 
τον αρχικό στόχο του προγράµµατος (6 δισ. ευρώ), χο-
ρηγήσαµε κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2013 δάνεια 
συνολικού ύψους περίπου 9,1 δισ. ευρώ για να προσφέ-
ρουµε στους νέους δυνατότητες ανάπτυξης των δεξιο-
τήτων τους και βιώσιµες ευκαιρίες απασχόλησης.

Το έργο που επιτελούµε εντός της Ευρώπης δεν θα 
ήταν πλήρες χωρίς το ισχυρό εργαλείο που είναι το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Χρησιµοποιώ-
ντας το ευρύ φάσµα των προϊόντων του, το Ταµείο διέ- 
θεσε 3,4 δισ. ευρώ για τη στήριξη των ΜΜΕ, της επιχει-
ρηµατικότητας και της καινοτοµίας. Το 2014 το ΕΤαΕ 
συµπληρώνει 20 χρόνια δραστηριότητας και προβλέ-
πουµε ότι και εφέτος θα είναι µια εξαιρετική χρονιά. 
Η ΕΤΕπ, η οποία είναι ο µεγαλύτερος µέτοχος του Τα-
µείου, αποφάσισε να αυξήσει το κεφάλαιό του κατά 
1,5 δισ. ευρώ και παράλληλα να διευρύνει τη δραστη-
ριότητά του αναθέτοντάς του µια εντολή ύψους 4 δισ. 
ευρώ για την επόµενη επταετία.

Η ΕΤΕπ, ως η τράπεζα της ΕΕ-28, επικεντρώνει τη δρα-
στηριότητά της στην Ευρώπη· παράλληλα όµως προ-
άγει και τις εξωτερικές προτεραιότητες της ΕΕ αξιοποι-
ώντας την πείρα που έχει αποκτήσει στο εσωτερικό της 
ΕΕ για να στηρίζει τις χώρες-εταίρους µας. Η θέλησή µας 
να συµβάλουµε στη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής, 
δραστηριοτήτων ΜΜΕ και έργων για το κλίµα στους 
ανατολικούς µας γείτονες, στη Μεσόγειο, στην αφρική, 
στην ασία και στη Λατινική αµερική αντικατοπτρίστηκε  

σε δάνεια ύψους 7,7, δισ. ευρώ. Και είναι ιδιαίτερα  
ευχάριστο ότι η εξωτερική χρηµατοδοτική εντολή που 
καλύπτεται µε εγγύηση από τον προϋπολογισµό της ΕΕ 
προβλέπει χορηγήσεις 27 δισ. ευρώ, συν ένα προαιρετι-
κό ποσό 3 δισ. ευρώ, για την περίοδο 2014-2020.

Κατά τη διάρκεια του έτους η ΕΤΕπ εξακολούθησε να 
δανείζεται κεφάλαια από αγορές µε υψηλό ανταγωνι-
σµό και διατήρησε την πιστοληπτική της ικανότητα στο 
επίπεδο «ααα », µε σταθερές προοπτικές. Η οικονοµι-
κή ισχύς της Τράπεζας αντικατοπτρίστηκε σαφώς στο  
δανειοληπτικό της πρόγραµµα, το οποίο ανήλθε σε 72 δισ.  
ευρώ. Καθώς δε το 44% των οµολογιακών δανείων της 
απορροφήθηκε από επενδυτές εκτός ΕΕ, η ΕΤΕπ επιβε-
βαίωσε τον ρόλο της ως σηµαντικού διαύλου για τη διο-
χέτευση επενδύσεων από το εξωτερικό προς την ΕΕ.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω µε µια µατιά στο µέλλον. Οι εν-
δείξεις ανάκαµψης στην Ευρώπη είναι σαφείς. Επιπλέον, το 
2014 θα είναι σηµαντική χρονιά για την Ευρώπη, µε ευρω-
παϊκές εκλογές και νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής. Γενικά, ήρθε η στιγµή να αρχίσουµε να κοιτά-
ζουµε πέρα από την κρίση. αν το κάνουµε, θα διαπιστώ-
σουµε ότι έχουµε να αντιµετωπίσουµε µια τριπλή πρόκλη-
ση: σοβαρή έλλειψη επενδύσεων, υστέρηση της ΕΕ έναντι 
των ΗΠα και της ιαπωνίας όσον αφορά την παραγωγικότη-
τα και, πάνω απ’ όλα, κρίση απασχόλησης. Με λίγα λόγια, 
έχουµε µπροστά µας µια πρόκληση καινοτοµίας. Τα επό-
µενα χρόνια η ΕΤΕπ θα δώσει αυξηµένη έµφαση σε όλους 
τους τοµείς που είναι καθοριστικοί για την ανταγωνιστικό-
τητα της Ευρώπης στην παγκόσµια αγορά, και ιδίως στην 
έρευνα και ανάπτυξη.

Είναι σαφές ότι καλούµαστε να επιτελέσουµε τον ρόλο 
µας, βοηθώντας στην οικοδόµηση µιας ισχυρής και αντα-
γωνιστικής Ευρώπης σε έναν παγκοσµιοποιηµένο πλανήτη 
και αναπτύσσοντας σχέσεις διαρκείας µε τις χώρες-εταί-
ρους µας, προς όφελος των πολιτών µας. Είµαι βέβαιος ότι 
σε ένα χρόνο θα είµαι σε θέση να δώσω το ίδιο µήνυµα: ο 
Όμιλος ΕΤΕπ εκπληρώνει την αποστολή του.

Werner Hoyer
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Διευκόλυνση της πρόσβασης
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση
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∆ιευκόλυνση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση
 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι το κλειδί για την απελευθέρωση του 
δυναμικού της οικονομίας και την ενδυνάμωση της Ευρώπης καθώς εξέρχεται από την 
κρίση. Τα 16 εκατομμύρια ΜΜΕ της Ευρώπης αντιπροσωπεύουν το 98% του συνόλου 
των επιχειρήσεων και απασχολούν εντυπωσιακό ποσοστό – 70% – των εργαζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα. Παρ’ όλα αυτά, είναι γνωστές οι δυσκολίες πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση που αντιμετωπίζει το σημαντικό αυτό κομμάτι της οικονομίας.
 

Η ΕΤΕπ έχει κατακτήσει ηγετική θέση στον τοµέα 
της χρηµατοδότησης ΜΜΕ στην Ευρώπη. Με δα-
νειακή και κεφαλαιακή χρηµατοδότηση, εγγυ-

ήσεις και επιχειρηµατικά κεφάλαια συµβάλλουµε στην 
αντιµετώπιση των ποικίλων αναγκών των µικρών επιχει-
ρήσεων στις 160 χώρες δραστηριότητας της ΕΤΕπ και, 
όσον αφορά το ΕΤαΕ, σε όλη την ΕΕ και στις χώρες της 
διεύρυνσης. 

Η χρηµατοδοτική µας δραστηριότητα επικεντρώθη-
κε στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και συνερ-
γασιών που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηµατοδότηση σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, 
ώστε να αυξήσουµε τις ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως 
για τους νέους της Ευρώπης.

Τόσο η ΕΤΕπ όσο και το ΕΤαΕ πρόσφεραν τη χρηµατο-
δοτική και τεχνική εµπειρία τους το 2013, δρώντας ως 
καταλύτης για επενδύσεις του δηµόσιου αλλά και του 

ιδιωτικού τοµέα. Ο Όµιλος, ως σύνολο, συνεργάζεται 
µε τις εθνικές και περιφερειακές αρχές για να προτεί-
νει λύσεις προσαρµοσµένες στις εκάστοτε ανάγκες. Με 
συντονισµένες προσπάθειες ο Όµιλος ΕΤΕπ ενέργησε 
αποτελεσµατικά, δίνοντας προτεραιότητα στους το-
µείς και τις χώρες που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη από 
στήριξη.

Πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηµατοδό-
τηση – Κύρια επιτεύγµατα το 2013

•	 Χορηγήσεις-ρεκόρ ύψους 21,9 δισ. ευρώ για ΜΜΕ, 
αυξηµένες κατά 50% έναντι του 2012, λειτούργησαν ως 
καταλύτης για τη διοχέτευση άνω των 50 δισ. ευρώ σε 
µικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη

•	 Έκτακτα µέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση, µεταξύ των οποίων:

•	 Χρηµατοδότηση κεφαλαίου κίνησης από την ΕΤΕπ

•	 Πρώτη εφαρµογή προγραµµάτων της ΕΤΕπ για την 
ενίσχυση της χρηµατοδότησης του εξωτερικού  
εµπορίου στην Ελλάδα και την Κύπρο

•	 9,1 δισ. ευρώ εγκρίθηκαν για την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ 
«∆εξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύσεις για 
τους νέους»

•	 ΕΤαΕ: στήριξη-ρεκόρ ύψους 3,4 δισ. ευρώ προς τις ΜΜΕ

•	 Η ΕΤΕπ στηρίζει τη γεωργία

για 230 000 ΜΜΕ 
στήριξαν 2,8εκατ. θέσεις απασχόλησης

21, 9 δισ.ευ
ρώ
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Η απελευθέρωση πιστώσεων για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ είναι η κύρια προτεραιότητά 
μας. Το 2013 αφιερώσαμε το 30% σχεδόν της δραστηριότητάς μας στη στήριξη 
περίπου 230 000 ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που 
αντιπροσωπεύουν γύρω στα 2,8 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης.

Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ
υπέρ των ΜΜΕ

Αναπτύξαµε εξατοµικευµένα εγγυοδοτικά σχήµατα 
σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη της ΕΕ, για να πα-
ράσχουµε πρόσθετη στήριξη στις χώρες που αντι-

µετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας:

Μια κρατική εγγύηση χαρτοφυλακίου που υπογράφηκε 
µε την Πορτογαλία στηρίζει τις προσπάθειες της χώρας να 
προωθήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, και ιδίως 
τις επενδύσεις των ΜΜΕ.

 Το κυπριακό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας παρέχει τη δυ-
νατότητα στο ∆ηµόσιο και στις εµπορικές τράπεζες να χο-
ρηγούν δάνεια σε ΜΜΕ σε βάση επιµερισµού των κινδύ-
νων, βοηθώντας στην κάλυψη των αναγκών των ΜΜΕ για 
επενδύσεις και για κεφάλαιο κίνησης.

∆ιενεργήσαµε ενδελεχή αξιολόγηση του προϊόντος µας 
«∆άνεια για ΜΜΕ» (2005-2011), η οποία επιβεβαίωσε τον 
ζωτικό του ρόλο στη διατήρηση της ροής πιστώσεων κατά 
τη διάρκεια της κρίσης· οι ΜΜΕ αποκτούν πρόσβαση σε 
δάνεια µε προσιτούς όρους και συµβάλλουν στην ανάπτυ-
ξη και την απασχόληση. Η αξιολόγηση ανέδειξε την ανά-
γκη ενθάρρυνσης των τραπεζών να δανειοδοτούν ΜΜΕ 
υψηλότερου κινδύνου. 

Οι επιχειρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποίησης – µε 250 έως 
3 000 απασχολουµένους – έχουν αποκτήσει αυξηµένη 
σπουδαιότητα στις δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Θεσπίσαµε 

την Πρωτοβουλία για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαι-
οποίησης (Mid-Cap Initiative – MCI) και την Πρωτοβου-
λία Χρηµατοδοτήσεων ανάπτυξης (Growth Finance Initia- 
tive – GFI) για να προωθήσουµε την παροχή δανείων,  
ιδίως προς καινοτόµες επιχειρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποί-
ησης. Το 2013 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GFI υπογρά-
φηκαν δάνεια συνολικού ύψους 37 εκατ. ευρώ για επιχει-
ρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Το 2014 το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) συ-
µπληρώνει 20 χρόνια δραστηριότητας. Όπως όλα αυτά τα 
χρόνια, το Ταµείο παρέµεινε και το 2013 σηµαντικό µέσο 
για τη στήριξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Επενδύσεις ύψους 
1,5 δισ. ευρώ για την παροχή κεφαλαιακής ή υβριδικής  
χρηµατοδότησης, έδρασαν ως καταλύτης κινητοποιώντας 
συνολικά 7,1 δισ. ευρώ υπέρ των ΜΜΕ, ενώ παράλληλα 
1,8 δισ. ευρώ για εγγυήσεις και τιτλοποιήσεις στη διάρκεια 
του έτους κινητοποίησαν 8,6 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα ενίσχυσε τη συµβολή του ΕΤαΕ στην προώθη-
ση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της καινοτοµίας 
στην Ευρώπη, στηρίζοντας την αύξηση του αναληφθέ-
ντος κεφαλαίου του κατά 1,5 δισ. ευρώ και αναθέτοντας 
στο Ταµείο µια εντολή ύψους 4 δισ. ευρώ για την παρο-
χή πρόσθετων εγγυήσεων κατά την επόµενη επταετία. 
Η ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ συνεργάζονται στενά για να προετοι-
µάσουν την περαιτέρω στήριξη του Οµίλου προς τον το-
µέα των ΜΜΕ στην Ευρώπη.

Ένα οικογενειακό οινοποιείο στην Κεντρική 

Ελλάδα ενισχύθηκε με δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 

150 000 ευρώ τον Ιανουάριο 2013 για την 

αγορά εξοπλισμού για μια δεύτερη γραμμή 

παραγωγής. Τα οφέλη από το δάνειο είναι 

προφανή: 12 νέες θέσεις απασχόλησης και 

αναμενόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών 

κατά περίπου 50% έναντι του 2012.
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Διευκόλυνση της πρόσβασης
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση

Η μικροχρηματοδότηση έχει αναδειχθεί σε εύρωστο και διαρκώς 
αναπτυσσόμενο τμήμα της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην ΕΕ, εν μέρει λόγω 
της συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής στενότητας. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 
αντιπροσωπεύουν το 91% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και 
αποτελούν σταθερή πηγή απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. 

Μικροχρηματοδοτήσεις 
για την κοινωνική και οικονομική ένταξη

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Μικροχρηµατοδοτήσε-
ων Progress είναι πρόγραµµα της ΕΕ που συγχρη-
µατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

την ΕΤΕπ. ∆ίνει τη δυνατότητα στο ΕΤαΕ να συνεργάζεται 
για λογαριασµό του Οµίλου ΕΤΕπ µε οργανισµούς µικρο-
χρηµατοδότησης οι οποίοι στηρίζουν τους επιχειρηµατί-
ες και τις µικροεπιχειρήσεις στην Ευρώπη που συναντούν 
δυσκολίες πρόσβασης στις παραδοσιακές τραπεζικές 
υπηρεσίες. Με 26 πράξεις συνολικού ύψους 54 εκατ. 
ευρώ, το 2013 ήταν χρονιά-ρεκόρ όσον αφορά τη στή-
ριξη προς τον τοµέα της µικροχρηµατοδότησης στην ΕΕ.

Το 2013 η ΕΤΕπ για πρώτη φορά στην ιστορία της χο-
ρήγησε κεφάλαια για µικροχρηµατοδοτήσεις και στην 
Ευρώπη. Ένα δάνειο ύψους 60 εκατ. ευρώ προς τη 
MicroBank, στην ισπανία, θα στηρίξει τις επενδύσεις πολύ 
µικρών επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών συµβάλλοντας 
στην αντιµετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας στη 
χώρα.

Εκτιµάται ότι περίπου 1,4 δισεκατοµµύριο άνθρωποι 
στον κόσµο ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και δεν 
έχουν πρόσβαση σε βασικές χρηµατοπιστωτικές υπηρε-
σίες. Εκτός Ευρώπης, η µικροχρηµατοδότηση είναι εργα-
λείο καίριας σηµασίας για την οικονοµική ένταξη. Χάρη 
στις επενδύσεις της ΕΤΕπ στον τοµέα της µικροχρηµατο-
δότησης, 8 εκατοµµύρια άνθρωποι απέκτησαν πρόσβα-
ση σε χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. 

Ο Anton, παραγωγός κηπευτικών, έφτιαξε 

πριν δύο χρόνια ένα θερμοκήπιο και 

σχεδιάζει να το επεκτείνει και να αυξήσει 

την παραγωγή του. Μέσω της βουλγαρικής 

εταιρείας μικροχρηματοδοτήσεων Mikrofond, 

έλαβε 1 150 ευρώ για να χρηματοδοτήσει 

την επέκταση του θερμοκηπίου του. Για 

να καλύψει τον πρόσθετο φόρτο εργασίας 

απασχολεί εποχιακούς εργάτες από την 

τοπική κοινότητα των Ρομά που πλήττεται 

από μακροχρόνια ανεργία. 

Το 2013 χορηγήσαμε το πρώτο μας δάνειο για 

μικροχρηματοδοτήσεις στην Παλαιστίνη, στηρίζοντας 

με 1 εκατ. USD το Αραβικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Arab Center for Agricultural Development – ACAD). 

Ο κτηνοτρόφος Nethmia Salameh έλαβε 1 520 ευρώ. 

«Με αυτό το δάνειο σκοπεύω να αγοράσω πέντε 

ακόμη πρόβατα, που θα μου επιτρέψουν να αυξήσω 

το εισόδημά μου και θα με βοηθήσουν σημαντικά να 

πληρώσω τα δίδακτρα του γιου μου στο πανεπιστήμιο». 

Η ΕΤΕπ κατέχει παγκοσµίως πολύ σηµαντική θέση στον 
τοµέα της µικροχρηµατοδότησης. Το 2013 χορήγησε 
πάνω από 75,5 εκατ. ευρώ για δραστηριότητες µικροχρη-
µατοδότησης εκτός Ευρώπης.
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Η ΕΤΕπ δραστηριοποιείται για πρώτη φορά στον τομέα
της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου

Το 2013 η Τράπεζα ενέκρινε δύο πρωτοποριακά προγράμματα στον τομέα της 
χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου. Ένα δάνειο ύψους 500 εκατ. ευρώ 
χορηγήθηκε για τη στήριξη των εξωστρεφών ΜΜΕ στην Ελλάδα και άλλα 
150 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις κυπριακές ΜΜΕ. 

Το εξωτερικό εµπόριο – ένας παραδοσιακά σταθερός χρη-
µατοπιστωτικός τοµέας – είναι ευάλωτο σε περιόδους κρί-
σης, καθώς οι κίνδυνοι συναλλαγής και οι συστηµικοί κίνδυ-
νοι που συνδέονται µε τις εµπορικές ροές παρεµποδίζουν 
την οικονοµική ανάπτυξη. Η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος 
µέλος που ζήτησε από την ΕΤΕπ να λειτουργήσει ως ασφα-
λής γέφυρα µεταξύ των εγχώριων και των ξένων τραπεζών 
για τη στήριξη ΜΜΕ στον τοµέα των εισαγωγών/εξαγωγών.

Μέσω του Προγράµµατος Ενίσχυσης της Χρηµατοδότησης 
του Εξωτερικού Εµπορίου, η ΕΤΕπ παρέχει σε ξένες τράπε-
ζες κατάλληλες εγγυήσεις υπέρ των εγχώριων τραπεζών για 
ενέγγυες πιστώσεις. αυτό περιορίζει την υποχρέωση κατα-
βολής µετρητών ως εγγύησης, που άλλως θα επιβαλλόταν 
στις ΜΜΕ, και διευκολύνει την πρόσβαση σε µέσα χρηµατο-
δότησης των διεθνών εµπορικών συναλλαγών.

Η ζήτηση για τα υπάρχοντα προγράµµατα ενίσχυσης της 
χρηµατοδότησης του εξωτερικού εµπορίου είναι υψηλή – η 
Κύπρος ήταν το δεύτερο κράτος µέλος στο οποίο εφαρµό-
στηκε τέτοιο πρόγραµµα – και η τράπεζα της ΕΕ προσαρ-
µόζει τον µηχανισµό στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς. 
Επιπλέον, η ΕΤΕπ λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να µην 
προκαλούνται στρεβλώσεις στις αγορές και γι’ αυτό αφήνει 
στους συµµετέχοντες περιθώρια ευελιξίας ώστε να καθορί-
ζουν τις τιµές µέσω ανεξάρτητων διαπραγµατεύσεων. 

Το 2013 το περιοδικό Trade & Forfaiting Review (TFR), κορυ-
φαίο παγκοσµίως σε θέµατα χρηµατοδότησης του εξωτερι-
κού εµπορίου και αλυσίδων εφοδιασµού, απένειµε στο Πρό-
γραµµα Ενίσχυσης της Χρηµατοδότησης του Εξωτερικού 
Εµπορίου της ΕΤΕπ για την Ελλάδα το βραβείο «Deal of the 
Year», µεταξύ 140 υποψηφιοτήτων.

Η δανειοδοτική στρατηγική της ΕΤΕπ είχε ανέκαθεν ως 
άξονα τις µακροπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις για 
στρατηγικές επενδύσεις που προάγουν τους στόχους 

της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, τα βρα-
χυπρόθεσµα χρηµατοδοτικά µέσα, όπως αυτά που αφορούν 
διεθνείς εµπορικές συναλλαγές, δεν περιλαµβάνονταν στο 
χαρτοφυλάκιό της. Όµως οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν 
έκτακτα µέτρα.

Η SABO Α.Β.Ε.Ε. επωφελήθηκε από το πρό-
γραμμα με ένα δάνειο μέσω της Eurobank 
και της Commerzbank για τις εμπορικές της 
δραστηριότητες. Η εταιρεία κατασκευάζει 
ετοιμοπαράδοτα ολοκληρωμένα εργοστάσια 
κεραμοποιίας. Επιχείρηση με έντονα εξαγωγι-
κό προσανατολισμό, έχει πωλήσει και εγκατα-
στήσει εργοστάσια σε όλες τις ηπείρους πλην 
της Αυστραλίας. Με προσωπικό που έχει ηλικία 
κατά μέσο όρο 27 ετών, η Sabo στηρίζει 
τις προσπάθειες της Τράπεζας για 
ενίσχυση της απασχόλησης 
των νέων.
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Διευκόλυνση της πρόσβασης
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση

Δεξιότητες και απασχόληση –
επενδύσεις για τους νέους της Ευρώπης

Η ανεργία των νέων είναι μια από τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη. Για να συμβάλει στην καταπολέμηση της κρίσης απασχόλησης που 
πλήττει τους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, ο Όμιλος ΕΤΕπ θέσπισε τον Ιούλιο 2013 
το πρόγραμμα «Δεξιότητες και απασχόληση – Επενδύσεις για τους νέους».

Τ ο πρόγραµµα ευθυγραµµίζεται µε τις πολιτικές 
της ΕΕ και των κρατών µελών για την απασχό-
ληση των νέων και είναι ειδικά αφιερωµένο στη 

στήριξη των νέων. Επικεντρώνεται στη χρηµατοδότη-
ση σχολών επαγγελµατικής κατάρτισης και προγραµ-
µάτων κινητικότητας για φοιτητές και µαθητευόµενους 
και στόχος του είναι η αντιµετώπιση της έλλειψης θέσε-
ων απασχόλησης για τους νέους. 

Στηρίξαµε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τόσο µε απευ-
θείας δανειοδοτήσεις µεγάλου ύψους, όσο και µε χρη-
µατοδοτήσεις µέσω ενδιάµεσων φορέων:

Ο Όµιλος ΕΤΕπ χρησιµοποίησε ευρύ φάσµα προϊόντων –  
µικροπιστώσεις, χρηµατοδοτήσεις µέσω ενδιάµεσων 
φορέων και απευθείας δανειοδοτήσεις µεγάλου ύψους –  
για να στηρίξει την απασχόληση των νέων.

Ένα δάνειο ύψους 400 εκατ. ευρώ 

χρηματοδότησε εκπαιδευτικές υποδομές στη 

Γαλλία, και συγκεκριμένα την κατασκευή και τον 

εκσυγχρονισμό 85 λυκείων, 14 επαγγελματικών 

σχολών και επτά ιδρυμάτων ανώτερης 

εκπαίδευσης στην περιφέρεια Centre, όπου 

η ανεργία ανέρχεται στο 28%.

Ένα δάνειο ύψους 200 εκατ. ευρώ μέσω της 

τράπεζας Santander στην Ισπανία θα βοηθήσει 

στη λήψη μέτρων για τη στήριξη νέων που 

αναζητούν την πρώτη τους εργασία, καθώς 

και στην παροχή πιστώσεων προς νέους 

επιχειρηματίες και τη χρηματοδότηση αναγκών 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το 2013 εγκρίναµε χρηµατοδοτήσεις συνολικού 
ύψους 4,5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και σχεδόν 4,6 δισ. ευρώ για την απασχόληση των 
νέων, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο του προγράµ-
µατος (6 δισ. ευρώ) κατά 50%. Η Τράπεζα έδωσε επί-
σης προτεραιότητα στο άνοιγµα πιστωτικών γραµ-
µών για ΜΜΕ στις περιοχές όπου η ανεργία των νέων 
υπερβαίνει το 25%.
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Ανάπτυξη της καινοτομίας και των δεξιοτήτων
για την ενίσχυση της οικονομίας

Μ ε τις χρηµατοδοτήσεις του για έρευνα και ανά-
πτυξη ο Όµιλος ΕΤΕπ συµβάλλει σηµαντικά 
στην οικονοµική µεγέθυνση, την ευηµερία 

και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η  ΕΤΕπ και 
το ΕΤαΕ χρησιµοποιούν ευρύ φάσµα εργαλείων για να  
προωθήσουν την εκπόνηση καινοτόµων επενδυτικών 
σχεδίων και να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της ροής 
χρηµατοδοτικών πόρων από τον δηµόσιο και τον ιδιω-
τικό τοµέα. 

Ο Όµιλος έχει αναπτύξει γόνιµες συνεργασίες, ιδίως  
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την οποία δηµιούρ-
γησε τον επιτυχηµένο Μηχανισµό Χρηµατοδότησης 

µε Επιµερισµό των Κινδύνων (Risk Sharing Finance 
Facility  – RSFF), το ισχυρότερο εργαλείο του για τη 
χρηµατοδότηση της καινοτοµίας. Η πρώτη φάση του  
µηχανισµού αυτού ξεκίνησε το 2007 και έληξε το 2013, 
µε επιτυχία που ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες. 

Οι συνεργασίες για την προώθηση της καινοτοµίας  
είναι καίριας σηµασίας και για το ΕΤαΕ. Το Ταµείο συνερ-
γάζεται µε µεγάλες επιχειρήσεις µέσω της Πλατφόρµας 
Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας, µε σκοπό να προσελκύει  
ιδιωτικές επενδύσεις στην καινοτοµία και να βοηθά 
ώστε οι ιδέες να µετατρέπονται σε επιχειρηµατικές 
ευκαιρίες.

Ανάπτυξη της καινοτοµίας 
και των δεξιοτήτων για την 
ενίσχυση της οικονοµίας 
 
Η επένδυση στην καινοτομία είναι μια από τις προτεραιότητες της ΕΤΕπ, διότι 
αποτελεί μοχλό απασχόλησης, μέσο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μηχανισμό 
που βοηθά να επιλυθούν σήμερα τα προβλήματα του αύριο. Ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι 
έτοιμος να συμβάλει ενεργά στον στόχο της Ευρώπης για επένδυση του 3% του ΑΕΠ 
σε έρευνα και καινοτομία μέχρι το 2020, που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 
3,7 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης.
 

Καινοτοµία και δεξιότητες – Κύρια 
επιτεύγµατα το 2013

•	 Πρώτες πράξεις στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Χρηµα-
τοδοτήσεων ανάπτυξης (GFI) – αυξηµένη στήριξη προς 
τις επιχειρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποίησης 

•	 Επένδυση 856 εκατ. ευρώ σε καινοτόµες ΜΜΕ µε χρήση 
του Μέσου Επιµερισµού του Κινδύνου (RSI), στο πλαίσιο 
του RSFF

•	 Προετοιµασία του σχήµατος που θα διαδεχθεί τον RSFF 
στο νέο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 

•	 Το ΕΤαΕ στήριξε τη µεταφορά τεχνολογίας µε εννέα 
πράξεις συνολικού ύψους 111 εκατ. ευρώ

σε επίπεδο Οµίλου ΕΤΕπ
για την προώθηση της καινοτοµίας

δισ.ευ
ρώ17, 2



14 Έκθεση δραστηριοτήτων 2013

Η κρίση έχει μειώσει την προθυμία του ιδιωτικού τομέα να επενδύει σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις και καινοτόμους επιχειρηματίες. Για την κάλυψη του κενού αυτού 
στη σημερινή περίοδο λιτότητας, η ΕΤΕπ πρόσφερε πρόσθετη χρηματοδοτική 
στήριξη για δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΑΚ) σε 
ακαδημαϊκά ιδρύματα και στον ιδιωτικό τομέα, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή 
γνώσεων μεταξύ των δύο.

Όμιλος ΕΤΕπ –  
πόλος καινοτομίας

Ε πιχειρηματική καινοτομία – Η ΕΤΕπ έχει χορηγή-
σει σχεδόν 1 δισ. ευρώ στη Renault από το 2009, 
για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ηλε-

κτρικών οχηµάτων και συµβατικών συστηµάτων κί-
νησης. Το 2013 η Τράπεζα χρηµατοδότησε µε δάνειο 
ύψους 400 εκατ. ευρώ την έρευνα και ανάπτυξη µιας 
νέας γενιάς αυτοκινήτων που είναι ενεργειακά αποδο-
τικά, προσιτού κόστους και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ερευνητικά κέντρα στην υπηρεσία του κοινωνικού 
συνόλου – Το 2008 υπογράψαµε ένα δάνειο ύψους 
50  εκατ. ευρώ για την κατασκευή κέντρου κλινικών 
ερευνών στην Παβία, που θα αναπτύξει προηγµένες και 
καινοτόµες πυρηνικές εφαρµογές για τη θεραπεία ειδι-
κών τύπων καρκίνου. Ένα νέο δάνειο προβλέπεται για 
τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και βελτιστοποίη-
σης προγραµµάτων θεραπείας του καρκίνου καθώς και  
βασικής έρευνας στον τοµέα της ραδιοβιολογίας. 

Χρηματοδότηση τεχνολογικών καινοτομιών – Το ΕΤαΕ 
διέθεσε 15 εκατ. ευρώ στο GO CAPITAL Amorçage, γαλ-
λικό διαπεριφερειακό επενδυτικό ταµείο που δραστη-
ριοποιείται στον τοµέα της µεταφοράς τεχνολογίας και 
στηρίζει τη δηµιουργία επιχειρήσεων υψηλής τεχνολο-
γίας. Η επένδυση αυτή ενισχύει το επιχειρηµατικό οικο-
σύστηµα της δυτικής Γαλλίας.

Η ΕΤΕπ, ως κόµβος καινοτοµίας, στηρίζει επίσης την ψη-
φιακή οικονοµία της Ευρώπης – Το 2013 η ΕΤΕπ εξακο-
λούθησε να στηρίζει τις διαδικτυακές τεχνολογίες πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες προωθούν την 
τεχνολογική καινοτοµία. ∆άνεια ύψους 3 δισ. ευρώ υπο-
γράφηκαν για τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Χορηγή-
σαµε επίσης 36 εκατ. ευρώ για ένα ευρυζωνικό δίκτυο 
πολύ υψηλής ταχύτητας στην περιοχή της Άνω Σαβοΐας, 
στις Άλπεις. Το έργο προάγει τον στόχο της Γαλλίας να 
έχει αποκτήσει το 70% του πληθυσµού σύνδεση σε ευ-
ρυζωνικά δίκτυα πολύ υψηλής ταχύτητας µέχρι το 2020.
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Ανάπτυξη της καινοτομίας και των δεξιοτήτων
για την ενίσχυση της οικονομίας

Το 2013 ο Όμιλος ΕΤΕπ, αξιοποίησε την αντικυκλική δράση του για να 
ενθαρρύνει τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν 
καταλύτη της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Το ΕΤΑΕ, ο οργανισμός του 
Ομίλου που ειδικεύεται στην κάλυψη κινδύνων ΜΜΕ για να διευκολύνει τη 
χρηματοδότησή τους, ανέλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών για τη στήριξη των 
καινοτόμων μικρών επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους.

Χρηματοδοτικές λύσεις 
για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις

Μ εγάλο µέρος του έργου που επιτελούν τα πα-
νεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα µπορεί 
να µετουσιωθεί σε συγκεκριµένες επιχειρηµα-

τικές ιδέες, οι οποίες οδηγούν στη δηµιουργία µικρών 
επιχειρήσεων. Ωστόσο, το πέρασµα από την εργαστηρι-
ακή έρευνα στην πράξη θεωρείται συχνά ότι εµπεριέχει 
υπερβολικά υψηλό κίνδυνο για να χρηµατοδοτηθεί από 
παραδοσιακούς επενδυτές. Χάρη στη µεταφορά τεχνο-
λογίας, τα αποτελέσµατα της έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτοµίας µετατρέπονται σε εµπορεύσιµα προϊόντα 
και υπηρεσίες, µεταξύ άλλων µε τη δηµιουργία νέων επι-
χειρήσεων ή τεχνοβλαστών πανεπιστηµίων. 

Το 2013 το ΕΤαΕ επένδυσε 111 εκατ. ευρώ, µέσω εννέα 
πράξεων, για την προώθηση της µεταφοράς τεχνολογί-
ας, τοµέα που σηµείωσε σηµαντική άνοδο. 

Το ΕΤαΕ χρησιµοποιεί επίσης επιχειρηµατικά κεφάλαια 
και κεφάλαια ανάπτυξης για τη στήριξη της καινοτοµίας  

και της επιχειρηµατικότητας. Το 2013 το Ταµείο υπέ-
γραψε όγκο συµβάσεων που ανήλθε σε ύψος-ρεκόρ για 
τρίτη συνεχή χρονιά, διαθέτοντας 1,5 δισ. ευρώ (ένα-
ντι 1,3 δισ. ευρώ το 2012 και 1,2 δισ. ευρώ το 2011) σε 
68 επενδυτικά κεφάλαια που παρέχουν χρηµατοδότηση 
σποράς, αρχικού σταδίου και ανάπτυξης. Επικεντρωνό-
µαστε σε συγκεκριµένους τοµείς, αλλά και ταυτόχρονα 
προσαρµόζουµε τις δραστηριότητές µας µε επιχειρηµα-
τικά κεφάλαια στις ανάγκες κάθε χώρας. Το 2013 πραγ-
µατοποιήθηκαν οι πρώτες επενδύσεις στα κεφάλαια 
Dutch Venture Initiative και Baltic Innovation Fund.

Ο Μηχανισµός υψηλής ανάπτυξης και καινοτοµίας για 
τις ΜΜΕ (GIF), σκέλος του Προγράµµατος-πλαισίου για 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP) που τε-
λεί υπό τη διαχείριση του ΕΤαΕ, χορήγησε επίσης επι-
χειρηµατικά κεφάλαια το 2013 για καινοτόµες ΜΜΕ σε 
αρχικό στάδιο ανάπτυξης ή σε φάση επέκτασης. Μέχρι 
σήµερα το CIP έχει στηρίξει πάνω από 275 000 ΜΜΕ σε 
17 χώρες.

Έχουµε επίσης αποκτήσει σηµαντική εµπειρία στους το-
µείς των βιοεπιστηµών, των καθαρών τεχνολογιών και 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Σε λι-
γότερο από µία διετία λειτουργίας και τρία χρόνια ενω-
ρίτερα από ό,τι προβλεπόταν, το European Angels Fund 
στη Γερµανία έχει επενδύσει το σύνολο σχεδόν των κε-
φαλαίων του, ύψους 70 εκατ. ευρώ, και το ποσό αυτό θα 
αυξηθεί το 2014. από τον ∆εκέµβριο 2013 το European 
Angels Fund δραστηριοποιείται και σε άλλες δύο χώρες 
(ισπανία και αυστρία). 
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Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους της ΕΤΕπ κατά την τελευταία δεκαετία 
ήταν η δράση της ως καταλύτη για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας. 
Συνεργαζόμενοι με τους φορείς υλοποίησης έργων, τις τράπεζες και άλλους 
χρηματοπιστωτικούς εταίρους, μπορούμε να αναλαμβάνουμε μέρος των κινδύνων 
που είναι εγγενείς στις καινοτόμες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Οι τελικοί δικαιούχοι 
είναι οι καινοτόμες επιχειρήσεις της Ευρώπης – τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις, όσο 
και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και οι ΜΜΕ.

Η βελγική εταιρεία EVS Broadcast Equipment 

SA έλαβε δάνειο ύψους 12 εκατ. ευρώ για το 

φιλόδοξό της πρόγραμμα ΕΑΚ, που έχει σκοπό 

να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και 

να προσφέρει απασχόληση σε εκατοντάδες 

σημερινούς και μελλοντικούς μηχανικούς.

Ο Μηχανισµός Χρηµατοδότησης µε Επιµερισµό 
των Κινδύνων (Risk Sharing Finance Facility  – 
RSFF), κοινή πρωτοβουλία της ΕΤΕπ και της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής, δηµιουργήθηκε το 2007 για να 
ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε µακροπρόθεσµη και 
υψηλότερου κινδύνου έρευνα, ανάπτυξη και καινοτο-
µία (ΕαΚ). Ο µηχανισµός έφθασε στο τέλος της πρώτης  
περιόδου εφαρµογής του το 2013, έχοντας συµβά-
λει στη χρηµατοδότηση 114 επενδύσεων σε ΕαΚ µε 
ποσό της τάξης των 11,3 δισ. ευρώ. Εκτιµάται ότι ο RSFF 
προσέλκυσε πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις ύψους  
37,2 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή καινοτοµία. Επί του πα-
ρόντος καταρτίζεται ο µηχανισµός που θα διαδεχθεί τον 
RSFF κατά την περίοδο 2014-2020, µε συνολικό προϋπο-
λογισµό που αναµένεται να είναι της τάξης των 2,5 δισ. 
ευρώ.

Το 2013 η ΕΤΕπ θέσπισε την Πρωτοβουλία Χρηµα-
τοδοτήσεων ανάπτυξης (Growth Financing Initiative 
– GFI) για να προσφέρει στις καινοτόµες ευρωπαϊ-
κές επιχειρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποίησης ένα φά-
σµα εξατοµικευµένων χρηµατοδοτικών λύσεων που 
κυµαίνονται από την απευθείας δανειοδότηση ως τη 
χρηµατοδότηση οιονεί µετοχικού κεφαλαίου και τη 

Επιμερισμός των κινδύνων,
για επιτυχή καινοτομία

Το 2013 ένα δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 

150 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία H. Lundbeck, 

στη Δανία, χρηματοδότησε την ανάπτυξη 

καινοτόμων φαρμάκων για παθήσεις του 

κεντρικού νευρικού συστήματος. Η επένδυση 

αυτή, στο πλαίσιο του RSFF, θα βοηθήσει να 

διατηρηθούν και να δημιουργηθούν ευκαιρίες 

απασχόλησης στον τομέα της ΕΑΚ και θα 

ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα αυτής της 

ευρωπαϊκής επιχείρησης μεσαίου μεγέθους.

χρηµατοδότηση mezzanine. Η ΕΤΕπ θα χορηγεί µε-
ταξύ 7,5 εκατ. ευρώ και 25 εκατ. ευρώ για να καλύπτει 
µέχρι το 50% του κόστους επενδύσεων ευρωπαϊκών  
επιχειρήσεων σε ΕαΚ. Η GFI προικοδοτήθηκε µε αρχικό 
κεφάλαιο 150 εκατ. ευρώ µέσω του RSFF.
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Ανάπτυξη της καινοτομίας και των δεξιοτήτων
για την ενίσχυση της οικονομίας

Μια άλλη πτυχή του RSFF είναι η προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των ΜΜΕ. 
Το 2013 το Μέσο Επιμερισμού του Κινδύνου (Risk Sharing Instrument - RSI) έλαβε 
ακόμη μεγαλύτερη ώθηση ως αποτελεσματικό εργαλείο για τη στήριξη της 
χρηματοδότησης καινοτόμων ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Τ ο µέσο αυτό, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του 
ΕΤαΕ και χρηµατοδοτείται µέσω του RSFF, παρέχει 
εγγυήσεις και αντεγγυήσεις σε τράπεζες και εται-

ρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης για να ενθαρρύνει τη 
χορήγηση πρόσθετων δανείων και χρηµατοδοτικών µι-
σθώσεων µε ελκυστικούς όρους σε καινοτόµες επιχει-
ρήσεις. Καλύπτοντας το 50% οποιασδήποτε ζηµίας από 
κάθε νέο δάνειο προς ΜΜΕ µε καινοτόµο προσανατολι-
σµό, το ΕΤαΕ ενθαρρύνει τους ενδιάµεσους χρηµατοπι-
στωτικούς φορείς να αναλαµβάνουν πρόσθετους κινδύ-
νους, ώστε να αυξηθεί η δραστηριότητα ΕαΚ.

από τη θέσπισή του, το 2012, το RSI έχει χορηγήσει εγγυή-
σεις συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ (856 εκατ. ευρώ µόνο 
το 2013) σε 14 κράτη µέλη της ΕΕ και χώρες µε προεντα-
ξιακό καθεστώς, µέσω 25 χρηµατοπιστωτικών πράξεων. 

Το πεδίο εφαρµογής του RSI επεκτάθηκε το 2013 σε πέ-
ντε ακόµη χώρες: Γερµανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σου-
ηδία και Τουρκία.

Μια από τις σηµαντικές εξελίξεις το 2013 ήταν η υπο-
γραφή της πρώτης εγγυητικής σύµβασης στο πλαίσιο 
του RSI στην Πορτογαλία, για καινοτόµες επιχειρήσεις, 
η οποία υπογραµµίζει τη θέλησή µας να στηρίξου-
µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Η σύµβαση, 
ύψους 160  εκατ. ευρώ, υπογράφηκε µεταξύ της Banco 
Português de Investimento (BPI) και του ΕΤαΕ. 

Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου 
για τη στήριξη των καινοτόμων ΜΜΕ

Η Trotter Holding International, καινοτόμος 

ολλανδική ΜΜΕ, δραστηριοποιείται στην αγορά 

κινητών υπαίθριων διαφημίσεων παράγοντας 

βιομηχανοποιημένες διαφημιστικές πινακίδες. 

Χάρη σε ένα δάνειο από την ABN Amro για 

κεφάλαιο κίνησης, με εγγύηση του ΕΤΑΕ κατά 

50% στο πλαίσιο του RSI, η επιχείρηση μπόρεσε 

να αρχίσει να επεκτείνει τις εργασίες της και να 

διεισδύει σε νέες αγορές. 

Η Zeta Biopharma είναι αυστριακή επιχείρηση που 

απασχολεί 237 εργαζομένους και κατασκευάζει 

μονάδες έρευνας και ανάπτυξης για μεγάλες 

φαρμακευτικές εταιρείες. Ένα δάνειο ύψους 

2,5 εκατ. ευρώ από την UniCredit Bank Austria με 

εγγύηση του RSI καλύπτει τις σημαντικές ανάγκες 

της επιχείρησης σε κεφάλαιο κίνησης κατά το 

μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον 

σχεδιασμό και την κατασκευή των μονάδων.
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Στρατηγικές υποδομές για 
ανάπτυξη με συνοχή

Βελτίωση των οικονομικών 
προοπτικών και μείωση των 
αποστάσεων μεταξύ των 
περιφερειών

˜ °˛˝ ˙ˆ ˇ ες λιμενικές 
υποδομές

Αποδοτικά 
ηλεκτρικά 
  δίκτυα

Υποδομές 
περιφερειακής 
ανάπτυξης

Βιώσιμες 
αστικές 
υποδομές

∆ιάδρομοι 
σιδηροδρομικών 
μεταφο˙ ών

Αποδοτική και 
καθαρή εˇ έ˙ ˛ εια 

Αˇ  αγωνιστικός 
˘ ˇ ˘ ˙ ˛ ειακός 
εφοδιασμός

Ασφαλείς οδικές
 μεταφορές

Ασφαλείς 
αε˙ˆ λιμέˇ ες
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Δημιουργία
στρατηγικών υποδομών

Κ ατά τη διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 
εξαιτίας των δηµοσιονοµικών περιορισµών σε 
εθνικό επίπεδο ορισµένα έργα υποδοµής τέθηκαν 

σε δεύτερη µοίρα, ανεξαρτήτως της στρατηγικής τους 
σηµασίας. Η ΕΤΕπ, παράλληλα µε τον ρόλο της ως χρη-
µατοδότη µεγάλων έργων, τόνωσε τη ροή επενδύσεων 
προς τον σηµαντικό αυτόν τοµέα µέσω της Πρωτοβου-
λίας Οµολόγων Έργου το 2013.

Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ στον τοµέα των έργων υπο-
δοµής στην Ευρώπη είναι καίριο στοιχείο της συµβολής 
της Τράπεζας στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και 
στα 28 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός ΕΕ, οι 

χρηµατοδοτήσεις µας για υποδοµές βοηθούν στον εκσυγ-
χρονισµό των οικονοµιών και προσφέρουν αναπτυξιακές 
ευκαιρίες. 

Η Τράπεζα προσφέρει στα έργα υποδοµής όχι µόνο χρη-
µατοδότηση, αλλά και πολλές άλλες µορφές στήριξης. 
Η παροχή τεχνικής βοήθειας και συµβουλευτικών υπηρε-
σιών αποτελεί σηµαντικό µέρος του φάσµατος προϊόντων 
µας και διασφαλίζει τη δηµιουργία βιώσιµων υποδοµών. 
Στο εσωτερικό της ΕΕ, το πρόγραµµα JASPERS συµβάλλει 
ώστε τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ να έχουν τα µέγιστα 
δυνατά αποτελέσµατα στις περιοχές που τα χρειάζονται 
περισσότερο.

∆ηµιουργία στρατηγικών 
υποδοµών 
 
Αποδοτικά δίκτυα ενέργειας, ανεπτυγμένοι άξονες μεταφορών, πληροφοριακές 
τεχνολογίες αιχμής και αστικές υποδομές υψηλών επιδόσεων είναι οι δομές που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση των σημερινών οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. Κατά την περίοδο 2014-2020 η ΕΕ θα τριπλασιάσει, σε 
26 δισ. ευρώ, τις χρηματοδοτήσεις της για υποδομές μεταφορών. Η ΕΤΕπ, με τη 
μακροχρόνια εμπειρία της στη χρηματοδότηση έργων υποδομής, είναι κατ’ εξοχήν 
σε θέση να μεγιστοποιήσει αυτή τη χρηματοδοτική στήριξη.
 

Στρατηγικές υποδομές –  
Κύρια επιτεύγματα το 2013

•	 6,4 δισ. ευρώ για στρατηγικά έργα µεταφορών στην Ευρώπη

•	 5,2 δισ. ευρώ για στρατηγικά ενεργειακά έργα στην Ευρώπη

•	 4,2 δισ. ευρώ για έργα ανάπλασης και αναζωογόνησης 
αστικών περιοχών στην Ευρώπη

•	 Νέα, αναθεωρηµένα κριτήρια χρηµατοδότησης στον τοµέα 
της ενέργειας 

•	 Θέσπιση αυστηρής πολιτικής για τα ορυκτά καύσιµα

•	 ύπογραφή των δύο πρώτων συµβάσεων της ΕΤΕπ στο  
πλαίσιο των οµολόγων έργου

για τη στήριξη στρατηγικών
υποδοµών στην Ευρώπη

15, 9 δισ.ευ
ρώ
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Τον Οκτώβριο 2013 η ΕΕ θέσπισε αναθεωρημένη πολιτική για τις υποδομές 
μεταφορών, που έχει σκοπό να βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία να 
αναπτυχθεί και να ευημερήσει χάρη σε αποτελεσματικές υποδομές διασύνδεσης. 

Οι μεταφορές  
σε καλή πορεία

Κ αθαρή τεχνολογία και ασφάλεια – Η χρηµατοδο-
τική µας πολιτική στον τοµέα των µεταφορών επι-
διώκει να δηµιουργήσει απτά οφέλη για τις επιχει-

ρήσεις και τους πολίτες, αλλά και για το κλίµα. 

Το 2013 το πρόγραµµα JASPERS (Κοινή βοήθεια για την υπο-
στήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες) παρείχε συµ-
βουλευτικές υπηρεσίες σε 14 κράτη µέλη της ΕΕ και τρεις 
χώρες της διεύρυνσης για την προετοιµασία έργων, ώστε 
να βελτιωθεί η απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρω-
τικών ταµείων και του Ταµείου Συνοχής της ΕΕ. Η συµβολή 
του JASPERS στην ενδυνάµωση των ικανοτήτων των εγχώ-
ριων φορέων ενισχύθηκε µε τη δηµιουργία µιας Πλατφόρ-
µας ∆ικτύωσης, που εγκαινιάστηκε επίσηµα στις Βρυξέλλες 
τον Μάρτιο 2013. Η πλατφόρµα αυτή συµπληρώνει τις συµ-
βουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει το JASPERS για έργα, 
βοηθώντας στην αντιµετώπιση οριζόντιων προβληµάτων 
που αφορούν την προετοιµασία των έργων και προάγοντας 
την ανταλλαγή γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και εµπει- 
ρίας µεταξύ των µετεχόντων στο JASPERS. 

από τη θέσπιση του JASPERS, το 2006, έχουν εγκριθεί 
310  σηµαντικά επενδυτικά σχέδια που έλαβαν βοήθεια 
µέσω του προγράµµατος. Τα σχέδια αυτά αντιπροσωπεύουν 
επενδύσεις συνολικού ύψους σχεδόν 56,4 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων 17,4 δισ. ευρώ εγκρίθηκαν στη διάρκεια του 2013.

Το 2013 η Τράπεζα υπέγραψε 

το τρίτο της δάνειο από το 1996 

προς την Lietuvos Geležinkeliai 

(LG), τη δημόσια επιχείρηση 

σιδηροδρόμων της Λιθουανίας. 

Οι επενδύσεις της ΕΤΕπ 

στηρίζουν την κατασκευή των 

διευρωπαϊκών δικτύων, αλλά 

και ταυτόχρονα συμβάλλουν 

στην ενίσχυση της ασφάλειας 

και της αποτελεσματικότητας 

και στον περιορισμό των 

εκπομπών.

Το 2013 η ΕΤΕπ χορήγησε εντός της Ευρώπης:

5,3 δισ. ευρώ για ασφαλείς οδικές υποδομές 

3,6 δισ. ευρώ για σιδηροδρομικά έργα

2,9 δισ. ευρώ για έργα αστικών μεταφορών

212 εκατ. ευρώ για ναυτιλιακές υποδομές 

511 εκατ. ευρώ για έργα εναέριων 

μεταφορών
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Η ΕΤΕπ είναι ένας από τους κορυφαίους χρηματοδότες του τομέα της ενέργειας 
στην Ευρώπη και καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, της ανταγωνιστικότητας και της αειφορίας στον 
ενεργειακό τομέα ανά την υφήλιο. 

Ενέργεια για μια 
βιώσιμη οικονομία

Τ ο 2013 υπογράψαµε δάνεια ύψους 5,2  δισ.  ευρώ 
για έργα στην Ευρώπη τα οποία ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του ενεργει-

ακού εφοδιασµού. 

Τον Μάιο η ΕΤΕπ υπέγραψε το πρώτο της 

δάνειο προς τη Δημοκρατία του Νεπάλ, 

ύψους 55 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση 

της κατασκευής και λειτουργίας του 

υδροηλεκτρικού σταθμού Tanahu, ο οποίος 

θα εξασφαλίσει καθαρή και ασφαλή 

ηλεκτροδότηση σε μια χώρα με σοβαρές 

ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ΕΤΕπ συμφώνησε να δανείσει 140 εκατ. 

ευρώ στην εταιρεία Elektrocieplownia Stalowa 

Wola, στην Πολωνία, για την κατασκευή ενός 

σύγχρονου αεριοστροβίλου συνδυασμένου 

κύκλου που θα ενισχύσει την εγχώρια 

παραγωγή ενέργειας και θα αυξήσει τον 

ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Η πιο σηµαντική εξέλιξη όσον αφορά τις δραστηριότητες 
της Τράπεζας στον ενεργειακό τοµέα το 2013 ήταν η  θέ-
σπιση, ύστερα από εκτεταµένη δηµόσια διαβούλευση, 
αναθεωρηµένων κριτηρίων χρηµατοδότησης στον το-
µέα αυτόν. Η Τράπεζα θα επικεντρώσει τις χρηµατοδοτή-
σεις της στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας, τα δίκτυα ενέργειας και τη συναφή έρευνα και 
ανάπτυξη. Τα νέα κριτήρια περιλαµβάνουν απλοποιηµένες 
κατευθυντήριες γραµµές για τη χρηµατοδότηση έργων 
ενεργειακής απόδοσης, ώστε να προωθηθεί η συγχρηµα-
τοδότηση εθνικών προγραµµάτων στον τοµέα αυτόν.

Θεσπίσαµε ένα νέο πρότυπο επιδόσεων όσον αφορά τις 
εκποµπές, το οποίο θα εφαρµόζεται σε όλα τα έργα πα-
ραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα, ώστε να απο-
κλείουµε επενδύσεις που δηµιουργούν εκποµπές διοξει-
δίου του άνθρακα πάνω από ένα επίπεδο, σύµφωνα µε τα 
όρια που έχουν θέσει η ΕΕ και τα κράτη. Το αέριο αναµένε-
ται να παραµείνει µεταβατικό καύσιµο στην πορεία προς 
ένα ενεργειακό σύστηµα χαµηλών εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα, και το πρότυπο επιδόσεων εκποµπών θα δι-
ασφαλίσει ότι δάνεια θα χορηγούνται µόνο για έργα που 
συµβάλλουν θετικά στην οικονοµική ανάπτυξη της ΕΕ και 
συµµορφούνται προς την κλιµατική πολιτική της.
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Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ανάγκες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επενδύσεις σε υποδο-
µές εν όψει των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» στους τοµείς αυτούς εκτιµώνται σε έως και 2 τρισ. 
ευρώ. Η Πρωτοβουλία Οµολόγων Έργου αποσκοπεί να 
δώσει τη δυνατότητα σε φορείς που υλοποιούν επιλέξι-
µα έργα υποδομής – κατά το πλείστον συµπράξεις δηµό-
σιου-ιδιωτικού τοµέα – να προσελκύουν πρόσθετα ιδιω-
τικά χρηµατοδοτικά κεφάλαια από θεσµικούς επενδυτές 
όπως ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταµεία.

Το 2013 ενεργοποιήθηκε η πιλοτική φάση εφαρµογής 
των οµολόγων έργου. Οι διαδικασίες χρηµατοδότησης 
για τα επιλέξιµα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2016.

Συνεργασία 
για την επιτυχία – ομόλογα έργου

Η «Πρωτοβουλία ομολόγων έργου Ευρώπη 2020» αποτελεί κοινό πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή πέρυσι. 
Σκοπός της είναι να προσελκύσει χρηματοδότηση από την κεφαλαιαγορά για 
έργα υποδομής στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το πρώτο έργο υποδομής στο Ηνωμένο Βασίλειο που επωφελήθηκε από πιστωτική 

ενίσχυση για ομόλογα έργου ήταν το καλώδιο σύνδεσης του υπεράκτιου αιολικού 

πάρκου Greater Gabbard. Για τη χρηματοδότηση του έργου εκδόθηκαν ομόλογα 

συνολικής αξίας 305 λιρών Αγγλίας και η ΕΤΕπ χορήγησε εγγύηση ύψους 45,8 εκατ. 

λιρών Αγγλίας ως πιστωτική στήριξη.

Η δοκιµαστική αυτή φάση χρηµατοδοτείται µε πόρους 
ύψους 230 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισµό της ΕΕ, 
από αχρησιµοποίητα κονδύλια υφιστάµενων προγραµ-
µάτων. αυτό αναµένεται ότι θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να 
χρηµατοδοτήσει έργα υποδοµής ύψους άνω των 4 δισ. 
ευρώ στους τρεις προαναφερόµενους τοµείς. Τα δύο 
πρώτα έργα που χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας οµολόγων έργου (στην ισπανία και στο 
Ηνωµένο Βασίλειο) απέδειξαν όχι µόνο τις δυνατότητες 
της αγοράς, αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από τη 
συµµετοχή της ΕΤΕπ όσον αφορά την τιµολόγηση και 
την υλοποίηση µεγάλων κεφαλαιακών επενδύσεων.
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Έξυπνες πόλεις –  
ο χώρος όπου ζούμε

Το 53% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές, στην δε 
Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 75%. Έως το 2030 σε πολλές 
χώρες οι πόλεις θεωρείται πιθανό να συγκεντρώνουν το 90% του συνολικού 
πληθυσμού. Οι πόλεις, ο νέος φυσικός μας χώρος, πρέπει να γίνουν εξυπνότερες 
για να αντιμετωπίσουν αυτή τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τους. 

Το 2013 η ΕΤΕπ επένδυσε περίπου 

4,2 δισ. ευρώ σε έργα αστικής 

ανάπτυξης και αναζωογόνησης αστικών 

περιοχών και έργα στον τομέα της υγείας. 

Στη διάρκεια του έτους η Τράπεζα συνέβαλε 

στη χρηματοδότηση της κατασκευής ή 

αναβάθμισης:

Στο πλαίσιο του JESSICA δημιουργήθηκε το North 

West Evergreen Fund, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

ταμείο αστικής ανάπτυξης που ειδικεύεται 

στην επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων 

εγκαταστάσεων, τη διαμόρφωση νέων ωφέλιμων 

χώρων και την ανακαίνιση χώρων που ήταν 

ακατάλληλοι για χρήση, με σκοπό τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας. 

Τον Ιούνιο στηρίξαμε τη δημιουργία οικονο-

μικά προσιτών κατοικιών σε κοινότητες της 

υποσαχάριας Αφρικής με ένα δάνειο ύψους 

15 εκατ. ευρώ προς τον αναπτυξιακό χρηματο-

δοτικό οργανισμό Shelter Afrique. Με τα κεφά-

λαια της ΕΤΕπ ο οργανισμός αυτός θα χορηγήσει 

δάνεια προς τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες 

για την ανέγερση κατάλληλων και οικονομικά 

προσιτών οικιστικών συγκροτημάτων που θα 

υποστηρίζονται από δίκτυο ύδρευσης, αποχέ-

τευσης, ηλεκτροδότησης και οδικό δίκτυο.

Τ ο πρόγραµµα JESSICA (Κοινή ευρωπαϊκή υποστή-
ριξη για βιώσιµες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) 
συνδυάζει την τεχνογνωσία και τη χρηµατοδοτική 

ισχύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της Τράπε-
ζας ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης. Μέσω της 
δηµιουργίας ταµείων αστικής ανάπτυξης, το JESSICA βο-
ηθά τις αρµόδιες αρχές να χρησιµοποιούν τα κονδύλια 
των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να 
αποφέρουν έσοδα. Μέχρι το τέλος του 2013 το JESSICA 
είχε υπογράψει συµβάσεις συνολικού ύψους 1,76  δισ. 
ευρώ για τη δηµιουργία 18  ταµείων χαρτοφυλακίου. 
Επιπλέον, δηµιουργήθηκαν 42  ταµεία αστικής ανάπτυ-
ξης µε ύψος κεφαλαίων 1,56 δισ. ευρώ και ανατέθηκαν 
82 μελέτες αξιολόγησης.

7 έργων μετρό 

2 έργων αστικών σιδηροδρόμων

5 έργων τραμ

2 έργων ελαφρών σιδηροδρόμων 

4 αστικών οδικών δικτύων
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Αειφορική συμπεριφορά
για την προστασία του κλίματος

Τ ο 2013 οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ στον τοµέα της 
δράσης για το κλίµα σηµείωσαν µεγάλη πρόοδο. 
Τα κλιµατικά έργα αντιπροσώπευαν το 27% του συ-

νολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεών µας, πράγµα που 
αντικατοπτρίζει την πεποίθησή µας ότι η  θεώρηση της 
κλιµατικής αλλαγής υπό οικονοµικό και κοινωνικό πρί-
σµα µπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση διατηρήσιµης 
ανάπτυξης και απασχόλησης. 

Η Τράπεζα εξέδωσε ∆ήλωση κλιµατικής πολιτικής, 
στην οποία περιγράφει τους στόχους και τις θέσεις της 
όσον αφορά τη δράση για το κλίµα. Επιπλέον, αναθεώ-
ρησε το Περιβαλλοντικό και κοινωνικό εγχειρίδιό της, 
επαναβεβαιώνοντας τη δέσµευσή της να λαµβάνει 
υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές σε 
όλα τα έργα που χρηµατοδοτεί, προς όφελος των αν-
θρώπων, του πλανήτη και της κερδοφορίας.

Αειφορική συµπεριφορά για 
την προστασία του κλίµατος 
 
Οι επιστημονικές αποδείξεις της κλιματικής αλλαγής δεν αφήνουν περιθώρια 
αμφιβολίας – η αυξανόμενη συχνότητα των φυσικών καταστροφών, η άνοδος της 
θερμοκρασίας και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι μερικές μόνο από τις 
ενδείξεις. Όλα αυτά τα φαινόμενα δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους για την 
οικονομική ανάπτυξη, ιδίως από την άποψη του επισιτισμού και του νερού. Η ΕΤΕπ 
είναι ένας από τους σημαντικότερους χρηματοδότες στον κλιματικό τομέα, 
στηρίζοντας μια παγκόσμια ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και ανθεκτική 
στην κλιματική αλλαγή και προσελκύοντας χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις που 
προάγουν τη δράση για το κλίμα. 

∆ράση για το κλίµα – Κύρια 
επιτεύγµατα το 2013

•	 Τα κλιµατικά έργα αντιπροσωπεύουν το 27% του χαρτο-
φυλακίου χορηγήσεων της ΕΤΕπ

•	 214 εκατ. ευρώ για καινοτόµο χρηµατοδότηση της κλιµα-
τικής δράσης µέσω επτά κλιµατικών ταµείων

•	 Εκδόσεις Οµολόγων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης  
ύψους-ρεκόρ: 1,4 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους

•	 Η ΕΤΕπ εκδίδει ∆ήλωση κλιµατικής πολιτικής

•	 αναθεώρηση του Περιβαλλοντικού και κοινωνικού 
εγχειριδίου

για τη στήριξη της δράσης για 
το κλίµα παγκοσµίως

19δισ. ευ
ρώ
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Κατά την αξιολόγηση κάθε επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλεται στην ΕΤΕπ για 
χρηματοδότηση λαμβάνονται υπόψη τόσο οι περιβαλλοντικές όσο και οι 
κοινωνικές πτυχές. Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων και τον 
μετριασμό των συναφών κινδύνων η Τράπεζα εφαρμόζει δέκα περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά βοηθούν τους πελάτες μας να 
βελτιώνουν τις επιδόσεις τους εφαρμόζοντας χρηστές περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές πρακτικές, διαφάνεια και λογοδοσία.

Η ΕΤΕπ είναι ο µόνος διεθνής χρηµατοπιστωτικός 
οργανισµός που έχει θεσπίσει τέτοια περιβαλλο-
ντικά και κοινωνικά κριτήρια. Σε ορισµένες περι- 

πτώσεις, τα πρότυπά µας είναι αυστηρότερα από τις 
απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της ΕΕ, συµπεριλαµ-
βανοµένων εκείνων που αφορούν τη βιοποικιλότητα. 
Με την αναθεώρηση του Περιβαλλοντικού και κοινω-
νικού εγχειριδίου διατυπώθηκε σαφέστερα η θέση µας 
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα εργα- 
σιακά πρότυπα.

Όσον αφορά την πρωτοβουλία της Τράπεζας για τη µέ-
τρηση του ενεργειακού αποτυπώµατος των έργων που 
χρηµατοδοτεί, υπολογίζουµε και δηµοσιεύουµε τις εκ-
ποµπές αερίων θερµοκηπίου από τα έργα που αναµέ-
νεται να έχουν υψηλές εκποµπές, δηλαδή εκποµπές 
που υπερβαίνουν τουλάχιστον ένα από τα εξής δύο 
όρια:

•		απόλυτες	εκποµπές	(πραγµατικές	εκποµπές	του	έργου)	
> 100 000 t ισοδ. CO2 ετησίως για ένα τυπικό έτος λει-
τουργίας του έργου

και/ή

•		σχετικές	εκποµπές	 (εκτιµώµενη	αύξηση	ή	µείωση	των	
εκποµπών σε σύγκριση µε τις αναµενόµενες από την 
εναλλακτική λύση > 20 000 t ισοδ. CO2 ετησίως. 

Συνεκτίμηση της 
κλιματικής διάστασης

Η προστασία της φύσης και της άγριας χλωρο-

πανίδας έχει ύψιστη σημασία για το κλίμα. Το 

2013 υπογράψαμε δανειακή σύμβαση ύψους 

72,24 εκατ. ευρώ για το αιολικό πάρκο Tafila 

στην Ιορδανία, το οποίο θα κατασκευαστεί 

κατά μήκος του άξονα διέλευσης αποδημητι-

κών πτηνών στην ανατολική Αφρική. Οι περι-

βαλλοντολόγοι της Τράπεζας συνεργάστηκαν 

με τον φορέα υλοποίησης του έργου για την 

εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης, 

ώστε να προσαρμοστεί η λειτουργία του αιολι-

κού πάρκου στις ανάγκες προστασίας των απο-

δημητικών πτηνών. 

Η ΕΤΕπ στηρίζει κλιματικά έργα που έχουν θετικές κοινωνικές επιπτώσεις και, 

ως εκ τούτου, ευρύτερες ευεργετικές συνέπειες. Ένα δάνειο ύψους 60 εκατ. 

ευρώ χορηγήθηκε σε ένα έργο ύδρευσης και αποχέτευσης στη Νικαράγουα, 

το οποίο θα συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης και στη βελτίωση της 

ποιότητας του νερού που παρέχεται στον πληθυσμό. 

Κεντρικό στοιχείο της προσέγγισής µας όσον αφορά 
το ενεργειακό αποτύπωµα είναι οι απόλυτες εκποµπές 
κάθε έργου. Παρότι αξιολογούµε και γνωστοποιούµε 
τις µειώσεις και αυξήσεις εκποµπών, οι οποίες αποτε-
λούν σηµαντικό δείκτη των εκποµπών σε σύγκριση µε 
άλλες τεχνολογίες ή έργα, θεωρούµε ότι οι απόλυτες 
εκποµπές ενός έργου είναι θεµελιώδες στοιχείο, διότι 
αυτές είναι που τελικά επηρεάζουν το κλίµα. Τα αποτε-
λέσµατα της αξιολόγησης του ενεργειακού αποτυπώ-
µατος που διενέργησε η ΕΤΕπ το 2013 παρουσιάζονται 
στην έκθεση αειφορίας της Τράπεζας για το 2013.



272013 Έκθεση δραστηριοτήτων

Αειφορική συμπεριφορά
για την προστασία του κλίματος

Στο επίκεντρο της απάντησης στην κλιματική αλλαγή βρίσκεται η ανάγκη 
μείωσης των εκπομπών. Χωρίς ενέργειες μετριασμού, οι θερμοκρασίες στον 
πλανήτη μπορεί να αυξηθούν έως και κατά 6,4 C μέχρι το τέλος του αιώνα. Για να 
ευδοκιμήσουν τα έργα που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
απαιτούνται κίνητρα – συχνά πολιτικά ή οικονομικά – και καινοτομία. 

Η ΕΤΕπ ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις απαι-
τήσεις. Ως η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στηρίζει την πολιτική της ΕΕ η οποία δίνει προ-

τεραιότητα στα έργα µετριασµού της κλιµατικής αλλα-
γής σε σχέση µε εναλλακτικά έργα που δεν πληρούν 
προδιαγραφές αειφορίας. ∆ρώντας ως καταλύτης για 
βιώσιµες χρηµατοδοτήσεις, ενθαρρύνουµε τη διοχέ-
τευση κεφαλαίων σε έργα µετριασµού. Και ως ένας από 
τους κορυφαίους στον κόσµο χρηµατοδότες της καινο-
τοµίας, στηρίζουµε την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχµής 
για να δώσουµε ώθηση στον τοµέα αυτόν.

Το 2013 διαθέσαµε 17,8 δισ. για έργα µετριασµού της 
κλιµατικής αλλαγής. 

Αναχαίτιση της
περαιτέρω υποβάθμισης

Η ΕΤΕπ χρηματοδότησε το υπεράκτιο αιολικό 

πάρκο Butendiek στη Γερμανία με δάνειο ύψους 

450 εκατ. ευρώ. Με 80 αεριοστροβίλους, το  

φιλόδοξο αυτό έργο προϋπολογισμού  

1,4 δισ. ευρώ θα έχει συνολική ισχύ παραγωγής 

288 MW. Το έργο αυτό μας έδωσε την ευκαιρία 

να χρηματοδοτήσουμε μια αναδυόμενη  

τεχνολογία στον τομέα των ανανεώσιμων  

πηγών ενέργειας και να προωθήσουμε τους  

στόχους της ΕΕ και της Γερμανίας όσον  

αφορά τον τομέα αυτόν.

Μετριασµός  της κλιµατικής αλλαγής
17,8 δισ. ευρώ

	 ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 6,4
	 Ενεργειακή απόδοση 2,2
	 Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία 2,5
	 Βιώσιµες µεταφορές 6,2
	 Λοιπά 0,5

Τον Οκτώβριο εγκαινιάστηκε στο Μετς της 

Γαλλίας το Mettis, δίκτυο λεωφορειοδρόμων 

με πολύ οικονομικά λεωφορεία, το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε από την ΕΤΕπ με 

80 εκατ. ευρώ. Τα νέα λεωφορεία θα μειώσουν 

τις εκπομπές CO
2 κατά 1,53 τόνους κατά μέσο 

όρο ανά συνήθη εργάσιμη ημέρα και κατά 

374 τόνους ετησίως. 
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Έ να από τα κύρια χαρακτηριστικά της στρατηγικής 
της ΕΕ για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλα-
γή, που θεσπίστηκε τον απρίλιο 2013, είναι η έµ-

φαση στον συντονισµό των προσπαθειών και την ανταλ-
λαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών. Η ΕΤΕπ 
βλέπει την κλιµατική µέσα από ένα παγκόσµιο πρίσµα 
και υποστηρίζει ενεργά αυτή την προσέγγιση. Το 2013 
τα δάνεια της ΕΤΕπ στον τοµέα της προσαρµογής αντα-
ποκρίνονταν στη µακροπρόθεσµη στρατηγική της, στη-
ρίζοντας µεγάλα έργα, που έχουν θετική επίδραση και 
πέρα από τον χρονικό ορίζοντα της χρηµατοδότησής 
τους από την Τράπεζα.

Το 2013 διαθέσαµε 1,2 δισ. για έργα προσαρµογής στην 
κλιµατική αλλαγή.

Προσαρμογή και 
ανθεκτικότητα

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ευρύ φάσμα 
οικονομικών τομέων. Αν και ορισμένες επιπτώσεις μπορούν να περιοριστούν 
χάρη στις προσπάθειες μετριασμού, η κλιματική αλλαγή είναι πλέον σε κάποιο 
βαθμό αναπόφευκτη. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή είναι βασικό στοιχείο της 
δράσης για το κλίμα.

Η τράπεζα της ΕΕ χορήγησε δεύτερο 

δάνειο, ύψους 450 εκατ. ευρώ, σε ένα από 

τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα της 

Γερμανίας: την αποκατάσταση του ποταμού 

Έμσερ, στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία. 

Με το δάνειο αυτό συγχρηματοδοτούμε 

το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας 

Emschergenossenschaft για την περίοδο 2014-

2016, το οποίο έχει σκοπό να αναστρέψει την 

υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος που 

προκάλεσε η μακροχρόνια παρουσία βαριάς 

βιομηχανίας. Το πρόγραμμα επιδρά επίσης 

θετικά στην απασχόληση, εξασφαλίζοντας 

3 700 θέσεις εργασίας στην περιοχή.

Τον Δεκέμβριο ένα δεύτερο δάνειο, ύψους 

150 εκατ. ευρώ, στην Τουρκία επιβεβαίωσε τη 

στήριξή μας στην αποκατάσταση δασών, τη 

δάσωση και την πρόληψη της διάβρωσης του 

εδάφους στη χώρα. Εκτός από την περιβαλλο-

ντική του αξία, το έργο που χρηματοδοτήσαμε 

δημιούργησε 6 500 θέσεις απασχόλησης για 

τους κατοίκους της υπαίθρου. Η αποκατάστα-

ση των δασών βοηθά επιπλέον να καλυφθούν 

ενεργειακές ανάγκες σε περιοχές όπου η υλο-

τομία αποτελεί βασική πηγή ενέργειας.
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Καινοτόμα χρηματοδοτικά προϊόντα 
για το κλίμα

Εκτός από τα πιο παραδοσιακά χρηματοδοτικά προϊόντα, η ΕΤΕπ προσφέρει 
στον τομέα της δράσης για το κλίμα μια σειρά καινοτόμων χρηματοδοτικών 
εργαλείων, καθώς και τεχνικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες.

Τ ο 2013 η Τράπεζα στήριξε µε 214 εκατ. ευρώ  
επτά οµολογιακά και µετοχικά επενδυτικά κεφά-
λαια που ειδικεύονται στον κλιµατικό τοµέα. Πα-

ράλληλα, εξακολούθησε να διαχειρίζεται άλλα επεν-
δυτικά κεφάλαια/ταµεία και πρωτοβουλίες υψηλής 
στρατηγικής σηµασίας, µεταξύ των οποίων το Παγκό-
σµιο Ταµείο Ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (GEEREF), το οποίο δραστηριοποιεί-
ται σε παγκόσµια κλίµακα παρέχοντας επιχειρηµατικά 
κεφάλαια µέσω ιδιωτικών επενδύσεων για έργα ενερ-
γειακής απόδοσης και ανανεώσιµων πηγών ενέργει-
ας σε αναπτυσσόµενες χώρες και σε υπό µετάβαση 
οικονοµίες. Το GEEREF θα εισέλθει σε νέο στάδιο της 
εξέλιξης του το 2014, µε την πρώτη εισροή ιδιωτικών 
κεφαλαίων.

Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας επένδυση, ύψους 15 εκατ. 

ευρώ, σε ένα ταμείο REDD+ στο πλαίσιο του Προγράμματος των 

Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλω-

ση και την υποβάθμιση των δασών, το οποίο βασίζεται στην αγο-

ρά και αποσκοπεί στην προστασία των δασών και τη στήριξη του 

ρόλου τους στις στρατηγικές για τον μετριασμό της κλιματικής αλ-

λαγής δίνοντας οικονομικά κίνητρα για τη διατήρηση των δασών. 

Το ταμείο Althelia θα επενδύσει σε περίπου 20 έργα ανά την υφή-

λιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική. 

Η Τράπεζα υπέγραψε επίσης μια μικρή αλλά σημαντική επένδυση 

στο επενδυτικό κεφάλαιο EcoEnterprises II, το οποίο ειδικεύεται 

στον τομέα της βιοποικιλότητας. Διαθέσαμε 6 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 

στο κεφάλαιο αυτό, το οποίο παρέχει υβριδική και κεφαλαιακή 

χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη βιοποι-

κιλότητα μέσω της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων. Το 

κεφάλαιο θα επικεντρώσει τη δραστηριότητά του στη Λατινική 

Αμερική, η οποία περιλαμβάνει μερικές από τις πλουσιότερες σε 

βιοποικιλότητα περιοχές του κόσμου.

Το 2013 η ΕΤΕπ δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά 
στη χρηµατοδότηση της αειφόρου γεωργίας. Η  
εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίστηκε στις χρηµατοδο-
τήσεις της στον κλιµατικό τοµέα, µεγάλο µέρος των 
οποίων αφορούσε επενδυτικά κεφάλαια που ειδικεύ-
ονται στη δασοπονία και τη βιοποικιλότητα.

Οι συνεργασίες είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντικές 
για την προώθηση της καινοτοµίας στην κλιµατική  
χρηµατοδότηση. Συνεργαζόµαστε µε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την ανάπτυξη µιας σειράς χρηµατοδο-
τικών µηχανισµών για τον κλιµατικό τοµέα. αναπτύσ-
σουµε επίσης συνεργασίες µε διεθνή χρηµατοπιστωτι-
κά ιδρύµατα και σχήµατα, όπως π.χ. µε το Πρόγραµµα 
των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) για 
να αυξήσουµε τη συµβολή µας στην πρωτοβουλία  
«αειφόρος Ενέργεια για Όλους» (SE4All).



EE 
Συνολικός όγκος χορηγήσεων 64 δισ. ευρώ

ανάπτυξη και απασχόληση – εφοδιασµός των 
νέων της Ευρώπης µε δεξιότητες για το µέλλον 
 
 
ΕΖΕΣ και χώρες της διεύρυνσης

Συνολικός όγκος χορηγήσεων 3,1 δισ. ευρώ 

Σηµαντική επένδυση της ΕΤΕπ γίνεται 
πραγµατικότητα µε τα εγκαίνια της σήραγγας του 
Βοσπόρου
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Τόνωση της ανάπτυξης στην 
ΕΕ και πέραν των συνόρων της
 
Η ΕΤΕ δραστηριοποιείται σε 160 περίπου χώρες ανά την υφήλιο. 
Κατά τη διάρκεια της κρίσης η ΕΤΕπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ειδικής 
στήριξης στις χώρες και τις περιφέρειες της ΕΕ-28 που έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, αξιοποιώντας την αυξημένη δανειοδοτική της 
ικανότητα κατόπιν της διευρυμένης εντολής που έλαβε από το Συμβούλιο των 
Διοικητών της – δηλ. τα κράτη μέλη. Παράλληλα, με τη χορήγηση δανείων  
εκτός ΕΕ, η ΕΤΕπ στηρίζει τις εξωτερικές προτεραιότητες της ΕΕ με  
μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Τα δάνεια αυτά αφορούν κυρίως την  
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τις κοινωνικές και οικονομικές  
υποδομές, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τις  
ξένες άμεσες επενδύσεις.



Ανατολικοί γείτονες, Κεντρική Ασία και Ρωσία

Συνολικός όγκος χορηγήσεων 1,8 δισ. ευρώ

Η ΕΤΕπ συνδιοργάνωσε διάσκεψη στο πλαίσιο 
της ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, µε θέµα τις 
πολιτικές και επιχειρηµατικές σχέσεις µε την ΕΕ

FEMIP 

Συνολικός όγκος χορηγήσεων 583 εκατ. ευρώ 

Συνεχιζόµενη στήριξη για την ανάπτυξη του 
εγχώριου ιδιωτικού τοµέα στη Μεσόγειο κατά τη 
διάρκεια της πολιτικής κρίσης

Ασία και Λατινική Αµερική

Συνολικός όγκος χορηγήσεων 1,2 δισ. ευρώ

Το 2012 υπογραφή συµφωνίας µε το Νεπάλ για 
µελλοντική δραστηριοποίηση της ΕΤΕπ· το 2013 
πρώτο δάνειο στο Νεπάλ για την προαγωγή της 
αειφόρου ενέργειας

ΑΚΕ, ΥΧΕ και ∆ηµοκρατία της Νότιας Αφρικής 

Συνολικός όγκος χορηγήσεων 998 εκατ. ευρώ

Η ΕΤΕπ συµπληρώνει 50 χρόνια δραστηριότητας 
στις χώρες αΚΕ
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Τόνωση της ανάπτυξης εντός  
και εκτός ΕΕ



Ο ι µέτοχοι της ΕΤΕπ είναι τα 28 κράτη µέλη της ΕΕ. 
Το µερίδιο συµµετοχής κάθε χώρας στο κεφά-
λαιο της Τράπεζας είναι ανάλογο προς τη σχετι-

κή βαρύτητα της οικονοµίας της στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση κατά τη στιγµή της προσχώρησής της. Συνεπώς, η 
ΕΤΕπ είναι τελικώς υπόλογη στις κυβερνήσεις των κρα-
τών µελών.

Ωστόσο, η ΕΤΕπ είναι οικονοµικά αυτόνοµη και χρηµα-
τοδοτεί τις δραστηριότητές της µέσω δανεισµού από τις 
διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η οικονοµική ισχύς της ΕΤΕπ 
απορρέει από την ποιότητα του ενεργητικού της, την 
ισχυρή στήριξη από τους µετόχους της, τη χρηστή δια-
κυβέρνησή της, τη συνετή διαχείριση των κινδύνων που 
εφαρµόζει, τη διαρκή κερδοφορία της και την υψηλή 
της ρευστότητα. 

Στο τέλος του 2013 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκει-
ας της Τράπεζας είχε βελτιωθεί στο 28,7% έναντι 23,1% 
στην αρχή του έτους, κυρίως λόγω της καταβολής κε-
φαλαίου από τους µετόχους. Η καταβολή αυτή πραγµα-
τοποιήθηκε σε συνέχεια της ιστορικής απόφασης που 
έλαβαν οι µέτοχοι της Τράπεζας το 2012, να διπλασιά-

Στήριγµα των δραστηριοτήτων 
η οικονοµική ισχύς
 
Η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειστής και δανειολήπτης στον κόσμο. 
Το 2013 η Τράπεζα άντλησε από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές 72 δισ. ευρώ. 
Χρησιμοποιούμε την οικονομική μας ισχύ για να δανειζόμαστε κεφάλαια με 
ευνοϊκούς όρους και μετακυλίουμε αυτό το όφελος σε οικονομικώς βιώσιμα έργα 
που προάγουν τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ.
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Κατανοµή των εκδόσεων 
οµολόγων της ΕΤΕπ κατά 
περιοχή:

	 Ευρώπη 63%
	 ασία 27%
	 αµερικανική Ήπειρος 7%
	 Μέση ανατολή και αφρική 3%



σουν σχεδόν το καταβεβληµένο της κεφάλαιο µε αύξη-
ση κεφαλαίου κατά 10 δισ. ευρώ, πράγµα που επιτρέπει 
τη χορήγηση πρόσθετων χρηµατοδοτήσεων συνολικού 
ύψους έως 60 δισ. ευρώ επί µία τριετία, για τη στήριξη 
µιας συντονισµένης απάντησης της ΕΕ στην κρίση.

Η ποιότητα του ενεργητικού διατηρήθηκε σε υψηλό 
επίπεδο, µε σχεδόν µηδενικό ποσοστό αποµειωµένων 
δανείων επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου δανείων 
(0,2%) στο τέλος του έτους. Το καθαρό ετήσιο πλεόνα-
σµα ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ, ύψος παρεµφερές µε εκεί-
νο του προηγούµενου έτους.

Χάρη σε όλα αυτά τα εύρωστα οικονοµικά µεγέθη, 
η ΕΤΕπ εξακολουθεί να έχει εξαίρετη πιστοληπτική αξι-
ολόγηση και είναι σε θέση να αντλεί πόρους µε πολύ ελ-
κυστικούς όρους. Καθώς δεν επιδιώκει µεγιστοποίηση 
του κέρδους της, η Τράπεζα µετακυλίει αυτούς τους πλε-
ονεκτικούς όρους στους δανειολήπτες της.

Το 2013 η δανειοληπτική δραστηριότητα της Τρά-
πεζας ήταν έντονη. Το πρόγραµµα δανεισµού ύψους 

Το µεγαλύτερο «πράσινο» οµολογιακό δάνειο στον κόσµο
Τον ιούλιο η ΕΤΕπ πραγµατοποίησε µια έκδοση Οµολόγων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ύψους 
650 εκατ. ευρώ – τη µεγαλύτερη στην ιστορία της. Το δάνειο αυτό αυξήθηκε στη συνέχεια, φθάνοντας 
στα 1,15 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους και αποτελώντας έτσι το µεγαλύτερο οµολογιακό δάνειο από 
υπερεθνικό εκδότη στην αγορά πράσινων οµολόγων. Η οµολογιακή αυτή έκδοση είχε υψηλή ζήτηση 
από ευρύ φάσµα επενδυτών, οι οποίοι προσελκύστηκαν από τις αειφορικές πτυχές της, και συνέβαλε 
στην ανάπτυξη της αγοράς κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων. 

70  δισ.  ευρώ ολοκληρώθηκε στο τέλος Οκτωβρίου. 
Ωστόσο, η  Τράπεζα εξακολούθησε να δραστηριοποιεί-
ται στην αγορά έως το τέλος του έτους, υλοποιώντας ένα 
από τα µεγαλύτερα δανειοληπτικά προγράµµατα στην 
ιστορία της – 72,1 δισ. ευρώ. 

Η Τράπεζα αντλεί κεφάλαια σε παγκόσµια κλίµακα, προ-
σελκύοντας επενδύσεις τόσο από την ΕΕ όσο και από 
χώρες εκτός ΕΕ και, ως εκ τούτου, συµβάλλει σηµαντικά 
στη διοχέτευση επενδύσεων προς την ΕΕ.

Το 2013 ήταν επίσης σηµαντική χρονιά για τα Οµόλο-
γα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, τα οποία είναι 
ένα κοινωνικά υπεύθυνο επενδυτικό προϊόν προσαρ-
µοσµένο στις ανάγκες των επενδυτών. Τα κεφάλαια που 
αντλούνται µέσω αυτών των οµολόγων προορίζονται 
αποκλειστικά για εκταµιεύσεις δανείων της ΕΤΕπ προς 
κλιµατικά έργα στους τοµείς των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία προ-
άγουν τον στόχο της ΕΕ για µια ανάπτυξη µε χαµηλές εκ-
ποµπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλι-
µατική αλλαγή σε παγκόσµιο επίπεδο.
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Στήριγμα των δραστηριοτήτων
η οικονομική ισχύς



Η ΕΤΕπ είναι ταυτόχρονα οργανισµός της ΕΕ, υπό-
λογος στα κράτη µέλη, και τράπεζα που εφαρ-
µόζει τις βέλτιστες πρακτικές του δηµόσιου και 

του ιδιωτικού τοµέα όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, 
τη διαχείριση και τους µηχανισµούς ελέγχου. Η Τράπε-
ζα διαθέτει τρία αποφασιστικά όργανα: το Συµβούλιο 
των ∆ιοικητών, σε επίπεδο υπουργών, το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο, του οποίου τα µέλη ορίζονται από κάθε κράτος  
µέλος και δεν απασχολούνται πλήρως στην Τράπεζα, και τη 
∆ιευθύνουσα Επιτροπή, το πλήρως απασχολούµενο στην 
Τράπεζα  αποφασιστικό όργανο, του οποίου προεδρεύει ο  
Πρόεδρος της ΕΤΕπ. Ο εσωτερικός έλεγχος των δραστηρι-
οτήτων της ΕΤΕπ διενεργείται από ανεξάρτητη Ελεγκτική 
Επιτροπή. 

Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών αποτελείται από υπουργούς 
οριζόµενους από τα 28 κράτη µέλη (συνήθως τους ύπουρ-
γούς Οικονοµικών). Συνεδριάζοντας µία φορά τον χρόνο, 
ορίζει τις γενικές κατευθύνσεις σχετικά µε την πιστωτική 
πολιτική της Τράπεζας και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισµό 
και τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. αποφασίζει επί-
σης για τις αυξήσεις κεφαλαίου και για τη συµµετοχή της 
Τράπεζας σε χρηµατοδοτικές πράξεις εκτός ΕΕ. Τέλος,  
διορίζει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της ∆ιευθύ- 
νουσας Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το όργανο που έχει τον 
τελικό λόγο σε ό,τι αφορά όλα τα δάνεια, τα δανειολη-
πτικά προγράµµατα και άλλα χρηµατοδοτικά θέµατα, 

Δομή διακυβέρνησης της ΕΤΕπ:

∆ιακυβέρνηση της ΕΤΕπ
 
Η ΕΤΕπ είναι δημόσια τράπεζα που ανήκει στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Η δομή 
διακυβέρνησής της εξασφαλίζει τη λογοδοσία της, την ορθή διαχείρισή της και την 
αποτελεσματικότητά της στην προαγωγή αειφόρου ανάπτυξης και απασχόλησης 
μέσα από όλες τις δραστηριότητές της.
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 Μέτοχοι Τα 28 κράτη µέλη της ΕΕ

 Συμβούλιο των Διοικητών  ύπουργοί των κρατών µελών

 Διοικητικό Συμβούλιο

 Διευθύνουσα Επιτροπή 
 Ελεγκτική Επιτροπή 

- Πρόεδρος
- 8 αντιπρόεδροι

Τα µέλη του ορίζονται 
από τα κράτη µέλη



όπως η έκδοση εγγυήσεων. Συνεδριάζει δέκα φορές τον 
χρόνο και διασφαλίζει ότι η διαχείριση της Τράπεζας 
ασκείται ορθά και σύµφωνα µε τις Συνθήκες της ΕΕ και 
το καταστατικό της Τράπεζας και µε τις γενικές οδηγίες 
του Συµβουλίου των ∆ιοικητών.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 29 τακτικά 
µέλη (κάθε κράτος µέλος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορί-
ζουν από ένα µέλος) και 19 αναπληρωµατικά µέλη. Επι-
πλέον, για να διευρύνει το πεδίο της εµπειρογνωσίας του 
σε ορισµένους τοµείς, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί 
να εκλέγει έξι εµπειρογνώµονες (τρεις ως µέλη και τρεις 
ως αναπληρωτές), οι οποίοι συµµετέχουν στις συνεδρι-
άσεις του ως σύµβουλοι, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Εκτός 
αντίθετων διατάξεων του καταστατικού, οι αποφάσεις 
λαµβάνονται µε τουλάχιστον το ένα τρίτο των µελών 
που έχουν δικαίωµα ψήφου και αντιπροσωπεύουν του-
λάχιστον το 50% του αναληφθέντος κεφαλαίου. Ο Πρόε-
δρος της Τράπεζας, κ. Werner Hoyer, προεδρεύει του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Η ∆ιευθύνουσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο 
της ΕΤΕπ, του οποίου τα µέλη απασχολούνται πλήρως 
στην Τράπεζα. ∆ιασφαλίζει τη διαχείριση των τρεχουσών 
υποθέσεων της Τράπεζας, προετοιµάζει τις αποφάσεις 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διασφαλίζει την εκτέ-
λεση των αποφάσεων αυτών. Συνεδριάζει µία φορά την 
εβδοµάδα. Η ∆ιευθύνουσα Επιτροπή εργάζεται υπό την 
εποπτεία του Προέδρου της Τράπεζας και υπό τον έλεγχο 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα υπόλοιπα οκτώ µέλη της 
είναι οι αντιπρόεδροι της ΕΤΕπ. Τα µέλη της διορίζονται 
για ανανεώσιµη θητεία µέχρι έξι ετών και ευθύνονται µό-
νον έναντι της Τράπεζας. Οι τέσσερις µεγαλύτεροι µέτο-
χοι – Γαλλία, Γερµανία, ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο – δια-
θέτουν µόνιµη έδρα στη ∆ιευθύνουσα Επιτροπή. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι ανεξάρτητο όργανο και λο-
γοδοτεί απευθείας στο Συµβούλιο των ∆ιοικητών. Είναι 
υπεύθυνη για τον έλεγχο των λογαριασµών της Τρά-
πεζας και ελέγχει ότι οι δραστηριότητες της Τράπεζας 
είναι σύµφωνες προς τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτι-
κές. Οι δηλώσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλο-
νται στο Συµβούλιο των ∆ιοικητών µαζί µε την ετήσια 
έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Ελεγκτική Επι-
τροπή αποτελείται από έξι µέλη, τα οποία διορίζονται 
για µη ανανεώσιµη θητεία έξι συνεχόµενων οικονοµι-
κών ετών. 

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) είναι µέλος 
του Οµίλου ΕΤΕπ. Μέτοχοι του ΕΤαΕ είναι η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα 
ευρύ φάσµα δηµόσιων και ιδιωτικών τραπεζών και χρη-
µατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Ταµείου αποτελείται από επτά µέλη, στα οποία πε-
ριλαµβάνονται δύο αντιπρόεδροι της ΕΤΕπ: ο κ. Dario 
Scannapieco (Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
του ΕΤαΕ) και ο κ. Pim Van Ballekom.

Τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής (από αριστερά προς δεξιά): Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner 

Hoyer, Jonathan Taylor, Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer και Mihai Tănăsescu.
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Διακυβέρνηση
της ΕΤΕπ
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Τυπώθηκε από την Imprimerie Centrale, σε χαρτί MagnoSatin, με μελάνες που έχουν ως βάση φυτικά έλαια. Το χαρτί 
είναι πιστοποιημένο 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).
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Ο Όμιλος ΕΤΕπ αποτελείται από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.
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