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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν 
σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα 
επενδυτ ικά σχέδια πσυ προάγουν την 
καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αυτός ο αναπροσανατολισμός της δρα
στηριότητας της Τράπεζας ανταποκρί
νεται στη στρατηγική που καθορίστηκε 
από τη σύνοδο κορυφής της Λισσαβώ-
νας, το Μάρτιο, και στην οποία υπογραμ
μίζεται η ανάγκη να αναπτύξει η Ευρώπη 
μία ο ι κ ο ν ο μ ί α πιο ανταγωνιστ ική, πιο 
δυναμική και βασιζόμενη στη γνώση. 

Το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ -
το οποίο απαρτίζεται από τους Υπουργούς 
Οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ -
κατά την ετήσια συνοδό του τον Ιούνιο, 
ενέκρινε την Πρωτοβουλία της Τράπεζας 
"Καινοτομία 2000», η οποία αποσκοπεί 
στην υποστήριξη των επενδύσεων που 
προάγουν την κοινωνία των πληροφο

ριών, την έρευνα και ανάπτυξη, την και
νοτομία, τον ανταγωνισμό και το ανθρώ
πινο κεφάλαιο. 

Στο σκοπό αυτό Θα αφιερωθεί ένα ειδικό 
δανειοδοτικό πρόγραμμα, ύψους 12 έως 
15 δισεκατ. ευρώ. κατά την ε ρ χ ό μ ε ν η 
τ ρ ι ε τ ί α . Το Συμβούλιο των Δ ι ο ι κ η τ ώ ν 
αποφάσισε, επίσης, να διπλασιάσει σε 2 
δισεκατ. ευρώ τους πόρους που θα δια
θ έ σ ε ι η Τράπεζα γ ια πράξε ις ε π ι χ ε ι 
ρηματικού κεφαλαίου υπέρ των μικρομε
σαίων επιχειρήσεων. 

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Philippe Maystadt, 
τόνισε, στην ομιλία του προς τους Διοι
κητές, ότι η επιτυχής εφαρμογή του προ
γράμματος προϋποθέτει στενή συνεργα
σία με τις ε θ ν ι κ έ ς και τοπικές αρχές, 
τους εταίρους της ΕΤΕπ από το χρηματο
π ι σ τ ω τ ι κ ό τ ο μ έ α κ α ι την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 



H «Πρωτοβουλία Καινοτομία 2000» 

Για την πρωτοβουλία αυτή, το Συμ
βούλιο των Διοικητών ενέκρινε μία 
σειρά από άξονες εφαρμογής με 
στόχο τον προσανατολισμό των χρη
ματοδοτήσεων της ΕΤΕπ προς τους 
ακόλουθους πέντε τομείς: 

• εμπλουτισμός του ανθρώπινου 
κεφαλαίου: χορήγηση χρηματοδο
τήσεων για τον εξοπλισμό σχολείων, 
κολεγίων και πανεπιστημίων με ηλεκ
τρονικούς υπολογιστές, και για την 
uπocΓπipιξη κέντρων επαγγελματικής 
κατάρτισης cπ•ις τεχνολογίες των πλη
ροφοριών, 

•έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α): συγ

χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτι

κών προγραμμάτων έρευνας, επεν

δύσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων σε 

Ε&Α, ερευνητικής υποδομής, κέν

τρων αριστείας και δομών που επι

τρέπουν την πρόσβαση των μικρο

μεσαίων επιχειρήσεων σε ερευνη

τικά προγράμματα, 

•δίκτυα τεχνολογιών της πληροφο

ρίας και της επικοινωνίας: χορήγηση 

χρηματοδοτήσεων για διευρωπαϊκά 

δίκτυα ευρυζωνικών και πολυμεσι-

Επιχειρηματικά κεφάλαια και μεταρρύθμιση 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 

Βασικ() σ τ ο ι χ ε ί ο της Πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2()()()» είναι ιι 
α ύ ξ η σ η των δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν της Τ ρ ά π ε ζ α ς που α φ ο ρ ο ύ ν τη 
χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η μικρομεσαίων ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν με επιχε ιρηματικά 
κεφάλαια. 

Το Συμβούλιο των Διοικητών αύξησε το ύψος της πρόβλεψης που έχει 
συσταθεί για την κάλυψη των κινδύνων των πράξεων αυτών, από 1 σε 
2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή. η οποία χρηματοδοτείται 
α π ό τα λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ά π λ ε ο ν ά σ μ α τ α της Τ ρ ά π ε ζ α ς , έ χ ε ι ή δ η 
προικοδοτηθεί με ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τα κέρδη των ετών 
1996, 1997 και 1998. Στο ποσό αυτό προστίθεχται σήμερα άλλα 500 
εκατομ. ευρώ, από το πλεόνασμα του 1999, και το υπόλοιπο θα 
αναληφθεί από τα κέρδη των ετών 2000 έως 2002, ανάλογα με τις 
ανάγκες. 

Το Συμβούλιο των Διοικητών επέτρεψε, επίσης, τη μεταρρύθμιση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΛΕ), με σκοπό να καταστεί ο 
οργανισμός αυτός ο εξειδικευμένος βραχίονας του ομίλου ΕΤΕπ στον 
τομέα του επιχειρηματικού κεφαλαίου. Διατηρώντας την τριμερή 
δομή του Ταμείου (του οποίου το κεφάλαιο έχουν αναλάβει από 
κοινού η ΕΤΕπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπορικές τράπεζες) η 
μεταρρύθμιση έχει ως στόχο να καταστήσει την ΕΤΕπ πλειοψηφικό 
μέτοχο (με συμμετοχή άνω του SO'/o) και φορέα εκμετάλλευσης του 

Ταμείου. 

Η συγκέντρωση στο ΕΤΑΕ όλων των δραστηριοτήτιον 
του ομίλου ΕΤΕπ που αφορούν το ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό 
κεφάλαιο (ήδη έχουν αναληφθεί υποχρείοσεις για 1,2 
δισεκατ. ευρώ) θα επιφέρει σημαντική βελτίωση της 
οικονομικής και λειτουργικής ικιχνότητας του Ταμείου 
και θα επιτρέψει αποτελεσματικότερη στοχοθέτηση 
των δραστηριοτήτων στον πολύ ειδικό αυτόν τομέα. 
Ε π ι π λ έ ο ν , η νέα αυτή μορφή σ χ έ σ ε ω ν μεταξύ της 
ΕΤΕπ και του ΕΤΑΕ θα ενθαρρύνει την εποικοδομη
τική συνεισφορά τεχνογνίοσίας και από τα δύο μέρη, 
για την ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών μέσων υπέρ 
τ(ι)ν μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και θα ενισχύσει την 
καταλυτική επίδραση των δραστηριοτήτων του ομίλου 
ΕΤΕπ στους κόλπους της διεθνούς τ ρ α π ε ζ ι κ ή ς και 
χρηματοπιστωτικής κοη'ότητας. 

κών επικοινωνιών και για την υλική 
και ιδεατή υποδομή που επιτρέπει 
την τοπική πρόσβαση σε αυτά τα 
δίκτυα, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγ
μένες περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στον τομέα αυτό, η Τράπε
ζα θα εστιάσει τις χρηματοδοτήσεις 
της σε καινοτόμα τεχνολογικά 
σχέδια, όπως ADSL, xDSL και UMTS, 

•διάδοση της καινοτομίας: χορήγη
ση χρηματοδοτήσεων για υπηρε
σίες υγειονομικής περίθαλψης σε 
απευθείας σύνδεοϊη και για τη χρήση 
τεχνολογιών της πληροφόρησης 
που θα φέρουν τους ευρωπαίους 
πολίτες πλησιέστερα στις τοπικές 
αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες, 
καθώς και παροχή βοήθειας σε επι
χειρήσεις (ιδίως MME) για τον εξο
πλισμό τους με προηγμένες τεχνο
λογίες των πληροφοριών. 

•προαγωγή των MME και του επιχει
ρηματικού πνεύματος: αύξηση των 
ενισχύσεων με επιχειρηματικά 
κεφάλαια για την ανάπτυξη καινο
τόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
υποστήριξη επιστημονικών πάρκων 
και «φυτωρίων» επιχειρήσεων, και 
δημιουργία νέων προϊόντων, που θα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

Η ΕΤΕπ θα παράσχει την υποστήριξη 
της στους νέους αυτούς τομείς 
δραστηριότητας της μέσω ενός 
ειδικού δανειοδοτικού προγράμ
ματος, ύψους 12 έως 15 δισεκατ. 
ευρώ, κατά τα επόμενα 3 έτη. Το 
πρόγραμμα αυτό δεν αντιπροσω
πεύει απλά αύξηση του όγκου των 
χορηγήσεων της Τράπεζας, αλλά 
επίσης, και κυρίως, ένα ποιοτικό 
αναπροσανατολισμό των παραδο
σιακών δραστηριοτήτων της προς 
τομείς με υψηλή τεχνολογική προ
στιθέμενη αξία, που επηρεάζουν θε
τικά την οικονομία. Προς το σκοπό 
αυτό η Τράπεζα, αφενός θα διευ
ρύνει το φάσμα των χρηματοπι
στωτικών προϊόντων της και, αφε
τέρου, θα αναζητήσει νέους εταί
ρους και πελάτες, δεδομένου ότι 
το πεδίο των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της θα επεκτα
θεί στις άυλες επενδύσεις. · 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Οι Υπουργοί Οικονομικών τί)ς ΕΕ συζήτησαν 
τις κύριες προτεραιότητες της ΕΤΕπ 

Στην ομιλία του προς 
τους Διοικητές της 
ΕΤΕπ, ο κ. Phi Hippe 
IVlaystadt υπογράμ
μισε, ως κύριες 
προτεραιότητες, 
την Πρωτοβουλία 
«Καινοτομία 2000» 
και τις χρηματο
δοτηθείς στις 
υποψήφιες για 
ένταξη χώρες 

«Τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της Λισσαβώνας περιέ

χουν μία σαφή αποδοχή της πρωτο

βουλίας της Τράπεζας «Καινοτομία 

2000», στους ακόλουθους πέντε 

τομείς: ανθρώπινο κεφάλαιο, μικρο

μεσαίες επιχειρήσεις (MME) και 

δημιουργία επιχειρήσεων, έρευνα 

και ανάπτυξη, δίκτυα τεχνολογιών 

των πληροφοριών και της επικοι

νωνίας, και διάδοση της καινοτομίας. 

Ένα σημαντικό στοιχείο της πρωτο
βουλίας «Καινοτομία 2000» είναι η 
πρόταση να διατεθεί από τα πλεονά
σματα της Τράπεζας ακόμη ένα 
δισεκατομμύριο ευρώ για πράξεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου υπέρ 
των MME. Η πρόταση αυτή υποβάλ
λεται την κατάλληλη στιγμή, δεδο
μένου ότι η Τράπεζα έχει ήδη διαθέ
σει, είτε άμεσα είτε μέσω του Ευρω
παϊκού Μηχανισμού για τις Τεχνολο
γίες (ΕΤΜ), που έχει ανατεθεί στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύοεων, το 
σύνολο του αρχικού δισεκατομμυ
ρίου που είχατε εγκρίνει το 1997. 

«Μικρό Σχέδιο Μάροαλ» 

Κατά τα ερχόμενα χρόνια η Τράπεζα 
θα χορηγήσει συνολικά περισσότερα 
από 17 δισεκατομμύρια ευρώ στις 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολι
κής Ευρώπης, προκειμένου να στη
ρίξει την προετοιμασία τους για 
προσχώρηση στην Ένωση. 

Δεν θέλω να υπερβάλω όσον αφορά 
τη σημασία αυτής της προσπάθειας, 
αλλά επιθυμώ να σημειώσω ότι ορι
σμένοι παρατηρητές την έχουν ήδη 
παρομοιάσει με ένα «μικρό Σχέδιο 
Μάροαλ» για τους προς ανατολάς 
γείτονες μας. Θα ήθελα επίσης να 
τονίσω ότι το ήμισυ του ποσού 

αυτού, δηλαδή 8.5 δισεκατομμύρια 
ευρώ. θα χορηγηθεί κατά την περί
οδο 2000-2003 με κίνδυνο της Τρά
πεζας. Το υπόλοιπο, ήτοι 8,7 δισεκα
τομμύρια ευρώ, θα χορηγηθεί κατά 
την περίοδο 2000-2007. στο πλαίσιο 
της νέας χρηματοδοτικής εντολής 
που ανατέθηκε στην Τράπεζα από 
το Συμβούλιο. 

Αντιλαμβάνομαι, βέβαια, ότι η καλή 
χρήση αυτών των κολοσσιαίων πακέ
των θα είναι μία από τις σημαντικότε
ρες προκλήσεις για την Τράπεζα κατά 
τα ερχόμενα χρόνια, και μπορώ να 
σας διαβεβαιώσω ότι η παρακολού
θηση αυτού του προγράμματος θα 
αποτελέσει μία από τις κύριες προτε
ραιότητες μας. 

Για το λόγο αυτό, η Διευθύνουσα 
Επιτροπή αποφάσισε πρόσφατα μία 
σημαντική αναδιάρθρωση των επι
χειρησιακών υπηρεσιών της Τράπε
ζας. Με την αναδιάρθρωση αυτή. οι 
υπό ένταξη χώρες και τα κράτη 
μέλη θα συγκεντρωθούν erro εσωτε
ρικό μίας ενιαίας δομής, πράγμα 
που θα διευκολύνει τη μεταβίβαση 
διαδικασιών και πρακτικών, τη μετα
φορά τεχνογνωσίας και την επιτά
χυνση της σύνδεσης των υπό έντα
ξη χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(βλ. επίσης σελ. 16-19). 
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1999 

31 800 

27 765 

4 035 

28 355 

78 775 

20 494 

1 067 

Ol 104 

ΟΟΟΟΟ 

(σε εκατομ. ευρώ) 

1998 

29 526 
25 116 

4410 

30 098 

155 333 

19 306 

1 195 

176 544 

62 013 

Η ΕΤΕπ το 1999 

Υπογραφείσες χρηματοδοτήσεις 
- εντός της ΕΕ 
- εκτός ΕΕ 

Δανεισμός 

Υπόλοιπο χορηγήσεων 

Ίδια κεφάλαια 

Καθαρά κέρδη 

Σύνολο ενεργητικού 

Αναληφθέν κεφάλαιο 
(στις 31 Δεκεμβρίου) 

Ο Philippe Maystadt σχολιάζει: 

Χορηγήσεις 
«Στο εσοοτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμαι να 
υ π ο γ ρ α μ μ ί σ ω τη δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α που α ν έ π τ υ ξ ε η 
Τράπεζα υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεη^ν, μέσο) 
συνολικών δανείων που χορηγήσαμε σε χρηματοδο
τικούς εταίρους μας (2,8 δισεκατομμύρια ευρώ) και 
μέσω συμμετοχών σε φορείς παροχής επιχειρηματικοί) 
κεφαλαίου (470 εκατομμύρια ευρ(ϋ εγκρίθηκαν το 1999). 
Η Τράπεζα ενέτεινε, επίσης, τις προσπάθειες της υπέρ 
των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, 
της μεταφοράς ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών (με 
χορηγήσεις συνολικού ύψους άνω των 10 δισεκατομμυ
ρίων ευρώ). 

Έξω από την Ευρο)π{/ϊκή Ένιοση, το μεγαλύτερο μέρος 
των δραστηριοτήτων μας αφορούσε τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο. Στην Κεντρι
κή και Ανατολική Ευρίόπη η Τράπεζα είναι, με απόσταση, ο κυριότε
ρος πολυμερής χρηματοπιστωτικός οργανισμός». 

Δανεισμός 
«Ο δανεισμός μας σε ευρώ αντιπροσώπευε το 4 1 % του συνολικού 
δανεισμού μας το 1999 και πραγματοποιήθηκε κατά το ήμισυ στο 
πλαίσιο του προγράμματος EARN (Euro Area Reference Note). Σκοπός 
της Τράπεζας είναι να προσφέρει ένα προϊόν ποι: να μπορεί να αποτε
λέσει άριστο συμπλήρωμα των κρατικών τίτλ(ον. και πιστεύουμε ότι 
έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή. Οι 
ομολογιακές εκδόσεις μας σε λίρες στερλίνες και σε δολάρια Η.Π.Α. 
αντιπροσώπευαν περίπου το ήμισυ του δανεισμού μας το 1999«. 

Ισολογισμός 
«Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα ανήλθε το 1999 σε Ι 187 εκα
τομμύρια ευρώ, μέγεθος που αντιπροσ(ι)πεύει απόδοση ιδίο)ν κεφαλαίο)ν 
5,8'Μι. Η πτώση των ακαθάριστων αποτελεσμάτων έναντι του 1998 (1 345 
εκατομμύρια ευρώ) οφείλεται στη συνδυασμένη επίπποση της μείωσης 
τ(ΰν ακαθάριστων εσόδων από τη διαχείριση των διαθεσίμων και της 
συρρίκνωσης του καθαρού περιθωρίου επιτοκίων. Τα ακαθάριστα έξοδα 
διοίκησης αυξήθηκαν κατά 12.4'V!i έναντι του 1998. Αυτό οφείλεται, 
κυρίκ)ς, στην συνεισφορά 10 εκατομμυρίων ευρώ για την πρωτοβουλία 
υπέρ των υπερχρεωμένων πτίοχών χωρών (βλ. σελ. 22), στις έκτακτες 
συνεισφορές μετά τους σεισμούς στην Τουρκία και την Ελλάδα, και σε 
μία δωρεά που χορηγήθηκε για το Κοσσυφοπέδιο (2.6 εκατομμύρια 
ευρώ συνολικά)». 

Η δραστηριότητα μας στις υπό έντα
ξη χώρες θα βασίζεται στα ίδια κρι
τήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και στόχος μας είναι να αυ
ξήσουμε το ποσοστό των περιβαλ
λοντικών επενδύσεων, επί του συνό
λου των χρηματοδοτήσεων, στο 25%. 

Για να διασφαλισθεί η μέγιστη δυ
νατή αποτελεσματικότητα, θα συνε
χιστεί η στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή και με το νέο πρόγραμμα 
της «ISPA». καθώς και με τους πο
λυμερείς οργανισμούς που δραστη
ριοποιούνται στην περιοχή. 

Δύο Υπουργοί Οικονομικών στην ΕΤΕπ: 
D i d i e r Reynders, Β έ λ γ ι ο (που τώρα 
α ν α λ α μ β ά ν ε ι την π ρ ο ε δ ρ ί α τ ο υ 
Συμβουλίου των Διοικητών της ΕΤΕπ) 
και Laurent ΕβΟίυε, Γαλλία. 

Ύστερα από την απόφαση της Συνό
δου Κορυφής του Ελσίνκι σχετικά 
με την αναγνώριση της Τουρκίας ως 
χώρας υποψήφιας για ένταξη, η 
Τράπεζα θα περιλάβει φυσικά την 
Τουρκία στις χώρες τις οποίες καλύ
πτει ο Προενταξιακός Μηχανισμός της. 

Όπως για όλες τις άλλες υποψή
φιες χώρες, οι πράξεις στο πλαίσιο 
του Προενταξιακού Μηχανισμού 
θα υπόκεινται στα συνήθη μας κρι
τήρια, ιδίως όσον αφορά την παρο
χή εξασφαλίσεων.» • 
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Καινοτομία και κοινωνία των πληροφοριών 

Η ΕΕ έναντι των 
ΗΠΑ και της 
Ιαπωνίας: 
Ι-Ι απόσταση 
μειώνεται, αλλά 
πρέπει να γίνουν 
πολλά ακόμη 

Καινοτομία και κοινωνία των 
^ ^ Η πληροφοριών I H 

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στη 
Λισσαβώνα το Μάρτιο, καθόρισε τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν προκειμένου η Ευρώπη να καταστεί μία δυναμική, 
ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και βασιζόμενη στη 
γνώση οικονομία. Πού βρίσκεται σήμερα η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όσον αφορά την κ α ι ν ο τ ο μ ί α , την έ ρ ε υ ν α και 
ανάπτυξη και την κοινωνία των πληροφοριών, σε σύγκριση 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία; Δύο αναλύσεις 
που εκπονήθηκαν από τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχεδίων 
της ΕΤΕπ ρίχνουν φως στην παρούσα κατάσταση. 

Ο ιδιωτικός τομέας 
πρέπει να αυξήσει τις 
δαπάνες του για Ε&Α 

Η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί 
την κινητήρια δύναμη για την οικο
νομική ανάπτυξη και οι περισσό
τερες καινοτομίες είναι ο καρπός 
συνειδητών οικονομικών αποφά
σεων, σχετικά με τους πόρους πσυ 
θα δ ι α τ ε θ ο ύ ν για την παραγωγή 
γνώσης. 

Η Ευρώπη αφιερώνει CJχετtκά λιγό
τ ε ρ ο υ ς πόρους στην παραγωγή 

γνώσης, και ιδίως στην έρευνα και 
ανάπτυξη (Ε&Α). από όσους οι 
κύριοι διεθνείς ανταγωνιστές της 
(ΗΠΑ και Ιαπωνία). Οι δαπάνες για 

Ι. Ο λ ό γ ο ς " 

Ε&Α/ΑΕγχΠ 

(ως ποσοστό %) 

στις χώρες τ η ς 

ΕΕ 

Ε&Α στην Ευρώπη ανέρχονται στο 
1.8% του ΑΕγχΠ. έναντι 2.8% στις 
ΗΠΑ και 2,9% στην Ιαπωνία, και δεν 
υπάρχουν πολλές ενδείξε ις ότι η 
δ ιαφορά αυτή κ α λ ύ π τ ε τ α ι με το 
χρόνο. Επιπλέον, μεταξύ των χωρών 
μελών της ΕΕ. ο λόγος Ε&Α/ΑΕγχΠ 
εμφανίζει τεράστιες διαφορές (έως 
7:1) (Διάγραμμα Ι). 

Λόγω του συνδυασμού δυνάμεων 
που είναι εγγενής στην καινοτόμο 
δραστηριότητα (της οποίας η επι
τυχ ία π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι τόσο κατάλ
ληλη υποδομή έρευνας, όσο και 
άλλα ελκυστικά κίνητρα για τους 
ερευνητές), υπάρχει κίνδυνος να 
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διευρυνθεί το τεχνολογικό χάσμα 
μεταξύ των διαφόρων περιοχών 
της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητη η λήψη αντισταθμιστι
κών πολιτικών μέτρων για να ενι
σχυθεί η ικανότητα απορρόφησης 
τεχνολογίας στις λιγότερο ανε
πτυγμένες περιοχές. 

Ενώ οι πόροι που διατίθενται για τη 
βασική έρευνα και την έρευνα που 
διεξάγεται από δημόσια ιδρύματα 
στην ΕΕ είναι της ίδιας τάξης με 
εκείνους που διατίθενται στις ΗΠΑ. 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον 
αφορά τις δραστηριότητες Ε&Α που 
διεξάγονται από τον ιδιωτικό επι
χειρηματικό τομέα. 

Η ιδιωτική βιομηχανία στην Ευρώπη 
διεξάγει πολύ λιγότερη Ε&Α από ό.τι 
η βιομηχανία των ΗΠΑ και της Ιαπω
νίας. Στην Ευρώπη διατίθεται επίσης 
λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό για την 
Ε&Α: 5 υπάλληλοι στους 1 000 είναι 
ερευνητές στην Ευρώπη, έναντι 7 και 
9 για τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, αντί
στοιχα. Συνεπώς, η Ευρώπη διαθέτει 
λιγότερο ανθρώπινο κεφάλαιο, από 
ό,τι οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, για τη 
μετάβαση προς μία οικονομία βασι
ζόμενη στη γνώση (Διάγραμμα II). 

Το θέμα δεν είναι τόσο να αυξηθούν 
οι χρηματοδοτήσεις για την έρευνα 
που διεξάγεται από δημόσια ιδρύ
ματα, όσο να δοθεί στον ιδιωτικό 
τομέα η παρότρυνση να αυξήσει τις 
δαπάνες του για Ε&Α. Ωστόσο, υπάρ
χουν ακόμη σημαντικά περιθώρια 
ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 
της δημόσιας Ε&Α στην ΕΕ, κυρίως 
μέσω της βελτίωσης του συντονι
σμού των δημόσιων δαπανών για 
Ε&Α στα κράτη μέλη. Αυτό θα συνέ

βαλε στην αποφυγή των περιττών 
αλληλεπικαλύψεων και στην ενί
σχυση των συνεργιών. 

Το 80% περίπου της ιδιωτικά χρημα
τοδοτούμενης Ε&Α στην Ευρώπη 
καλύπεται από τις μεγάλες επιχει
ρήσεις και το 20% από τις μικρομε
σαίες επιχειρήσεις (MME). Συγκρι
τικά, το μερίδιο των MME είναι 
μικρότερο στις ΗΠΑ (15%) και στην 
Ιαπωνία (6%). Συνεπώς, η καινο
τομία στην ΕΕ εξαρτάται αναλογικά 
περισσότερο από τις MME, από όσο 
σε άλλα μέρη του κόσμου. Για το 
λόγο αυτό. οι επιδόσεις των MME 
όσον αφορά την καινοτομία, έχουν 
μεγάλη σημασία. Οι MME έχουν 
λιγότερο εύκολη πρόσβαση σε κρα
τικές χρηματοδοτήσεις, από όσο οι 
μεγάλες επιχειρήσεις, δεδομένου 
ότι μόνο το 9% των δαπανών Ε&Α 
των MME χρηματοδοτείται από το 
κράτος, έναντι 13% για τις δαπάνες 
Ε&Α των μεγάλων επιχειρήσεων. 
Συνεπώς, η διευκόλυνση της πρό
σβασης των MME σε χρηματοδο
τήσεις για καινοτομίες θα επέτρεπε 
σημαντική ενίσχυση των επιδόσεων 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον 
τομέα αυτό. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Ευρωπαίοι 
δεν προστατεύουν επαρκώς, με 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τους καρ
πούς των καινοτόμων δραστηριο
τήτων τους. Οι ευρωπαϊκές επιχει
ρήσεις τείνουν να εξασφαλίζονται 
με διπλώματα ευρεσιτεχνίας λιγό
τερο από όσο οι επιχειρήσεις στις 
ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Αυτό επιβα
ρύνει το τεχνολογικό ισοζύγιο πλη
ρωμών (το οποίο περιλαμβάνει τα 
έσοδα από άδειες, διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, μεταφορά τεχνο-

III. Τεχνολογικό ισοζύγιο πληρωμών 
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γνωσίας κ,λπ.), ενώ το ισοζύγιο αυτό 
είναι θετικό για τις ΗΠΑ και την 
Ιαπωνία. Προκειμένου να ανα
στραφεί η αρνητική αυτή τάση, σι 
ευρωπαίοι ερευνητές (πανεπιστή
μια, εταιρίες, ιδιωτικά ερευνητικά 
ιδρύματα) πρέπει να ενθαρρυνθούν 
ώστε να κατοχυρώνουν περισσό
τερο με διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
τις ανακαλύψεις τους και να προ
στατεύουν την πνευματική τους 
ιδιοκτησία (Διάγραμμα III). 

Ο τομέας των επιχειρηματικών 
κεφαλαίων καθίσταται διαρκώς 
σημαντικότερη πηγή χρηματοδότη
σης για την καινοτομία και επιτρέπει 
σε νέες ιδέες να καταλήξουν σε 
εμπορική επιτυχία. Ο τομέας αυτός 
άρχισε να αναπτύσσεται στην Ευ-ρώ 
πη με καθυστέρηση σε σχέση με τις 
ΗΠΑ και. για το λόγο αυτό. η ευρω
παϊκή αγορά είναι λιγότερο ανε
πτυγμένη. Το επιχειρηματικό κεφά
λαιο στην Ευρώπη εξακολουθεί να 
είναι έντονα στραμμένο προς τις 
τελικές φάσεις του καλούμενου 
«κύκλου του επιχειρηματικού 
κεφαλαίου». Οι χρηματοδοτήσεις 
για την εκκίνηση και για τα πρώτα 
στάδια λειτουργίας επιχειρήσεων 
αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό 
τμήμα των χρηματοδοτήσεων με 
επιχειρηματικά κεφάλαια στην 
Ευρώπη. Αυτό ακριβώς το τμήμα 
επιτρέπει τη γέννηση του 
μεγαλύτερου μέρους των 
καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών 
και, ως εκ τούτου, χρειάζεται να 
ενισχυθεί. • 

Harald Gruber, 
Δ ιεύθυνση Επενδυτικών 

Σχεδίων 
+352 4379 8606, 

E-mail: h.gruber@eib.org 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Κσ;νοτομ;Ό και κοινωνία των πληροφοριών 

Ανάγκη για κρατική 
δράση στην κοινωνία 
των πληροφοριών 
στη ν Ε Ε 

Η κοινωνία των πληροφοριών (ΚΠ) 
αναπτύσσεται ταχέως στην ΕΕ ('), 
όπως φανερώνει π.χ. η ιλιγγιώδης 
αύξηση του αριθμού των συνδρο
μητών του Διαδικτύου από το 1995. 
Η ΕΕ φαίνεται ότι προσεγγίζει τις 
ΗΠΑ στον τομέα αυτό, αν και η ΚΠ 
εξακολουθεί να είναι πολύ λιγότερο 
ανεπτυγμένη στην ΕΕ από ό,τι στις 
ΗΠΑ: οι συνολικές δαπάνες για τις 
τεχνολογίες πληροφοριών και επι
κοινωνίας (ΤΠΕ) αντιπροσωπεύουν 
σήμερα περίπου το 6% του ΑΕγχΠ 
στην ΕΕ ως σύνολο, έναντι 7,5% 
στις ΗΠΑ και 7,4% στην Ιαπωνία. 

Ο ρυθμός εξάπλωσης των ΤΠΕ στο 
εσωτερικό κάθε αγοράς διαφέρει 
από χώρα σε χώρα και από περιοχή 
σε περιοχή, ιδίως κατά την αρχική 
φάση διείσδυσης στην αγορά. Το 
1998 υπήρχαν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ, όσον 
αφορά τον αριθμό των προσωπικών 
υπολογιστών ανά 100 κατοίκους, ο 
οποίος κυμαινόταν μεταξύ 10 και 
άνω των 50, ενώ το ίδιο συνέβαινε 
και με τη διείσδυση του Διαδικτύου: 
ο αριθμός των ιστοσελίδων κυμαινό
ταν μεταξύ κάτω των 5 και άνω των 
90. Η διάδοση των ΤΠΕ διαφέρει επί
σης μεταξύ κοινωνικών ομάδων, 
κυρίως σε συνάρτηση με το εισοδη
ματικό τους επίπεδο, καθώς και με
ταξύ οικονομικών τομέων στο εσω
τερικό κάθε χώρας. 

Υπάρχει κίνδυνος, οι χαμηλότερες 
εισοδηματικές τάξεις και οι λιγό
τερο ανεπτυγμένες περιοχές της 
Ένωσης να μην καταφέρουν να 
υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες, 
με σοβαρές συνέπειες για τη μελ
λοντική οικονομική τους ανάπτυξη, 
ή, εάν επιτύχουν να υιοθετήσουν 
αυτές τις τεχνολογίες, να παραμεί
νουν απλά παθητικοί δέκτες, ενώ 
τα περισσότερα οφέλη θα κατευθύ
νονται σε άτομα, επιχειρήσεις και 
οργανισμούς στις ευημερούσες 
περιοχές, στις οποίες οι φραγμοί 
όσον αφορά τη συμμετοχή στην 
κοινωνία των πληροφοριών θα 
είναι λιγότεροι. 

Στην ΕΕ εκτιμάται ότι οι κλάδοι που 
έχουν σχέση με την κοινωνία των 
π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν συμβάλλουν ήδη 
κατά περίπου 15% στην αύξηση 
του ΑΕΠ και δημιουργούν το 25% 
των νέων θέσεων απασχόλησης 

στην ευρωπαϊκή οικονομία {'). Με 
βάση την εμπειρία των ΗΠΑ, είναι 
σαφές ότι στην ΕΕ η οικονομία 
διανύει περίοδο επιτάχυνσης της 
καινοτομίας. Αυτό μπορεί να 
αναμένεται ότι θα οδηγήσει μακρο
πρόθεσμα σε αύξηση της παραγω
γικότητας και της παραγωγής, 
συνοδευόμενη από ένα πρωτό
γνωρο κύμα αναδιαρθρώσεων και 
ανάδυσης νέων επιχειρήσεων. Η 
καινοτομία δεν περιορίζεται, βέβαια, 
στην τεχνολογία των πληροφοριών. 
Τεχνολογική πρόοδος σημειώνεται 
και σε πολλούς άλλους τομείς, αλλά 
η τεχνολογία των πληροφοριών 
αποτελεί σημα
ντικό παράγοντα 
σε αυτή τη διαδι
κασία αύξησης 
της παραγωγι
κότητας και επι
τάχυνσης της 
οικονομικής ανά
πτυξης. Ωστόσο, 
ο αντίκτυπος των 
νέων τεχνολο
γιών στις επιδό
σεις της οικονο
μίας εξαρτάται 
κατά μεγάλο μέ
ρος από το βαθμό 
ευελιξίας που 

διαθέτει η οικονομία ώστε να 
προσαρμόζεται στις αλλαγές, και 
ορισμένες από τις οικονομίες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εμφανίζουν 
σημαντικές δυσκαμψίες. 

Το Διαδίκτυο έχει ενισχύσει την 
προ πολλού υπάρχουσα τάση προς 
ταχεία εξάπλωση της κυκλοφορίας 
δεδομένων μέσω του τηλεπικοινω
νιακού δικτύου. Σε παγκόσμια 
κλίμακα, η εξέλιξη του Διαδικτύου 
επηρεάζεται κυρίως από δύο παρά
γοντες: την εντυπωσιακή αύξηση 
του αριθμού των χρηστών και την 
εξάπλωση των διαδικτυακών εφαρ
μογών έντασης δεδομένων. Αυτό 
σημαίνει ότι η πρόσβαση σε υπη
ρεσίες υψηλής ταχύτητας σε προ
σιτές τιμές (ιδίως κατ' αποκοπήν 
τέλη) αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη 
σημασία για την ανάπτυξη της κοι
νωνίας των πληροφοριών. 

Εντυπωσιακές εξελίξεις 
στις τηλεπικσινωνίες 

Η κυκλοφορία δεδομένων θα απο
κτήσει σύντομα κυρίαρχη θέση στα 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ωθώντας 
στο περιθώριο τη φωνητική κυκλο
φορία. Ορισμένοι αναλυτές εκτι
μούν ότι, το 2005, το 90% της συ
νολικής κυκλοφορίας ενδέχεται να 
αφορά δεδομένα και η φωνητική 

κυκλοφορία να αντιπροσωπεύει 
μόλις το 10%. Αυτό συνεπάγεται 
ριζικές αλλαγές σε κάθε επίπεδο 
του τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
από την οργάνωση του, την πολιτική 
τιμών και τη μορφή των δικτύων, 
έως τις επενδυτικές στρατηγικές. 

Η αύξηση της κυκλοφορίας δεδο
μένων μέσω του Διαδικτύου και 
άλλων μέσων ενισχύει τη ζήτηση 
για υψηλές ταχύτητες μεταβίβα
σης και ευρύτερο φάσμα ζώνης. Η 
περιορισμένη χωρητικότητα της 
πλειονότητας των τοπικών βρόχων 
των τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

αποτελεί ένα από τα σημαντικό
τερα εμπόδια στην εξάπλωση των 
υπηρεσιών μεταβίβασης δεδομέ
νων. Για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης αυτής έχουν ανα
ληφθεί δύο σημαντικές πρωτοβου
λίες με στόχο, αφενός, την ανα
βάθμιση των υφιστάμενων συμβα
τικών τηλεφωνικών γραμμών και 
καλωδιακών δικτύων και, αφετέ
ρου, την αναβάθμιση των ασύρμα
των δικτύων, και ιδίως των δικτύων 
κυψελωτών κινητών επικοινωνιών. 

Οι τάσεις αυτές, σε συνδυασμό με 
την είσοδο νέων φορέων στην 
αγορά, αποτελούν την κινητήρια 
δύναμη για την αύξηση των επενδύ
σεων στον τομέα των τηλεπικοινω
νιών. Ο νέος κύκλος επενδύσεων θα 
χρειαστεί κεφάλαια για τη συντή
ρηση, αναβάθμιση και επέκταση των 
δικτύων, καθώς και για την κάλυψη 

(') Με τον όρο "ΚΟίνωνία των πληρο
φοριών" νοείται εδώ η δημιουργούμενη 
σήμερα κοινωνία, στην οποία γενι
κεύεται η χρήση φθηνών τεχνολογιών 
πληροφόρησης και τεχνικών αποθή
κευσης και μεταβίβασης δεδομένων 
(ΕΕ ΓΔ V. 1997). 
('') Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκθεση 1999 
για τις επικοινωνίες. 
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της ζήτησης για υψηλότερες ταχύ
τητες. Οι επενδύσεις για την αντιμε
τώπιση της αύξησης των υπηρεσιών 
μεταβίβασης δεδομένων και των 
υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας, θα 
αποτελέσουν το κύριο μέρος των 
μελλοντικών επενδύοεων. Η ανά
πτυξη της κοινωνίας των πληροφο
ριών οδηγεί επίσης σε ταχεία ανά
πτυξη νέων επιχε ιρήσεων στον 
τομέα των τεχνολογιών της πληρο
φορίας και της επικοινωνίας, και 
ιδίως επιχειρήσεων που συνδέονται 
με το Διαδίκτυο. 

Η μετάβαση στην 
κσινωνία των 
πληροφοριών αποτελεί 
υψηλή προτεραιότητα 

Η εξάπλωση τ η ς χρήσης των 
τεχνολογιών πληροφορίας και επι
κοινωνίας (ΤΠΕ) συχνά συνεπά
γεται μεταβολή των μεθόδων ερ
γασίας, της οργάνωσης των επι
χειρήσεων και του τρόπου ζωής. 
Αν και η αντίληψη του κοινού σχε
τικά με τα οφέλη των τεχνολογιών 
αυτών μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι με ταχύ 
ρυθμό, μεγάλη μερίδα καταναλω
τών και μικρών επιχειρήσεων εξα
κολουθεί να μην αντιλαμβάνεται τα 
οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ. 

Απαιτείται σημαντική προσπάθεια 
από τις δημόσιες αρχές, προκειμέ
νου να αρθούν οι φραγμοί στην 
ανάπτυξη των ΤΠΕ, ιδίως για τα 
χαμηλότερα εισοδήματα και στις 
αναπτυξιακά υστερούσες περιοχές 
της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, οι περισ
σ ό τ ε ρ ε ς από τ ις δ έ κ α δράσεις 
προτεραιότητας που προβλέπονται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για 
την ηλεκτρονική Ευρώπη (e-Europe) 
αφορούν σχετικά μέτρα, όπως π.χ. 
τα ακόλουθα: 

• Η παιδεία και η επαγγελματική 
κατάρτιση πρέπει να προσαρμο
στούν στην ε ξ έ λ ι ξ η των ΤΠΕ. 
ώστε οι άνθρωποι να συνειδητο
ποιήσουν τ ις δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς που 
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 
και να είναι σε θέση να τις αξιο
ποιήσουν. Τα εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα πρέπει να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες των επιχειρήσεων 
και της βιομηχανίας όσον αφορά 
τις ΤΠΕ. 

• Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση των ΤΠΕ 
από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

• ο δημόσιος τ ο μ έ α ς εν γ έ ν ε ι 
πρέπει να υποστηριχθεί, ώστε να 
είναι σε θέση να υιοθετήσει πολύ 
γρήγορα τις ΤΠΕ και να προσαρ
μοστεί στη νέα οργάνωση των 
μεθόδων εργασίας. 

Η απελευθέρωση της αγοράς είναι 
το κύριο μέτρο που πρέπει να ληφθεί 
για την ανάπτυξη του τηλεπικοινω
νιακού τομέα και των σχετικών με 
αυτόν τομέων στην Ευρώπη και. 
συνακόλουθα, τη διευκόλυνση της 
α ν ά π τ υ ξ η ς τ η ς κο ινων ίας των 
πληροφοριών. Ωστόσο, η μετάβαση 
στον ανταγωνισμό κάθε άλλο παρά 
έχει ολοκληρωθεί. Οι εδραιωμένοι 
φορείς θα διατηρήσουν δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά των επικοινω
νιών, για πολλά ακόμη χρόνια. Για 
το λόγο αυτό, μέσω του κανονιστι
κού πλαισίου πρέπει, αφενός, να 
δ ι α σ φ α λ ι σ τ ε ί ό τ ι ο ι κ υ ρ ί α ρ χ ο ι 
φορείς δεν θα κάνουν κατάχρηση 
της ισχύος τους στην αγορά και, 
αφετέρου, να ενθαρρυνθεί ο αντα
γωνισμός. Οι κανονισμοί θα περιο
ρίζονται, στο βαθμό που οι αγορές 
θα καθίστανται πιο ανταγωνιστικές. 

Η απελευθέρωση της αγοράς των 
τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ από την 
1η Ιανουαρίου 1998 μεταμόρφωσε 
ριζικά τον παραδοσιακό τηλεπικοι
νωνιακό τομέα, σε ένα δυναμικό 
τομέα, ικανό να ανταποκρίνεται με 
ταχύτητα στις νέες προκλήσεις, σε 
εθνική και παγκόσμια κλίμακα. Η 
ταχεία αύξηση του ανταγωνισμού 
αντικατοπτρίζεται στην πτώση των 
τιμών, την ανάπτυξη νέων, καινο
τόμων υπηρεσιών και τη διεύρυνση 
του φάσματος επιλογών. Οι τ ιμές 
στις διεθνείς και εγχώριες αγορές 
επικοινωνιών μακρών αποστάσεων 
μειώθηκαν σημαντικά - σχεδόν κατά 
70% σε μερικές χώρες της ΕΕ μετά 
την απελευθέρωση των αγορών. 
Ωστόσο, ο ανταγωνισμός σε επίπεδο 
τοπικών αγορών παραμένει πολύ 

περιορισμένος στην ΕΕ. Ως εκ τού
του, ο ανταγωνισμός στον τηλεπικοι
νωνιακό τομέα πρέπει να ενισχυθεί, 
ιδίως σε τοπική κλίμακα. Προς το 
σκοπό αυτό η Επιτροπή προτίθεται 
να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που 
διαθέτει, προκειμένουν να ενθαρ
ρύνει την αποσύμπλεξη του τοπικού 
βρόχου στο σύνολο της ΕΕ. 

Οι νέοι συντελεστές της αγοράς και 
οι φ ο ρ ε ί ς παροχής καινοτόμων/ 
ευρυζωνικών υπηρεσιών θα απευ
θυνθούν αρχικά στα αποδοτικότερα 
τμήματα της αγοράς. Τα τμήματα 
αυτά βρίσκονται κυρίως στις περισ
σότερο ανεπτυγμένες περιοχές και 
στις περιοχές όπου έχουν συγκεν
τρωθεί μ ε γ ά λ ο ι κ α τ α ν α λ ω τ έ ς 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η 
επέκταση στα λιγότερο ελκυστικά 
τμήματα της αγοράς θα ακολου
θήσει αργότερα. Αυτό τοποθετεί τις 
μικρές επιχειρήσεις, τους κατ' οίκον 
καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος 
και, γενικά, τις λιγότερο ανεπτυγ
μένες περιοχές, σε μ ε ι ο ν ε κ τ ι κ ή 
θέση. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
αντιμετωπισθεί το θέμα της παρο
χής ίσης πρόσβασης στις υπηρεσίες 
ευρείας ζώνης (όπως π.χ. επιδιώ
κεται μέσω της πρόσφατης πρωτο
βουλίας της Σουηδίας). 

Η δράση των δημόσιων αρχών όσον 
αφορά το νέο τομέα των τεχνο
λογιών των πληροφοριών και της 
επικοινωνίας πρέπει να ενταχθεί 
στο πλαίσιο της στρατηγικής για 
υποστήριξη της ανάπτυξης της 
καινοτομίας γενικότερα. 

Από τα παραπάνω κ α θ ί σ τ α ν τ α ι 
φανερές οι σημαντικές οικονομι
κές και κοινωνικές συνέπειες της 
κο ινων ίας των π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν . 
Μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για 
τη βελτίωση του βιοτικού επιπέ
δ ο υ , αλλά μπορεί, επίσης, να 
αποτελέσει απειλή για την πρόοδο, 
εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επι
τύχει να υιοθετήσει εγκαίρως τις 
νέες τεχνολογίες. • 

Juan Alario, 
Διεύθυνση Επενδυτικών Σχεδίων 

+352 4379 8629, 
E-mail: j.alario@eib.org 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Πράξεΐ(; της ΕΤΕπ με επιχειρηματικά κειρόλαια 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μέσα σε μία 
τριετία η ΕΤΕπ 
κατέστη βασικός 
δημόσιος 
παράγων στην 
ευρωπαϊκή αγορά 
επιχειρηματικών 
κεφαλαίων 

Κατα γενική παραδοχή, οι θέσεις 
απασχόλησης του αύριο θα δημι
ουργηθούν κυρίως από νεοσύστατες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε νέους 
κλάδους της βιομηχανίας και των 
υπηρεσιών, προσανατολισμένους 
προς την τεχνολογία. Σε αυτή τη 
διαπίστωση βασίστηκε η πρωτοβου
λία της ΕΤΕπ με σκοπό την uπocπ•ή-
ριξη των ταχέως αναπτυσσόμενων 
MME, των οποίων η ανάπτυξη εξαρ
τάται σε μεγάλο βαθμό από την ενί
σχυση του μετοχικού κεφαλαίου τους. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, 
η οποία επικροτήθηκε από το Ευρω
παϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ 
στο Ψήφισμα του για την Ανάπτυξη 
και την Απασχόληση (16 Ιουνίου 1997), 
η ΕΤΕπ έχει διοχετεύσει, είτε άμεσα 
είτε με εντολές που ανέθεσε στον 
αδελφό της οργανισμό, το Ευρω
παϊκό Ταμείο Επενδύσεων, περισ
σότερο από 1 δισεκατ. ευρώ, σε ένα 
ευρύ φάσμα εταιριών κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών, απο
κτώντας έτσι σημαντική θέση στην 
αγορά αυτή στην Ευρώπη. 

Με βάση τα θετικά αυτά αποτελέ
σματα, το ειδικό Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο της Λισσαβώνας, που 
συνήλθε το Μάρτιο 2000, ζήτησε 
από την Τράπεζα να επεκτείνει τις 
δραστηριότητες της με επιχειρημα
τικά κεφάλαια, υπογραμμίζοντας το 
θετικό ρόλο που διαδραματίζει αυτό 

50 εκατομ. ευρώ για ενα πανευρωπαϊκό φορέα 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών 

ειδικευμένο στις βιοεπιστήμες 

Η ΕΤΕπ σΐινήψε με το Merlin European Biosciences Fund 
σύμβαση ύψοίις 50 εκατομ. ευρο) (33 εκατομ. GBP) για τη\' 
παροχή ιδίοιν κεφίίλαίιοχ' σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες 
στον τομέα των βιοεπιστημο'ίν. 

Δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ή ς και σύμβουλος του Merlin Fund θα είναι η 
Merlin Biosciences. η οποία έχει έδρα της στο Κέιμπριτζ. Η 
Merlin Biosciences είναι ένας σημαντικός ευριοπαϊκός όμιλος 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, εξειδικευμένος στις επενδύσεις 
σε επιχειρήσεις στον τομέα των βιοεπιστημοη'. 

Η ΕΤΕπ Οείορεί ότι ο τομέας αυτός έχει στρατηγική σημασία 
για την ενίσχυση της α\'τ(ίγο)νιστικότητας της Εΐιρ(ί)πης. Η 
νέα βιομηχι/νία της βιοτεχνολογίας αναπτύσσεται ταχέως 
στην Ευρο'ιπη και έχει μεγάλες δυνατότητες να συμβάλει 
στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία απασχόλησης. 

Η ΕΤΕπ και η Westdeutsche Landesbank (WestLB) είναι οι 
δύο βασικοί επενδυτές στο Merlin Fund, το οποίο έχει στόχο 
να συλλέξει κεφάλαια συνολικού ύψους 250 εκατομ. ευρώ 
(160 εκατομ. GBP). Το Merlin Fund θα συγκεντρώσει κυρίως 
τη δραστηριότητα του στην απόκτηση μειοψηφικών μεριδίων 
μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου σε περίπου 20—35 
μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, που έχουν 
ή δ η να ε π ι δ ε ί ξ ο υ ν κ α λ έ ς ε π ι δ ό σ ε ι ς σ τ ο υ ς τ ο μ ε ί ς τ η ς 
φαρμακευτικής, της υγειονομικής περίθαλψης, των τροφίμων, 
τω\' ποτιίη' και της χημείας. 
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το χρηματοδοτικό μέσο, όσον αφορά 
την «προετοιμασία της μετάβασης 
σε μία ανταγωνιστική και δυναμική 
οικονομία βασιζόμενη στη γνώση». 

Μία δυναμική αγορά 

Ο τ ο μ έ α ς του επιχειρηματικού 
κεφαλαίου στην Ευρώπη γνώρισε 
ταχύτατη ανάπτυξη τη διετία 
1998-1999, κατά την οποία τα κεφά
λαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε 
πρωτοφανές ύψος (σχεδόν 21 δισε
κατ. ευρώ το 1998). Η έντονη αυτή 
άνοδος συνδέεται κυρίως με την 
ανάπτυξη των «νέων αγορών» με
τοχών, που εμφανίστηκαν στην 
Ευρώπη κατά τα τελευταία χρόνια 
προσφέροντας στους επενδυτές 
ευνοϊκούς όρους «αποεπένδυσης» 
καθώς και τη δυνατότητα επανε
πένδυσης των πραγματοποιηθέ
ντων κερδών. 

Ωστόσο, ο τομέας αυτός παραμένει 
προσανατολισμένος προς τις συ
ναλλαγές μεγάλου μεγέθους, και 
κυρίως τα «management buy-outs» 
(MBO). To μερίδιο των τεχνολογι
κών επενδύσεων στην Ευρώπη, αν 
και αυξάνεται σταθερά, παραμένει 
χαμηλό σε σχέση με τις ΗΠΑ: 
αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 του 
συνόλου, έναντι 2/3 στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού. Επιπλέον, 
οι κύριες ευρωπαϊκές α γ ο ρ έ ς 
επιχειρηματικού κεφαλαίου διαφέ
ρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς 
το βαθμό ανάπτυξης: η Γερμανία, η 

Ιταλία και η Γαλλία αντιπροσωπεύουν 
μαζί μία αγορά που, σε όρους όγκου, 
αντιστοιχεί cn̂ o ήμισυ της αγοράς του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Η τελευταία, 
όμως, είναι συγκεντρωμένη στις 
μεγάλες συναλλαγές (κυρίως ΜΒΟ), 
ενώ τα ποσά που κατευθύνονται στις 
τεχνολογικές επενδύσεις είναι πολύ 
περιορισμένα (λιγότερο από 5% του 
συνόλου). Αντίθετα, οι επενδύσεις σε 
τεχνολογικά «start-ups» προσελ
κύουν σημαντικά κεφάλαια στη Γερ
μανία, τη Σκανδιναβία και τη Φινλανδία. 

Στις σχετικά λιγότερο ανεπτυγμένες 
αγορές, όπως η Ελλάδα, η Πορτο
γαλία και η Ισπανία, υπάρχουν 
ενθαρρυντικές ενδείξεις προόδου 
και εμφανίζονται νέα ταλέντα στη 
διαχείριση κεφαλαίων. Ένα άλλο 
θετικό στοιχείο είναι η εμφάνιση 
διαρκώς αυξανόμενου αριθμού 
πανευρωπαϊκών φορέων κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών, που 
συχνά στοχεύουν τις επενδύσεις σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνο
λογικού προσανατολισμού. Στόχος 
τους είναι να επιτύχουν μία κρίσιμη 
μάζα ανάλογη με εκείνη των μεγά
λων αμερικανικών «funds». Τα τε
λευταία, εξάλλου, δραστηριοποιού
νται όλο και περισσότερο στην 
Ευρώπη, προσφέροντας έτσι σημα
ντικά οφέλη σε όρους κοινών επεν
δύσεων ή μεταφοράς τεχνογνωσίας. 

Το κύριο πρόβλημα στην ευρωπαϊκή 
αγορά εξακολουθεί να είναι η έλλει
ψη έμπειρων επαγγελματιών. Λόγω 

της σπανιότητας τους, σε σχέση με 
τις επενδυτικές ευκαιρίες - διότι 
πρόκειται για νέο επάγγελμα - είναι 
σκόπιμο να υποστηριχθεί η δημι
ουργία ομάδων υψηλής ποιότητας 
και η μεταφορά τεχνογνωσίας με
ταξύ ξένων διαχειριστών και νεοσύ
στατων ευρωπαϊκών ομάδων. 

Η στρατηγική της ΕΤΕπ 

Η ΕΤΕπ επιδιώκει να δραστηριο
ποιηθεί κατά το δυνατόν αποτελε
σματικότερα σε αυτή τη διαρκώς 
εξελισσόμενη αγορά, προσανατολι
ζόμενη όσο το δυνατόν περισσότε
ρο προς τους τομείς στους οποίους 
η παρέμβαση της προσφέρει προ
στιθέμενη αξία. Η Τράπεζα επιθυμεί 
να λειτουργεί ως καταλύτης στις 
χρηματοδοτικές παρεμβάσεις της, 
υποστηρίζοντας φορείς κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών οι 
οποίοι, χωρίς τη συμμετοχή της, δεν 
θα μπορούσαν να ξεκινήσουν με την 
ίδια ταχύτητα, στην ίδια κλίμακα ή 
με την ίδια επιτυχία. Στο πλαίσιο του 
ρόλου της. η Τράπεζα επιδιώκει, 
επίσης, να προλαμβάνει τις εξελί
ξεις της αγοράς: προσπαθεί να 
παρεμβαίνει στους τομείς στους 
οποίους η έλλειψη μετοχικού κεφα
λαίου παρεμποδίζει τη δημιουργία 
μίας αποτελεσματικής και ομοιο
γενούς ευρωπαϊκής αγοράς επιχει
ρηματικών κεφαλαίων. Οι ανεπάρ
κειες αυτές μπορούν να εκδηλω
θούν στο μέγεθος των επενδύσεων, 
στη χωροθέτησή τους ή στον αντί-
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Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί ευρυζωνικό δίκτυο για τη δια< 
σκανδιναβικών χωρών 

σύνδεση των 

Η σουηδική εταιρία IJtt'ors, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της 
μεταβίβασης δεδομέ\'ων και των τηλεπικοινωνιών, δημιουργεί επί του παρόντος 
ένα δίκτυο ευρυζωνικών επικοινωνιών μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών, με 
βάση πρωτόκολλο του Διαδικτύου. Το δίκτυο αυτό θα παρέχει υπηρεσίες 
επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

Προβλέπεται ότι το 2001 θα ολοκληρωθεί από την Utfors η κατασκευή του 
ευρυζωνικού δικτύου μεταβίβασης δεδομένων και τηλεφωνίας, το οποίο θα έχει 
μήκος 6 000 χλμ. και Ou συνδέει μεταξύ τους 75 από τις μεγαλύτερες πόλεις της 
Σουηδίας, καθώς και το Όσλο. την Κοπεγχάγη και το Ελσίνκι. 

Η ΕΤΕπ συμβάλλει στη χρηματοδότηση του δικτύου μέσω της συμμετοχής της 
σε δύο σκανδιναβικές εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικοίιν συμμετοχ(ί)ν, οι 
οποίες έχουν επενδύσει στην litfors. Τις εν λόγω εταιρίες διαχειρίζονται η 
σουηδική Litorina Capital Management και η CapMan Capital Management, η 
οποία έχει την έδρα της στο Ελσίνκι. Οι επενδύσεις της ΕΤΕπ στις εταιρείες 
αυτές ανέρχονται σε 11 εκατομ. ευριί) και 64 εκατομ. ευρώ, αντίστοιχα. 

Η Utfors συμμετέχει, επίσης, στην κατασκευή ενός ευρυζωνικού δικτύου Ι 100 
χλμ. κατά μήκος των βόρειων ακτών της Σουηδίας. Επιπλέον, η εταιρία 
σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τη σύνδεση του σουηδικού δικτύου οπτικών ινών 
με άλλα. ευρωπαϊκά και αμερικανικά δίκτυα. 

σελίδα ί ο Ι ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 - 2 0 0 0 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Πράξεις της ΕΤΕπ με επιχε ιρηματικά κεφάλαια 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στοίχο οικονομικό τομέα. Οι χρημα
τοδοτήσεις της ΕΤΕπ αποσκοπούν 
στην αντιμετώπιση αυτών των ανε
παρκειών. Αυτό απαιτεί τη χρήση 
καινοτόμων και ελκυστικών προϊό
ντων, πσυ μπορούν να ενθαρρύνουν 
τις ιδιωτικές επενδύσεις. 

Η Τράπεζα πρέπει, επίσης, να επι
δεικνύει μεγάλη ευελιξία, δεδομέ
νου ότι η αγορά εξελίσσεται διαρκώς. 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο, παραδείγ
ματος χάρη, το οποίο πριν μόλις 
τρία χρόνια δεν λάμβανε επαρκείς 
χρηματοδοτήσεις, γνώρισε πρόσφα
τα μία μαζική εισροή επενδυτών. Η 
ΕΤΕπ, η οποία εδώ και 2-3 χρόνια 
ε ίχε ε π ε ν δ ύ σ ε ι δραστήρια στον 
τομέα αυτό, αναπροσάρμοσε ταχέως 
τη στρατηγική της, προκειμένου να 
λ ά β ε ι υπόψη την ε ξ έ λ ι ξ η α υ τ ή . 
Αντίθετα, ένας τομέας στρατηγικής 
σημασίας για την Ευρώπη, όπως η 
βιοτεχνολογία, εξακολουθεί να μη 
λαμβάνει επαρκή υποστήριξη από 
τους επενδυτές, οι οποίοι θεωρούν 
ότι ενέχει υπερβολικά υψηλό κίν
δυνο. Στον τομέα αυτό, η ΕΤΕπ ενέ
τ ε ι ν ε τη δραστηριότητα της (βλ. 
πλαίσιο, σελ. 9). 

Συνεπώς, η ΕΤΕπ πρέπει να διατηρεί 
υψηλή ικανότητα αvταπόκpιcJης και 
προσαρμογής, προκειμένου η επεν
δυτική στρατηγική της να έχει πολ
λαπλασιαστικό αποτέλεσμα και να 
συνάδει με το ρόλο της ως χρημα
τοπιστωτικού οργάνου της Ευρω
παϊκής Ένωσης. 

Στο τέλος του 1999, 
οι χρηματοδοτήσεις 
υπερέβαιναν το 
1 δισεκατ. ευρώ 

Στον πίνακα της σελ. 12 παρουσιάζο
νται αναλυτικά οι πράξεις που διε
νεργήθηκαν από την ΕΤΕπ και τον 
αδελφό της οργανισμό. Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), αφότου 
δημιουργήθηκε η «Θυρίδα MME» 
στα μέσα του 1997. Πρόκειται για 
πράξεις που συνομολογήθηκαν είτε 
άμεσα από την Τράπεζα, με φορείς 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμε
τοχών ή με μεσολαβούντες χρημα
τ ο δ ο τ ι κ ο ύ ς φορείς, ε ί τ ε έμμεσα, 
μέσω εντολών που ανα-τέθηκαν στο 
ΕΤΑΕ και οι οποίες αφορούσαν δύο 
δόσεις, ύψους 125 εκατομ. ευρώ 
έκαστη, για τη χρηματοδότηση του 
"Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τις 
Τεχνολογίες» (ΕΜΤ). 

Από το τέλος του 1997 έως σήμερα, 
η ΕΤΕπ έχει διενεργήσει 30 πράξεις 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετο
χικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 
άνω των 600 ε κ α τ ο μ . ευρώ, στις 
οποίες πρέπει να προστεθούν τα 
250 εκατομ. ευρώ που διέθεσε για 
τον ΕΜΤ, τον οποίο διαχειρίζεται το 
ΕΤΑΕ. Επιπλέον, έχουν ήδη εγκρι
θεί και βρίσκονται στο στάδιο της 
υπογραφής άλλα 257 εκατομ. ευρώ, 
για 12 πράξεις. Συνεπώς, η ΕΤΕπ. σε 
λιγότερο από μία τριετία μετά την 
έναρξη των δραστηριοτήτων της 
στον τ ο μ έ α αυτό, έ χ ε ι αναλάβει 
συνολικά, σε όλα τα κράτη μέλη, 
υποχρεώσεις μετοχικού κεφαλαίου 
ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου που 
υπερβαίνουν το 1.1 δισεκατ. ευρώ. 

Οι περισσότερες από τις πράξεις 
αυτές αφορούν τη δημιουργία ή τη 
συγχρηματοδότηση εταιριών κεφα
λαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, 
κυρίως προσανατολισμένων στην 
παροχή μετοχικού κεφαλαίου σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής 
τεχνολογίας. Η ΕΤΕπ έριξε το βάρος 
στην προώθηση εταιρ ιών που 
δραστηριοποιούνται σε περιφερει
ακή κλίμακα, κυρίως στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (η ESBC Enterprise Funds 
τροφοδοτεί 10 περιφερειακές εται
ρίες) και στη Γερμανία (συμπεριλαμ
βανομένων των νέων Lander). 

Ένας άλλος στόχος ήταν η δημιουρ
γία νέων φορέων κεφαλαίου επιχει
ρηματικών συμμετοχών στις χώρες 
όπου η αγορά αυτή ήταν λιγότερο 
ανεπτυγμένη από ό, τ ι στην υπόλοι
πη ΕΕ, όπως π.χ. στην Ελλάδα, την 
Ισπανία, την Πορτογαλία και την 
Ιρλανδία. Η Τράπεζα υποστήριξε 
σημαντικά (με συνολικά κεφάλαια 
125 εκατομ. ευρώ) την ανάπτυξη 
της αγοράς της Ιταλίας, συμμετέχο
ντας το 1999 σε 5 φορείς που είχαν 
συσταθεί πρόσφατα από τράπεζες 
και εταιρίες κεφαλαίου επιχειρημα
τικών συμμετοχών. 

Στη Γαλλία, η ΕΤΕπ συμμετέσχε στις 
προσπάθειες του Δημοσίου για την 
προώθηση των καινοτόμων μικρο
μεσαίων επιχειρήσεων. Πολύ σημα
ντική, επίσης, ήταν η συνεισφορά 
της στη Φινλανδία, όπου υποστήριξε 
δύο εταιρίες πολύ δραστήριες στη 
χρηματοδότηση MME στους τομείς 
των τεχνολογιών των πληροφοριών 
και των τηλεπικοινωνιών. 

Τέλος, η ΕΤΕπ συνέβαλε στη δημι
ουργία πολλών πανευρωπαϊκών φο
ρέων κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών και υποστήριξε τη 
σύσταση νέων ομάδων διαχειριστών 
τέτοιων φορέων, ενώ προσέφερε 
επίσης την τεχνογνωσία που δια
θέτει σε χρηματοπιστωτικά θέματα, 
για τη δημιουργία περιφερειακών 
φορέων επιχειρηματικού κεφαλαίου. 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤΑΕ). από μέρους του, έχει υπο
γ ρ ά ψ ε ι έως σήμερα 20 πράξεις, 
συνολικού ύψους 98 εκατομ. ευρώ. 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχα
νισμού για τις Τεχνολογίες (ΕΜΤ). 
και έχει. επιπλέον, εγκρίνει άλλα 35 
εκατομ. ευρώ για πράξεις που βρί
σκονται στο στάδιο της υπογραφής. 
Το ΕΤΑΕ, σύμφωνα με τους κατευ
θυντήριους άξονες της εντολής που 
του ανέθεσε η ΕΤΕπ, εστίασε τον 
ΕΜΤ στο τμήμα της αγοράς επιχει
ρηματικού κεφαλαίου που αφορά 
την παροχή μετοχικού κεφαλαίου 
σε νεαρές τεχνολογικές επιχειρή
σεις. Εν μ έ ρ ε ι χάρις σε αυτό το 
καλό ξεκίνημα, το ΕΤΑΕ - το οποίο 
διαχειρίζεται ένα μείγμα από τους 
ιδίους πόρους του και από πόρους 
του ΕΜΤ και του «ΕΜΤ-Κεφάλαια 
εκκίνησης» (μέσου που έχει τεθεί 
υπό τη διαχείριση του ΕΤΑΕ και 
χρηματοδοτείται από τον προϋπο
λογισμό της ΕΕ) - καθιερώθηκε ως 
σημαντικός ευρωπαϊκός θεσμικός 
ε π ε ν δ υ τ ή ς στον τ ο μ έ α α υ τ ό . 

Τα μέσα που χρησιμοποιεί η ΕΤΕπ 
. „ ^.-τις πράξεις 

αυτές, απο κοινού με τους ^"^^W^K^K^ Οι κίνδυνοι στο πλαίσιο της 
«Θυρίδας MME» καλύπτονται με προσφυγή στα λειτουργικά πλεονά
σματα της Τράπεζας, τα οποία προέρχονται από τις παραδοσιακές 
μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις που χορηγεί. Το 1997. το Συμβού
λιο των Διοικητΰ)ν ενέκρινε τη διάθεση 1 δισεκατ. ευρίί) για την κάλυ
ψη Tcov επενδύσεοον που θα πραγματοποιούνταν έως το 2000. Πρόσφα
τα, το Συμβούλιο των Διοικητών ενέκρινε τη διάθεση ενός ακόμη 
δισεκατομμυρίου από τα λειτουργικά πλεονάσματα τιον ετιόν 
[ι999—2002, και από το ποσό αυτό ήδη διατέθηκαν 500 εκατομ. ευρώ 
για την οικονομική χρήση 1999. 
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0YPL\A MME - Πράξεις με καταμερισμό κινδύνων τις οποίες 

διαχειρίζεται η ΕΤΕπ 

(κατάσταση της 31.03.2000) 

Ονομασία της πράξης Υπογραφέν ποσό Τόπος εγκατάστασης 
(εκατομ. ευρώ) των διαχειριστών 

IMI Risk Sharing 
ICO-Axis Risk Sharing Loan 
Sofaris Technological Development 
SNCI SME Development 
LTH-SME Venture Capital Fund 
ABN AMRO Causeway Mezzanine P. 
BPI Venture Capital 
Allied Capital Germany Fund 
Litorina Development Capital 
Cajas/ING Barings Risk Sharing 
HSBC Enterprise Funds 
CDC F'onds Capital-Risque 
ACT 99 Venture Capital Fund 
ICC 98 Venture Capital Fund 
The Baring Growth Funds 
ES Venture Capital 
CapMan Finnmezzanine Fund 
DVCG Venture Capital Fund 
InnoN .-fonds Schlesw-Holst./Hamb. 
Invest Equity Beteiligungs-AG 
Area Venture Capilal Fund 
Euromobiliare Venture Capital Fund 
RetevisiVin Venture Capital 
Retevisi'/in Venture Capital Funds 
Mediobanca Venture Capital Fund 
Dresdner KB Venture Capital Fund 
Eqvitec Technology Mezzanine Fund 
The Merlin European Biosciences Fund 
CapMan Finnventure V F'und 
The ICC Private Equity Fund II 

ΣΥΝΟ.λΟ (εκτός EMT, τον οποίο όιαχειρίζεται 
το ΕΤΑΕ: 250 εκατομ.) 

26 
9 

15 
9 

20 
25 
10 
51 
11 
30 
18 
34 
15 
13 
46 

2 
17 
15 
7 

15 
21.8 

15 
δ 

20 
40 
25 
17 

37,5 
17 
13 

ITA 
ESP 

FRA 
LUX 
ALL 

GB 
POR 
ALL 
SUE 
ESP 
GB 

FRA 
IRL 
IRL 
GB 

POR 
FIN 

ALL 
ALL 
AUT 

ITA 
ITA 
ESP 
ESP 
ITA 
ITA 
FIN 
GB 

FIN 
IRL 

601,3 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για τις Τεχνολογίας (υπό τη διαχείριση του ΕΤΑΕ) 

(κατάσταση της 31.03.2000) 

Φορέας κεφαλαίου Ποσό συμμετοχής 
επιχειρηματικών συμμετο/ων 

Advent Private Equitv Fund 
Amadeus 
Auriga Ventures 
Banexi Ventures 
Baring European Private Equity Fund L.P. 
Elderstreet Capital Partners 
Enabling Technology Limited Partnership 
Eqvitec Technologv Fund I L.P. 
Galileo 
Horizonte Technologiefonds Österreich B.V. 
IT Partners N.V. 
Kennel I Limited Partnership 
Kiwi Venture Partners 
NeSBIC CTE Fund B.V. 
SFK99 Technology Fund Ky 
Sofinnova Capital 
SPEF Pre IPO European Investment Fund 
TEC Plus III 
Technostart 
Trinitv Venture Fund lA 
Vision Capital L.P. 

ΣΥΝΟΛΟ 

του 
(εκατομ. 

EM 1 
ευρώ) 

29,2 
15,0 
14,7 
24,6 

9,5 
4,5 
4,9 
3.0 

24.6 
2,2 
4,5 
5,0 

17,0 
2,3 
5,5 

34,6 
2,0 
5.5 
2,6 
1.9 
5,2 

98,1 

Τόπος 
εγκατάσταση; των 

διαχειριστών 

GB 
GB 

FRA 
FRA 

GB 
GB 

ALL 
FIN 
RA 

AUT 
Β 

GB 
ITA 
NL 

FIN 
FRA 
FRA 
ESP 

ALL 
IRL 
GB 

Ως εκ τούτου, διαδραματίζει σημαντικό 
καταλυτικό ρόλο για τη συγκέντρω
ση των αρχικών κεφαλαίων και η 
παρέμβαση του επιταχύνει και προ
βάλλει την εκκίνηση φορέων κεφα
λαίου επιχειρηματικών συμμετοχών 
που δραστηριοποιούνται σε προηγ
μένους τομείς, όπως οι τεχνολογίες 
των πληροφοριών, οι τηλεπικοινω
νίες και η βιοτεχνολογία. 

Προοπτικές 

Η ΕΤΕπ και το ΕΤΑΕ, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στους στόχους 
που καθορίστηκαν στη Λισσαβώνα 
και να ενταχθούν πλήρως στις εξε
λίξεις της αγοράς, θα εξακολουθή
σουν να επικεντρώνουν τις δραστη
ριότητες τους στους φορείς κεφα
λαίου επιχειρηματικών συμμετοχών 
που είναι εξειδικευμένοι στην εκκί
νηση επιχειρήσεων («start-up» και 
«early stage»), κατά προτίμηση με 
έντονο τεχνολογικό προσανατολι
σμό. Προτεραιότητα θα εξακολου
θήσει να δίδεται στην υποστήριξη 
πανευρωπαϊκών και περιφερειακών 
φορέων. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της «Πρωτο
βουλίας Καινοτομία 2000», πρέπει 
στο μέλλον να δοθεί έμφαση στην 
ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ έρευ
νας, διάδοσης της καινοτομίας και 
δημιουργίας επιχειρήσεων. Σε συ
νάρτηση με αυτό, θα είναι σκόπιμο 
να διερευνηθούν οι παραγωγικοί 
δεσμοί μεταξύ πανεπιστημίων και 
νέων επιχειρήσεων και να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις δομές του 
τύπου «φυτώρια επιχειρήσεων» και 
«επιστημονικά πάρκα». Οι εξελίξεις 
αυτές ενδέχεται να ωθήσουν την 
Τράπεζα και το ΕΤΑΕ στην παροχή 
υποστήριξης σε νέες ομάδες δια
χειριστών φορέων κεφαλαίου επι
χειρηματικών συμμετοχών. 

Από οργανωτική άποψη, η ενίσχυση 
των επιχειρησιακών δεσμών μεταξύ 
της ΕΤΕπ και του ΕΤΑΕ (μέσω της 
δημιουργίας μίας ενιαίας δομής εξει
δικευμένης στις πράξεις μετοχικού 
και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου) θα 
επιτρέψει την ενίσχυση της συνερ
γίας μεταξύ όλων των μέσων χρημα
τοδότησης με επιχειρηματικά κεφά
λαια που είναι διαθέσιμα στην Ευρω
παϊκή Ένωση, με απώτερο στόχο την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουρ
γία θέσεων απασχόλησης. • 

Marc Schublin 
Υπηρεοία Πληροφόρησης 

και Επικοινωνίας 
+352 4379 3119, 

E-mail: m.schublin@eib.org 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Βελτίωση της ποιότητας της παιδείας στην Ευρώπη 

Βελτίωση της ποιότητας της 
παιδείας στην Ευρώπη 

Α ' ^ ι . 
'>-U 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει σημαντική καθυστέρηση 
όσον αφορά τη συντήρηση και την ανακαίνιση των σχολικών 
κτιρίων, και άμεση ανάγκη για νέα εκπαιδευτική υποδομή. Η 
ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης προϋποθέτει νέες 
επενδύσεις για την αναβάθμιση των σχολικών και πανεπι
στημιακών κτιρίων, σε όρους εξοπλισμού πληροφορικής 
και πρόσβασης στο Διαδίκτυο, σε μία εποχή που πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει τις δημόσιες δαπάνες 
και περιορίσει τα περιθώρια τους για παροχή νέων πόρων στα 
εκπαιδευτικό τους συστήματα. 

Η χρηματοδότηση 
του τομέα της 
παιδείας 
αποτελεί πλέον 
μία από τις 
βασικές 
δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ και 
επεκτείνεται 
στις υπό ένταξη 
χώρες 

Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ στον 
τομέα της παιδείας διευρύνθηκαν 
σημαντικά, ύστερα από σχετική 
εντολή που της ανέθεσε η σύνοδος 
κορυφής των Αρχηγών Κρατών στο 
Άμστερνταμ, τον Ιούνιο 1997. Στη 
συνέχεια, σύμφωνα με τις συστάσεις 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Κολωνίας, τον Ιούλιο 1999, η δρα
στηριοποίηση της Τράπεζας στον 
τομέα της παιδείας απέκτησε μόνιμο 
χαρακτήρα και επεκτάθηκε στις υπο
ψήφιες προς ένταξη χώρες. Η σύνο
δος κορυφής της Λισσαβώνας, που 
πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο 2000, 
έθεσε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση 
στη δραστηριότητα αυτή, υπογραμ
μίζοντας ότι η παιδεία, μαζί με τις τε
χνολογίες των πληροφοριών και της 
επικοινωνίας, αποτελούν εργαλεία 
για την ανάπτυξη μίας κοινωνίας βα
σιζόμενης στην καινοτομία και στη 
γνώση. 

Ως αποτέλεσμα αυτών των εξε
λίξεων, η ΕΤΕπ είναι τώρα έτοιμη 
να χρηματοδοτήσει ένα ευρύ φά
σμα έργων υποδομής και επενδύ
σεων στον τομέα της παιδείας, που 
κυμαίνονται από τον εκσυγχρο
νισμό ή την κατασκευή σχολείων 
και πανεπιστημίων (γενικής ή επαγ
γελματικής εκπαίδευσης) έως 
επενδύσεις γενικότερου χαρακτή
ρα, όπως π.χ. εισαγωγή τεχνολογιών 
των πληροφοριών και των επικοι
νωνιών, εκπαιδευτικά προγράμ
ματα και υποστήριξη δραστηριο
τήτων έρευνας και ανάπτυξης. 

Υποδομή και σχολικές 
επιδόσεις 

Τα οφέλη της παιδείας είναι γνωστά. 
Τα υψηλά επίπεδα μόρφωσης συν
δέονται με ευκολότερη ένταξη στην 
αγορά εργασίας και υψηλότερα 
εισοδήματα κατά τη διάρκεια του 
ενεργού βίου. Επιπλέον, η απόκτηση 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
επηρεάζει, όχι μόνο τις επαγγελμα
τικές επιδόσεις, αλλά και την κοινω
νική συμπεριφορά, καθώς συνδέεται 
π.χ. με καλύτερη υγεία, χαμηλότερη 
εγκληματικότητα, μεγαλύτερη ευαι
σθησία απέναντι στα περιβαλλοντι
κά προβλήματα, καλύτερη ανατροφή 
των παιδιών και αυξημένη συμμε
τοχή στα πολιτικά και κοινωνικά 
θέματα. Συνεπώς, η πρόσβαση στη 
δια βίου μάθηση και η ε ν ε ρ γ ό ς 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας 
αποτελούν σημαντικές προϋπο
θέσεις για την κοινωνική συνοχή και 
την οικονομική ανάπτυξη. 

Ποιοι είναι, όμως, οι παράγοντες 
που καθορίζουν την αποτελεσματι
κότητα ενός εκπαιδευτικού συστή
ματος και σε ποιο βαθμό οι επενδύ
σεις σε εκπαιδευτική υποδομή συμ
βάλλουν στην επίτευξη των προ
αναφερθέντων ευεργετικών αποτε
λεσμάτων: 

Η σχέση μεταξύ επιπέδου μόρφω
σης και εισοδήματος έχει προσδιο
ριστεί σαφώς. Αντίθετα, οι κύριοι 
παράγοντες που επηρεάζουν τις 
επιδόσεις των μαθητών στα σχο
λεία είναι λιγότεροι γνωστοί, αλλά 
έχουν καίρια σημασία. 
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Τα 90% των 
έργων που έχει 

χρηματοδοτήσει 
η ΕΤΕπ στον 

τομέα της 
παιδείας, 
αφορούν 

μειονεκτικές 
περιοχές 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι σχολικές έρχονται από μειονοτικά ή πτωχά 
επιδόσεις επηρεάζονται από την κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Στη 
ποιότητα του σχολικού περιβάλλο- Γαλλία, διάφορες μελέτες έχουν 
ντος. Πράγματι, οι επενδύσεις σε καταδείξει τις αρνητικές συνέπειες 
σχολικούς πόρους (π.χ, Έ ν η ^°^ μπορεί να έχει ο 
δαπάνες για την παιδεία, , ακατάλληλος σχεδιασμός 
λόγος διδασκάλων προς δ ί α π ί σ τ ω θ ε ί των εκπαιδευτικών κτιρίων 
μαθητές) και η ποιότητα Q J ^ Q^ σ γ ο λ ί κ έ ο επ'ζ επιδόσεις των μαθητών, 
και ο σχεδιασμός των 
εκπαιδευτικών κτιρίων ε Π Ι Ο Ο σ ε ί ς Οι υπεράριθμες τάξεις περι-
(μέγεθος των αιθουσών, ε π η ρ ε ά ζ ο ν τ α ι ορίζουν τις δυνατότητες 
κατάσταση των κτιρίων) , των διδασκάλων να παρά-
επηρεάζουν τις επιδόσεις α π Ο τ η ν σχουν ποιοτική διδασκαλία 
μαθητών και φοιτητών. π Ο ί ό τ η τ α TOU και, αντίστροφα, η μείωση 

του μεγέθους των τάξεων 
Η επίδραση των κτιρίων ΟχΟΑΙΚΟυ επιτρέπει τη βελτίωση της 
στις εκπαιδευτικές ε π ι - π ε ρ ί β ά λ λ ο ν Τ Ο ς "^Ο'^τητας των ενδοσχολι-
δόσεις έχει μελετηθεί. κών δραστηριοτήτων. 
Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι με Συνεπώς, τα κτίρια μπορούν, με τη 

τους οποίους μπορούν να επι
τευχθούν αποτελέσματα. Ο ένας 
είναι η δημιουργία επιπρόσθετων 
και βελτιωμένων εγκαταστάσεων, 
όπως, π.χ. εργαστηρίων και εργα
λείων σύγχρονης διδασκαλίας 
(μεταξύ άλλων, εργαλείων πληρο
φορικής και επικοινωνίας). Ο άλλος 
είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος, ώστε να προ
σφερθεί στους μαθητές και φοιτη
τές ο καλύτερος δυνατός περίγυρος 
για την ενδυνάμωση των προσδο
κιών τους. 

Η βελτίωση των κτιρίων επηρεάζει 
θετικά τις επιδόσεις των μαθητών 
(μετρούμενες με βάση τα αποτε
λέσματα των διαγωνισμών) και τη 
συμπεριφορά των φοιτητών (αξιο
λογούμενη με βάση το βαθμό 
παρακολούθησης και τα ποσοστά 
απόρριψης). Όσον αφορά το σχε
διασμό των σχολείων, η φοίτηση σε 
τάξεις με ολιγάριθμους μαθητές 
στις πρώτες εκπαιδευτικές βαθμί
δες συνδέεται με ελαφρώς ανώτε
ρες επιδόσεις στα διαγωνίσματα, 
ιδίως για τους μαθητές που προ-

μορφή τους και με τσ περιβάλλον 
διδασκαλίας που προσφέρουν, να 
επηρεάσουν τη συμπεριφορά τόσο 
των διδασκάλων όσο και των 
μαθητών και, ως εκ τούτου, το 
επίπεδο της εκπαίδεucJης. 

Το μέγεθος του σχολείου μπορεί 
επίσης να έχει επίδραση, όπως το 
μέγεθος των τάξεων. Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, μελέτες για τη σχέση 
μεταξύ μεγέθους του σχολείου και 
επιδόσεων στα διαγωνίσματα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έδει
ξαν ότι οι επιδόσεις αυτές αυξάνο
νται με το μέγεθος του σχολείου, 
αλλά κατά φθίνουσα αναλογία. 
Συνεπώς, η αναδιοργάνωση των 
σχολείων έχει μεγάλη σημασία. 

Κατά συνέπεια, για να βελτιωθεί η 
εκπαίδευση, απαιτείται προσπάθεια, 
τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυνα
μικού (διδασκαλική και διοικητική 
ικανότητα, κατάλληλα προγράμ
ματα διδασκαλίας κ.λπ.), όσο και για 
την παροχή κεφαλαιουχικού εξοπλι
σμού καλής ποιότητας. Αν ληφθεί, 
επιπλέον, υπόψη ο ταχύς ρυθμός 
των τεχνολογικών καινοτομιών και 
η διαρκώς μεγαλύτερη επίδραση 
της κοινωνίας της γνώσης, η ΕΤΕπ 
έχει αναμφίβολα πολλά να πράξει 
προκειμένου να συμβάλει στην 
κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών 
στον τομέα της παιδείας. 

Αξιολόγηση των 
επενδυτικών σχεδίων 

Η Τράπεζα αξιολογεί τα σχέδια 
επενδύσεων στον τομέα της παι
δείας εξετάζοντας τα στο πλαίσιο 
του ευρύτερου συστήματος στο 
οποίο εντάσσονται, ή σε επίπεδο 
χώρας. Τα οτχέδια πρέπει να παρου
σιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον, 

προκειμένουν να εξεταστούν για 
χρηματοδότηση. Σημαντικό μέρος 
της ανάλυσης μίας ε π έ ν δ υ σ η ς 
αφορά την εξέταση των συνεπειών 
της για τη λειτουργία του εκπαιδευ
τικού συστήματος και της συμβα
τότητας της με τις προτεραιότητες 
και τους στόχους που έχουν καθο
ριστεί σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο. Επειδή η παιδεία αποτελεί 
άυλο αγαθό, η αξιολόγηση των 
επενδυτικών σχεδίων στον το-μέα 
αυτό παρουσιάζει σημαντικές 
δυσκολίες ('). 

Ως εκ τούτου, προκειμένουν να 
αποφασισθεί εάν ένα σχέδιο είναι 
αποδεκτό από οικονομική και κοι
νωνική άποψη, ένας κατάλληλος 
«οδικός χάρτης» είναι απολύτως 
απαραίτητος {'). Το ενδεχόμενο 
προσφυγής στον ιδιωτικό τομέα 
εξετάστηκε πρόσφατα σε ορισμέ
νες χώρες ως μέσο ελάφρυνσης 
της πίεσης στους δ ιαθέσιμους 
δημόσιους πόρους για τη χρημα
τοδότηση νέων επενδύσεων σε 
εκπαιδευτική υποδομή. Η συμμε
τοχή ιδιωτικών εταίρων επιτρέπει 
τον καταμερισμό των κινδύνων 
μεταξύ των διαφόρων συντελε
στών και την εξεύρεση καινοτόμων 
λύσεων για την κατασκευή ή ανα
καίνιση εκπαιδευτικών κτιρίων. 

Δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ στον τομέα της 
παιδείας 

Μέχρι σήμερα, οι συνολικές άμε
σες επενδύσεις που έχει χρηματο
δοτήσει η ΕΤΕπ στον τομέα της 
παιδείας ανέρχονται σε περίπου 
2,3 δισεκατ. ευρώ. Τα έργα στον 
τομέα αυτό είναι σχετικά μικρού 
μεγέθους, σε σύγκριση με άλλα 
έργα υποδομής. Τα 90% περίπου 
των έργων που έχει χρηματοδοτή
σει η Τράπεζα από το 1997, αφορούν 
μειονεκτικές περιοχές. Συνεπώς, η 

(') Οι κύριοι τρόποι οικονομικής αξιολό
γησης είναι η ανάλυση κόστους-ωφελειών 
και η ανάλυση κόστους-αποτελεαματικό-
τητας. Κατά την αξιολόγηση, η Τράπεζα 
προσδιορίζει τις ωφέλειες και το κόστος 
της επένδυσης και διαχωρίζει τα στοιχεία 
που μπορούν να αποτιμηθούν οε χρημα
τικούς όρους. Τα δεδομένα δεν επιτρέ
πουν πάντοτε μία εκτίμηση του δείκτη 
οικονομικής απόδοσης. 
(•) Κατά την αξιολόγηση ενός επενδυτικού 
σχεδίου στον τομέα της παιδείας πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι διάφοροι 
διαθέσιμοι τρόποι χρηματοδότησης, στους 
οποίους μπορούν να περιλαμβάνονται 
κρατικές πιστώσεις. δάνεια, 
χρηματοδοτικές μισθώσεις, υπεργολαβίες 
και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Βελτίωση της ποιότητας της παιδείας στην Ευρώπη 

δραστηριότητα της ΕΤΕπ έχει ως 
αποτέλεσμα ένα συνδυασμό περι
φερειακής, πολεοδομικής και 
εκπαιδευτικής ανάπτυξης. 

Όσον αφορά την κατανομή μεταξύ 
των διαφόρων εκπαιδευτικών βαθ
μίδων, τα 2/3 περίπου των χρηματο-
δοτηθέντων έργων αφορούσαν την 
ανώτερη εκπαίδευση (π.χ. πανεπι
στήμια στην Ισπανία, Ιταλία και 
Ελλάδα). Στα έργα αυτά περιλαμβά
νονται τόσο πανεπιστήμια, όσο και 
σχολές ανώτερης επαγγελματικής 
κατάρτισης. 

Πρόσφατα, η Τράπεζα άρχισε να 
χρηματοδοτεί διαρκώς αυξανόμενο 
αριθμό επενδυτικών σχεδίων πσυ 
αφορούν την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση - μεταξύ 
άλλων, σχέδια για την κάλυψη της 
υστέρησης σε επίπεδο συντήρησης, 
τον εκσυγχρονισμό της υποδομής 
και την εισαγωγή στα σχολεία των 
πιο πρόσφατων εργαλείων της 
τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνίας. Ορισμένα από τα 
σχέδια αυτά πραγματοποιούνται 
μέσω συμπράξεων μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
με τις οποίες επιδιώκεται η αξιο
ποίηση των δυνατοτήτων του ιδιωτι
κού τομέα, ώστε να επιτευχθεί υψη
λότερο επίπεδο σχεδιασμού και 
μεγαλύτερη ευελιξία, για την αντι
μετώπιση των μεταβαλλόμενων 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανα
γκών. Υπό αξιολόγηση βρίσκονται 
επίσης σχέδια σχετικά με βιβλιο
θήκες και σχολές καλών τεχνών. 

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι, σε 
μία κοινωνία που βασίζεται στη δια 
βίου μάθηση, χρειάζεται επίσης να 
υποστηριχθεί η εκπαίδευση των 
διδασκάλων, των διοικητών επιχει
ρήσεων, των υπαλλήλων κ,λπ., τόσο 
εντός όσο εκτός των παραδοσιακών 

εκπαιδευτικών θεσμών. Ο σύνδε
σμος μεταξύ της παιδείας και της 
αγοράς εργασίας μπορεί να ενι
σχυθεί με επενδύσεις στην έρευνα 
και ανάπτυξη, παράλληλα με συμ
πληρωματικές πρωτοβουλίες σε 
τομείς που προάγουν την καινο
τομία στον ιδιωτικό τομέα, όπως οι 
τεχνολογικές μικρομεσαίες επιχει
ρήσεις, τα επιστημονικά πάρκα κ.λπ. 
Με τον τρόπο αυτό, η βελτίωση του 
επιπέδου της παιδείας θα έχει ευρύ
τερα αποτελέσματα. 

Επίλογος 

Η «νέα οικονομία» έχει δημιουρ
γήσει νέες προσδοκίες για το εκπαι
δευτικό σύστημα, απαιτώντας καινο
τόμους επενδύσεις σε υποδομή και 
υπηρεσίες και την ανάπτυξη νέων 
εκπαιδευτικών πρακτικών. Η πα
ροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιό
τητας από τα σχολεία και τα πανε
πιστήμια παραμένει θέμα που 
απασχολεί τόσο τις δημόσιες αρχές, 
όσο και τους γονείς και τα παιδιά. 

Οι επενδύσεις κεφαλαίου μπορούν 
να συμβάλουν στη βελτίωση της 
εκπαιδευτικής υποδομής, όπως π.χ. 
των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για 
τη λειτουργία και διαχείριση σχο
λείων, πανεπιστημίων και άλλων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η ΕΤΕπ, 
στο πλαίσιο της διευρυμένης εντο
λής που της έχει ανατεθεί, μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στην οικο
δόμηση μιας νέας εκπαιδευτικής 
υποδομής για την Ευρώπη. • 

Olivler Debande & 
Eugenia Kazamaki Ottersten 

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχεδίων 
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+352 4379 8558 
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The Appraisal 
of investments 
in Educational 
Facilities 

fF\ 

Στο σύγγραμμα «The Appraisal of Investments in 

Educational Facilities», που δημοσιεύθηκε πρό

σφατα από την ΕΤΕπ και τον ΟΟΣΑ, εξετάζονται 

Kupicoç ο αντίκτυπος των επενδύσεων σε εκπαι

δευτική υποδομή στις επιδόσεις το)ν μαθητών και 

ο δείκτης οικονομικής απόδοσης των επενδύσεων 

στον τομέα της παιδείας. 

Οι σχολικές επιδόσεις επηρεάζονται και από μία 

, σειρά άλλων παραγόντων, μεταξύ άλλο)ν κοινω-

viK(i)v. εκ τω\' οποίων το οικογενειακό περιβάλλοχ'. οι παραδόσεις 

και οι προσδοκίες παίζουν σημαντικό ρόλο. 

Δάνεια στον τομέα της 
παιδείας στην Ισπανία 

Η Ισπανία παρέχει τρία αντι-
προσο3πευτικά παραδείγματα 
έργων στον τομέα της παι
δείας, τα οποία χρηματοδο
τήθηκαν από την ΕΤΕπ (με 
συνολικό ποσό 314 εκατομ. 
ευ|χί)) και τα οποία αφορούν την 
α\'τιμετώπιση σΐίΐρώζ καθορι
σμένων προβλημάτω\'. Σε ένα 
αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό 
σύστημα, οι περιφερειακές 
αρχές - οι Comunidades Autó
nomas - έχουν ιδιαίτερη επί
γνωση του καίριου ρόλου της 
παιδείας όσον αφορά την ανά
πτυξη της περιφέρειας τους. 
Οι επενδύσεις εντάσσονται σε 
πολυετή, ευρέως φάσματος 
προγράμματα, στο πλαίσιο 
μίας μακροπρόθεσμης στρα
τηγικής. 

Στη Γαλικία, μία μειονε
κτούσα περιοχή της βορειο
δυτικής Ισπανίας, γίνονται 
επενδύσεις σε περίπου 160 
ιδρύματα δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με σκοπό τον 
εκσυγχρονισμό των εγκατα
στάσεων, τη μείωση του μεγέ
θους των τάξεων, την εισα
γωγή νέων θεμάτων διδασκα
λίας και την επιμόρφο)ση των 
διδασκάλων. Οι βελτιώσεις 
αυτές Οα ωφελήσουν περίπου 
250 000 μαθητές, ηλικίας 
μεταξύ ΙΟ και 16 ετών. 

Επενδύσεις για τη βελτίωση 
των εγκαταστάσεων ανώτερης 
εκπαίδευσης πραγματοποιού
νται στα Πανεπιστήμια Αλι
κάντε. Καστεγιόν . Έ λ χ ε , 
Βαλένθιας, Αλμερίας. Κάδιθ, 
Γρενάδας. Χουέλβα. Μαλάγας 
και Σεβίλλης, στην επαρχία 
Βαλένθιας και στην Ανδαλου
σία. Τόσο τεχνικά εκπαιδευ
τικά ιδρύματα όσο και πανεπι
στήμια θα αποκτήσουν νέα ή 
αναβαθμισμένα κτίρια -
μεταξύ άλλο)\' αίθουσες διδα
σκαλίας, βιβλιοθήκες, διοικη
τικά κτίρια και εργαστήρια -
καθϋ'ίς και νέο εξοπλισμό. 
Προτεραιότητα δίδεται στους 
ακαδημαϊκούς τομείς που αφο
ρούν την κατάρτιση επαγγελ
ματιών για τη βιομηχανία και 
την κάλυψη τω\' αναγκ(ί)ν της 
έρευνας και ανάπτυξης στο 
βιομηχανικό τομέα. 

ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 - 2 0 0 0 Ι σελίδα ΐ ; 

mailto:e.kazamaki@eib.org


πι 
Δυτική Ευρώπη 

Ηνωμένο Βασίλειο 
Ιρλανδία 
Σκανδιναβία / Φινλαδία 

Ισπανία 
Πορτογαλία 

Γαλλία 
Μιπενελούξ 

4 Γ 
Λ r —: 

Μέση Ευρώπη , 

Γερμανία 
Αυστρία . '':^<,;^ 

Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη και Βαλτικές χώρες 

Ιταλία 
Ελλάς / Μάλτα / Κύπρος 

Χώρες εταίροι 

Μαγκρέμπ-Μασρέκ 
Μέση Ανατολή, Βαλάνια 
Τουρκία 

Αφρική, Καραϊβική και 
Ειρηνικός / Νότια Αφρική 

Ασία και Λατινική Αμερική 

Η ΕΤΕπ προσαρμόζει τις 
επιχειρησιακές δομές της στα νέα 

της καθήκοντα 

Η ΕΤΕπ, ως χρηματοπιστωτικό όργανο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αναπροσαρμόζει τακτικά τους τρόπους λειτουρ
γίας της και τη διάρθρωση των υπηρεσιών της, ώστε να 
μπορεί να υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
ανάγκες της οικονομίας και τις προτεραιότητες της πιστω
τικής πολιτικής της, για την προαγωγή των στόχων της 
Ένωσης. 

Η Τράπεζα προέβη πρόσφατα σε 
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της, 
προκειμένου να λάβει υπόψη τους 
κατευθυντήριους άξονες που καθο
ρίστηκαν από τα Ευρωπαϊκά Συμ
βούλια του Ελσίνκι (Δεκέμβριος 
1999) και της Λισσαβώνας (Μάρτιος 
2000), τα οποία έθεσαν την έμφαση 
στην προετοιμασία της διεύρυνσης 
και στην ανάπτυξη της κοινωνίας 
της γνώσης και της καινοτομίας ως 
κινητήριας δύναμης για την οικονο
μική πρόοδο στην Ευρώπη, Οι αλλα
γές που έγιναν, αντικατοπρίζονται 
στο νέο οργανόγραμμα της ΕΤΕπ, 
το οποίο ενημερώνεται τακτικά στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας στο Διαδί
κτυο: www/.eib.org. 

Αναδιάρθρωση των 
χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ένταξη των υποψηφίων χωρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσει 
η Τράπεζα, μέσα από μία ενοποίηση 

των επιχειρησιακών πρακτικών της, 
να ανταποκριθεί στο αίτημα των 
εταίρων της και των πελατών της για 
παρόμοια χρηματοδοτικά προϊόντα 
εντός και εκτός ΕΕ, οι αρμόδιες για 
τις χρηματοδοτήσεις υπηρεσίες της 
ΕΤΕπ συγκεντρώθηκαν σε μία 
"Διεύθυνση Χορηγήσεων» αποτε
λούμενη από τρεις συνιστώσες. 

έκαστη των οποίων αφορά συμπλη
ρωματικές γεωγραφικές ζώνες 
δραστηριότητας: 

• ••Δυτική Ευρώπη» (βόρειες χώρες, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, χώ
ρες της Μπενελούξ. Γαλλία και 
Ιβηρική χερσόνησος). 

• «Κεντρική Ευρώπη» (Γερμανία, 
Αυστρία, Ελλάς, Ιταλία καθώς και 
οι υπό ένταξη χώρες της Κεντρι
κής και Ανατολικής Ευρώπης, η 
Κύπρος και η Μάλτα), 

• «Χώρες εταίροι» (μεσογειακές 
χώρες. Βαλκάνια (ανασυγκρότηση), 
Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός, 
Ασία και Λατινική Αμερική). 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η ΕΤΕπ π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ε ι τις ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ έ ς δ ο μ έ ς της 
σ τ α ν έ α τ η ς κ α θ ή κ ο ν τ α 

Αυτή η νέα κατανομή αντικατοπτρίζει 
την ισχυρή θέληση της Τράπεζας να 
ενσωματώσει ταχέως τις υποψήφιες 
χώρες στις δραστηριότητες της, 
εφαρμόζοντας ενιαίες επιχειρησιακές 
πρακτικές σε όρους χρηματοδο
τήσεων και επιλογής των επενδυ
τικών σχεδίων. Πράγματι, ένας από 
τους κύριους στόχους της ΕΤΕπ στις 
υπό ένταξη χώρες είναι να διευκο
λύνει τη μεταφορά του «κοινοτικού 
κεκτημένου», όχι μόνο με τις χρημα
τοδοτήσεις που χορηγεί κατόπιν 
εντολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά και με την εφαρμογή του 
"Προενταξιακού Μηχανισμού», τον 
οποίο δημιούργησε με δικό της 
κίνδυνο και στο πλαίσιο του οποίου 
προβλέπεται η χορήγηση χρηματοδο
τήσεων μέχρι συνολικού ύψους 8,5 
δισεκατ. ευρώ κατά την περίοδο 
2000-2003. Η εγκαθίδρυση της νέας 
δομής μαρτυρά επίσης τη διαρκή 
αύξηση των χρηματοδοτήσεων στις 
τρίτες χώρες με την υποστήριξη βιο
μηχανικών και τραπεζικών εταίρων 
από τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Η νέα οργάνωση έχει, επιπλέον, 
σκοπό να διευκολύνει την ανταλ
λαγή τεχνογνωσίας μεταξύ ολοκλη
ρωμένων επιχειρησιακών ομάδων, 
συνδυάζοντας ε ιδικότητες και 
αρμοδιότητες που είναι κοινές στο 
σύνολο των χρηματοδοτικών δρα
στηριοτήτων της Τράπεζας (δημι
ουργία νέων προϊόντων, χρηματο
δότηση επενδυτικών σχεδίων, 
παρακολούθηση των δανείων κ.λπ.). 

Μία Υπηρεσία Συντονισμού, κοινή 
για τους τρεις πυλώνες της Διεύ
θυνσης Χορηγήσεων, διαχειρίζεται 
τις κοινές τους λε ιτουργίες σε 
όρους επιχειρησιακής υποστήριξης 
προς τους πελάτες της Τράπεζας, 
συντονισμού με τις άλλες Διευθύν
σεις, παρακολούθησης των χορη
γούμενων δανείων και χρήσης των 
πόρων προϋπολογισμού και του 
ανθρώπινου δυναμικού. Σε συνερ
γασία με την Υπηρεσία Συντονισμού 
της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχε
δίων, η Υπηρεσία Συντονισμού της 
Διεύθυνσης Χορηγήσεων είναι επί
σης αρμόδια για το συντονισμό με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με 
τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς. Έτσι, η νέα δομή αντι
κατοπτρίζει και σε επιχειρησιακό 
επίπεδο τη θέληση της Τράπεζας 
για πλήρη διάλογο με τους ευρω
παϊκούς και διεθνείς θεσμικούς 
εταίρους της, ώστε να επιτυγχάνε
ται η μέγιστη δυνατή συνεργία με
ταξύ των δραστηριοτήτων της και 

των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης και των λοιπών παρα
γόντων της διεθνούς κοινότητας. 

Διεύθυνση Επενδυτικών 
σχεδίων: Τεχνογνωσία 
στην υπηρεσία της 
αξιολόγησης 
επενδύσεων 

Η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχεδίων 
είναι αρμόδια για την αξιολόγηση 
των σχεδίων που υποβάλλονται προς 
χρηματοδότηση στην Τράπεζα, από 
οικονομική, τεχνική και περιβαλλο
ντική άποψη. Η Διεύθυνση απασχολεί 
περίπου 75 τεχνικούς συμβούλους 
και οικονομολόγους, που συνεργά
ζονται στενά με τις ομάδες της 
ΔιεύθuvcJης Χορηγήσεων. 

Η Διεύθυνση αποτελείται από τρεις 
Υπηρεσίες αρμόδιες, avTÎcrroixa, για 
τους ακόλουθους τομείς: α) έργα 
υποδομής μεταφορών, ύδρευσης 
και αποχέτευσης, β) ενέργεια, τηλε
πικοινωνίες και διαχείριση απο
βλήτων, και γ) βιομηχανία και υπη
ρεσίες. Αυτή η κατανομή κατά 
τομέα - και όχι κατά γεωγραφική 
περιοχή, όπως στη Διεύθυνση 
Χορηγήσεων - διευκολύνει την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ 
των οικονομολόγων και των τεχνι
κών συμβούλων, που είναι υπεύ
θυνοι για την αξιολόγηση των επενδυ
τικών σχεδίων, στους τομείς αρμοδιό
τητας τους, τόσο εντός όσο και εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ΕΤΕπ, μέσω των χρηματοδοτικών 
αποφάσεων της, συντελεί ώστε οι 

κοινοτικές πολιτικές να μετατρέ
πονται σε οικονομικές πραγματικό
τητες. Για το λόγο αυτό, η Διεύ
θυνση Επενδυτικών σχεδίων είναι 

επίσης υπεύθυνη για τη συνοχή 
μεταξύ των δραστηριοτήτων στους 
δ ιάφορους τομείς, μέσω μίας 
Υπηρεσίας Συντονισμού που τελεί 
υπό την άμεση εποπτεία του 
Γενικού Διευθυντή. Αυτός ο οριζό
ντιος συντονισμός αφορά κυρίως 
την πολιτική σχετικά με το περιβάλ
λον και την περιφερειακή ανάπτυξη, 
καθώς και μεθοδολογικά θέματα. Η 
Υπηρεσία αυτή είναι επίσης υπεύ
θυνη για το συντονισμό μεταξύ της 
Τράπεζας, της Επιτροπής και των 
εθνικών αρχών όσον αφορά την 
εφαρμογή των κοινοτικών πολι
τικών. 

Στο πλαίσιο της νέας δομής δίδε
ται ιδιαίτερη έμφαση στη μορφή 
και στον τρόπο αξιολόγησης των 
επενδυτικών σχεδίων από περιβαλ
λοντική άποψη. Ένας συντονιστής 
περιβαλλοντικών θεμάτων, ο οποίος 
αναφέρεται άμεσα στο Γενικό 
Διευθυντή, είναι υπεύθυνος για τον 
καθορισμό των αξόνων δράσης, 
των κριτηρίων και των μεθόδων 
στον τομέα αυτό, καθώς και για την 
τήρηση τους, κατά την αξιολόγηση 
των επενδυτικών σχεδίων, από τους 
τεχνικούς συμβούλους και τους 
οικονομολόγους στις επιμέρους 
τομεακές Υπηρεσίες. Προς το σκοπό 
αυτό, ο συντονιστής και ο βοηθός 
του έχουν πρόσωπα-συνδέσμους 
στις διάφορες Υπηρεσίες της 
Τράπεζας, τα οποία φροντίζουν ώστε 
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Ol Υπηρεσίες να διαθέτουν τα πιο 
προηγμένα θεωρητικά και τεχνικά 
ε ρ γ α λ ε ί α στον τ ο μ έ α αυτό. Ο 
συντονιστής είναι επίσης υπεύθυνος 
για την ενημέρωση της διοίκησης 
της Τράπεζας σχετικά με τα περιβαλ
λοντικά θέματα. 

Η πλούσια και ποικίλη τεχνογνωσία 
που διαθέτει η Διεύθυνση Επενδυ
τικών σχεδίων, επιτρέπει στην Τρά
πεζα να μεγιστοποιεί την υποοττήρι-
ξη που προσφέρει στους επενδυτές, 
σε επίπεδο σχεδιασμού, υλοποίησης 
και παρακολούθησης των επενδυτι
κών σχεδίων τους, ιδίως στις λιγό
τερο ανεπτυγμένες περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις υπο
ψήφιες προς ένταξη χώρες. 

Ενισχυμένες ελεγκτικές 
δομές 

Η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών 
χρηματοδότησης και αξιολόγησης 
επενδυτικών σχεδίων συνοδεύτηκε 
από μία αναπροσαρμογή των δομών 
εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας, 
κατά τρόπο ώστε να ανταποκρί
νονται στις καλύτερες πρακτικές 
που ισχύουν στον τραπεζικό τομέα. 

Ο ανεξάρτητος Οικονομικός Ελεγ
κτής της ΕΤΕπ αναφέρεται άμεσα 
στον Πρόεδρο της Τράπεζας. Βοη
θούμενος από τις υπηρεσίες του, οι 
οποίες έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τις χρη
ματοοικονομικές ροές της Τράπεζας, 
είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση 
και επικύρωση των οικονομικών 
καταστάσεων καθώς και για την 
τήρηση της γενικής λογιστικής της 
ΕΤΕπ και για τις αναλυτικές αναπτύ
ξεις της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οικο
νομικός Ε λ ε γ κ τ ή ς α ν α λ ύ ε ι τα 
αποτελέσματα της χρηματοοικονο
μικής διαχείρισης της Τράπεζας σε 
σχέση με τους οικονομικούς στό
χους που έχουν καθοριστε ί , και 
δ ιατυπώνει συστάσεις για τη 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης 
αυτής. Συμμετέχε ι , επίσης, στον 
έλεγχο της χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης και στον καθορισμό των 
χρηματοοικονομικών πολιτικών της 
Τράπεζας διατυπώνοντας αιτιολο
γ η μ έ ν ε ς γνώμες σχετ ικά με τ ις 
ε π ι λ ο γ έ ς χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς 
πολιτικής σε τομείς όπως οι χορη
γήσεις, ο πιστωτικός κίνδυνος, η 
διαχείριση διαθεσίμων, οι δανειο
ληπτ ικές πράξεις, η δ ιαχε ίρ ιση 

ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ / π α θ η τ ι κ ο ύ και ο 
προϋπολογισμός, 

Ο Οικονομικός Ελεγκτής συντονίζει 
τις δραστηριότητες του με τις εργα
σίες των εξωτερικών ελεγκτών (επί 
του παρόντος την εταιρία Ernst & 
Young), προκειμένου να υποβάλλει 
στην Ε λ ε γ κ τ ι κ ή Επιτροπή της 
Τράπεζας οικονομικές καταστάσεις 
που έχουν καταρτιστεί και ελεγχθεί 
σύμφωνα με τις υψηλότερες προ
διαγραφές διαφάνειας. Ως εκ τού
του, αποτελεί σημαντικό συνομι
λητή για την Ελεγκτική Επιτροπή, η 
οποία αποτελείται από τρία ανεξάρ
τητα μέλη διοριζόμενα από το Συμ
βούλιο των Διοικητών. 

Οι δραστηριότητες του Οικονομικού 
Ελεγκτή συμπληρώνουν το έργο 
που επιτελεί η Μονάδα Εσωτερικού 
Ελέγχου της ΕΤΕπ. η οποία είναι 
επιφορτισμένη με τη δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α 
αντ ικειμενικών και ανεξάρτητων 
αξιολογήσεων των συστημάτων και 
διαδικασιών ελέγχου της Τράπεζας. 
Η Μονάδα αυτή εφαρμόζει αυστηρά 
τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει 
το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών και α ν α φ έ ρ ε τ α ι άμεσα 
στον Πρόεδρο της Τράπεζας. • 

Διορισμοί 

Οι τρεις πυλώνες της Διεύθυνσης 

Χορηγήσεων τέθηκαν υπό την αρμο

διότητα των Γενικών Διευθυντών 

κ.κ. Michel Deleau (••Δυτική 

Ευρώπη»), Terence Brown («Μέση 

Ευρώπη») και Jean-Louis Biancarelll 

(«Χώρες Εταίροι»). Ο κ. Jos van 

Kaam, Διευθυντής, αναλαμβάνει τη 

διεύθυνση της κοινής Υπηρεσίας 

Συντονισμού, υπό την εποπτεία του 

κ. Μ. Deleau. 

• Ο κ. Eberhard Uhlmann δ ιορί

στηκε Γενικός Διευθυντής Νομι

κών Υποθέσεων. 

• Ο κ. Μ. Walter Cernoia διορίστηκε 

Γενικός Δ ιευθυντής του Ευρω

παϊκού Τ α μ ε ί ο υ Επενδύσεων 

(ΕΤΑΕ), που α π ο τ ε λ ε ί το 

ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ό ρ γ α ν ο τ ο υ 

Ο μ ί λ ο υ ΕΤΕπ γ ια τ η ς π ρ ά ξ ε ι ς 

επιχειρηματικού κεφαλαίου. 

• Ο κ. Emanuel Maravic διορίστηκε 

Διευθυντής της Υπηρεσίας Χορη

γήσεων στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη. 

• Ο κ. Dominique de Crayencour 

διορίστηκε Διευθυντής του Γρα

φείου Εκπροσώπησης της ΕΤΕπ 

στις Βρυξέλλες. 

• Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 

διορίστηκε Διευθυντής της Υπη

ρεσίας «Βιομηχανία και Υπη

ρεσίες» στη Διεύθυνση Επενδυ

τικών Σχεδίων. 

• Ο κ. Patrice Géraud τέθηκε επικε

φαλής της Υπηρεσίας Συντονισμού 

της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχε

δίων, με τον τ ί τ λ ο του Αναπλη

ρωτή Διευθυντή. 

• Ο κ. Ανδρέας Βερύκιος διορίστηκε 

Διευθυντής της Υπηρεσίας Ανθρώ

πινου Δυναμικού. 

• Ο κ. Per Jederfors ανέλαβε καθή

κοντα ως Αναπληρωτής Διευθυ

ντής Χρηματοδοτήσεων και Έργων 

Υποδομής στους κόλπους της 

Υπηρεσίας Πιστωτικών κινδύνων. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η ΕΤΕπ προσαρμόζει τις επιχε ιρησιακές δομές της 
στα νέα της καθήκοντα 

Eberhard 
Uhlmann 

Οικονομολόγος, Απόφοιτος της École Polytechnique. Πολιτ ικός μηχανικός διπλωματούχος της École 
des Ponts et Chaussées. Σταδιοδρομία στην έρευνα, τη διδασκαλία και τις ο ικονομικές 
πραγματογνωμοσύνες, κυρίως στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο Παρίσι. Προσελήφθη στην ΕΤΕπ 
το 1986 ως Διευθυντής Οικονομικών Μελετών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικός 
Δ ιευθυντής Χορηγήσεων έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση (1994) και στη συνέχε ια Γενικός Διευθυντής 
Χορηγήσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1995). 

Νομικός. Προσελήφθη στην ΕΤΕπ το 1996. ύστερα από την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλαδίας και 

της Σουηδίας, ως Διευθυντής της Υπηρεσίας Χορηγήσεων στη Γερμανία και την Αυστρία. Προηγούμενη 

σταδιοδρομία: στην αυστριακή Creditanstalt στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, και στη συνέχεια στην 

Deutsche Bank στο Χογκ Κογκ και στη Μανίλα. 

First-class honours degree in Commerce, Master of Business Studies (Hons). Προσελήφθη στην ΕΤΕπ το 
1978 ως εισηγητής δανείων στη Διεύθυνση Χορηγήσεων έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϊστάμενος του 
Τμήματος Συντονισμού (1983) και στη συνέχεια Προϊστάμενος του Τμήματος Χορηγήσεων στις τρίτες 
Μεσογειακές χώρες (1986). Το 1990. εγκαινιάζει τις δραστηριότητες της Τράπεζας στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη και το 1992 διορίζεται Διευθυντής της αντίστοιχης Υπηρεσίας. Αποσπάται ως Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάτπυξη (1991 - 1996) 
και το 1996 του ανατίθεται η δημιουργία μίας ανεξάρτητης Υττηρεσίας Ελέγχου των Πιστωτικών κινδύνων. 

Οικονομολόγος. Ύστερα από σταδιοδρομία στην Παγκόσμια Τράπεζα και στη Morgan Guaranty Trust. 

προσελήφθη στην ΕΤΕπ ως εισηγητής δανείων. Προϊστάμενος του Γραφείου της ΕΤΕπ στη Λισσαβώνα 
(1986) και στη συνέχεια Προϊστάμενος του Τμήματος Οργάνωσης και Μεθόδων (1990). Το 1993 

μετακ ινήθηκε στην Υπηρεσία Πιστωτικών κινδύνων και το 1997 διορίστηκε Δ ιευθυντής της Υπηρεσίας 
Τεχνολογίας Πληροφόρησης. 

Οικονομολόγος, διπλωματούχος Πολιτικών Επιστημών. Προσελήφθη στην ΕΤΕπ το 1977. ύστερα από 
σταδιοδρομία στην Παγκόσμια Τράπεζα (1973). Εισηγητής δανείων και στη συνέχεια Προϊστάμενος του 
Τμήματος Χορηγήσεων στη Δυτική Αφρική (1983) και Προϊστάμενος του Τμήματος Χορηγήσεων στη 
Γαλλία (1986). Δ ιευθυντής Χορηγήσεων στην Αφρική (1992) και στη συνέχε ια Δ ιευθυντής Χορηγήσεων 
στις χώρες ΑΚΕ (1994) και στις τρίτες Μεσογειακές χώρες (1996). 

Χημικός μηχανικός. Ύστερα από σταδιοδρομία στον ιδιωτικό βιομηχανικό τομέα στην Ελλάδα, 
προσελήφθη στην ΕΤΕπ το 1983. στο Σώμα Τεχνικών Συμβούλων, ως ειδήμων στον τομέα της χημικής 

βιομηχανίας. Το 1992 διορίστηκε Προϊστάμενος Τμήματος στην Υπηρεσία -'Βιομηχανία", αρμόδιος, 

κυρίως, για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στους τομείς του πετρελαίου, των 
πετροχημικών, και της φαρμακευτικής. 

Οικονομολόγος. Το 1971 προσελήφθη στην ΕΤΕπ. όπου σταδιοδρόμησε στη Διεύθυνση Χορηγήσεων 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως Προϊστάμενος του Τμήματος Χορηγήσεων στο 

Ηνωμένο Βασίλειο (1983) και στην Ισπανία (1993). Από την 1η Ιανουαρίου 2000. δ ι ε υ θ ύ ν ε ι την Υπηρεσία 
Συντονισμού της Διεύθυνσης Χορηγήσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Διπλωματούχος μαθηματικός και οικονομολόγος. Προσελήφθη στην ΕΤΕπ το 1977. ως οικονομολόγος 

με ε ιδ ίκευση στους τομείς των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Προϊστάμενος του Τμήματος 
Έργων Υποδομής στη Διεύθυνση Μελετών το 1986. και στη συνέχεια Προϊστάμενος του Τμήματος 

Γενικής Πολιτικής. Το 1995 διορίστηκε Προϊστάμενος του Τμήματος Συντονισμού στη Διεύθυνση 
Επενδυτικών σχεδίων. 

Νομικός, διπλωματούχος της ΕΝΑ ως αλλοδαπός φοιτητής. Ύστερα από σταδιοδρομία στον τραπεζικό 
τομέα, προσελήφθη το 1979 στην ΕΤΕπ. όπου σταδιοδρόμησε αποκλειστικά στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, αρχικά ως στέλεχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Διαθεσίμων, στη συνέχε ια 
ως Προϊστάμενος του Τμήματος Προβλέψεων και Ελέγχου (1983) και. οπό την 1.1.1996. ως Διευθυντής 
της Υπηρεσίας "Προβλέψεις και Διακανονισμός των χρηματοοικονομικών πράξεων». 

Οικονομολόγος και απόφοιτος της INSEAD (Φοντενεμπλώ). Ύστερα από σταδιοδρομία στον ιδιωτικό 
τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα, προσελήφθη στην ΕΤΕπ το 1981 ως Προϊστάμενος του 

Τμήματος Χορηγήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 1996, Δ ιευθυντής του Γραφείου εκπροσώπησης 

της ΕΤΕπ στις Βρυξέλλες. 

Διπλωματούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σταδιοδρομία στον τραπεζικό τομέα στο Μιλάνο και στο 
Λονδίνο Προσελήφθη στην ΕΤΕπ το 1982. ως εισηγητής δανείων στη Δυτική Αφρική και τον Ινδικό 
Ωκεανό. Προϊστάμενος του Τμήματος Χορηγήσεων στην Ισπανία (1986) και του Τμήματος Χορηγήσεων 
στην Πολωνία, την Ουγγαρία, την πρώην Γιουγκοσλαβία και τις χώρες της Βαλτικής (1992). Από το 1996, 
δ ι ε υ θ ύ ν ε ι την Υπηρεσία Χορηγήσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 

Προσελήφθη στην ΕΤΕπ το Μάρτιο 2000. Προηγουμένως εργαζόταν στην Παγκόσμια Τράπεζα ως 
Επικεφαλής Προγράμματος για την Κορέα. Στην Παγκόσμια Τράπεζα ε ί χ ε αποσπασθεί από την 

Skandinaviska Enskilda Banken, όπου ε ί χ ε δ ιατελέσει Επικεφαλής της Ομάδας ΟΝΕ. Γενικός 

Προϊστάμενος Πιστώσεων, Δ ιευθυντής Σχέσεων με τους πελάτες και Οικονομικός Διευθυντής. Πριν 
από την πρόσληψη του στην SE-Banken ήταν συνεταίρος στην McKinsey & Company και ε ί χ ε εργαστεί 

επί πολλά έτη σε μία ιδιωτική ε τ α ι ρ ε ί α στη Νέα Υόρκη. 

Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης 

Ανδρέας Βερύκιος 

/«^ς-

Per Jedefors 
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H νέα Συμφωνία Εταιρικής 
Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ 

Σημαντικές 
αλλαγές και 
ενίσχυση του 
ρόλου της 
ΕΤΕπ 

Κοτονού, 23 Ιουνίου 2000. Η οικονομική πρωτεύουσα του Μπενίν 
ε π ε λ έ γ η γ ι α την υπογραφή της νέας Σ υ μ φ ω ν ί α ς Ε τ α ι ρ ι κ ή ς 
Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, που θα δώσει συνέχεια σε μία εικοσιπενταετία 
διαδοχικών Συμβάσεων της Λομέ. Περίπου 400 αντιπρόσωποι από 
τα 71 κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), 
τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ, 
μεταξύ άλλων, προσέδωσαν αίγλη στο γεγονός. Η νέα Συμφωνία 
είναι ο καρπός μακρών διαπραγματεύσεων, που άρχισαν επίσημα 
το Σεπτέμβριο 1998 και έληξαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2000. 

Η ΕΤΕπ θα 
διαχειριστεί 

τη νέα 
Επενδυτική 

Διευκόλυνση 

Η νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 
ΑΚΕ-ΕΕ βασίζεται στην πείρα που 
αποκτήθηκε από τις προηγούμενες 
Συμβάσεις Λομέ, οι οποίες απέδω
σαν θετικά - αν και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, κατώτερα των προσ
δοκιών - αποτελέσματα. Λαμβάνει 
υπόψη το σημερινό παγκόσμιο οικο
νομικό και εμπορικό περιβάλλον, τις 
δημογραφικές εξελίξεις, τη συνει
δητοποίηση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και το διαρκώς αυξα
νόμενο χάσμα, όσον αφορά τους 
ρυθμούς ανάπτυξης, μεταξύ των 
περισσότερων χωρών ΑΚΕ και του 
υπόλοιπου αναπτυσσόμενου κόσμου. 

Για το λόγο αυτό, η Εταιρική Σχέση 
εισάγει μία διαφορετική προσέγγιση 
όσον αφορά τη συνεργασία υπέρ της 
ανάπτυξης: αν και η κύρια έμφαση 
παραμένει στην οικονομική ανά

πτυξη, η Συμφωνία προβλέπει ενί
σχυση της πολιτικής διάστασης. 

Στρατηγική για την 
οικονομική ανάπτυξη 

κύριος στόχος της Εταιρικής 
Σχέσης είναι ο περιορισμός και, 
τελικά, η εξάλειψη της ένδειας. Ο 
στόχος αυτός θα αποτελέσει τη 
βάση για όλες τις στρατηγικές, που 
αποσκοπούν στην προαγωγή αει
φόρου ανάπτυξης «με επίκεντρο 
τον άνθρωπΟ". Στη Συμφωνία 
ορίζεται σαφώς ότι τα κράτη ΑΚΕ θα 
είναι κυρίαρχα όσον αφορά τον 
καθορισμό των μοντέλων και των 
στρατηγικών που θα εφαρμόζουν 
στην οικονομία τους, αλλά παράλλη
λα υπογραμμίζεται ότι, κατά τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων 
στρατηγικών, είναι ανάγκη να εφαρ

μόζεται μία ολοκληρωμένη προσέγ
γιση, που θα λαμβάνει συγχρόνως 
υπόψη τις πολιτικές, οικονομικές, 
κοινωνικές, πολιτισμικές και περι
βαλλοντικές πτυχές της ανάπτυξης. 
Η υποκείμενη φιλοσοφία περιλαμ
βάνει μία σειρά από νέα στοιχεία: 
την αναγνώριση του βασικού ρόλου 
του ιδιωτικού τομέα σε κάθε ανα
πτυξιακή στρατηγική, την ανάγκη 
για μεγαλύτερη συμμετοχή της κοι
νωνίας των πολιτών και την 
εφαρμογή των αρχών της οικονο
μίας της αγοράς. 

Συνακόλουθα, η ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, η βελτίωση της 
πρόσβασης σε παραγωγικούς και 
χρηματοπιστωτικούς πόρους, η 
ενίσχυση της απασχόλησης, ο σεβα
σμός των ατομικών δικαιωμάτων και 
η κάλυψη των βασικών αναγκών, η 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ 

προαγωγή της κοινωνικής ανάπτυ
ξης και η δημιουργία των προϋποθέ
σεων για "δίκαιη κατανομή των καρ
πών της οικονομικής ανάπτυξης·', 
αναφέρονται ρητά ως βασικές 
παράμετροι αυτής της προσέγγισης. 

Επιπλέον, η υποστήριξη των οικονο
μικών και θεσμικών μεταρρυθμί
σεων πρέπει να συμβάλει στη δημι
ουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για 
τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα 
και για την ανάπτυξη του χρηματο
πιστωτικού τομέα. 

Ενίσχυση της πολιτικής 
διάστασης 

Η νέα Συμφωνία προβλέπει σαφή 
ενίσχυση της πολιτικής διάστασης, 
πράγμα που αντικατοπτρίζεται στη 
μακρά διάρκεια της (20 έτη). Περι
λαμβάνει πολιτικό διάλογο για την 
προαγωγή της ειρήνης και την πρό
ληψη των συγκρούσεων, και δίνει 
έμφαση σε θεμελιώδη στοιχεία, 
όπως ο σεβασμός των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, οι δημοκρατικές 
αρχές, το κράτος δικαίου και η χρη
στή διαχείριση, τα οποία ορίζονται 
στη Συμφωνία ως αναπόσπαστα 
στοιχεία της αειφόρου ανάπτυξης. 
Όλοι οι εταίροι δεσμεύτηκαν να τη
ρήσουν και να προαγάγουν τις αρ
χές αυτές και να αναλάβουν κοινή 
δράση σε σοβαρές περιπτώσεις 
δωροδοκίας, ακόμη και εάν δεν αφο
ρά άμεσα χρηματοδοτήσεις της ΕΕ. 

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, στην οποία η οικονο
μική, πολιτισμική και κοινωνική 

ανάπτυξη αντιμετωπίζεται ως μέσο 
για την ενίσχυση της ειρήνης και της 
ασφάλειας και την προαγωγή σταθε
ρού και δημοκρατικού πολιτικού 
περιβάλλοντος, που με τη σειρά του 
θα παράσχει το πλαίσιο για τις 
αναπτυξιακές στρατηγικές. 

Χρηματοδοτική 
συνεργασία 

Όπως και στις προηγούμενες Συμ
βάσεις, ανατίθεται στην ΕΤΕπ 
σημαντικός ρόλος όσον αφορά την 
εφαρμογή των πτυχών της Συμφω
νίας που αφορούν τη χρηματοδο
τική συνεργασία. Το Χρηματοδοτικό 
Πρωτόκολλο που συνήφθη για την 
πρώτη πενταετία (2001-2005), προ
βλέπει χρηματοδοτική βοήθεια συ
νολικού ύψους 15,2 δισεκατ. ευρώ. 
εκ των οποίων μέχρι 1,7 δισεκατ. 
ευρώ προβλέπονται υπό μορφή 
δανείων από τους ιδίους πόρους (') 
της Τράπεζας, ενώ 2,2 δισεκατ, 
ευρώ αφορούν τη νέα Επενδυτική 
Διευκόλυνση που θα διαχειρίζεται η 
ΕΤΕπ. Τα μεγέθη αυτά αντιπροσω
πεύουν σημαντική αύξηση σε σχέση 
με τους πόρους που είχαν διατεθεί 
στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης 
της Λομέ ('). 

(') Το προϊόν του δ α ν ε ι σ μ ο ύ της Τράπεζας 

από η ς δ ι ε θ ν ε ί ς κεφαλαιαγορές. 

(') 3,9 δ ισεκατ. ευρώ. έναντ ι 2.25 δισεκατ. 

ευρώ στο πλαίσιο του πρώτου χρηματοδο

τ ι κ ο ύ Π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ της Λομέ IV και 2.658 

δ ι σ ε κ α τ . ε υ ρ ώ στο πλαίσιο του δ ε ύ τ ε ρ ο υ 

χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου της Λομέ IV. 

Τα μέσα παροχής ενισχύσεων από 
δημοσιονομικούς πόρους στο πλαί
σιο της χρηματοδοτικής συνερ
γασίας εξορθολογίστηκαν και περι
ορίστηκαν σε δύο: ένα πακέτο μη 
επιστρεπτέων ενισχύσεων (11,3 δι
σεκατ, ευρώ για την περίοδο 2001-
2005), το οποίο θα διαχειρίζεται η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μία νέα 
Επενδυτική Διευκόλυνση για την 
παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων 
και δανείων στον ιδιωτικό τομέα. Η 
Επενδυτική Διευκόλυνση διαφέρει 
σημαντικά από τις προηγούμενες 
ενισχύσεις με επισφαλή κεφάλαια, 
όχι μόνο λόγω του μεγέθους της (2,2 
δισεκατ. ευρώ για την πρώτη 
πενταετία, έναντι 1 δισεκατ. ευρώ 
στο πλαίσιο του δεύτερου Χρηματο
δοτικού Πρωτοκόλλου της Λομέ IV), 
αλλά επίσης λόγω του προσανατο
λισμού της και του τρόπου 
λειτουργίας της. 

Η Επενδυτική Διευκόλυνση προορί
ζεται για τη χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και 
των φορέων του δημόσιου τομέα 
που λειτουργούν υπό εμπορικούς 
όρους. Οι πράξεις θα διενεργούνται 
με όρους της αγοράς και θα είναι 
διαρθρωμένες κατά τρόπο ώστε να 
μην απομακρύνουν τις ιδιωτικές 
πηγές χρηματοδότησης και, ταυτό
χρονα, να δρουν καταλυτικά ενθαρ
ρύνοντας την κινητοποίηση εγχώ
ριων μακροπρόθεσμων πόρων και 
προσελκύοντας ξένους ιδιωτικούς 
επενδυτές και χρηματοδότες. 

Η ΕΤΕπ θα 
χορηγήσει 
έως 
3,9 δισεκατ. 
ευρώ την 
πρώτη 
πενταετία 
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H Διευκόλυνση θα λειτουργεί ως 
ανανεούμενο κεφάλαιο, με την 
έννοια ότι τα έσοδα που θα προκύ
πτουν από τις δ ι ε ν ε ρ γ ο ύ μ ε ν ε ς 
πράξεις, θα επανεισρέουν σε αυτήν. 
Με άλλα λόγια, σε μερικά χρόνια 
δεν θα χρειάζεται επανατροφοδό-
τηση της Διευκόλυνσης από δημο

σιονομικούς πόρους. Επιπλέον, 
αναμένεται ότι η Διεκόλυνση θα 
είναι οικονομικά βιώσιμη σε μακρο
πρόθεσμη βάση. 

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕπ 
καθορίζουν το πλαίσιο για τη δια-

Πρωτοβουλία υπέρ της ελάφρυνσης του χρέους των 
υπερχρεωμένων πτωχών χωρών (ΥΠΧ) 

Η ΕΤΕπ ενέκρινε πρόσφατα μία συνεισφορά για ελάφρυνση χρέους, 

στο ενισχυμένο πλαίσιο της πρωτοβουλίας υπέρ των υπερχρεωμένων 

πτωχιόν χωρών (ΥΠΧ). Η συνεισφορά αυτή έρχεται να προστεθεί σε 

ένα πρώτο ποσό, που είχε εγκριθεί το 1998, διαμορφώνοντας το συνο

λικό ύψος της συμμετοχής της ΕΤΕπ στην εν λόγω πρωτοβουλία σε 70 

εκατομ. ευρώ. Τα κεφάλαια της ΕΤΕπ θα προσφέρουν στις επιλέξιμες 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΥΠΧ χώρες, επιχορηγήσεις για την 

πρόωρη αποπληρίομή ορισμένων δανείων ποίι έχουν χορηγηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεισφορά της ΕΤΕπ υπολογίστηκε κατά 

τρόπο ώστε να αντιστοιχεί στο μερίδιο που αντιπροσίοπεύουν τα 

δάνεια εξ ιδίων πόρων της επί του συνολικού χρέους που υπόκειται σε 

ελάφρυνση. 

Η πρωτοβουλία ΥΠΧ δρομολογήθηκε το Σεπτέμβριο 1996 από την 

Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), με 

σκοπό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υπερχρέωσης, που αποτελεί 

σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη ορισμένων πτωχών χωρών. Στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, οι χώρες πρέπει να πληρούν ορι

σμένα κριτήρια επιδόσεων προκειμένου να 

δικαιούνται ελάφρυνσης του χρέους τους και 

προκειμένου να τους παρασχεθεί το ευεργέ

τημα αυτό. 

Το Σεπτέμβριο 1999, οι Διοικητές του ΔΝΤ και 

της Παγκόσμιας Τράπεζας, υπό τη\' ώθηση 

πολλών Διοικητών από κράτη μέλη της ΕΕ, 

ενέκριναν ένα ενισχυμένο πλαίσιο για την πριο-

τοβουλία ΥΠΧ με σκοπό να παράσχουν μεγα

λύτερη και ταχύτερη ελάφρυνση του χρέους 

στις δικαιούχους χώρες. Στο πλαίσιο της πρώ

τες πρωτοβουλίας υπέρ των ΥΠΧ, η ελάφρυνση 

του χρέους παρεχόταν στο σημιύο ολοκλήρωσης, 

δηλαδή αφού είχαν πληρωθεί ορισμένα κρι

τήρια επιδόσεων. Στο ενισχυμένο πλαίσιο, οι 

δωρητές, μεταξύ των οποίων και η ΕΤΕπ, μπο

ρούν να προσφέρουν χωρίς καθυστέρηση ελά

φρυνση της εξυπηρέτησης του χρέους μεταξύ 

του σημάου απόφασης (δηλαδή, της στιγής που 

οι πιστίοτές εγκρίνουν ένα λεπτομερέστατο 

πρόγραμμα οικονομικίον μεταρρυθμίσεων, που 

υποβάλλεται από τις υπερχρεωμένες χώρε.ς, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχο)ν, ιδίως όσον αφορά την 

καταπολέμηση της πτώχειας) και του σημείοιι 

ολ.οκλή/χοσης (όταν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 

αυτοί). 

χειριση και την ε φ α ρ μ ο γ ή της 
Επενδυτικής Διευκόλυνσης. Αν και 
πολλές λεπτομέρειες βρίσκονται 
ακόμη υπό μελέτη, το σύcJτημα δια
χείρισης θα λάβει υπόψη την 
ανάγκη για αποτελεσματική κάλυψη 
των αναγκών του ιδιωτικού τομέα. 

Η χορήγηση χρηματοδοτήσεων 
από τ ο υ ς ιδίους π ό ρ ο υ ς της 
Τράπεζας στο νέο πλαίσιο 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των 
Διοικητών της ΕΤΕπ και οι 
εν ισχύσεις α υ τ έ ς συμπεριλή
φθηκαν στη Συμφωνία. Η ΕΤΕπ επι
βεβαίωσε έτσι τη διαρκή θέληση 
της να στηρίζει τις πολιτικές της 
ΕΕ όσον αφορά την παροχή ανα
πτυξιακής βοήθειας στις χώρες 
ΑΚΕ. Οι χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ς από 
ιδίους πόρους της ΕΤΕπ θα χρησι
μοποιηθούν για την υποστήριξη 
σχεδίων επενδύσεων κεφαλαίου 
που πληρούν τα συνήθη χρηματο
δοτικά κριτήρια της Τράπεζας. • 

Mercedes Sendin de Céceres 
Υπηρεσία Πληροφόρησης 

και Επικοινωνίας 
+352 4379 3134 

E-mail: m.senclin@elb.org 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Έμφαση στην π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή σύγκλ ιση: 
«ουκ εν τω πολλώ το ευ» 

Έμφαση στην περιφερειακή 

σύγκλιση: 
«ουκ εν των πολλώ το ευ» 

ηηιι 

Το 2000, η 
Διάσκεψη της 

ΕΤΕπ για 
οικονομικά 

και χρηματο-
πιοτωτικά 

θέματα 
αφιερώθηκε 

οτις πολιτικές 
περιφερειακής 

ονάτπυξης 

Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να 
αποφύγει την ανάγκη να εξετάζει 
από καιρού σε καιρό, με ποιο τρόπο 
μπορεί να επιτύχει καλύτερα τους 
στόχους τους οποίους υπηρετεί 
βάσει της αποστολής του. Η ΕΤΕπ 
δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο έλεγχος 
ποιότητας, μέσω μίας διαρκούς 
(επαν)εξέτασης στηριζόμενης σε 
θεωρητικό υπόβαθρο, αποτελεί μία 
από τις κύριες προτεραιότητες του 
Προέδρου της Τράπεζας. 

Ο «λόγος ύπαρξης» της ΕΤΕπ είναι 
καταγραμμένος στη Συνθήκη της 
Ρώμης και επαναβεβαιώθηκε κατά 
τις συνόδους κορυφής του Μάα
στριχτ και του Αμστερνταμ. Η προ
αγωγή της περιφερειακής σύγ
κλισης θα εξακολουθήσει να είναι η 
κύρια αποστολή της Τράπεζας. 

Δυστυχώς, η γενική εικόνα της 
Ευρώπης δείχνει ότι μία πεντηκο
νταετία πολυδάπανων περιφερειακών 
πολιτικών δεν έχει επιτύχει πολύ 
περισσότερα από τη διατήpηcJη του 
status quo. Κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, παραδείγματος χάρη, η 
εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των 
ευρωπαϊκών περιφερειών παρέμεινε 
μάλλον σταθερή, από συνολική σκο
πιά. Ορισμένοι οικονομολόγοι θεω
ρούν σήμερα αυτό το φαινόμενο ως 
τη φυσική ή, τουλάχιστον, την 
παγκόσμια-καπιταλιστική τάξη 
πραγμάτων: σι πλούσιοι γίνονται 
πλουσιότεροι και οι πτωχοί επίσης, 
αλλά χωρίς ποτέ να εξαλείφεται το 
χάσμα. 

Διδάγματα από συγκριτικές μελέτες 
Σε κάθε χώρα υπάρχουν περιοχές, που αρχικά φαίνονταν να μοιάζουν, αλλά 
ωστόσο αναπτύχθηκαν μκ πολύ διαφορετικούς ρυθμούς. Είναι, σαφώς, πολύ 
δύσκολο να εντοπισθούν οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Μία 
μέθοδος συνίσταται στην εξέταση μίας σειράς σίΓ/κεκριμένων περιπτ^κτεων, 
ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Τρεις τέτοιες 
περιπτοισιολογικές μελέτες εκπονήθηκαν για περιοχές στην Ελλάδα, την 
Ιταλία και την Ισπανία. ΚόιΟε μελέτη εξετάζει μία περιοχή με καλές επιδόσεις 
(σε εθνικό επίπεδο) και μία περιοχή που παρουσιάζει υστέρηση. 

Από τις συγκριτικές αυτές μελέτες αντλήθηκαν τρία βασικά μηνύματα. 
Πρώτον, η βιομηχανική δομή παίζει σημαντικό ρόλο. Οι μεγάλες βιομηχανικές 
μονάδες που εγκαθίστανται στην περιοχή, πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνο
λογίες που να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήπον από 
εγχώριους υπεργολάβους. Οι πιθανότητες να επιτευχθεί αυτό αυξάνονται, εάν 
το τοπικό ανΟροιπινο δυναμικό, και ιδίως οι εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. 

Δεύτερον, η ποιότητα της περιφερειακής διοίκησης έχει μεγάλη σημασία για 
την επιτυχή προσαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις τοπικές 
συνθήκες. Για το λόγο αυτό. είναι ίσως σκόπιμο να υπάρχει ένας βαθμός 
υπαγωγής σε όρους ή, τουλάχιστον, μία αυστηρή καθοδήγηση, ώστε να 
αποφεύγεται η άστοχη διάθεση τ(ον πόρων. Παραδείγματος χάρη, η τεχνική 
και οικονομική βοήθεια και η επιμόρφωση των στελεχών της τοπικής 
διοίκησης μπορούν εύκολα να επιβληθούν. 

Τρίτον, η αύξηση τ(ον επε\'δϊ)σεω\· σε υποδομή δεν συνεπάγεται απαραίτητα επι
τάχυνση της σύγκλισης και η υιοθέτηση ομοιόμορφης προσέγγισης, όσον αφορά 
την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, είναι εξαιρετικά αναποτελεσματική. 

Ωστόσο, η πεποίθηση ότι οι δια
φορές στην παραγωγικότητα είναι 
σταθερές και αμετακίνητες, είναι 
λανθασμένη. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πολύπλοκη 
δυναμική της προόδου και της 
οπισθοχώρησης, ήταν καιρός να 

εξετάσουμε τι γνωρίζουμε σχετικά 
με τις πολιτικές περιφερε ιακής 
ανάπτυξης. Αυτό έγινε πράγματι τον 
Ιανουάριο, erto πλαίσιο της ετήσιας 
Διάσκεψης για οικονομικά και 
χρηματοπιστωτικά θέματα, που 
διοργανώνει η Υπηρεσία του Chief 
Economist. Οι εκδηλώσεις αυτού 
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Ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών 
Έχει τονιστεί ότι τα παραδοσιακά «βασικά κριτήρια» για την αξιολόγηση 
των επενδυτικών σχεδίων - συντελεστής απόδοσης και γεωγραφική 
επιλεξιμότητα - είναι απαραίτητα, αλλά κάθε άλλο παρά επαρκή για την 
εξασφάλιση του αντίκτυπου στην περιφερειακή ανάπτυξη. Πρέπει να 
καθιερωθεί μία σχετικά αντικειμενική αξιολόγηση, εντασσόμενη σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο, που θα υπερβαίνει την παραδοσιακή ανάλυση 
κόστους-ωφελειών. Ο κατάλογος των στοιχείοίν που οφείλουμε να 
εξετάζουμε, πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 

• Εντάσσεται το έργο σε μία συνεκτική στρατηγική για την ανάπτυξη του 
συγκριτικού πλεονεκτήματος μίας περιοχής; Ιδίως τα μεγάλα δημόσια έργα 
υποδομής πρέπει να δικαιολογούνται μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. 

• Ενισχύει το έργο τη ζήτηση για τοπικούς υπεργολάβους; Χρειά-ζονται. 
συνοδευτικές πολιτικές για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη τέτοιων 
επιχειρήσεων; 

•Έχει μελετηθεί καλά η υλοποίηση του έργου με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του; Δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις έχουν ενδημικό 
χαρακτήρα σε ορισμένες υστερούσες περιοχές, κατά την αξιολόγηση του 
επενδυτικού σχεδίου πρέπει να εξετάζεται ο πλήρης κατάλογος των 
εμπλεκόμενων μερών και οι συνδεδεμένοι με το έργο κίνδυνοι. Η ενίσχυση 
από το Δημόσιο ϋα μπορούσε να εξαρτηθεί από εξωτερικούς ελέγχους του 
έργου, για τα έργα που καθυστερούν υπερβολικά ή υπερβαί\'ουν τον 
προϋπολογισμό τους. 

•Θα άλλαζε η απόφαση χο^ροϋέτησης του έργου ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα δημόσιων ενισχύσεων ή ο(οι) επενδυτής(-ές) θα 
πραγματοποιούσε(-αν) το έργο ούτως ή άλλως; Εάν ισχύει η δεύτερη 
περίπτωση, η πιθανότητα επίδρασης των επιχορηγήσεων στην 
περιφερειακή ανάπτυξη είναι μάλλον μικρή. 

• Τέλος, είναι το έργο αυτό καθαυτό ελκυστικό από οικονομική άποψη; Η 
πρόβλεψη είναι δυσχερής, διότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές μπορούν να 
μεταβάλουν σημαντικά το τοπικό οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο, η καλή 
πρόβλεψη πρέπει να μπορεί να συλλάβει τα προβλήματα συντονισμού και 
τα έργα πρέπει να είναι οικονομικώς βιώσιμα στο πλαίσιο αυτό. 

του είδους προσφέρουν στο προ
σωπικό της Τράπεζας πνευματικά 
ενδιαφέρουσα τροφή για σκέψη και 
επιτρέπουν στην Τράπεζα να 
εμπλουτίσει τις εσωτερικές αναλύ
σεις της με στοιχεία που της παρέ
χουν σημαντικοί ειδήμονες στους 
τομείς αυτούς. 

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, 
Phi l ippe Maystadt, 
διατύπωσε στην εναρ
κτήρια ομιλία του απε
ρίφραστα ερωτήματα 
προς τους συνέδρους. 
Καταρχάς, σε ποιες 
ατέλειες της αγοράς 
οφείλεται η περιφε
ρειακή ανισότητα και τι 
επίπεδο ανισότητας 
πρέπει να είμαστε δια
τεθειμένοι να δεχτούμε; 
Δεύτερον, ο Πρόεδρος 
παρατήρησε ότι ο ρόλος 
του κράτους έχει εξε
λιχθεί τα τελευταία 
χρόνια, καθώς το Δημό
σιο αποσύρεται από την 
άμεση συμμετοχή σε 
ορισμένες δραστηριό
τητες - με σχετικό 

παράδειγμα την ιδιωτικοποίηση 
ορισμένων δραστηριοτήτων που 
ανήκαν στο δημόσιο τομέα. Στο 
πλαίσιο του διαλόγου σχετικά με 
την περιφερειακή ανάπτυξη το 
ερώτημα που απορρέει είναι το 
εξής: πότε είναι προτιμότερο να 
αναλαμβάνει το Δημόσιο 
τις δαπάνες για επενδύσεις Ql π λ ο ύ ο ί Ο Ι 
και πότε πρέπει να χρησι
μοποιούνται δημόσιοι yiVOVTOl 
πόροι για την υποστήριξη π λ ο υ Ο ί ό τ ε ρ Ο 
επενδύσεων του ιδιωτικού 
τομέα; 

έσχατο, ερώτημα: είναι δυνατόν να 
βελτιωθούν τα κριτήρια επιλογής 
των επενδυτικών σχεδίων, ώστε να 
επιτρέπουν να εκτιμάται με βεβαιό
τητα η πραγματική συμβολή μίας 
συγκεκριμένης επένδυσης στην 
περιφερειακή ανάπτυξη; 

Το πλαίσιο για το πρόγραμμα της 
ημέρας ήταν μία επανεξέταση της 
οικονομικής θεωρίας. Ο καθηγητής 
Angel de la Fuente. του Instituto de 
Analisis Economica της Βαρκελώνης, 
εξήγησε πως παλαιότερα η κοινή 
παραδοχή ήταν ότι οι περιφερειακές 
πολιτικές στηρίζουν την ανάπτυξη 
και ότι η σύγκλιση θα επέλθει 
σχεδόν ως αυτόματη συνέπεια. Η 
μείωση των ανισοτήτων και η οικο
νομική ανάπτυξη θεωρείτο ότι 
πηγαίνουν χέρι με χέρι. Ωστόσο, οι 
πρόσφατες εξελίξεις στην οικονο
μική θεωρία έχουν ωθήσει ορισμέ
νους μελετητές να διατυπώσουν 
την άποψη ότι υπάρχουν ισχυρές 
δυνάμεις της αγοράς, που προκα
λούν την ανισότητα μεταξύ περιοχών. 

Στη συνέχεια, ο Daniel Moucque, 
από τη Γενική Διεύθυνση Περιφε
ρειακών Πολιτικών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, επιβεβαίωσε ότι οι 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ 
είναι μάλλον επίμονες και δεν εμφα
νίζουν τάση υποχώρησης. Τόνισε, 
επίσης, ότι οι περιφερειακές ανισό
τητες παραμένουν σε επίπεδα δύο 
φορές υψηλότερα από ό, τι στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι η 
διαφορά αυτή θα ήταν ενδεχομένως 
ακόμη μεγαλύτερη χωρίς τις σημα
ντικές προσπάθειες που καταβάλ-
λουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
ΕΤΕπ. 

και 01 πτωχοί 

ο κ. Maystadt τόνισε, 
επίσης, ότι οι δαπάνες από 
μόνες τους δεν αρκούν, 
δεδομένου ότι το σημα
ντικό είναι η ποιότητα και 
όχι η ποσότητα. Οι δημόσιες 
χρηματοδοτήσεις πρέπει, αναμ
φίβολα, να εντάσσονται σε κατάλ
ληλα πακέτα παρεμβάσεων στο 
πλαίσιο μίας πολιτικής, αλλά τι 
μπορούμε να συμπεράνουμε από τις 
περιφερε ιακές επιτυχίες και 
αποτυχίες σχετικά με τα μέτρα που 
χρειάζεται να ληφθούν ως 
συμπλήρωμα των επενδύσεων; Και 
τελευταίο, αλλά κάθε άλλο παρά 

το χάσμα 
μεταξύ τους 

Πρέπει, συνεπώς, να 
συμπεράνει κανείς ότι η 
πολιτική της ΕΕ δεν 
σχεδιάστηκε ορθά; Ο 
καθηγητής Philippe Martin 
(Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées, Παρίσι) 

ε π ί σ η ς , α λ λ ά έθεσε το βασικό ερώτημα 
του κατά πόσο είναι επιθυ
μητή η παρέμβαση μίας 
πολιτικής. Η κύρια άποψη 
που διατύπωσε ήταν ότι η 

π α ρ α μ έ ν ε ι βοήθεια από το Δημόσιο 
μπορεί μεν να αυξήσει το κατά 
κεφαλήν εισόδημα στις υστερούσες 
περιοχές, αλλά ταυτόχρονα μπορεί 
να συνεπάγεται αρκετά υψηλό 
κόστος ευκαιρίας. Πιο συγκεκρι
μένα, το καθαρό αποτέλεσμα των 
ενισχύσεων του Δημοσίου ενδέ
χεται να είναι απλά μία μεταφορά 
εισοδήματος από τους πλούσιους 
προς τους πτωχούς, χωρίς να 
επηρεάζεται η παραγωγικότητα. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Έμφαση στην περιφερειακή σύγκλιση: 
"OUK εν τω πολλώ το ευ» 

βελτίωση του ανθρώπινου κεφα
λαίου (παιδεία) ενισχύουν τις 
δυνατότητες της οικονομίας να 
προσεγγίσει υψηλότερα επίπεδα. 
Επιπλέον, και χωρίς καμία αμφι-

βολία, η βασική υποδομή, Q^ περιφέρειες 
σε στρατηγικής οτη μασιάς ι- -τ ι-
τομείς, είναι απαραίτητη. 
Υπάρχουν καλά τεκμη
ριωμένες περιπτώσεις 
όπου, η ύπαρξη καλύ
τερης υποδομής επικοί 

μπορούν να οδηγήσουν σε επίμονη 
γεωγραφική συγκέντρωση, και 
ανάλυσε τις πηγές τους. Πιο συγκε
κριμένα, διατύπωσε την άποψη ότι η 
δραστική μείωση του κόστους των 

μεταφορών και των 
εμπορικών ανταλλαγών 
κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες και η περιορι
σμένη κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού, 
συνετέλεσαν σημαντικά 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωcJη 
της συνολικής ευημερίας, εάν αυτές 
οι μεταφορές απομυζούν πόρους 
από τις πλούσιες και καινοτομούσες 
περιοχές , που είναι οι κύριες 
δυνάμεις προώθησης της οικονο
μικής ανάπτυξης στη χώρα. Εάν 
συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε αντιμε
τωπίζουμε αναπόφευκτα μία ασυμ
βατότητα μεταξύ ισότητας και 
ανάπτυξης. 

Το επιχείρημα του κ. Martin επιβε
βαιώθηκε, τουλάχιστον εν μέρει, 
από την εμπειρική μελέτη που 
εκπόνησε στο εσωτερικό της ΕΤΕπ 
η Υπηρεσία του Chief Economist. Η 
αρχική παρατήρηση στην εισήγηση 
αυτή ήταν ότι πολύ λίγοι οικονομο
λόγοι θα αρνούνταν αυτή 
καθαυτή την άποψη ότι η 
ενίσχυση της οικονομικής 
ανάπτυξης είναι το κλειδί 
για τη σύγκλιση. Παράλληλα, 
όμως, είναι αδύνατο να 
φανταστεί κανείς ένα μηχα-

συχνα 
ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους για 

νωνιων, παραδείγματος Την π ρ ο σ έ λ κ υ σ η ^̂ -η δημιουργία πόλων 

χάρη, μπορεί να συμβάλει χ ο υ μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ συγκέντρωσης και περι-
στη μετατόπιση του οίκο- , , φερειακών ανισοτήτων, 
νομικού τοπίου προς μία OUVOTOU ο γ κ ο υ Υπογράμμισε ότι η 
νέα ισορροπία. Ωστόσο, δ η μ ό σ ι ω ν αποτελεσμα-τικότητα και 
αυτό οπωσδήποτε δεν , η ποιότητα των τοπικών 
ισχύει γενικά για τις κ ε φ α λ α ί ω ν ... οργανισμών καθώς και η 
δημόσιες επενδύσεις , α λ λ ά «OUK ε ν Τω ύπαρξη τεχνολογικής 
Στην πραγματικότητα, . ι_...̂ _ ·... 
είναι τεκμηριωμένο ότι οι π ο λ λ ω ΤΟ ε υ » 
δημόσιες επενδύσεις 
έχουν λειτουργήσει ως μέσο περί 

Η πεποίθηση 
ότι οι 

διαφορές 
στην 

παραγωγι
κότητα είναι 

φερειακής ανακατανομής, μάλλον, 
παρά ως σημαντική κινητήρια 
δύναμη για την επίτευξη αύξησης 
της παραγωγικότητας. 

Εντούτοις, μία σειρά από δημόσια 
επενδυτικά προγράμματα είχαν 
αναμφίβολα θετικό αντίκτυπο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και οπωσ
δήποτε θα διέρχονταν με επιτυχία 
από μία αυστηρή ex-post ανάλυση 
κόστους-ωφελειών. Ο Bertrand 
Rossert, από την Υπηρεσία Αξιο

λόγησης της ΕΤΕπ, εξήγησε 
ότι αυτό είναι πράγματι 
αληθές, αλλά ότι δεν είναι 
δυνατόν να αναμένεται πως 
όλα τα έργα θα είναι εξίσου 
αποτελεσματικά όσον 
αφορά τη δημιουργία οικο
νομικής δραστηριότητας 
στις περιφέρειες. Η αποτε
λεσματικότητα τους εξαρ-

νισμό ανάπτυξης ο οποίος 
δεν διέρχεται μέσα από μία σ τ α θ ε ρ έ ς Καΐ 
αύξηση των κεφαλαιουχι- . 
κών αγαθών με τον ένα ή α μ ε τ α κ ί ν η τ ε ς , τάται, μεταξύ άλλων, από 
τον άλλο τρόπο. Συνεπώς, ε ί ν α ί το φάσμα των εμπλεκό-
ένα ρεαλιστικό ερώτημα λ α ν θ α σ μ έ ν η Ι^^νων μερών και από την 
σχετικά με την εφαρμοστέα ""^^ " "^' ' ^ — ' " ' - - - ' · " ' 
πολιτική είναι το εξής: οι επενδύ
σεις παγίου κεφαλαίου που πραγμα
τοποιεί το Δημόσιο - κατασκευή 
δρόμων, σχολείων, νοσοκομείων, 
λιμένων, αερολιμένων κ.λπ. -
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ή, 
μήπως, θα ήταν πιο σκόπιμο να 
χρησιμοποιούνται οι δημόσιοι πόροι 
για την τόvωcτη των ιδιωτικών επεν
δύσεων, π.χ. σε εξοπλισμό και 
μηχανήματα; 

Τα πορίσματα της μελέτης αυτής 
δείχνουν ότι, τόσο σε εθνικό όσο και 
σε περιφερειακό επίπεδο, υπάρχουν 
αρκετοί λόγοι για να πιστεύει κανείς 
ότι οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
από τον ιδιωτικό τομέα και η 

καλή ή όχι διαχείριση των 
διαπραγματεύσεων με τα μέρη 
αυτά. Επιπλέον, μία έρευνα που 
διεξήγαγε η Υπηρεσία Αξιολόγησης 
με βάση διάφορες μελέτες συγκε
κριμένων περιπτώσεων, αποκάλυψε 
ότι η «βαρειά » ανάμειξη του δημό
σιου τομέα σε ένα έργο, για διοικη
τικούς λόγους, δημιουργεί σημαντι
κές ανεπάρκειες, οι οποίες μειώ
νουν το δυνητικό αντίκτυπο του 
έργου στην περιφερειακή ανάπτυξη. 

Τέλος, ο καθηγητής Jacques Thisse 
(Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λουβέν) 
έθεσε ένα προκλητικό ερώτημα; 
γιατί οι περιφερειακές ανισότητες 
(δεν) βλάπτουν την ευημερία των 
ανθρώπων; Παρατήρησε ότι 
υπάρχουν ατέλειες της αγοράς, που 

υποδομής - τοπικών 
δικτύων από εξειδικευ
μένους φορείς παροχής 

τεχνολο-γικών και συναφών 
υπηρεσιών κ.λπ. - διαδραματίζουν 
εντυπωσιακά σημαντικό ρόλο στις 
επιτυχημένες περιπτώσεις . Σε 
συνάρτηση με αυτό προσέθεσε ότι. 
σε ορισμένες περι-πτώσεις, θα ήταν 
χρήσιμο για τις π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ε ς να 
επιβάλλουν όρους - ή, τουλάχιστον, 
αυστηρή καθοδήγηση - στην παροχή 
δανείων και επιχο-ρηγήσεων. 

Ο καθηγητής Thisse επέκρινε επί
σης το γεγονός ότι οι περιφέρειες 
συχνά ανταγωνίζονται μεταξύ τους 
για την προσέλκυση του μεγαλύ
τερου δυνατού όγκου δημόσιων 
κεφαλαίων. Διευκρίνισε ότι οι περι
φέρειες ενδέχεται να μη χρειά
ζονται καθόλου τον ίδιο τύπο υπο
δομής για να εκμεταλλευθούν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα τους. Ως 
εκ τούτου, οι ιθύνοντες πρέπει να 
εξετάζουν κυρίως ποιος τύπος 
δημόσιου κεφαλαίου αποδίδει τα 
μεγαλύτερα οφέλη για την οικονο
μική δραστηριότητα της περιοχής. 
Με άλλα λόγια, «ουκ εν τω πολλώ το 
ευ». Η θεωρητική ανάλυση του 
καθηγητή Thisse επιβεβαίωσε 
σαφώς τα διδάγματα από τις 
συγκριτικές μελέτες, που είχαν 
παρουσιαστεί προηγουμένως. • 

Patrick Vanhoudt 
Υπηρεσία του Chief Economist 

+352 4379 3439, 
E-mail: p.vanhoudt@eib.org 

Για τους 
ενδιαφερόμενους 
αναγνώστες, 
περισσότερες 
λεπτομέρειες 
περιέχονται στα δύο 
τελευταία τεύχη -
αριθ. 5 (1&2)-των 
EIB-Papers, όπου 
δημοσιεύονται οι 
δύο μελέτες που 
αναφέρονται εδώ. 
Τα EIB-Papers 
διατίθενται δωρεάν 
από την Υπηρεσία 
του Chief 
Economist της 
ΕΤΕπ (φαξ: +352 
4379 3492). 
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Περιφερειακή ανάπτυξη - Καλύτερη 
δυνατή αξιοποίηση των 
χρηματοδοτικών πόρων 

l lâSHil ' 
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Η προαγωγή ισόρροπης περιφε
ρειακής ανάπτυξης, μέσω της 
χρηματοδότησης υγιών επενδύ
σεων, είναι η κύρια αποστολή της 
ΕΤΕπ. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η 
περιφερειακή πολιτική της Ευρω
παϊκής Ένωσης και η δυναμική 
δράση της ΕΤΕπ επέτρεψαν σε 
περιοχές να καλύψουν την οικονο
μική τους υστέρηση. Σε άλλα κράτη 
μέλη, τα αποτελέσματα είναι λιγό
τερο προφανή. Επιπλέον, ακόμη και 
στα κράτη μέλη στα οποία σημειώ
θηκε πρόοδος, οι διαφορές μεταξύ 
περιοχών δεν εξαλείφθηκαν πά
ντοτε. Για τους λόγους αυτούς τα 
κύρια ερωτήματα που θα τεθούν 
κατά το Συνέδριο ΕΤΕπ εφέτος είναι 
«τι λειτούργησε καλά:», «τι δεν λει
τούργησε καλά;» και, το σημαντικό
τερο, «ποια διδάγματα μπορούν να 
αντληθούν;» 

Σε μία εποχή που η Ευρώπη βρί
σκεται ενώπιον νέων προκλήσεων, 
το θέμα του συνεδρίου έχει ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία. Οι νέες τεχνο
λογίες και η κοινωνία των πληρο
φοριών που αναδύεται, ενδέχεται 
να ωφελήσουν κυρίως τις περιοχές 
που είναι ήδη πολύ ανεπτυγμένες. 
Οι δυναμικές περιοχές ενδέχεται να 
μην είναι π ρ ό θ υ μ ε ς να επιβα
ρυνθούν υπερβολικά με τη μετα
φορά πληρωμών προς τις υστε
ρούσες περιοχές, διότι αυτό θα 
μπορούσε να εξασθενήσει τη δική 
τους ανταγωνιστική θέση στις 
διεθνείς αγορές. 

Επιπλέον, βρισκόμαστε στο κατώ
φλι της διεύρυνσης της Ευρω
παϊκής Ένωσης προς την Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη. Με τη 
διεύρυνση, οι περιφερειακές ανισό
τητες θα αυξηθούν σε πρωτοφανή 
επίπεδα. Αναπόφευκτα, θα τεθούν 
δύο ερωτήματα: σε ποιο βαθμό 
μπορεί να είναι ανεκτή η ανισότητα 

Το ετήσιοι 
σuvέδpιoL· t gi^r- •«! 
της ΕΤΕπ] 

θα πραγμα
τοποιηθεί] 

στη Βρέμη, 
στις 19-201 
Οκτωβρίου] 

Κ Γ ^ ' ^ ' '^ ί^* • 4 

και σε ποιο βαθμό μπορεί να ανα
μένεται ότι τα παρόντα κράτη μέλη 
θα παράσχουν υποστήριξη προς τα 
νέα μέλη στην προσπάθεια κάλυψης 
της υστέρησης τους. 

Οι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ενίσχυση των περιοχών που υστε
ρούν, ενδέχεται να ελαττωθούν. 
Αυτό καθιστά ακόμη επιτακτικότερη 
την ανάγκη αξιοποίησης των διαθέ
σιμων πόρων - τόσο των επιχορηγή
σεων όσο και των δανείων - κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για την 
ενίσχυση της περιφερειακής 
ανάπτυξης. 

«Τα κλειδιά της 
επιτυχίας» 

Η επιτυχία μίας πολιτικής περιφε
ρειακής ανάπτυξης εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες: εκτός από 
τους οικονομικούς πόρους, χρειά
ζονται διοικητικές αρχές που λει
τουργούν καλά, κατάλληλος προ
γραμματισμός, αυτονομία στη λήψη 
αποφάσεων συνδυασμένη με υπο
χρέωση λογοδοσίας των ιθυνόντων, 
ύπαρξη ατόμων με επιχειρηματικό 
πνεύμα και εργατικού δυναμικού με 
τα κατάλληλα προσόντα. Τελευταίο, 
αλλά όχι έσχατο, απαιτούνται οικο
νομικές πολιτικές που παρέχουν τα 
κατάλληλα κίνητρα για διαρθρω
τικές αλλαγές, για οικονομική ανά

πτυξη και για δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Το θέμα είναι σύνθετο, 
αλλά ελπίζεται ότι θα είναι δυνατόν 
να εντοπισθούν οι κυριότεροι 
παράγοντες από τους οποίους 
εξαρτάται η επιτυχία της περιφε
ρειακής ανάπτυξης. 

«Διδάγματα από την 
εμπειρία» 

Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου 
θα αφιερωθεί στην εξέταση των 
παραγόντων που συμβάλλουν στην 
επιτυχία της περιφερειακής ανά
πτυξης. Οι ομιλητές δ ιαθέτουν 
πρακτική πείρα στους τομείς της 
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς ανάπτυξης, του 
σχεδιασμού της περιφερειακής 
πολιτικής και της χρηματοδότησης 
επενδυτικών σχεδίων. 

Μία πρώτη υποενότητα, με τίτλο 
«Διδάγματα από την εμπειρία της 
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς πολιτικής» θα 
αφιερωθεί στην εξέταση των ισχυ
ρών και αδύνατων σημείων των 
περιφερειών και σε συζήτηση σχε
τικά με την ανάγκη εφαρμογής 
ισόρροπης αναπτυξιακής πολιτι
κής, δηλαδή ενός κλασσικού, 
ολοκληρωμένου προγραμματισμού 
που θα καλύπτει τα έργα υποδο
μής, την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού και την παροχή 
κινήτρων στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 
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Σ υ ν έ δ ρ ι ο ΕΤΕπ 2000 στη Β ρ έ μ η 

«Χρηματοδότηση της 
περιφερειακής 
ανάπτυξης» 

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα στα 
οποία θα επιχειρηθεί να δοθεί απά
ν τ η σ η στην υ π ο ε ν ό τ η τ α α υ τ ή , 
είναι: κατά πόσο η εισαγωγή του 
ευρώ και η διαρκώς μεγαλύτερη 
ενοποίηση των χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο 
μικών αγορών στο εσωτερικό της 
ζώνης του ευρώ έχουν βελτιώσει 
την πρόσβαση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και των περιφερεια
κών και τοπικών αρχών στις χρημα
τοδοτήσεις, πράγμα που θα συνέ
βαλε σημαντικά στην ενίσχυση της 
περιφερειακής ανάπτυξης: 

Άλλο ερώτημα που θα εξεταστεί : 
πρέπει να αναμένεται ότι η δημο
σιονομική πειθαρχία που επικρατεί 
σ ή μ ε ρ α στην Ευρώπη θα συνε
χιστεί ενισχύοντας τη ζήτηση για 
εναλλακτικά μοντέλα κατασκευής, 
χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς και ε κ μ ε τ ά λ 
λ ε υ σ η ς των έργων υποδομής -
ιδίως για συμπράξεις μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα; 
Θα συζητηθεί σε ποιο βαθμό τα 
μοντέλα αυτά μπορούν να εφαρ
μοστούν στην Κεντρική και Ανατο
λ ική Ευρώπη και θα ε ξ ε τ α σ τ ε ί , 
επίσης, ο ρόλος των περιφερεια
κών φορέων κεφαλαίου επιχειρη
ματικών συμμετοχών. 

Ο Günter Grass ομιλητής 
στο επίσημο δείπνο 

Αποτελεί πλέον παράδοση για την 
ΕΤΕπ, να προσκαλεί μία προσωπι
κότητα, που εκφωνεί ομιλία κατά 
το επίσημο δείπνο του συνεδρίου, 
σχετικά με ένα θέμα που δεν έχει 

σχέση με τις καθημερινές ασχολίες 
των προσκεκλημένων της. Εφέτος, 
έ χ ο υ μ ε την ι δ ι α ί τ ε ρ η τ ι μ ή να 
υποδεχθούμε τον κ. Günter Grass, 
ο οποίος έλαβε το Βραβείο Νόμπελ 
Λογοτεχνίας το 1999. Κατά παρά
δοση, επίσης, το συνέδριο ολοκλη
ρώνει τις εργασίες του με ομιλία 
του Διοικητή της ΕΤΕπ για τη χώρα 
που φ ι λ ο ξ ε ν ε ί την ε κ δ ή λ ω σ η : 
εφέτος, πρόκειται για τον κ. Hans 
Eichel, Υπουργό Οικονομικών της 
Γερμανίας. • 

Πρόγραμμα 

19 Οκτωβρίου 2000 

15:00: ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 
Philippe Maystadt, Πρόεδρος της ΕΤΕπ 

F O R U M 
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1η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πολιτικές περιφερειακής ανάτττυξης - Συντελεστές 
επιτυχίας" 
Προεδρεύων: Wolfgang Roth, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ 

Εισηγητές: 
Kajo Schommer, Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων της Σαξωνίας 
Charles McGreevy, Υπουργός Οικονομικών, Ιρλανδία 
Leczek Baicerowicz, Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και 
Υπουργός Οικονομικών της Πολωνίας* 
Jack McConnall, Μέλος του κοινοβουλίου της Σκωτίας, Υπουργός 
Οικονομικών της Εκτελεστικής Αρχής της Σκωτίας 
Michel Barnier, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την 
Περιφερειακή Πολιτική* 

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ 

Ομιλία υποδοχής: Hartmut Perschau, Δήμαρχος Βρέμης 
Επίτιμος ομιλητής; Günter Grass, Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 
1999 

20 Οκτωβρίου 2000 
Εισαγωγή οτη 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Η ΕΤΕπ και η χρηματοδότηση της 
περιφερειακής ανάπτυξης» 
Alfred Steinherr, Chief Economist της ΕΤΕπ 

ΐ η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: «Διδάγματα από την εμπειρία της 
περιφερειακής πολιτικής-

Εισηγητές: 
Henning Christophersen, Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου του Ερεσουν, Δανία* 
Brigitte Ederer, Σύμβουλος επί Οικονομικών θεμάτων της πόλης 
της Βιέννης 
Pierre Mayet, Πρόεδρος της Ομάδας Διυπουργικού συντονισμού, 
Sofia Antipolis, Γαλλία 
Pasquale Pistorio, Γενικός Διευθυντής της ST Microelectronics, 
Agrate Brianza, Ιταλία* 
Ramon Marimon, Υφυπουργός, Υπουργείο Παιδείας και 
Τεχνολογίας της Ισπανίας 

2η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: «Χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης« 

Εισηγητές: 
Jacques Guerber, Γενικός Διευθυντής της Dexia Crédit local de 
France 
Ingrid IVIatthäus-Mayer, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Γερμανία 
Rinnooy Kan, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ING, Κάτω 
Χώρες 
Ari Toippanen, Πρόεδρος και συνεταίρος της CapMan Partners, 
Φινλανδία, Πρόεδρος της EVCA (Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιριών 
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών) 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Hans Eichel, Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της ΕΤΕπ για τη 
Γερμανία 

Ή συμμετοχή του δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι TIC; 15 Ιουνίου 2000. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, ευρώ το Συνέδριο ΕΤΕπ 2000, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην Υπηρεσία Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Τράπεζας: 
κα Yvonne Berghorst, τηλ.: -Ι-352 4379 3154 , Ε mail : y .berghorst(a eib.org. 
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ΕΤΕπ-Πληροφορίες ι ι 

Το δελτ ίο ΕΠΕπ-
Πληροφορίες ε κ δ ί δ ε τ α ι 
περιοδικά από την Υπηρεσία 
Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας ί 

Επενδύσεων σε ένδεκα '^"^ 
γλώοσες (αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά, δανικά, 
ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, 
ολλανδικά, πορτογαλικά, 
σουηδικά και φινλανδικά) 

Το περιεχόμενο του δελτ ίου 
ΕΠΕ-Πληροφορίες μπορεί .; 
να αναδημοσιευτεί *' 
ε λ ε ύ θ ε ρ α . Θα 
προτιμούσαμε όμως να 
παρατεθεί η πηγή και να 
μας αποσταλεί το απόκομμα 
του άρθρου που 
δημοσιεύτηκε. 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν 
100, b d K o n r a d A d e n a u e r 
L - 2950 L u x e m b o u r g 

Τηλ (+352) 4379 - 1 

Φαξ (+352) 43 77 04 

I n t e r n e t h t t p : / / w w w . b e l . o r g 

Υπηρεσία Ιταλίας 
Via Sardegna, 38 
I -00187 Rome 

Τηλ. ( + 3 9 ) 0 6 ^ 7 1 9 - 1 

Φαξ (+39) 06-4287 3438 

Γ ρ α φ ε ί ο Αθηνών 

Λ ε ω φ ό ρ ο ς Κηφισίας 364 & Δ ε λ φ ώ ν 1 

GR-152 33 Χ α λ ά ν δ ρ ι / Α θ ή ν α 

Τηλ. (+30)1-682 4517-9 

Φαξ (+30) 1-682 4520 

Γ ρ α φ ε ί ο Β ε ρ ο λ ί ν ο υ 

Lennistrasse, 17 

D-10785 Berl in 

Τηλ. (+49) 030 59 00 479-0 

Φαξ (+49) 030 59 00 4799 

Γ ρ α φ ε ί ο Λίοσαβώνας 
Avenida da Liberdade, 144 -156, 8° 
Ρ -1250 Lisboa 

Τηλ. (+351) 21-342 89 89 ή 21-342 88 48 

Φαξ (+351) 21 347 04 87 

Γ ρ α φ ε ί ο Λ ο ν δ ί ν ο υ 
68, Pall Mal l 
GB-Londres SWIY 5ES 

Τηλ. (+44) Ο 207 343 1200 

Φαξ (+44) Ο 207 930 9929 

Γ ρ α φ ε ί ο Μ α δ ρ ί τ η ς 
Calle José Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madr id 

Τηλ. ( + 3 4 ) 9 1 ^ 3 1 13 40 

Φαξ (+34) 91-431 13 83 

Γ ρ α φ ε ί ο Εκπροσώπησης στις 

Β ρ υ ξ έ λ λ ε ς 
Rue de la Loi 227 
B - 1 0 4 0 Bruxelles 

Τηλ. (+32) 2-230 98 90 

Φαξ (+32) 2-230 58 27 

Lay-out: ΕΙΒ graphie workshop, 
Sabine Tissot 

Φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς : Φωτοθήκη ΕΤΕπ, 
CE, Stone, Perniile 
Sorensen, Pantherix 
Ltd, Universidad de 
Alicante, Bremer 
Touristik Zentrale GmbH, 
Isopress. 

Τυπώθηκε ατο Λουξεμβούργο, 

από την Buck, L-Luxembourg. 

σε χαρτί Arctic Silk, τύπου 

"Nordic Swan" 

IX-AA-OO-002-GR-C 

To πρώτο στοχοθετημένο ηλεκτρονικό 
ομολογιακό δάνειο EARN 

Το Φεβρουάριο, η ΕΤΕπ ένωσε 
τις δυνάμεις της με την Caboto, 
την τράπεζα επενδύσεων του 
Ομίλου Intesa, για την έκδοση 
του πρώτου της στοχοθετημέ-
νου, ηλεκτρονικού ομολογιακού 
δανείου EARN. 

Το ο μ ο λ ο γ ι α κ ό αυτό δ ά ν ε ι ο , 
ύψους 500 εκατομ. ευρώ, έχει 
λήξη στις 15 Οκτωβρίου 2002 και 
τοκομερίδιο 4,625%, Πρόκειται 
για την πρώτη ομολογιακή έκδο

ση της ΕΤΕπ που θα διανεμηθεί 
ηλεκτρονικά. Η Caboto, ενεργώ
ντας ως ο μοναδικός κύριος δια
χειριστής, δ ιαθέτε ι το δάνειο, 
μέσω του συστήματος της Ret
Lots, στους κυριότερους θεσμι
κούς πελάτες της στην Ιταλία 
και στο εξωτερικό, μέσω του 
Διαδικτύου και του Bloomberg. 

Η έκδοση αυτή αποτελεί σημα
ντικό βήμα για την ανάπτυξη της 

Δωρεά της ΕΤΕπ στη Μοζαμβίκη 

Το Μάρτιο, η ΕΤΕπ πραγματο
ποίησε μία δωρεά 500 000 ευρώ 
στη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α της Μοζαμ
βίκης, για την παροχή βοήθειας 
στα θύματα των καταστροφικών 
πλημμύρων. 

Τα κ ε φ ά λ α ι α δ ι ο χ ε τ ε ύ θ η κ α ν 
μέσω της Αντιπροσωπείας της 
ΕΕ στο Maputo, η οποία εντό
πισε τις ανάγκες που θα καλύ
πτονταν από την έκτακτη αυτή 
βοήθεια. 

Κατά τα τ ε λ ε υ τ α ί α χρόν ια η 
ΕΤΕπ έ χ ε ι χορηγήσει δωρεάν 

α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ή β ο ή θ ε ι α σε 
χώρες ή περιοχές που επλή
γησαν από μεγάλες καταστρο
φές, όπως π.χ. στην Ονδούρα 
και στη Νικαράγουα το 1998, 
και στο Κοσσυφοπέδιο, στην 
Τ ο υ ρ κ ί α και στην Απική το 
1999, 

Η ΕΤΕπ ε ί ν α ι παρούσα στη 
Μ ο ζ α μ β ί κ η εδώ και α ρ κ ε τ ά 
χρόνια και οι χορηγήσεις της 
στη χώρα αυξήθηκαν από το 
1992, μετά το τέλος του μακρο
χρόνιου εμφύλιου πολέμου. Τα 
δάνεια της Τράπεζας, τα οποία 

Άνοιγμα γραφείου στο Βερολίνου 

Στα τέλη Μαΐου, η ΕΤΕπ άνοιξε 
νέο γραφείο, στο Βερολίνο. Τα 
κύρια καθήκοντα του γραφείου 
είναι η προώθηση των χρημα
τοδοτικών δραστηριοτήτων της 
Τράπεζας, ιδίως στο Βερολίνο 
και στα νέα Lander, και η ενί
σχυση των σχέσεων της με τους 
επενδυτές και τις τράπεζες εταί
ρους της. 

Το Γραφείο Βερολίνου θα είναι 
κυρίως υπεύθυνο για τη διατή
ρηση των επαφών με την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση και 
τις κυβερνήσεις των Lander και 
για την παρακολούθηση των 
συζητήσεων που δ ι ε ξ ά γ ο ν τ α ι 
στη Γερμανία σχετικά με δανειο
δοτικά θέματα, όπως π.χ. του 
διαλόγου που διεξάγεται επί του 
παρόντος σχετικά με τις νέες 
τεχνικές χρηματοδότησης των 
δημόσιων έργων υποδομής. 

Από το 1990, η ΕΤΕπ έχει εξα
πλασιάσει το ετήσιο ύψος των 
χορηγήσεων της στη Γερμανία, 
οι οποίες το 1999 ανήλθαν σε 5,5 
δισεκατ. ευρώ, καθιστώντας τη 
χώρα αυτή τον κύριο αποδέκτη 
χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ. 

σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς δ α ν ε ι σ μ ο ύ της 
ΕΤΕπ μέσω του Διαδικτύου. Η 
στρατηγική αυτή εγκαινιάστηκε 
τον Ιούνιο 1999 με μία προσφορά 
ανταλλαγής χρεογράφων έναντι 
τίτλων σε ευρώ που πραγματο
ποιήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω 
του Διαδικτύου. • 

χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της 
τέταρτης Σύμβασης της Λομέ, 
συνέβαλαν στην αναβάθμιση 
τ ο υ η λ ε κ τ ρ ι κ ο ύ δ ι κ τ ύ ο υ της 
χώρας και στήριξαν βιομηχα
ν ι κ έ ς ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς γ ια την 
εκμετάλλευση φυσικών πόρων 
τ η ς Μ ο ζ α μ β ί κ η ς ( γ ρ α φ ί τ η ς , 
α λ ο υ μ ί ν ι ο , καρύδια ανακαρ-
διοειδών, γαρίδες, ζάχαρη), • 

Η ενοποίηση της Γερμανίας 
ήταν αποφασιστικός παράγων 
για την έντονη αυτή αύξηση της 
δραστηριότητας της ΕΤΕπ. Από 
τα 30,7 δισεκατ. ευρώ που έχει 
χορηγήσει συνολικά η Τράπεζα 
στη χώρα την τελευταία δεκα
ετία, το ήμισυ περίπου κατευ
θύνθηκε στα νέα Lander. 

Το Βερολίνο έχει αποκτήσει κεν
τρική σημασία για τις δραστη
ριότητες της ΕΤΕπ. Από το 1990, 
η Τράπεζα έχει χορηγήσει συνο
λικά στην πόλη αυτή περίπου 4 
δισεκατ. ευρώ για 18 οτημαντικά 
έργα υποδομής, στα οποία περι
λαμβάνονταν ο εκσυγχρονισμός 
των εγκαταστάσεων παροχής 
αερίου, αστικής θέρμανσης και 
υδροδότησης, κατασκευαστικές 
εργασίες στην Ποτσδάμερ Πλατς 
και η αναβάθμιση νοσοκομείων 
στο ανατολικό Βερολίνο. • 

Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Hans Eichel (δεξιά) και ο 
Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Wolfgang Roth, κατά την τελετή έναρξης. 

http://www.bel.org

