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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο 
χρηματοδοτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαστε ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειστής στον 
κόσμο και ο σημαντικότερος χρηματοδότης της δράσης 

για το κλίμα.

Στηρίζουμε την οικονομία, δημιουργούμε θέσεις 
απασχόλησης και προάγουμε την ισότητα.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει δύο μέλη: την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το ΕΤαΕ ειδικεύεται στη 
χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Μέσα από αυτές τις σελίδες ανακαλύψτε έναν από τους 
πλέον επιτυχημένους αναπτυξιακούς οργανισμούς  

στον κόσμο.



Χάρη στις χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας, 290 εκατομμύρια επιβάτες 
επωφελήθηκαν από καλύτερες συγκοινωνίες το 2018.
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230 000 000 000 € επενδύσεις στηρίχθηκαν από 
τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ

64 190 000 000 € χρηματοδοτήσεις του  
Ομίλου ΕΤΕπ1 

60 000 000 000 € αντλήθηκαν από τις διεθνείς 
αγορές ομολόγων

23 270 000 000 € χορηγήθηκαν για μικρές 
επιχειρήσεις

13 520 000 000 € για την προώθηση της 
καινοτομίας

5 000 000 
θέσεις απασχόλησης 
στηρίχθηκαν σε μικρές 
επιχειρήσεις

854 έργα υπογράφηκαν

29% 
των χρηματοδοτήσεων της 
ΕΤΕπ στήριξε τη δράση για 
το κλίμα

1 Το 2018 οι χρηματοδοτήσεις μας ανήλθαν σε 64,19 δισ. ευρώ και στήριξαν 
επενδύσεις ύψους περίπου 230 δισ. ευρώ. Κατά κανόνα, η ΕΤΕπ δεν χρηματοδοτεί πάνω 
από το 50% του κόστους ενός έργου και, ως εκ τούτου, η συμμετοχή της ενθαρρύνει και 
άλλους οργανισμούς να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των έργων. 



Το 2018 η Τράπεζα χορήγησε 15,15 δισ. ευρώ 
για την προστασία του περιβάλλοντος.
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Οι προτεραιότητές μας
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επικεντρώνει τη 
δραστηριότητά της σε τέσσερις τομείς: καινοτομία, 
μικρές επιχειρήσεις, κλίμα και υποδομές.

Η συνδυασμένη πείρα των οικονομολόγων, μηχανικών, 
οικονομικών αναλυτών και ειδικών σε θέματα κλίματος 
της ΕΤΕπ διασφαλίζει την επιτυχία των έργων που 
χρηματοδοτούμε. Επιπλέον, η παροχή σφραγίδας 
έγκρισης σε ένα έργο εκ μέρους των εμπειρογνωμόνων 
μας προσελκύει περισσότερες επενδύσεις από τον 
ιδιωτικό τομέα. Εργαζόμαστε ανά την υφήλιο για 
να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων. Το 
2018 εξασφαλίσαμε ασφαλέστερο πόσιμο νερό για 
20 εκατομμύρια ανθρώπους, καλύτερους δρόμους για 
εκατομμύρια οδηγούς και ηλεκτροδότηση για πάνω από 
34 εκατομμύρια νοικοκυριά.



Με τη στήριξη της ΕΤΕπ, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και 
Γενετικής Κύπρου, στη Λευκωσία, ανακαίνισε τις ερευνητικές και 
θεραπευτικές εγκαταστάσεις του.
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Με τις χρηματοδοτήσεις και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που 
παρέχουμε διασφαλίζουμε εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης 
και βοηθάμε χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. 
Το 2018 εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση σε 374 000 μικρές 
επιχειρήσεις. Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης στηρίζοντας τις καινοτομίες αιχμής και τη δράση 
για το κλίμα. Το 2018 χρηματοδοτήσαμε 29 εκατ. ψηφιακές 
συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ένα από τα εργαλεία μας είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Στόχος του είναι να 
καλύψει το μεγάλο χρηματοδοτικό κενό στην Ευρώπη 
κινητοποιώντας επενδύσεις ύψους 500 δισ. ευρώ έως το 
2020. Έως το τέλος του 2018 ο Όμιλος ΕΤΕπ είχε εγκρίνει 
χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 70,4 δισ. ευρώ στο 
πλαίσιο του ΕΤΣΕ και κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 
375,5 δισ. ευρώ.



Ηλεκτροσυγκολλητής σε εργοστάσιο συναρμολόγησης 
λεωφορείων στη Σενεγάλη. Η ΕΤΕπ επένδυσε σε ένα επενδυτικό 
κεφάλαιο που βοηθά την επιχείρηση αυτή να αναπτυχθεί.
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Οι πελάτες μας
Χορηγούμε δάνεια τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις μέσω τοπικών 
τραπεζών και χρηματοδοτούμε καινοτόμες νεοφυείς 
επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
μπορούν να λαμβάνουν απευθείας χρηματοδότηση 
για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Τα δάνειά μας 
δεν καλύπτουν πάνω από το 50% του κόστους του 
χρηματοδοτούμενου έργου, διότι θέλουμε να προσελκύουν 
χρηματοδότηση και από ιδιώτες επενδυτές και άλλους 
δημόσιους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Η Τράπεζα προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών 
προϊόντων με ευνοϊκούς όρους. Για ορισμένα έργα που 
στηρίζουν την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
στην Ευρώπη δεχόμαστε να αναλάβουμε υψηλότερο 
κίνδυνο από ό,τι μια εμπορική τράπεζα. Προσφέρουμε 
επίσης τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία και την 
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.



Η ΕΤΕπ βοηθά πόλεις όπως το Παρίσι να χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να βελτιώνουν την κινητικότητα 
και να εκσυγχρονίζουν δρόμους και γέφυρες.
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Οι πόροι μας
Η ΕΤΕπ είναι οικονομικά αυτόνομη. Αντλεί κεφάλαια μέσω 
της έκδοσης ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η εξαίρετη πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕπ της επιτρέπει 
να δανείζεται κεφάλαια με ευνοϊκά επιτόκια. Η Τράπεζα 
μετακυλίει αυτό το όφελος στους πελάτες της.

Η ΕΤΕπ είναι μια από τις πολυμερείς τράπεζες με τις υψηλότερες 
οικολογικές επιδόσεις στις διεθνείς αγορές. Η αγορά των 
«πράσινων ομολόγων» επινοήθηκε από στελέχη μας.



Οι δεσμεύσεις μας
• υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα σε όλες 

μας τις δραστηριότητες
• χρηστή διακυβέρνηση, διαφάνεια και λογοδοσία
• ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα προϊόντα που προσφέρουμε μπορείτε 

να επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.eib.org/products.



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
U info@eib.org
www.eib.org
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