
Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα 
Επενδύσεων οφοριες 

; 2 - 1999 · Αρ. 101/102 ISSN 0251-0677 

Περιεχόμενα 
Συμβούλιο των Διοικητών της 
ΕΤΕπ 1 
Το Συμβούλιο των Διοικητών 
της ΕΤΕπ, κατά τη συνοδό του 
στο Λουξεμβούργο ςπις 
14 Ιουνίου, ενέκρινε την 
Ετήσια Έκθεση και τις 
οικονομικές καταστάσεις της 
ΕΤΕπ για το 1998 και καθόρισε 
τις μελλοντικές κατευθύνσεις 
για τη δραστηριότητα της 
Τράπεζας, με σκοπό την 
παροχή μεγαλύτερης 
υποστήριξης στους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
ιδίως, την εκπλήρωση των 
νέων καθηκόντων που 
ανατέθηκαν στην Τράπεζα από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Κολωνίας (3-4 Ιουνίου 1999), 

8,8 δισεκατ. ευρώ για την ανά
πτυξη και την απασχόληση 8 

Τα ομολονιακά δάνεια της 
ΕΤΕπ σε ευρώ (EARN) 11 

Διασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρώπης 13 

Συνέδριο ΕΤΕπ 1999 17 
Οι κεφαλαιαγορές του ευρώ, 
21 και 22 Οκτωβρίου 1999, 
Παρίσι 

Ανανέωση της χρηματοδοτικής 
εντολής ΑΛΑ 18 

Διορισμοί στην ΕΤΕπ 20 

Ετήσια σύνοδος του Συμβουλίου των 
Διοικητών της ΕΤΕπ 

Λουξεμβούργο, 14 Ιουνίου 1999 

Η ΕΤΕπ εντείνει τη δράση της υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης 
στην Ευρώπη και δημιουργεί Επιχειρησιακή Ομάδα για τα Βαλκάνια 

• ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς ΕΤΕπ, Sir Brian UNWIN, δήλωσε, κ α τ ά τ η σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η τύπου που α κ ο λ ο ύ θ η σ ε τ η ν 

ε τ ή σ ι α σ ύ ν ο δ ο τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ των Δ ιο ικητών, τ α ε ξ ή ς : «Τα κράτη μ έ λ η σ υ ν ε χ ά ρ η σ α ν τ η ν ΕΤΕπ γ ια 

τ η ν χωρίς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο σε ποικιλία και ό γ κ ο δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α που α ν έ π τ υ ξ ε τ ο ν π ε ρ α σ μ έ ν ο χ ρ ό ν ο με 

στόχο τ η στήριξη τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς και ν ο μ ι σ μ α τ ι κ ή ς ένωσης και τ η ς δ ι ε υ ρ υ μ έ ν η ς Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τ ο υ μ έ λ λ ο ν τ ο ς . Για την uπoeπ·ήpιξη τ η ς ανάπτυξης και τ η ς απασχόλησης στην ΕΕ, η Τράπεζα 

σ υ γ κ α τ α λ έ γ ε τ α ι σ ή μ ε ρ α μ ε τ α ξ ύ των σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ω ν φ ο ρ έ ω ν παροχής χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ω ν με 

ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ά κ ε φ ά λ α ι α στην Ευρώπη και δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι ε ί τ α ι δ ιαρκώς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο σ τ ο υ ς τ ο μ ε ί ς τ η ς 

παιδείας και τ η ς υ γ ε ί α ς , δ η λ α δ ή σ τ ο υ ς τ ο μ ε ί ς «ανθρώπινου κ ε φ α λ α ί ο υ » , Η ΕΤΕπ θα ε ν τ α τ ι κ ο π ο ι ή σ ε ι 

τ ι ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τ η ς α υ τ έ ς , α ν τ α π ο κ ρ ι ν ό μ ε ν η στα σ χ ε τ ι κ ά α ι τ ή μ α τ α που τ η ς α π η ύ θ υ ν ε τ ο 

π ρ ό σ φ α τ ο Ευρωπαϊκό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ η ς Κολωνίας, 

Η Τράπεζα συνέχ ισε επίσης τ η ν επιτυχή, ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή πολιτ ική τ η ς , όσον α φ ο ρ ά τ ο δ α ν ε ι σ μ ό τ η ς σε 

ευρώ. Σ ή μ ε ρ α χρησιμοποιε ί τ η θέση τ η ς , ως τ ο υ μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ μη κ ρ α τ ι κ ο ύ δ ι ε θ ν ο ύ ς δ α ν ε ι ο λ ή π τ η , γ ι α 

να δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι μία σ η μ α ν τ ι κ ή και με μ ε γ ά λ η ποικιλ ία μάζα χ ρ ε ο γ ρ ά φ ω ν στο ν έ ο νόμισμα, μέσω τ ο υ 

ν έ ο υ τ η ς μηχανισμού ε κ δ ό σ ε ω ν ο μ ο λ ο γ ι α κ ώ ν δανε ίων «EARN» (Euro Area Reference Note), 

Η ΕΤΕπ ε ί ν α ι η κ υ ρ ι ό τ ε ρ η πηγή χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ω ν γ ια τ ις χ ώ ρ ε ς τ η ς Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς και Α ν α τ ο λ ι κ ή ς 

Ευρώπης και σ κ ο π ε ύ ε ι να σ υ ν ε χ ί σ ε ι τ ις προσπάθειες τ η ς γ ια την εν ίσχυση τ η ς ανάπτυξης των χωρών 

που ε ί ν α ι υ π ο ψ ή φ ι ε ς προς έ ν τ α ξ η στην ΕΕ, Το Σ υ μ β ο ύ λ ι ο των Δ ι ο ι κ η τ ώ ν χ α ι ρ έ τ ι σ ε ι δ ι α ί τ ε ρ α τ ο ν καίριο 

ρόλο που π ρ ό κ ε ι τ α ι να δ ι α δ ρ α μ α τ ί σ ε ι η Τράπεζα στην τ ε ρ ά σ τ ι α προσπάθεια γ ια την α ν ο ι κ ο δ ό μ η σ η erra 

Βαλκάνια, και ε ξ έ φ ρ α σ ε την ικανοποίηση τ ο υ γ ια τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τ η ς ε ι δ ι κ ή ς -Επιχε ιρησιακής Ομάδας 

τ η ς ΕΤΕπ γ ια τ α Βαλκάνια», 

Ομιλία του Sir Brian Unwin, Προέδρου της ΕΤΕπ και του Διοικητικού 
Συμβουλίου της, στην ετήσια σύνοδο του Συμβουλίου των Διοικητών 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Παράλληλα με την ε ν τ α τ ι κ ή 

ε φ α ρ μ ο γ ή τ ο υ Ειδικού Προ

γ ρ ά μ μ α τ ο ς Δράσης τ ο υ Ά μ σ τ ε ρ 

ν τ α μ (ΕΠΔΑ), η Τράπεζα ε ξ α κ ο 

λούθησε να υποστηρίζει σθεναρά 

τ ι ς ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς σ τ ο υ ς παραδο

σιακούς τ ο μ ε ί ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς , 

όπως τ α διευρωπαϊκά δ ί κ τ υ α 

(ΔΕΔ), ο ι μ ι κ ρ ο μ ε σ α ί ε ς επιχε ιρή

σεις (MME) και τ α έ ρ γ α γ ια τη 

βελτ ίωση τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς και 

τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς ζωής. Σχεδόν 9 

δ ι σ ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ευρώ χ ο ρ η γ ή θ η 

καν γ ια ΔΕΔ και σ υ ν α φ ή έ ρ γ α 

υποδομής σ τ ο υ ς τ ο μ ε ί ς των 

μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών 

και τ η ς μ ε τ α φ ο ρ ά ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς -

στα οποία σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ν 

Πρόεδρος της συνόδου του Συμβουλίου των Διοικητών ήταν ο Bosse Ringholm, 

Σουηδός Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της ΕΤΕπ για τη Σουηδία 

V\âL 



Δ ι ε υ ρ ω π α ϊ κ ά δίκτυα ( Δ Ε Δ ) 

«Σύμφωνα με τα Συμπεράσματα της 
αυνόοου του Ευριοπαϊκού 
Συμβουλίου, το Συμβούλιο Τίον 
Διοικητών ενέκρινε αύξηση της 
οραστηριότητας της Τράπεζας υπέρ 
T(uv επενδύσεων υψηλής 
τεχνολογίας στον τομέα των ΔΕΔ. Η 
ΕΤΕπ διαθέτει το προσόντα και 
τους χρηματοοοτικούς πόρους που 
απαιτούνται για τη στήριξη 
επενδυτικών σχεδίίον που προάγουν 
«ευφυή συστήματα μεταφορο'ίν» 
στους τομείς της ηλεκτρονικής 
διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας 
και της διαχείρισης της ναυσιπλοίας 
μέσιι) δορυφόρων (π.χ. πρόγραμμα 
«Γαλιλαίος«).» (1) 

πολλά έργα πραγματοποιούμενα από 

κοινοπραξίες μεταξύ του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα -, 2,4 

δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν 

σε MME μέσω παραδοσιακών 

συνολικών δανείων που συνομολογή

θηκαν με τράπεζες εταίρους, και 

περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια 

ευρώ χορηγήθηκαν για περιβαλλο

ντικές επενδύσεις, όπως π.χ. έργα 

προστασίας και διαχείρισης των 

υδατικών πόρων, μέτρα καταπολέμη

σης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

έργα αςτΓΐκής ανάπτυξης, 

Η διαρκώς στενότερη συνεργασία μας 

με τον τραπεζικό τομέα αντικατοπτρί

ζεται στο γεγονός ότι τα συνολικά 

δάνεια αντιπροσώπευαν σχεδόν το 

1/3 των συνολικών χορηγήσεων και 

ότι τα 2/3 του συνόλου των δανείων 

της Τράπεζας διοχετεύθηκαν μέσω, ή 

καλύπτονταν από εγγύηση, άλλων 

τραπεζών. 

Χορηγήσεις έξω από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η συγκέντρωση των χορηγήσεων σε 

επενδύσεις με στόχο την τόνωση της 

ανάπτυξης και της απασχόλησης στο 

εσωτερικό της Ένωσης, δεν έγινε σε 

βάρος της χρηματοδοτικής δραστη

ριότητας της Τράπεζας έξω από την 

Ένωση, η οποία αυξήθηκε το 1998 

κατά περισσότερο από 1/3, φθά

νοντας σε σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια 

i l ) Τα κείμενα σε πλαίσιο ηροέρχσνιαί από τα κύρια 
συμπεράσματα ΤΓ̂ ς συνόδου του Συμβουλίου των 
Διοικητών, που περιέχονται στην ανακοίνωση 
τύπου της ΕΤΕπ. 

ευρώ. Οι χορηγήσεις στην περιοχή 

της Μεσογείου ανήλθαν σε 900 

εκατομμύρια ευρώ περίπου, για τη 

στήριξη της Ευρωμεσογειακής Εται

ρικής Σχέσης, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην προώθηση της ανάπτυξης του 

ιδιωτικού τομέα. Στις χώρες της 

Αφρικής, της Καραϊβικής και του 

Ειρηνικού και στη Νότια Αφρική - που 

έχουν υπογράψει τη Σύμβαση του 

Λομέ - οι χορηγήσεις ανήλθαν στο 

ύψος ρεκόρ των 700 εκατομμυρίων 

ευρώ, Η Τράπεζα εκπλήρωσε, επίσης, 

τη χρηματοδοτική της εντολή στην 

Ασία και τη Λατινική Αμερική, χορη

γώντας περισσότερα από 350 εκατομ

μύρια ευρώ, κυρίως για έργα με 

σημαντική ευρωπαϊκή συμμετοχή. 

Επιπλέον πραγματοποιήσαμε δύο 

δωρεές, ύψους 250 000 ευρώ εκάστη, 

στην Ονδούρα και στη Νικαράγουα, 

ως συνεισφορά στην έκτακτη βοήθεια 

ύστερα από τον κυκλώνα Μιτς, 

Το μεγαλύτερο όμως μέρος (2,4 δι

σεκατομμύρια ευρώ) των χορηγήσεων 

της Τράπεζας έξω από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 1998, κατευθύνθηκε σε 

έργα στις δέκα υπό ένταξη χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

και στην Κύπρο, Οι χορηγήσεις αυτές 

ήταν ένα συνδυασμός της παραδοσια

κής χρηματοδοτικής εντολής και του 

νέου Προενταξιακού Μηχανισμού, 

που εγκαινιάστηκε στις αρχές του 

περασμένου χρόνου 

Οι εντολές για χρηματοδοτήσεις της 

Τράπεζας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπως και οι ρυθμίσεις της Σύμβασης 

της Λομέ, βρίσκονται τώρα σε φάση 

ανανέωσης και σύντομα θα υποβλη

θούν σχετικές προτάσεις στο Συμ

βούλιο ECOFIN. Είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να επιτευχθεί εγκαίρως 

συμφωνία, ώστε η Τράπεζα να μπορέ

σει να συνεχίσει τις δραστηριότητες 

της και να προστατεύσει δεόντως την 

πιστοληπτική της ικανότητα. Προσ

βλέπω στη συνεργασία σας για την 

επίτευξη του στόχου αυτού. Οποια

δήποτε επανάληψη των καθυστερή

σεων που σημειώθηκαν κατά την 

τελευταία ανανέωση των εντολών, θα 

περιορίσει σημαντικά την ικανότητα 

της Τράπεζας να διατηρήσει την 

υποστήριξη της στις πολιτικές 

παροχής βοήθειας για την ανάπτυξη 

που εφαρμόζει η Ένωση με τρίτες 

χώρες. Πρέπει να προσθέσω ότι 

πιστεύω πως η Τράπεζα θα επιτύχει 

το συνολικό στόχο του 25% για τον 

καταμερισμό των εμπορικών κινδύ

νων, που ισχύει για τις υφιστάμενες 

εντολές. 

Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση (ΟΝΕ) 

Όπως είχα πει και πέρυσι, μία από τις 

κύριες προτεραιότητες της Τράπεζας 

κατά τα τελευταία δύο χρόνια ήταν να 

συμβάλλει στην επιτυχή εγκαθίδρυση 

και στη βιωσιμότητα της ΟΝΕ, Τόσο η 

δανειοληπτική όσο και η χρηματοδο

τική πολιτική της Τράπεζας ήταν 

προσανατολισμένες προς το στόχο 

αυτό. 

Στρατηγική δανεισμού υπέρ 
του ευρώ 

Κατά τη διάρκεια του 1998 η Τράπεζα 

ενέτεινε την ενεργητική στρατηγική 

δανεισμού της σε ευρώ. Στόχοι της 

Τράπεζας ήταν να χρησιμοποιήσει τη 

θέση της, ως του μεγαλύτερου μη 

κρατικού διεθνούς δανειολήπτη, προ

κειμένου να δημιουργήσει μία σημα

ντική και με μεγάλη ποικιλία μάζα 

προϊόντων στο νέο νόμισμα και, στο 

πλαίσιο αυτό, να εκδώσει ομολογιακά 

δάνεια αναφοράς που θα καλύπτουν 

το σύνολο της καμπύλης αποδόσεων. 

Έτσι, περισσότερο από το ήμισυ του 

συνολικού δανεισμού μας, που ανήλ

θε σε ύψος 31 εκατομμυρίων ευρώ, 

πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης 

ομολογιακών δανείων είτε απευθείας 

σε ευρώ είτε σε άλλα νομίσματα με 

πρόβλεψη μετατροπής σε ευρώ (euro 

tributary bonds). Στα δάνεια αυτά περι

λαμβάνονταν μία παγκόσμια έκδοση 

σε ευρώ, ύψους 2 δισεκατομμυρίων, 

καθώς και η πρώτη ιστορικά ομολο

γιακή έκδοση στην οποία όλες ανεξαι

ρέτως οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ. 

Από την έναρξη της «ευρωστρατη-

γικής» μας, το 1997, η Τράπεζα έχει 

εκδώσει ομολογιακά δάνεια συναρτη

μένα με το ευρώ συνολικού ύψους 

περίπου 27 δισεκατομμυρίων ευρώ, 

των οποίων η διάρκεια κυμαίνεται 

μεταξύ 5-30 ετών. 

Εφέτος συνεχίζουμε τη στρατηγική 
αυτή, κυρίως με το πρόγραμμα 
έκδοσης ομολογιακών δανείων Euro 
Area Reference Notes (EARN), που 
εγκαινιάστηκε το Μάρτιο και με το 
οποίο η Τράπεζα δεσμεύεται να πραγ
ματοποιεί ένα ελάχιστο ύψος εκδό
σεων κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα 
χαίρει της υποστήριξης μιας ομάδας 
σημαντικών ευρωπαϊκών και διεθνών 
τραπεζών, που έχουν αναλάβει την 
τοποθέτηση και τη διαμόρφωση της 
αγοράς για τις νέες εκδόσεις. Στόχος 
μας είναι να δημιουργήσουμε μία 
μάζα χρεογράφων της ΕΤΕπ σε ευρώ, 
συνολικού ύψους άνω των 50 
δισεκατομμυρίων ευρώ, μέχρι τα 

Σελίδα ι Ι ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2-1999 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Ε τ ή σ ι α σ ύ ν ο δ ο ς τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ των Δ ι ο ι κ η τ ώ ν τ η ς ΕΤΕπ 

μέσα του 1999, Ανάλογα με τις 

συνθήκες της αγοράς - δεδομένου 

ότι το ευρώ έχει ηλικία μόλις 6 μηνών 

και οι αγορές δεν έχουν ακόμα 

πλήρως προσαρμοστεί στην έλευση 

του - ελπίζουμε να αντλήσουμε και 

πάλι, μέσω ομολογιακών δανείων στο 

νέο νόμισμα, το ήμισυ των πόρων 

(συνολικού ύψους 30 δισεκατομ

μυρίων ευρώ) που προβλέπεται να 

δανειστούμε εφέτος. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι οι αγορές εκτίμησαν 

ιδιαίτερα την πρωτοπόρο συμβολή 

της Τράπεζας στη δημιουργία εμπι

στοσύνης στο ευρώ, κατά τους κρίσι

μους μήνες που προηγήθηκαν της 

γένεσης του. 

Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης του 
Άμστερνταμ (ΕΠΔΑ) 

Κατά την ομιλία μου στην περυσινή 

ετήσια σύνοδο, το ΕΠΔΑ είχε ήδη 

προχωρήσει αρκετά, αλλά βρισκόταν 

ακόμη στα πρώτα στάδια του. Το 1998, 

το Πρόγραμμα εδραιώθηκε και 

εντατικοποιήθηκε. Όπως ανέφερα 

πρόσφατα στο Συμβούλιο ECOFIN, 

μέσω της «θυρίδας MME» - η οποία 

επικεντρώνεται στην παροχή ιδίων 

κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων 

για ταχέως αναπτυσσόμενες και 

καινοτόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

- έχουμε ήδη χορηγήσει περισσότερα 

από 600 εκατομμύρια ευρώ, μέσω 

ειδικευμένων πιcπωτικώv ιδρυμάτων με 

τα οποία συνεργαζόμαστε σε όλα τα 

κράτη μέλη. Τον περασμένο μήνα, το 

Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε 

πρόταση για διπλασιασμό των 125 

εκατομμυρίων ευρώ του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού για τις Τεχνολογίες, τον 

οποίο διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), και ελπίζω, 

επίσης, ότι θα εγκρίνετε σήμερα την 

απαραίτητη διάθεση ενός περαιτέρω 

ποσού 500 εκατομμυρίων ευρώ (από το 

συνολικό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου 

ευρώ που είχε προβλεφθεί από τα 

πλεονάσματα της Τράπεζας), για το 

πρόγραμμα ΕΠΔΑ, Μαζί με το ΕΤΑΕ - το 

οποίο παρέχει επίσης ιδίους πόρους 

του και διαχειρίζεται άλλο ένα 

μηχανισμό τροφοδοτούμενο από 

δημοσιονομικούς πόρους -, η Τράπεζα 

είναι σήμερα ένας από τους 

μεγαλύτερους μεμονωμένους φορείς 

παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων 

στην Ευρώπη, με σημαντικό μερίδιο 

στις επενδύσεις για τη δημιουργία ή 

την εκκίνηση επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά τις άλλες πτυχές του 

ΕΠΔΑ, έχουμε χορηγήσει ή εγκρίνει 

περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ για 

επενδύσεις στους τομείς της υγείας 

και της παιδείας - πανεπιστήμια, 

νοσοκομεία, σχολεία, ιδρύματα επαγ

γελματικής κατάρτισης - και περισ

σότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ 

για 27 έργα πολεοδομικής ανάπλα

σης, συμπεριλαμβανομένων επεγαστι-

κών προγραμμάτων σε υποβαθμι

σμένες περιοχές. Έχουμε, επίσης, 

εντείνει τις χορηγήσεις μας για την 

υποστήριξη των διευρωπαϊκών δι

κτύων και των περιβαλλοντικών επε

νδύσεων, και ιδίως τις χρηματοδο

τήσεις σε κοινοπραξίες μεταξύ του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Τρία έργα πραγματοποιούμενα από 

δημόσιες-ιδιωτικές κοινοπραξίες cno 

Ηνωμένο Βασίλειο, στων οποίων τη 

χρηματοδότηση συνέβαλε η Τράπεζα 

- ένα έργο που αφορά σχολεία στη 

Σκωτία και δύο σημαντικά οδικά έργα 

- βραβεύτηκαν πρόσφατα με το 

βρετανικό Βραβείο Καινοτομίας και 

Αρτιότητας (Ul Awrard for Innovation 

and Excellence) στους αντίστοιχους 

τομείς τους. 

Οι παρεμβάσεις αυτές μας επέτρεψαν 

να αυξήσουμε σημαντικά την πείρα 

ικη ανάπλαση 

ΛαμβΓίνοντας υπόψη την ταχεία αύξηση των χορηγιίσεων της Τράπεζας στους 

νέους αυτούς τομείς (8.2 δισεκατ. ευρά) μεοα σε 18 μήνες), οι Διοικητές ζήτησαν 

να καταστούν στο εξής οι τομείς αυτοί αναπόσπαστο μέρος του πεδίου 

δραστηριότητας της ΕΤΕπ. Το εποικοδομητικό αυτό βήμα έρχεται στη συνέχεια 

της παλαιότερης απόφασης, σχετικά με το ΕΠΔΑ. με την οποία οι τομείς αυτοί 

καθίσταντο επιλέξιμοι για χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ μόνο για μία τριετία και με 

προτεραιότιιτκ στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε περιοχές 

περιφερειακής ανάπτυξης. 

Επιχειρηματικά κεφάλαια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (IMME) 

Για την ενδυνάμωση το)ν ήδη υφιστάμενων πριοτοβουλκίίν με στόχο την ενίσχυση 
TiDV ιδίιον κεφαλαίιον πον κοινοτόμ(ι)ν μικρομεσαίων επιχειρήσειον. η ΕΤΕπ 
Γίποφάσισε να λάβει τα κατώτερο) μέτρα, τα οποία σκοπεύει να καταστήσει μόνιμο 
στοιχείο της δραστ)ΐριότΐ)τάς της κατά την ερχό(ΐενη τετραετία και να τα 
επεκτείνει και σε άλλες κατηγορίες MME που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης: 

• διπλασιασμός (από 125 σε 250 εκατομ. ευρώ) της προικοδότησης του 
Ευριοπαϊκού Μηχανισμού για τις Τεχνολογίες (ΕΜΤ). τον οποίο διαχειρίζεται 
το Ευριυπαϊκό Ταμείο Επενδύσειον. 

• διπλασιασμός (από 500 εκατομ. ευρώ σε 1 δισεκατ. ευρώ) της πρόβλεψης που 

χρηματοδοτείται από τα λειτουργικά έσοδα της Τράπεζας και προορίζεται για 

την κάλυψη τιον κινδύνων τους οποίους ενέχουν αυτές οι πράξεις με 

επιχειρηματικά κεφάλαια. 

• καταρχήν, και εν ευθέτιι) χρόνιο, διάθεση συμπληρωματικού ποσού 1 δισεκατ. 

ευριί) στην πρόβλει|'η αυτή για την περίοδο 2000-200.'?. 
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μας και τη τεχνογνωσία μας - ιδίως 

στους τομείς της υγείας και της 

παιδείας, στους οποίους ξεκινήσαμε 

ουσιαστικά εκ του μηδενός - και να 

ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με το 

χρηματοπιστωτικό τομέα. Πράγματι, η 

εφαρμογή του προγράμματος παρο

χής επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι 

εφικτή μόνο με τη διαμεσολάβηση 

του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Διεύρυνση και προενταξιακή 
υποστήριξη 

Πέρυσι εγκαινιάσαμε το νέο Προεντα-

ξιακό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό, ο 

οποίος λειτουργεί με κίνδυνο της 

Τράπεζας και, μαζί με τις παραδοσια

κές χρηματοδοτικές εντολές, παρέχει 

στην Τράπεζα τη δυνατότητα να 

πραγματοποιήσει χορηγήσεις μέχρι 

συνολικού ύψους 7 δισεκατομμυρίων 

ευρώ στις υποψήφιες για ένταξη 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης και την Κύπρο, έως την 

αρχή του ερχόμενου χρόνου. 

Έχοντας ήδη χορηγήσει σχεδόν 10 

δισεκατομμύρια ευρώ από το 1990, η 

Τράπεζα είναι σήμερα η μεγαλύτερη 

μεμονωμένη πηγή διεθνών χρηματο

δοτήσεων για τις χώρες αυτές. Σύμ

φωνα με τις προτεραιότητες των 

προενταξιακών Συμφωνιών Εταιρικής 

Σχέσης, οι χορηγήσεις μας εστιάστη

καν στην οικονομική προσέγγιση τόσο 

των χωρών αυτών μεταξύ τους όσο 

και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 

στην προώθηση της υιοθέτησης του 

«κοινοτικού κεκτημένου», κυρίως 

στους τομείς των μεταφορών, των 

τηλεπικοινωνιών και του περιβάλλο

ντος. Το 1998 χορηγήσαμε περίπου 

1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για έργα 

Προενταξιακός Μηχανισμός 

«Οι Διοικητές σημείωσαν με 
ικανοποίηση τη σημαντική 
προσπάθεια που κατέβαλε η 
Τράπεζα στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη και, 
λαμβάνοντας υπόι|'η τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της Κολιονίας. 
εγκρίνουν την ιδέα της ανανέωσης 
του τρέχοντος Προενταξιακού 
Μηχανισμού από Ιης Ιανουαρίου 
2000, ώστε να καλύ\|ιει την περίοδο 
2000-2003 και πέραν αυτής, με 
προικοδότηση που ενδεχομένως θα 
είναι σημαντικά υ·ι|ιηλότερη.» 

στον τομέα των μεταφορών - όπως 

π,χ, για τον εκσυγχρονισμό σιδηρο

δρομικών γραμμών στην Ουγγαρία, 

Λεττονία και Ρουμανία, τη βελτίωση 

δρόμων στη Βουλγαρία, Λιθουανία, 

Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρου

μανία και Σλοβενία, και έργα αςτηκών 

μεταφορών στη Βουδαπέστη, την 

Κρακοβία και την Kattowice, 

Ως εκδήλωση της θέλησης της Τρά

πεζας να υποστηρίξει τις υποψήφιες 

χώρες, το Διοικητικό Συμβούλιο 

συμπλήρωσε την ετήσια «εξωτερική» 

συνεδρίαση του, που πραγματοποιή

θηκε τον περασμένο μήνα στη 

Φινλανδία, με μία επίσκεψη στο Τάλιν. 

Με την ευκαιρία αυτή, υπέγραψα με 

τον Υπουργό Οικονομικών ένα ση

μαντικό νέο δάνειο για οδικά έργα, 

και ο Πρωθυπουργός, κ. Laar, εξέφρα

σε δημοσίως τη μεγάλη εκτίμηση του 

για τη βοήθεια που προσφέρει η 

Τράπεζα στην Εσθονία, στην πορεία 

της χώρας προς την ένταξη, 

Η Τράπεζα επιδιώκει, επίσης, να 

συμβάλει στην ανάπτυξη των νέων 

κεφαλαιαγορών στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη Είναι σημαντικό 

να ενθαρρύνουμε τις υποψήφιες χώ

ρες να προϋ)θήσουν την ανάπτυξη 

των εγχώριων κεφαλαιαγορών τους. 

Για το λόγο αυτό, εκδώσαμε στις 

κεφαλαιαγορές ομολογιακά δάνεια σε 

τσεχικές κορώνες, κορώνες Εσθονίας 

και πολωνικά ζλότυ συναρτημένα με 

το γερμανικό μάρκο, ώστε να συμβά

λουμε στη διοχέτευση διεθνών και 

εγχώριων αποταμιευτικών πόρων 

προς παραγωγικές επενδύσεις. Εκδώ

σαμε, επίσης, τα πρώτα μας ομόλογα, 

με βαθμολόγηση «AAA», στις εγχώ

ριες αγορές της Ουγγαρίας και της 

Τσεχίας, Θα αναζητήσουμε περαιτέρω 

ευκαιρίες για τη συνέχιση του προ

γράμματος αυτού, επαναλαμβάνο

ντας ουσιαστικά το πρωτοπόρο έργο 

που είχε πραγματοποιήσει η Τράπεζα 

στο παρελθόν, στις αγορές των τότε 

νέων κρατών μελών (Ελλάδα, Πορ

τογαλία και Ισπανία) 

Συνεπώς, πιστεύω πως θα συμφω

νήσετε ότι, κατά το 1998, η Τράπεζα 

αντιμετώπισε τις δύο κύριες γι' αυτήν 

στρατηγικές προκλήσεις - ΟΝΕ και 

διεύρυνση - με σθένος, ενεργητικό

τητα και επιτυχία, 

/ν/εΛΛοντίκές προκλήσεις 

Αυτά, όσον αφορά το παρελθόν. Θα 

ήθελα τώρα να σας μιλήσω για τις 

μελλοντικές προκλήσεις που θα έχει 

να αντιμετωπίσει η Τράπεζα, με ιδιαί

τερη αναφορά στα συμπεράσματα του 

πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

της Κολωνίας. 

Ανάπτυξη και απασχόληση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το Συμβούλιο της Κολωνίας κάλεσε 

την Τράπεζα να αναλάβει περαιτέρω 

πρωτοβουλίες στους τομείς των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων, των επεν

δύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και 

των επενδύσεων που αφορούν το 

περιβάλλον, την περιφερειακή ανά

πτυξη και τη μελλοντική διεύρυνση 

της Ένωσης, Θεωρώ τα αιτήματα 

αυτά ευπρόσδεκτα και σας διαβε

βαιώνω ότι, όπως ακριβώς μετά το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερ

νταμ, τον Ιούνιο 1997, η Τράπεζα θα 

ανταποκριθεί με ταχύτητα και απο

τελεσματικότητα. 

Όσον αφορά τα επιχειρηματικά κεφά

λαια για τις μικρομεσαίες επιχειρή

σεις (MME), η έγκριση σήμερα, από 

μέρους σας, της διάθεσης ενός 

επιπρόσθετου ποσού 500 εκατομμυ

ρίων ευρώ από το «αποθεματικό» του 

ΕΠΔΑ, θα είναι μία άμεση απάντηση 

στο αίτημα της Συνόδου Κορυφής, Θα 

μας επιτρέψει να εντατικοποιήσουμε 

το υφιστάμενο πρόγραμμα επιχειρη

ματικών κεφαλαίων του ΕΠΔΑ και να 

διπλασιάσουμε το ύψος του Ευρωπαϊ

κού Μηχανισμού για τις Τεχνολογίες, 

που σήμερα ανέρχεται σε 125 εκα

τομμύρια ευρώ, 

Η διάθεση ενός περαιτέρω ποσού 

1 δισεκατομμυρίου ευρώ από τα 

πλεονάσματα της Τράπεζας κατά την 

περίοδο 2000-2003 θα επιτρέψει τη 

διατήρηση του επιτυχούς αυτού 

προγράμματος. Θα πρέπει, ωστόσο, 

μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύ

σεων, να εξετάσουμε προσεκτικά 

ποιοι είναι οι καλύτεροι δυνατοί 

στόχοι, με βάση την έως σήμερα 

εμπειρία μας. Οι MME που ανα

λαμβάνουν επενδύσεις προηγμένης 

τεχνολογίας αποτελούν σαφώς προ

τεραιότητα, αλλά πρέπει να διατηρή

σουμε τη σημερινή ευελιξία μας για 

την ενίσχυση καινοτόμων MME σε 

άλλους τομείς, που είναι εξίσου 

σημαντικοί για τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης. Οι διαβουλεύσεις με 

τις εθνικές αρχές των χωρών σας θα 

εξακολουθήσουν να μας είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμες. 

Όσον αφορά το «ανθρώπινο κεφά

λαιο» - παιδεία, υγεία και πολεοδο-
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
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Επιχειρησιακή Ο μ ά δ α γ ια τα Βαλκάνια (Balkans Task Force) 

«To Συμβούλιο των Διοικητών εξέφρασε την επιθυμία να συμμετάσχει η Τράπεζα 
ενεργά, με την ιδιότητα της ως χρηματοδοτικού οργάνου της Ένωσης, στις 
σημαντικές προσπάθειες που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση των περιοχών 
που καταστράφηκαν από τον πόλεμο στα Βαλκάνια. 

Οι Διοικητές ενέκριναν τη δημιουργία μίας Επιχειρησιακής Ομάδας γιο το 
Βολκάνια από την Τράπεζα με στόχο τον εντοπισμό της υποδομής που χρειάζεται 
να ανοικοδομηθεί κατά προτεραιότητα στους τομείς των μεταφορών, των 
τηλεπικοινιονιών. της ενέργειας και του περιβάλλοντος, ι̂ε χρηματοδοτήσεις που 
θα χορηγι')σει η ΕΤΕπ ενεργώντας ταχύτατα.» 

μική ανάπλαση - αποκτήσαμε σύντο

μα σημαντική τεχνογνωσία στην 

Τράπεζα και θεωρώ πολύ ευπρόσδε

κτη την πρόταση να συνεχίσουμε και 

να διευρύνουμε το πρόγραμμα αυτό. 

Με ευχαριστεί, επίσης, το γεγονός ότι 

στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 

γίνεται αναφορά στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. Ήδη εξετάζουμε με 

ποιο τρόπο η Τράπεζα μπορεί να 

συμβάλει κατά το δυνατόν αποτελε

σματικότερα στην προσπάθεια που 

εγκαινιάστηκε από τη Σύνοδο Κορυ

φής του Κιότο και θα υποβάλλουμε 

προτάσεις σχετικά με όλους αυτούς 

τους τομείς. 

Η προώθηση της περιφερειακής 

ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι η κύρια αποοττολή της Τράπεζας, 

Ωςττόσο, χαιρετίζω το γεγονός ότι στα 

συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής 

δίνεται έμφαση στο ρόλο αυτό της 

Τράπεζας. Όπως ίσως θυμάστε, όταν 

πρότεινα την αύξηση του κεφαλαίου 

πέρυσι, υπογράμμισα την ανάγκη να 

διαθέτει η Τράπεζα επαρκή κεφα

λαιακή βάση, που θα της επιτρέψει να 

υποστηρίξει τις επενδύσεις στις λιγό

τερο ανεπτυγμένες περιοχές κατά τα 

προσεχή χρόνια, ύστερα από την 

μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής 

βοήθειας. Αυτό θα αποτελέσει την 

κύρια προτεραιότητα μας και ήδη 

εξετάζουμε με την Επιτροπή ένα νέο 

πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της 

Τράπεζας και της Επιτροπής, που θα 

μας επιτρέψει να μεγιστοποιήσουμε 

την αποτελεσματικότητα όχι μόνο 

των χρηματοδοτήσεων μας αλλά και 

της τεχνογνωσίας μας σε τεχνικά 

θέματα. 

Σημείωσα, επίσης, τα σχόλια που 

περιέχονται στα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου της Κολωνίας, όσον αφο

ρά τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ), 

Όπως γνωρίζετε, η Τράπεζα είναι, με 

απόσταση, ο σημαντικότερος χρημα

τοδότης αυτών των δικτύων, έχοντας 

εγκρίνει μέχρι στιγμής δάνεια συνολι

κού ύψους σχεδόν 60 δισεκατομμυ

ρίων ευρώ, που συνέβαλαν στην 

πραγματοποίηση επενδύσεων συνολι

κού ύψους τριπλάσιου του ποσού 

αυτού. Είμαστε πρόθυμοι να συνερ

γαστούμε με την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη για την επανεξέταση του 

καταλόγου ΔΕΔ προτεραιότητας και 

την εξεύρεση τρόπων για επιτάχυνση 

των επενδύσεων, ιδίως με μικτή 

χρηματοδότηση από το δημόσιο και 

τον ιδιωτικό τομέα, στην οποία 

διαθέτουμε μεγάλη πείρα. 

Χαιρετίζω, επίσης, τη σημασία που 

δίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην 

κοινωνία των πληροφοριών και στην 

καινοτομία, που περιέχονται στο 

Σύμφωνο για την Απασχόληση. 

Πιστεύω ότι αυτά είναι στοιχεία που 

μπορούν να δώσουν ώθηση στην 

ευρωπαϊκή οικονομία και η Τράπεζα 

μπορεί να συνεισφέρει πολύ περισ

σότερα στον τομέα αυτό, χάρη στην 

πείρα που διαθέτει από τη μακρο

χρόνια χρηματοδοτική δραστηριότητα 

της στους τομείς των τηλεπικοινω

νιών και των δικτύων πολυμέσων. 

Τέλος, όπως ήδη ανέφερα, είμαστε 

επίσης έτοιμοι να αυξήσουμε περαι

τέρω τις χρηματοδοτήσεις μας στις 

υποψήφιες για ένταξη χώρες. Σύντο

μα θα υποβάλουμε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο προτάσεις για την ανα

νέωση του Προενταξιακού Μηχανι

σμού και ελπίζω ότι θα φροντίσετε, 

στο Συμβούλιο ECOFIN, να διασφαλί

σετε την ταχεία ανανέωση της παράλ

ληλης εντολής για χρηματοδοτήσεις 

της Τράπεζας στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη Ελπίζω, επίσης, 

ότι θα δεχθείτε να εγκρίνετε, εν 

ευθέτω χρόνω, τη διεύρυνση των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας του Ευρω

παϊκού Ταμείου Επενδύσεων, παράλ

ληλα με ορισμένες άλλες τροποποι

ήσεις του Καταστατικού, ώστε να 

μπορέσει και το ΕΤΑΕ να napacjx8i 

μεγαλύτερη υποεττήριξη στα έργα 

υποδομής στις χώρες αυτές. 

Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινίσω δύο 

σημεία. Πρώτον, είναι απαραίτητο για 

την οικονομική ευρωστία και τη φήμη 

της Τράπεζας, να διεξάγονται όλες 

αυτές οι δραστηριότητες σύμφωνα με 

υγιείς τραπεζικές αρχές . Αυτό θα 

αποτελεί πάντοτε τη βάση της πολι

τικής μας. Δεύτερον, θα χρειαστεί να 

διαθέσουμε περισσότερο προσωπικό 

και περισσότερους πόρους για να 

ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις 

αυτές και επίσης να συνεισφέρουμε 

στην ανοικοδόμηση στα Βαλκάνια, 

στην οποία θα αναφερθώ τώρα. 

Ανοικοδόμηση στα Βαλκάνια 

Η μεταπολεμική ανοικοδόμηση θα 

απαιτήσει τεράστια πpocπτάθεια από 

πολλά ιδρύματα και οργανισμούς. Για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πολιτικός 

συντονισμός πρέπει να διασφαλιστεί 

από την Επιτροπή, και πρέπει να αξιο

ποιηθεί κάθε δυνατή πηγή χρηματο

δότησης και υπο(ΤΓήριξης, 

Ωστόσο, λόγω της μακροχρόνιας πεί

ρας μας στην περιοχή - όπου έχουμε 

δραστηριότητες από τα τέλη της 

δεκαετίας του '70 - η ΕΤΕπ, ως χρη

ματοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής 

Ένωετης, πρέπει να διαδραματίσει 

εξαρχής κεντρικό ρόλο στο πρόγραμ

μα ανοικοδόμησης. Για να εξασφαλι-

CΓΓεί η αποτελεσματικότητα, θα χρεια-

(ττεί να δημιουργηθεί ένας χρηματο

δοτικός μηχανισμός ανάλογος με τα 

δάνεια με ευνοϊκούς όρους «IDA» της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, Αυτό είναι 

απαραίτητο για να μπορέσει η Τρά

πεζα να προσφέρει τους όρους που 

απαιτούνται για την απορρόφηση των 

δανείων (εξαιρετικά μεγάλες περίοδοι 

αποπληρωμής, μακρές περίοδοι χά

ριτος και χαμηλά επιτόκια), ιδίως στον 

τομέα των έργων υποδομής. Η εμπει

ρία μας από τις δεκαετίες του '60 και 

του '70, όταν διαχειριζόμασταν παρό

μοια «ειδικά δάνεια» στην Αφρική και 

στην περιοχή της Μεσογείου, δεν μας 

αφήνει καμία αμφιβολία επ' αυτού. 

Ωστόσο, σε μεταγενέστερο στάδιο, 

θα στοχεύσουμε να χορηγούμε κα

νονικές χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ, 

παράλληλα με τα ειδικά δάνεια, έως 

ότου, σταδιακά, τα τελευταία εξα

λειφθούν τελείως. 
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Αυτό θα απαιτήσει να διατεθεί ένα 
ειδικό κονδύλι από δημοσιονομικούς 
πόρους για την ανοικοδόμηση στα 
Βαλκάνια, Η Τράπεζα θα μπορούσε 
να διαχειριστεί το κονδύλι αυτό 
στο πλαίσιο του προτεινόμενου νέου 
Οργανισμού και, κατ' αυτό τον τρόπο, 
να χρησιμοποιήσει την χρηματοδο
τική και τεχνολογική τεχνογνωσία της 
για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων 
δανείων τύπου «IDA», παράλληλα με 
τις επιχορηγήσεις που θα παρέχει ο 
Οργανισμός για λογαριασμό της 
Επιτροπής. Πολλές λεπτομέρειες 
απομένουν ακόμη να εξεταστούν, 
αλλά φρονώ ότι αυτός είναι ο καλύ
τερος τρόπος για να οργανωθεί με 
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα η 
χορήγηση των ζωτικής σημασίας 
δανείων για την ανοικοδόμηση και να 
επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή 
συνεργία μεταξύ των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Η Τράπεζα δημιούργησε ήδη μία 
επιχειρησιακή ομάδα για τα Βαλκάνια, 
προκειμένου να αρχίσει να εργάζεται 
στον τομέα αυτό, και θα προωθήσει 
το θέμα σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή και με τους διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ως 
εκ τούτου, ελπίζω ότι θα αντιμετω
πίσετε ευνοϊκά αυτή την πρόταση και, 
επίσης, ότι εσείς και η Επιτροπή θα 
διασφαλίσετε τη συμμετοχή της 
Τράπεζας στο ανώτατο δυνατό επί
πεδο, στις διάφορες συσκέψεις που 
θα συντονίσουν και θα καθοδηγήσουν 
τις CJχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβου
λίες. 

Στρατηγικό πλαίσιο και 
επιχειρησιακό πρόγραμμα 

Η έγκριση, από μέρους σας, της αύξη
σης του κεφαλαίου σε 100 δισεκατομ
μύρια ευρώ πέρυσι, ήταν συνδεδε
μένη με την έγκριση ενός Στρατηγι
κού Πλαισίου, το οποίο περιλάμβανε 
ένα νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 
που υποβλήθηκε για συζήτηση και 
έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

Έχω την ευχαρίστηση να σας ανα
κοινώσω ότι το πρώτο τέτοιο 
Πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Διοικη
τικό Συμβούλιο στις αρχές του 1999, 
και καθόρισε τις προτεραιότητες για 
τις δραστηριότητες της Τράπεζας, 
τόσο εντός όσο και εκτός Ευρω
παϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια του 
1999 και του 2000, Επρόκειτο για το 
πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
αυτού του είδους που καταρτίστηκε 
από την Τράπεζα, καλύπτοντας το 

σύνολο των δραστηριοτήτων της, και 
θα ανανεώνεται στο τέλος κάθε χρό
νου, ει δυνατόν με τριετή ορίζοντα. 
Έως το Σεπτέμβριο, το αργότερο, θα 
υποβάλω αναφορά στο Διοικητικό 
Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο 
του Προγράμματος και θα ζητήσω την 
καθοδήγηση του σχετικά με την ανα
νέωση του στο τέλος του χρόνου. 

Όσον αφορά ένα συγκεκριμένο 
σημείο του Προγράμματος, το οποίο 
πολλοί από σας έθιξαν πέρυσι, έχω 
την ευχαρίστηση να σας ανακοινώσω 
ότι η Τράπεζα έχει ήδη αρχίσει να 
θέτει σε εφαρμογή προτάσεις για την 
προσθήκη ενός ασφαλίστρου κινδύ
νου στο περιθώριο (mark-up) των 
χορηγήσεων της, σε κατάλληλες περι
πτώσεις προτεραιότητας. Αν και αυτό 
δεν είναι παρά ένα μικρό βήμα, 
αντιπροσωπεύει ριζική ρήξη με τις 
αρχές που διείπαν έως τώρα τις 
πολιτικές τιμολόγησης των χορηγή
σεων της Τράπεζας, και θα πρέπει να 
υποβληθεί σε πολύ προσεκτική παρα
κολούθηση και επανεξέταση. 

Ισολογισμός 

Το σύνολο ενεργητικού της Τράπεζας 
αυξήθηκε κατά 12,3%, ανερχόμενο σε 
176 δισεκατομμύρια Ecu στο τέλος 
του 1998 (ας σημειωθεί ότι είναι η 
τελευταία φορά που οι λογαριασμοί 
μας εκφράζονται σε Ecu), Το συνολικό 
υπόλοιπο εκταμιευθέντων δανείων 
ανερχόταν στο τέλος της οικονομικής 
χρήσης σε 133 δισεκατομμύρια Ecu 
περίπου. Οπως επεξήγεται στις 
σημειώσεις των οικονομικών κατα
στάσεων, το σχετικό όριο που προ
βλέπει το Καταστατικό τηρήθηκε λαμ
βάνοντας υπόψη την απόφαση σας 
για αύξηση του αναληφθέντος κεφα
λαίου σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ 
από 1ης Ιανουαρίου 1999, 

Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνα
σμα της Τράπεζας ανήλθε το 1998 σε 
1 345 εκατομμύρια Ecu, ποσό που 
αντιπροσωπεύει μέση απόδοση ιδίων 
κεφαλαίων 7%, Η αύξηση της από
δοσης έναντι του προηγούμενου 
χρόνου (παρά τη γενική πτώση των 
επιτοκίων) οφείλεται στην σχετικά 
σημαντικότερη μείωση του μέσου 
επιτοκίου δανεισμού της Τράπεζας, 

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 
εξωτερικούς ελεγκτές μας, και με τη 
σύμφωνη γνώμη της Ελεγκτικής 
Επιτροπής, προτείνεται αύξηση των 
Κεφαλαίων για Γενικούς Τραπεζικούς 
Κινδύνους κατά 150 εκατομμύρια Ecu, 

Όπως και τον προηγούμενο χρόνο, 
δεν προτείνεται καμία ειδική πρόβλε
ψη. Μετά τις προβλέψεις και τις 
συναλλαγματικές προσαρμογές, το 
καθαρό αποτέλεσμα της οικονομικής 
χρήσης ανέρχεται σε 1 195 εκατομ
μύρια Ecu, 

Οργάνωση και διοίκηση 

Παρά την τεράστια αύξηση του όγκου 
και του φάσματος των εργασιών, τόσο 
οι δαπάνες όσο και η δύναμη προ
σωπικού παρέμειναν υπό αυστηρό 
έλεγχο. Το 1998, οι συνολικές διοικη
τικές δαπάνες και αποσβέσεις αυξή
θηκαν μόνο κατά 2,2% σε φράγκα 
Βελγίου (3,3% σε Ecu), εφόσον δεν 
συνυπολογιστούν τα ειδικά κονδύλια 
και οι επιπρόσθετες δαπάνες για τη 
μετάβαση στο ευρώ. Αντίστοιχα, οι 
υπογραφές δανείων αυξήθηκαν κατά 
13%. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν 
μόνο 18 νέες οργανικές θέσεις. Για 
μία ακόμη φορά, δεν έχω λόγια για να 
περιγράψω τη σκληρή εργασία, την 
αφοσίωση και τον επαγγελματισμό 
του προσωπικού, που επέτυχε τα 
αποτελέσματα τα οποία περιέγραψα. 
Η ΕΤΕπ εξακολουθεί να έχει 
προϋπολογισμό μικρότερο από εκείνο 
όλων των κύριων διεθνών ομολόγων 
της, και υπερέχει κατά πολύ σε όρους 
παραγωγικότητας. 

Αν και η πρόοδος ήταν βραδύτερη 
από όσο έλπιζα, προωθούμε τη ριζική 
επανεξέταση των πολιτικών διαχεί
ρισης του ανθρώπινου δυναμικού, σε 
συνεργασία με το προσωπικό και τους 
αντιπροσώπους του, με στόχο την 
επίτευξη μιας πιο ευέλικτης οργάνω
σης, με σαφέστερη ανάθεση και ανα
γνώριση των διοικητικών αρμοδιοτή
των, και με καλύτερες ευκαιρίες 

Οικονομικές καταστάσεις και 
ισολογισμός 

«Με βάση έκθεση της Ελεγκτικής 
Επιτροπής, το Συμβούλιο τιον 
Διοικητών ενέκρινε επίσης τις 
οικονομικές καταστάσεις της 
Τράπεζας για την οικονο(ΐική χρήση 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1998. 
Με σύνολο ενεργιρικού 176.4 
δισεκατ. ευριό. ο ισολογ^[ΐός της 
ΕΤΕπ παρουσίασε καθαρή αύξηση 
12,3% στο τέλος της χρήσης 1998. 
Το υπόλοιπο του δανεισμού της 
Τράπεζας ανερχόταν την ίδια 
ημερομηνία σε 123,8 δισεκατ. ευριί) 
και το υπόλοιπο των χορηγι̂ σεών 
της σε 155,6 δισεκατ. ευρώ.» 

ΙεΛίδα 6 Ι ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡ.ΛΠΕΖΛ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Ετήσια σύνοδος του Συμβουλίου των Διοικητών της ΕΤΕπ 

σταδιοδρομίας. Ένα νέο, εκτεταμένο 
πρόγραμμα επιμόρφωσης των ανώτε
ρων διοικητικών στελεχών θα αρχίσει 
σύντομα. Επιπλέον, σύμφωνα με την 
ισχυρή πολιτική μας για παροχή ίσων 
ευκαιριών, είχα την ευχαρίστηση να 
διορίσω πρόσφατα την πρώτη γυναίκα 
Γενικό Διευθυντή στην Τράπεζα, 
Τέλος, θέσαμε καθ' οδόν ένα πρό
γραμμα επαγγελματικής άσκησης για 
νεαρούς πτυχιούχους από τα κράτη 
μέλη. 

Πρόσφατα υπογράψαμε μία νέα, 
τετραετή Τριμερή Συμφωνία με την 
Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
η οποία θα διέπει τους ελέγχους που 
το τελευταίο διενεργεί στις χρηματο
δοτήσεις στις οποίες η Τράπεζα χρη
σιμοποιεί πόρους από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό. Ελπίζω ότι θα μπο
ρέσουμε σύντομα να καταλήξουμε σε 
παρόμοια συμφωνία σε σχέση με το 
ΕΤΑΕ, όπου η κατάσταση είναι δια
φορετική λαμβανομένης υπόψη της 
μετοχικής σύνθεσης του Ταμείου, 
που περιλαμβάνει σχεδόν 80 δημόσια 
και ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύ
ματα. 

Τέλος, έχω την ευχαρίστηση να σας 
αναφέρω ότι, ως αποτέλεσμα προσε
κτικού σχεδιασμού και τεράστιας προ
σπάθειας από όλους τους συμμετέ
χοντες - οι οποίοι, όπως σε πολλούς 
άλλους οργανισμούς, εργάστηκαν 
κατά τη διάρκεια των διακοπών των 
Χριστουγέννων και του Νέου Έτους -
η Τράπεζα μετέτρεψε με επιτυχία τα 
μηχανογραφικά και άλλα συστήματα 
της εισάγοντας σε αυτά το ευρώ στις 
αρχές του 1999, Έχουμε, επίσης, 
προχωρήσει σημαντικά στις περαι
τέρω αλλαγές που είναι απαραίτητες 
για το έτος 2000 και, με την επι
φύλαξη των δοκιμών που θα γίνουν, 
ελπίζουμε ότι όλα τα συστήματα θα 
είναι έτοιμα πριν από το θέρος. 

Διάρθρωση των οργάνων 
διοίκησης 

Όταν εγκρίνατε την αύξηση του 
κεφαλαίου πέρυσι, στο πλαίσιο ενός 
νέου Στρατηγικού Πλαισίου, ζητήσατε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο «να 
κινήσει μία επανεξέταση της διάρ
θρωσης των οργάνων διοίκησης της 
Τράπεζας, ενόψει της προβλεπόμενης 
διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και να υποβάλει έκθεση προόδου των 
εργασιών στο Συμβούλιο των Διοι
κητών κατά την ετήσια σύνοδο του 
1999», 

Σχετικά με το θέμα αυτό, σας έχουν 
υποβληθεί δύο έγγραφα. Το πρώτο 
περιέχει μία σύντομη σειρά από 
αρχές, που προέκυψαν από τις 
συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Το δεύτερο είναι ένα εκτενέστερο 
έγγραφο, που παρουσιάζει το γενικό 
πλαίσιο. 

Το ζήτημα αυτό θέτει πολύ ευαίσθητα 
προβλήματα. Αφενός, είναι δυνατόν 
να θεωρηθεί ότι, εφόσον «η Τράπεζα 
δουλεύει», δεν υπάρχει λόγος να 
προσπαθήσουμε «να τη διορθώ
σουμε». Ωστόσο, από την άλλη, θα 
είναι αναμφίβολα πολύ δύσκολο να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά η 
παρούσα διάρθρωση των οργάνων 
διοίκησης, εάν αυτά απλώς διευρυν
θούν - όπως στο παρελθόν - ως 
συνέπεια της διεύρυνσης. Πρέπει να 
γίνουν αλλαγές στον τομέα αυτό, από 
τις οποίες ορισμένες θα απαιτήσουν 
τροποποίηση του Καταστατικού. 
Ούτως ή άλλως, υπάρχουν δυνατό
τητες και για άλλες αλλαγές, που 
μπορούν να ενισχύσουν την αποδοτι
κότητα και την αποτελεσματικότητα 
της Τράπεζας, 

Η Τράπεζα δεν μπορεί να κινηθεί 
μεμονωμένα, χωρίς να λάβει υπόψη 
τις αλλαγές που ενδέχεται να γίνουν 
σε άλλες θεσμικές ρυθμίσεις της 
Κοινότητας, ύστερα από την επόμενη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη, Ωστόσο, 
δεν υπάρχει λόγος να μη γίνουν 
ορισμένες πρακτικές βελτιώσεις, που 
είναι εφικτές σήμερα στο πλαίσιο του 
παρόντος Καταστατικού, και παράλ
ληλα να επιταχυνθούν οι εργασίες 
σχετικά με τις αλλαγές που θα είναι 
αναγκαίες λόγω της διεύρυνσης και 
θα απαιτήσουν σχετική τροποποίηση 
του Καταστατικού, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προκει
μένου να προχωρήσει περαιτέρω στις 
εργασίες του, θα επιθυμούσε να έχει 
τις παρατηρήσεις και την καθοδήγηση 
σας, ώστε να είναι σε θέση να σας 
υποβάλει νέα έκθεση τον ερχόμενο 
χρόνο. 

Θα ήθελα να προσθέσω, στο πλαίσιο 
της διάρθρωσης των οργάνων διοί
κησης, ότι σας είμαι ευγνώμων για 
την υποστήριξη σας, όσον αφορά το 
νέο Κώδικα Δεοντολογίας για τη 
Διευθύνουσα Επιτροπή, τον οποίο 
σας κοινοποίησε ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου των Διοικητών, Πρόκειται 
για το πρώτο έγγραφο αυτού του 
είδους, ύστερα από την υιοθέτηση 
ενός παρόμοιου Κώδικα Δεοντολο

γίας για το προσωπικό της Τράπεζας, 
Εχω την ευχαρίστηση να σας ανα
κοινώσω ότι ενέπνευσε επίσης την 
Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία, με τη 
βοήθεια της Τράπεζας, ετοιμάζει 
τώρα το δικό της Κώδικα Δεοντολο
γίας, και το ότι Διοικητικό Συμβούλιο 
δέχθηκε πρόταση μου να υιοθετήσει 
επίσης για λογαριασμό του ένα τέτοιο 
κώδικα. 

Επίλογος 

Αυτή είναι η τελευταία ετήσια 
σύνοδος στην οποία συμμετέχω, και 
ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε σύντομα 
σχετικά με τον αντικαταστάτη μου, 
διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη 
συνέχεια στη διαχείριση και διοίκηση 
της Τράπεζας, Δεν σκοπεύω σήμερα 
να προβώ σε vocΓrαλγική ανασκόπηση 
των τελευταίων 6 ετών. Επιθυμώ 
μόνο να πω ότι ο ήδη σημαντικός 
ρόλος της Τράπεζας, ως χρηματο
δοτικού οργάνου της Κοινότητας, 
αναπτύχθηκε σημαντικά κατά την 
περίοδο αυτή και αισθάνομαι προ
νομιούχος για το γεγονός ότι μπό
ρεσα να συμβάλω σε αυτό. Είναι 
σημαντικό, για την αξιοπιστία και τη 
φήμη της Τράπεζας να διατηρήσει την 
ακεραιότητα και την αυτονομία της 
στην λήψη των αποφάσεων της, υπό 
την ευθύνη των δικών της οργάνων 
διοίκησης. Παράλληλα, όμως, η 
Τράπεζα καθίσταται ένα διαρκώς 
ισχυρότερο όργανο της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης - πράγμα που 
επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά 
στη Σύνοδο Κορυφής της Κολωνίας -
και ένας από τους κύριους στόχους 
μου ήταν να αναπτύξω αυτό το ρόλο, 
τόσο εντός όσο και εκτός Ευρω
παϊκής Ένωσης, Για την Ένωση, η 
Τράπεζα είναι ένα πολύτιμο περιου
σιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει να 
διαφυλάξει προσεκτικά για το μέλλον. 

Πριν κλείσω την ομιλία μου επιθυμώ 
να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε 
σας και τους προκατόχους σας, για 
την υποστήριξη και φιλία που μου 
προσφέρατε κατά τη διάρκεια της 
θητείας μου. Επιθυμώ, επίσης, να 
εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου 
στους συναδέλφους μου της Διευ
θύνουσας Επιτροπής, στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και, ιδίως, στο εξαιρετικά 
υψηλού επιπέδου και σκληρά εργαζό
μενο προσωπικό της Τράπεζας, για 
την υποστήριξη που μου προσέφεραν 
κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ 
συναρπα(π·ικής περιόδου,Β 
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Μέσα σε 18 μήνες: 8,8 δισεκατ. ευρώ για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη 

• Η ΕΤΕπ, συμβάλλοντας στην 

υλοποίηση του ψηφίσματος για την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση, που 

εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

του Άμστερνταμ (16 και 17 Ιουνίου 

1997), δημιούργησε το «Ειδικό Πρό

γραμμα Δράσης του Αμστερνταμ» 

(ΕΠΔΑ) με στόχο την ενίσχυση των 

επενδύσεων στους τομείς των καινο

τόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(MME), της παιδείας, της υγείας, της 

πολεοδομικής ανάπλασης, του περι

βάλλοντος και των διευρωπαϊκών 

δικτύων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται 

από υψηλή ένταση εργασίας και 

δημιουργούν θέσεις απαειχόληετης. 

Σε διάστημα 18 μηνών, μέσω του 

ΕΠΔΑ, το οποίο γνώρισε ταχεία ανά

πτυξη, η ΕΤΕπ χορήγησε δάνεια 

συνολικού ύψους άνω των 8,8 δισε

κατ. ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει 

περίοδο 3 ετών (Οκτώβριος 1997-

2000) και έχει στόχο να λειτουργήσει 

ως μοχλός για την κινητοποίηση 

περίπου 20 δισεκατ, ευρώ υπό μορφή 

συγχρηματοδοτήσεων, στο σύνολο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

4 δισεκατ. ευρώ στους νέους 
τομείς της παιδείας και της 
υγείας 

Στο πλαίσιο του ΕΠΔΑ, η ΕΤΕπ 
επεξέτεινε το πεδίο της χρηματο
δοτικής δραστηριότητας της στους 
τομείς της παιδείας και της υγείας. Οι 
επενδύσεις στους τομείς αυτούς 
μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά 
στη βελτίωση των κοινωνικών συνθη
κών σε τοπική κλίμακα, ενώ ταυτό
χρονα έχουν ταχύ, θετικό αντίκτυπο 
στην απασχόληση. 

Η ΕΤΕπ έχει ήδη εγκρίνει χρημα
τοδοτήσεις συνολικού ύψους 3 979 
εκατομ. ευρώ για 28 επενδυτικά σχέ
δια και προγράμματα, σε 14 χώρες 
μέλη της Ένωσης, και ειδικότερα σε 
ζώνες περιφερειακής ανάπτυξης, 
όπου οι ανάγκες για επέκταση και 
εκσυγχρονισμό της υποδομής εττους 
τομείς της παιδείας και της υγείας 

μπορούν γενικά να θεωρηθούν πιο 
επείγουσες. 

Τα σημαντικότερα έργα που χρημα
τοδοτήθηκαν στον τομέα της υγείας, 
αφορούν τον εκσυγχρονισμό νο
σοκομειακών υποδομών στα νέα 
ανατολικά Länder της Γερμανίας 
(Βερολίνο, Μεκλεμβούργο-Πρόσω 
Πομερανία, Σαξωνία-Άνχαλτ) και 
στην Ελλάδα, και πανεπιστημιακών 
νοσοκομείων στην Αυστρία, Σουηδία, 
Ισπανία και Ιταλία, 

Στον τομέα της παιδείας, οι επεν
δύσεις που χρηματοδοτήθηκαν αφο
ρούν πανεπιςτΓήμια και σχολές επαγ
γελματικής κατάρτισης στην Ιρλα
νδία, Θουριγγία, Γαλλία, Ισπανία, 
Πορτογαλία και Σουηδία, και ιδρύ
ματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
erro υπερπόντιο διαμέρισμα Ρεϋνιόν 
και στη Σκωτία. Το έργο στη Σκωτία 
πραγματοποιείται από κοινοπραξία 
μεταξύ του δημόσιου και του ιδιω
τικού τομέα. 

κούς φορείς, δείχνει πόσο πραγμα
τική είναι η ανάγκη χρηματοδοτή
σεων για τον εκσυγχρονισμό της 
εκπαιδευτικής και νοσοκομειακής 
υποδομής μεσαίας κλίμακας στις 
χώρες αυτές. 

4,2 δισεκατ. ευρώ για έργα 
πολεοδομικής ανάπλασης 

Η ΕΤΕπ αύξησε επίσης τις χορη
γήσεις της για έργα πολεοδομικής 
ανάπλασης (αναβάθμιση υποβαθμι
σμένων συνοικιών, δημιουργία κέ
ντρων επιχειρήσεων), τα οποία 
τονώνουν τη ζωτικότητα της οικο
νομίας και ενισχύουν την κοινωνική 
συνοχή στις αστικές περιοχές όπου 
πραγματοποιούνται. Ορισμένα από τα 
έργα αυτά υλοποιούνται από κοι
νοπραξίες μεταξύ του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, επιτρέποντας τη 
διοχέτευση τραπεζικών χρηματοδο
τήσεων προς επενδύσεις που στο 
παρελθόν χρηματοδοτούνταν απο
κλειστικά από δημόσιους πόρους. 

Πανεπιστημιούπολη στην Αλικα ντε (Ισπανία) 

Ειδικά συνολικά δάνεια εγκρίθηκαν 
για επενδύσεις μικρότερης κλίμακας 
στους δύο αυτούς τομείς, στη 
Γαλλία, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, 
τη Δανία, τη Φινλανδία και τη 
Σουηδία. Ο ταχύς ρυθμός διάθεσης 
του προϊόντος των δανείων αυτών 
από τους ενδιάμεσους χρηματοδοτι-

Μέχρι το τέλος Μαΐου 1999, η Τρά
πεζα είχε εγκρίνει συνολικά 4 188 
εκατομ. ευρώ για 27 σχέδια και προ
γράμματα πολεοδομικής ανάπλασης, 
σε 9 χώρες μέλη της Ένωσης. 
Ορισμένα από τα προγράμματα αυτά 
περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός 
έργα υποδομής (δίκτυα ύδρευσης ή 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
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ηλεκτρικής ενέργειας, οδικά έργα. 
αξιοποίηση της αστικής κληρονομιάς, 
δημιουργία χώρων αναψυχής κ,λπ,), 
όπως π,χ. στη Ρώμη, Μπολώνια, 
Φλωρεντία, και πολλές πόλεις του 
Μετζοτζιόρνο, στο Άμστερνταμ, στο 
Βερολίνο, στη Λειψία, στο Μανχάιμ, 
στο Linz, στο Tampere, στη Βαρ
κελώνη, στη Βαλένθια, σε πολυά
ριθμες πόλεις της Ανδαλουσίας και 
των Βαλεαρίδων, και στη Μπάστια, 
Άλλα προγράμματα αφορούν την 
αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών 
και συστημάτων δημόσιων μεταφορών 
(στη Λειψία, στο Ντίσελντορφ και 26 
άλλες πόλεις της Γερμανίας, και στη 
Λισσαβώνα), Τέλος, άλλα αφορούν τη 
δημιουργία νέων κατοικιών ή την 
αναβάθμιση εργατικών κατοικιών (στο 
Αμστερνταμ, στη Λισσαβώνα, σε 7 
πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου και 
στη Σαξωνία), 

620 εκατομ. ευρώ για την 
ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων 
MME 

Το πιο καινοτόμο στοιχείο του ΕΠΔΑ 
είναι, αναμφίβολα, η «Θυρίδα MME», η 
οποία δημιουργήθηκε από την ΕΤΕπ με 
στόχο να ενισχύσει, σε πανευρωπαϊκή 
κλίμακα, τις δραστηριότητες που 
αφορούν την παροχή επιχειρηματικών 
κεφαλαίων υπέρ των καινοτόμων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME) - οι 
οποίες παράγουν ή χρησιμοποιούν νέα 
τεχνολογία - και των MME που 
αναπτύσσονται ταχέως και έχουν, ως 
εκ τούτου, σημαντικές δυνατότητες 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Οι 
κίνδυνοι των πράξεων στο πλαίσιο της 
«θυρίδας» αυτής καλύπτονται με μία 
πρόβλεψη, ύψους 1 δισεκατ, ευρώ, 
χρηματοδοτούμενη από τα λειτουργικά 
πλεονάσματα της ΕΤΕπ. Μέσω της 
«θυρίδας» η Τράπεζα πραγματοποίησε 
μία σειρά πράξεων, με καταμερισμό 
των κινδύνων μεταξύ της ιδίας και των 
ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων με 
τα οποία συνεργάζεται. 

Μέχρι το τέλος Μαίου 1999, η ΕΤΕπ 
είχε ξεκινήσει και/ή ολοκληρώσει 26 
πράξεις αυτού του τύπου, συνολικού 
ύψους 620 εκατομ, ευρώ, σε 14 από 
τις 15 χώρες μέλη της Ένωσης, Κατ' 
αυτό τον τρόπο, η ΕΤΕπ κατέστη 
σημαντική πηγή χρηματοδοτήσεων 
με επιχειρηματικά κεφάλαια στην 
κλίμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Για 
να καλυφθεί η ποικιλία των τρα
πεζικών δομών και των διαφορετικών 
αναγκών των MME ανάλογα με τη 
χώρα μέλος (δεδομένου ότι η παροχή 

επιχειρηματικών κεφαλαίων για MME 
είναι κατεξοχήν δραστηριότητα τοπι
κού χαρακτήρα), καθεμία από τις 
πράξεις αυτές - των οποίων το ύψος 
κυμαίνεται μεταξύ 5 και 50 εκατομ, 
ευρώ - έχει ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
τοπικές ανάγκες. Ωστόσο, οι πράξεις 
αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε 
τρεις κατηγορίες: 

• εισφορά κεφαλαίου ή συμμετοχή 
της ΕΤΕπ σε υφιστάμενες ή νεο
σύστατες εταιρίες παροχής επιχει
ρηματικών κεφαλαίων. Οι πράξεις 
αυτού του τύπου - που είναι και οι 
πιο πολυάριθμες - προϋποθέτουν 
ειδικευμένους τραπεζικούς εταί
ρους, είτε δημόσιας προέλευσης 
(όπως π.χ, οι γερμανικές Landes
banken ή οι φορείς παροχής 
επιχειρηματικών κεφαλαίων που 
λειτουργούν σε περιφερειακή 
κλίμακα erro Ηνωμένο Βασίλειο και 
στην Ισπανία) είτε ιδιωτικούς, 
ενδεχομένως προερχόμενους από 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη 
και συνεργαζόμενους για μία 
συγκεκριμένη πράξη, 

• εισφορά κεφαλαίου από την ΕΤΕπ 
σε φορείς παροχής εγγυήσεων για 
εταιρίες επιχειρηματικών κεφα
λαίων (όπως π,χ. η πράξη που 
διενεργήθηκε με την Société fran
çaise de garantie des financements 
des PME - SOFARIS), 

• χορήγηση μακροπρόθεσμου δανεί
ου σε ένα ενδιάμεσο φορέα, με 
ειδικές ρήτρες αποπληρωμής, που 
επιτρέπουν στο φορέα αυτό να 
χορηγεί εξηρτημένα δάνεια ή δά
νεια «mezzanine» σε MME, Τέτοιες 
πράξεις συνομολογήθηκαν π.χ, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λουξεμ
βούργο και στη Φινλανδία, 

Σε όλες τις περιπτώσεις, αυτές οι 
πράξεις με καταμερισμό των κινδύνων 
προϋποθέτουν σημαντική συμμετοχή 
ενός ή περισσότερων χρηματοπι
στωτικών ιδρυμάτων, ως εταίρων και 
«συνεπενδυτών», των οποίων η 
συμμετοχή είναι τουλάχιστον ίση, αν 
όχι μεγαλύτερη από εκείνη της ΕΤΕπ, 
πράγμα που διασφαλίζει την κατα
λυτική επίδραση των κεφαλαίων που 
παρέχει η Τράπεζα, Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της ΕΤΕπ, οι πράξεις αυτές 
θα επιτρέψουν την κινητοποίηση στην 
Ευρώπη, εντός της ερχόμενης 
τριετίας, 4 έως 5 δισεκατ, ευρώ για 
την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, η ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) (1), το 
οποίο είναι συγγενής της οργανι
σμός, δημιούργησαν το Νοέμβριο 
1997 ένα μηχανισμό επενδύσεων σε 
εταιρίες παροχής επιχειρηματικών 
κεφαλαίων: τον Ευρωπαϊκό Μηχανι
σμό για τις Τεχνολογίες (ΕΜΤ). Ο 
ΕΜΤ, τον οποίο διαχειρίζεται το 
ΕΤΑΕ, έχει χρηματοδοτηθεί από την 
ΕΤΕπ με ποσό 125 εκατομ. ευρώ και 
λειτουργεί ως «οργανισμός επενδύ
σεων σε άλλους οργανισμούς» («fund 
of funds») αποκτώντας μερίδα σε 
φορείς παροχής επιχειρηματικών 
κεφαλαίων, που ειδικεύονται στην 
παροχή ιδίων κεφαλαίων σε καινο
τόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Έως σήμερα, ο ΕΜΤ έχει διαθέσει 

76,9 εκατομ. ευρώ για 17 συμμε
τοχές. 

Παράλληλα με τον ΕΜΤ, ο οποίος 
χρηματοδοτείται από την ΕΤΕπ, το 
ΕΤΑΕ έχει επίσης διαθέσει περίπου 
78 εκατομ. ευρώ από τους ιδίους 
πόρους του για παρόμοιες πράξεις. 
Επιπλέον, το ΕΤΑΕ διαχειρίζεται τον 
«Μηχανισμό Εκκίνησης του ΕΜΤ», ο 
οποίος χρηματοδοτείται μέχρι ύψους 
150-190 εκατομ. ευρώ από τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένω-

(1) Το ΕΤΑΕ, το οποίο αποτελεί σύμπραξη μεταξύ 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
δημιουργήθηκε το 1994 και έχει ως μετόχους την 
ΕΤΕπ (40%), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (SOVo) και 80 
περίπου τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(30%). Το Ταμείο χορηγεί εγγυήσεις για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή 
διευρωπαϊκών δικτύων και, από το 1997, αποκτά 
μερίδια στο κεφάλαιο εταιριών παροχής 
επιχειρηματικών κεφαλαίων. 
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σης και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να 

επενδύει σε εταιρίες παροχής επι

χειρηματικών κεφαλαίων υψηλότε

ρου κινδύνου από εκείνες που υπο

στηρίζονται από τον ΕΜΤ και από 

τους ιδίους πόρους του ΕΤΑΕ. Το 

ΕΤΑΕ διαθέτει έτσι συνολικά περίπου 

350 εκατομ. ευρώ μέχρι το τέλος του 

έτους 2000, προκειμένου να στηρίξει, 

μαζί με την ΕΤΕπ, την ανάπτυξη του 

τομέα των επιχειρηματικών κεφα

λαίων στην Ευρώπη. 

Η συνδυασμένη δραστηριότητα των 

δύο οργανισμών επιτρέπει να καλυ

φθεί όλο το φάσμα των χρηματοδο

τήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

με ίδια κεφάλαια - από τα κεφάλαια 

εκκίνησης και ανάπτυξης έως την 

απόκτηση μετοχικών μεριδίων για τη 

στήριξη της εισόδου των MME σε 

χρηματιστήρια, στις νέες αγορές. 

Αύξηση της δραστηριότητας 
στους τομείς των ΔΕΔ και του 
περιβάλλοντος 

Στο πλαίσιο του ΕΠΑΑ, η ΕΤΕπ 

αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της 

δραστηριότητας της υπέρ των διευ

ρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) και της προ

στασίας του περιβάλλοντος, τομείς 

στους οποίους οι μέσες ετήσιες 

χορηγήσεις της ανήλθαν ήδη σε 12 

δισεκατ. ευρώ κατά την περίοδο 

1996-1998. 

Τη διετία 1997-1998 οι εγκρίσεις 

χρηματοδοτήσεων στους τομείς αυ

τούς υπερέβησαν ετησίως τα 15 

δισεκατ. ευρώ, CJημειώvovτας αύξηση 

κατά περισσότερα από 2 δισεκατομ

μύρια έναντι του μέσου όρου των 

δύο προηγούμενων ετών. Οι εγκρί

σεις χρηματοδοτήσεων κατά τη 

διάρκεια των δώδεκα τελευταίων 

μηνών αφορούν νέα οδικά έργα στην 

Ισπανία, Πορτογαλία και Γερμανία, 

σιδηροδρομικά έργα στη Φινλανδία 

και Πορτογαλία, και την επέκταση 

των αερολιμένων Ελσίνκι, Μαδέρας, 

Μαδρίτης, Νυρεμβέργης, Βασιλείας/ 

Mulhouse και Κολωνίας/Βόννης. Όσον 

αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα προτε

ραιότητας, η Τράπεζα χορήγησε 

δάνεια για τη ζεύξη του Ερεσουν 

μεταξύ Δανίας και Σουηδίας, τη σιδη

ροδρομική γραμμή TGV ΡΒΚΑ στο 

Βέλγιο, τμήματα αυτοκινητοδρόμων 

στην Ελλάδα και σιδηροδρομικά έργα 

υποδομής στην Ιταλία και το Ηνω

μένο Βασίλειο. 

Τέλος, δάνεια συνολικού ύψους 1,3 
δισεκατ. ευρώ εγκρίθηκαν στο πλαί
σιο του ΕΠΔΑ για τη χρηματοδότηση 
10 περίπου πιο παραδοσιακών έργων 
διαχείρισης υδάτων και επεξεργασίας 
αποβλήτων στη Γαλλία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισπανία, 
την Πορτογαλία και το Βέλγιο. Στο 
ποσό αυτό περιλαμβάνονταν συνολι
κά δάνεια προοριζόμενα ειδικά για τη 
χρηματοδότηση περιβαλλοντικών 
επενδύσεων MME (π.χ. στη Γαλλία, 
στην περιοχή Seine-Normandie). 

Ενίσχυση της απασχόλησης 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας στο 
πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος 
Δράςιης του Άμστερνταμ εστιάζονται, 
περισσότερο από όσο οι άλλες δρα-
στηριότητές της, στην εvίσχυc^η των 
επενδύσεων στους τομείς υψηλής 
έντασης εργασίας, με απώτερο στόχο 
τη στήριξη της απασχόλησης. Για το 
λόγο αυτό, εκτός από την ενίσχυση 
των ιδίων κεφαλαίων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων - όπου ο αντίκτυπος 
στην απαοτχόληση είναι εξ ορισμού 
δύσκολο να προσδιοριστεί ποσοτικά 
τη στιγμή της επένδυσης - η ΕΤΕπ 
συγκεντρώνει τις δραστηριότητες 
της στο πλαίσιο του ΕΠΔΑ στη χρη
ματοδότηση έργων υποδομής που 
αφορούν την ανάπλαση αστικών 
περιοχών και το ανθρώπινο κεφά
λαιο, και των οποίων η υλοποίηση 
είναι σχετικά ταχεία (τρία έτη κατά 
μέσον όρο). 

Από την ανάλυση, βάσει οικονομικών 
μοντέλων εισροών-εκροών, προκύ
πτει ότι κάθε επένδυση ύψους 
1 δισεκατ. ευρώ έχει ως αποτέλεσμα, 
κατά τη φάση κατασκευής αυτών των 
έργων υποδομής, τη δημιουργία θέ
σεων απασχόλησης που αντιςποιχούν 
σε περίπου 20 000 ανθρωποέτη. Αυτή 
η εκτίμηση του αντίκτυπου στην 
οικονομία λαμβάνει υπόψη όχι μόνο 
τα έργα πολιτικού μηχανικού, αλλά 
επίσης τις αγορές εξοπλισμού και 
υπηρεσιών από προμηθευτές, πρά
γμα που ςτημαίνει ότι το ήμισυ περί
που των νέων θέσεων απασχόλησης 
δημιουργείται έμμεσα και ότι το 1/4 
των θέσεων αυτών αφορά τον τομέα 
των υπηρεσιών, λόγω του αντίκτυπου 
των επενδύσεων στο χώρο των 
προμηθευτών 

Συνεπώς, εάν ληφθεί ως βάση μία 
μέση διάρκεια κατασκευής τρία έτη, 
κάθε δισεκατομμύριο ευρώ που 

επενδύεται δημιουργεί ετησίως 6 000 
έως 7 000 θέσεις απασχόλησης. 
Δεδομένου ότι το σύνολο των χρη
ματοδοτήσεων της ΕΤΕπ στον τομέα 
των έργων υποδομής ανέρχεται 
ετησίως σε 18 δισεκατ. ευρώ και 
συμβάλλει στην πραγματοποίηση 
επενδύσεων συνολικού ύψους τρι
πλάσιου του ποσού αυτού (2), οι 
επενδύσεις που υποστηρίζει η ΕΤΕπ 
επιτρέπουν τη δημιουργία περίπου 
320 000 θέσεων απασχόλησης ετη
σίως κατά τη φάση κατασκευής 
αυτών των έργων υποδομής. 

Από τη στιγμή που η επένδυση ολο
κληρωθεί και εισέλθει στη φάση της 
εκμετάλλευσης, είναι δυσκολότερο 
να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο μακρο
πρόθεσμος αντίκτυπος της στην 
απασχόληση. Πράγματι, ορισμένες 
επενδύσεις οδηγούν σε απώλεια 
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επί
πεδο, όταν εντάσσονται σε διαδικα
σία εξορθολογισμού ή αναδιάρθρω
σης δραστηριοτήτων σε κλίμακα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι θέσεις 
που διατηρούνται είναι ανταγωνιστι
κές και σταθερότερες. 

Στο μεταποιητικό τομέα, με βάση το 
λόγο «δημιουργούμενες θέσεις απα
σχόλησης προς επενδυόμενο κεφά
λαιο» υπολογίζεται ότι κάθε νέα επέν
δυση ύψους 1 δισεκατ. ευρώ δη
μιουργεί 8 000 έως 10 000 θέσεις 
εργασίας. Ocrróoo, ο λόγος αυτός 
μειώνεται ςτταθερά τις τελευταίες 
δεκαετίες, καθώς η οικονομία έχει 
διαρκώς μεγαλύτερες απαιτήσεις σε 
κεφάλαιο. Εάν θεωρηθεί ότι οι νέες 
επενδύσεις έχουν ένταση εργασίας 
ίση προς το ήμισυ περίπου του 
σημερινού μέσου όρου, συνάγεται ότι 
μία επένδυση 1 δισεκατ, ευρώ θα 
οδηγήσει στη δημιουργία 4 000 έως 
5 000 μόνιμων θέσεων απασχόλησης, 
δηλαδή τα 3/4 των θέσεων που 
δημιουργούνται κατά τις κατα
σκευαστικές εργασίες. Κατ' αναλογία 
μπορεί να θεωρηθεί ότι τα δημόσια 
έργα υποδομής, κατά τη φάση εκμε-
τάλλευςής τους, έχουν μακροπρόθε
σμα περίπου τον ίδιο αντίκτυπο στην 
απασχόληςιη, λόγω των θετικών επι
πτώσεων τους στις επενδύσεις του 
ιδιωτικού τομέα. • 

(2) Η ΕΤΕπ καλύπτει, κατά μέσον όρο, το 33% του 
συνολικού κόστους των επενδύσεων που 
χρηματοδοτεί. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Τα ο μ ο λ ο γ ι α κ ά δ ά ν ε ι α α ν α φ ο ρ ά ς τ η ς ΕΤΕπ σε ε υ ρ ώ ( E A R N ) 

Τα ομσλσγιακά δάνεια αναφοράς 
της ΕΤΕπ σε ευρώ (EARN) 

• Η εισαγωγή του ευρώ αυξάνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στις κεφαλαιαγορές. Οι κυβερνήσεις της ζώνης του 
ευρώ, αλλά επίσης, όλο και περισσότερο, οι περιφέρειες και οι τοπικές κοινότητες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για 
την επίτευξη των καλύτερων δυνατών όρων δανεισμού, ενώ το ίδιο πράττουν και οι τράπεζες. Επιπλέον, 
παρατηρείται σημαντική αύξηση των εκδόσεων ομολόγων από μεγάλες επιχειρήσεις, πράγμα που προετοιμάζει το 
έδαφος για μία ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ομολόγων επιχειρήσεων σε ευρώ. Σε αυτό το διαρκώς πιο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι δανειζόμενοι χρειάζεται να 
προβαίνουν σε διαρκή επανεκτίμηση της θέσης τους έναντι των 
επενδυτών και να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς. 

Στόχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων είναι να δανείζεται από 
τις κεφαλαιαγορές πόρους με τους 
καλύτερους δυνατούς όρους, προκει
μένου να χρηματοδοτεί τα δάνεια που 
χορηγεί για τη χρηματοδότηση οικο
νομικώς βιώσιμων επενδύσεων, οι 
οποίες συμβάλλουν στην προώθηση 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η 
ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊ
κός μη κρατικός εκδότης δανείων και 
οι ανάγκες δανεισμού της είναι παρα
πλήσιες με εκείνες πολλών ευρωπαϊ
κών κρατών. Ως εκ τούτου, φιλοδοξία 
της είναι να εκδίδει ομόλογα τα οποία 
να είναι, ως προς τη δομή και τους 
όρους, εφάμιλλα με τα καλύτερα 
κρατικά ομόλογα. Η ΕΤΕπ επιθυμεί να 
προσφέρει στους επενδυτές ένα 
ιδανικό συμπλήρωμα ως προς τα 
ομόλογα των κρατών της ζώνης του 
ευρώ, και να διαθέτει μεγάλη 
πελατεία επενδυτών, που καλύπτει 
ευρύ γεωγραφικό φάσμα. 

Η «ευρωστρατηγική» της ΕΤΕπ 
δημιούργησε τα πρώτα 
ομολογιακά δάνεια 
αναφοράς σε ευρώ 

Η ΕΤΕπ άρχισε να προετοιμάζεται για 
τη ζώνη του ευρώ την περίοδο 1996-
97, με την «ευρωστρατηγική» της. 
Στόχος της στρατηγικής αυτής ήταν 
να επιτρέψει στην Τράπεζα να 
διαθέτει ομόλογα εκφρασμένα στο 
νέο νόμισμα ήδη από την έναρξη της 
Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, 
ώστε να ενισχύσει τη θέση της στην 
αγορά και να συμβάλει στην ομαλή 
έναρξη της κεφαλαιαγοράς του ευρώ. 
Προς το σκοπό αυτό, η ΕΤΕπ εξέδωσε 
ομόλογα εκφρασμένα είτε απευθείας 
σε ευρώ είτε σε νομίσματα των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενω
σης με μία ρήτρα που επέτρεπε να 
μετατραπούν σε ευρώ αμέσως μετά 
την εισαγωγή του νέου νομίσματος 
και εφόσον το νόμισμα στο οποίο 
ήταν εκφρασμένα συμμετείχε στην 

ΟΝΕ. Τα ομόλογα αυτά 
αποκαλούνται «ομόλογα που 
συμβάλλουν στο ευρώ» 
(«euro-tributaries»), διότι προ
βλεπόταν η μετατροπή τους 
και η συνένωση τους σε 
ενιαία, μεγάλα ομολογιακά 
δάνεια σε ευρώ. Για το λόγο 
αυτό, η Τράπεζα φρόντισε 
να εκδίδει «euro-tributary» 
ομόλογα σε διαφορετικά 
νομίσματα αλλά με το ίδιο 
τοκομερίδιο και την ίδια 
διάρκεια, ώστε να είναι εφικτή η 
μεταγενέστερη συνένωση τους σε 
ενιαίες εκδόσεις που, λόγω του 
μεγέθους τους, θα καθίσταντο εκδό
σεις αναφοράς (benchmarks), Η διαρ
κώς μεγαλύτερη σύγκλιση των επι
τοκίων κατά το 1997 και το 1998 
διευκόλυνε αυτή την παράλληλη 
έκδοση ομολόγων σε διαφορετικά 
νομίσματα αλλά με τους ίδιους όρους. 
Έκτοτε, οι περισσότερες από αυτές 
τις «euro-tributary» εκδόσεις των ετών 
1997 και 1998 έχουν μετατραπεί και 
συνενωθεί (στις 15 Φεβρουαρίου και 
15 Απριλίου 1999) σχηματίζοντας 
εκδόσεις αναφοράς σε ευρώ. 

Νέα δάνεια αναφοράς 
θα εκδοθούν στο 
πλαίσιο του EARN 

Καθότι το ευρώ έχει πλέον εγκα
θιδρυθεί και οι κεφαλαιαγορές της 
Ευρώπης ενοποιούνται ταχέως, η 
Τράπεζα επιθυμεί να αξιοποιήσει τις 
αγορές του ευρώ, που χαρακτηρί
ζονται από μεγαλύτερο εύρος και 
βάθος, προκειμένου να αποκτήσει 
ισχυρή θέση στην αγορά, Η ΕΤΕπ 
σκοπεύει να εκδώσει ομολογιακά 
δάνεια επαρκούς μεγέθους (παρεμ
φερούς με το μέγεθος των ενοποιη
μένων δανείων που προήλθαν από τα 
παλαιότερα «euro-tributary» ομόλογα), 
το οποίο θα συμβάλει CΓrηv ενίσχυση 
της ρευστότητας τους. Ακόμη μεγα
λύτερη ενίσχυση της ρευστότητας θα 

επιτευχθεί με τη διαμόρφωση κατάλ
ληλων συνθηκών στη δευτερογενή 
αγορά. Επιπλέον, η Τράπεζα θα φρο
ντίσει ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 
διαφάνεια στις ομολογιακές εκδόσεις 
της, αναγγέλλοντας εγκαίρως το πρό
γραμμα εκδόσεων της για τον επό
μενο χρόνο, και θα επιδιώξει επίσης 
μεγαλύτερη συνοχή, εκδίδοντας ομο
λογιακά δάνεια σε τακτικά διαστή
ματα και με τυποποιημένα τοκομερί
δια και ημερομηνίες λήξης. 

Τα ομόλογα της ΕΤΕπ με τα χαρα
κτηριστικά αυτά εντάσσονται στο 
πλαίσιο του νέου μηχανισμού εκδό
σεων EARN, ο οποίος θεσπίστηκε το 
Μάρτιο 1999. EARN είναι το αρκτι
κόλεξο του «Euro Area Reference 
Notes» και αποτελεί σήμα κατατεθέν 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ
σεων. Όλες οι μελλοντικές εκδόσεις 
αναφοράς μεγάλου ύψους που θα 
πραγματοποιεί η Τράπεζα σε ευρώ, θα 
καλούνται EARN, 

Επιπλέον, οι υφιστάμενες εκδόσεις σε 
ευρώ και οι «euro-tributary» εκδόσεις 
του 1997 και 1998, που μετατράπηκαν 
και ενοποιήθηκαν στις 15 Φεβρουα
ρίου και 15 Απριλίου 1999, θα 
καλούνται επίσης EARN, εφόσον 
έχουν επαρκές μέγεθος. Παραδείγμα
τος χάρη, το υφιστάμενο ομολογιακό 
δάνειο της ΕΤΕπ «4,000% 15 Απριλίου 
2009», θα καλείται στο εξής «EARN 
4,000% 15 Απριλίου 2009», 
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Στο πλαίσιο του μηχανισμού EARN η 

Τράπεζα θα εκδίδει, εφόσον οι 

συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν, 

ομολογιακά δάνεια για ποσό του

λάχιστον 2 δισεκατ, ευρώ ανά τρί

μηνο. Όλα τα νέα EARN θα έχουν 

ελάχιστο ύψος 2 δισεκατ, ευρώ, αν 

και το στοχευόμενο ύψος θα είναι 3 

έως 5 δισεκατ, ευρώ. Αυτό σημαίνει 

ότι, εάν οι συνθήκες της αγοράς 

επιτρέπουν την έκδοση ενός EARN 

ύψους μόνο 2 δισεκατ, ευρώ, η 

Τράπεζα θα προσπαθήσει να αυξήσει 

το ύψος του αργότερα, εκδίδοντας 

νέα ομόλογα, με το ίδιο τοκομερίδιο 

και την ίδια διάρκεια, έως ότου 

επιτευχθεί το στοχευόμενο ύψος. Οι 

αυξήσεις αυτές θα πραγματοποιού

νται μέσω της έκδοσης ομολόγων με 

το σύστημα του ομίλου τραπεζών ή 

των μαζικών διαπραγματεύσεων τίτ

λων ή των δημοπρασιών, 0 α πραγμα

τοποιούνται, επίσης, μέσω προσφο

ρών ανταλλαγής τίτλων, που επιτρέ

πουν στους κατόχους παλαιότερων 

ομολόγων της ΕΤΕπ, εκφρασμένων ή 

μετατραπέντων σε ευρώ, να ανταλ

λάσσουν τα χ ρ ε ό γ ρ α φ α τους έναντι 

EARN, 

Δημιουργία καμπύλης 
αποδόσεων EARN, 
που θα καλύπτει όλο 
το φάσμα διαρκειών 

Η Τράπεζα έχει σκοπό να εκδίδει μόνο 

ένα EARN για κάθε προθεσμία λήξης, 

εκτός, βέβαια, εάν ένα υφιστάμενο 

EARN έχει τοκομερίδιο που είναι 

εκτός αγοράς. Επιπλέον, η Τράπεζα 

θα φροντίσει ώστε οι εκδόσεις της να 

έχουν ημερομηνίες τοκομεριδίου και 

λήξης είτε την 15 Φεβρουαρίου είτε 

την 15 Απριλίου. 

Το ανώτατο ετήσιο όριο για τις νέες 

εκδόσεις EARN θα καθορίζεται το 

Δεκέμβριο και θα αρχίζει να ισχύει 

την 1η Ιανουαρίου του επόμενου 

χρόνου. Για το 1999 το ανώτατο όριο 

καθορίστηκε σε 15 δισεκατ. ευρώ. 

Η πρώτη έκδοοτη στο πλαίσιο του νέου 

μηχανισμού EARN πραγματοποιήθηκε 

τον Απρίλιο 1999 και αφορούσε ένα 

δάνειο ύψους 2 δισεκατ. ευρώ, με 

τοκομερίδιο 4% και ημερομηνία 

λήξης 15 Απριλίου 2009, Η έκδοση 

αυτή επέτρεψε την αύξηση του 

ύψους ενός υφιστάμενου δανείου 

αναφοράς, με το ίδιο τοκομερίδιο και 

την ίδια ημερομηνία λήξης, από 2 σε 

4 δισεκατομμύρια, ενισχύοντας κατ' 

αυτό τον τρόπο τη ρευστότητα του 

στη δευτερογενή αγορά. 

Εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το 

επιτρέψουν, η Τράπεζα θα αυξήσει το 

ύψος των εκκρεμών ομολογιακών 

δανείων της και, εκδίδοντας νέα 

EARN, με διαφορετικές διάρκειες, θα 

καλύψει όλο το φάσμα των διαρκειών. 

Στόχος είναι η δημιουργία μιας πλή

ρους καμπύλης αποδόσεων EARN, 

που θα χρησιμεύει στην Ευρώπη ως 

αναφορά για τα μη κρατικά ομόλογα. 

Το 1999, η Τράπεζα προβλέπει να 

δανειστεί συνολικά το ισότιμο περί

που 30 δισεκατ. ευρώ, εκ των οποίων 

20 δισεκατομμύρια απευθείας σε 

ευρώ και το υπόλοιπο σε άλλα 

νομίσματα. Από τα 20 δισεκατομμύρια 

σε ευρώ, 15 δισεκατομμύρια θα 

αντληθούν μέσω του μηχανισμού 

EARN. Τα EARN, λόγω της υψηλής 

ρευστότητας τους, ενδέχεται να 

αγοράζονται κυρίως από μεγάλους 

θεσμικούς επενδυτές. Τα υπόλοιπα 5 

δισεκατ, ευρώ θα αντληθούν μέσω 

της έκδοσης μικρότερων ομολογια

κών δανείων, που θα είναι προσαρμο

σμένα στις ειδικές ανάγκες των 

μεγάλων επενδυτών, σύμφωνα με τη 

συνήθη πρακτική της Τράπεζας, 

Η υψηλή ρευστότητα των EARN θα 

επιτυγχάνεται χάρη στο ύψος τους 

και στις συμφωνίες που έχει συνάψει 

η Τράπεζα με ένα δίκτυο πρακτόρων, 

οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να δια

σφαλίσουν τη ρευστότητα αυτή ανα

λαμβάνοντας σημαντικές ευθύνες 

όσον αφορά τη διακίνηση των τίτλων 

και την αγορά repos. 

Διαμόρφωση συνθηκών 
στην αγορά για την ενίσχυση 
της ρευστότητας των EARN 

Η ΕΤΕπ έχει ορίσει δέκα μεγάλες 

τράπεζες με διεθνή δραστηριότητα 

ως «κύριους πράκτορες», που ενερ

γούν ως ανάδοχοι και διανομείς των 

EARN και έχουν δεσμευθεί να δια

μορφώσουν την αγορά για όλα τα 

EARN, διασφαλίζοντας τη ρευστότητα 

τους στη δευτερογενή αγορά. Επι

πλέον η Τράπεζα όρισε μία ομάδα, 

αποτελούμενη επί του παρόντος από 

21 τράπεζες, ως «πράκτορες» που 

συμπληρώνουν τους «κύριους πρά

κτορες» διευρύνοντας τη διανομή 

των EARN και ενισχύοντας τη ρευ

στότητα τους στη δευτερογενή 

αγορά. 

Οι ορισμοί τραπεζών ως «κυρίων πρα

κτόρων» και «πρακτόρων» δεν είναι, 

βεβαίως, μόνιμοι. Η προνομιακή συνερ

γασία τους με την Ευρωπαϊκή Τρά

πεζα Επενδύσεων θα εξαρτηθεί από 

τα πραγματικά αποτελέσματα, και 

κυρίως από το βαθμό στον οποίο θα 

επιτύχουν να προωθήσουν τα EARN 

ως υποκατάστατα των καλύτερων 

ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, • 

Επί του παρόντος, τέσσερα ακόμη ομολογιακά δάνεια αναςιοράς που 
βρίσκονται οε κυκλοςιορί«, επανακαθορίζονται ως EARN. Τα ομόλογα αχ'τά 
εκδόθηκαν επίσης το 1997 και το 1998. στο πλαίσιο της «ειιριοιττρατιιγικής» 
της Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα της παλαιότερης στρατηγικής της, Ι] Τράπεζα 
διαθέτει μία οειρι'ι «πό εκκρεμή ομολογιακά δάνειο αναφιοράς. τα οποία 
πλέον μπορούν να επανακαθοριστούν ως EARN. Τα EARN σε κυκλο((ίορία 
στην παρούσα (()άαη αφορούν τα ακόλουθα τοκομερίδια, ημερομτ)νίες λήζης 
και ποσά: 

EARN 4,5(Χ)% 
EARN 5,2.SO% 
EARN 5,7.'SO% 
EARN 5,0(K)% 
EARN 4,000% 

15 Φεβ. 2003 
15 Απρ. 2(X)4 
15 Φεβ. 2007 
15 Απρ. 2(Κ)8 
15 Απρ. 2009 

2.2 δυιεκατ. ευρώ 
3.1 δισεκατ. ευρώ 
2.6 δισεκατ. ευρώ 
5,1 δισεκατ. ευριί) 
4.0 δισεκατ. ευρώ 

Η Τράπεζα έχει ακόμΐ| σε κυκλοφορία τρία ομολογιακά δάνεια εκι^ιραομένα 
σε ευρώ, τα οποία θα μπορέσουν να χαρακτηριστούν ως EARN όταν το ύψος 
τους αυΗΐ|Οεί οε 2 δισεκατ. ευρώ, που είναι το ελάχιστο ύ\|κ)ς των εκδόσειον 
EARN: 

EARN 3,875% 
EARN 5.5(Χ)% 
EARN 5,625% 

15 Απρ. 2005 
15 Φεβ. 2018 
15 Φεβ. 2028 

1,0 δισεκατ. ευριί) 

0.5 δισεκατ. ευρώ 

0,5 δαιεκατ. ευρώ 
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Διασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρώπης 

• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
χρηματοδοτεί ενεργειακές επενδύ
σεις εδώ και περισσότερα από 40 
χρόνια, κυρίως στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως χρηματο
δοτικό όργανο της ΕΕ, η ΕΤΕπ έχει 
κεντρικό ρόλο όσον αφορά την 
προώθηετη των κοινοτικών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν τον τομέα της ενέργειας. Οι 
πολιτικές αυτές καθορίστηκαν σαφέ
στερα ύστερα από την πετρελαϊκή 
κρίση στα μέσα της δεκαετίας του '70, 
με την οποία η Ευρώπη συνειδητο
ποίησε το μέγεθος της εξάρτησης της 
από τις ενεργειακές εισαγωγές, και 
ιδίως από τις εισαγωγές πετρελαίου, 
Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ouvicrraTo στην ανάπτυξη ενεργεια
κών πολιτικών με στόχο τη μείωση 
της εξάρτησης από τις επισφαλείς 
εισαγωγές ενέργειας. 

Ωστόσο, η ΕΤΕπ χρηματοδοτούσε 
ενεργειακά προγράμματα ήδη από 
την ίδρυση της, το 1958, κυρίως erro 
πλαίσιο του κύριου στόχου της, που 

μέσο ορο ανα πενταετία, οι χορη
γήσεις της ΕΤΕπ στον ενεργειακό 
τομέα αυξήθηκαν ταχύτατα, από 2,2 
δισεκατομμύρια λογιστικές μονάδες 
κατά την πενταετία 1974-1978, σε 14,6 
δισεκατομμύρια κατά την περίοδο 
1994-1998, 

Πολιτική της ΕΤΕπ στον 
ενεργειακό τομέα 

Η γενική πολιτική για την αντιμε
τώπιση των ενεργειακών προβλημά
των της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε 
επισημοποιηθεί μέχρι τη δεκαετία του 
1980, Η πολιτική αυτή υπογράμμιζε 
την ανάγκη αξιοποίησης των υφιστά
μενων ενεργειακών πηγών, διαφορο
ποίησης των πηγών και των μορφών 
εισαγόμενης ενέργειας - ώστε να δια
φοροποιηθεί η εξάρτηση και να δια
σφαλιστεί καλύτερος εφοδιασμός -, 
προώθηεπις ορθολογικότερης χρήσης 
της ενέργειας, και ενθάρρυνσης της 
έρευνας και της ανάπτυξης εναλ
λακτικών πηγών ενέργειας, Η πρό
σφατη εξέλιξη της ενεργειακής πο-

είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης στις 
λιγότερο προηγμένες περιοχές της 
ΕΕ, ή άλλοτε, επειδή αποτελούσαν 
επενδύσεις κοινού ενδιαφέροντος για 
τα κράτη μέλη. Εως το 1972, η ΕΤΕπ 
είχε χορηγήσει συνολικά για ενερ
γειακά έργα 380 εκατομμύρια λογι
στικές μονάδες, ποσό που αντιπροσώ
πευε περισσότερο από το 13% των 
συνολικών χορηγήσεων της κατά την 
ίδια περίοδο. 

Έκτοτε οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ cnov 
ενεργειακό τομέα έχουν αυξηθεί 
σημαντικά, αντικατοπτρίζοντας την 
εξέλιξη των ενεργειακών αναγκών και 
της πολιτικής της ΕΕ. Με βάση το 

λιτικής της ΕΕ ήταν η επέκταση των 
κύριων ενεργειακών στόχων, από την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφο
διασμού στην ενίσχυση της ανταγωνι
στικότητας της ΕΕ και της προστα
σίας του περιβάλλοντος (Λευκή 
Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«Μία ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση», Δεκέμβριος 
1995). 

Σήμερα δίνεται έμφαση στην απελευ
θέρωση του τομέα, ώστε να ενθαρ
ρυνθεί ο ανταγωνισμός, κυρίως στους 
τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και 
του αερίου, με την προώθηση της 
δημιουργίας ολοκληρωμένων ενερ

γειακών δικτύων, ενώ προωθείται 
επίσης η χρήση φιλικότερων προς 
το περιβάλλον καυσίμων και τεχνο
λογιών. Η αύξηση της εξάρτησης της 
ΕΕ από τις εισαγωγές καθιστά ακόμη 
σημαντικότερη την ενίσχυση της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδια
σμού, ενώ προωθούνται διαρκώς πε
ρισσότερο η εξοικονόμηση ενέργειας, 
η χρήση νέων, αποτελεσματικών τεχ
νολογιών και η αξιοποίηση ανανεώ
σιμων πηγών ενέργειας. 

Για την προαγωγή των ενεργειακών 
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
ΕΤΕπ αναπτύσσει δραστηριότητα σε 
τρεις κύριους τομείς, Ο ρόλος της 
συνίσταται στη χορήγηση μακροπρό
θεσμων χρηματοδοτήσεων για βιώσι
μες επενδύσεις, οι οποίες: ενισχύουν 
την ασφάλεια του ενεργειακού εφο
διασμού μέσω της εκμετάλλευσης 
των εγχώριων πόρων, συντελούν στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού εφο
διασμού και προάγουν την ορθολο
γική χρήση της ενέργειας. 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας για 
ενεργειακά προγράμματα κατά την 
τελευταία δεκαετία υπερβαίνουν τα 
26 δισεκατ, ευρώ, ποσό που αντιπρο
σωπεύει το 5% περίπου των συνολι
κών ενεργειακών επενδύσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Σημειώνοντας 
σταθερή αύξηση, οι χορηγήσεις αυτές 
ανήλθαν σε συνολικό ύψος σχεδόν 15 
δισεκατ, ευρώ την τελευταία πενταε
τία (1994-1998), Ως ποσοστό της 
χρηματοδοτικής δραστηριότητας της 
ΕΤΕπ, η ενέργεια αντιπροσώπευε 
σχεδόν το 40% των χορηγήσεων 
μέχρι τη δεκαετία του '80, Έκτοτε, το 
ποσοστό της επί της συνολικής 
δραστηριότητας της Τράπεζας μειώ
θηκε, φθάνοντας στο 14% κατά την 
πενταετία 1994-1998, 

Εγχώριοι ενεργειακοί πόροι 

Ιστορικά, μετά το «τραύμα» της 
ενεργειακής κρίσης στα μέσα της 
δεκαετίας του '70, οι χορηγήσεις της 
ΕΤΕπ αντικατοπτρίζουν πιστά την 
εξέλιξη των προτεραιοτήτων της 
Κοινότητας και των κρατών μελών 
της. Οι χορηγήσεις για επενδύσεις 
που συμβάλλουν στην αξιοποίηση των 
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εγχώριων πόρων ακολούθησαν στα
θερά ανοδική πορεία, με αποκορύ
φωμα τα τέλη της δεκαετίας του '80 
και τις αρχές της δεκαετίας του '90. 
Έκτοτε, οι χορηγήσεις αυτές ακολού
θησαν πτωτική πορεία. 

Κατά τις δεκαετίες του '70 και του '80, 
η ΕΤΕπ χρηματοδότησε μία σειρά από 
πυρηνικούς σταθμούς και εγκαταστά
σεις επεξεργασίας πυρηνικού καυσί
μου στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και 
πολυάριθμες επενδύσεις για την 
εκμετάλλευση ενδοχώριων και εξω-
χώριων κοιτασμάτων πετρελαίου και 
αερίου, στην Ιταλία και στη Βόρεια 
Θάλασσα. Την ίδια περίοδο, η Τράπε
ζα χρηματοδότησε υδροηλεκτρικά 
έργα στη Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και 
Ηνωμένο Βασίλειο και, αργότερα στην 
Ισπανία και την Πορτογαλία. Δάνεια 
χορηγήθηκαν επίσης για ποικίλα έργα 
κατασκευής αγωγών πετρελαίου και 
αερίου, για τη μεταφορά ενέργειας 
από εγχώριες πηγές στα κέντρα 
κατανάλωσης. Ορισμένα από τα έργα 
αυτά συνετέλεσαν στη σταδιακή 
δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού 
δικτύου αγωγών παροχής αερίου. Την 
ίδια εξέλιξη ακολούθησαν οι χορη
γήσεις της ΕΤΕπ για επενδύσεις στον 
τομέα της μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Την τελευταία δεκαετία (1989-1998) η 
ΕΤΕπ χορήγησε συνολικά περισσό
τερα από 7,6 δισεκατ, ευρώ για την 
αξιοποίηση των εγχώριων πόρων. 
Περισσότερο από το ήμισυ του ποσού 
αυτού διατέθηκε για την παραγωγή 
πετρελαίου και αερίου, και ιδίως για 
τη συνέχιση της εκμετάλλευσης 
πολυάριθμων ενδοχώριων και εξωχώ-
ριων κοιτασμάτων πετρελαίου και 
αερίου στην Ιταλία καθώς και στο 
δανικό, βρετανικό και νορβηγικό 
τομέα της Βόρειας Θάλασσας. Οι 
χρηματοδοτήσεις για μεγάλα εθνικά 
έργα μεταφοράς και διανομής αερίου 
μειώθηκαν με ταχύ ρυθμό τα τελευ
ταία χρόνια. Τα έργα που χρηματοδο
τήθηκαν αφορούσαν κυρίως τη Δανία, 
δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί η 
δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού 
δικτύου αερίου. 

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις 
αφορούσαν υδροηλεκτρικά έργα στη 
Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Πορ
τογαλία και, πιο πρόσφατα, στην 
Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία, ενώ 
η Τράπεζα χρηματοδότησε επίσης ένα 

υδροηλεκτρικό έργο στη Νορβηγία, 
από το οποίο ο ηλεκτρισμός εισέρχε
ται στο κοινοτικό δίκτυο μέσω της 
Δανίας, Στα χρηματοδοτηθέντα έργα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
περιλαμβάνεται επίσης ένας υδροη
λεκτρικός σταθμός στο Δούναβη, 
κοντά στη Βιέννη (Αυστρία), και η 
κατασκευή νέων λιγνιτικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής κοντά σε κοιτά
σματα λιγνίτη στη Γερμανία, για την 
αντικατάσταση απαρχαιωμένων μονά
δων. 

Όσον αφορά την αξιοποίηση των 
εγχώριων πόρων, μεταξύ των έργων 
που χρηματοδοτήθηκαν περιλαμβά
νονται ένα κοίτασμα λιγνίτη στην 
Ελλάδα, ο εκσυγχρονισμός μιας μονά
δας εμπλουτισμού ουρανίου στη Γαλ
λία, και εγκαταεπάσεις επανεπεξεργα-
σίας πυρηνικού καυσίμου στο Βέλγιο 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Διαφοροποίηση των πηγών 
εφοδιασμού 

Τα κράτη μέλη έχουν επίσης προ
ωθήσει σημαντικά τις ενεργειακές 
επενδύσεις που συντελούν στη δια
φοροποίηση του ενεργειακού εφοδια
σμού για την απεξάρτηση από τις 
εισαγωγές πετρελαίου, κυρίως μέσω 
της βελτίωσης της πρόσβασης σε 
πηγές αερίου. Οι χρηματοδοτήσεις 
της ΕΤΕπ για τέτοιου είδους επεν
δύσεις αυξήθηκαν σταδιακά από τα 
τέλη της δεκαετίας του '70 έως τις 
αρχές της δεκαετίας του '90, οπότε 
σημείωσαν ταχεία άνοδο ως αποτέλε
σμα των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών 
σχετικά με την εγκαθίδρυση της 
ενιαίας αγοράς, και του καθορισμού 
προτεραιοτήτων για τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα μεταφορών και ενέργειας από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εσσεν 
το 1994. Τα περισσότερα διευρωπαϊκά 
δίκτυα προτεραιότητας στον τομέα 
της ενέργειας έχουν ήδη ολοκλη
ρωθεί. 

Κατά τις δεκαετίες του '70 και του '80 
η ΕΤΕπ υποστήριξε επενδύσεις για 
τον εκσυγχρονισμό σταθμών ηλεκ
τροπαραγωγής και την μετατροπή 
τους, ώστε να απεξαρτηθούν από το 
καύσιμο πετρέλαιο, καθώς και μεγάλα 
έργα υποδομής για τη μεταφορά 
αερίου. Τα πανευρωπαϊκά έργα 
μεταφοράς αερίου που πραγματο
ποιήθηκαν στον ενεργειακό τομέα 
οδήγησαν στη δημιουργία ενός τερά
στιου πανευρωπαϊκού δικτύου παρο

χής αερίου. Το δίκτυο αυτό τρο
φοδοτείται από εγχώριες πηγές 
(κυρίως από τη Βόρεια Θάλασσα) και 
από εξωτερικές πηγές (κυρίως από τη 
Ρωσία και την Αλγερία), 

Η ΕΤΕπ έχει χρηματοδοτήσει την 
κατασκευή αγωγών για τη μεταφορά 
ρωσικού αερίου μέσω της Αυστρίας 
στην Ιταλία και από τα τσεχικά 
σύνορα στη Γερμανία και Γαλλία, Η 
Τράπεζα έχει επίσης χρηματοδοτήσει 
έργα για την κατασκευή διασυνδέ
σεων αερίου που επιτρέπουν τη 
μεταφορά πόρων από τη Βόρεια 
Θάλασσα (συμπεριλαμβανομένου του 
νορβηγικού τομέα) στα δίκτυα του 
Βελγίου, της Δανίας, της Γερμανίας 
και των Κάτω Χωρών, Τέλος, έχει 
χορηγήσει σημαντικές χρηματοδοτή
σεις για αγωγούς μεταφοράς αερίου 
από την Αλγερία, μέσω της Τυνησίας 
και κάτω από τη Μεσόγειο, στην 
Ιταλία, 

Παράλληλα, τα κράτη μέλη της Ευρω
παϊκής Ένωσης έχουν καταβάλει 
πολλές προσπάθειες για τον 
εκσυγχρονισμό και την επέκταση των 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, τη 
μετατροπή ή κατασκευή σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που μπορούν να 
χρησιμοποιούν εναλλακτικά ως προς 
το πετρέλαιο καύσιμα (π.χ. αέριο ή 
άνθρακα) και την κατασκευή διασυ
νοριακών συνδέσεων δικτύων ηλεκ
τρισμού. Στο παρελθόν, η Τράπεζα 
χορηγούσε συχνότατα χρηματοδοτή
σεις για τέτοιου είδους έργα, όπως 
π,χ, για διεθνείς συνδέσεις μεταξύ 
των ηλεκτρικών δικτύων του Ηνω
μένου Βασιλείου και της Γαλλίας, τη 
βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των 
δικτύων της Γαλλίας και της Ιταλίας, 
και την ηλεκτρική διασύνδεση Δανίας 
και Σουηδίας, 

Διευρωπαϊκά δίκτυα 

Κατά την τελευταία δεκαετία η ΕΤΕπ 
έχει χορηγήσει συνολικά 7,6 δισεκατ 
ευρώ για επενδύσεις που προάγουν 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένω
σης όσον αφορά τη διαφοροποίηση 
των πηγών ενέργειας. Από το παρα
πάνω ποσό, το κυριότερο μέρος 
(περίπου 6 δισεκατ, ευρώ) αφορούσε 
έργα μεταφοράς αερίου. Σημαντικά 
ποσά διατέθηκαν για την επέκταση 
της υποδομής μεταφοράς και δια
νομής φυσικού αερίου, παράλληλα με 
την μετατροπή των δικτύων πόλεων 
και δήμων, ώστε να μη χρησιμοποιούν 
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acn'iKÓ αέριο - κυρίως στο σύνολο της 
Ιταλίας, αλλά επίσης στην Αυστρία, 
Aavia, Γερμανία (ιδίως Ανατολική 
Γερμανία), Ισπανία και Πορτογαλία. 

Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ για μεγάλα 
έργα μεταφοράς αερίου σημείωσαν 
εντυπωσιακή αύξηση το 1996, με τη 
νέα έμφαση που δόθηκε στα έργα για 
τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Στα μέσα της 
δεκαετίας του '90 η ΕΤΕπ άρχισε 
επίσης να χρηματοδοτεί την κατα
σκευή του νέου αγωγού μεταφοράς 
αερίου από την Αλγερία, μέσω του 
Μαρόκου και κάτω από τον πορθμό 
του Γιβραλτάρ, στην Ισπανία και την 
Πορτογαλία, Επιπλέον, η Τράπεζα 
χρηματοδότησε τον αγωγό μεταφο
ράς ρωσικού αερίου από τα βουλ
γαρικά σύνορα στο ελληνικό δίκτυο, 

Η ΕΤΕπ εξακολούθησε παράλληλα να 
χρηματοδοτεί άλλες σημαντικές 
συνδέσεις στο επεκτεινόμενο, ολο
κληρωμένο πανευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφοράς αερίου. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονταν η κατασκευή αγω
γών διαμέσου της Ιταλίας, η κατα
σκευή ενός δεύτερου αγωγού που 
διασχίζει τη Μεσόγειο για τη μετα
φορά αερίου από την Αλγερία μέσω 
της Τυνησίας, και συνδέσεις που 
επιτρέπουν την μεταφορά ρωσικού 
αερίου στην αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης μέσω της Αυστρίας. Στη 
Γερμανία, η Τράπεζα χρηματοδότησε 
έργα για την επέκταση του ευρω
παϊκού δικτύου αερίου στο εσωτερικό 
της χώρας, καθώς και για τη μετα
φορά αερίου από τη Ρωσία και τη 
Νορβηγία στο εγχώριο δίκτυο. 

Άλλα σημαντικά έργα που χρημα
τοδοτήθηκαν στον τομέα της μετα
φοράς αερίου είναι η κατασκευή 
εγκαταστάσεων για τη μεταφορά 
νορβηγικού αερίου στο Βέλγιο και τη 
Γαλλία, η διασύνδεση των δικτύων 
Βελγίου και Ηνωμένου Βασιλείου, και 
έργα για τη διασύνδεση των δικτύων 
των Κάτω Χωρών, της Γαλλίας και της 
Γερμανίας. Η Τράπεζα χρηματοδό
τησε επίσης τη διασύνδεση του ιρλαν
δικού και του βρετανικού δικτύου 
αερίου μέσω της Σκωτίας. 

Κατά την ίδια περίοδο, η ΕΤΕπ 
εξακολούθησε να χρηματοδοτεί σταθ
μούς ηλεκτροπαραγωγής διπλού καυ
σίμου στην Ελλάδα, Ιταλία και Πορτο
γαλία, παράλληλα με περιβαλλοντικές 
επενδύσεις για την αποθείωση και 
απονίτρωση των καυσαερίων. 

Ορθολογική χρήση της 
ενέργειας 

Από τη δεκαετία του '80 οι χορη
γήσεις της ΕΤΕπ για έργα που 
προάγουν την αποτελεσματικότερη 
χρήση της ενέργειας έχουν σημειώσει 
διαρκή αύξηση και η τάση αυτή 
φαίνεται πιθανό ότι θα συνεχιστεί. Τα 
έργα που μπορούν να χρηματοδο
τηθούν στο πλαίσιο αυτό καλύπτουν 
ευρύ φάσμα, σε όλους τους οικο
νομικούς τομείς - από τον εκσυγχρο
νισμό μονάδων και την παραγωγή 
εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας 
στη βιομηχανία, έως έργα υποδομής 
που επιτρέπουν την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της παραγωγής 
και μεταφοράς ενέργειας, την 
υποκατάσταση του πετρελαίου από 
άνθρακα ή αέριο, τη χρήση απο
βλήτων για την παραγωγή ενέργειας, 
και την ανάπτυξη ανανεώσιμων 
πηγών (βλ, ΕΤΕπ Πληροφορίες, αρ. 
99, 1998, σχετικά με τις χρηματοδο
τήσεις της ΕΤΕπ για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας). Σε πολλές περι
πτώσεις, τα μέτρα για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης οδηγούν 
σε μειώσεις κόστους στη βιομηχανία 
και, γενικά, έχουν ευεργετικές επι
πτώσεις στο περιβάλλον. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στις αρχές τις 
δεκαετίας του '80, η ΕΤΕπ χορήγησε 
επίσης μία σειρά από συνολικά δάνεια 
- ήτοι όρια πιστώσεων - σε ενδιά
μεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, 
κυρίως στη Δανία, Γαλλία και Ιταλία, 
αλλά και στη Γερμανία και Πορτο
γαλία, για τη χρηματοδότηση επενδύ
σεων μικρού και μεσαίου μεγέθους 
που προάγουν την ορθολογική χρήση 
της ενέργειας. Μέσω των συνολικών 
αυτών δανείων χρηματοδοτήθηκαν 
επενδύσεις στη βιομηχανία, καθώς 
και έργα του δημόσιου τομέα, όπως 
π,χ. μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, 
επενδύσεις για την εξοικονόμηση 
ενέργειας σε δημόσια κτίρια, έργα 
ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών ενέρ
γειας (βιοαέριο και γεωθερμική ενέρ
γεια) και μικρής κλίμακας έργα αστι
κής θέρμανσης. 

Την τελευταία δεκαετία η ΕΤΕπ έχει 
χορηγήσει σχεδόν Π δισεκατ, ευρώ 
για επενδύσεις με στόχο την ορθο
λογική χρήση της ενέργειας. Από το 
ανωτέρω ποσό, το ήμισυ αφορούσε 
έργα στον τομέα του ηλεκτρισμού. 

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημα
τοδοτήσεων κατευθύνθηκε σε έργα 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας, που συμβάλλουν στον 
εξορθολογισμό της χρήσης και στην 
κάλυψη της ζήτησης μέσω εξωτε
ρικών πηγών. Σχετικά παραδείγματα 
είναι η σύνδεση των δικτύων της 
Κορσικής και της Σαρδηνίας με το 
δίκτυο της ηπειρωτικής Ιταλίας, η 
κατασκευή συνδέσεων μεταξύ των 
δικτύων Νορβηγίας-Δανίας, Γερμα-
νίας-Σουηδίας, Γερμανίας-Δανίας και 
Ισπανίας-Πορτογαλίας, καθώς και 
σημαντικές επενδύσεις για την ανα
βάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υφι
στάμενων δικτύων στη Φινλανδία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, Η Τράπεζα χρη
ματοδότησε επίσης έργα για την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
την αντικατάσταση απαρχαιωμένων 
μονάδων, όπως π,χ, την αναβάθμιση 
θερμοηλεκτρικών σταθμών στην 
Ιταλία, και την κατασκευή σταθμών 
που λειτουργούν με αέριο στην 
Ιρλανδία και το Βέλγιο. Τέλος, η 
Τράπεζα χρηματοδότησε γεωθερμι
κούς σταθμούς στην Ιταλία και την 
Ισλανδία και αιολικά πάρκα στην 
Ιταλία και Ισπανία. 

Ελαφρώς λιγότερο από το 1/4 των 
χρηματοδοτήσεων αφορούσε ποικί
λες επενδύσεις - από μονάδες καύ
σης οικιακών και αστικών αποβλήτων 
που παράγουν ηλεκτρισμό και ατμό 
για δίκτυα αστικής θέρμανσης, έως 
έργα για την ενίσχυση και επέκταση 
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των τοπικών δικτύων διανομής ηλεκ
τρισμού και θερμότητας (Αυστρία, 
Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω 
χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία 
και Ηνωμένο Βασίλειο), και τη μετα
τροπή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 
για την υποκατάσταση του πετρε
λαίου με άλλα καύσιμα (ιδίως αέριο). 

Οι υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις αφο
ρούσαν διάφορα έργα, όπως π,χ, τον 
εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της 
χρήσης ενέργειας σε διυλιστήρια στη 
Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και 
Πορτογαλία, και επενδύσεις για τον 
περιορισμό της κατανάλωσης ενέρ
γειας στη βιομηχανία, μεταξύ άλλων 
σε χημικά συγκροτήματα, χαρτοβιο
μηχανίες, μονάδες επεξεργασίας τρο
φίμων, ζυθοποιεία, χαλυβουργεία, 
μονάδες παραγωγής βιομηχανικού 
αερίου και τσιμεντοβιομηχανίες. 

Μελλοντικές τάσεις του 
ενεργειακού τομέα στην ΕΕ 

Ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης 
ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιβραδύνθηκε σημαντικά την τε
λευταία δεκαετία, αντικατοπτρίζοντας 
την εξέλιξη προς λιγότερο ενερ-
γειοβόρους δραστηριότητες και τη 
διαρκώς αυξανόμενη χρήση αποτελε
σματικών τεχνολογιών, Η χρήση του 
φυσικού αερίου αναμένεται ότι θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται, εις 
βάρος των στερεών καυσίμων και, σε 
μικρότερο βαθμό, του πετρελαίου. 
Παράλληλα, οι εισαγωγές ενέργειας 
είναι πιθανό να αυξηθούν με ταχύ 
ρυθμό καθώς η εγχώρια παραγωγή 
πετρελαίου και αερίου στην ΕΕ 
σταθεροποιείται ή μειώνεται. Κατά τα 
ερχόμενα χρόνια θα χρειαστούν 
επενδύσεις για την εκμετάλλευση 
νέων, δυσκολότερων εγχώριων κοι
τασμάτων πετρελαίου και αερίου, και 
για τον εκσυγχρονισμό και την 
ανανέωση του δικτύου μεταφοράς 
αερίου, ώστε να καλυφθεί η αύξηση 

των εισαγωγών και της χρήσης του 
καυσίμου αυτού. 

Η ζήτηση για έργα ηλεκτρικής ενέρ
γειας αναμένεται να είναι περιορι
σμένη, λαμβανομένου υπόψη του 
τρέχοντος δυναμικού παραγωγής 
ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αν και, πιο μακροπρόθεσμα, η ανάγκη 
νέων επενδύσεων στον τομέα ενδέ
χεται να αυξηθεί για την αντικα
τάσταση ή την επέκταση του πυρη
νικού δυναμικού σε μερικές από τις 
μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ, Οι 
επενδυτικές ευκαιρίες αναμένεται, 
επίσης, ότι θα εξακολουθήσουν να 
αυξάνονται στο πλαίσιο της ανάπτυ
ξης νέων τεχνολογιών και της 
εφαρμογής αποτελεσματικότερων 
λύσεων, όπως π.χ, του συνδυασμού 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέρ
γειας. 

Δραστηριότητα εκτός ΕΕ 

Αν και το κύριο μέρος της χρη
ματοδοτικής δραστηριότητας της 
ΕΤΕπ επικεντρώνεται στα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Τράπεζα 
χρηματοδοτεί επίσης επενδύσεις -
μεταξύ άλλων και στον ενεργειακό 
τομέα - σε κράτη εκτός ΕΕ, στο 
πλαίσιο της πολιτικής της Ένωσης για 
συνεργασία υπέρ της ανάπτυξης. 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η υπο
στήριξη που παρέχει η ΕΤΕπ σε 
ενεργειακά προγράμματα σε γειτο
νικές της ΕΕ περιοχές, και συγκε
κριμένα στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη, στις χώρες του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και στην 
περιοχή της Μεσογείου, ιδίως στο 
βαθμό που οι επενδύσεις αυτές 
έχουν επιπτώσεις στον ενεργειακό 
εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Από το 1990, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει 
σχεδόν 1,2 δισεκατ, ευρώ για ενερ
γειακές επενδύσεις στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη - κυρίως για τον 

εκσυγχρονισμό και 
την αποκατάσταση 
σταθμών ηλεκτρο
παραγωγής και 
δικτύων μεταφοράς 
και διανομής στην 
Αλβανία, Βουλγαρία, 
Τσεχική Δημοκρα
τία και Σλοβακία, 
Αγωγοί αερίου και 
πετρελαίου χρημα
τοδοτήθηκαν στην 
Τσεχική Δημοκρα
τία, Πολωνία, Σλο

βακία και Ρουμανία και έργα αστικής 
θέρμανσης στην Εσθονία, Τσεχική 
Δημοκρατία και Ρουμανία, Οι 
χορηγήσεις της ΕΤΕπ για ενεργειακά 
προγράμματα στις χώρες της Κε
ντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που 
είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ, 
αναμένεται να αυξηθούν με ταχύ 
ρυθμό, καθώς οι χώρες αυτές ανα
βαθμίζουν τον ενεργειακό τομέα 
τους, ώστε να εναρμονιστεί με τις 
προδιαγραφές της ΕΕ, 

Στην περιοχή της Μεσογείου, η 
Τράπεζα έχει χορηγήσει την τελευ
ταία δεκαετία περισσότερο από 1,5 
δισεκατ, ευρώ για ενεργειακά έργα, 
που καλύπτουν από σταθμούς ηλεκ
τροπαραγωγής (στην Αίγυπτο, το 
Λίβανο, το Μαρόκο και την Τουρκία), 
έως δίκτυα μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας (στην Κύπρο, 
την Αίγυπτο, το Λίβανο, το Μαρόκο 
και τη Γάζα-Δυτική Όχθη), και 
διεθνείς συνδέσεις δικτύων (Μαρόκο-
Ισπανία και Τουρκία-Συρία). Έργα 
παραγωγής και διανομής αερίου 
χρηματοδοτήθηκαν, επίσης, στην 
Αλγερία, Αίγυπτο, Τυνησία και 
Τουρκία, 

Η ΕΤΕπ έχει χρηματοδοτήσει ενερ
γειακά προγράμματα στις χώρες μέλη 
του ΕΟΧ - Νορβηγία, Ισλανδία, καθώς 
και Σουηδία και Αυστρία πριν από την 
ένταξη τους στην ΕΕ, Αυτού του 
είδους οι επενδύσεις στις εν λόγω 
χώρες θεωρείται ότι εξυπηρετούν 
άμεσα τα συμφέροντα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, Την τελευταία δεκαετία 
η Τράπεζα έχει χορηγήσει περισσό
τερο από 1 δισεκατ, ευρώ για ενερ
γειακά προγράμματα στην Ισλανδία, 
Νορβηγία και Σουηδία, κυρίως για την 
αξιοποίηση πηγών πετρελαίου και 
αερίου στη Νορβηγία, των οποίων το 
προϊόν προορίζεται σε μεγάλο βαθμό 
για την εσωτερική αγορά της ΕΕ, 
Άλλα έργα που χρηματοδοτήθηκαν 
στον τομέα του ηλεκτρισμού, στη 
Νορβηγία, Σουηδία και Ισλανδία έχουν 
αναφερθεί ανωτέρω. 

Για να συμπληρωθεί η εικόνα της 
δραστηριότητας της ΕΤΕπ στον 
ενεργειακό τομέα έξω από την ΕΕ, 
πρέπει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα 
χρηματοδοτεί επίσης έργα αυτού του 
είδους στα κράτη της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, στο 
πλαίσιο της Σύμβασης της Λομέ, 
καθώς και στη Νότια Αφρική, στην 
Ασία και στη Λατινική Αμερική, • 
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Συνέδριο ΕΤΕπ 1999 
Αγορές του ευρώ: Μελλοντικές εξελίξεις 

0//ψ 
F O R U M 

1 9 9 9 P A R I S 

• To πέμπτο Συνέδριο ΕΤΕπ θα έχει 
ως θέμα «Αγορές του ευρώ: 
Μελλοντικές εξελίξεις», το οποίο 
είναι κρίσιμης σημασίας για την 
επιτυχία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, 

Το ευρώ επιταχύνει ορισμένες τάσεις, 
όπως π.χ. τις συγκεντρώσεις στον 
τραπεζικό τομέα, τη συνεργασία 
μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών 
μετοχών και ομολόγων και τη γένεση 
μίας ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς 
ομολόγων επιχειρήσεων. Οι αγορές 
ενδέχεται να καταστούν σημαντικό
τερη πηγή χρηματοδότησης για τις 
επιχειρήσεις, ανταγωνιζόμενες τις 
τράπεζες και πιέζοντας το σύνολο του 
χρηματοπιστωτικού τομέα της Ευρώ
πης να αυξήσει την εξειδίκευση και 
την αποτελεσματικότητα του. Μία 
σειρά από νέα, πιο ποικίλα και 
εξαιρετικά εξειδικευμένα χρηματοπι
στωτικά ιδρύματα ενδέχεται να είναι 
σε θέση να εξυπηρετούν αποτελε
σματικότερα τις ανάγκες των επιχει
ρήσεων και να συμβάλουν στην επι
τάχυνση του ήδη παρατηρούμενου 
φαινομένου αναδιάρθρωσης και ανα
δόμησης της ευρωπαϊκής βιομηχα
νίας. Οι κεφαλαιαγορές ενδέχεται να 
γίνουν σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον εκσυγχρονισμό και την αντα
γωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιο
μηχανίας. 

Η επιτυχής αναδιάρθρωση και η 
ανάπτυξη νέων, δυναμικών επιχει
ρήσεων θα προσελκύσουν, με τη 
σειρά τους, επενδυτές στις κεφαλαια
γορές της Ευρώπης, συμπεριλαμβα
νομένων επενδυτών από το εξω
τερικό, και τελικά θα καταστήσουν το 
ευρώ πιο ελκυστικό. Αυτό θα επι
τρέψει στην Ευρώπη να επανέλθει σε 
στέρεο έδαφος ανάπτυξης και να 
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αντιμετωπίσει το υπ' αριθμόν ένα 
οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα 
της, που είναι η παρατεινόμενη υψη
λή ανεργία. Στο Συνέδριο ΕΤΕπ 1999 
θα συζητηθούν οι προοπτικές μιας 
τέτοιας εξέλιξης. 

Το κύριο μέρος της δανειοληπτικής 
και χρηματοδοτικής δραστηριότητας 
της ΕΤΕπ, που ανέρχονται αμφότερες 
σε περισσότερα από 30 δισεκατ. ευρώ 
ετησίως, αφορά την υποστήριξη επεν
δύσεων κεφαλαίου με στόχο την 
προώθηση του εκσυγχρονισμού και 
της μελλοντικής διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ΕΤΕπ, ως χρηματοδοτικό όργανο 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφαρμόζει 
ήδη από το 1996 ενεργητική στρατη
γική υπέρ του ευρώ στις κεφαλαιαγο
ρές και έχει χρησιμοποιήσει τη θέση 
της, ως του μεγαλύτερου διεθνούς 
δανειολήπτη, για να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας σημαντικής και με 
μεγάλη ποικιλία αγοράς χρεογράφων 
εκφρασμένων σε ευρώ, ήδη από την 
έναρξη της νομισματικής ένωσης. 
Εφέτος, το Μάρτιο, η Τράπεζα δη
μιούργησε το μηχανισμό «Euro Area 
Reference Note» (EARN) για την έκδο
ση ομολογιακών δανείων αναφοράς 
(benchmarks), με στόχο να καθιερώσει 
τα δάνεια της αυτά ως το ιδανικό 
συμπλήρωμα των κρατικών ομολόγων 
της ζώνης του ευρώ. Οπωσδήποτε, οι 
μελλοντικές αλλαγές στις αγορές του 
ευρώ θα επηρεάσουν τις δραστη
ριότητες της Τράπεζας, 

Η ΕΤΕπ υποστηρίζει επίσης ενεργά 
την ανάπτυξη και την απασχόληση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγώντας 
μακροπρόθεσμα δάνεια για βιώσιμες 
επενδύσεις, τόσο του δημόσιου όσο 
και του ιδιωτικού τομέα. Τα τελευταία 
χρόνια η Τράπεζα εφάρμοσε με επι
τυχία ένα ειδικό πρόγραμμα δράσης, 
με στόχο την προώθηση των επενδύ
σεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την 
ενίσχυση του τομέα παροχής επιχει
ρηματικών κεφαλαίων για καινοτό
μους μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Το Συνέδριο ΕΤΕπ αποτελεί τόπο 
συνάντησης για ειδήμονες και έχει ως 
στόχο να προάγει την ανταλλαγή 
απόψεων και τις επαγγελματικές επα
φές μεταξύ ειδικών στα θέματα που 
αποτελούν το αντικείμενο του. Στο 
Συνέδριο θα συμμετάσχουν περισσό
τεροι από 350 αντιπρόσωποι τραπε
ζών και άλλων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, βιομηχανικών επιχειρή
σεων, συνδικάτων, κοινοβουλίων, 
κυβερνήσεων, περιφερειακών δημό
σιων φορέων, διεθνών οργανισμών, 
πανεπιστημίων και μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. Οι δεκαπέντε ομιλητές 
του Συνεδρίου καλύπτουν ευρύ 
φάσμα οικονομικών και πολιτικών 
απόψεων και επαγγελματικής εμπει
ρίας. 

Το Συνέδριο ΕΤΕπ 1999 διαδέχεται το 
Συνέδριο του 1998, που πραγμα
τοποιήθηκε στο Λονδίνο με θέμα «Η 
πρόκληση για την Ευρώπη: Επε
νδύσεις για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης». Στη Στοκχόλμη, το 
1997, το ετήσιο Συνέδριο της ΕΤΕπ 
είχε ως θέμα την ολοκλήρωση και τη 
συνεργασία στις περιοχές της βό
ρειας Ευρώπης και της Βαλτικής, ενώ 
το Συνέδριο του 1996 στη Μαδρίτη 
εξέτασε τα οικονομικά, πολιτικά και 
περιβαλλοντικά προβλήματα της πε
ριοχής της Μεσογείου, Το πρώτο 
Συνέδριο ΕΤΕπ πραγματοποιήθηκε 
στο Άμστερνταμ το 1995, με θέμα τη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη 
χρηματοδότηση μεγάλων έργων υπο
δομής. Όπως και στο παρελθόν, τα 
Πρακτικά (Proceedings) του Συνεδρίου 
1999 θα δημοσιευθούν και θα διανε
μηθούν ευρέως, τόσο εντός όσο και 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όσους 
ενδιαφέρονται για το θέμα του 
Συνεδρίου • 

Για περιοοότερες πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα του Συνεδρίου ΕΤΕπ 1999 και για 
τη λήψη των Πρακτικών (Proceedings) των 
προηγούμενων Συνεδρίων, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην κα Yvonne 
Berghorst. Γραμματέα του Συνεδρίου ΕΤΕπ, 
Υπηρεσία Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της 
ΕΤΕπ. φαξ: +352-4379 3191. 
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Ανανέωση της χρηματοδοτικής 
εντολής ΑΛΑ 

Χορηγήσεις της 
ΕΤΕπ 

στην Ασία και 
Λατινική Αμερική 

κατά τομέα: 
1993-1998 

• Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ στις χώρες της Ασίας και 
της Λατινικής Αμερικής (ΑΛΑ), με 
σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης για συνε
ργασία με τις χώρες αυτές, άρχισαν με 
την ανάθεση εντολής στην Τράπεζα 
για χορήγηση χρηματοδοτήσεων, 
μέχρι συνολικού ύψους 750 εκατομ. 
ευρώ, κατά την περίοδο 1993-1995, 
Μία δεύτερη ε»τολή ανατέθηκε στην 
ΕΤΕπ το Δεκέμβριο 1996, για χορή
γηση χρηματοδοτήσεων μέχρι συνολι
κού ύψους 275 εκατομ. ευρώ κατά την 
περίοδο έως το τέλος Ιουνίου 1997. 
Μία τρίτη εντολή, η οποία ισχύει ακό-

Μεταφορές 

Τηλεπικοινωνίες 

Ενέργεια 

Περιβάλλον 

μη, προβλέπει χορηγήσεις της Τράπε
ζας συνολικού ύψους 900 εκατομ, 
ευρώ για την περίοδο 1997-τέλος 
Ιανουαρίου 2000, 

Έχοντας ήδη χρηματοδοτήσει περισ
σότερα από 30 επενδυτικά σχέδια, σε 
20 περίπου χώρες, η Τράπεζα ανα
μένεται να έχει ολοκληρώσει στις 
αρχές του έτους 2000 την τρίτη της 
χρηματοδοτική εντολή. Σημαντικό 
μέρος των δανείων που χορηγήθηκαν 
(58%) αφορά επενδύσεις του ιδιω
τικού τομέα. Έως το τέλος του 1998 οι 
χορηγήσεις ανέρχονταν σε συνολικό 
ύψος 1,4 δισεκατ. ευρώ και αφορού
σαν κατά 42% ενεργειακές επενδύ
σεις, 21% έργα βελτίωσης και προ
στασίας του περιβάλλοντος, 17% 
βιομηχανικές επενδύσεις, 13% την 
επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της 
υποδομής τηλεπικοινωνιών και 7% 
έργα στον τομέα των μεταφορών. 

Στο τέλος Απριλίου 1999 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για λήψη 
απόφασης από το Συμβούλιο Υπου
ργών, σχετικά με την ανάθεση νέων 
εντολών στην Τράπεζα για χρηματο
δοτήσεις σε τρίτες χώρες, Η πρόταση 
προβλέπει τη διάθεση ποσού 1 225 

εκατομ, ευρώ εντός περιόδου 3,5 
ετών, με έναρξη στις 31 Ιανουαρίου 
2000, για μία διευρυμένη ομάδα 
χωρών της Ασίας και της Λατινικής 
Αμερικής, Πράγματι, στην πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέ
πεται η δυνατότητα χορήγησης δα
νείων της ΕΤΕπ για επενδύσεις σε 4 
νέες χώρες: Λάος, Νεπάλ, Νότια 
Κορέα και Υεμένη, 

Το αμοιβαίο συμφέρον είναι η κύρια 
ιδέα για τη χρηματοδοτική δραστη
ριότητα της ΕΤΕπ στις χώρες ΑΛΑ. Οι 
επενδύσεις που χρηματοδοτούνται 
από την Τράπεζα πρέπει να πα
ρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για τη 
χώρα στην οποία πραγματοποιούνται 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΤΕπ 
χορηγεί χρηματοδοτήσεις για σαφώς 
καθορισμένα σχέδια επενδύσεων κε
φαλαίου πραγματοποιούμενα από 
ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις που 
έχουν συσταθεί στην αποδέκτρια 
χώρα. Μπορούν να υποβάλλονται για 
χρηματοδότηση βιώσιμα επενδυτικά 
σχέδια του ιδιωτικού ή του δημόσιου 
τομέα στους τομείς της οικονομικής 
υποδομής, της βιομηχανίας, της αγρο-
τοβιομηχανίας, των μεταλλείων και 
ορυχείων, της ενέργειας και του του
ρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη 
βελτίωση και προστασία του περιβάλ
λοντος, τόσο μέσω της χρηματοδότη
σης καθαρά περιβαλλοντικών επε
νδύσεων, όσο και μέσω της απαίτησης 
τήρησης των περιβαλλοντικών προ
διαγραφών σε κάθε χρηματοδοτού
μενη επένδυση 

Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ χορη
γούνται για συγκεκριμένα επενδυτικά 
σχέδια και συνδέονται με τα πάγια 
στοιχεία ενεργητικού της επένδυσης, 
Η ΕΤΕπ συνήθως χρηματοδοτεί τις 
επενδύσεις μεγάλου μεγέθους (άνω 
των 25 εκατομ, ευρώ) μέσω «ατομικών 
δανείων», που χορηγούνται είτε 
άμεσα στον επενδυτή είτε έμμεσα, 
μέσω μίας κυβέρνησης ή ενός 
ενδιάμεσου χρηματοδοτικού φορέα. 
Επιπλέον, η Τράπεζα αναπτύσσει 
συνεργασία με τράπεζες και άλλα 
πιστωτικά ιδρύματα που διαθέτουν 
επαρκή φερεγγυότητα, χορηγώντας 
τους «συνολικά δάνεια», από τα οποία 
μπορούν να χορηγούν πιστώσεις για 
τη χρηματοδότηση επενδύσεων μι
κρότερης κλίμακας (κάτω των 25 
εκατομ, ευρώ). 

Η ΕΤΕπ παρέχει διαρκώς μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική υποστήριξη στις επεν
δύσεις του ιδιωτικού τομέα, που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κοι
νών επενδυτικών πρωτοβουλιών (joint-
ventures) μεταξύ επιχειρήσεων από τις 
χώρες ΑΛΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η 
διεθνής τραπεζική κοινότητα που δρα
στηριοποιούνται και επενδύουν στις 
χώρες αυτές, έχουν επιδείξει ισχυρό 
ενδιαφέρον για τέτοιου είδους επεν
δύσεις, των οποίων ο αριθμός αυξά
νεται ως αποτέλεσμα μίας γενικής 
τάσης προς ιδιωτικοποιήσεις στις 
χώρες ΑΛΑ, 

Στην ΕΤΕπ μπορούν επίσης να υπο
βάλλονται σχέδια του δημόσιου τομέα 
που συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
σχέσεων μεταξύ της Ασίας, της Λατι
νικής Αμερικής και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (π,χ. σχέδια cττouς τομείς των 
τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών) 
ή προάγουν την προσέγγιση μεταξύ 
χωρών των εν λόγω περιοχών (π.χ. 
σχέδια δημιουργίας διασυνοριακών 
συνδέσεων στους τομείς της ενέρ-

Χιίιρες ε.τιλέ ξιμες 

για χρηματοοοτήσεις 

της ΕΤΕπ στο πλαίσιο 

της τρέχουσας εντολής ΑΛΑ 

ΑΣΙΑ: 

- Ομάδα ASEAN: 

Μπρουνπ Mπαv^/κλuvτές 

Ινδονησία Κίνα 

Μαλαισία Ινοία 

Φιλιππίνες Μακάο 

Σιγκαπούρη Μονγκολία 

Ταϋλάνοη Πακuπάv 

Bι^τvάμ Σρι Λάνκα 

ΛΑΤΙΝΙΚΗ Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η : 

Κοινότητα 

tmv ΆνΟΓων: 

Βολφία 
Κολομβία 

Ισημερινός 

Περού 

Βενεζουέλα 

Ονδούρα 

Νικαράγουα 

MERCOSUR: 

Αργεντινή 

Βραζιλία 

Παραγουάη 

Ουρουγου('ίη 

-Κοινή 

Αγορά 

Κεντρικής 

Αμερική;: 

Κόστα Ρίκα 

Ελ Σαλβαδόρ 

Γοΐ'ατεμι'ιλα 

Χιλί] 

Μεξικό 

Παναμάς 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Α ν α ν έ ω σ η τ η ς Χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ι κ ή ς ε ν τ ο λ ή ς ΑΛΑ 

γειας, των μεταφορών και των τηλεπι
κοινωνιών). Στο πλαίσιο της προσπά
θειας βελτίωσης του περιβάλλοντος 
στον πλανήτη, η Τράπεζα χρηματο
δοτεί επίσης σχέδια του δημόσιου 
τομέα με στόχο π.χ. την εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή την 
εγκατάσταση αντιρρυπαντικού εξοπλι
σμού. Τέλος, η ΕΤΕπ μπορεί να συμ
βάλλει στη χρηματοδότηση δημόσιων 
επενδύσεων που χρησιμοποιούν σε 
μεγάλο βαθμό τεχνολογία προερχό
μενη από την Ευρώπη. 

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί κατά ανώτατο 
όριο το 50% του κόστους κάθε επέν

δυσης και συνεργάζεται με άλλους 
φορείς χρηματοδότησης επενδύσεων, 
και ιδίως με ιδρύματα από τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον 
όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας και 
με περιφερειακούς αναπτυξιακούς 
οργανισμούς όπως η Ασιατική Τράπε
ζα Ανάπτυξης και η Διαμερικανική 
Τράπεζα Ανάπτυξης. 

Η ΕΤΕπ, όπως κάθε άλλος φορέας 
παροχής μακροπρόθεσμων χρηματο
δοτήσεων που αντλεί τους πόρους 
του με δανεισμό από τις κεφα
λαιαγορές (αλλά και σύμφωνα με το 
Καταστατικό της), απαιτεί επαρκείς 

εγγυήσεις για τα δάνεια που χορηγεί. 
Συνήθως, η εγγύηση για τις επενδύ
σεις που πραγματοποιούνται από το 
δημόσιο τομέα, παρέχεται από τις 
κρατικές αρχές. Οι επενδύσεις του 
δημόσιου τομέα συνήθως καλύπτονται 
με εγγύηση παρεχόμενη από τράπεζες 
ή επιχειρήσεις υψηλής φερεγγυότη
τας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
εγγυήσεις μπορούν να περιορίζονται 
στην κάλυψη, κυρίως, των εμπορικών 
κινδύνων. Στις περιπτώσεις αυτές η 
ευθύνη του εγγυητή δεν καλύπτει 
τους κινδύνους μη μεταφοράς συναλ
λάγματος, απαλλοτρίωσης, εμφύλιων 
αναταραχών ή πολέμων, • 

k 

Διορισμοί στην ΕΤΕπ 

• Η Caroline 
Reid διορίστηκε -Xj 
Γενική Διευθύν
τρια της Διεύ- ^ Κ ^ " • ·-
θυνσης Επεν
δυτικών Σχε
δίων της ΕΤΕπ. _^^* Ι Ί Γ ^ Ι ^ Ι 
Η Διεύθυνση 
Ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν 
Σχεδίων είναι 
υπεύθυνη για την τεχνική, περιβαλ
λοντική και οικονομική αξιολόγηση 
των επενδυτικών σχεδίων που υπο
βάλλονται για χρηματοδότηση στην 
Τράπεζα, 

Η κα Reid προσελήφθη στην ΕΤΕπ το 
1974, ως οικονομολόγος στον τομέα 
της Ενέργειας, Το 1985 μετατέθηκε 
ως εισηγητής δανείων στο τμήμα 
Ενέργεια/Περιβάλλον της Υπηρεσίας 
Χορηγήσεων στην Ιταλία, που είναι 
εγκατεστημένη στη Ρώμη, Το 1988 
προήχθη σε Προϊστάμενο Τμήματος 
και έξι έτη αργότερα ήταν η πρώτη 
γυναίκα που προήχθη στα ανώτερα 
διοικητικά κλιμάκια της Τράπεζας, με 
το διορισμό της ως Διευθύντριας της 
Υπηρεσίας Χορηγήσεων στην Ιταλία, 
Σήμερα είναι η πλέον υψηλόβαθμη 
γυναίκα μεταξύ των μελών του προ
σωπικού της ΕΤΕπ, μη συμπεριλαμβα
νομένης της Διευθύνουσας Επιτρο
πής. 

Η κα Reid κατέχει δίπλωμα Β,Sc, 
Honours στα Οικονομικά και τη 
Στατιστική, από το Πανεπιστήμιο του 
Bristol, Ξεκίνησε την επαγγελματική 
σταδιοδρομία της το 1969, ως 
Assisfant Economist στο British Gas 
Council, Στη συνέχεια εργάστηκε στο 

National Institute of Economic & Social 
Research, στο Λονδίνο, 

Η κα Reid διαδέχεται τον κ, Herbert 
Christie, ο οποίος αποχωρεί συντα
ξιοδοτούμενος, Ο κ, Christie διετέλεσε 
Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Επενδυτικών Σχεδίων από τη δημιου
ργία της, το 1995, και προηγουμένως 
ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών 
μελετών. Πριν από την πρόσληψη του 
στην ΕΤΕπ, ο κ, Christie εργάστηκε 
κυρίως στο Treasury του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 

Ο Thomas Hackett αvτικατέcπησε την 
κα Caroline Reid 
στη διεύθυνση 
της Υπηρεσίας 
Χ ο ρ η γ ή σ ε ω ν 
στην Ιταλία, 
μ ε τ α τ ι θ έ μ ε ν ο ς ^ ^ 
από τη θέση του ^ Ä / ^ f Ü ^ 
ως Διευθυντή 
της Υπηρεσίας 
Χ ο ρ η γ ή σ ε ω ν 
στην Ιρλανδία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και ιη Βόρεια 
Θάλασσα. 

Ο κ. Hackett προσελήφθη στην ΕΤΕπ 
το 1981, στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, όπου ήταν υπεύθυνος για 
τις κεφαλαιαγορές στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, Τρία χρόνια αργότερα 
διορίστηκε Προϊστάμενος Τμήματος 
στην ίδια Υπηρεσία και συνέβαλε στη 
διαχείριση των χρηματοπιστωτικών 
κινδύνων της Τράπεζας εισάγοντας, 
μεταξύ άλλων, το μηχανισμό «deferred 
rate setting«. To 1993 διορίστηκε Διευ
θυντής της Υπηρεσίας Χορηγήσεων 

στην Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τη Βόρεια Θάλασσα, Από τη θέση 
αυτή συνέβαλε στο στενότερο συ
ντονισμό μεταξύ των δανειοληπτικών 
και δανειοδοτικών δραστηριοτήτων 
της Τράπεζας, καθώς και στη διε
νέργεια πολύπλοκων χρηματοδοτικών 
πράξεων, στη χρηματοδότηση κοινο
πραξιών μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και στην ανάπτυξη 
των χρηματοδοτήσεων με επιχειρη
ματικά κεφάλαια. 

Πριν από την πρόσληψη του στην 
ΕΤΕπ ο κ, Hackett εργάστηκε επί 13 
χρόνια στην εταιρία Warburgs, στο City 
του Λονδίνου, Κατέχει δίπλωμα Φιλο
λογίας από το Πανεπιστήμιο του 
Sussex. 

Ο Jean-Claude Bresson διορίστηκε 
Διευθυντής της Υπηρεσίας Κεφα
λαιαγορών, διαδεχόμενος τον Ulrich 
Damm, ο 
οποίος αποχώ
ρησε συνταξιο
δοτούμενος, Η 
Υπηρεσία Κε
φαλαιαγορών 
είναι υπεύθυνη 
για το ετήσιο 
π ρ ό γ ρ α μ μ α 
δανεισμού της 
Τράπεζας, Η ΕΤΕπ, που είναι ο 
μεγαλύτερος διεθνής δανειολήπτης 
στον κόσμο, δανείστηκε το 1998 το 
ισότιμο 31 δισεκατ, ευρώ, σε 20 νομί
σματα. Περισσότερο από το ήμισυ του 
ποσού αυτού αντλήθηκε μέσω ομο
λογιακών δανείων εκφρασμένων σε 
ευρώ ή εκφρασμένων σε άλλα 
νομίσματα με πρόβλεψη μετατροπής 
σε ευρώ (euro-tributary issues), μεταξύ 
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ΕΤΕπ-Πληροφορίες 

To δελτίο ΕΤΕπ-Πληροφο

ρίες εκδίδεται περιοδικά 

από την Υπηρεσία Πληρο

φόρησης και Επικοινωνίας 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων σε ένδεκα 

γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, 

γερμανικά, δανικά, ελληνι

κά, ισπανικά, παλικά, ολλα

νδικά, πορτογαλικά, σουη

δικά και φινλανδικά). 

Το περιεχόμενο του δελ

τίου ΕΤΕπ-Πληροφορίες 

μπορεί να αναδημοσιευτεί 

ελεύθερα. Θα προτιμούσα

με όμως να παρατεθεί η 

πηγή και να μας αποσταλεί 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων 
100, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxembourg 

Τηλ. (+352) 4379 
Φαί, (+352) 43 77 04 
H320 Βιντεοδιάσκεψη 43 93 67 

Internet http://www.bei.org 

Υπηρεσία Ιταλίας: 
Via Sardegna, 38 
I -00187 Roma 

TfjA, (+39)06-4719-1 
Φαξ (+39) 06-^287 3438 
H320 Βιντεοδιάσκεψη 48 90 55 26 

Γραφείο Αθήνας: 
Λεωφ, Κηφισίας 364 & Δελφών 1 
GR -152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα 

Τί7Α. (+30)1-682 4517-9 
Φαξ (+30) 1-682 4520 

Γραφείο Λισσαβώνας: 
Avenida da Liberdade, 144 -156,8° 
Ρ -1250 Lisboa 

Τηλ. (+351) 1-342 89 89 ou 342 88 48 
Φαξ (+351) 1-347 04 87 

Γραφείο Λονδίνου: 
68, Pall Mall 
GB-Londres SW1Y 5ES 

TrjA, (+44)171-343 1200 
Φαξ (+44) 171-930 9929 

Γραφείο Μαδρίτης: 
Calle José Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madrid 
T/jA. (+34) 91-431 13 40 
Φαξ (+34) 91^31 13 83 

Γραφείο Εκπροσώπησης 
στις βρυξέλΑες; 
Rue de la Loi 227 
Β-1040 Bruxelles 

Τηλ. (+32) 2-230 98 90 
Φαξ (+32) 2-230 58 27 
Η320 Βιντεοδιάσκεψη 280 11 40 

Φωτογραφίες: Φωτοθήκη ΕΤΕπ, 
CE, Konrad Scheel. 

Τυπώθηκε στο Βέλγιο, ( Ί ί ^ 
από την Ceulerick,08 χαρτί ΐ > ν 
Arctic Siili, τύπου "Nordic Swan» 

των οποίων περιλαμβάνονταν ένα 

παγκόσμιο δάνε ιο σε ευρώ και η 

πρώτη ιστορικά έκδοση ομολο

γιακού δανε ίου στο οποίο όλες 

ανεξαιρέτως οι πληρωμές γίνονται 

σε ευρώ, 

Ο κ, Bresson προσελήφθη στην Τρά

πεζα το 1971, ως υπεύθυνος της 

δανειοληπτικής δραστηριότητας 

της ΕΤΕπ, στα Τμήματα Οικονο

μικών Υπηρεσιών, Στη συνέχεια 

προήχθη σε Αναπληρωτή Διευθυ

ντή της Υπηρεσίας Κεφαλαιαγορών, 

με ε ιδ ικές αρμοδιότητες για το 

συντονισμό του προγράμματος 

δανεισμού της ΕΤΕπ σε ευρώ. 

Κατέχει δίπλωμα Οικονομικών από 

το Πανεπιστήμιου του Παρισιού και 

δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

από την "Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris», 0 κ, Bresson 

άρχισε τη σταδιοδρομία του στη 

0 0 , στο Παρίσι, το 1963. 

Η Barbara 

S t e u e r 

δ ι ο ρ ί σ τ η κ ε 

Α ν α π λ η ρ ώ 

τ ρ ι α Δ ι ε υ 

θύντρια της 

Υ π η ρ ε σ ί α ς 

Κ ε φ α λ α ι α 

γορών, Ανα

π λ η ρ ώ ν ο ν 

τ α ς τ ο ν κ, Bresson όποτε ε ί ν α ι 

απαραίτητο, η κα Steuer θα 

ε ξ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι να ε ί ν α ι άμεσα 

υπεύθυνη γ ια τ ι ς πράξεις κ ε φ α 

λ α ι α γ ο ρ ά ς στα ευρωπαϊκά νο

μίσματα ε κ τ ό ς τ ο υ ευρώ, καθώς 

και στην Κ ε ν τ ρ ι κ ή Ευρώπη, στη 

Μ ε σ ό γ ε ι ο και στην Α φ ρ ι κ ή , Προ

κ ε ι μ έ ν ο υ να δ ι α σ φ α λ ι σ τ ε ί η 

σ υ ν έ χ ε ι α σε α υ τ ό τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς 

αγοράς, η κα Steuer ορίστηκε ήδη 

ως Διευθύντρια της Υπηρεσίας σε 

α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ κ, Bresson, 

όταν ο τ ε λ ε υ τ α ί ο ς θα αποχωρήσει 

από την Τράπεζα το Δ ε κ έ μ β ρ ι ο 

τ ο υ 2000, 

Ο Patr ick Klaedtke δ ι ο ρ ί σ τ η κ ε 

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ η ς Υπηρεσίας Χρη

ματοπιστωτι

κού ε λ έ γ χ ο υ 

και Λογιστ ι

κής, Ο κ, 

K l a e d t k e 

π ρ ο σ ε λ ή φ θ η 

στην Τράπε

ζα τ ο Φε-

β ρ ο υ ά ρ 10 

1999 στη 

θέση τ ο υ François Roussel , ο 

οποίος αποχώρησε σ υ ν τ α ξ ι ο δ ο 

τούμενος. 

Ο κ, Klaedtke π ρ ο σ ε λ ή φ θ η στην 

ΕΤΕπ δ ι α θ έ τ ο ν τ α ς ήδη ε υ ρ ε ί α 

γεωγραφική και θεσμική εμπειρία. 

Κ α τ έ χ ε ι δίπλωμα Διο ίκησης Επι

χε ιρήσεων από τ ο Πανεπιστήμιο 

τ ο υ Τρίερ και άρχισε τη σταδιο

δρομία τ ο υ στον Οικονομικό Το

μέα ως ε λ ε γ κ τ ή ς στην KPMG, στο 

Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο , Το 1989 προσε

λ ή φ θ η στην Morgan Stanley 

Luxembourg ως ε λ ε γ κ τ ή ς και προϊ

στάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρι

σης Κεφαλαίων, Στη σ υ ν έ χ ε ι α 

ε ρ γ ά σ τ η κ ε σε δ ι ά φ ο ρ α γ ρ α φ ε ί α 

της ίδιας ε τ α ι ρ ί α ς στη Ζυρίχη, 

Νέα Υόρκη και Φ ρ α ν κ φ ο ύ ρ τ η , 

συμβάλλοντας στην εγκατάσταση 

τ η ς σε α ν α δ υ ό μ ε ν ε ς α γ ο ρ έ ς και 

στην απαραίτητη μ ε τ α τ ρ ο π ή των 

συστημάτων της ε ν ό ψ ε ι τ η ς 

εισαγωγής του ευρώ. 

Το Μάρτιο 1999 ο Patrick Thomas, 

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

της Υπη-

ρ ε σ ί α ς 

Χορηγήσεων 

στην Ασία 

και τη Λατι

νική Αμε

ρική, διο-

ρ ί σ τ η κ ε 

E x e c u t i v e 

Director στην 

Ασιατ ική Τράπεζα Ανάπτυξης 

(ΑΤΑ) γ ια την ε ρ χ ό μ ε ν η τ ρ ι ε τ ί α , 

0 α εκπροσωπεί το Β έ λ γ ι ο , τη 

Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και 

την Ε λ β ε τ ί α στο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό 

Συμβούλιο της ΑΤΑ, 

ο δ ιορισμός τ ο υ θα εν ισχύσει τ η 

συνεργασία μ ε τ α ξ ύ της ΕΤΕπ και 

τ η ς ΑΤΑ και, γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α , μ ε τ α ξ ύ 

των πολυμερών χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ι κ ώ ν 

οργανισμών. 

Ο κ. Ttiomas. ο οποίος έ χ ε ι σπου

δάσει μηχανολογία, προσελήφθη 

στην ΕΤΕπ τ ο 1983 δ ι α θ έ τ ο ν τ α ς 

δ ε κ α π ε ν τ α ε τ ή ε μ π ε ι ρ ί α στο 

β ι ο μ η χ α ν ι κ ό τ ο μ έ α και, α ρ γ ό 

τ ε ρ α , σ τ ι ς α ν α π τ υ ξ ι α κ έ ς 

χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ς και στην 

παροχή υπηρεσιών σ υ μ β ο ύ λ ο υ 

σε π ο λ υ ά ρ ι θ μ ε ς α φ ρ ι κ α ν ι κ έ ς 

χ ώ ρ ε ς . Στην ΕΤΕπ ξ ε κ ί ν η σ ε τη 

σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α τ ο υ ως ε ι σ η γ η τ ή ς 

δ α ν ε ί ω ν και στη σ υ ν έ χ ε ι α , τ ο 

1986, δ ι ο ρ ί σ τ η κ ε Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ς 

Τ μ ή μ α τ ο ς γ ια ο ρ ι σ μ έ ν ε ς 

α φ ρ ι κ α ν ι κ έ ς χώρες. Το 1994 

α ν έ λ α β ε τ ι ς χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ι κ έ ς 

δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς στην Ασία και τη 

Λατ ιν ική Α μ ε ρ ι κ ή (ΑΛΑ), Οι δ ρ α 

σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς στ ις χ ώ ρ ε ς ΑΛΑ 

έ χ ο υ ν α ν α π τ υ χ θ ε ί τ α τ ε λ ε υ τ α ί α 

χρόνια και επ ικεντρώνονται στην 

υποστήριξη ιδ ιωτικών ε π ε ν δ ύ 

σεων που προωθούνται από επε

ν δ υ τ έ ς από την Ευρωπαϊκή Ένω

ση (σε τ ο μ ε ί ς όπως τ α έ ρ γ α 

υποδομής, ο ι υ δ α τ ι κ ο ί πόροι, η 

ε ν έ ρ γ ε ι α , ο ι τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς , η 

β ιομηχαν ία, κ,λπ.), στο πλαίσιο 

ενός προγράμματος που προβλέ

πει καταμερισμό των κινδύνων. 

Η Pauline 

K o s k e l o 

δ ι ο ρ ί σ τ η κ ε 

στα ανώτε

ρα δ ι ο ι κ η - ... 

τ ι κ ά κλιμά- l , j 

κια τ η ς Τρά

πεζας με τον 

τ ί τ λ ο τ ο υ 

Σ υ ν δ ι ε υ θ υ -

ντή της Διεύθυνσης Νομικών 

Υποθέσεων. Η κα Koskelo, η οποία 

π ρ ο σ ε λ ή φ θ η στην ΕΤΕπ το 1995, 

ήταν υπεύθυνη για τ α γ ε ν ι κ ά 

ν ο μ ο θ ε τ ι κ ά , δ ι ο ρ γ α ν ι κ ά και 

κοινοτικά θέματα νομικής φύσης, 

καθώς και για τον συντονισμό των 

δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν στο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό 

της Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς Νομικών 

Υποθέσεων, 

Πριν από την πρόσληψη της στην 

ΕΤΕπ, η κα Koskelo κατε ίχε αξιώ

ματα στο Ινστ ιτούτο Ιδιωτικού 

Δικαίου τ η ς Νομικής Σχολής τ ο υ 

Πανεπιστημίου του Ελσίνκι και στο 

Πρωτοδικε ίο τ ο υ Ελσίνκι, καθώς 

και δ ι ά φ ο ρ ε ς θέσεις στο Υπουρ

γ ε ί ο Δικαιοσύνης της Φινλανδίας, 

όπου ήταν υπεύθυνη για τ α 

νομοθετ ικά θέματα σε διάφορους 

τ ο μ ε ί ς (κυρίως σε σχέση με το 

εμπορικό δίκαιο) και γ ια θ έ μ α τ α 

σχετ ικά με τη δ ιεθνή συνεργασία 

και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Η 

κα Koskelo έ χ ε ι επίσης εκπονήσει 

συγγράμματα και παρουσιάσει 

πολυάριθμες διαλέξεις σχετικά με 

τα θέματα αυτά. Κατέχε ι δίπλωμα 

Νομικών από το Πανεπιστήμιο του 

Ελσίνκι, • 
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