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Βασικά στοιχεία 

(σε εκατομ. ευρώ) 1998 1997 

Υπογραφείσες χρηματοδοτικές συμβάσεις 29 526 26 202 

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25 116 22 958 

Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση 4 410 3 244 

• Χώρες υπσψήφιες για ένταξη 2 375 1 541  

(εκ των οπσίων Πρσενταξιακός Μηχανισμός) (1 370) 

• Μεσογειακές χώρες (πλην Κύπρου) 886 1 067 

• Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός, ΥΧΕ 560 60  

Νότια Αφρική 135 199 

• Ασία, Λατινική Αμερική 362 378 

• Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Αλβανία, ΠΓΔΜ) 92 

Εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις 33 369 34 223 

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28 246 29 748 

Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση 5 123 4 475 

Πραγματοποιηθείσες εκταμιεύσεις 27 993 23 473 

Από ιδίους πόρους 27 792 23 346 

Από άλλους πόρους 201 127 

Αντληθέντες πόρσι 30 098 23 025 

Σε κοινοτικά νομίσματα 23 395 19 639 

Σε μη κοινοτικά νομίσματα 6 703 3 387 

Υπόλσιπο 

Δανείων από ιδίσυς πόρσυς της Τράπεζας 155 333 142 406 

Εγγυήσεων 347 386 

Χσρηγήσεων από πόρους προϋπολογισμού 2 360 2 334 

Μακροπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και 123 767 110 394  

βραχυπρόθεσμου δανεισμού 

Αποθεματικά και αποτελέσματα χρήσης 14 654 14 310 

Σύνολο ενεργητικού 176 369 157 122 

Αναληφθέν κεφάλαιο στις 31.12 62 013 62 013 

από το οποίο καταβεβλημένσ και προς καταβολή 4 652 4 652 

Αναληφθέν κεφάλαιο στις 01.01.1999 95 550* 

* Βλ. Οικονομικές καταστάσεις, σελ. 96. 
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1998-ΕΤΗΣΙΑ Ε ΚΘΕΣΗ 

Μήνυμα του Προέδρου 
Το 1998, έτος της 40ής επετείου της ΕΤΕπ, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός χρόνος για την 

Τράπεζα. Η ποικιλία και ο όγκος της δανειοληπτικής και της χρηματοδοτικής 

δραστηριότητάς της υπερέβη κάθε προηγούμενο, αλλά, πάνω απ' άλα, η Τράπεζα συνέβαλε 

καθοριστικά στην επίτευξη του κύριου στρατηγικού στόχου της, που ήταν η υποστήριξη της 

επιτυχούς εγκαθίδρυσης της Νομισματικής Ένωσης και του ενιαίου νομίσματος. 

Η Τράπεζα δανείστηκε από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές πόρους συνολικού ύψους άνω των 

30 δισεκατομμυρίων ευρώ, περισσότερο από το ήμισυ των οποίων προήλθε από ομολογιακά 

δάνεια που εκδάθηκαν είτε απευθείας σε ευρώ είτε σε άλλα νομίσματα, με πρόβλεψη 

μετατροπής σε ευρώ (euro-tributary bond issues]. Με τη δραστηριότητά της αυτή, διαδραμάτισε 

πρωτοπόρο ρόλο όσον αφορά το άνοιγμα και τη διεύρυνση της αγοράς του ευρώ, και 

συνέβαλε στη δημιουργία ποικιλίας χρηματοπιστωτικών προϊόντων εκφρασμένων στσ 

νέο νόμισμα. 

Παράλληλα, η Τράπεζα εφάρμοσε δυναμικά το πρόγραμμα υπέρ της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης, που δημιούργησε στα τέλη του 1997, στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου του Άμστερνταμ. Περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο πλαίσιο αυτό, 

για την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων σε καινοτόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

καθιστώντας την ΕΤΕπ - σε συνεργασία με την τραπεζική κοινότητα της Ένωσης και με το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που είναι συγγενής της σργανισμός - τη σημαντικότερη 

πηγή τέτοισυ είδους χρηματοδοτήσεων στην Ευρώπη. Επιπλέον, μέσω του ίδιου 

προγράμματος, χορηγήθηκαν νέα δάνεια συνολικού ύψους σχεδάν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, 

για τη χρηματοδότηση 50 περίπου σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στους τομείς της 

παιδείας, της υγείας και της πολεοδομικής ανάπλασης, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν 

πολυάριθμες κοινοπραξίες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Οι δραστηριότητες αυτές, στο πλαίσιο του "Ειδικού Προγράμματος Δράσης του 

Άμστερνταμ", είχαν προτεραιότητα. Ωστόσο, η Τράπεζα δεν παραμέλησε τους 

παραδοσιακούς στόχους της. Δάνεια σημαντικού ύψους χορηγήθηκαν για την κατασκευή 

άρτιων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφσρών και τηλεπικοινωνιών, την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών της Ένωσης, την προστασία και διατήρηση της περιβαλλοντικής και 

της οικολογικής μας κληρονομιάς, και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας - και, ιδίως, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εξάλλου, συνολική 

μας προτεραιότητα παρέμεινε η στήριξη των επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιοχές της Ένωσης, σύμφωνα με την κύρια αποστολή της Τράπεζας, που είναι η προαγωγή 

της οικονομικής ολοκλήρωσης και της ισόρροπης ανάπτυξης της Ένωσης. Το 1998,  

περισσότερο από το 70% των χορηγήσεων της Τράπεζας στα κράτη μέλη αφορούσε 

επενδύσεις σε τέτοιες περιοχές. 

Άλλο σημαντικό στοιχείο της δραστηριότητας της ΕΤΕπ το 1998 ήταν η αύξηση των 

χορηγήσεών της στις χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ένωση. Χάρη στην 

εφαρμογή του νέου Προενταξιακού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού μας, οι χορηγήσεις αυτές 

ανήλθαν το 1998 σε περισσότερα από 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και κατευθύνθηκαν κυρίως 

σε τομείς προτεραιότητας - όπως τα έργα υποδομής μεταφορών και τηλεπικοινωνιών - ώστε 

να βοηθήσουν τις χώρες αυτές να αναβαθμιστούν στο επίπεδο που απαιτείται για να 

καταστούν μέλη της Ένωσης. 

Οι χορηγήσεις αυτές στις υπό ένταξη χώρες αποτελούσαν μέρος των χορηγήσεων, 

συνολικού ύψους σχεδόν 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποιήσαμε το 1998 για να 

στηρίξουμε τις πολιτικές παροχής αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας, τις οποίες 

εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με περισσότερες από 120 χώρες ανά τον κόσμο. Άνω των 

900 εκατομμυρίων ευρώ κατευθύνθηκαν σε χώρες της Μεσογείου, για την ενίσχυση της 

Ευρωμεσσγειακής Εταιρικής Σχέσης, 700 εκατομμύρια (ποσό ρεκόρ) διατέθηκαν στις χώρες 

της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και 350 εκατομμύρια χορηγήθηκαν για 

επενδύσεις στην Ασία και τη Λατινική Αμερική. 
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To σημαντικό μέγεθος και το ευρύ φάσμα αυτών των δραστηριοτήτων υπέρ των στόχων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντικατοπτρίζουν τη σημαντική εξέλιξη των εργασιών της ΕΤΕπ κατά 

την τελευταία δεκαετία. Καθώς πλησιάζω στο τέλος της εξαετούς θητείας μου ως Προέδρου 

της ΕΤΕπ, αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη εξέφρασαν 

την εμπιστοσύνη τους στα επιτεύγματα της Τράπεζας, μέσω της απόφασης του Συμβουλίου 

των Διοικητών για αύξηση του κεφαλαίου της σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή 

παρέχει στην Τράπεζα μια ισχυρή βάση ώστε, σύμφωνα με το νέο Στρατηγικά Πλαίσιο που 

επίσης καθόρισαν οι Διοικητές της, να συνεχίσει τις καίριας σημασίας δραστηριότητές της, 

κατά τα ερχόμενα κρίσιμα χρόνια της εδραίωσης της Νομισματικής Ένωσης και της 

διεύρυνσης της Ένωσης. 

Τα επιτεύγματα αυτά οφείλουν πολλά στον εξαιρετικό επαγγελματισμό και στην αφοσίωση 

του προσωπικού της Τράπεζας και στην υποστήριξη που της παρέχουν τα όργανα διοίκησής 

της. Επιθυμώ να τους εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου, για τη βοήθεια και την 

ενθάρρυνση που μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια της θητείας μου. 

Sir Brian Unwin, 

Πρόεδρος της ΕΤΕπ και του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Η Διευθύνουσα Επιτροπή της ΕΤΕπ 

σελ. 5 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔ ΡΟΥ 



1998: 
Επισκόπηση 

To 1998 η ΕΤΕπ εξακολούθησε, σύμφωνα με την 

αποστολή της και τις προτεραιότητές της, να στη

ρίζει με τη χρηματοδοτική και δανειοληπτική δρα-

στηριότητά της, την οικοδόμηση μιας Ευρώπης πε

ρισσότερο ομοιογενούς, αλληλέγγυας και ανοικτής 

στον κόσμο. Η Τράπεζα συνέβαλε σημαντικά στην 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει ενώπιάν 

της η Ευρώπη σε αυτό το τέλος του αιώνα, συ

γκεντρώνοντας τις δραστηριότητές της γύρω από 

τρεις κύριους άξονες: την ενεργό υποστήριξη της 

εισαγωγής του ευρώ, την εντατικοποίηση των χρη

ματοδοτήσεων για την προώθηση της ανάπτυξης, 

της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της οι

κονομικής ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

και την προετοιμασία των χωρών που είναι υποψή

φιες για ένταξη στην EE. 

Υπηρετώντας την αποστολή της και τους στόχους 

της, η ΕΤΕπ επέτυχε το 1998 σημαντική αύξηση 

της χρηματοδοτικής δραστηριότητάς της, η οποία 

ανήλθε σε συνολικό ύψος 29,5 δισεκατομμυρίων 

ευρώ, έναντι 26,2 δισεκατομμυρίων ευρώ το 1997. 

Οι χρηματοδοτήσεις για την προαγωγή της εσωτε

ρικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στή

ριξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αυ

ξήθηκαν σημαντικά, όπως και οι χρηματοδοτήσεις 

με στόχο την υλοποίηση του Ψηφίσματος για την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση, που εξέδωσε το Ευ

ρωπαϊκό Συμβούλιο του Αμστερνταμ. Προς το 

σκοπό αυτό, η Τράπεζα δημιούργησε καινοτόμα 

χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία διευκολύνουν την 

πρόσβαση σε τραπεζικές πιστώσεις και την παροχή 

ιδίων κεφαλαίων για τις καινοτόμους μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόλη

σης, και επεξέτεινε το πεδίο της χρηματοδοτικής 

δραστηριότητάς της στους τομείς της παιδείας, της 

υγείας και των έργων πολεοδομικής ανάπλασης. 

Παράλληλα, εξακολουθώντας να προωθεί ενεργά την 

προετοιμασία των κεφαλαιαγορών για την έλευση 

του ευρώ, η ΕΤΕπ εξέδωσε το 1998 νέα ομολογιακά 

σελ. 6 



δάνεια, είτε απευθείας σε ευρώ είτε με πρόβλεψη 

μετατροπής στο νέο νόμισμα (ομόλογα "συμβάλ

λοντα στο ευρώ" - euro-tributary bonds), τα οποία αντι

προσώπευαν το ήμισυ σχεδόν του δανεισμού της, 

έναντι 1/4 το 1997. Η Τράπεζα ξεκίνησε επίσης μια 

διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους της, ανταλ

λάσσοντας υπάρχοντα ομόλογά της, εκφρασμένα σε 

νομίσματα που συμμετέχουν στο ευρώ, έναντι νέων 

τίτλων "συμβαλλόντων στο ευρώ". Το συνολικό ύψος 

των πράξεων δανεισμού που υπεγράφησαν, ση

μείωσε αύξηση κατά 36% έναντι του προηγούμενου 

έτους, ανερχόμενο σε 31,4 δισεκατομμύρια. Από το 

ποσό αυτό, 1,3 δισεκατομμύριο αντιπροσώπευε ομο

λογιακά δάνεια "συμβάλλοντα στο ευρώ", που εκδό

θηκαν στο πλαίσιο της πρώτης προσφοράς ανταλλα

γής τίτλων. 

Οι υπογραφείσες χρηματοδοτικές συμβάσεις αφο

ρούσαν κατά 25,1 δισεκατομμύρια (αύξηση κατά 

9,4%) επενδυτικά σχέδια στο εσωτερικό της Ευρω

παϊκής Ένωσης, κυρίως για την ενίσχυση της περι

φερειακής ανάπτυξης, η οποία απορρόφησε το 72%  

των χορηγήσεων. Κύρια προτεραιότητα είχαν τα 

έργα για διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και τηλεπι

κοινωνιών, οι επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρή

σεων και οι χρηματοδοτήσεις στους τομείς της παι

δείας, της υγείας, του περιβάλλοντος και της 

πολεοδομικής ανάπλασης, που συμβάλλουν στη βελ

τίωση της ποιότητας ζωής. 

Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ έξω από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (4,4 δισεκατομμύρια) χαρα

κτηρίστηκε, αφενός, από σημαντική αύξηση των χο

ρηγήσεων στις χώρες που είναι υποψήφιες για 

ένταξη στην EE (2,5 δισεκατομμύρια) - για τις οποίες 

η ΕΤΕπ δημιούργησε στις αρχές του 1998 ένα ειδικό 

και συμπληρωματικό Προενταξιακό Χρηματοδοτικό 

Μηχανισμό τροφοδοτούμενο αποκλειστικά από τους 

ιδίους πόρους της - και, αφετέρου, από την αναθέρ

μανση των χορηγήσεων στα κράτη ΑΚΕ ύστερα από 

την έναρξη ισχύος του δεύτερου Χρηματοδοτικού 

Πρωτοκόλλου της τέταρτης Σύμβασης της Λομέ. 

Οι εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν συνολικά σε 27,8  

δισεκατομμύρια, εκ των οποίων 24,9 δισεκατομμύρια 

κατευθύνθηκαν στα κράτη μέλη. Κατά το 1998 οι 

υπηρεσίες της Τράπεζας εξέτασαν 320 περίπου επεν

δυτικά σχέδια και οι εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων 

εντός της οικονομικής χρήσης ανήλθαν σε 33,4 δι

σεκατομμύρια. Το συνολικό ύψος των χρηματοδοτή

σεων που έχουν εγκριθεί (το 1998 ή σε προηγού

μενες χρήσεις) και βρίσκονται στο στάδιο της 

υπογραφής ανήλθε σε 34,8 δισεκατομμύρια, επίπεδο 

παραπλήσιο με εκείνο του 1997. 

Στο τέλος της οικονομικής χρήσης 1998, το συνο

λικό υπόλοιπο των χορηγηθέντων δανείων από 

ιδίους πόρους της Τράπεζας και των εγγυήσεων 

ανερχόταν σε 155,6 δισεκατομμύρια, ενώ το συνο

λικό υπόλοιπο του δανεισμού της Τράπεζας ανερ

χόταν σε 123,8 δισεκατομμύρια. Το σύνολο ενερ

γητικού ανερχόταν σε 176,4 δισεκατομμύρια, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 12%. 

Στις 5 Ιουνίου 1998 το Συμβούλιο των Διοικητών 

αποφάσισε την αύξηση του αναληφθέντος κεφα

λαίου της Τράπεζας, από 62 δισεκατομμύρια σε 

100 δισεκατομμύρια, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 

1999, επιβεβαιώνοντας έτσι την πλήρη εμπιστο

σύνη των κρατών μελών προς την Τράπεζα. Το κα

ταβεβλημένο κεφάλαιο - το οποίο ορίστηκε στο 6%  

του αναληφθέντος κεφαλαίου - αυξάνεται, κατά 

συνέπεια, από 4,7 δισεκατομμύρια σε 6 δισεκατομ

μύρια. Το προς καταβολή ποσό στο πλαίσιο της αύ

ξησης αυτής χρηματοδοτήθηκε από το συμπληρω

ματικό αποθεματικό της Τράπεζας. 

Επιπλέον, το Συμβούλιο των Διοικητών, αφού ανέ

λυσε την οικονομική ευρωστία της Τράπεζας, επέ

τρεψε την έκτακτη διανομή ποσού 1 δισεκατομμυ

ρίου στα κράτη μέλη, κατ' αναλογία της 

συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Τράπεζας. 

Κατά την ίδια συνεδρίαση, το Συμβούλιο των Διοικη

τών αποφάσισε ότι, από την 1η Ιανουαρίου 1999, οι 

λογαριασμοί της Τράπεζας θα τηρούνται σε ευρώ, 

σελ. 7 

Εκταμιεύσεις, υπογραφείσες 

χρηματοδοτικές συμβάσεις 

και εγκριθείσες χρηματοδοτή

σεις (1989-1998) 

(σε εκατομ. ευρώ) 

40 000 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

— Εκταμιεύσεις 

• Υπογραφές 
m Εγκρίσεις 
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Στρατηγικό πλαίσιο δράσης για την αντιμετώπιση 
των απαιτήσεων της τρίτης χιλιετίας 

Η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει 

να εκπληρώνει την 

ειδική αποστολή της, που 

συνίσταται στην 

προώθηση των 

επενδύσεων ... 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το οικονομικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν

δύσεων, καθώς και το μέγεθος και η φύση των καθηκόντων που της ανατέθηκαν στην υπηρεσία των στόχων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης - μεταξύ άλλων, υποστήριξη της εγκαθίδρυσης του ευρώ και της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης, δραστηριότητα υπέρ της ανάπτυξης, της απασχόλησης και του ανθρώπινου δυνα

μικού στην Ευρώπη, ενίσχυση των υποψήφιων για ένταξη χωρών - μετέβαλαν, τόσο τους όρους παρουσίας 

της στις κεφαλαιαγορές όσο και στο φάσμα των χρηματοδοτικών της προϊόντων. 

Προκειμένου να καταστήσει την Τράπεζα ικανή να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις με τις οποίες η Ένωση θα 

βρεθεί αντιμέτωπη τα επόμενα χρόνια, το Συμβούλιο των Διοικητών ενέκρινε, κατά τη σύνοδο της 5ης 

Ιουνίου 1998, την αύξηση του κεφαλαίου της Τράπεζας σε 100 δισεκατομμύρια από 1ης Ιανουαρίου 1999.  

Η αύξηση αυτή - η σημαντικότερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ πολυμερής χρηματοδοτικός οργανισμός - 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ανώτατου ορίου χορηγήσεων που επιτρέπει το Καταστατικό της ΕΤΕπ 

(250% του αναληφθέντος κεφαλαίου], σε 250 δισεκατομμύρια. 

Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο των Διοικητών ενέκρινε κατά την ίδια συνε

δρίαση στρατηγικό πλαίσιο δράσης, το οποίο εμβαθύνει τις αρχές που διέπουν τη δραστηριότητα του χρη

ματοπιστωτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο ως δανειολήπτη όσο και ως πηγής μακροπρόθε

σμων χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση των κοινοτικών στόχων. Σύμφωνα 

με τις κατευθυντήριες αρχές αυτού του πλαισίου δράσης, η Τράπεζα θα εξακολουθήσει να επικεντρώνει τις 

προσπάθειές της στην ανάπτυξη των οικονομικών ζωνών που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ένωσης ή 

αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα, σύμφωνα με την πρωταρχική αποστολή της, που είναι η προα

γωγή της οικονομικής σύγκλισης και ολοκλήρωσης στην Ευρώπη. Στόχος της δραστηριότητας αυτής θα 

είναι πριν από όλα οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της σημερινής Ένωσης. Παράλληλα, η ΕΤΕπ θα στη

ρίζει την προετοιμασία των υποψηφίων για ένταξη χωρών, εξακολουθώντας να συνδυάζει τις δραστηριό-

τητές της με τη δράση των άλλων κοινοτικών οργάνων και διευρύνοντας τη συνεργασία της με τους πο

λυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τη διεθνή τραπεζική κοινότητα. 

Παράλληλα με την εφαρμογή του Ειδικού Προγράμματος Δράσης του Άμστερνταμ, που στηρίζει την ανά

πτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης στην Ευρώπη, η Τράπεζα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει, τόσο στο 

εσωτερικό της Ένωσης όσο και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, τις βασικές κοινοτικές πολιτικές, και 

κυρίως την κατασκευή των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, την αντα

γωνιστικότητα της βιομηχανίας και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προστασία του φυ

σικού και αστικού περιβάλλοντος και την καλή διαχείριση της ενέργειας. 

Η Τράπεζα θα εντείνει τη συνεργασία της με τον τραπεζικό τομέα της Ευρώπης, προκειμένου να μεγι

στοποιήσει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των χρηματοδοτήσεών της. Οι κατευθυντήριες αρχές επιβε

βαιώνουν έτσι την πολιτική της στενής συνεργασίας της ΕΤΕπ με το χρηματοπιστωτικό τομέα της Ένωσης, 
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σύμφωνα με το πνεύμα των αρχών της επικουρικότητας και 

της συμπληρωματικότητας. Η Τράπεζα θα εξακολουθήσει, 

επίσης, να εφαρμόζει καινοτόμο πολιτική στο πεδίο της άν

τλησης πόρων, προσφέροντας και αναπτύσσοντας την τεχνο

γνωσία της, ως του κυριότερου μη κρατικού εκδότη δα

νείων στις κεφαλαιαγορές, και κυρίως στην αγορά του 

ευρώ. Η προσπάθεια διεθνοποίησης των αγορών των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης θα συνεχιστεί, παράλληλα με την εισαγωγή νέων, ελκυστικών και αποδοτικών 

προϊόντων. 

Στο εσωτερικό της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης η σταδιακή ενοποίηση του χρη

ματοοικονομικού τομέα θα διευκολύνει και θα διευρύνει την πρόσβαση των επενδυτών σε 

ανταγωνιστικές πηγές χρηματοδότησης. Στο εξελισσόμενο αυτό περιβάλλον η ΕΤΕπ θα δια

τηρήσει τον ιδιαίτερο ρόλο της, που συνίσταται στη στήριξη της ανάπτυξης της επενδυτικής 

δραστηριότητας, χορηγώντας μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και προωθώντας νέες μορ

φές συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Βασιζόμενη στην εξαίρετη 

θέση που κατέχει στις κεφαλαιαγορές, η Τράπεζα θα προσανατολίζει τις χρηματοδοτήσεις 

της κατά κύριο λόγο προς επενδύσεις με μακρά διάρκεια οικονομικής ζωής, που δικαιολο

γούν τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων, και θα λειτουργεί ως καταλύτης για χρημα

τοδοτήσεις από άλλες πηγές, ιδίως στις περιπτώσεις κοινοπραξιών μεταξύ δημοσίου και ιδιω

τικού τομέα, στο πλαίσιο των οποίων η εμπειρία της συνιστά ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία. 

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η συνεργασία με τον τρα

πεζικό τομέα παραμένει αναμφισβήτητα αναγκαία. Η ΕΤΕπ φιλοδοξεί να αναπροσαρμόσει 

και να βελτιώσει το μηχανισμό των συνολικών δανείων, εντείνοντας τις προσπάθειες εμπο-

ρευματοποίησής του, απλοποιώντας τις διαδικασίες με τους δοκιμασμένους τραπεζικούς 

εταίρους της και διευρύνοντας το φάσμα των χρηματοδοτικών μέσων υπό το φως της 

πείρας που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της "θυρίδας MME". Η ανάπτυξη αυτή της συνεργα

σίας και η διαφοροποίηση των μέσων παρέμβασης θα συμπεριλάβει το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων, τον προνομιακό εταίρο της Τράπεζας κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού για τις Τεχνολογίες, που θεσπίστηκε για να υποστηρίξει - μέσω ειδικευμένων 

εταιριών παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων - τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχ

νολογίας και ταχείας ανάπτυξης. 

Η ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται ήδη στενά στο πλαίσιο της ενεργού δέ-

σμευσής τους υπέρ της υλοποίησης των διαρθρωτικών πολιτικών, τομέα στον οποίο τα δά

νεια που χορηγεί η Τράπεζα για τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης συμπληρώνονται 

με ενισχύσεις από πόρους του προϋπολογισμού της Ένωσης. Στο πλαίσιο της εφαρμογής 

του Προγράμματος Δράσης 2000 και του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων των Διαρ

θρωτικών Ταμείων, καθώς και των απαιτήσεων της ΟΝΕ, της λειτουργίας της ενιαίας αγο

ράς και της διεύρυνσης της Ένωσης, η Τράπεζα θα επιδιώξει να συμμετάσχει πιο ενεργά 

στα προπαρασκευαστικά στάδια προγραμματισμού και διαπραγματεύσεων σχετικά με τις 

διαρθρωτικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ 

των ενισχύσεων από πόρους προϋπολογισμού και από τραπεζικούς πόρους, και την απο

τελεσματικότερη δυνατή αξιοποίηση των δύο αυτών πηγών χρηματοδότησης. 

Προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη συμβολή της στις κοινοτικές πολιτικές, από το 1999 η 

Τράπεζα καταρτίζει ετησίως ένα πολυετές πρόγραμμα δράσης σχετικά με τις μελλοντικές 

της δραστηριότητες, το οποίο βασίζεται στο στρατηγικό της πλαίσιο. Το πρόγραμμα αυτό 

αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με ένα ελαστικό χρονοδιάγραμμα και περιέχει δείκτες 

επιδόσεων που επιτρέπουν την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων. 

... μεσω της χορηγησης 

μακροπρόθεσμων 

χρηματοδοτήσεων και της 

προαγωγής νέων μορφών 

συνεργασίας μεταξύ του 

δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 
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Ta 2/3 των χορηγήσεων της ΕΤΕπ αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της συνοχής της 



Στην υπηρεσία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
Η κύρια αποστολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ως χρηματοπιστωτικού ορ

γάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να συμβάλλει, με τις μακροπρόθεσμες χρηματοδο

τήσεις της, στην ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική 

συνοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την εκπλήρωση της αποστολής 

της, η Τράπεζα δίνει κυρίως έμφαση στην προαγωγή της σύγκλισης και της περιφερεια

κής ανάπτυξης, παράλληλα όμως υποστηρίζει και τις άλλες οικονομικές προτεραιότητες 

που καθορίζει το Συμβούλιο των Διοικητών της - μεταξύ άλλων, στους τομείς των διευ

ρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔΙ, της ενέργειας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME) - και 

ενισχύει την ανάπτυξη και την απασχόληση μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων 

στους τομείς της παιδείας και της υγείας. 

Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια για επενδυτικά σχέδια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 

οικονομία, στους ακόλουθους τομείς: δίκτυα επικοινωνίας, ενέργεια, προστασία του φυ

σικού και αστικού περιβάλλοντος, βιομηχανία και υπηρεσίες, παιδεία και υγεία. 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

Η ΕΤΕπ, οργανισμός που στηρίζει ενεργά τις διαρθρωτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

διαθέτει τσ μεγαλύτερο μέρος των πόρων που αντλεί από τις κεφαλαιαγορές, για τη χρηματοδό

τηση μεγόλσυ φόσματσς επενδύσεων που συμβάλλουν στσν περιορισμό των περιφερειακών ανισο

τήτων. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, που 

συγκεντρώνουν το ήμισυ του πληθυσμού της Ένωσης, η Τράπεζα συνεργάζεται στενά με την Ευ

ρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός μεταξύ των δανείων 

και των κοινοτικών επιχορηγήσεων και να εξασφαλίζεται έτσι η καλύτερη δυνατή κατανομή των 

πόρων. 

Αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η μεταρρύθμιοή των Διαρθρωτικών Ταμείων, το 1989, οι αρχές του 

συντονισμού και τής συνεργασίας μεταξύ των χρήματοδοτικών μέσων περιέχονται στους κανονι

σμούς που διέπουν το ΕΤΠΑ. Με αυτή την οπτική, η ΕΤΕπ συμμετέχει στον προγραμματισμό των 

σχετικών δράσεων, ανταλλάσσει τακτικά πληροφορίες με την Επιτροπή και λαμβάνει συχνά μέρος 

σε συγχρηματοδοτήσεις, στο πλαίσιο των οποίων καθένας από τους δύο οργανισμούς εφαρμόζει 

πλήρως τα κριτήρια και τις διαδικασίες του για τη λήψη αποφάσεων. Η συνεργασία αυτή αφορά 

επίσης τις δραστηριότητες του Ταμείου Συνοχής, του οποίου ο κανονισμός προβλέπει τη δυνατό

τητα αξιολόγησης ορισμένων επενδυτικών σχεδίων από τις υπηρεσίες της ΕΤΕπ. Από το 1993, η 

Τράπεζα έχει εκπονήσει την αξιολόγηση 92 επενδυτικών σχεδίων, ύστερα από αίτημα και για λογα

ριασμό του Ταμείου Συνοχής. Επιπλέον, έχει διαβιβάσει περισσότερες από 50 εκθέσεις αξισλό-

γήοής δικών της επενδυτικών σχεδίων, ώστε να διευκολύνει τη συγχρηματσδότησή τους από δη

μοσιονομικούς πόρους. 

Η υλοποίηση του "Προγράμματος Δράσης 2000" και ο νέος προγραμματισμός των Διαρθρωτικών 

Ταμείων, όπως προβλέπονται σήμερα, στοχεύουν μεγαλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση, εξορθο-

λσγισμό των στόχων και ενισχυμένο συντονισμό των διαρθρωτικών παρεμβάσεων. Συνεπώς, η 

δραστηριότητα της Τράπεζας στσν τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης - η οποία θα συμπερι-

Περιφερειακή ανάπτυξη 

1994 - 1998; 68,7 δισεκατομμύρια 

Κατανομή κατά τομέα 

Γ εωργία, 
3ιομηχαν1α, 
υπηρεσίες 

Παιδεία, 
Υγεία 

I Ενέργεια 

I Τηλεπικοινωνίες 

I Περιβάλλον 

σελ. 11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 



Στο πλαίσιο της περιφερειακής 

ανάπτυξης, η Τράπεζα αποσκοπεί, 

πριν από όλα, στην ενίσχυση της 

βασικής υποδομής 

Περιφερειακή ανάπτυξη: 

Κατανομή κατά τομέα (1998) 

(σε εκατομ. Ecu)  

Σύνολο 
Ποσό % 

Ενέργεια 1 330 11 
Μεταφορές και 
τηλεπικοινωνίες 7 301 60 
Διαχείριση υδάτων 
και λοιπά 636 5 
Πολεοδομικά έργα 826 7 
Βιομηχανία, 
Γεωργία 1 177 10 
Παιδεία, Υγεία 771 6 
Λοιπές υπηρεσίες 144 1 

Σύνολο ατομικών 
δανείων 12 186 100 

Συνολικό δάνεια 4 400 

1998- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΘΕΣΗ 

λάβει επίσης ένα μέσο διαρθρωτικού χαρακτήρα για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευ

ρώπης - κατ' ανάγκη θα αυξηθεί. 

Το στρατηγικό πλαίσιο για τη μελλοντική δραστηριότητα της Τράπεζας, το οποίο καθορίστηκε από 

το Συμβούλιο των Διοικητών της τον Ιούνιο 1998, επιβεβαιώνει ως βασική προτεραιότητα τη συ

γκέντρωση των προσπαθειών της Τράπεζας στις περιφερειακές οικονομικές ζώνες, όπως ορίζει η 

κύρια αποστολή της. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα έχει ως στόχο την προαγωγή της οικονομικής 

σύγκλισης και ολοκλήρωσης, την ενίσχυση των περιοχών της Ένωσης που υστερούν αναπτυξιακά 

και τη διευκόλυνση της ένταξης των υποψήφιων χωρών. 

Περισσότερα σπό τα 2/3 των χορηγήσεων 

κατευθύνθηκαν στις λιγότερα ευνοημένες περιοχές 

Το 1998, τα ατομικό δόνεια της ΕΤΕπ στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιοχές της Ένωσης ανήλθαν σε ύψος 

12,2 δισεκατομμυρίων, έναντι 11,4 δισεκατομμυρίων το 

1997, και αντιπροσώπευαν το 72% του συνόλου των 

ατομικών δανείων που χορήγησε η Τράπεζα. 

Στα δάνεια αυτά πρέπει να προστεθούν οι πιστώ

σεις πσυ χορηγήθηκαν από συνολικά δάνεια για 

έργα υποδομής μικρού και μεσαίου μεγέθους και 

επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ζώνες 

περιφερειακής ανάπτυξης. Το 1998, η ΕΤΕπ χορή

γησε συνολικά δάνεια ολικού ύψους 8 266 εκατομ

μυρίων, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα 

σποία συνεργάζεται. Με βάση το ύψος των συμβά

σεων συνολικών δανείων που υπεγράφησαν κατά 

χώρα, σταθμισμένο με το ποσοστό του πληθυσμού 

των περιοχών που εντάσσονται στο πλαίσιο της πε

ριφερειακής ανάπτυξης, εκτιμάται ότι 4 400 εκα

τομμύρια διατέθηκαν για τις λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές. Το ποσό αυτό είναι παραπλήσια με 

εκείνο που διαπιστώνεται εάν εξεταστεί η κατα

νομή των πιστώσεων που χορηγήθηκαν από συνο

λικά δάνεια την τελευταία πενταετία, όπως προ

κύπτει από τις πληροφορίες που έχουν παράσχει 

τα μεσολαβούντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Το συνολικό ύψος των χορηγήσεων της οικονομι

κής χρήσης υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης 

ανέρχεται σε 16,6 δισεκατομμύρια. 

Από το 1994, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει υπέρ της πε

ριφερειακής ανάπτυξης ατομικά δάνεια συνολικού 

ύψους 53,7 δισεκατομμυρίων. Κατά την ίδια πε

ρίοδο, το ύψος των χορηγήσεών της για επενδύ

σεις μικρού και μεσαίου μεγέθους σε περιοχές επι

λέξιμες για διαρθρωτικές ενισχύσεις εκτιμάται σε 

15 δισεκατομμύρια. Συνεπώς, το συνολικό ύψος 

των χορηγήσεων υπέρ της περιφερειακής ανά

πτυξης κατά την εν λόγω περίοδο ανέρχεται σε 

68,7 δισεκατομμύρια. 

Δραστηριότητα που θα παραμείνει σε 

προτεραιότητα 

Μετά την έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ και 

στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη 

συνοχή, η κατανομή, το ύψος και το φάσμα των χο

ρηγήσεων της ΕΤΕπ έχουν ιδιαίτερη σημασία, ιδίως 

στις περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 

διαρθρωτικά προβλήματα. 

Ατομικά δάνεια υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης την περίοδο 1994 - 1998: 53,7 δισεκατομμύρια 

Περιοχές Περιοχές Πολυπερι- Σύνολο Σύνολο % 
Στόχου 1 Στόχων 2, φερειακά περιφερ. ατομικών 

5β και ό δάνεια ανάπτυξη δανείων 
1994 4 965 3 764 1 3 77 10 107 13 861 73 
1995 4 920 3 715 792 9 427 13 428 70 
1996 5517 3 543 1 5 66 10 626 15 366 69 
1997 4 368 4 685 2 305 11 358 16 769 68 
1998 4 600 4 312 3 274 12 186 16 851 72 

24 370 20 019 9 314 53 704 76 275 70 
45% 38% 17% 100% 
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Χρηματοδοτήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες 

Η ΕΤΕπ διαθέτει, κατά μέσον όρο, περιοοόιερα από τα 

2/3 των χορηγήοεών της για επενδύσεις σε περιοχές 

περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά φροντίζει, επίσης, να 

προσαρμόζει τις παρεμβάσεις της στις συγκεκριμένες 

ανάγκες, δίνοντας έτσι στη δραστηριότητά της στον 

τομέα αυτό αναμφισβήτητη προτεραιότητα, όχι μόνο 

από ποσοτική άποψη, αλλά και από ποιοτική. Με αυτή 

την οπτική, στις περιοχές του Στόχου 1 επικεντρώνει 

τις προσπόθειές της στην ενίσχυση της βασικής 

υποδομής μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινω

νιών, ώστε να συμβάλει στον περιορισμό των δυσχε

ρειών που συνδέονται με τη γεωγραφική απομό

νωση των περιοχών αυτών. Υποστηρίζει, επίσης, τη 

βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας 

ζωής χρηματοδοτώντας επενδύσεις για την ανα

ζωογόνηση αστικών χώρων και προγράμματα προ

στασίας του περιβάλλοντος. Τέλος, ενισχύει το δυ

ναμισμό της οικονομίας στις περιοχές αυτές 

προωθώντας την εγκατάσταση επιχειρήσεων και 

υπηρεσιών και την ανάπτυξη της υποδομής στους 

τομείς της παιδείας και της υγείας. 

Το 1998, στις περιοχές του Στόχου 1 (περιοχές με 

αναπτυξιακή υστέρηση) χορηγήθηκαν ατομικά δά

νεια συνολικού ύψους 4 600 εκατομμυρίων: 914  

εκατομμύρια στα ανατολικά Länder της Γερμανίας 

(έναντι 517 εκατομμυρίων το 1997), 2 500 εκατομ

μύρια στις "χώρες της συνοχής" - Ισπανία, Πορτο

γαλία, Νήσο Ιρλανδία και Ελλάδα - έναντι 2 968  

εκατομμυρίων το 1997, και 1 040 εκατομμύρια στο 

ιταλικό ΙΥΙετζοτζιόρνο (799 εκατομμύρια το 1997). 

Το 67% των χορηγήσεων κατευθύνθηκε σε έργα 

υπσδσμής μεταφορών και τηλεπικοινωνιών και σε 

ενεργειακά προγράμματα, ενώ οι τομείς της βελ

τίωσης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, 

της παιδείας, της υγείας, της βιομηχανίας και των 

υπηρεσιών απορρόφησαν έκαστος 11%. 

Στήριξη της βιομηχανικής ανασυγκρότησης 

Στις περιοχές των Στόχων 2, 5β και 6 (περιοχές 

που βρίσκονται σε φάση οικονομικής αναδιάρ

θρωσης ή που χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλή 

πληθυσμιακή πυκνότητα) κύρια πρστεραιότητα της 

Τράπεζας ήταν η επιτάχυνση της αναπροσαρμογής 

της οικονομίας, μέσω της αναβάθμισης της υποδο

μής μεταφορών, του εκσυγχρονισμού και της επέ

κτασης των ενεργειακών δικτύων και της ενίσχυ

σης της προστασίας του περιβάλλοντος. Στις 

περιοχές αυτές, η χρηματοδότηση ιδιωτικών εμπο

ρικών επιχειρήσεων, και ιδίως καινοτόμων MME,  

μέσω συνσλικών δανείων, ευνοεί τον αναπροσανα

τολισμό και τη διεύρυνση του φάσματος των οικο

νομικών δραστηριοτήτων. 

Τέλος, η χρηματοδότηση δικτύων σταθερών και κινη

τών τηλεπικοινωνιών ενθαρρύνει την έλευση νέων 

οικονομικών δραστηριοτήτων και προάγει τον εκ

συγχρονισμό του τομέα αυτού, ο οποίος πρόσφατα 

ανοίχτηκε στον ανταγωνισμό. Παράλληλα, συμβάλλει 

στην ανάπτυξη των υπηρεσιών και της κοινωνίας των 

πληροφοριών στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές 

της Ένωσης, που έχει υπογραμμιστεί ως στόχος προ

τεραιότητας από το Συμβούλιο. 

Κατά τη οικονομική χρήση που έληξε, τα ατομικά 

δάνεια στις περιοχές που πλήττονται από βιομηχα

νικό μαρασμό (Στόχος 2] , στις περιοχές αγροτικής 

αναπροσαρμογής (Στόχος 5β) και στις αρκτικές πε

ριοχές (Στόχος 6) ανήλθαν συνολικά σε 4 312 εκα

τομμύρια. 43% του ποσού αυτού διατέθηκαν για 

έργα υποδομής των μεταφορών, 22% για το φυσικό 

και αστικό περιβάλλον, 15% στον τομέα της ενέρ

γειας, 15% στη βιομηχανία και 5% στους τομείς της 

παιδείας και της υγείας. 

Η ΕΤΕπ διαχειριστής του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού του ΕΟΧ 

Στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), τον οποίο 

διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, 140 εκατομμύρια χορηγή

θηκαν υπό μορφή επιχορηγήσεων στην Ελλάδα, 

την Πορτσγαλία, τη νήσο Ιρλανδία και την Ισπανία, 

ενώ 6 δάνεια, συνολικού ύψους 309 εκατομμυρίων, 

θα λάβουν επιδοτήσεις επιτοκίου. Μέχρι το τέλος 

του 1998 είχε διατεθεί το σύνολο των ποσών που 

προβλέπονταν για την περίοδο 1994-1998 (1,5 δισε

κατομμύριο υπό μορφή επιδοτούμενων δανείων και 

500 εκατομμύρια υπό μορφή επιχορηγήσεων). 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

Κατανομή κατά στάχο 

1994- 1998 
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Χρηματοδότηση επενδύσεων 
για την ενίσχυση της απασχόλησης 

1998 - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στην Ευρώπη επιβράδυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και οι 

ιθύνοντες έχουν ταχθεί υπέρ της προώθησης των επενδύσεων με στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής οι

κονομίας και της απασχόλησης. Καθώς πρόκειται για θέμα καίριο όσο και πολύπλοκο, η ΕΤΕπ εκπόνησε μια 

σειρά μελετών, στο πλαίσιο των οποίων εξετάζεται η σχέση μεταξύ επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων 

απασχόλησης. 

Επενδύσεις σε έργα υποδομής 

Απασχόληση κατά τη φάση κατασκευής 

Είναι προφανές ότι, υπό ίδιες κατά τα άλλα συνθήκες, αύξηση των επενδύσεων συνεπάγεται αύξηση της ζή

τησης εργασίας κατά τη φάση κατασκευής. Από την ανάλυση, με βάση μοντέλα εισροών-εκροών, του αντί

κτυπου που έχει στην ευρωπαϊκή οικονομία η αύξηση των αγορών εξοπλισμού και των έργων πολιτικού μη

χανικού, προκύπτει ότι μια επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ δημιουργεί, κατά τη φάση 

κατασκευής/εγκατάστασης, απασχόληση που ισοδυναμεί με 20 000 περίπου ανθρωποέτη. Από την ίδια ανάλυση 

προκύπτουν, εξάλλου, σι ακόλουθες δύο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις: 

• Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης κατά την περίοδο κατασκευής δεν εξαρτάται απαραίτητα από τον οι

κονομικό τομέα. Με άλλα λόγια, μια βιομηχανική επένδυση ενδέχεται να δημιουργήσει εξίσου μεγάλο αρι

θμό θέσεων απασχόλησης όσο και ένα έργο υποδομής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αγορά αγαθών 

και υπηρεσιών σε ένα τομέα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες άλλων 

τομέων, και η αύξηση της ζήτησης στους τομείς αυτούς επιφέρει περαιτέρω αύξηση της ζήτησης αγαθών 

και υπηρεσιών σε άλλους τομείς και ούτω καθεξής. Το ήμισυ περίπου της αύξησης της απασχόλησης μπορεί 

να προκύψει κατ' αυτό τον έμμεσο τρόπο. 

• Μεγάλο μέρος των νέων θέσεων απασχόλησης - περίπου το 1/4 του συνόλου - δημιουργείται στον τομέα 

των υπηρεσιών, γεγονός που οφείλεται επίσης στον αντίκτυπο των επενδύσεων στους προμηθευτικούς κλά

δους. 

Αν η περίοδος κατασκευής αναμένεται να διαρκέσει τρία χρόνια, σ προαναφερόμενος αριθμός σημαίνει ότι 

κάθε επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ συνεπάγεται τη δημιουργία 6 000 έως 7 000 περίπου νέων 

θέσεων απασχόλησης ετησίως κατά την περίοδο αυτή. Οι χορηγήσεις της Τράπεζας για έργα υποδομής, οι 

οποίες είναι της τάξης των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, επιτρέπουν τη χρηματοδότηση επενδύσεων 

συνολικού ύψους περίπου τριπλάσιου του ποσού αυτού. Στο βαθμό που η επενδύσεις αυτές είναι "χαρα

κτηριστικές" και με βάση τον παραπάνω τύπο, τα έργα στα οποία συμμετέχει η ΕΤΕπ μπορούν να συμ

βάλλουν στη δημιουργία 320 000 περίπου θέσεων απασχόλησης ετησίως στη φάση κατασκευής τους. Αυτό, 

ωστόσο, ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η συνεισφορά της Τράπεζας και όλων των άλλων πηγών χρη

ματοδότησης είναι καθοριστική για την υλοποίηση του εκάστοτε έργου. 

Απασχόληση κατά τη φάση λειτουργίας 

Αν και υπάρχουν καθιερωμένες μέθοδοι υπολογισμού των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται από 

τη στιγμή που ένα έργο τεθεί σε λειτουργία, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς ο μα

κροπρόθεσμος αντίκτυπος των επενδύσεων γενικά στην απασχόληση. Παραδείγματος χάρη, μια επιτυχής 

επένδυση σε μια περιοχή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο κάποιας ανταγωνίστριας επιχεί

ρησης σε άλλη περιοχή. Κάποιες επενδύσεις πάλι, σι οποίες εντάσσονται σε προγράμματα εξορθολογισμού, 

ενδέχεται μεν να οδηγήσουν σε μείωση των θέσεων απασχόλησης, οι θέσεις όμως που διατηρούνται είναι 

ανταγωνιστικές και βιώσιμες. 
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Αν ληφθεί απλά ως βάση ο λόγος απασχόλησης προς κεφαλαιακό εξοπλιαμό, διαπιστώνεται ότι κόθε νέα 

επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη βιομηχανία, ισοδυναμεί με 8 000 έως 10 000 περίπου θέσεις 

απασχόλησης. Ο λόγος θέσεων απασχόλησης προς μονάδα κεφαλαιακού εξοπλισμού παρουσιάζει τις τε

λευταίες δεκαετίες σταθερή μείωση, καθώς η ένταση κεφαλαίου της οικονομίας αυξάνεται. Αν η ένταση 

εργασίας των νέων επενδύσεων αντιστοιχεί στο ήμισυ του σημερινού μέσου όρου, τότε κόθε επιπρόσθετος 

κεφαλαιακός εξοπλισμός αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο βιομηχανικό τομέα θα συμβάλει στη δημιουρ

γία 4 000 έως 5 000 μόνιμων θέσεων απασχόλησης, ήτοι 3/4 περίπου των προσωρινών θέσεων απασχόλησης 

που δημιουργούνται κατά την κατασκευαστική περίοδο. 

Τέλος, τα δημόσια έργα υποδομής μπορούν να έχουν σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτελέσματα όσον 

αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τόσο κατά, όσο και μετά την περίοδο κατασκευής, εξαιτίας του 

αντίκτυπου που έχουν στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Μολονότι οι θέσεις απασχόλησης αυτού του 

είδους δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της μακροπρόθεσμης αύξησης της παραγωγικότητας, και συχνό με 

κάποια καθυστέρηση, το τελικό αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι ανάλογο με αυτό που θα είχαν άμεσες επεν

δύσεις στη βιομηχανία. 

Επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) δημιουργούν το μεγαλύτερο μέρος των νέων θέσεων απασχόλησης στην Ευ

ρωπαϊκή Ένωση, και ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο αυτό είναι η συμβολή των επιχειρήσεων πολύ μικρού μεγέθους 

που αναπτύσσονται ταχέως. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν επίσης πρωτεύοντα ρόλο, όσον αφορά την τεχνο

λογική καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, κατά την περίοδο 1988-1995 η δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης σε MME υπερέβη την απώλεια θέσεων απασχόλησης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αυτής, οι επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 100 εργαζομένων δημιούργησαν κατά μέσο όρο 260 000  

νέες θέσεις απασχόλησης ετησίως, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις κατήργησαν περίπου 220 000 θέσεις απασχόλησης 

σε ετήσια βάση. 

Σχετικές μελέτες έχουν ωστόσο καταδείξει ότι οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εξαρτώνται από τη διαθέσιμη 

ρευστότητα. Συνεπώς, υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της αύξησης της παροχής χρηματοδοτικών πόρων και των 

συνακόλουθων επενδυτικών δαπανών, Η ΕΤΕπ υποστηρίζει την επενδυτική δραστηριότητα των MME μέαω του 

μηχανισμού των συνολικών δανείων. Το 1998, συνεργαζόμενη στενά με την ευρωπαϊκή τραπεζική κοινότητα, 

διέθεσε για το σκοπό αυτό περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο μακροχρόνιος αντίκτυπος των μεσομακρο-

πρόθεσμων αυτών χρηματοδοτήσεων στην απασχόληση δεν μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα, παρά μόνο εκ των 

υστέρων. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα θα εξακολουθήσει να εκπονεί αναλύσεις με σκοπό την καλύτερη αξιο

λόγηση του άμεσου και έμμεσου αντίκτυπου των χορηγήσεών της υπέρ των MME στην απασχόληση. 

Δεδομένου ότι η εξωτερική χρηματοδότηση των MME είναι συνολικά περιορισμένη, είναι φανερό ότι μια αμε

σότερη δημόσια στήριξη των φορέων παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων θα μπορούσε να συμπληρώσει την 

πιο μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών. Αυτό ήταν και το σκεπτικό βάσει 

του οποίου η κινητοποίησή επιχειρηματικών κεφαλαίων κατέστη βασικό στοιχείο του Ειδικού Προγράμματος 

Δράσης του Άμστερνταμ (ΕΠΔΑ) και για το σκοπό αυτό εγκρίθηκαν το 1998 πράξεις συνολικού ύψους 560 εκα

τομμυρίων ευρώ. 

Τέλος, παρόλο που η στήριξη των επενδύσεων γενικά και η διοχέτευση αυξημένων χρηματοδοτικών πόρων 

στις MME είναι ευκταίες από την άποψη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, είναι απαραίτητο, επίσης, 

οι επενδύσεις να είναι αυτές καθαυτές υγιείς. Με άλλα λόγια, η αποτελεσματική μακροπρόθεσμη δημιουρ

γία θέσεων απασχόλησης είναι το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυχών επενδύσεων. 
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Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης του Άμστερνταμ: 
η πρωτοβουλία της ΕΤΕπ υπέρ της ανάπτυξης 
και της απαοχάληοης 

Το Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης του Άμστερνταμ (ΕΠΔΑ) δημιουργήθηκε σε συνέχεια του ψηφίσματος 

για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Αμστερνταμ (Ιού

νιος 1997), και χαιρετίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Απασχόληση, που πραγματοποιή

θηκε στο Λουξεμβούργο το Νοέμβριο 1997. Στο πλαίσιο του ΕΠΔΑ η Τράπεζα αναλαμβάνει νέα κα

θήκοντα, που αφορούν την κινητοποίηση επιπρόσθετων πόρων με στόχο την ενίσχυση της 

οικονομικής ανάπτυξης και, μέσω αυτής, την τόνωση της απασχόλησης. 

Το πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει αρχικά μία τριετία (Σεπτέμβριος 1997-2000), περιλαμβάνει τρία σκέλη. 

Το πιο καινοτόμο, η "Θυρίδα MME", αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων μέσων παροχής επιχειρηματικών 

κεφαλαίων, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και με ισχυρό δυ

ναμικό ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ή περιφερειακές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Ο μη

χανισμός αυτός εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και με τον 

τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα των κρατών μελών, η συμμετοχή του οποίου εξασφαλίζει στις 

παρεμβάσεις της ΕΤΕπ σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Το σκέλος αυτό χρηματοδοτείται, 

μέχρι ποσού 1 δισεκατομμυρίου, από τα λειτουργικά πλεονάσματα της Τράπεζας. 

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της υπέρ των καινοτόμων MME, οι οποίες βραχυπρόθεσμα και μεσο

πρόθεσμα θα εξακολουθήσουν να δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης, η ΕΤΕπ επι

θυμεί, παράλληλα με την ανάπτυξη των παραδοσιακών συνολικών δανείων, να συμβάλει στην ενί

σχυση της πανευρωπαϊκής αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Βιέννης (11-12 Δεκεμβρίου 1998) έδωσε νέα ώθηση σε αυτή την πρωτοβουλία, καλώντας την Τρά

πεζα να εξετάσει το ενδεχόμενο επιτάχυνσης του ρυθμού χορήγησης πόρων για τις πράξεις με κε

φάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. 

Το δεύτερο σκέλος του ΕΠΔΑ αφορά τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στους τομείς της υγείας, της 

παιδείας και της πολεοδομικής ανάπλασης, που σχετίζονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης και 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση εργασίας. Το τρίτο σκέλος προβλέπει την αύξηση των χορηγήσεων 

της Τράπεζας για επενδύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών δικτύων. 

Ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών επιχειρηματικών 

κεφαλαίων 

Ύστερα από ένα δυναμικό ξεκίνημα κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων μηνών του 1997 (έγκριση 3 πράξεων 

ύψους 51 εκατομμυρίων και έναρξη εφαρμογής του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τις Τεχνολογίες (ΕΜΤ) - 

βλ. Ετήσια Έκθεση 1997, σελ. 15), οι πράξεις στο 

πλαίσιο της "θυρίδας MME" διευρύνθηκαν το 1998,  

με την έγκριση 19 νέων πρωτοβουλιών. 

Μέχρι το τέλος του 1998 είχαν καταγραφεί συνο

λικά στο ενεργητικό της "θυρίδας MME" 23 πρά

ξεις, με καταμερισμό των κινδύνων μεταξύ της 

ΕΤΕπ και του τραπεζικού τομέα, για τις οποίες εγ

κρίθηκαν συνολικά 560 εκατομμύρια. Για 16 από 

αυτές, οι οποίες αφορούν 12 χώρες, υπεγράφησαν 

συμβάσεις συνολικού ύψους 393 εκατομμυρίων, 

συμπεριλαμβανομένων 125 εκατομμυρίων που δια

τέθηκαν για τον ΕΜΤ. 

Ενθαρρυντικό ξεκίνημα του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού για τις Τεχνολογίες (ΕΜΤ) 

Ο ΕΜΤ αποτελεί ειδικό στοιχείο της "θυρίδας MME",  

του οποίου η διαχείριση έχει ανατεθεί με εντολή της 
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Τράπεζας στο ΕΤΑΕ. Χάρη στο κεφάλαιο με το οποίο 

έχει προικοδοτηθεί, αποκτά συμμετοχές σε εταιρίες 

κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, που είναι 

ειδικευμένες στην παροχή ιδίων κεφαλαίων σε και

νοτόμους και αναπτυσσόμενες MME. Το αναμενό

μενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, σε όρους παρο

χής κεφαλαίων για τις MME, είναι της τάξης των 500  

έως 800 εκατομμυρίων. Μέχρι το τέλος του 1998  

είχαν χορηγηθεί 62 εκατομμύρια (το 1/2 της προικο

δότησης του ΕΜΤ) υπέρ 16 εταιριών εγκατεστη

μένων σε 8 χώρες της Ένωσης. 

Ιδιαίτερη δυναμική στους ταμείς υγείας και παιδείας 

Στους τομείς αυτούς, που κατέστησαν πρόσφατα 

επιλέξιμοι για χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στο 

πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Δρόσης του 

Αμστερνταμ, έχουν εγκριθεί από την έναρξη του 

Προγράμματος περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια, 

για 24 επενδυτικό σχέδια ή προγράμματα, που 

αφορούν 13 κράτη μέλη και εκ των οποίων τα πε

ρισσότερα πραγματοποιούνται σε ζώνες περιφε

ρειακής ανάπτυξης. 

Μέχρι το τέλος του 1998 είχαν υπογραφεί χρημα

τοδοτικές συμβάσεις συνολικού ύψους 1,9 δισεκα

τομμυρίου, που αφορούσαν 12 ατομικό δάνεια και 

πολυάριθμες πιστώσεις από συνολικό δάνεια. Επι

πλέον, ειδικό συνολικό δάνεια για επενδύσεις μι

κρότερου μεγέθους στους δύο αυτούς τομείς εγ

κρίθηκαν ή υπεγράφησαν στη Γαλλία, το Βέλγιο, 

τις Κάτω Χώρες, τη Δανία και τη Φινλανδία. 

Τα έξι δάνεια που εγκρίθηκαν πρόσφατα στον τομέα 

της παιδείας αφορούν επενδύσεις στην Ισπανία (Γα

λικία), το Ηνωμένο Βασίλειο (Falkirk), τη Γερμανία 

(Θουριγγία), τη Δανία, την Ιταλία (Πανεπιστήμιο Tor  

Vergato), και τη Γαλλία (Λυών) και ανέρχονται συνο

λικό σε 565 εκατομμύρια. Στον τομέα της υγείας 

το 1998 εγκρίθηκαν τέσσερα νέα δάνεια, συνολι

κού ύψους 421 εκατομμυρίων, για επενδύσεις στην 

Ισπανία (Γαλικία), την Ελλάδα (θεσσαλονίκη), τη 

Γερμανία (Θουριγγία) και την Ιταλία (Πόδοβα). 

Αυξημένη υποστήριξη ατα έργα πολεοδομικής 

ανάπλασης 

Σύμφωνα με το πνεύμα του ΕΠΔΑ - που είναι ο 

προσανατολισμός των χρηματοδοτήσεων προς το

μείς ή επενδύσεις που πλήττονται από τον περιο

ρισμό των επενδυτικών δαπανών του δημόσιου το

μέα και που μπορούν να έχουν ταχύ θετικό 

αντίκτυπο στην απασχόληση - η ΕΤΕπ αύξησε τις 

χρηματοδοτήσεις της υπέρ των έργων πολεοδομι

κής ανάπλασης. 

Τα έργα για την ανάπλαση υποβαθμισμένων συνοι

κιών ή τη δημιουργία κέντρων γραφείων και κατα

στημάτων στις πόλεις αποτελούν επενδύσεις υψη

λής έντασης εργασίας, ενώ παράλληλα τονώνουν 

την οικονομική ζωή και ενισχύουν την κοινωνική 

συνοχή των πόλεων. Τα έργα αυτό, ορισμένα εκ 

των οποίων πραγματοποιούνται από κοινοπραξίες 

μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, μπο

ρούν να προσελκύουν τραπεζικές χρηματοδοτή

σεις για επενδύσεις, που στο παρελθόν χρηματο

δοτούνταν ως επί το πλείστον από το δημόσιο 

προϋπολογισμό. 

Μέχρι το τέλος του 1998, η Τράπεζα είχε εγκρίνει 

τη χρηματοδότηση 23 έργων ή προγραμμάτων πο

λεοδομικής ανάπλασης, σε 9 χώρες, με συνολικό 

ποσό 3,8 δισεκατομμυρίων. Από το ποσό αυτό 

έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις για 1,7 δισεκα

τομμύριο. Οι πιο σημαντικές από αυτές αφορούν 

προγράμματα στο Μετζοτζιόρνο, στις Βαλεαρίδες, 

στην Ανδαλουσία, στο Βερολίνο, στο Ντίσελντορφ, 

στη Λειψία, στη Λυών, στο Άμστερνταμ, στη Λισσα-

βώνα, στη Βαρκελώνη και στη Φλωρεντία. 

Αύξηση των χρηματοδοτήσεων υπέρ των 

διευρωπαϊκών δικτύων και του περιβάλλοντος 

Σύμφωνα με την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Συμβου

λίου του Άμστερνταμ, η ΕΤΕπ ενέτεινε τις παρεμ

βάσεις της στους τομείς των διευρωπαϊκών δικτύων 

(ΔΕΔ) και του περιβάλλοντος. Από το 1997 έχουν 

εγκριθεί σε αυτούς τους παραδοσιακούς τομείς 

δραστηριότητας της Τράπεζας χρηματοδοτήσεις 

συνολικού ύψους 30 δισεκατομμυρίων (εκ των 

οποίων 15 δισεκατομμύρια το 1998), έναντι 12,9 δι

σεκατομμυρίων κατά μέσον όρο για καθένα από τα 

δύο προηγούμενα έτη. Οι υπογραφές συμβάσεων 

προχωρούν με ανάλογους ρυθμούς, έχοντας φτάσει 

από το 1997 στα 32 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων 

16 δισεκατομμύρια το 1998, έναντι 13,3 δισεκατομ

μυρίων κατά μέσον όρο κατά τη διάρκεια των οικο

νομικών χρήσεων 1995 και 1996. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΕπ: Η πρόκληση για την Ευρώπη: 
Επενδύσεις για τη δημιουργία Θέσεων 
απασχόλησης 

ο Sir Brian Unwin τόνιοε, 

στην εναρκτήρια ομιλία του, 

ότι η Ένωση οφείλει να 

μειώσει την ανεργία 

Το Συνέδριο ΕΤΕπ, το οποίο στις 22 και 23 Οκτωβρίου συγκέντρωσε στσ Λονδίνο 350 περίπου συμμετέ

χοντες, είχε ως θέμα τη σχέση μεταξύ επενδύσεων και απασχόλησης, και ειδικότερα τις δυνατότητες κινη

τοποίησης κεφαλαίων στους κόλπους της ΟΝΕ και παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων στις καινοτόμους 

επιχειρήσεις. 

Η ΕΤΕπ, ως χρηματοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των 

πρωτοβουλιών της Ένωσης για δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, πα 

ρέχοντας μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για σκόπιμες από οικονομική και κοινωνική άποψη επενδύσεις 

Το 1998 οι χορηγήσεις της Τράπεζας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλαν στη χρηματοδό 

τηση επενδύσεων που αντιπροσώπευαν το 6% των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και αφο 

ρούσαν κατά τα 2/3 τους έργα που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο προηγμένων πε 

ριοχών. Το Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης του Άμστερνταμ (βλ. σελ. 16) συνιστά ένα από τα σημαντικότερα 

στοιχεία της δραστηριότητας που αναπτύσσει η Τράπεζα υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην 

Ένωση. 

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Sir Brian Unwin, τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

υποχρέωση να μειώσει την ανεργία, η οποία έχει φθάσει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Η μακροχρόνια 

επιτυχία της ΟΝΕ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση και την ενθάρρυνση των επενδύσεων, 

ιδίως σε μια εποχή διαρκούς περιορισμού των δημοσιονομικών πόρων και των δημόσιων δαπανών. 

Κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας οι ομιλητές εξέθεσαν τις απόψεις τους σε ποικίλα θέματα όπως: Γιατί η 

Ευρώπη απέτυχε κατά την τελευταία εικοσαετία να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης; Απο

τέλεσε το "ευρωπαϊκό" κοινωνικό μοντέλο εμπόδιο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης; Τι πρέπει να αλ

λάξει για να ενισχυθεί η δημιουργία απασχόλησης; Ένας από τους ομιλητές ήταν ο κ. Jacques Delors, πρώην 

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οποίας η Λευκή Βίβλος για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα 

και την Απασχόληση έθεσε τις βάσεις για την παρούσα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 

την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Κατά τις συνεδριάσεις της δεύτερης ημέρας οι ομιλητές ήταν εκπρόσωποι βιομηχανικών επιχειρήσεων (συ

μπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων), ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ταμείων συντάξεων, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Κατά τη συνεδρίαση με θέμα τις πρσο-

πτικές που δημιουργεί μια ενοποιημένη κεφαλαιαγορά, παρουσιάστηκαν αναλύσεις σχετικά με τους φραγ

μούς που πρέπει να αρθούν, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρή

σεων μέσω των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Κατά τη συνεδρίαση με θέμα την πρόσβαση των καινοτόμων 

επιχειρήσεων σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι λόγοι για τους 

οποίους οι αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων στην ηπειρωτική Ευρώπη υστερούν σε σχέση με τις αντί

στοιχες αγορές των αγγλοσαξονικών χωρών, και οι τρόποι με τους 

οποίους μπορούν να αρθούν οι φραγμοί που αποτελούν εμπόδιο 

στην καινοτομία και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Οι περισσό

τεροι συμφώνησαν ότι τα επιχειρηματικά κεφάλαια, παραμένοντας 

ειδικό μέσο χρηματοδότησης επιχειρήσεων με ισχυρό δυναμικό ανά

πτυξης, μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη δημιουργία όλο 

και περισσότερων θέσεων απασχόλησης στους πιο ελπιδοφόρους το

μείς της οικονομίας. 
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Ευρωπαϊκά έργα υποδομής για 
τις επικοινωνίες 

Η υποστήριξη της δημιουργίας αποτελεσματικών δικτύων επικοινωνίας, που θα εξυπηρετούν το 

σύνολο της Ευρώπης, αποτελεί σταθερή παράμετρο της δραστηριότητας της ΕΤΕπ. Με τον 

τρόπο αυτό, η Τράπεζα συμβάλλει σημαντικό στην ισόρροπη ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών 

της Ένωσης, στην απρόσκοπτη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και στην πρόοδο της κοινωνίας 

των επικοινωνιών. 

Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Απασχόληση, 

που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο το Νοέμβριο 

1997, υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο της ΕΤΕπ όσον 

αφορά την υλοποίηση αυτών των έργων υποδομής στην 

Ευρώπη, και ζήτησε κάθε σχέδιο προτεραιότητας να στη

ρίζεται στο εξής σε ένα χρονοδιάγραμμα και ένα κατάλ

ληλο σχέδιο χρηματοδότησης, που θα καθορίζονται μέσα 

από συνεργασία των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών 

εταίρων και με συμμετοχή της ΕΤΕπ. Το Ευρωπαϊκό Συμ

βούλιο του Κάρδιφ (Ιούνιος 1998) ενημερώθηκε σχετικά με την πρόοδο των 14 έργων που αφο

ρούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) προτεραιότητας του τομέα των μεταφορών, και με τα χρονο

διαγράμματα και σχέδια χρηματοδότησης καθενός από τα έργα αυτά, και σημείωσε ότι 3 έργα 

βρίσκονται στο στάδιο της αποπεράτωσης, ενώ 6 άλλα αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 

2005, δεδομένου ότι έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή τους. Για τα υπόλοιπα 5 έργα, το χρο

νοδιάγραμμα εκτείνεται πέραν του 2005 ή παραμένει ακόμη αβέβαιο. 

Η κοινοτική πολιτική στον τομέα των μεταφορών αφορά κυρίως την εφαρμογή, στον τομέα αυ

τό, των αρχών που διέπουν την ενιαία αγορά, και έχει ως στόχο τη δημιουργία υποδομής που θα 

διευκολύνει την προσέγγιση των κρατών μελών της Ένωσης μεταξύ τους και θα βελτιώσει τις 

συνδέσεις με τρίτες χώρες, και ιδίως με τις χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη. Οι οδηγίες 

σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση των κοινοπραξιών με

ταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώ

πιση της ανεπάρκειας δημόσιων πόρων για τη στήριξη των επενδύσεων. 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι στόχοι της κοινοτικής πολιτικής, οι οποίοι διατυπώθηκαν 

κατ' αρχάς στο Πράσινο Βιβλίο του 1987, ευνοούν την πλήρη απελευθέρωση των αγορών τηλε

φωνίας, τόσο σταθερής όσο και κινητής. Το άνοιγμα των αγορών αυτών στον ανταγωνισμό 

πραγματοποιήθηκε το 1998 στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και είχε ως αποτέλεσμα την 

εμφάνιση νέων φορέων, τη διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη ση

μαντική πτώση των τιμών. Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ για τις τηλεπικοινωνίες έχουν καλύψει, κατά 

τα τελευταία χρόνια, το 4,5% περίπου των συνολικών επενδύσεων του τομέα. Ενώ αρχικά οι 

χρηματοδοτήσεις συγκεντρώνονταν σε μικρό αριθμό χωρών, που προσπαθούσαν να καλύψουν 

την σχετική καθυστέρησή τους σε σχέση με τις πιο προηγμένες χώρες, σήμερα αφορούν διαρ

κώς αυξανόμενο αριθμό επενδύσεων, στο σύνολο της Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει 

τη στρατηγική σημασία που έχουν οι τηλεπικοινωνίες για την ανάδυση της κοινωνίας των πλη

ροφοριών, καθώς και το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για την πρόσβαση του κοινού στις υπηρε

σίες προηγμένης τεχνολογίας, ιδίως στις περιφερειακές ζώνες. 
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Ευρωπαϊκά έργα υποδομής για 

τις επικοινωνίες 

1994-1998: 36,2 δισεκατομμύρια 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2 000 4000 6000 8000 

Μεταφορές 

Τηλεπικοινωνίες 

Ευρωπαϊκά έργα υποδομής για 

τις επικοινωνίες (1998) 

(εκατομ. ευρώ| 

Μεταφορές 5 420 

Εξαιρετικά έργα ("] 519 

Σιδηροδρομικές 2 029 

Οδικές 1 613 

Εναέριες και θαλάσσιες 1 259 

Τηλεπικοινωνίες 3 435 

Δίκτυα και κέντρα 2 007 

Κινητή τηλεφωνία 1 428 

Σύνολο 8 855 

(*) Ζεύξεις Μεγάλου Βελτ και Έρεσουν 

Το 1998, 01 χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών έργων 

υποδομής για τις επικοινωνίες ανήλθαν σε 8 855  

εκατομμύρια. Η δραστηριότητα στον τομέα αυτό 

όχι μόνο διατήρησε τη σημαντική αύξηση (κατά πε

ρισσότερο από 1/3] που είχε σημειωθεί το 1997,  

αλλά και παρουσίασε ελαφρά άνοδο. 

Πτώση στον τοφορών 

1998- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΘΕΣΗ 

Οι χορηγήσεις στον τομέα των μεταφορών, στο 

σύνολό τους, σημείωσαν ελαφρά πτώση (5,4 δισε

κατομμύρια, έναντι 6,8 δισεκατομμυρίων το 1997).  

Η πτώση αυτή συνδέεται κυρίως με το ρυθμό κα

τασκευής των διευρωπαϊκών δικτύων προτεραιότη

τας, για τα οποία οι χρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε 

1 061 εκατομμύρια, ύστερα από το εξαιρετικά 

υψηλό επίπεδο των 1 751 εκατομμυρίων το 1997. 

Οι χορηγήσεις για τις σιδηροδρομικές μεταφορές 

(2 029 εκατομμύρια) παρέμειναν στο επίπεδο του 

1997 και αφορούσαν κυρίως τη χάραξη του βελγι

κού τμήματος του σιδηροδρόμου μεγάλης ταχύ

τητας TGV PBKAL, τη ζεύξη Λονδίνο-Σήραγγα της 

Μάγχης, το τμήμα Ρώμη-Νάπολη του ιταλικού δι

κτύου σιδηροδρόμων μεγάλης ταχύτητας, την κα

τασκευή και επέκταση πολυάριθμων γραμμών στην 

Πορτογαλία, κατασκευαστικά και βελτιωτικά έργα 

στα προαστιακά δίκτυα της Μαδρίτης, της Βαρκε

λώνης και του Μπιλμπάο στην Ισπανία, το πρό

γραμμα εκσυγχρονισμού στη Φινλανδία και την 

προμήθεια τροχαίου υλικού στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι χορηγήσεις για τις οδικές μεταφορές μειώθηκαν 

σημαντικά (1 613 εκατομμύρια, έναντι 2 982 εκα

τομμυρίων το 1997). Μεταξύ άλλων, αφορούσαν τη 

συνέχιση των προγραμμάτων επέκτασης των δι

κτύων στο Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Φιν

λανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την 

Πορτογαλία. 

Εξάλλου, η ΕΤΕπ εξακολούθησε να συμμετέχει στη 

χρηματοδότηση των δύο σημαντικών σταθερών 

ζεύξεων στους σκανδιναβικούς πορθμούς, εκ των 

οποίων η πρώτη - η οποία διασχίζει το Μεγάλο 

Βελτ για να ενώσει μεταξύ τους τα δύο κύρια τμή

ματα της Δανίας - εγκαινιάστηκε το 1998. 

Στους τομείς των εναέριων και θαλάσσιων μεταφο

ρών 01 χορηγήσεις παρέμειναν στο επίπεδο του 

προηγούμενου χρόνου (1 259 εκατομμύρια το 1988,  

έναντι 1 435 εκατομμυρίων το 1997). Μεταξύ των 

σημαντικότερων έργων που χρηματοδοτήθηκαν, 

περιλαμβάνονται η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός 

των αερολιμένων Ανόβερου, Κολωνίας/Βόννης, 

Κοπεγχάγης, Ελσίνκι, Εδιμβούργου, Χήθροου και 

Γκάτγουικ (Λονδίνο), Μπολώνιας, Αθηνών, Ρεϋνιόν 

και Μαδέρας. Η Τράπεζα χορήγησε επίσης δάνεια 

για τον εκσυγχρονισμό αεροπορικών στόλων στην 

Αυστρία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Λουξεμ

βούργο και τη Σουηδία. 

Αύξηση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

Οι χορηγήσεις για δίκτυα τηλεπικοινωνιών αυξή

θηκαν σημαντικά, ανερχόμενες σε 3 435 εκατομ

μύρια (έναντι 1 879 εκατομμυρίων το 1997). Ισοκα-

τανεμήθηκαν μεταξύ σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας και στήριξαν την είσοδο νέων φορέων 

στην αγορά, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό 

των υπαρχόντων δικτύων και την εισαγωγή νέων 

υπηρεσιών, κυρίως στις λιγότερο ευνοημένες πε

ριοχές. Οι επενδύσεις στον τομέα αυτό ευνοούν, 

παράλληλα, την ανάπτυξη της βιομηχανίας και των 

υπηρεσιών. Πράγματι, οι δύο αυτοί τομείς προο

δεύουν διαρκώς περισσότερο υπό την ώθηση των 

τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, που 

μεταβάλλουν σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. 

Τα δάνεια για ευρωπαϊκά έργα υποδομής στους το

μείς των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών αντι

προσώπευαν, το 1998, το 53% του συνόλου των 

ατομικών δανείων στο εσωτερικό της Ένωσης και 

κατευθύνθηκαν κατά τα 3/4 σε ζώνες περιφερεια

κής ανάπτυξης. 
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ο τομέας των τηλεπικοινωνιών 

Η τεχνολογία και η φιλελευθεροποίηση είναι οι δύο κύριοι παράγοντες προόδου στον τομέα των τηλεπι

κοινωνιών. Ο τομέας αυτός αποτελεί τη βόση της κοινωνίας των πληροφοριών, που ανοίγει σημαντικές 

πρσοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τεχνολογική πρόοδος, ιδίως 

στους τομείς της μικροηλεκτρονικής και των οπτικών ινών, έχει ελαττώσει σημαντικό το κόστος παροχής 

όλων των τύπων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, το κόστος ποικίλλει λιγότερο ανάλογα με 

την απόσταση, από όσο στις άλλες μορφές ανταλλαγών, πράγμα που παρέχει στις περιφερειακές περιοχές 

αυξημένες δυνατότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητός τους και οικονομικής αναβάθμισης. 

Οι επενδυτικές προσπτικές είναι αίσιες για τσν τομέα στην EE, με συνολικό ύψος επενδύσεων περίπσυ 40  

δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στον τομέα των σταθερών τηλεπικοινωνιών πρέπει ακόμη να καταβληθούν 

σημαντικές προσπάθειες τεχνολογικής αναβάθμισης, για την παροχή υπηρεσιών ευρείας ζώνης. Παράλληλα, 

παρατηρείται σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών, καθώς πολυάριθμοι 

νέοι φορείς αντιμετωπίζουν την ανάγκη επέκτασης των δικτύων τους. Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για 

έργα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών αποσκοπούν κατά προτεραιότητα στην υποστήριξη της τεχνολογικής 

καινοτομίας, στην απελευθέρωση της αγοράς με την εμφάνιση νέων φορέων, και στην προώθηση της ανά

πτυξης των λιγότερο ευνοημένων περιοχών χάρη στη βελτίωση των επικοινωνιών. 

Οι χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην EE αναπτύσσουν σήμερα δυναμικό τα τηλεπικοινωνιακό 

τους δίκτυα, τα οποία, στο παρελθόν, δεν πρόσφεραν παρά μέτριες υπηρεσίες, λόγω ανεπαρκών επενδύ

σεων και ενός απαρχαιωμένου νομοθετικού πλαισίου. Οι περισσότερες από τις χώρες αυτές αναθεώρησαν 

σε βάθος την πολιτική τους στον τομέα, κίνησαν διαδικασίες για την απελευθέρωσή του και υιοθέτησαν 

νομοθετικό πλαίσιο συμβατό με εκείνο της EE. Η Τράπεζα υποστήριξε την αναβάθμιση των σταθερών τη

λεπικοινωνιών και παρέχει διαρκώς αυξανόμενους πόρους για τις κινητές τηλεπικοινωνίες, τομέα που εν

δέχεται να συμβάλει περισσότερο από κάθε άλλο στην εισαγωγή του ανταγωνισμού στο χώρο των τηλε

πικοινωνιών. 

Από το 1994, η ΕΤΕπ έχει στηρίξει τον εκσυγχρονισμό και τη 

διεύρυνση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε 13 χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χορηγήσεις συνολικού ύψους 

σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων. Από το ποσό αυτό, 5,9 δισε

κατομμύρια διατέθηκαν για τη σταθερή τηλεφωνία, 3,4 δι

σεκατομμύρια για την κινητή τηλεφωνία και σχεδόν 700 εκα

τομμύρια για δορυφορικές επικοινωνίες. Επιπλέον, για την 

επέκταση των δικτύων σε 7 χώρες της Κεντρικής και Ανα

τολικής Ευρώπης χορηγήθηκαν, κατά τις τελευταίες πέντε 

οικονομικές χρήσεις, χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 

άνω του 1 δισεκατομμυρίου, οι οποίες αφορούσαν κατά τα 

3/4 τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων σταθερής τηλε

φωνίας. Στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου, η συμβολή της Τράπεζας στην ανάπτυξη του τομέα παρα

μένει περιορισμένη: 175 εκατομμύρια στη Λατινική Αμερική, 90 εκατομμύρια στις χώρες ΑΚΕ και 65 εκα

τομμύρια στην περιοχή της Μεσογείου. 
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Χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων 

Από το 1993, έχουν 

εγκριθεί για την επέκταση 

των δικτύων, άνω των 

56 δισεκατομμυρίων, εκ των 

οποίων 50 εκατομμύρια στο 

εσωτερικό της Ένωσης 

1998·ΕΤΗΣΙΑ Ε ΚΘΕΣΗ 

Από ΤΟ 1993, η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους άνω των 56 δισεκατομμυρίων για την 

κατασκευή των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και για την επέ-

κτασή τους προς τις όμορες με την Ένωση περιοχές. Με αυτό το ύψος χορηγήσεων η Τράπεζα επιβεβαιώνει 

το ρόλο της, ως κύριας πηγής τραπεζικής χρηματοδότησης των δικτύων αυτών. Συνολικά, τα έργα που έχει 

χρηματοδοτήσει η ΕΤΕπ αντιπροσωπεύουν μέχρι σήμερα επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 160 δισε

κατομμυρίων. 

Για έργα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκαν το 1998 χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 

7,9 δισεκατομμυρίων |εκ των οποίων 530 εκατομμύρια αφορούσαν τα έργα προτεραιότητας) και υπεγρά

φησαν χρηματοδοτικές συμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 8,2 δισεκατομμυρίων, που αντιπροσώπευαν το 

1/3 του συνόλου των χορηγήσεων του έτους. Με το ποσό αυτό, το συνολικό ύψος των χρηματοδοτικών 

συμβάσεων που έχουν υπογραφεί για τα διευρωπαϊκά δίκτυα από το 1993, ανέρχεται σε περισσότερα από 

36 δισεκατομμύρια. 

Για την επέκταση των δικτύων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας στις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης οι χορηγήσεις υπερβαίνουν τα 4,7 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων εντός του 1998  

υπεγράφησαν συμβάσεις για 1,5 δισεκατομμύριο. Κατά τις τελευταίες οικονομικές χρήσεις η Τράπεζα έχει 

χρηματοδοτήσει τις συνδέσεις αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Μαγκρέμπ, Ισπανίας και Πορτογα

λίας, με συνολικό ποσό άνω των 900 εκατομμυρίων. Συνολικά, τα δάνεια που έχουν οι χορηγηθεί από το 

1993 για την επέκταση των δικτύων πέραν των ορίων της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπερβαίνσυν τα 

5,5 δισεκατσμμύρια. 

Η κατανομή των χορηγήσεων κατά τομέα την περίοδο 1993-1998 αφήνει να διαφανεί η υπεροχή των έργων 

στον τομέα των μεταφορών, τα οποία, με 24 δισεκατομμύρια (58% των χρηματοδοτήσεων), αντιπροσω

πεύουν το σημαντικότερο μερίδιο στις χορηγήσεις της Τράπεζας. Για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων χορηγήθηκαν 12 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 1/4 αφορούσε την κινητή τηλεφωνία, ενώ για 

την επέκταση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας διατέθηκαν 4,7 δισεκατομμύρια, που αφορούσαν κατά τα 

2/3 το αέριο και κατά το 1/3 την ηλεκτρική ενέργεια. 

Στο τέλος του 1998, οι εγκρίσεις δανείων για 9 από τα 14 έργα υψηλής προτεραιότητας στον τομέα των 

μεταφορών, που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν το Δεκέμβριο 1994, ανέρχονταν 

σε σχεδόν 12 δισεκατομμύρια, ενώ το ύψος των χρηματοδοτικών συμβάσεων που είχαν υπογραφεί, υπερέ 

βαίνε τα 8 δισεκατομμύρια (έναντι 7 δισεκατομμυρίων στο τέλος του 1997). Στον τομέα της ενέργειας 

οι εγκρίσεις δανείων για 7 από τα 10 έργα προτεραιότητας υπερέβαιναν τα 2,5 δισεκατομμύρια. Ωστόσο 

οι υπογραφές χρηματοδοτικών συμβάσεων για τα έργα προτεραιότητας του ενεργειακού τομέα επιβραδύν 

θηκαν σημαντικά το 1998, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Πράγματι, μόνο το έργο της εισαγωγής φυ 

σικσύ αερίου στην Ελλάδα απορρόφησε νέους πόρους, αυξάνοντας το ύψος των συμβάσεων που έχουν 

υπογραφεί από το 1994, σε 2,1 δισεκατομμύρια. 

Τα έργα που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΛ) είναι συχνά πολύ μεγάλης κλίμακας, υψηλού κόστους 

και με μακρές περιόδους προετοιμασίας και υλοποίησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά, καθώς και το γεγονός 

ότι τα έργα στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας αργούν να αποφέρουν έσοδα μετά την έναρξη 

λειτουργίας τους, καθυστερώντας έτσι την επίτευξη του σημείου ισορροπίας, ώθησαν την Τράπεζα να προ

τείνει, ήδη από το 1994, ορισμένα ειδικά μέτρα, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των έργων αυτών, με 

τη δημιουργία της "Θυρίδας ΔΕΔ". 

Στο πλαίσιο της "θυρίδας" αυτής, η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να επιμηκύνει, πέραν των συνήθων ορίων, 

τη διάρκεια των δανείων της και της περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή του κεφαλαίου ή και των τό

κων, και να οργανώνει χρηματοδοτικά σχήματα ικανά να περιορίσουν τους κινδύνους που διατρέχουν οι 

διάφοροι συμμετέχοντες στο έργο φορείς (κυρίως, μέσω της παροχής διευκολύνσεων αναχρηματσδότησης, 

της χορήγησης προκαταβολικών χρηματοδοτήσεων και της σύναψης προκαταρκτικών χρηματοδοτικών 
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συμβάσεων-πλαισίων). Οι διευκολύνσεις που προσφέρει η "θυρίδα" έχουν χρησιμοποιηθεί για διαρκώς αυ

ξανόμενο αριθμό έργων (κυρίως υψηλής προτεραιότητας), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το βελγικό 

τμήμα του σιδηροδρόμου μεγάλης ταχύτητας TGV-PBKAL, η ζεύξη Λονδίνο-Σήραγγα της Μάγχης (CTRL), οι 

αερολιμένες Μιλάνου-Malpensa και Αθηνών-Σπάτων, ο αγωγός αερίου Μαγκρέμπ-Ευρώπη και η διασύνδεση 

αερίου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Βελγίου. 

Η Τράπεζα έχει υποστηρίξει ιδιαίτερα τις συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για έργα 

υποδομής στον τομέα των μεταφορών. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων στην κατηγορία αυτή περιλαμ

βάνονται η νέα γέφυρα στον Τάγο (Αιοοαβώνα), ο αερολιμένας Αθηνών, η ζεύξη μεγάλης ταχύτητας 

Λονδίνο-Σήραγγα της Μάγχης, η ζεύξη του Έρεοουν, η νέα σήραγγα κάτω από τον Έλβα, κοντά στο Αμ

βούργο, καθώς και πολυάριθμα τμήματα αυτοκινητόδρομων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Πορτογαλία. 

Lisboa 

Porto 

Παρεμβάσεις της ΕΤΕπ υπέρ των 

διευρωπαϊκών δικτύων και των 

οδικών και σιδηροδρομικών 

αξόνων στις όμορες χώρες 

1993-1998 

Χάραξη των διευρωπαϊκών 
δικτύων (ΔΕΔ) προτεραιότητας 

Τμήματα των ΔΕΔ αυτών για τα οποία 
έχει αναληφθεί δέσμευση 
χρηματοδότησης 

Άλλα έργα υποδομής και δίκτυα ευρωπαϊκ 
ενδιαφέροντας που έχουν χρηματοδοτηθι 

Οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

Τμήματα των αξόνων αυτών 
που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί 

Οδός/Σιδηρόδρομος 

Ηλεκτρική ενέργεια 

Αέριο 

• 

Αερολιμένας 

Σταθμός 
συνδυασμένων μεταφορών 

• 

i 

Λιμένας 

Διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας 

Εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων 

Ο νέος αερολιμένας των Αθηνών, 

στα Σπάτα 

σελ. 2 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Υ ΠΟΔΟΜΗ 
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Φυσικό και αστικό 

περιβάλλον 

1994-1998: 30,1 δισεκατομμύρια 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2 000 4000 6000 

Φυσικό περιβάλλον 

Αστικά περιβάλλον 

Συνολικά δάνεια 

1998-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

Φυσικό και αστικό περιβάλλον 

Η κοινοτική πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος και η σημαντική περιβαλλοντική ευρω

παϊκή νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση και επεξεργασία των υδάτων και των στε

ρεών αποβλήτων, αποτελούν, εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, τις βασικές κινητή

ριες δυνάμεις για τις επενδύσεις στο χώρο αυτό. Η αναγνώριση της προστασίας του 

περιβάλλοντος ως κοινοτικού στόχου από τη Συνθήκη του Αμστερνταμ ενισχύει ακόμη πε

ρισσότερο το ρόλο των κοινοτικών πρωτοβουλιών, όσον αφορά την προώθηση αειφόρου 

ανάπτυξης. 

Η ΕΤΕπ υποστηρίζει σημαντικά τις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ένωσης, όχι μόνο διατη

ρώντας ως μια από τις προτεραιότητές της τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων στο τομέα αυτό, 

αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση σε όλα τα επενδυτικά σχέδια 

που εξετάζει και χρηματοδοτεί. Η εφαρμογή των ισχυουσών περιβαλλοντικών προδιαγρα

φών και η λήψη των καταλληλότερων δυνατών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος απο

τελούν προϋπόθεση για τη χορήγηση κάθε δανείου της Τράπεζας. 

Επιπλέον, η ΕΤΕπ μπορεί να λειτουργεί ως καταλύτης για την προσέλκυση δημόσιων και 

ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο που ο 

ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει διαρκώς σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό και τη διαχεί

ριση διαφόρων κοινωφελών υπηρεσιών. 

Η σημαντική συμβολή της ΕΤΕπ στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης 

κατά τη δεκαετία του '90 αποδεικνύεται από την αύξηση και τη σταθεροποίηση σε σημα

ντικό ύψος, των σχετικών χορηγήσεών της. Το 1997, οι χορηγήσεις αυτές αντιπροσώπευαν 

το 6% περίπου του συνολικού ύψους των επενδύσεων για την επεξεργασία στερεών απο

βλήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στον τομέα του νερού το αντίστοιχο 

ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο (12%). 

Το Ψήφισμα για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

του Άμστερνταμ, θεωρεί την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος ως τομέα που περιέχει 

μια νέα οικονομική δυναμική και μπορεί να δημιουργήσει απασχόληση. Η ΕΤΕπ, ανταποκρι

νόμενη, επεξέτεινε μέσω του "Ειδικού Προγράμματος Δράσης του Άμστερνταμ" το πεδίο 

δραστηριότητάς της στον τομέα αυτό, όπου οι ανάγκες παραμένουν σημαντικές. 

Από το 1996, στο διαρθρωμένο διάλογο που διεξάγεται με τις υποψήφιες για προσχώρηση 

στην EE χώρες, συμπεριλαμβάνονται τα περιβαλλοντικά θέματα, με σκοπό την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προς τα κοινοτικά πρό

τυπα. Ο Προενταξιακός Μηχανισμός, που δημιούργησε η ΕΤΕπ το 1998, φιλοδοξεί να διευ

κολύνει την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου από τις χώρες αυτές, κυρίως μέσω της 

ισχυρής υποστήριξης των περιβαλλοντικών επενδύσεων. 

σελ. 24 



To 1998, το ύψος των ατομικών δανείων που χο

ρηγήθηκαν για περιβαλλοντικούς στόχους σταθε

ροποιήθηκε σε 4 369 εκατομμύρια, έναντι 5 743  

εκατομμυρίων το 1997, και αντιπροσώπευε το 26%  

του συνόλου των ατομικών δανείων. Στο ποσό 

αυτό πρέπει να πρσστεθούν 1 820 εκατομμύρια 

που χορηγήθηκαν υπό μορφή πιστώσεων από συνο

λικά δάνεια, κυρίως για μικρά αποχετευτικά και 

πολεοδομικά έργα. Το συνολικό ύψος των χρημα

τοδοτήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος ανέρ

χεται έτσι σε 6,2 δισεκατομμύρια, μέγεθος μειω

μένο σε σχέση με το εξαιρετικά υψηλό ποσό του 

1997, αλλά ανώτερο από το μέσον όρο της πε

ριόδου 1994-1996 (5,6 δισεκατομμύρια). 

Αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ φυσικού και 

αστικού περιβάλλοντος 

Η χρηματοδοτική δραστηριότητα για την αναβάθ

μιση του πλαισίου ζωής επηρεάστηκε από τη δρο

μολόγηση σημαντικών επενδύσεων για τη βελτίωση 

του αστικού περιβάλλοντος. Οι χρηματοδοτήσεις 

αντικατοπτρίζουν έτσι την προσπάθεια που κατα

βάλλεται για την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ 

φυσικού περιβάλλοντος [ύδατα, ατμόσφαιρα] - το

μέα στον οποίο διάφορα προγράμματα μεγάλης 

κλίμακας πλησιάζουν στη λήξη τους - και ποιό

τητας διαβίωσης στο αστικό περιβάλλον, όπου 

ζουν και εργάζονται δύο στους τρεις Ευρωπαίους. 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων πολεοδομικής ανά

πλασης επιταχύνθηκαν σημαντικά (1 277 εκατσμ-

μύρια το 1998, έναντι 771 εκατομμυρίων το 1997),  

κυρίως λόγω της αυξημένης σημασίας που τους 

δίνει το Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης του Άμστερ

νταμ. Η Τράπεζα χρηματοδότησε έργα σε διαρκώς 

περισσότερες πόλεις στο Μετζοτζιόρνο, τις Βαλεα

ρίδες και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και προ

γράμματα στο Βερολίνο, την Καρλσρούη, τη Στουτ

γάρδη, τη Βαρκελώνη, τη Φλωρεντία, το 

Άμστερνταμ και το Μάλμο. 

Οι χορηγήσεις για έργα αστικών μεταφορών παρέ

μειναν σε παρόμοιο επίπεδο (1 261 εκατομμύρια) 

με εκείνο του 1997. 

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που χρηματο

δοτήθηκαν, περιλαμβάνονταν τα μετρό της Μαδρί

της, της Λισσαβώνας και του Πόρτο, τα δίκτυα 

τραμ του Μονπελιέ, της Ορλεάνης και του Μπίρ-

μιγχαμ, και η παράκαμψη της Στοκχόλμης. 

Σταθεράς ρυθμάς χρηματοδοτήσεων για έργα 

διαχείρισης των υδάτων 

Τα έργα διαχείρισης λυμάτων και παροχής πόσιμου 

νερού απορρόφησαν το 20% των χρηματοδοτήσεων 

και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, δίκτυα συλλογής 

και επεξεργασίας λυμάτων στην Αυστρία, τη Γερ

μανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επεξεργασία αποβλήτων με συμπαραγωγή 

ενέργειας 

Έργα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, συνήθως 

σε συνδυασμό με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ

γειας και την ανάκτηση θερμότητας, χρηματοδοτή

θηκαν στην Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Γαλλία, Πορ

τογαλία και Σουηδία. 

Έργα για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης 

Δάνεια για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύ

πανσης χορηγήθηκαν σε βιομηχανικές μονάδες 

στην Αυστρία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, 

την Ιταλία, τη Σουηδία και τη Γερμανία, καθώς και 

σε ένα σταθμό αστικής θέρμανσης στο Göteborg  

(Σουηδία). 

Φυσικό και αστικό 

περιβάλλον (1998) 

(σε εκατομ. Ecu) 

Φυσικό περιβάλλον 

Προστασία και διαχείριση 
υδάτων 

Διαχείριση αποβλήτων 

Καταπολέμη^ της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Αστικά περιβάλλον 

Αστικές και προαστιακές 
μεταφορές 

Πολεοδομικά έργα 

Σύνολο ατομικών δανείων 

Συνολικά δάνεια 
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Ενεργειακοί στόχοι 

1994-1998: 15,1 δισεκατομμύριο 

Εγχώριοι πόροι 

Διαφοροποίηση των 
εισαγωγών 

Ορθολογική χρήση 
και διαχείριση 

Καλή διαχείριση της ενέργειας 

Οι τρεις κύριοι στόχοι προτεραιότητας της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

οποίοι καθορίστηκαν το 1995 στη Λευκή Βίβλο "Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Κοινό

τητα" και τους οποίους η Τράπεζα υποστηρίζει ενεργά με τις χρηματοδοτήσεις της, είναι οι ακόλου

θοι: ασφάλεια του εφοδιασμού, που επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των εγχώριων πόρων και τη 

διαφοροποίηση των εισαγωγών, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

μέσω της βελτίωσης του ενεργειακού ισοζυγίου, και συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών περιορι

σμών. 

Οι γενικοί αυτοί στόχοι απορρέουν από την ενεργειακή πολιτική που θεσπίστηκε από τη δεκαετία 

του 70 και αναπτύχθηκε με ένα σύνολο κοινοτικών οδηγιών και κατευθύνσεων, οι οποίες προωθούν 

το πνεύμα ανταγωνισμού, μέσω της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, 

την κατά το δυνατόν ευρύτερη χρήση καυσίμων και τεχνολογιών με χαμηλή ρυπαντικότητα και την 

υλοποίηση των ολοκληρωμένων ενεργειακών δικτύων. 

Ο κύριος στόχος της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης, που είναι η κατασκευή των διευρωπαϊκών 

δικτύων αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και η δημιουργία νέων συνδέσεων, τόσο μεταξύ των κρα

τών μελών όσο και με τις όμορες με την Ένωση χώρες, παραμένει, αναμφίβολα, στόχος προτεραιό

τητας, αλλά οι σχετικές επενδύσεις μειώνονται σε όγκο. Πράγματι, τα μεγάλα έργα προτεραιότητας 

και οι κύριες διασυνδέσεις, που αποτελούσαν προϋπόθεση για την απελευθέρωση της αγοράς και 

για την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, έχουν ουσιαστικά κατασκευαστεί. 

Το νέο Πρόγραμμα-πλαίσιο για τον ενεργειακό τομέα (1998-2002) ενισχύει το συντονισμό με τις 

πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται βάσει άλλων κοινοτικών πολιτικών και αποσκοπεί σε ισχυρότερη 

διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτό, τόσο με τις υπό ένταξη χώρες, όσο και στο πλαίσιο του ευρω-

μεσογειακού φόρουμ για την ενέργεια. 

Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ για ενεργειακές επενδύσεις κατά την τελευταία δεκαετία αντιπροσω

πεύουν κατά μέσον όρο το 5% σχεδόν των ετήσιων επενδύσεων του τομέα στο εσωτερικό της Ένω-

σης. Οι χορηγήσεις αυτές αφορούσαν κυρίως έργα που επελέγησαν για την τεχνική τους σύλληψη 

και για τη συμβολή τους στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στη δημιουργία διευρω

παϊκών δικτύων. 

Το 1998 τα ατομικά δάνεια ανήλθαν σε 2 148 εκα

τομμύρια - ύψος παραπλήσιο με εκείνο της προη

γούμενης οικονομικής χρήσής (2 429 εκατομμύ

ρια). 

Ορθολογική χρήση της ενέργειας: σταθερός 

στόχος των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ 

Οι χορηγήσεις για την προαγωγή της ορθολογικής 

χρήσης της ενέργειας παρέμειναν σε επίπεδο πα

ραπλήσιο με εκείνο του 1997. 

Κατά κύριο λόγο αφορούσαν έργα στον ενεργειακό 

τομέα αυτό καθαυτό: σταθμούς ηλεκτροπαραγω

γής συνδυασμένου κύκλου (Αυστρία, Γερμανία, Δα

νία, Γαλλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία), 

έργα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (κυρίως στην 

Ισπανία, τη Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 

Ελλάδα και τη Σουηδία), δίκτυα διανομής θερμό

τητας (Γερμανία και Σουηδία). Επιπλέον, χρηματο

δοτήθηκαν δύο έργα στον τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας: ένα αιολικό πάρκο στην Ιταλία 
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Χορηγήσεις της ΕΤΕπ υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν ως στόχο την προαγωγή της 

χρήσης ασφαλών, οικονομικών και φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών πόρων. Παρά τις πρωτοβουλίες 

που αναλήφθηκαν σε κοινοτικό επίπεδο από τη δεκαετία του '80, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύ

πτουν ακόμη σήμερα λιγότερο από το 6% των ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στη Λευκή Βίβλο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που εκδόθηκε το 1997, παρουσιάζεται η κοινοτική πο

λιτική και καθορίζεται η στρατηγική για το διπλασιασμό του μεριδίου των πηγών αυτών στην ενεργειακή κα

τανάλωση έως το έτος 2010. Η ΕΤΕπ, η οποία διαθέτει μακρά εμπειρία στη χρηματοδότηση επενδύσεων στον 

ενεργειακό τομέα, είναι πρόθυμη να παράσχει περαιτέρω υποστήριξη για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, 

στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας για καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και προώθηση αειφόρου ανά

πτυξης, που ήταν το αντικείμενο της Διάσκεψης του Κιότο. 

Κατά την περίοδο 1994-1998, η ΕΤΕπ υπέγραψε στο εσωτερικό της Ένωσης συμβάσεις ατομικών δανείων συνο

λικού ύψους 770 εκατομμυρίων, για την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα υδροηλεκτρικά 

έργα κατέχουν με απόσταση την πρώτη θέση (88%), ακολουθούμενα από την αιολική ενέργεια (8%) και τη γεω

θερμική ενέργεια (4%). Μεταξύ των χρηματοδοτηθέντων έργων περιλαμβάνονται υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην 

Ιταλία, Αυστρία, Σουηδία, Ισπανία, Φινλανδία και Ελλάδα, και αιολικά πάρκα στην Ισπανία και Ιταλία. 

Παράλληλα, η ΕΤΕπ υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας μέσω των συνολικών δανείων της. Οι 

πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί με τον τρόπο αυτό από το 1994 για εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, ανέρχονται συνολικά σε 180 εκατομμύρια. Στην Ιταλία έχουν χορηγηθεί 40 εκατομμύρια για μι

κρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Στην Ισπανία, 79 εκατομμύρια έχουν συμβάλει στη χρηματοδότηση μι

κρών έργων στον υδροηλεκτρικό τομέα και στους τομείς της ενέργειας από βιομάζα και της αιολικής ενέρ

γειας. Στη Γερμανία, 28 εκατομμύρια έχουν χορηγηθεί από συνολικά δάνεια για αιολικά πάρκα και 

εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας. Τέλος, 7 εκατομμύρια έχουν διατεθεί για την παραγωγή καυσίμων με 

βάση το ξύλο στη Φινλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που χρησι

μοποιούν ξύλο ή βιομάζα στη Σουηδία και στις Κάτω Χώρες. 

(Ιό εκατομμύρια) και ένα γεωθερμικό πρόγραμμα 

στην Ισλανδία (32 εκατομμύρια). 

Στο βιομηχανικό τομέα χρηματοδοτήθηκαν ενερ

γειακές επενδύσεις σε χημικές μονάδες στο Ηνω

μένο Βασίλειο και τη Σουηδία, και σε σιδηρουργι

κές μονάδες στην Αυστρία. 

Μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό χάρη 

στην αξιοποίηση των εγχώριων πόρων 

Για την αξιοποίηση των εγχώριων πόρων χρηματο

δοτήθηκαν το 1998 υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην 

Αυστρία και την Ιταλία και εγκαταστάσεις παραγω

γής υδρογονανθράκων στο βρετανικό τομέα της 

Βόρειας Θάλασσας και στην Ιταλία. 

Διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού 

Οι χρηματοδοτήσεις υπέρ της διαφοροποίησης των 

εισαγωγών προωθούν τη χρήση του φυσικού αερίου, 

ως πηγής ενέργειας που έχει χαμηλή ρυπαντικότητα 

και αφθονεί σε πλησίον της Ένωσης περιοχές. 

Το 1998 χορηγήθηκαν δάνεια για τη συνέχιση των 

προγραμμάτων εισαγωγής και διανομής αλγερινού 

αερίου στο Βέλγιο, την Πορτογαλία, τη Γερμανία 

και την Ελλάδα. 

οελ. 27 

Ενεργειακοί στόχοι (1998) 

(εκατομ. Ecu) 

Εγχώριοι πόροι 326 
Υδρογονάνθρακες 188 
Υδροηλεκτρική ενέργεια 138 
Διαφοροποίηση των 

443 εισαγωγών 443 
Φυσικό αέριο 443 
Ορθολογική διαχείριση 

1 379 και χρήση 1 379 
στον ενεργειακό τομέα 1 147 
στο βιομηχανικό τομέα 232 

Σύνολο 2 148 

ΚΑΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 



Εδώ και 30 χρόνια η ΕΤΕπ 
χρηματοδοτεί επενδύσεις μικρού μεγέθους 

Από το 1994, έχουν 

χορηγηθεί περισσότερα από 

11,6 δισεκατομμύρια, υπέρ 

49 000 επενδύσεων MME 

I 998 - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

Για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους, τις οποίες, για λόγους αποτελεσμα

τικότητας, δεν θα ήταν δυνατό να χρηματοδοτήσει με "ατομικά" δάνεια, η ΕΤΕπ έχει δημιουργήσει από το 

1968 ένα αποκεντρωτικό μηχανισμό έμμεσης χρηματοδότησης: τα "συνολικά δάνεια". Τα δάνεια αυτά απο

τελούν είδος ορίων πιστώσεων, που η ΕΤΕπ ανοίγει σε μεσολαβούντες χρηματοδοτικούς φορείς με τους 

οποίους συνεργάζεται και οι οποίοι χρησιμοποιούν το προϊόν των συνολικών δανείων σε συμφωνία με την 

Τράπεζα και με βάση τα οικονομικά, τεχνικά και χρηματοδοτικά κριτήριά της. Η ΕΤΕπ διευρύνει διαρκώς τη 

συνεργασία της με το τραπεζικό σύστημα, και σήμερα διατηρεί σχέσεις με 150 περίπου ενδιάμεσους φορείς 

(χρηματοδοτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες). 

Τα συνολικά δάνεια προβλέπονταν αρχικά μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) των περιοχών που 

λαμβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης. Σταδιακά, όμως, το πεδίο εφαρμογής 

τους διευρύνθηκε, προσαρμοζόμενο στην εξέλιξη των αναγκών των επιχειρήσεων και των κοινοτικών και 

εθνικών οικονομικών πολιτικών. 

Διεύρυνση των κριτηρίων επιλογής 

Σχηματικά, οι διαδοχικές διευρύνσεις του πεδίου εφαρμογής των συνολικών δανείων μπορούν να συνοψι

σθούν ως εξής: 

1968: επενδύσεις MME στις ζώνες περιφερειακής ανάπτυξης, 

1979: έργα υποδομής μικρής και μεσαίας κλίμακας, 

1980: επενδύσεις που προάγουν την ορθολογική χρήση της ενέργειας, 

1985: επενδύσεις που συμβάλλουν στην εφαρμογή ή την ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας, 

1986: επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, 

1987: επενδύσεις MME στο σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

1995: επενδύσεις MME στους τομείς του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών προς ιδιώτες, 

1997: στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Δράσης του Άμστερνταμ, επενδύσεις στους τομείς της παι

δείας και της υγείας. 

Σύμφωνα με τα κριτήρια της Τράπεζας, ως MME νοούνται οι επιχειρήσεις που το προσωπικό τους δεν υπερ

βαίνει τα 500 άτομα και οι καθαρές ακινητοποιήσεις τους ανέρχονται σε 75 εκατομ. Ecu κατ' ανώτατο όριο 

πριν από την πραγματοποίηση των επενδύσεων. Το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων που μπορούν να χρη

ματοδοτηθούν με πιστώσεις από συνολικά δάνεια είναι 40 000 Ecu και το ελάχιστο ύψος της πίστωσης 

20 000. Τα αντίστοιχα ανώτατα όρια είναι 25 εκατομμύρια και 12,5 εκατομμύρια. 

Διεύρυνση του φάσματος των χρηματοδοτικών μέσων 

Για να συμπληρώσει αυτές τις διευρύνσεις, που αφορούν τη γεωγραφική θέση και την επιλεξιμότητα, η 

ΕΤΕπ έθεσε σε εφαρμογή από το 1997, με ορισμένους από τους καταξιωμένους εταίρους της, μια νέα προ

σέγγιση: τη χρηματοδότηση βάσει χαρτοφυλακίου. 

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται, όχι πλέον με βάση τα επιμέρους σχέδια, αλλά με βάση 

το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Οι πρώτες πράξεις συνομολο

γήθηκαν το 1997, για τη χρηματοδότηση μικρών έργων υποδομής πραγματοποιούμενων από φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης (608 εκατομμύρια). Το 1998 υπεγράφησαν 4 πράξεις, συνολικού ύψους 1 640 εκατομμυρίων, 

με 3 διαφορετικούς εταίρους, για τη χρηματοδότηση μικρών έργων υποδομής καθώς και μικρομεσαίων επι

χειρήσεων (MME). 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αφού διαθέσουν το σύνολο του ποσού του δανείου, παρουσιάζουν στην 

ΕΤΕπ την κατανομή της δραστηριάτητάς τους με βάση τα χρηματοδοτικά κριτήρια της Τράπεζας. Για τις 

πράξεις αυτού του τύπου δεν απαιτείται πλέον υποβολή αναφοράς για κάθε επιμέρους πίστωση που χο-
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ρηγείται. Αυτή η προσέγγιση, βάσει χαρτοφυλακίου, απλοποιεί σημαντικά τις διαδικασίες διαχείρισης των 

συνολικών δανείων, τόσο για το ίδρυμα εταίρο, όσο και για την ΕΤΕπ. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Δράσης του Άμστερνταμ (ΕΠΔΑ), η ΕΤΕπ έθεσε σε 

εφαρμσγή, από κοινού με τον τραπεζικό τομέα, μια "Θυρίδα MME". Οι πράξεις στο πλαίσιο της "θυρίδας" 

αυτής περιλαμβάνουν καταμερισμό των κινδύνων και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη μηχανισμών παροχής 

επιχειρηματικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και τα

χείας ανάπτυξης. Έως το τέλος του 1998 είχαν υπογραφεί πράξεις συνολικού ύψους 393 εκατομμυρίων (εκ 

των οποίων 125 εκατομμύρια για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για τις Τεχνολογίες) σε 10 χώρες (βλ. κεφάλαιο 

σχετικά με το ΕΠΔΑ, σελ. 16). 

Από το 1994; 49 200 επενδύσεις MME και 11 100 έργα υποδομής τοπικής κλίμακας 

Κατά την τελευταία πενταετία, τα συνολικά δάνεια έχουν αυξηθεί, τόσο σε όγκο όσο και ως ποσοστό της 

δραστηριότητας της ΕΤΕπ - από 3 946 εκατομμύρια και 22% το 1994, σε 8 266 εκατομμύρια και 33% το 1998.  

Συνολικά, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει κατά τα τελευταία πέντε έτη 29,2 δισεκατομμύρια στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα μέσω των οποίων διοχετεύονται τα δάνεια αυτά. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν παράσχει οι ενδιάμεσοι αυτοί φορείς, οι πιστώσεις πσυ χορηγή

θηκαν κατά την τελευταία πενταετία από κλασικά συνολικά δάνειο αφορούσαν κατά 11,6 δισεκατομμύρια 

επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά 9,2 δισεκατομμύρια έργα υποδομής μικρής κλίμακας 

και κατά 800 εκατομμύρια επενδύσεις στους τομείς της παιδείας και της υγείας. Στα ποσά αυτά δεν λαμ

βάνονται υπόψη τα συνολικά δάνεια που χορηγήθηκαν βάσει χαρτοφυλακίου και οι πράξεις με καταμερισμό 

των κινδύνων στο πλαίσιο του ΕΠΔΑ. Ορισμένα δάνεια, που δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί, μπορούν να χρη

σιμοποιηθούν για τη χορήγηση περαιτέρω πιστώσεων σε επόμενες οικονομικές χρήσεις. 

Στους παραγωγικούς κλάδους χρηματοδοτήθηκαν περισσότερες από 49 000 επενδύσεις MME, με πιστώσεις 

συνολικού ύψους 11,6 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων 8 δισεκατομμύρια αφορούσαν σχέδια επενδύσεων 

στη βιομηχανία, ενώ 3,6 δισεκατομμύρια κατευθύνθηκαν στον τομέα των υπηρεσιών, και ιδίως του τουρι

σμού. Το μέσο ύψος των πιστώσεων αυτών ανέρχεται σε 0,24 εκατομμύρισ. Από την εξέταση των MME που 

χρηματοδοτήθηκαν, διαπιστώνεται υπεροχή των μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεων, δεδομένου ότι οι επι

χειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους απορρόφησαν το 85% του συνόλου των πι

στώσεων. 

Χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 9,2 δισεκατομμυρίων χορηγήθηκαν για 11 000 περίπου έργα υποδομής 

μικρής κλίμακας πραγματοποιούμενα από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή από αναδόχους. Από το 

ανωτέρω ποσό, 4 δισεκατομμύρια διατέθηκαν για 5 700 εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων και 

επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων, 2,2 δισεκατομμύρια 

για 2 800 μικρά έργα στον τομέα των μεταφορών (κυρίως 

κατασκευή τοπικών και περιφερειακών οδών), 1,7 δισεκα

τομμύριο για περισσότερα από 1 600 έργα αστικής οδο

ποιίας και πολεοδομίας, και 850 εκατομμύρια περίπου για 

520 μικρές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και δίκτυα δια

νομής φυσικού αερίου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 70% του συνολικού ύψους των 

χρηματοδοτήσεων αυτών αφορούσε επενδύσεις στις λι

γότερο ευνοημένες περιοχές. 

Συνολικά δάνεια στο εσωτερικό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1994 - 1998: 29,2 δισεκατομμύρια 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

4000 8000 

Κλασσικά συνολικά δάνεια 

Συνολικά δάνεια 
βάσει χαρτοφυλακίου 

"θυρίδα MME" του ΕΠΔΑ 
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Ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Οι κοινοτικές πολιτικές αποσκοπούν, κυρίως, στη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου για την ενί

σχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, που αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση του βιοτι

κού επιπέδου και εγγυάται μια οικονομική ανάπτυξη συνοδευόμενη από τη δημιουργία σταθερών 

θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Τράπεζα συμβάλλει εδώ και πολλά χρόνια, με τα ατομικά δάνεια που χορηγεί, στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο. Η υποστήριξη σημαντικών 

βιομηχανικών επενδύσεων από την ΕΤΕπ εντάσσεται στο πλαίσιο των βιομηχανικών στόχων της 

Ένωσης, που είναι, κυρίως, η διαρθρωτική προσαρμογή και η ενίσχυση της παραγωγικότητας των 

περιοχών που υστερούν αναπτυξιακά, η προώθηση της προηγμένης τεχνολογίας στους τομείς με 

υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, η ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογίας στους τομείς που έχουν 

φθάσει σε στάδιο ωρίμανσης, και η βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου. 

Το 1998, οι διάφορες κοινοτικές πολιτικές κινητοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν περιβάλλον ευ

νοϊκό για την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και την απασχόληση. 

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ αποσκοπεί, επίσης, στην προώθηση της ανάπτυξης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (MME) μέσω των συνολικών δανείων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βιέννης υπο

γράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της προσπάθειας αυτής, τονίζοντας παράλληλα ότι οι επενδύσεις 

αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ότι, με το σκεπτικό 

αυτό, τα μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις πρέπει να συμπλη

ρωθούν, για τις καινοτόμους MME, με την ανάπτυξη της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων σε πα

νευρωπαϊκή κλίμακα. 

Στο πλαίσιο του ΕΠΔΑ, και κυρίως της "Θυρίδας MME", η ΕΤΕπ, συνεργαζόμενη στενά με τον τρα

πεζικό τομέα και προσαρμόζοντας τις δραστηριότητές της στις τοπικές αγορές και ανάγκες, υπο

στηρίζει την ανάπτυξη της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων υπέρ των MME στο σύνολο της 

Ένωσης (βλ. σελ. 16). 

Ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 

Το 1998, τα ατομικά δάνεια που χορηγήθηκαν για 

την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 

της κοινοτικής βιομηχανίας, ανήλθαν σε 1 280 εκα

τομμύρια, επανερχόμενα στο επίπεδο του έτους 

1996, ύστερα από τη σημαντική αύξηση που είχαν 

σημειώσει το 1997. 

Ευρύ φάσμα κλάδων 

Οι χρηματοδοτήσεις αφορούσαν ευρύ φάσμα επεν

δύσεων, σε 8 χώρες μέλη της Ένωσης: χημική βιο

μηχανία στη Δανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βα

σίλειο, παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία, τη 

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία, αε

ροναυπηγική βιομηχανία στο Ηνωμένο Βασίλειο, πα

ραγωγή ηλεκτρονικού υλικού στη Γαλλία και Γερμα

νία, και παραγωγή οικιακών συσκευών στην Ιταλία. 

Η Τράπεζα χρηματοδότησε, επίσης, την ανάπτυξη 

του προωστικού μηχανισμού του ευρωπαϊκού πυ

ραύλου Ariane 5. 

Τέλος, στην Αυστρία χρηματοδοτήθηκε ένα πρό

γραμμα έρευνας και ανάπτυξης, και στο Βερολίνο 

η επέκταση της εμπορικής έκθεσης, χάρη στην 

οποία θα ενισχυθεί η προβολή της ευρωπαϊκής βιο

μηχανίας. 

σελ. 3θ 



Χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων 

Εδώ και 30 χρόνια, η υποστήριξη των δραστηριο

τήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME) απο

τελεί μια από τις προτεραιότητες της ΕΤΕπ, Οι μι

κρομεσαίες επιχειρήσεις, των οπσίων ο αριθμός 

στην Ευρώπη υπερβαίνει τα 18,5 εκατσμμύρια, 

αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των ιδιωτι

κών επιχειρήσεων και αποτελούν, ως εκ τούτου, τη 

ραχοκοκκαλιά της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Η 

σημασία τους, συνεπώς, είναι κεφαλαιώδης. 

Οι MME: πηγή απασχόλησης 

Στην Ευρώπη, κατά την περίοδο 1995-1998, οι μι

κρομεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 

100 εργαζομένων δημιούργησαν κατά μέσσν όρο 

260 000 περίπου νέες θέσεις απασχόλησης ετη

σίως. Οι θέσεις αυτές δημιουργήθηκαν κυρίως από 

ταχέως αναπτυσσόμενες μικρές επιχειρήσεις, των 

οποίων η ανάπτυξη εξαρτάται, πριν από όλα, από 

τη διαθεσιμότητα ιδίων κεφαλαίων και από την 

πρόσβαση σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις. Η 

ΕΤΕπ, για να διευκολύνει την πρόσβαση των MME  

σε επιχειρηματικά κεφάλαια σε επίπεδο Ευρω

παϊκής Ένωσης, δημιούργησε τη "Θυρίδα MME"  

του Ειδικού Προγράμματος Δράσης του Αμστερ

νταμ (βλ. σελ. 16). 

Παράλληλα, η Τράπεζα χρηματοδοτεί επίσης τις 

MME μέσω των παραδοσιακών συνολικών δανείων 

της, τα οποία διοχετεύονται μέσω χρηματοπιστω

τικών ιδρυμάτων εταίρων της ΕΤΕπ (βλ. κείμενο σε 

πλαίσιο, σελ. 28 και 29). Το 1998, με βάση τα στοι

χεία που παρέσχον τα ενδιάμεσα χρηματοπιστω

τικά ιδρύματα, υπολογίζεται ότι χρηματοδοτήθηκαν 

8 500 MME με πιστώσεις συνολικού ύψους 2 400  

εκατομμυρίων. Τα 70% των MME αυτών βρίσκονται 

σε ζώνες περιφερειακής ανάπτυξης. 

Η κατανομή κατά οικονομικό τομέα των πιστώσεων 

που χορηγήθηκαν από κλασσικά συνολικά δάνεια την 

περίοδο 1994-1998, αφήνει να διαφανεί η σημαντική 

συνεισφορά της Τράπεζας στον κλάδο των μηχανών 

και των μεταλλικών αντικειμένων, ο οποίος απορρό

φησε σχεδόν το 15% του συνολικού ύψους των χρη

ματοδοτήσεων. Οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 

απορρόφησαν το 13%, ακολουθούμενες από την πα

ραγωγή ειδών διατροφής (11%), τους κλάδους του 

χάρτου και των εκτυπώσεων (8%) και τον τομέα του 

τουρισμού (7%). Η κατανομή με βάση τις επενδύσεις 

που χρηματοδοτήθηκαν, δείχνει αριθμητική υπεροχή 

των επενδύσεων στον κλάδο των υπηρεσιών προς 

επιχειρήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν το 1/4 του συν

όλου (28%), ακολουθούμενες από τις επενδύσεις 

στον κλάδο των μηχανικών αντικειμένων (15%) και τα 

έργα πολιτικού μηχανικού (10%). 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Πιστώσεις χορηγηθείσες οπό εκκρεμή κλασσικά συνολικά δάνεια 
(σε εκατομ. ευρώ| 

1998 1994-1998 
Σύνολο Σύνολο 

Αριθμός Ποσό Αριθμός Ποσό 

Βέλγιο 467 201 2 259 1 062 
Δανία 58 17 1 075 224 
Γερμανία 1 119 430 3 761 1 882 
Ελλάς 31 38 101 141 
Ισπανία 89 140 3 085 769 
Γαλλία 4513 286 27 968 1 987 
Ιρλανδία 14 7 507 116 
Ιταλία 753 612 4 275 3 399 
Λουξεμβούργο 4 3 
Αυστρία 76 113 446 385 
Κάτω Χώρες 115 42 295 139 
Πορτογαλία 103 72 306 139 
Φινλανδία 15 28 84 57 
Σουηδία 56 16 
Ηνωμένο Βασίλειο 1 111 391 4 993 1 31 9 

Σύνολο 8 464 2 377 49 215 11 639 

σελ. 31 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ ΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Κ ΑΙ MME 



Προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις στις χώρες 

που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ένωση 
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Στήριξη των πολιτικών 
συνεργασίας με τρίτες χώρες 

Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΈΤΕπ εφαρμόζει το χρηματοδοτικό σκέλος των συμ

φωνιών που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών παροχής βοή

θειας και συνεργασίας. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα υποστηρίζει επενδύσεις για την προ

σέγγιση των οικονομιών της Κύπρου και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης - που είναι υποψήφιες για ένταξη - με τις οικονομίες των χωρών της Ευρω

παϊκής Ένωσης, συμβάλλει στην ενίσχυση της Έυρωμεσσγειακής Εταιρικής Σχέσης, 

στην ανάπτυξη των 71 χωρών ΑΚΈ και των 20 υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ), 

και στην οικονομική πρόοδο της Νότιας Αφρικής, και προωθεί τη βιομηχανική συνερ

γασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ασία και τη Λατινική Αμερική. 

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσονται στσ πλαίσια των 

γενικών πολιτικών συμφωνιών, που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες ή ομάδες χωρών. Οι 

συμφωνίες αυτές έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής και καλύπτουν θέματα εμπορικά, κοινωνικά και 

γενικής πολιτικής. Περιλαμβάνουν, επίσης, χρηματοδοτικές ρήτρες, που αποτελούν την πρα

κτική έκφραση των κοινοτικών πολιτικών παροχής βοήθειας και συνεργασίας υπέρ της ανάπτυ

ξης, οι οποίες εφαρμόζονται με τη συνεργασία της ΕΤΕπ και βάσει χρηματσδοτικών εντολών 

που της ανατίθενται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή - στην περίπτωση των χωρών της Αφρικής, 

της Καραϊβικής και του Ειρηνικού - συλλογικά από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

χρηματοδοτικές αυτές εντολές αποσκοπούν στη στήριξη των πσλιτικών της Ένωσης έναντι των 

χωρών εταίρων της και αναθέτουν στην ΕΤΕπ την ευθύνη για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση 

των επενδυτικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν. Οι χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο των εντο

λών αυτών στηρίζονται από ένα σύστημα συνολικών εγγυήσεων, που προορίζονται για την κά

λυψη των κινδύνων τους οποίους ενέχουν οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες στις εν λόγω χώ-

ρες. 

Στο πλαίσιο ορισμένων εντολών παρέχονται, από τους προϋπολογισμούς της Ένωσης ή των 

κρατών μελών, επιδοτήσεις επιτοκίου επί των δανείων της ΕΤΕπ ή των χρηματοδοτήσεων με 

επισφαλή κεφάλαια, που διαχειρίζεται και χορηγεί απευθείας η Τράπεζα. 

Ύστερα από τις αποφάσεις που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου, το Δεκέμ

βριο 1997, η διαδικασία ένταξης για τις 11 υποψήφιες χώρες ξεκίνησε το Μάρτιο 1998 και άρ

χισαν σχετικές διαπραγματεύσεις με την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχική Δη

μοκρατία, τη Σλοβενία και την Κύπρο. Παράλληλα, συνήφθησαν οι "εταιρικές σχέσεις για την 

προσχώρηση" - στις οποίες βασίζεται η ενισχυμένη προενταξιακή στρατηγική που καθορίστηκε 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με στόχο να εντάξει σε ένα ενιαίο πλαίσιο όλες τις μορφές ενι

σχύσεων προς τις υποψήφιες χώρες - και καθορίστηκαν τα μέσα για την ενίσχυση της προεντα-

ξιακής βοήθειας. 

Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν το 1998 σε συνολικό ύψος 

4 410 εκατομμυρίων, εκ των οποίων 4 052 εκατομμύρια χορηγήθηκαν υπό μορφή δανείων από 

τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 358 εκατομμύρια υπό μορφή συνδρομών με επισφαλή κε

φάλαια από πόρους προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών. 

Στον πίνακα Η, σελ. 127, παρουσιάζονται λεπτομερώς οι συμβάσεις, τα χρηματοδοτικά πρωτό

κολλα και οι αποφάσεις που διέπουν τη δραστηριότητα της Τράπεζας έξω από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Η ΕΤΕπ εφαρμόζει το 

χρηματοδοτικό σκέλος 

των συμφωνιών που 

συνάπτονται στο 

πλαίσιο των πολιτικών 

παροχής βοήθειας 

και συνεργασίας 

Ανάπτυξη των αστικών 

μεταφορών στο Szeged,  

Ουγγαρία 

σελ. 33 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 



Χώρες υποψήφιες για ένταξη 

1994-1998: 7 δισεκατομμύρια 

1998 

1997 

1995 

1995 

1994 

2375 

1 541 

1 156 

981 

986 

Κατανομή κατά τομέα 

1994-1998 

Συνολικά δάνεια 

Βιομηχανία 

Μεταφορές, 
τηλεπικοινωνίες 

Περιβάλλον 

Χώρες υποψήφιες για ένταξη 

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας στις υπό ένταξη χώρες διέπονται, κατ' αρχάς, από τη γενική 

χρηματοδοτική εντολή που καλύπτει την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στο πλαίσιο της 

οποίας προβλέπονται, για το σύνολο των χωρών της περιοχής, δάνεια ύψους 3 520 εκατομμυ

ρίων για την περίοδο από τις 31 Ιανουαρίου 1997 έως τις 31 Ιανουαρίου 2000. Όσον αφορά 

την Κύπρο, οι δραστηριότητες εντάσσονται στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέ

σης, η οποία καλύπτει την ίδια περίοδο. 

Επιπλέον, από τον Ιανουάριο 1998, η Τράπεζα, για να συνεισφέρει στην ενισχυμένη προενταξιακή 

στρατηγική που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο 1997 και με την έναρξη 

των διαπραγματεύσεων ένταξης, έθεσε σε εφαρμογή τον Προενταξιακό Χρηματοδοτικό Μηχανι

σμό της, ο οποίος χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τους ιδίους πόρους της και λειτουργεί χω

ρίς εγγυητική κάλυψη από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό το πακέτο επιπρόσθετων χρηματο

δοτήσεων, συνολικού ύψους 3 500 εκατομμυρίων, επιτρέπει στην ΕΤΕπ να στηρίξει δυναμικά τις 

προσπάθειες του συνόλου των υποψηφίων για ένταξη χωρών, ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία 

του περιβάλλοντος, την επέκταση των δικτύων επικοινωνιών και ενέργειας (συμπεριλαμβανο

μένων των διευρωπαϊκών δικτύων), την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και την περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

Μέσω της παράλληλης διαχείρισης της χρηματοδοτικής εντολής και του προενταξιακού μηχα

νισμού η Τράπεζα είναι σε θέση να χρηματοδοτεί, χωρίς διάκριση, επενδύσεις σε όλες τις 

χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των τραπεζικών και των δημοσιονομι

κών πόρων, η Τράπεζα αναπτύσσει τις δραστηριότητές της σε στενή συνεργασία και συνεργία 

με το πρόγραμμα PHARE, Επιπλέον, συνεργάζεται στενά με τους λοιπούς πολυμερείς χρηματο

δοτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και κυρίως με την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) και με την Παγκόσμια Τράπεζα. 

Αύξηση της δραστηριότητας άνω του 50% 

Η συνδυασμένη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων 

στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής εντολής και του 

προενταξιακού μηχανισμού επέτρεψε το 1998 την 

αύξηση της δραστηριότητας της Τράπεζας κατά 

περισσότερο από 54% έναντι του 1997. Οι χορηγή

σεις ανήλθαν σε 2 375 εκατομμύρια, έναντι 1 541 
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εκατομμυρίων το 1997. Επί του συνόλου αυτού, 

1 370 εκατομμύρια προήλθαν από πόρους διαθέσι

μους στο πλαίσιο του προενταξιακού μηχανισμού, 

ενώ 1 005 εκατομμύρια χορηγήθηκαν βάσει εντο

λής. 

Προτεραιότητα στα έργα υποδομής για τις 

επικοινωνίες 

Η κατανομή των χορηγήσεων κατά τσμέα αφήνει 

να διαφανεί η προτεραιάτητα που δίνει η ΕΤΕπ 

στον εκσυγχρονισμά και την επέκταση της οδικής 

και σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και των τη

λεπικοινωνιών στην Κεντρική και Ανατολική Ευ

ρώπη, όπου αποτελούν προϋπόθεση, τόσο για την 

οικονομική πρόοδο των χωρών της περιοχής, όσο 

και για την επιτυχή ένταξή τους στην Ένωση, 



κύρια έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από 
την ΕΤΕπ από το 1990 

Από το 1990, οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ στην Κύπρο και στις 10 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευ

ρώπης, που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέρχονται συνολικά σε 8,8 δισεκατομ

μύρια, εκ των οποίων 1,4 δισεκατομμύριο χορηγήθηκε στο πλαίσιο του επιπρόσθετου, προενταξιακού μη

χανισμού που δημιούργησε η ΕΤΕπ στις αρχές του 1998. Επί του συνόλου αυτού, 5,2 δισεκατομμύρια 

διατέθηκαν για την αναβάθμιση της υποδομής μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, η οποία ενισχύει τους ορ

γανικούς δεσμούς με την Ένωση και θέτει τις βάσεις για επιτυχή ανάπτυξη και οικονομική ολοκλήρωση. 

Ο ενεργειακός τομέας απορρόφησε 1,2 δισεκατομμύριο, κυρίως για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση 

των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Για έργα διαχείρισης των 

υδάτων και επεξεργασίας αποβλήτων χορηγήθηκαν περισσότερα από 780 εκατομμύρια, εκ των οποίων 

72 εκατομμύρια στην Κύπρο. 

Μέσω συνολικών δανείων ύψους άνω του 1,1 δισεκατομμυρίου (από το οποίο 134 εκατομμύρια χορηγή

θηκαν στην Κύπρο) χρηματοδοτήθηκαν επενδύσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας πραγματοποιούμενες από 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, σε μικρότερο βαθμό, έργα υποδομής πραγματοποιούμενα από φορείς το

πικής αυτοδιοίκησης. Ο τομέας της παραγωγής απορρόφησε κατά την ίδια περίοδο ατομικά δάνεια συν

ολικού ύψους άνω των 520 εκατομμυρίων. 
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^ Διαχείριση υδάτων 
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Χ Βιομηχανία 

Ανοικοδόμηση μετά από 
πλημμύρες 
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Χώρες υποψήφιες για ένταξη: 

χορηγήσεις κατά το 1998 

(σε εκατομ. Ecu] 

Πολωνία 715 

Ρουμανία 435 

Ουγγαρία 375 
Τσεχική Δημοκρατία 270 

Βουλγαρία 225 
Σλοβενία 140 

Σλοβακική Δημοκρατία 51 

Λεττονία 44 

Λιθουανία 40 

Κεντρική και Ανατολική 
2 295 Ευρώπη 2 295 

Κύπρος 80 

Υποψήφιες χώρες * 2 375 

" εκ των οποίων 1 370 εκατομμύρια στο 

πλαίσιο του Προενταξιακού Μηχανισμού 

Δάνεια συνολικού ύψους 1 399 εκατομμυρίων χο

ρηγήθηκαν για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρο

μικών συνδέσεων στην Ουγγαρία, τη Λεττονία και 

τη Ρουμανία, και για τη χρηματοδότηση σημαντι

κών έργων βελτίωσης της οδικής υποδομής στη 

Βουλγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρα

τία, Ρουμανία και Σλοβενία, ενώ ένα δάνειο ύψους 

150 εκατομμυρίων χορηγήθηκε για τη δημιουργία 

ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην Πολωνία. 

Για έργα αστικών μεταφορών στη Βουδαπέστη και 

την Κρακοβία, καθώς και για πολεοδομικό έργα 

στην Katowice χορηγήθηκαν συνολικό 205 εκατομ

μύρια. Τέλος, ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 

συνδυασμένου κύκλου στη Σλοβακική Δημοκρατία 

χρηματοδοτήθηκε με ένα ατομικό δάνειο ύψους 

51 εκατομμυρίων (βλ. κατάλογο των χορηγήσεων, 

σελ. 112, και πίνακα I, σελ. 128). 

Στήριξη των παραγωγικών τομέων 

Στους παραγωγικούς κλάδους χορηγήθηκαν 

465 εκατομμύρια, εκ των οποίων 365 εκατομμύρια 

υπό μορφή ατομικών δανείων για μια μονάδα πα

ραγωγής κινητήρων ντίζελ και μια μονάδα διαχω

ρισμού και υγροποίησής αέρα στήν Πολωνία, μια 

μονάδα επεξεργασίας χαλκού στη Βουλγαρία και 

ένα νέο διυλιστήριο στήν Ουγγαρία. 

Η στρατηγική της Τράπεζας αποσκοπεί, επίσης, 

στην υποστήριξη των άμεσων ξένων επενδύσεων, 

για την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και 

της ικανότητας των χωρών αυτών να ενταχθούν 

στον καταμερισμό της εργασίας στην Ευρώπη. 

Προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη των μι

κρομεσαίων επιχειρήσεων η ΕΤΕπ χορήγησε, σε 

συνεργασία με τον τοπικό τραπεζικό τομέα, συνο

λικά δάνεια ολικού ύψους 150 εκατομμυρίων για τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων μικρής και μεσαίας 

κλίμακας, στην Ουγγαρία, Λεττονία, Τσεχική Δημο

κρατία, Ρουμανία, Σλοβενία και Κύπρο. 

Ανεξαρτήτως του οικονομικού τομέα και της 

φύσης των επενδύσεων, η Τράπεζα θέτει ως προϋ

πόθεση για τη χορήγηση της χρηματοδότησης, το 

σεβασμό των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Με 

τον τρόπο αυτά συμβάλλει στη βελτίωση του πε

ριβαλλοντικού ισοζυγίου και, παράλληλα, στη μετα

φορά του κοινοτικού κεκτημένου. 

Στρατηγική ανοίγματος των κεφαλαιαγορών 

Η ΕΤΕπ, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις ικανό

τητες που διαθέτει όσον αφορά το άνοιγμα και τη 

διεθνοποίηση των κεφαλαιαγορών, συμβάλλει 

ενεργά στην ανάπτυξη των αγορών των χωρών που 

είναι υποψήφιες για ένταξη, εκδίδοντας δάνεια σε 

πολλά από τα εγχώρια νομίσματα. 

Το 1998 η Τράπεζα ήταν παρούσα στις ευρωαγορές 

της τσεχικής και της εσθονικής κορόνας και του 

πολωνικού ζλότυ, ενώ εξέδωσε, επίσής, το πρώτο 

της ομολογιακό δάνειο (με βαθμολόγηση "ΑΛΑ") σε 

φόριντ, στην εγχώρια αγορά της Ουγγαρίας. 

Η στρατηγική αυτή ακολουθεί τη γραμμή πλεύσης 

που εφάρμοσε και στο παρελθόν η ΕΤΕπ στις αγο

ρές των υποψήφιων για ένταξη χωρών. Συμβάλλει 

στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των αγο

ρών, ενώ παράλληλα διοχετεύει την αποταμίευση 

προς παραγωγικές επενδύσεις, για τις οποίες οι 

επενδυτές ζητούν χρηματοδοτήσεις σε εθνικό νό

μισμα, ώστε να ελαχιστοποιήσουν το συναλλαγμα

τικό κίνδυνο. 
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Χώρες της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης 

Η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΤΕπ παρέχει τη χρηματοδοτική αρωγή 

της, στοχεύει κατά προτεραιότητα στην επίτευξη μακροχρόνιας ανάπτυξης και σταθερότητας στις συμ

μετέχουσες χώρες. Η σταδιακή εγκαθίδρυση, έως το 2010, μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών χωρών εταίρων της, αναμένεται να δημιουργήσει τις 

βάσεις για μεγαλύτερη οικονομική προσέγγιση μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου. 

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης η Ένωση προσφέρει χρηματοδοτική βοήθεια, συμβάλλοντας στην 

αντιμετώπιση του κόστους που συνεπάγονται η μετάβαση προς συστήματα οικονομίας της αγοράς 

και οι συνοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Προς το σκοπό αυτό, για την περίοδο 1995-1999 δεσμεύτηκαν 

από πόρους του προϋπολογισμού της Ένωσης 4 685 εκατομμύρια, εκ των οποίων 200 εκατομμύρια 

υπό μορφή επισφαλών κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ. Παράλληλα, η Τράπεζα ανέλαβε να 

εκτελέσει εντολή για χορήγηση δανείων μέχρι συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων από τους 

ιδίους πόρους της, κατά την περίοδο από τις 31 Ιανουαρίου 1997 έως τις 31 Ιανουαρίου 2000. 

Η ΕΤΕπ συμβάλλει με τις χρηματοδοτήσεις της στη φιλελευθεροποίηση των οικονομιών των μεσο

γειακών χωρών και στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα στο σύνολο της περιοχής. 

Διατήρηση σημαντικού ύψους χορηγήσεων 

Το 1998, οι χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες 

εταίρους (πλην της Κύπρου) ανήλθαν σε 886 εκα

τομμύρια, εκ των οποίων 86 εκατομμύρια αντιπρο

σώπευαν χρηματοδοτήσεις με επισφαλή κεφάλαια. 

Αυτή η δραστηριότητα, αν και μειωμένη σε σχέση 

με την προηγούμενη οικονομική χρήση - κατά την 

οποία είχε σημειωθεί εξαιρετική αύξηση (σχεδόν 

κατά 65%) έναντι του 1996 - σταθεροποιεί σε ση

μαντικό ύφος τις χορηγήσεις της Τράπεζας (βλ. πί

νακα I, σελ. 128). 

Προτερσιότητσ στους τομείς των υδάτων κσι της 

ενέργειας ... 

Η ανάλυση των χορηγήσεων με βάση τον τελικό 

στόχο των επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν, 

αφήνει να διαφανεί η διαρκής προσπάθεια της Τρά

πεζας υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Η 

δραστηριότητά της στο χώρο αυτό αφορά κυρίως τη 

διαχείριση των υδάτων, ανέκαθεν τομέα προτεραιό

τητας της ΕΤΕπ, ο οποίος απορρόφησε 306 εκατομ

μύρια (265 εκατομμύρια το 1997) για έργα σε 7 χώ

ρες: Αλγερία, Αίγυπτο, Γάζα-Δυτική Όχθη, Ιορδανία, 

Μαρόκο, Τυνησία και Τουρκία. 

Για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα χορηγή

θηκαν συνολικά 225 εκατομμύρια. 

... και στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας 

Συνολικά δάνεια ολικού ύψους 166 εκατομμυρίων χο

ρηγήθηκαν, σε συνεργασία με τον τοπικό τραπεζικό το

μέα, για τη στήριξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων που 

έχουν ξεκινήσει διαδικασία εκσυγχρονισμού, βάσει τσυ 

στόχου της φιλελευθεροποίησης που έχει καθοριστεί 

από την Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση. Η δραστη

ριότητα αυτή γνωρίζει ιδιαίτερη δυναμική, όπως απο

δεικνύει η αύξηση των χορηγήσεων, που είχαν ανέλθει 

σε 136 εκατομμύρια το 1997 και σε 42 εκατομμύρια το 

1996. 

Στους τομείς της βιομηχανίας και του τουρισμού 

χορηγήθηκαν άμεσα δάνεια συνολικού ύψους 

130 εκατομμυρίων, για έργα στην Αίγυπτο, τη 

Γάζα-Δυτική Όχθη και την Ιορδανία. Συνολικά, για 

τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών τομέων χο

ρηγήθηκαν 296 εκατομμύρια το 1998, ποσό που 

αντικατοπτρίζει την υψηλή προτεραιότητα την 

οποία δίνει η Τράπεζα στον τομέα αυτό. 

Οι χορηγήσεις στους τομείς των μεταφορών και 

των τηλεπικοινωνιών ανήλθαν σε 59 εκατομμύρια. 
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To περιβάλλον^ 
βασική μέριμνα στη Μεσόγειο 
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Το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Προστασία του Περιβάλλοντος στη Μεσόγειο (πρόγραμμα ΜΕΤΑΡ) 

θεσπίστηκε το 1990, από κοινού από την ΕΤΕπ και την Παγκόσμια Τράπεζα, με τη χρηματοδοτική υποστή

ριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Η πρω

τοβουλία αυτή έχει ως στόχο την αναχαίτιση της ανησυχητικής υποβάθμισης των φυσικών πόρων στην πε

ριοχή, μέσω της χορήγησης μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση μελετών σκοπιμότητας και 

την παροχή τεχνικής βοήθειας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στις αρχές και τους οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος. 

Οι δραστηριότητες του προγράμματος έχουν γίνει εντατικότερες σε καθεμία από τις τρεις διαδοχικές φά

σεις του. Η πρώτη φάση είχε κυρίως ως αντικείμενο την εκτίμηση της κατάστασης, ενώ κατά τη δεύτερη 

φάση οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων και την εκπόνηση μελετών 

για σχέδια επενδύσεων. Η τρίτη φάση του ΜΕΤΑΡ, η οποία καλύπτει την περίοδο 1996-2000 και διαθέτει 

σημαντικά αυξημένους πόρους, επιτρέπει στους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να εμβαθύνουν 

και να διευρύνουν τις δραστηριότητές του, προς όφελος διαρκώς μεγαλύτερου αριθμού επενδύσεων. Στο 

πλαίσιο της φάσης αυτής, η ΕΤΕπ έχει μέχρι στιγμής επιλέξει και χρηματοδοτήσει 39 μελέτες - περισσό

τερες από το σύνολο των μελετών που εκπονήθηκαν κατά τις δύο προηγούμενες φάσεις. Οι μελέτες αυτές 

επέτρεψαν τον εντοπισμό επενδύσεων συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμυρίου περίπου, κυρίως στον τομέα 

της αποχέτευσης. Για έργα που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει δάνεια 

συνολικού ύψους σχεδόν 350 εκατομμυρίων, με επιδότηση επιτοκίου κατά 3% χρηματοδοτούμενη από πό

ρους του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Περιβαλλοντικά έργα στη Μεσόγειο: 1990-1998 
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βιομηχανική 
απορρύπανση 

αφαλάτωση 
θαλάσσιου νερού 

αντιπλημμυρική 
προστασία 
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Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός και ΥΧΕ 

OL σχέσεις μετάξι^ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών εταίρων της στην Αφρική, την Καραϊ

βική και τον Ειρηνικό (ΑΚΕ) διέπονται σήμερα από την τέταρτη Σύμβαση της Λομέ, η οποία διασφα

λίζει στα 71 κράτη ΑΚΕ και στις 20 υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ| σταθερή και διαρκή υπο

στήριξη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τους. Η Σύμβαση καλύπτει την περίοδο 1991- 

2000 και το δεύτερο χρηματοδοτικό πρωτόκολλό της προβλέπει συνολική χρηματοδοτική βοήθεια 

ύψους 14 825 εκατομμυρίων, εκ των οποίων 12 102 εκατομμύρια υπό μορφή επιχορηγήσεων από 

πόρους προϋπολογισμού, που παρέχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (EIA) και διαχειρίζεται η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1 030 εκατομμύρια υπό μορφή συνδρομών με επισφαλή κεφάλαια, τα οποία 

παρέχει το ΕΤΑ και διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, και 1 693 εκατομμύρια υπό μορφή δανείων από τους 

ιδίους πόρους της Τράπεζας. Το δεύτερο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιου

νίου 1998 και καθορίζει το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η Τράπεζα διεξήγε τις δραστηριάτητές 

της κατά τη λήξασα οικονομική χρήση. 

Τον Ιούνιο 1998 το Συμβούλιο ενέκρινε τις οδηγίες που πρότεινε η Επιτροπή σχετικά με τη δια

πραγμάτευση μιας νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης υπέρ της ανάπτυξης με τις χώρες ΑΚΕ, η 

οποία θα διαδεχθεί την τέταρτη Σύμβαση της Λομέ. Οι διαπραγματεύσεις αυτές αφορούν τη δη

μιουργία ενός μηχανισμού παροχής μη επιστρεπτέων ενισχύσεων, τις οποίες θα διαχειρίζεται η 

Επιτροπή, και ενός μηχανισμού παροχής επιστρεπτέων ενισχύσεων για τις παραγωγικές επενδύ

σεις, τον οποίο θα διαχειρίζεται η Τράπεζα εξακολουθώντας, παράλληλα, να χορηγεί χρηματοδοτή

σεις από τους ιδίους πόρους της. 

Σημαντική αναθέρμανση των χρηματοδοτήσεων 

ύστερα από την έναρξη ισχύος του δεύτερου 

χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της Λομέ IV 

Στα κράτη ΑΚΕ και στις ΥΧΕ οι χορηγήσεις ανήλθαν 

σε συνολικό ύψος 560 εκατομμυρίων, εκ των οποίων 

288 εκατομμύρια προέρχονταν από τους ιδίους πό

ρους της Τράπεζας και 272 εκατομμύρια από πόρους 

προϋπολογισμού (βλ. πίνακα Κ, σελ. 129, και κατά

λογο χορηγήσεων, σελ. 115). Η Τράπεζα χορήγησε 

χρηματοδοτήσεις σε 26 χώρες ΑΚΕ και ΥΧΕ καθώς και 

για 2 σχέδια περιφερειακής κλίμακας. 

Προτεραιότητα στην ενέργεια και στους 

παραγωγικούς τομείς 

Οι χορηγήσεις στον ενεργειακό τομέα ανήλθαν σε 

233 εκατομμύρια (42% του συνόλου), εκ των 

οποίων 193 εκατομμύρια αφορούσαν έργα σε 

6 αφρικανικές χώρες. 

Για την ανάπτυξη της βιομηχανίας διατέθηκαν 

241 εκατομμύρια (43% των χορηγήσεων της Τρά

πεζας στα κράτη ΑΚΕ). Από το ποσό αυτό, 154 εκα

τομμύρια (εκ των οποίων 91 εκατομμύρια με επι

σφαλή κεφάλαια) χορηγήθηκαν υπό μορφή 

συνολικών δανείων και συμμετοχών σε εγχώριες 

τράπεζες για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύ

σεων μικρής κλίμακας. 

Για έργα διαχείρισης των υδάτων χορηγήθηκαν δά

νεια συνολικού ύψους 58 εκατομμυρίων στη Με

σημβρινή Αφρική, ενώ 28 εκατομμύρια διατέθηκαν 

στους τομείς των μεταφορών και των τηλεπικοινω

νιών στο σύνολο της περιοχής. 

ΑΚΕ-ΥΧΕ 

1994-1998: 2 δισεκατομμύρια 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

560 

60 

396 

430 

462 

ΑΚΕ-ΥΧΕ: 
χορηγήσεις κατά το 1998 

(σε εκατομ. Ecu) 

εκ των 
οποίων 

επισφαλή 
Σύνολο κεφάλαια 

Αφρική 473 234 

Μεσημβρινή 277 110 

Ανατολική Τ15 83 

Δυτική 81 41 

Καραϊβική 61 12 

Ειρηνικός 4 4 

Περιφερειακό έργο 20 20 

ΥΧΕ 2 2 

ΑΚΕ-ΥΧΕ 560 272 

σελ. 39 ΑΦΡΙΚΗ, ΚΑΡ ΑΪΒΙΚΗ, 
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Νότια Αφρική Νότια Αφρική 
1994-1998: 435 εκατομμύρια 

Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ στη Νότια Αφρική, η οποία προσχώρησε στη Σύμβαση 
1998 135 της Αομέ το 1997, διέπεται από μια ειδική χρηματοδοτική εντολή για ποσό 375 εκατομμυρίων, 

1997 199 την οποία πρότεινε το Συμβούλιο και αποδέχθηκε η Τράπεζα. Το χρηματοδοτικό αυτό πακέτο 

1996 56 αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενίσχυση των σχέσεων με τη 

1995 mum 45 χώρα αυτή. 

1994 

• Ενέργεια 

^ Περιβάλλον 

χ Βιομηχανία 

Ο Μεταφορές 

• Τηλεπικοινωνίες 
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Η Τράπεζα συνέχισε τις χρηματοδοτικές δραστηριό-

τητές της στη χώρα (135 εκατομμύρια το 1998) με 

τη χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου μεταφο

ράς νερού από το Λεσότο στη Νότια Αφρική. 

Επιπλέον, ένα συνολικό δάνειο χορηγήθηκε για τη 

χρηματοδότηση δημοτικών έργων υποδομής, κυ

ρίως στους τομείς της αποχέτευσης και της ύδρευ

σης, και ένα άλλο για την υποστήριξη πρωτοβου

λιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (βλ. κατάλογο 

χορηγήσεων, σελ. 117). 

Χρηματοδοτήσεις στις χώρες της Ασίας και 

της Λατινικής Αμερικής: 1993-1998 
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Χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής 

Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ στις χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής εντάσσονται στο πλαίσιο 

της ενοποιημένης χρηματοδοτικής εντολής (Ιανουάριος 1997-Ιανουάριος 2000], που προβλέπει 

ενισχύσεις συνολικού ύψους 900 εκατομμυρίων. Η Τράπεζα στοχεύει επενδυτικά σχέδια που πα

ρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για την εκάστοτε χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: κοινές επιχειρή

σεις (joint ventures) μεταξύ ευρωπαίων και εγχώριων επενδυτών, και επενδύσεις που περιλαμβάνουν 

μεταφορά ευρωπαϊκής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας ή συνεργασία στους τομείς της προστασίας 

του περιβάλλοντος και της ενέργειας. 

Ασία και Λατινική Αμερική 

1994-1998: 1,3 διαεκαταμμύρια 

Συνέχιση της υποστήριξης το 1998 

Το 1998, οι χορηγήσεις της Τράπεζας στις χώρες 

της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής ανήλθαν 

συνολικά σε 362 εκατομμύρια. Το ύψος αυτό, το 

οποίο είναι σε αντιστοιχία με τη δραστηριότητα 

της προηγούμενης οικονομικής χρήσης και με τη 

συνολική εφαρμογή της χρηματοδοτικής εντολής, 

μαρτυρά τη διαρκή θέληση της Τράπεζας να συμ

βάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΑΛΑ. Στο οι

κονομικό περιβάλλον που επικρατεί στις χώρες αυ

τές από τα μέσα του 1997, η διατήρηση της δρα

στηριότητας στο ύψος του προηγούμενου έτους 

αντικατοπτρίζει τη συμπληρωματικότητα των πα

ρεμβάσεων της ΕΤΕπ ως προς τους επενδυτές και 

τις εμπορικές τράπεζες που συμμετέχουν στα 

επενδυτικά σχέδια. 

Η γεωγραφική κατανομή των χορηγήσεων - 

212 εκατομμύρια στη Λατινική Αμερική και 

150 εκατομμύρια στην Ασία - αντικατοπτρίζει τη 

μέριμνα της Τράπεζας για αρμονική χρησιμοποίηση 

των διαθέσιμων πόρων, ανάλογα με τις επενδυτι

κές ανάγκες κάθε οικονομίας (βλ. πίνακα Ξ, σελ. 

130). 

Δραστηριότητα στη Λατινική Αμερική ... 

Στη Λατινική Αμερική οι χρηματοδοτήσεις αφο

ρούσαν την εγκατάσταση μιας ευρωπαϊκής αυτο

κινητοβιομηχανίας στη Βραζιλία, την κατασκευή 

ενός αγωγού μεταφοράς αερίου μεταξύ της 

χώρας αυτής και της Βολιβίας, τον εκσυγχρονι

σμό του δικτύου τηλεπικοινωνιών στον Παναμά 

(με σημαντική μεταφορά ευρωπαϊκής τεχνογνω

σίας) και έργα διαχείρισης των υδάτων στην πάλη 

Κόρδοβα της Αργεντινής. 

Ασία και Λατινική Αμερική: 

χορηγήσεις κατά το 1998 

(σε εκατομ. Ecu) 

Λατινική Αμερική 212 

Βραζιλία 125 

Παναμάς 50 

Αργεντινή 37 

Ασία 150 

Βιετνάμ 55 

Φιλιππίνες 50 

Ινδονησία 45 

Ασία και Λατινική Αμερική 362 

... και στην Ασία 

Στην Ασία οι χρηματοδοτήσεις αφορούσαν έργα 

διαχείρισης των υδάτων στη Τζακάρτα (Ινδονησία) 

και τη Μανίλα (Φιλιππίνες) - τα οποία περιλάμ

βαναν σημαντική μεταφορά ευρωπαϊκής τεχνολο

γίας και τεχνογνωσίας -και την κατασκευή, στο 

Βιετνάμ, ενός αγωγού μεταφοράς αερίου που επι

τρέπει την αξιοποίηση ενός θαλάσσιου κοιτά

σματος (βλ. κατάλογο χορηγήσεων, σελ. 117). 
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H ΕΤΕπ εκδότης ομολογιακών 
δανείων αναφοράς σε ευρώ 



Άντληση πόρων 

Η εγκαθίδρυση της ΟΝΕ με την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος ήταν το κύριο στοιχείο 

που καθόρισε τη δανειοληπτική πολιτική της Τράπεζας, η οποία εξακολούθησε, παράλ

ληλα, να εφαρμόζει πολιτική προσφυγής σε κατά το δυνατόν ευρύτερο φάσμα κεφαλαια

γορών και επενδυτών. Προνοώντας για την έλευση της νέας αγοράς του ευρώ, η ΕΤΕπ 

αξιοποίησε την τεχνογνωσία της, ως μη κρατικού εκδότη ομολογιακών δανείων αναφοράς 

Ibenchmarksj στις κεφαλαιαγορές, ώστε να ενισχύσει το ρόλο της ως φορέα προώθησης 

του νέου νομίσματος: το ήμισυ των πόρων που άντλησε, προήλθε από ομολογιακές εκδό

σεις "συμβάλλουσες στο ευρώ" (euro-tributary issues) και εκδόσεις σε ευρώ (με εξόφληση σε 

Ecu), στις οποίες συμπεριλαμβανόταν η πρώτη παγκόσμια έκδοση (global issue) της ΕΤΕπ 

στο νέο νόμισμα, ύψους 2 δισεκατομμυρίων. Η Τράπεζα ήταν, επίσης, η πρώτη που εξέ

δωσε, το 1999, ομολογιακό δάνειο εξ ολοκλήρου σε ευρώ, με εξόφληση στο νόμισμα αυτό. 

Τέλος, η ΕΤΕπ δημιούργησε ένα πρόγραμμα έκδοσης commercial paper σε ευρώ, με σκοπό 

να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των διαθεσίμων της. 

Η Τράπεζα ανέπτυξε, επίσης, έντονη δραστηριότητα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατο

λικής Ευρώπης, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των κεφαλαιαγορών 

τους, ώστε να επιταχύνει την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρούσα στις περισσό

τερες κεφαλαιαγορές-τις οποίες επηρεάζει σημαντικά, ως ο μεγαλύτερος διεθνής 

εκδότης ομολογιακών δανείων - η ΕΤΕπ επέτυχε, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τους 

στόχους που είχε θέσει και αξιοποίησε την πιστοληπτική της ικανότητα "AAA" προς 

όφελος των δανειοληπτών της, παρά τη χρηματοπιστωτική κρίση που επικρατούσε στις 

αγορές κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου. 

Το συνολικό ύψος των δανείων που εξέδωσε η Τράπεζα στις κεφαλαιαγορές ανήλθε σε 31 463 εκα

τομμύρια, έναντι 23 071 εκατομμυρίων το 1997, σημειώνοντας αύξηση κατά 36%. Το 68% των δα

νείων εκδόθηκε σε νομίσματα της EE, και το 41% στα νομίσματα που συμμετέχουν στο ευρώ 

("Ευρώ-11"). Από το ανωτέρω ποσό, 30 144 εκατομμύρια υπογράφηκαν για την κάλυψη αναγκών 

εκταμιεύσεων και ταμειακής ρευστότητας, ενώ 1 318 εκατομμύρια αφορούσαν εκδόσεις ομολογια

κών δανείων "συμβαλλόντων στο ευρώ", στο πλαίσιο της πρώτης προσφοράς ανταλλαγής τίτλων με 

σκοπό την αναδιάρθρωση του χρέους της Τράπεζσς, ώστε να εκφραστεί σε ευρώ. 

Η Τράπεζα διενέργησε 117 πράξεις δανεισμού (156 το 1997), σε 22 διαφορετικά νομίσματα [21 το 

1997). Οι πράξεις αυτές περιλάμβαναν 108 εκδόσεις σε δημόσια εγγραφή (144 τσ 1997) και 9 ιδιω

τικά δάνεια (12 το 1997), και ένα μέρος τους (48 πράξεις) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προ

γραμμάτων έκδοσης medium-term notes (ΜΤΝ) ή συμβάσεων-πλαισίων για την έκδοση ομολόγων. 

Κατανομή των αντΑηθέντων 

πόρων κατά την περίοδο 

1994-1998 

Η Τράπεζα εξακολούθησε να προβαίνει σε πράξεις 

ανταλλαγής (swaps) νομισμάτων και/ή επιτοκίων, 

προκειμένου να συγκεντρώσει πόρους ανταποκρινό

μενους στις ανάγκες της. Αφαιρουμένων των ομο

λογιακών δανείων που εξέδωσε στο πλαίσιο της 

αναδιάρθρωσης του χρέους της, η Τράπεζα άντλησε 

πόρους σε 17 νομίσματα, μέσω 111 πράξεων δανει

σμού. Το συνολικά ύψος των αντληθέντων πάρων, 

μετά τις πράξεις ανταλλαγής, ανήλθε σε 30 098 εκα

τομμύρια, έναντι 23 025 εκατομμυρίων το 1997  

(+30%). Η σημαντική αυτή αύξηση ήταν συναρτη

μένη, αφενός, με την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων 

χορηγηθέντων δανείων (27 792 εκατομμύρια, έναντι 

23 346 εκατομμυρίων το 1997) και, αφετέρου, με 

την κάλυψη αναγκών ταμειακής ρευστότητας. 

Περισσότερα από τα 3/4 των πόρων αντλήθηκαν 

σε κοινοτικά νομίσματα (78%, έναντι 85% το 1997).  

Το 50% αντλήθηκε σε νομίσματα "Ευρώ-11" και το 

28% σε νομίσματα που δεν συμμετέχουν ακόμη στο 

ευρώ. Το κύριο νόμισμα δανεισμού ήταν η GBP,  

ακολουθούμενη από το DEM, την ITL, και το ευρώ. 

10000 20000 30000 

Μεσομακροπρόθεσμες πράξεις 

mi Δάνεια σε δημόσια εγγραφή 

Μ Ιδιωτικός δανεισμός 
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τάσεις των κεφαλαιαγορών το 1998 

Το έτος 1998 χαρακτηρίστηκε από πτωτική τάση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων, 

στην οποία συνέβαλαν σημαντικά οι αποπληθωριστικές επιπτώσεις της κρίσης στην Ασία και η νομισματική 

πσλιτική που εφάρμοσαν πολλές απά τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Η οικονομική ύφεση στην Ασία είχε 

ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών των βασικών προϊόντων και επηρέασε αρνητικά τις εξαγωγές των 

ανεπτυγμένων χωρών. Η κρίση του ρωσικού χρέους προκάλεσε ένα δεύτερο κύμα γενικής οικονομικής κρί

σης, και το φαινόμενο αναζήτησης τίτλων ποιότητας που επακολούθησε, επέτεινε την πτώση των αποδό

σεων των κρατικών ομολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, σε μια προ

σπάθεια να συγκρατήσει την ελάττωση της ρευστότητας, πσυ δεν άργησε να πλήξει την κεφαλαιαγορά των 

ΗΠΑ, επέλεξε πολιτική μείωσης των επιτοκίων κατά το δεύτερο τρίμηνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 

τόνωση της ρευστότητας, η οποία επέτρεψε το ξεπέρασμα της εσωτερικής οικονομικής κρίσης, ενώ, πα

ράλληλα, στήριξε σημαντικά τους κρατικούς τίτλους. Η απόδοση των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ μειώ

θηκε κατά περίπου μία εκατοστιαία μονάδα το 1998, πέφτοντας κάτω από το όριο του 5% προς το τέλος 

του έτους. 

Στην Ευρώπη, επίσης, οι αποπληθωριστικές πιέσεις και η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης σε παγκόσμια 

κλίμακα συνετέλεσαν στην πτώση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Η απόδοση των 1 θετών ομο

λόγων του γερμανικού κράτους μειώθηκε, από 4,8% στις αρχές του 1998 σε 3,8% το Δεκέμβριο. Ο μέσος 

όρος των ευρωπαϊκών βραχυπρόθεσμων επιτοκίων ακολούθησε, επίσης, πτωτική τάση, υπό την επίδραση 

των μέτρων σύγκλισης που ελήφθησαν εν όψει της ΟΝΕ. Η εξέλιξη αυτή επιβραδύνθηκε από το γενικό 

κλίμα οικονομικής αστάθειας κατά το τρίτο τρίμηνο, αλλά η ανθεκτικότητα των νομισμάτων που επρόκειτο 

να συμμετάσχουν στο ευρώ απέδειξε τον υψηλό βαθμό αξιοπιστίας του οποίου χαίρει η ΟΝΕ. Ωστόσο, η 

γενική οικονομική κρίση επηρέασε το ρυθμό αύξησης των εξαγωγών και οι κεντρικές τράπεζες των μελ

λοντικών χωρών μελών της ΟΝΕ, σε μια προσπάθεια διατήρησης της πορείας ανάκαμψης, μείωσαν, πρσ-

ληπτικά, τα βασικά επιτόκιά τους στο 3% το Δεκέμβριο. 

Η Ιαπωνία μείωσε το βασικό επιτόκιό της, προκειμένου να τονώσει την εξασθενημένη οικονομία της, και 

τούτο παρά τα περιορισμένα περιθώρια ελιγμών που διέθετε. Οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομο

λόγων ακολούθησαν πτωτική πορεία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά αυτό οφειλόταν μάλλον στην 

επιδείνωση της ύφεσης και του αποπληθωρισμού στην Ιαπωνία, παρά σε μια στροφή προς τους τίτλους 

υψηλής ποιότητας. Στο τέλος του έτους οι αποδόσεις αυξήθηκαν εκ νέου, στο 2% περίπου, ύστερα από την 

υιοθέτηση νέων δημοσιονομικών μέτρων, τα οποία επέτρεψαν μεν τη συγκράτηση της οικονομικής ύφεσης, 

αλλά συγχρόνως προκάλεσαν ανησυχίες σχετικά με τσ βάρος του ιαπωνικού χρέους. 

Οι ομολογίες των επιχειρήσεων γνώρισαν περιβάλλον πολύ λιγότερο ευνοϊκό από ό,τι τα κρατικά ομόλογα. 

Ως συνέπεια της ασιατικής νομισματικής κρίσης του 1997, τα ασφάλιστρα κινδύνου για όλα τα στοιχεία 

ενεργητικού των αναδυόμενων αγορών είχαν αυξηθεί, αλλά τα προγράμματα βοήθειας, που τέθηκαν σε 

εφαρμογή υπό την αιγίδα του ΔΝΤ, είχαν δημιουργήσει ελπίδες για αναστροφή της κατάστασης. Πολλοί 

επενδυτές, υπολογίζοντας σε μείωση των ασφαλίστρων κινδύνου κατά τη διάρκεια του 1998, πραγματο

ποίησαν σημαντικά ανοίγματα. Ωστόσο, η ανακούφιση που προσέφεραν τα προγράμματα βοήθειας αποδεί

χθηκε βραχείας διάρκειας, καθώς το βάθος της ασιατικής κρίσης, στη γένεσή της, είχε υποτιμηθεί. Εντω-

μεταξύ, η αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου είχε οδηγήσει τους πιστωτές στο να επανεξετάσουν τις 

εκτιμήσεις τους, σχετικά με άλλες ευαίσθητες αναδυόμενες αγορές. Καθώς οι όροι της αγοράς εξακολού

θησαν να γίνονται αυστηρότεροι, η εξυπηρέτηση του χρέους της Ρωσίας κατέστη αδύνατη, πράγμα που 

οδήγησε τη χώρα αυτή σε εκ των πραγμάτων παύση των πληρωμών τον Αύγουστο. 
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Πολυάριθμοι παράγοντες επέτειναν τις επιπτώσεις της ρωσικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλοί επεν

δυτές, αναζητώντας υψηλές αποδόσεις, είχαν πραγματοποιήσει σημαντικά ανοίγματα στη Ρωσία και σε 

άλλες αναδυόμενες αγορές χρεογράφων. Η περίοδος του αποπληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

στην Ευρώπη έφθανε στο τέλος της και οι επενδυτές αναγκάζονταν να αποδεχτούν υψηλότερους πιστω

τικούς κινδύνους, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις αποδόσεις, στις οποίες είχαν σταδιακά 

συνηθίσει. Οι διαχειριστές κεφαλαίων, διαθέτοντας στο εξής εξελιγμένα μέσα διαχείρισης των κινδύνων, 

ήταν πεπεισμένοι ότι, επενδύοντας σε περισσότερο επικίνδυνα χρηματοοικονομικά προϊόντα, θα μπορούσαν 

να επιτύχουν αισθητά καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τον 

κίνδυνο. Επιπλέον, η εντύπωση μιας σχετικής βελτίωσης της ρευστότητας στις αγορές αυτές, ενίσχυε την 

πεποίθηση ότι, σε περίπτωση ανάγκης, ήταν δυνατόν να απαλλαγεί κανείς γρήγορα από τα χρεόγραφα που 

ενείχαν κινδύνους. 

Η αιφνίδια και απρόσμενη αύξηση των ασφαλίστρων κατά του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευ

στότητας, που επακολούθησε ύστερα από τη ρωσική κρίση, διαδόθηκε ταχέως σε όλες τις κεφαλαιαγορές, 

λόγω των σημαντικών προαναφερόμενων ανοιγμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του μηχανισμού που τέ

θηκε σε λειτουργία, αποτελεί η σχεδόν πτώχευση ενός μεγάλου hedge fund των ΜΠΑ - του Long-Term Capital  

Management (LTCM) - το οποίο είχε λάβει θέσεις αρμπιτράζ για πολύ σημαντικά ποσά. Η στρατηγική αρμπι-

τράζ ταυ LTCM συνίστατο, γενικά, στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού χαμηλότερης 

ρευστότητας, τα οποία ενείχαν συνήθως μικρό πιστωτικό κίνδυνο, και σε αντιμετώπιση του κινδύνου της 

αγοράς μέσω βραχυπρόθεσμων επενδύσεων σε κρατικούς τίτλους με τη μεγαλύτερη δυνατή ρευστότητα. 

Επιπλέον, τα hedge fund αυτό συνεργαζόταν με πολλά άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ενώ τα LTCM θα 

έπρεπε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να αποκομίσει σημαντικά κέρδη από την ομαλοποίηση του χρη

ματοπιστωτικού κλίματος, η απροσδόκητη επανεμφάνιση του φαινομένου αναζήτησης ποιότητας και ρευ

στότητας, σε συνδυασμό με τσ σημαντικό λόγο δανειακών κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια του LTCM, συνέ

βαλε αποφασιστικά στην κατάρρευση του. Πολυάριθμοι άλλοι επενδυτές, που είχαν λάβει παρόμοιες θέσεις 

για σημαντικά ποσά, βρέθηκαν σε ανάλογη κατάσταση. Η αύξηση των ασφαλίστρων κατά του πιστωτικού 

κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας προκάλεσε ένα σωρευτικό φαινόμενο πτώσης των τιμών των σχε

τικών στοιχείων ενεργητικού, όταν σι επενδυτές αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους, προ

κειμένου να ανταποκριθούν στις κλήσεις των πιστωτών για αναπροσαρμογή του ποσού της αρχικής προ

καταβολής (margin coils). Αλλά αυτή η αναζωπύρωση των πωλήσεων τροφοδότησε την πτώση των τιμών και 

δεν άργησε να συμβάλει στην εμφάνιση σοβαρής κρίσης ρευστότητας στην 

αμερικανική κεφαλαιαγορά. Για πολλές επιχειρήσεις, οι δυνατότητες έκ

δοσης ομολογιακών δανείων περιορίστηκαν σημαντικά και, το Σεπτέμβριο, 

ο κίνδυνος ύφεσης, λόγω δυσχερούς εξεύρεσης ρευστών και έλλειψης πι

στώσεων, έγινε πραγματικός. Έτσι, μια κρίση που αρχικά φαινόταν ότι 

αφορά μόνο τη Ρωσία, κατέστη απειλή για τσ χρηματοπιστωτικό σύστημα, 

οδηγώντας σε μείωση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες και στις 

δύο πλευρές του Ατλαντικού. 

ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ 
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Η μείωση του μεριδίου των κοινοτικών νομισμάτων 

οφείλεται οε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι σημα

ντικό μέρος των πόρων αντλήθηκε οε USD (21%),  

λόγω των πολύ ευνοϊκών όρων που προσέφερε το 

νόμισμα αυτό και από τους οποίους ωφελήθηκαν οι 

δανειολήπτες της Τράπεζας. Επιπλέον, οε ορι

σμένες ευρωπαϊκές αγορές νέων εκδόσεων (π.χ. 

της ITL, της ESP και του PTE), η δραστηριότητα μειώ

θηκε, εν αναμονή της εγκαθίδρυσης της ΟΝΕ. 

Το μεγαλύτερο μέρος (53%) των πόρων αντλήθηκε 

με σταθερό επιτόκιο (15 957 εκατομμύρια, έναντι 

12 358 εκατομμυρίων ή 54% το 1997). Παράλληλα, 

εξακολούθησε να εκδηλώνεται κάποιο ενδιαφέρον 

από τους δανειολήπτες για το κυμαινόμενο επιτό

κιο, κυρίως οε USD, GBP, ITL, και στα νομίσματα των 

χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

(CZK, HUF). 

Η μέση διόρκεια των δανείων αυξήθηκε ακόμη πε

ρισσότερο οε σχέση με το προηγούμενο έτος (10,2  

έτη, έναντι 8 ετών το 1997), κυρίως λόγω της δη

μιουργίας νέων γραμμών 20ετών έως 30ετών ομο

λογιακών δανείων που "συμβάλλουν στο ευρώ". Οι 

επιμέρους διάρκειες κάλυπταν όλο το μήκος της 

καμπύλης αποδόσεων, κυμαινόμενες μεταξύ 2 και 

30 ετών. Τα δάνεια βραχείας διάρκειας είχαν 

συχνά ειδική διάρθρωση (π.χ. σύνδεση με χρημα

τιστηριακό ή νομισματικό δείκτη), ενώ οι εκδόσεις 

μεγάλης διάρκειας περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, 

ομόλογα χωρίς τοκομερίδιο ή ομόλογα με δυνατό

τητα μετατροπής του επιτοκίου, από κυμαινόμενο 

σε σταθερό. 

Η Τράπεζα προέβη σε πρόωρες εξοφλήσεις δα

νείων συνολικού ύψους 693 εκατομμυρίων, οι 

οποίες καλύφθηκαν ουσιαστικά από τα διαθέσιμά 

της. Προέβη, επίσης, στην εξαγορά τίτλων της 

συνολικού ύψους 216 εκατομμυρίων, συμπεριλαμ

βανομένων εκδόσεων με ειδική διάρθρωση, εκ των 

οποίων μια επαναχρηματοδοτήθηκε μέσω ενός 

νέου δανείου. 

Για την προφύλαξη από τους κινδύνους διακύ

μανσης των επιτοκίων, η Τράπεζα εξακολούθησε 

να χρησιμοποιεί τα τρία συνήθη μέσα κάλυψής της: 

τα κυμαινόμενα επιτόκια, το χαρτοφυλάκιο αντι

στάθμισης κινδύνων - αποτελούμενο από τίτλους 

σταθερού επιτοκίου, οι οποίοι έχουν τα ίδια χαρα

κτηριστικά με τα ομόλογα που εκδίδει η Τράπεζα 

και επαναπωλούνται σταδιακά σε συνάρτηση με τις 

ανάγκες εκταμιεύσεων - και, τέλος, τις συμβάσεις 

καθορισμού των επιτοκίων σε μεταγενέστερη ημε

ρομηνία (deffered rote-setting contracts - DRS). 

Όπως και στα προηγούμενα έτη, η Τράπεζα προσέ

φυγε στις αγορές πράξεων ανταλλαγής (swaps),  

είτε για να προσαρμόσει τους πόρους της προς τις 

ανάγκες των εκταμιεύσεών της (σε όρους νομι

σμάτων ή επιτοκίων) είτε για να μετατρέψει τίτ

λους με ειδική διάρθρωση σε απλά προϊόντα στα

θερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Το συνολικό 

ύψος των πράξεων αυτών ανήλθε σε 20,6 δισεκα

τομμύρια, έναντι 12,7 δισεκατομμυρίων το 1997,  

και ο αριθμός τους σε 122, έναντι 134. 

Στρατηγική υπέρ του ευρώ 

Το 1998, επίκεντρο της δανειοληπτικής δραστηριό

τητας και στρατηγικής της Τράπεζας ήταν η συνέ

χιση της διαδικασίας εγκαθίδρυσης του ευρώ, η 

αυξημένη προσφυγή σε ορισμένες αγορές (ιδίως 

της GBP και του USD) και μια προσπάθεια διεύ

ρυνσης της παρουσίας της ΕΤΕπ στις αγσρές των 

χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Οι τελευταίες προετοιμασίες εν όψει του ευρώ 

Όπως όλοι οι μεγάλοι εκδότες ομολογιακών δα

νείων - είτε επρόκειτο για τα κράτη της Ευρω

παϊκής Ένωσης που ήταν υποψήφια μέλη της Νο

μισματικής Ένωσης, είτε για τους λοιπούς 

σημαντικούς παράγοντες των κεφαλαιαγορών - η 

Τράπεζα συνέχισε τη στρατηγική της με σκοπό την 

ενίσχυση της θέσης της, στη μελλοντική μεγάλη 

αγορά του ευρώ. Η στρατηγική αυτή περιστράφηκε 

κυρίως γύρω από τέσσερις άξονες: 

• Επιτάχυνση των εκδόσεων σμολσγιακών δανείων 

που "συμβάλλουν στο ευρώ" (euro-tributary issues) -

τόσο των δανείων σε νομίσματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσο και των εκδόσεων απευθείας σε ευρώ. 

Το 1998, υπογράφηκαν 27 πράξεις αυτού του 

τύπου, συνολικού ύψους 13,9 δισεκατομμυρίων. 

σεΛ. 46 



Επρόκειτο είτε για νέες εκδόσεις - π.χ. δάνεια σε 

DEM, FRF και ESP, συνολικού ύψους 1 644 εκατομ

μυρίων, με λήξη στις 15.02.2003, ΙΟετή δάνεια σε 

DEM, ITL και ευρώ, συνολικού ύψους 5 δισεκατομ

μυρίων, και δάνεια μεγαλύτερης διάρκειας (λήξη 

2018 και 2028) σε ITL και PTE-είτε για προσθήκες 

νέων σειρών τίτλων σε υφιστάμενες εκδόσεις. 

Απευθείας σε ευρώ πραγματοποιήθηκαν 4 εκδό

σεις, συνολικού ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων. Στις 

αρχές του 1998 μια έκδοση ύψους 2 δισεκατομμυ

ρίων προσφέρθηκε ταυτόχρονα στις αμερικάνικες, 

ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές. Το δάνειο αυτό 

επέτρεπε στους αμερικανούς επενδυτές να εξοι

κειωθούν με το ενιαίο νόμισμα, και προς το σκοπό 

αυτό οργανώθηκαν παρουσιάσεις σε όλες τις με

γάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Εκδόσεις "συμβάλλουσες στο ευρώ" 

(πριν από τις πράξεις ανταλλαγής) 

(Κατάσταση στις 31.12.1998 - ποσά σε εκατομμύρια) 

Αριθμός πράξεων Νόμισμα ECU 

1. Αντληθέντες πόροι 

Σύνολο 27 13 939 
Ευρώ-11 72 8 868 

3 EUR 3 200 3 200 

3 DEM 5 000 2 529 

1 FRF 3 000 454 

3 ITL 4 750 000 2 433 

1 ESP 30 000 00
 

1 PTE 15 000 74 

Νομίσματα μη 
αυμμετέ)(οντα 
aro ευρω 

75 5 071 

14 GBP(l) 3 325 4 984 

1 GRD 30 000 87 

2. Πρόγραμμα ανταλλαγής 
έναντι τίτλων σε ευρώ 

χρεογράφων 

Σύνολο 6 1 318 

3 DEM 1 319 667 

2 FRF 1 053 159 

1 ITL 960 940 493 

Γενικό σύνολο 33 15 258 

(1 ) Οι εκδόσεις αυτές περιλαμβάνουν ρήτρες αυγχωνευσι-

μότητας, όπως οι «συμβάλλουσες στο ευρώ» εκδόσεις, 

αλλά το τοκομερίδιο και η λήξη ακολουθούν την αγορά 

του «Gilt». 

Ένα δάνειο ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων, που είχε 

εκδοθεί το 1997, αυξήθηκε κατά 200 εκατομμύρια 

μέσω μιας νέας σειράς ομολόγων, που προορίζο

νταν ειδικότερα για τους ιάπωνες επενδυτές. Μια 

άλλη έκδοση, 1 θετούς διάρκειας, πραγματοποιή

θηκε στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης 

medium-term notes (ΜΤΝ) σε διάφορα νομίσματα. 

Εντός του έτους ακολούθησαν άλλες δύο εκδόσεις 

αναφοράς (benchmarks), ύψους 1 δισεκατομμυρίου η 

καθεμία και με διάρκεια 7 και 10 έτη αντίστοιχα. Η 

τελευταία - η οποία υπεγράφη το 1999 - έχει την 

ιδιαιτερότητα ότι είναι η πρώτη έκδοση σε ευρώ 

στην οποία όλες οι πληρωμές, συμπεριλαμβανο

μένης της καταβολής της τιμής εγγραφής, γίνονται 

σε ευρώ. 

Το συνολικό ύψος των υπογραφέντων ομολογιακών 

δανείων που "συμβάλλουν στο ευρώ"- συμπεριλαμ

βανομένου ενός ποσού 1,3 δισεκατομμυρίου που 

αφορούσε εκδόσεις τίτλων στο πλαίσιο των ανταλ

λαγών που περιγράφονται κατωτέρω - ανερχόταν 

στις 31.12.1998 σε 21,1 δισεκατομμύρια. Στις πρά

ξεις αυτές περιλαμβάνονταν 33 νέα ομολογιακά 

δάνεια, που εκδόθηκαν σε 10 διαφορετικά νομί

σματα και από τα οποία τα 26 θα μετατραπούν σε 

ευρώ και θα συγχωνευθούν μεταξύ τους, το 1999,  

φθάνοντας σε συνολικό ύψος 15,4 δισεκατομμυ

ρίων. Τα δάνεια αυτά, τα οποία έχουν προθεσμίες 

λήξης μεταξύ του έτους 2003 και του έτους 2028  

και ύψος από 500 εκατομμύρια έως 5 δισεκατομμύ

ρια, επιτρέπουν στην Τράπεζα να αποκτήσει ισχυρή 

θέση στην αγορά του ευρώ, ήδη από την αρχή 

του 1999. 

• Το πρόγραμμα ανταλλαγής 

χρεογράφων έναντι τίτλων σε ευρώ 

Ένα πρόγραμμα προσφοράς ανταλλαγών, που θα 

επιτρέψει στην Τράπεζα να μετατρέψει το εκκρε

μές χρέος της σε ευρώ, αναγγέλθηκε στη χρημα

τοπιστωτική κοινότητα και παρουσιάστηκε στους 

κατόχους τίτλων της ΕΤΕπ με την ευκαιρία της 

πρώτης τέτοιας προσφοράς, στο τέλος του πρώτου 

εξαμήνου. Η προσφορά αυτή αφορούσε την ανταλ-
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λαγή 17 εκδόσεων, εκφρασμένων σε DEM, FRF και 

ITL, συνολικού ύψους 10 περίπου δισεκατομμυρίων, 

έναντι εκδόσεων ομολόγων "που συμβάλλουν στο 

ευρώ", εκφρασμένων στο ίδιο νόμισμα με τους 

εμφανιζόμενους προς ανταλλαγή τίτλους, και με 

προθεσμίες λήξης, αντίστοιχα, το 2003, 2004 και 

το 2007. Fl πρωτοβουλία της Τράπεζας έγινε δεκτή 

πολύ ευνοϊκά απά την αγορά και κατέληξε στην 

ανταλλαγή συνολικού ονομαστικού ποσού 1 318  

εκατομμυρίων. Αυτό επέτρεψε την αύξηση του 

τρέχοντος ύψους καθεμίας από τις "συμβάλλουσες 

στο ευρώ" εκδάσεις, που προσφέρθηκαν στο 

πλαίσιο της ανταλλαγής. 

• Μετατροπή του υφιστάμενου 

χρέους οε ευρώ 

Fl μετατροπή αυτή, η οποία δεν συνδέεται άμεσα 

με την άντληση πόρων σε ευρώ, είναι απαραίτητη 

για τη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας υφιστά

μενου χρέους της ΕΤΕπ σε ευρώ, ενώ θα διευκο

λύνει, επίσης, τη διαχείριση ενεργητικού/παθητι

κού της Τράπεζας και θα καταστήσει πιο 

ορθολογικές τις εργασίες του «back-office». Οι επα

φές συνεχίστηκαν με τις αρμόδιες κρατικές αρχές 

των διαφόρων χωρών που είναι μέλη της Νομισμα

τικής Ένωσης, για τη διεξαγωγή της μετατροπής 

με τους καλύτερους δυνατούς όρους. 

Το ύψσς των προς μετατροπή οφειλών είναι της 

τάξης των 56 δισεκατομμυρίων. Fl μετατροπή πραγ

ματοποιείται σύμφωνα με τις προτεινόμενες από 

κάθε κράτος μέλος της Νομισματικής Ένωσης με

θόδους, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα ειδικά 

προβλήματα των τίτλων "εις τον κομιστή". 
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• Τέλος, ένα πρόγραμμα έκδοσης commerciol paper  

σε ευρώ, συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων, επι

τρέπει στην Τράπεζα να προσφέρει στην αγορά 

ευρύ φάσμα πρσϊόντων και διαρκειών στο νέο νό

μισμα. 

Ενίσχυση της παρουσίας 
σε ορισμένες μεγάλες 

κεφαλαιαγορές 

Fl έλευση του ευρώ θα σημάνει τη μείωση του αριθ

μού των νομισμάτων δανεισμού της Τράπεζας, με 

συνακόλουθο την ανάγκη ενίσχυσης, όχι μόνο της 

θέσης της στην αγορά του ευρώ, αλλά και της πα

ρουσίας της σε ορισμένες σημαντικές αγορές 

εκτός Νομισματικής Ένωσης, όπως π.χ. στις αγο

ρές της GPB και του USD. 

Στρατηγική και δανεισμός στα λοιπό νομίσματα 

• USD 10 045 εκατομμύρια (9 005 εκατομ. ECU)  

προ των πράξεων ανταλλαγής 

USD 7 257 εκατομμύρια (6 451 εκατομ. ECU)  

μετά τις πράξεις ανταλλαγής 

Το USD κατείχε την πρώτη θέση μεταξύ των νομι

σμάτων στα οπσία εξέδωσε δάνεια η Τράπεζα (30%  

του συνόλου, πριν από τις πράξεις ανταλλαγής) και 

τη δεύτερη μεταξύ των νομισμάτων στα οποία συ

γκέντρωσε πόρους (21% του συνόλου, μετά τις 

πράξεις ανταλλαγής). Αξιοποιώντας τους εξαίρε

τους όρους που επικράτησαν στην αγορά - κυρίως 

λόγω της αναζήτησης τίτλων πρώτης ποιότητας 

από τους επενδυτές - η ΕΤΕπ εφάρμοσε μια στρα

τηγική, που είχε ήδη εφαρμόσει σε άλλες αγορές 

και η οπσία αποσκοπούσε στην έκδοση δανείων 

αναφοράς κατά μήκος ολόκληρης της καμπύλης 

αποδόσεων. 



Πράξεις δανεισμού που υπεγράφησαν το 1998 

ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
1. Αντληθέντες πόροι 

Πριν από τις πράξεις 

ανταλλαγής (swaps)  

Ποσό % 

Πράξεις 
ανταλλαγής 

Ποσό 

(1) Συναλλαγματικές προσαρμογές 

(σε εκατομ. Ecu) 

Μετά τις πράξεις 

ανταλλαγής 

Ποσό % 

Νομίσματα της Ευρωπαϊκής 20 073 66,6 3 268 23 395 77,7 
Ένωσης 
EUR 3 500 11,6 54 3 554 11,8 

DEM 2 854 9,5 1 822 4 675 15,5 

ITL 4219 14,0 4219 14,0 

ESP 357 1,2 745 1 102 3,7 

FRF 696 2,3 151 847 2,8 

PTE 74 0,2 321 395 1,3 

FIM 128 128 0,4 

LUE 49 0,2 -49 

Σύνολο Ευρώ -11 11 749 39,0 14 921 49,6 

GBP 7 949 26,4 121 8 069 26,8 

GRD 255 0,8 255 0,8 

SEK 120 0,4 120 0,4 

DKK 30 30 0,1 

Σύνολο μη συμμετεχόντων στο 8324 27,6 8 474 28,2 
ευρώ νομισμ άτων 

Νομίσματα τρίτων χωρών 10 072 33,4 -3 368 6 703 22,3 

USD 9 005 29,9 - 2 555 6 451 21,4 

CHF 125 0,4 125 0,4 

NOK 60 0,2 60 0,2 

ZAR 344 1,1 -315 29 0,1 

HUF 28 0,1 28 0,1 

CZK 64 0,2 - 54 11 0,0 

JPY 28 0,1 -28 

CAD 62 0,2 -62 

AUD 
HKD 175 0,6 - 175 

NZD 
EEK 9 0,0 -9 

TWD 170 0,6 - 170 

ΣΥΝΟΛΟ εκ των οποίων 30 144 100,0 -46 Γ) 30 098 100,0 

- με σταθερό επιτόκιο 29 721 98,6 - 13 763 15 957 53,0 

- με κυμαινόμενο επιτόκιο 424 1,4 13717 14 141 47,0 

2. Πρόγραμμα ανταλλαγής χρεαγράφων 

DEM 667 50,6 667 50,6 

ITL 493 37,4 493 37,4 

FRF 159 12,0 159 12,0 

ΣΥΝΟΛΟ 1 318 100,0 1 318 100,0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31 463 31 417 
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Η πολιτική αυτή επέτρεψε στην ΕΤΕπ να επιτύχει 

τις μικρότερες δυνατές διαφορές απόδοσης σε 

σχέση με τους τίτλους του αμερικανικού Δημο

σίου. Η Τράπεζα εξέδωσε, διαδοχικά, δάνεια διάρ

κειας 3 ετών (2 δισεκατομμύρια USD), 5 ετών (2,2  

δισεκατομμύρια), 7 ετών (1,35 δισεκατομμύριο) και 

10 ετών (3,2 δισεκατομμύρια), ανοίγοντας νέες 

προθεσμίες λήξης, ενώ παράλληλα προσέθεσε 

νέες σειρές τίτλων σε παλαιότερες εκδόσεις. 

• GBP 5 325 εκατομμύρια (7 948 εκατομ. ECU)  

μετά τις πράξεις ανταλλαγής 

GBP 5 402 εκατομμύρια (8 069 εκατομ. ECU)  

μετά τις πράξεις ανταλλαγής 

Οι πόροι που αντλήθηκαν στο νόμισμα αυτό υπε

ρέβαιναν το 1/4 του συνόλου των συγκεντρωθέ

ντων πόρων μετά τις πράξεις ανταλλαγής. Η Τρά

πεζα αξιοποίησε μια στρατηγική, που εφαρμόζει 

ήδη εδώ και πολλά χρόνια και η οποία συνίσταται 

στην έκδοση ομολόγων συμπληρωματικών ως προς 

τους τίτλους του βρετανικού Δημοσίου κατά μήκος 

της καμπύλης αποδόσεων. Ιδίως προς το τέλος του 

1998, επέτυχε να αντλήσει πόρους με πολύ καλούς 

όρους, χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες που επικρα

τούσαν στην αγορά των πράξεων ανταλλαγής 

(swaps), ενώ παράλληλα προσέφερε στους βρετα

νούς επενδυτές σημαντική διαφορά απόδοσης σε 

σχέση με τα Gilts. Συνεχίζοντας την πολιτική των 

προηγούμενων ετών, η Τράπεζα εξέδωσε τέσσερα 

νέα ομολογιακά δάνεια "συμβάλλοντα στο ευρώ", 

με διάρκεια 10, 11, 23 και 30 ετών, αντίστοιχα, τα 

οποία της επέτρεψαν να ενισχύσει τη θέση της ως 

προς τους βρετανούς επενδυτές, οι οποίοι ήταν οι 

κύριοι αγοραστές των τίτλων της το 1998. 

Η Τράπεζα εξακολούθησε να είναι παρούσα σε διά

φορες αγορές και να αντλεί πόρους σε διάφορα 

νομίσματα. Ωστόσο, ιδίως κατά το τελευταίο τρί

μηνο, μείωσε τη δραστηριότητά της στα νομίσματα 
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Medium term notes (MTN) 

(προ των πράξεων ανταλλαγής) 

(Κατάσταση στις 31.12.1998 - ποσά σε εκατομμύρια] 

Αριθμός πράξεων Νόμισμα ECU 

Σύνολο EE 18 1 953 

1 EUR 300 300 
3 DEM 642 325 
8 ITL 1 675 000 861 
2 ESP 30 000 179 

Ευρώ-11 14 1 665 
2 GRD 55 000 168 
2 SEK 1 065 120 

Νομίσματα μη 
αυμμετέ^οντα 
aro ευ ρω 

4 288 

Σύνολο εκτός EE 30 3 687 

14 USD 3 540 3 143 
1 JPY 4 000 28 
1 NOK 500 60 
1 CAD 100 62 
3 CZK 2 404 64 
1 HKD 500 59 
6 ZAR 1 400 233 
2 HUF 7 000 28 
1 EEK 150 9 

Γενικό σύνολο 48 5 640 

που θα συμμετείχαν στη μελλοντική Νομισματική 

Ένωση. Οι πόροι που άντλησε σε ITL (4 219 εκατομ

μύρια ECU) και σε ΟΕλλ (4 675 εκατομμύρια ECU)  

αντιπροσώπευαν σχεδόν το 30% του συνόλου του 

δανεισμού της. 

Ανάπτυξη των αγορών των 
υποψηφίων γιο ένταξη χωρών 

και προσπάθεια προσφυγής σε 
ευρύτερο φάσμα αγορών 

Όπως και το 1997, οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 

της Τράπεζας αφορούσαν κυρίως τις αγορές των 

χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Στην κεφαλαιαγορά της Ουγγαρίας η ΕΤΕπ εξέ

δωσε, στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου που έχει 

συνάψει με τη χώρα αυτή, δύο δάνεια με κυμαινό

μενο επιτόκιο συναρτημένα με το δείκτη Bubor 

(προσφερόμενο διατραπεζικό επιτόκιο στη Βουδα

πέστη): μια ιδιωτική τοποθέτηση δετούς διάρκειας 

και ύψους 2 δισεκατομμυρίων φόριντ (HUF), και μια 

έκδοση σε δημόσια εγγραφή της ίδιας διάρκειας 

και ύψους 5 δισεκατομμυρίων HUF. Οι πράξεις αυ

τές επέτρεψαν την προσφορά ενός νέου προϊόντος 

στην αγορά - στην οποία προσφέρονταν μέχρι τότε 

μόνο ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου συναρτη

μένα με τα βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια του 

ουγγρικού Δημοσίου ή με το δείκτη πληθωρισμού - 

υπογραμμίζοντας έτσι τον πρωτοπόρο ρόλο της 

ΕΤΕπ. 

Στην αγορά της τσεχικής κορόνας (CZK) η Τράπεζα 

πραγματοποίησε, στις αρχές του έτους, μια έκδοση 

ομολόγων χωρίς τοκομερίδιο ύψους 2 δισεκατομ

μυρίων CZK και διάρκειας 15 ετών (η μεγαλύτερη 

διάρκεια που είχε ποτέ προσφερθεί από δανειο

λήπτη στην αγορά αυτή). Το προϊόν της ανταλλά

χθηκε έναντι πόρων με κυμαινόμενο επιτόκιο - κα

τώτερο του δείκτη Pribor και πολύ ελκυστικό - και 

το τελικό ποσό εκταμιεύθηκε προς όφελος ενός 

Τσέχου δανειολήπτη. Στη συνέχεια, εκδόθηκαν 

άλλα δύο ομολογιακά δάνεια μικρότερης διάρκειας - 

κάτω των 4 ετών - των οποίων το καθαρό προϊόν 

ανταλλάχθηκε έναντι DEM με σταθερό επιτόκιο. 

Στην Εσθονία, το ενδιαφέρον που έχουν αρχίσει να 

επιδεικνύουν οι διεθνείς επενδυτές για τίτλους εκ

φρασμένους σε ΕΕΚ - κυρίως επειδή η Εσθονία συ

μπεριλαμβάνεται στην ομάδα των πιο προηγμένων 

υποψηφίων για ένταξη στην EE χωρών και, επίσης, 

λόγω της ελκυστικής απόδοσης αυτών των τίτλων - 

επέτρεψε στην Τράπεζα να εκδώσει ένα ομολογιακό 

δάνειο 3ετούς διάρκειας και ύψους 150 εκατομμυ

ρίων ΕΕΚ, στο οποίο εγγράφηκαν κυρίως θεσμικοί 

επενδυτές, Ο διακανονισμός και ο συμψηφισμός των 

τίτλων διενεργήθηκαν στην Εσθονία. 

Όπως και στο παρελθόν, η Τράπεζα συνέχισε τη 

δραστηριότητά της για την άντληση πόρων από 

άλλες αγορές, εκτός Ευρώπης - π.χ. στις αγορές 

του ραντ και της νοτιο-ανατολικής Ασίας (δανει

σμός σε HKD και, για πρώτη φορά, σε TWD) - παρά 

το γεγονός ότι οικονομική κρίση του δεύτερου 

εξαμήνου δεν της επέτρεψε να είναι εξίσου πα

ρούσα όσο στο παρελθόν. 

Ρ—:Λ ίττ·^·· 
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Διαχείριση διαθεσίμων 

χαρτοφυλάκιο ομολόγων 

(εξωτερικοί διαχειριστές) 

χαρτοφυλάκιο 

αντιστάθμισης 

κινδύνων 

18% 

επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο 

ομολόγων 

χαρτοφυλάκιο 

τοποθετήσεων στην 

αγορά χρήματος 

61% 

Διαχείριση διαθεσίμων 

Στις 31 Δεκεμβρίου 1998, τα διαθέσιμα της Τρά

πεζας ανέρχονταν συνολικά σε 13 δισεκατομμύρια 

Ecu περίπου - ή 12 δισεκατομμύρια αφαιρουμένων 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων - και ήταν 

κατανεμημένα σε 28 νομίσματα, συμπεριλαμβα

νομένου του Ecu. Το 84% του συνόλου των διαθε

σίμων ήταν εκφρασμένο σε κοινοτικά νομίσματα 

και σε Ecu. Τα νομίσματα που συμμετέχουν στην 

ΟΝΕ αντιπροσώπευαν το 55% του συνόλου των δια

θεσίμων. Τα διαθέσιμα αναλύονται ως εξής; 

Το λειτουργικό χαρτοφυλάκιο τοποθετήσεων στην 

αγορά χρήματος ανερχόταν σε 7,8 δισεκατομμύρια 

(6,8 δισεκατομμύρια αφαιρουμένων των βραχυπρό

θεσμων υποχρεώσεων) και αντιπροσώπευε το με

γαλύτερο μέρος των διαθεσίμων. 

Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται, κατά το μεγα

λύτερο μέρος, από το προϊόν δανεισμού και από 

ταμειακά πλεονάσματα, και προορίζεται, κυρίως, 

για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών ρευστό

τητας της Τράπεζας. Το χαρτοφυλάκιο αυτό πρέπει 

να είναι σε θέση να καλύψει τις μελλοντικές εκτα

μιεύσεις δανείων της Τράπεζας. 

Εξ ορισμού, το λειτουργικό χαρτοφυλάκιο τοποθε

τήσεων στην αγορά χρήματος συνίσταται από υψη

λής ρευστότητας χρηματοπιστωτικά προϊόντα, με 

βραχυπρόθεσμη λήξη. Στο τέλος του 1998, το με

γαλύτερο μέρος των διαθεσίμων αυτών ήταν τοπο

θετημένο σε χρεόγραφα άριστης ποιότητας και σε 

εύκολα εμπορεύσιμους βραχυπρόθεσμους τίτλους. 

Το λειτουργικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων για την 

αντιστάθμιση των κινδύνων επιτοκίων (2,3 δισεκα

τομμύρια) έχει σκοπό να αντισταθμίζει, μέσω της 

αγοράς ομολόγων, τους κινδύνους του συνόλου ή 

μέρους ορισμένων νέων ομολογιακών εκδόσεων 

σταθερού επιτοκίου της Τράπεζας. Το χαρτοφυ

λάκιο αυτό επιτρέπει στην ΕΤΕπ να διατηρεί στα 

διαθέσιμά της το προϊόν εκδόσεων, τις οποίες 

πραγματοποιεί ανεξάρτητα από τις ανάγκες των 

εκταμιεύσεών της. 

Το λειτουργικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων (εξωτερι

κοί διαχειριστές) έχει ως σκοπό την παροχή μιας 

συμπληρωματικής γραμμής διαθεσίμων, με τη 

μορφή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που προσφέ

ρουν υψηλότερη απόδοση από τις τοποθετήσεις 

στην αγορά χρήματος. Το χαρτοφυλάκιο αυτό 

ανερχόταν σε 0,3 δισεκατομμύρια. 

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων αποτελεί 

τη δεύτερη γραμμή διαθεσίμων (2,5 δισεκατομμύ

ρια). Αποτελείται από ομόλογα εκδοθέντα από 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από δη

μόσιους οργανισμούς πρώτης τάξης. Περισσότερο 

από το 99% του συνολικού ύψους των τίτλων του 

επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτελείται από τίτ

λους με βαθμολόγηση "ΑΛΙ" ή εκδοθέντες από 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Αποτελέσματα της διαχείρισης 
των διαθεσίμων 

Συνολικά, τα επιτόκια των ομολόγων σημείωσαν 

κάμψη κατά τη διάρκεια του 1998. Τα επιτόκια της 

αγοράς χρήματος στα κύρια νομίσματα των εκτα

μιεύσεων της Τράπεζας παρέμειναν σχετικά στα

θερά κατά τη διάρκεια του έτους, παρουσιάζοντας 

κάμψη κατά το τέταρτο τρίμηνο, ενόψει της 

έλευσης του ευρώ. 

Η διαχείριση των διαθεσίμων (πλην του χαρτοφυ

λακίου αντιστάθμισης κινδύνων) απέδωσε το 1998  

ακαθάριστα έσοδα από τόκους ύψους 674 εκατομ

μυρίων, που αντιπροσωπεύουν συνολική λογιστική 

απόδοση ίση με 5,69%. 

Οι τοποθετήσεις στο λειτουργικό χαρτοφυλάκιο το

ποθετήσεων στην αγορά χρήματος απέδωσαν τό

κους ύψους 470 εκατομμυρίων, για μέσο ύψος κε

φαλαίων 9,1 δισεκατομμύρια, ήτοι είχαν λογιστική 

απόδοση ίση με 5,12% σε περιβάλλον γενικά στα

θερών επιτοκίων, σε σχέση με το 1997. 

Η δραστηριότητα των εξωτερικών διαχειριστών άρ

χισε τον Ιούνιο 1998, με συνολικό ποσό 300 εκα

τομμυρίων Ecu. Οι τοποθετήσεις στο λειτουργικά 

χαρτοφυλάκιο ομολόγων (εξωτερικοί διαχειριστές), 

το οποίο είναι εξ ολοκλήρου εκφρασμένο σε Ecu,  

απέδωσαν ακαθάριστα έσοδα 7,9 εκατομμυρίων για 

μέσο ετήσιο ύψος κεφαλαίων 173 εκατομμύρια. 

Το επενδυτικά χαρτοφυλάκιο ομολόγων απέδωσε 

συνολικά έσοδα 196 εκατομμυρίων (συμπεριλαμβα

νομένης μιας υπεραξίας που πραγματοποιήθηκε με 

την πώληση τίτλων ύψους 16 εκατομμυρίων) για 

μέσο ύψος κεφαλαίων 2,5 δισεκατομμύρια. Η συνο

λική του απόδοση ανήλθε το 1998 σε 7,90%  

(7,24% εάν αφαιρεθεί η υπεραξία από την πώληση 

τίτλων) έναντι 7,66% το 1997. Η ελαφρά πτώση της 

απόδοσης (εάν δεν ληφθεί υπόψη η πραγματοποιη

θείσα υπεραξία από την πώληση τίτλων) οφείλεται 

στην επανεπένδυση τίτλων που έληξαν, για μικρό

τερη διάρκεια και με χαμηλότερα ονομαστικά επι

τόκια. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια του χαρτοφυ

λακίου αυτού ήταν 1,9 έτη στις 31 Δεκεμβρίου 

1998, έναντι 2,9 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 1997.  

Τέλος, η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ανερ

χόταν στις 31 Δεκεμβρίου 1998 σε 2 665 εκατομ

μύρια, έναντι αξίας εισόδου στο χαρτοφυλάκιο 

2 406 εκατομμυρίων. 

{Κατάσταση στις 31.12.1998 - σε εκατσμ. Ecu) 

1998 1997 

Συνολικά ακαθάριστα διαθέσιμα 

Συνολικά έσοδα 674 623 

Μέσα κεφάλαια 11 833 10 927 

Μέση απόδοση 5,69% 5,70% 

-λειτουργικό χαρτοφυλάκιο τοποθετήσεων 
στην αγορά χρήματος 

Συνολικά έσοδα 470 434 

Μέσα κεφάλαια 9 180 8 464 

Μέση απόδοση 5,12% 5,13%  

Μέση σταθμισμένη 
διάρκεια 0,06 έτη 0,05 έτη 

- επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων 

Συνολικά έσοδα 196 189 

Μέσα κεφάλαια 2 479 2 463 

Μέση απόδοση 7,90% 7,66%  

Μέση σταθμισμένη 
διάρκεια 1,9 έτη 2,9 έτη 
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To χρηματοπιστωτικό όργανο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



Όργανα λήψης των αποφάσεων και 
εσωτερική λειτουργία της ΕΤΕπ 

Συμβούλιο των Διοικητών 

Το Συμβούλιο των Διοικητών αποτελείται από υπουργούς οριζόμενους από τα κράτη μέλη - 

συνήθως τους Υπουργούς Οικονομικών. Οι Διοικητές εκπροσωπούν τα κράτη μέλη, τα οποία είναι οι 

μέτοχοι της Τράπεζας. 

Το Συμβούλιο των Διοικητών ορίζει τις γενικές κατευθύνσεις της πιστωτικής πολιτικής της Τράπε

ζας, εγκρίνει τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και την ετήσια έκθεση, αποφα

σίζει για τις αυξήσεις του κεφαλαίου και διορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύ

νουσας Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Ο κ. Jouko SKINNARI, Διοικητής για τη Φινλανδία, 

άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου των Διοικη

τών έως την ετήσια σύνοδο του Ιουνίου 1998. Σύμ

φωνα με το σύστημα της εκ περιτροπής ανάληψης 

της προεδρίας του συμβουλίου από τα κράτη μέλη, 

τον διαδέχθηκε ο κ. Erik ÂSBRINK, Διοικητής για τη 

Σουηδία. 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η διαχείριση της Τράπεζας ασκείται σύμφωνα με τις διατά

ξεις της Συνθήκης και του Καταστατικού, και με τις γενικές κατευθύνσεις που ορίζει το Συμβούλιο 

των Διοικητών, και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη λήψη και τη χορήγηση δα

νείων και εγγυήσεων. Τα μέλη του διορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών για θητεία πέντε 

ετών (ανανεώσιμη), βάσει πρότασης των κρατών μελών, και είναι υπεύθυνα μόνον έναντι της Τράπε

ζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται, σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 11, παράγραφος 2  

του Καταστατικού, από 25 τακτικά μέλη και 13 αναπληρωτές, εκ των οποίων 24 και 12, αντίστοιχα, 

ορίζονται από τα κράτη μέλη. Ένα τακτικό μέλος και ένας αναπληρωτής ορίζονται από την Ευρω

παϊκή Επιτροπή. 

Από την ημερομηνία έκδοσης της τελευταίας ετή

σιας έκθεσης, τα τακτικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.κ. Πέτρος Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, Jan  

M.G. VANORMELINGEN, και Federico FERRER DELSO  

αντικαταστάθηκαν, αντίστοιχα, από τους κ.κ. Κων

σταντίνο ΜΑΣΟΥΡΑ, Jean Pierre ARNOLD! και Pedro  

Antonio MERINO GARClA. Ol δύο τελευταίοι, που 

προηγουμένως ήταν αναπληρωματικά μέλη, αντικα

ταστάθηκαν, αντίστοιχα, από τους κ.κ. Gino ALZETTA 

και Leon HERRERA SANTA MARlA. Η κα Kaarina RAU- 

TALA διαδέχθηκε επίσης τον κ. Flerbert LUST ως ανα

πληρωματικό μέλος, και ο. Philip RUTNAM τον κ. Adam  

SHARPLES. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες 

του προς τα αποχωρήσαντα μέλη για τη συνει

σφορά τους στις εργασίες του. 
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Συμβούλιο των Διοικητών 

Πρόεδρος 
Bosse RINGHOiM, (Σουηδία) 

Erik ESBRINK, μέχρι τον Απρίλιο 1999 (Σουηδία) 

Jouko SKINNARI, μέχρι τον Ιούνιο 1998 

Βέλγιο Jecn-Jocques VISEUR, Υπουργός Οικονομικών 

Philippe MAYSTADT, Υπουργός Οικονομικών, μέχρι τον Ιούνιο 1998  

Δανία Mogens LYKKETOFT, Υπουργός Οικονομικών 

Γερμανία Hons EICHE1, Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών, μέχρι τον Οκτώβριο 1998  

Oskar LAFONTAINE, Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών, μέχρι το Μάιο 1999  

Theo V/AIGEl, Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών, μέχρι τον Οκτώβριο 1998  

Ελλάς Γιόννος ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 

Ισπανία Rodrigo DE RATO Y FIGAREDO, Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών 

Γαλλία Dominique STRAUSS-KAHN, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας 

Ιρλανδία Charles McCREEVY, Υπουργός Οικονομικών 

Ιταλία Carlo Azeglio CIAMPI, Υπουργός Δημόσιου Θησαυρού, Προϋπολογισμού και Οικονομικού Προγραμματισμού 

Λουξεμβούργο Jean-Claude JUNCKER, Πρωθυπουργός, Υπουργός Επικρατείας Υπουργός Οικονομικών 

Κάτω Χώρες Gerrit ZALM, Υπουργός Οικονομικών 

Αυστρία Rudolph EDLINGER, Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών 

Πορτογαλία Antonio SOUSA FRANCO, Υπουργός Οικονομικών 

Φινλανδία Suvi-Anne SIIMES, Υπουργός, Υπουργείο Οικονομικών 

Jouko SKINNARI, Υπουργός, Υπουργείο Οικονομικών, μέχρι τον Απρίλιο 1999  

Σουηδία Bosse RINGHOLM, Υπουργός Οικονομικών 

ErikÀSBRINK, Υπουργός Οικονομικών, μέχρι τον Απρίλιο 1999  

Ηνωμένο Βασίλειο Gordon BROWN, Υπουργός Οικονομικών 

Ελεγκτική επιτροπή 

Πρόεδρος 

Emidio MARIA 

Subinspector-Gerol de Finanças, Inspecçâo-geral de Finanças, Αισσαβώνα 

Μέλη 
Yrjö TUOKKO 

Διευθύνων Σύμβουλος, Tuokko Deloitte & Touche Oy, Ελσίνκι 

Michael J. SOMERS 

Chief Executive, National Treasury Management Agency, Δουβλίνο 

Παρατηρητής 

Albert HANSEN 

Secrétaire du Grand-Duc, Λουξεμβούργο 

Κατάσταση της /ης Μαΐου 1999 
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Πρόεδρος 
Sir Brian UNWIN 

Αντιπρόεδροι 

Wolfgang ROTH 

Παναγιώτης-Λουκάς ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

Massimo PONZELLINI 

Luis MART! 
Ariane OBOLENSKY 

Rudolf de KORTE 

Claes de NEERGAARD 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Jean-Pierre ARNOLDI 

Fernando BECKER ZU AZUA 

SinbadJ.D. COLERIDGE 

Isabel CORREIA BARATA  

Wedige Hanns von DEWITZ 

Tony FAINT  

Vittorio GRILLI  

Inga-Maria GROHN 
Sven-Oiof JOHANSSON 

Rainer MASERA 

Κωνσταντίνος ΜΑΣΟΥΡΑΣ  

Francis MAYER 

Paul McINTYRE 

Pedro Antonio MERINO GARCiA 

Noel Thomas O'GORMAN 

Vincenzo PONTOLILLO 

Antoine POUILLIEUTE 

Giovanni RAVASIO 

Gaston REINESCH 

Emmanuel RODOCANACHI 
Gerd SAUPE 

Lars TYBJERG 
Gert VOGT 

Jos de VRIES 

Thomas WIESER 

Gino ΑίΖΕΠΑ  

Gerhard BOEHMER 
Nunzio GUGLIELMINO 

Leon HERRERA SA NTA MARlA 

Eneko LANDÂBURU ILLARRAMENDI 

Giuseppe MARESCA 
Annette MOE 

Xavier MUSCA 

John Francis NUGÉE  

Koorino RAUTALA 

Pierre RICHARD 

Philip RUTNAM 

Konrod SOMMER 

Τακτικά μέλη 
Administrateur général de Ια Trésorerie, Υπουργείο Οικονομικών, Βρυξέλλες 

Presidente del Institute de Crédito Oficiol, Μαδρίτη 
Executive Director, Global Structured Finance ANZ Investment Bank, Λονδίνο 

Directoro-Gerol, Assuntos Europeus e Reloçôes Internationais, Υπουργεία Οικονομικών, Αισοαβώνα 

Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung Aussenwirtschofts- und Europapolitik, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας και Τεχνολογίας, Βόννη 

Director, International Development Affairs Division, Department for International Development, Λονδίνο  

Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Υπουργείο Δημόσιου Θησαυρού, Ρώμη  

Finonssineuvos, Υπουργείο Οικονομικών, Ελσίνκι 
Finonsräd, Internationeila avdelningen. Υπουργείο Οικονομικών, Στοκχόλμη 

Amministratore Delegato e Direttore Generale, Istituto Bancario San Poolo-IMI, Τορίνο 

Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα 

Chef du Service des Affaires européennes et internationales. Direction du Trésor, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 

Οικονομικών και Βιομηχανίας, Παρίσι 

Deputy Director, Head af European Unian Group (Overseas Finance), HM Treasury, Λονδίνο 

Subdirector General del Tesoro y Politico Financiera, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Μαδρίτη 

Second Secretary, Finance Division, Υπουργείο Οικονομικών, Δουβλίνο 

Direttore Centrale, Τράπεζα της Ιταλίας, Ρώμη 

Directeur général. Groupe Agence Française de Développement, Παρίσι 
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

Βρυξέλλες 
Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Οικονομικών, Λουξεμβούργο 

Président-Directeur général, Natexis Banque, Παρίσι 
Ministerialdirigent, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, Βόννη 

Γ ενικός Διευθυντής, The Mortgage Bank af Denmark, Κοπεγχάγη 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Φραγκφούρτη 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Υπουργείο Οικονομικών, Χάγη  

Gruppenleiter für Wirtschaftspolitik, EU-Angelegenheiten und Internationale Finanzinstitutionen, Ομοσπονδιακό  

Υπουργείο Οικονομικών, Βιέννη 

Αναπληρωτές 
Directeur, Trésorerie, Υπουργείο Οικονομικών, Βρυξέλλες 
Ministerialdirigent, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Βάννη 
Dirigente Generale, Capo dello Direzione ΥΓ, Dipartimento del Tesoro, Υπουργείο Δημάσιου θησαυρού. Ρώμη 
Subdirector General de Financiación Exterior, Direcciòn General del Tesoro y Politica Financiera, Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών, Μαδρίτη 
Γενικάς Διευθυντής Περιφερειακής Πολιτικής και Συνοχής, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

Βρυξέλλες 
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Υπουργείο Δημόσιου Θησαυρού, Ρώμη  

Deputy Manager, The Mortgage Bank of Denmark, Κοπεγχάγη 
Sous-Directeur Europe et Affaires monétaires internationales, Direction du Trésor, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 

Οικονομικών και Βιομηχανίας, Παρίσι 

Chief Manager, Reserves Management, Τράπεζα της Αγγλίας, Λονδίνο 

Hollitusneuvos, Υπουργείο Οικονομικών, Ελσίνκι 

Président-Directeur général du Crédit Local de France, Παρίσι 

Head of Enterprise Team, HM Treasury, Λονδίνο 

Ministerialrat, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, Βόννη 

Κατάσταση της 1ης Απριλίου 1999 
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Διευθύνουσα Επιτροπή 

Η Διευθύνουσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από οκτώ μέλη απασχολούμενα πλήρως στην Τρά

πεζα, είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΤΕπ. Υπό την ηγεσία του Προέδρου της ΕΤΕπ και υπό τον 

έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, η Διευθύνουσα Επιτροπή διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέ

σεις της Τράπεζας. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά. Οι κύριες αρμοδιότητες 

παρακολούθησης των διαφόρων δραστηριοτήτων της Τράπεζας είναι κατανεμημένες μεταξύ των 

μελών της επιτροπής όπως περιγράφεται κατωτέρω. Η Διευθύνουσα Επιτροπή προετοιμάζει τις 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζει την εκτέλεσή τους. Ο Πρόεδρος ή, σε περί

πτωση απουσίας του, ένας από τους επτά Αντιπροέδρους προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοι

κητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής είναι υπεύθυνα μόνον έναντι της Τρά

πεζας. Διορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών, βάσει πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, 

για θητεία 6 ετών. 

Το συλλογικό όργανο 

διοίκησης της Τράπεζας 

και η κατανομή των 

αρμοδιοτήτων 

παρακολούθησης των 

δραστηριοτήτων μεταξύ 

των μελών του 

Wolfgang ROTH  
Αντιπρόεδρος 

Sir Brian UNWIN  

Πρόεδρος της ΕΤΕπ και του 

Διοικητικού Συμβουλίου της 

Παναγιώτης-Λουκάς ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

Αντιπρόεδρος 

Massimo PONZELLINI 

Αντιπρόεδρος 

- Πληροφόρηση και 

Επικοινωνία 

- Υποδιοικητής 

της ΕΤΑΑ 
- Χορηγήσεις στη 

Γερμανία και στην 
Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη 

Οργάνωση και διοίκηση 

Παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων 

Διοικητής της ΕΤΑΑ 

Πρόεδρος του Εποπτικού 

Συμβουλίου του ΕΤΑΕ 

Χορηγήσεις στο 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Luis MARTI  
Αντιπρόεδρος 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

Αξιολόγηση επενδύσεων 

Χορηγήσεις στη Δανία, 

Ελλάδα και Ιρλανδία, στην 

Αλβανία, στην Κύπρο, στη 

Μάλτα, στην Τουρκία και 

στις χώρες της πρώην 

Γ ιουγκοσλαβίας 

Arianne OBOLENSKY 

Αντιπρόεδρος 

Rudolf de KÖRTE  
Αντιπρόεδρος 

Προϋπολογισμός. Εξωτερικό 

και εσωτερικός έλεγχος 

Τεχνολογίες πληροφόρησης 

Επαφές με τη BIAD  

Χορηγήσεις στην Ισπανία, 

Πορτογαλία και 

Λατινική Αμερική 

Οικονομικές και 

χρηματοπιστωτικές 

μελέτες 
Πιστωτικοί κίνδυνοι 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων 

Δραστηριότητα υπέρ των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Χορηγήσεις στην Ιταλία 

Claes de NEERGAARD 

Αντιπρόεδρος 

- Πολιτική δανεισμού και 

διαχείρισης διαθεσίμων 

- Κεφαλαιαγορές 

- Χορηγήσεις στη Γαλλία, 

στο Μαγκρέμπ, στο 

Μασράκ, στο Ισραήλ, στη 

Γάζα και στη Δυτική Όχθη 
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- Διευρωπαϊκά δίκτυα 

- Οικονομικός έλεγχος. 

Λογιστική 

- Επαφές με τη NIB και τη BAD 

- Χορηγήσεις στην Αυστρία, 

Σουηδία και Φινλανδία, στην 

Ισλανδία και Νορβηγία και 

στις χώρες ΑΚΕ 

Προστασία του περιβάλλοντος 

Νομικές υποθέσεις 

Επαφές με BAsD  

Χορηγήσεις στο Βέλγιο, το 

Λουξεμβούργο και τις Κάτω 

Χώρες, στην Ασία και στη 

Νότια Αφρική 
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Ελεγκτική Επιτροπή 

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, τα οποία διορίζονται από το Συμβούλιο των Διοι

κητών για θητεία τριών ετών (ανανεώσιμη). Το 1996, το Συμβούλιο των Διοικητών δημιούργησε μια 

θέση παρατηρητή στην Ελεγκτική Επιτροπή, Ο παρατηρητής αυτός διορίζεται κάθε χρόνο, για μο

νοετή θητεία. Στο τέλος της θητείας του μπορεί να διοριστεί μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής από 

το Συμβούλιο των Διοικητών, γεγονός που ευνοεί τη συνέχεια και τη σταθερότητα των εργασιών 

της επιτροπής και την ανάπτυξη μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των μελών της. 

Λειτουργώντας ως ανεξάρτητο όργανο, άμεσα αναφερόμενο στο Συμβούλιο των Διοικητών, η Ελεγ

κτική Επιτροπή ελέγχει την κανονικότητα των εργασιών και των βιβλίων της Τράπεζας. Το Συμ

βούλιο των Διοικητών λαμβάνει υπόψη την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τα συμπεράσματά 

της, πριν προβεί στην έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης, που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το Συμβούλιο των Διοικητών διόρισε, στις 5 Ιου

νίου 1998, τον κ. Michael J. SOMERS, Chief Executive,  

Notional Treasury Management Agency (Δουβλίνο), 

μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής σε αντικατάσταση 

του κ. Albert HANSEN, του οποίου η θητεία έληγε. 

Σύμφωνα με το παραδοσιακό σύστημα της ετήσιας 

εναλλαγής, ο κ Emidio MARIA ανέλαβε την προεδρία 

της Ελεγκτικής Επιτροπής, την οποία άσκησε ο 

κ. HANSEN έως τις 5 Ιουνίου 1998. 

Οι Διοικητές, κατά την ετήσια σύνοδό τους, απο

φάσισαν επίσης να διορίσουν τον κ. Albert HANSEN  

ως παρατηρητή στην Ελεγκτική Επιτροπή, για πε

ρίοδο ενός έτους. 

Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, η Ελεγκτική Επι

τροπή πραγματοποιεί μηνιαίες συσκέψεις με τους 

κύριους υπεύθυνους των υπηρεσιών της Τράπεζας, 

συντονίζει τις εργασίες και εξετάζει τις εκθέσεις 

των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών της Τρά

πεζας, και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που πα

ρέχουν οι υπηρεσίες της Τράπεζας που είναι επι

φορτισμένες με την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο. Η επιτροπή πραγματοποιεί, επίσης, επιτό

πιες επισκέψεις έργων που έχει χρηματοδοτήσει η 

Τράπεζα. Το 1998, στο πλαίσιο αυτό, επισκέφθηκε 

έργα στην Πορτογαλία. Κατά τη διάρκεια του έτους 

επιθεώρησε επίσης, από κοινού με το Ελεγκτικό 

Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πολυά

ριθμα έργα που χρηματοδοτήθηκαν με επιχορηγή

σεις από πόρους του κοινοτικού προϋπολογισμού, 

επικεντρώνοντας τις εργασίες της στον έλεγχο 

του προσωρινού Μηχανισμού υπέρ των Μικρομε

σαίων Επιχειρήσεων, που είχε δημιουργηθεί για να 

ευνοήσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

("Μηχανισμός της Κοπεγχάγης"). 
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Γ ενική Γ ραμματεία 

Francis CARPENTER  
Γενικός Γραμματέας 

Γενικές Υποθέσεις 

Rémy JACOB  
Διευθυντής 

Γραμματεία  
Hugo WOESTMANN 
Στρατηγικός σχεδιασμός, προϋπολογισμός και έλεγχσς 
Θεοχάρης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ 
Μετάφραση 
Georg AIGNER 
Συντονισμός 
Evelyne POURTEAU 
Γραφείο Εκπροσώπησης στις Βρυξέ λλες 
Ανδρέας ΒΕΡΥΚΙΟΣ 
Διευθυντής 

Αυτόνομες Υπηρεσίες 

Ανθρώπινο δυναμικό 
Gerlando GENUARDI 
Διευθυντής 
Διοίκηση προσωπικού 
Ζαχαρίας ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 
Πολιτική προσωπικού 
Margareta HOLCKE  
Προσλήψεις 
Jörg-Alexander UEBBING 

Τεχνολογία Πληροφόρησης 
Dominique de CRAYENCOUR 
Διευθυντής 
Σχεδιασμός λογισμικού 
Alexander ANDO 
Υπηρεσίες 
Andrew ALLEN 
Υποδομή 
Ernest POUSSE 

Διοικητικές Υπηρεσίες 

Adriaan ZILVOLD 
Διευθυντής  

Διοικητική βοήθεια  
Manfedo PAULUCCI DE CALBOLI 

Υλοποίηση των συστάσεων του Ελέγχου 
Helmut KUHRT 

Εσωτερικός Έλεγχος 
Peter MAERTENS 

Διευθύνσεις Χορηγήσεων 
στσ εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Διευθύνσεις 1 και 2 
Michel DELEAU  
Γενικός Διευθυντής 

Ιταλία (Ρώμη) 
Thomas ΗΑΟΚΕπ 
Διευθυντής 
Έργα υποδομής 
Antonio PUGLIESE  
Ενέργεια 
Michael O'HALLORAN 
Βιομηχανία και τράπεζες  
Jean-Christophe CHALINE 

Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες 

Alain BELIAVOINE 
Διευθυντής 

Γαλλία - Έργα υποδομής 
Jacques DIOT  
Γ αλλία - Επιχειρήσεις 
Claudio CORTESE 
Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες 
Ferdinand SASSEN 

Γερμανία, Αυστρία 

Emanuel MARAVIC 
Διευθυντής 

Γερμανία (βόρεια Länder) 
Laurent DE ^^AUTORT  
Γερμανία (νότια Länder), Αυστρία  
Joachim LINK 

Ισπανία, Πορτογαλία 

Armin ROSE  
Διευθυντής 

Ισπανία - Δημόσιος τομέας 
Francisco DOMINGUEZ  
Ισπανία - Ιδιωτικός τομέας 
Jos VAN KAAM  
Γραφείο Μαδρίτης 
Fernando DE LA FUENTE  
Πορτογαλία 
Filipe CARTAXO 
Γραφείο Λισσαβώνας 
Manuel ROCHA FONTES 

Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Θάλασσα 

Διευθυντής 

HB, Βόρεια Θάλασσα: Έργα υποδομής. Βιομη
χανία, Τράπεζες 
Bruno LAGO 
HB, Βόρεια Θάλασσα: Μεταφορές, Ενέργεια 
Thomas BARRETT 
Γραφείο Λονδίνου 
Guy BAIRD 
Ιρλανδία 
Richard POWER 

Ελλάς, Φινλανδία, Δανία, Σουηδία 
Ernest LAMERS  
Διευθυντής 

Ελλάς, Φινλανδία 
Christopher KNOWLES  
Γραφείο Αθηνών 
Αργυρώ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 
Δανία, Σουηδία 
Paul DONNERUP 

Συντονισμός 
André DUNAND  
Διευθυντής 

Ralph BAST 

Διεύθυνση 
Χορηγήσεων έξω 
από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Fridolin WEBER-KREBS 
Γ ενικός Διευθυντής 

Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός 

Martin CURWEN 
Διευθυντής 

Δυτική Αφρική και Αφρική του Σαχέλ 
Tassilo HENDUS 
Κεντρική και Ανατολική Αφρική 
Jacqueline NOËL 
Μεσημβρινή Αφρική και Ινδικός Ωκεανός 
Justin LOASBY  
Καραϊβική και Ειρηνικός 
Stephen McCARTHY 

Μεσόγειος 

Jean-Louis BIANCARELLI 
Διευθυντής 

Daniel OTTOLENGHI 
Philippe OSTENC 

Μαγκρέμπ, Τουρκία 
Alain SÈVE 
Μασράκ, Μέση Ανατολή, Μάλτα, Κύπρος 
Patrick WALSH 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

Walter CERNOIA 
Διευθυντής 

Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία, Πολωνία 
Γραμματική ΤΣΙΓΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ 
Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΕΥΡΑΤΟΜ 
Henk DELSING 
Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βοσνία-Ερζεγο-
βίνη, Κροατία, ΠΓΔΜ, ΠΔΓ 
Guido BRUCH 
Τσεχική Δημοκρατία 
Jean VRLA 

Ασία και Λατινική Αμερική 

Patrick THOMAS 
Διευθυντής 

Ασία 
Siward DE VRIES  
Λατινική Αρερική 
Matthias ZOLLNER 

Συντονισμός και Έλεγχος 

Manfred KNETSCH 
Διευθυντής 

Συντονισμός 
Marc BECKER 
Έλεγχος: χώρες της Μεσογείου, Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη, Ασία και Λατινική Αμερική 
Christian CAREAGA 
Έλεγχος: κράτη ΑΚΈ και χρηματοπιστωτικά ιδρύ
ματα 
Guy BERMAN 
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Διεύθυνση Οικονο
μικών Υπηρεσιών 

René KARSENTI  
Γενικός Διευθυντής 

Κεφαλαιαγορές 

Ulrich DAMM 
Αναπληρωτής Γ ενικός Διευθυντής 

Jean-Claude BRESSON, Αναπληρωτής Διευθυντής 

Ευρώ - Εκδόσεις benchmarks 
Carlo SARTORELLI 
Ευρώ - Άλλες εκδόσεις 
Joseph VÖGTEN 
Ευρώπη (εκτός Ευρώ) 

Κεντρική Ευρώπη, Μεσόγειος, Αφρική 
Barbaro STEUER 
Αμερική, Ασία, Ειρηνικός 
Carlos OUILLE 

Οικονομική Υπηρεσία 

Anneli PESHKOFF 
Διευθύντρια 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
James RANAIVOSON 
Διαχείριση Διαθεσίμων 
Francis ZEGFIERS 
Διαχείριση Ενεργητικού/Παθητικού 
Jean-Dominique POTOCKI 

Προβλέψεις και διακανονισμός των χρηματο
οικονομικών πράξεων 

Eberhard UHLMANN 
Διευθυντής 

Back-office Χορηγήσεις  
Francisco DE PAULA COELHO  
Back-office Διαθέσιμα  
Erling CRONQVIST  
Back-office Δανεισμός  

Yves KIRPACH 

Χρηματοπιστωτικός έλεγχος / Λογιστική 

Patrick KLAEDTKE  
Διευθυντής 

Γενική Λογιστική 
Luis BOTELLA MORALES 
Έλεγχος των χρηματοοικονομικών και λογιστικών 
πράξεων 
Charles ΑΝΙΖΕΤ 
Έλεγχος της διαχείρισης και των χρηματοοικο
νομικών κινδύνων 
Alain GODARD 

Συντονισμός  
Henri-Pierre SAUNIER 

Διεύθυνση 
Επενδυτικών Σχεδίων 

Caroline REID  
Γ ενικός Διευθυντής 

Jacques GIRARD 
Οικονομία του τομέα της Ενέργειας 
(Συντονιστής μεθοδολογιών) 

Έργα υποδομής I 

Peter BOND  
Διευθυντής 

Μεταφορές και διάφορα έργα υποδομής 
Jean-Pierre DAUBET 
(Συντονιστής για τις συμβάσεις των έργων) 
Richard DEELEY 
Luis LOPEZ RODRNGUEZ 
Lars NORDIN 
Mateu TURRO 

Έργα υποδομής II 

Luigi GENAZZINI 
Διευθυντής 

Ύδρευση, Αποχέτευση και επεξεργασία 
λυμάτων. Στερεά απόβλητα, Γεωργία και δάση. 
Αλιεία 
Peter CARTER 
(Συντονιστής στον τομέα του περιβάλλοντος) 
José FRADE  
Peder PEDERSEN  
Barend STOFKOPER 

Ενέργεια 

Günter WESTERMANN 
Διευθυντής 

Ηλεκτρική ενέργεια. Πετρέλαιο και Αέριο 
Angelo ΒΟΙΟϋ 
Heiko GEBHARDT  
René VAN ZONNEVELD 

Βιομηχανία I  

Διευθυντής 

Ορυχεία, Παιδεία, Υγεία, Βαρειά βιομηχανία 
Κωνσταντίνος ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 
Jean-Jacques MERTENS  
Carillo ROVERE  
Stephen WRIGHT 

Βιομηχανία II 

Horst FEUERSTEIN 
Διευθυντής 

Εναέριες μεταφορές. Τηλεπικοινωνίες, Τουρισμός, 
Βιομηχανία ειδών διατροφής. Ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί φορείς 
Juan ALARIO GASUL1A 
Patrick MULHERN 
Pedro OCHOA 

Συντονισμός  
Patrice GIRAUD 
Jenny QUILLIEN 

Διεύθυνση Νομικών 
Υποθέσεων 

Alessandro MORBILLI 
Γ ενικός Διευθυντής 

Hans-Jürgen SEELIGER 

Χρηματοοικονομικά θέματα 
Marc DUFRESNE  
Συνδιευθυντής 

Επιχειρησιακή πολιτική 
Roderick DUNNETT 
Θεσμική πολιτική  
Pauliine KOSKELO 

Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες 

Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

Γερμανία, Αυστρία 
Gerhard HUTZ 
Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία 
Alfonso QUEREJETA 
Ελλάς, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN 
Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες 
Marc DUFRESNE 
Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, Κεντρική και Ανατο
λική Ευρώπη 
Robert WAGENER 
ΑΚΕ, Ασία και Λατινική Αμερική, Μεσόγειος, 
ΥΧΕ 
Marco PADOVAN 

Συντονισμός 
Manfredi ΤΟΝΟ OHIERI 

Διεύθυνση 
Οικονομικών ΙύΙελετών 
και Πληροφόρησης 

Alfred STEINHERR 
Chief Economist 

Οικονομικές και Χρηματοοικονομικές Μελέτες 
Christopher HURST  
Τεκμηρίωση και Βιβλιοθήκη 
Marie-Odile KLEIBER 

Πληροφόρηση και επικοινωνία 

Hen7 MARTY-GAUQUII 
Διευθυντής 

Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης 
Adam McDONAUGH  
Πολιτική Επικοινωνίας 
Paul Gerd LOSER 

Συντονισμός 
Δάφνη ΒΕΝΤΟΥΡΑ 

Μονάδα αξιολόγιτσης 
των χρηματοδοτήσεων 

Jean-Jacques SCHUL 
Ειδικός σύμβουλος του Προέδρου 

Bernard BÉLIER  
Peter HELGER 

Πιστωτικοί κίνδυνοι 

Terence BROWN  
Διευθυντής 

Δημόσιος τομέας 
Agostino FONTANA 
Κίνδυνοι χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων 
Brian FEWKES 
Κίνδυνοι επιχειρήσεων 
John Antony HOLLOWAY 
Τράπεζες 
Georg HUBER 

Έλεγχος και συντονισμός 
Pier Luigi GILIBERT, Αναπληρωτής Διευθυντής 
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Αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων στην ΕΤΕπ 

1998· ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΘΕΣΗ 

Η "Μονάδα Αξιολόγησης των Χρηματοδοτήσεων" της ΕΤΕπ δημοσίευσε το 1998 εκθέσεις σχετικά με τρεις τομεακές 

μελέτες αξιολόγησης: χρηματοδοτήσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

βιομηχανικές επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο της ενίσχυσης της περιφερειακής ανά

πτυξης, και συμβολή των μεγάλων οδικών και σιδηροδρομικών έργων υποδομής στην περιφερειακή ανάπτυξη. 

Οι τρεις μελέτες έχουν τον ίδιο βασικό σκοπό, δηλαδή να δείξουν σε ποιο βαθμό η ΕΤΕπ επέτυχε τους στόχους 

της, όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη. Το θέμα της ευθύνης αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη βαρύτητα, τόσο 

στο δημόσιο διάλογο όσο και στους πολιτικούς κύκλους, και η ΕΤΕπ έχει συναίσθηση της υποχρέωσής της να αντα

ποκριθεί στην απαίτηση αυτή. Επιπλέον, οι μελέτες είχαν σκοπό να αποτελέσουν τη βάση για εσωτερικές συζη

τήσεις σχετικά με την πολιτική της Τράπεζας. Για τις συζητήσεις περί στρατηγικής και τον προγραμματισμό των 

δραστηριοτήτων χρειάζονται έγγραφα στοιχεία, σχετικά με τα προηγούμενα αποτελέσματα και τους δείκτες επι

δόσεων, ώστε να οδηγείται η μελλοντική δραστηριότητα της ΕΤΕπ προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Οι μελέτες 

περιλάμβαναν επιτόπιες επισκέψεις και συναντήσεις με τους φορείς των έργων και εκπονήθηκαν με τη βοήθεια 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, ώστε να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία, τόσο στην αξιολόγηση των επιμέρους επεν

δυτικών σχεδίων, όσο και των γενικών συμπερασμάτων. Οι εκθέσεις επί των μελετών, αφού συζητήθηκαν διεξοδικά 

στο εσωτερικό της Τράπεζας, υπεβλήθησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια τέθηκαν στη διάθεση του 

κοινού. Ένα από τα συμπεράσματα των εκθέσεων είναι ότι τα έργα - ιδίως τα έργα υποδομής και οι επενδύσεις 

στον τομέα των τηλεπικοινωνιών - έχουν υλοποιηθεί σωστά, είναι εύρωστα και λειτουργούν ικανοποιητικά. Οι με

λέτες επιβεβαιώνουν ότι η ΕΤΕπ επιλέγει και χρηματοδοτεί επενδύσεις υψηλής ποιότητας. 

Ωστόσο, οι μελέτες καταδεικνύουν ορισμένες αδυναμίες, σχετικές με τον ορισμό του επενδυτικού σχεδίου που 

εφαρμόζει η ΕΤΕπ: ένα επενδυτικό σχέδιο συχνά καθορίζεται απομονώνοντας συγκεκριμένα τμήματα από μια 

ευρύτερη επένδυση ή επενδυτικό πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δύσκολο να καθοριστεί η σχέση 

μεταξύ του δανείου της ΕΤΕπ και του επενδυτικού σχεδίου, διότι η αποδοτικότητα και τα συνολικά οφέλη που 

απορρέουν από το πρόγραμμα ενδέχεται να μη μπορούν να εκτιμηθούν επακριβώς. Οι τρεις εκθέσεις κατα

λήγουν στο συμπέρασμα ότι η ΕΤΕπ δεν κατέχει ακόμη ένα εργαλείο ή άλλο μέσο, που να της επιτρέπει συ

στηματική αξιολόγηση της συμβολής των χορηγήσεών της στην περιφερειακή ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, στις 

μελέτες διαπιστώθηκε ότι μόνο στο ήμισυ των περιπτώσεων υπήρχαν σαφείς ενδείξεις θετικού αντίκτυπου στην 

περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ το 1/4 των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν δεν φαίνονταν να έχουν 

αποφασιστικό αντίκτυπο. Από τις μελέτες κατέστη, επίσης, φανερό ότι η γεωγραφική θέση δεν αποτελεί από 

μόνη της επαρκές κριτήριο για την εξασφάλιση αντίκτυπου στην περιφερειακή ανάπτυξη. Με βάση τα ευρήματα 

και τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν οι υπηρεσίες της Τράπεζας, οι εκθέσεις συνιστούν τη λήψη διαφόρων 

μέτρων για την ενσωμάτωση της αποκτηθείσας εμπειρίας στις μελλοντικές δραστηριότητες. Μεταξύ των μέ

τρων αυτών περιλαμβάνονται η αναθεώρηση της προσέγγισης όσον αφορά τον ορισμό του επενδυτικού σχε

δίου, ώστε να ανταποκρίνεται πληρέστερα στο εκάστοτε αντίστοιχο επενδυτικό πρόγραμμα, η βελτίωση των 

μεθόδων εκτίμησης του αντίκτυπου στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω δεικτών επιδόσεων ειδικά προσαρμο

σμένων στον τομέα, και η ενίσχυση των διαδικασιών παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων και υποβολής 

αναφορών, Τέλος, η "Μονάδα Αξιολόγησης των Χρηματοδοτήσεων" συμπεραίνει ότι η φιλοσοφία της "αυτοα-

ξιολόγησης" - δηλαδή της αξιολόγησης από τα μέλη του προσωπικού των ιδίων επιδόσεών τους - η οποία ανα

πτύσσεται και υιοθετείται διαρκώς περισσότερο σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να αναπτυχθεί και 

στην Ε ΤΕπ. 

σελ. 62 



Εσωτερική λειτουργία της ΕΤΕπ 

Κατά τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικές ανα

κατατάξεις σε πολλές από τις Διευθύνσεις της 

Τράπεζας. Το 1998 συμπληρώθηκαν με αναπροσαρ

μογές, οι οποίες επέτρεψαν στην Τράπεζα να ορ

γανώσει τη μετάβασή της στο ευρώ. 

Η διοικητική διάρθρωση παρουσιάζεται στο οργα

νόγραμμα (σελ. 60 και 61). Κατωτέρω σημειώνονται 

μόνο οι αλλαγές που αφορούν το επίπεδο της ανώ

τερης διοίκησης της Τράπεζας. 

Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η Υπηρε

σία Κεφαλαιαγορών αναδιοργανώθηκε, σε συνάρ

τηση με την εισαγωγή του ευρώ. Ο Jean-Claude  

BRESSON, Αναπληρωτής Διευθυντής, είναι αρμό

διος για τη στρατηγική και τις πράξεις σε ευρώ. Ο 

François Roussel, Διευθυντής της Υπηρεσίας Χρημα

τοπιστωτικού ελέγχου και Λογιστικής, αποχώρησε 

επίσης συνταξιοδοτούμενος και αντικαταστάθηκε 

από τον Patrick KLAEDTKE. Ορισμένες οργανωτικές 

αλλαγές αποσκοπούν στην ενίσχυση της αυτονο

μίας της Υπηρεσίας αυτής και των λειτουργιών της 

που σχετίζονται με τον οικονομικό έλεγχο και την 

υποβολή αναφορών. 

Η Υπηρεσία "Τεχνολογία Πληροφόρησης" τροπο

ποίησε τη δομή της, προκειμένου να συγκεντρώσει 

τις προσπάθειές της στην εισαγωγή του ευρώ και 

στο "έτος 2000". Ομοίως, στην Υπηρεσία αυτή δη

μιουργήθηκαν δομές συντονισμού, παρακολούθησης 

και υποβολής αναφορών, για να επιτρέψουν τη 

στενή παρακολούθηση των εργασιών στους δύο 

ανωτέρω τομείς. 

Μετά την αποχώρηση από την Τράπεζα του Pitt  

TREUMANN, Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης 1  

Χορηγήσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένω

σης, ο οποίος ανέλαβε άλλα καθήκοντα στις Κάτω 

Χώρες, σ Michel DELEAU, Γενικός Διευθυντής της 

Διεύθυνσης 2, ασκεί τη διοίκηση αμφότερων των 

Διευθύνσεων. 

Στην Διεύθυνση Επενδυτικών Σχεδίων, ο Herbert  

CHRISTIE, Γενικός Διευθυντής, αποχώρησε συντα

ξιοδοτούμενος και αντικαταστάθηκε από την Caro 

line REID Ο Hemming JOERGENSEN, Διευθυντής της 

Υπηρεσίας "Βιομηχανία", αποσπάστηκε στο Ταμείο 

Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώ

πης. 

Προσωπικό 

Στις 31 Δεκεμβρίου 1998 το προσωπικό της Τρά

πεζας ανερχόταν σε 998 άτομα, σημειώνοντας αύ

ξηση κατά 1,8% έναντι του προηγούμενου χρόνου. 

Το ήμισυ των προσλήψεων αφορούσε την αντικατά

σταση προσωπικού σε κενωθείσες θέσεις και το 40%  

των νέων διοικητικών υπαλλήλων που προσελή

φθησαν ήταν γυναίκες. Η Τράπεζα εξακολούθησε να 

εφαρμόζει ενεργητική πολιτική προσλήψεων, συμμε

τέχοντας σε σχετικά φόρουμ σε διάφορες χώρες. Τα 

φόρουμ αυτά επιτρέπουν την παρουσίαση της ΕΤΕπ 

και των προοπτικών σταδιοδρομίας που προσφέρει, 

σε ένα κοινό νέων με σημαντικά ακαδημαϊκά προ

σόντα και με μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία, που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Τράπεζας. Το 

1998 συνεχίστηκαν οι προσπάθειες μείωσης του 

μέσου όρου ηλικίας και ανανέωσης του προσωπικού, 

σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του πλαισίου δρα

στηριότητας της Τράπεζας και με τη διεύρυνση του 

φάσματος των εργασιών της. 

Διαχείριση 

Η επανεξέταση των κύριων παραμέτρων της πολιτι

κής προσωπικού, που άρχισε πέρυσι, συνεχίστηκε 

σε συνεργασία με τους αντιπροσώπους του προσω

πικού. Η επανεξέταση αυτή αποσκοπεί σε στενότερη 

σύνδεση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού 

με τη στρατηγική της Τράπεζας, κυρίως μέσω της 

σελ. 63 ΟΡΓΑΝΑ Δ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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κινητοποίησης και αξιοποίησης των ικανοτήτων, με 

άξονες τη διαχείριση των επιδόσεων και την ανά

πτυξη των ατόμων. Η προσπάθεια αυτή ανανέωσης 

άρχισε με την ανάλυση των απαραίτητων αλλαγών, 

στο πλαίσιο μιας συλλογικής διαδικασίας στην οποία 

συμμετέσχαν διάφορες ομάδες ανάλυσης και μελέ

της, που δημιουργήθηκαν προς το σκοπό αυτό. Ακο

λούθησαν συζητήσεις με τους αντιπροσώπους του 

προσωπικού και συναντήσεις με το προσωπικό. Οι 

συζητήσεις αυτές - σχετικά σύνθετες, όπως συνή

θως σε ανάλογες περιστάσεις - επέτρεψαν να προ

σδιοριστούν οι κύριοι άξονες εξέλιξης και να ανα

προσανατολιστούν οι προτεραιότητες προς τις 

ποιοτικές, κυρίως, πτυχές της διαχείρισης του αν

θρώπινου δυναμικού. Στη βάση αυτή θα εκπονηθούν 

συγκεκριμένες μελέτες, με αντικείμενο τη βελτίωση 

της ετήσιας διαδικασίας αξιολόγησης των επιδό

σεων, την ανάπτυξη μιας διαχείρισης με βάση τις 

επιδόσεις, την επανεξέταση των σταδιοδρομιών και 

των δυνατοτήτων εσωτερικής κινητικότητας στο 

πλαίσιο μιας πιο ευέλικτης δομής, τη βελτίωση και 

εξέλιξη των μεθόδων διοίκησης, και τον αναπροσα

νατολισμό των προγραμμάτων κατάρτισης με στόχο 

τον εμπλουτισμό των καθηκόντων και των αρμοδιο

τήτων. Οι εργασίες αυτές θα συνεχιστούν το 1999. 

Μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ως κοινοτικό 

όργανο και τραπεζικό ίδρυμα που συγκαταλέγεται 

μεταξύ των κυριότερων εκδοτών ομολογιακών δα

νείων στον κόσμο, εργάστηκε με ζήλο για την εισα

γωγή του ευρώ. Η επιτυχής μετάβαση στσ ενιαίο 

νόμισμα ήταν η κατάληξη εντατικής ομαδικής προ

σπάθειας, στην σποία συμμετέσχαν, καθ' όλη τη 

διάρκεια του 1998, όλες οι υπηρεσίες της Τράπε

ζας, είτε για να προετοιμάσουν το ρόλο της στην 

μελλοντική αγορά του ευρώ είτε για να συμβά

λουν, μαζί με τα κράτη και την Ευρωπαϊκή Επιτρο

πή, στον καθορισμό των νομοθετικών και τεχνικών 

πτυχών της εγκαθίδρυσης του ενιαίου νομίσματος 

(π.χ. όσον αφορά τα ανοίγματα πιστώσεων, τις απο

πληρωμές δανείων, τα επιτόκια κ.λπ.). Επιπλέον, 

από τον Ιανουάριο 1999, οι μισθοί και οι συντάξεις 

του προσωπικού της ΕΤΕπ εκφράζονται και κατα

βάλλονται σε ευρώ. 

Η μετάβαση στο έτος 2000 

Η μετάβαση στο έτος 2000 αφορά ολόκληρη τη 

διεθνή χρηματοπιστωτική κοινότητα, η οποία φρο

ντίζει ιδιαίτερα ώστε να υπάρξει η κατάλληλη προε

τοιμασία. Η Τράπεζα εκπόνησε λεπτομερή απο

γραφή των εφαρμογών, του λογισμικού και όλου 

του εξοπλισμού - κυρίως ηλεκτρονικού - που πρέπει 

να ελεγχθεί. Η Υπηρεσία "Τεχναλογία Πληροφόρη

σης" έθεσε σε εφαρμσγή ένα πρόγραμμα δοκιμών, 

που αφορά όχι μόνο τα εσωτερικά προγράμματα και 

συστήματα, αλλά και τις συνδέσεις με το εξωτερικό 

(όπως π.χ. το σύστημα πληρωμών SWIFT), με σκοπό 

να τα καταστήσει συμβατά με το "έτος 2000" έως τα 

μέσα του 1999. Η Τράπεζα συμμετέχει, επίσης, σε 

διάφορα φόρουμ προετοιμασίας (μεταξύ άλλων, 

στην ομάδα "Global 2000" που έχει ως στόχο το συντο

νισμό των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των 

εθνικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο, και στη Διορ

γανική Επιτροπή που δημιουργήθηκε με πρωτοβου

λία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Το πρόβλημα της 

μετάβασης στο έτος 2000 αφορά κυρίως την πληρο

φορική, αλλά οι επιπτώσεις του σε άλλους τομείς 

πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Στο εσωτερικό 

της Τράπεζας καθορίστηκε μια στρατηγική, που 

αφορά όλες τις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες και έχει 

σκοπό να διασφαλίσει ότι όλοι οι κίνδυνοι θα ανα

λύονται, ώστε, όποτε χρειαστεί, να λαμβάνονται όλα 

τα κατάλληλα μέτρα αποφυγής ή αντιμετώπισής 

τους. 

σεΑ. 04 



ο νέος λογότυπος της ΕΤΕπ 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αφότου ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης, το 1958, είναι 

ένας από τους σημαντικότερους πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και από τους μεγαλύτερους 

μη κρατικούς εκδότες ομολογιακών δανείων στον κόσμο. Προκειμένου να εκφράσει καλύτερα την ιδιαιτε-

ρότητά της ως χρηματοπιστωτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ αποφάσισε να μεταβάλει την 

οπτική της ταυτότητα και το λογότυπό της από την 1η Μαρτίου του 1999, που είναι το έτος της επιτυχούς 

εγκαθίδρυσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και κατά το οποίο η ΕΤΕπ συμπληρώνει 40 χρόνια 

δραστηριότητας στην υπηρεσία των στόχων της Ένωσης. 

Με το νέο λογότυπο η ΕΤΕπ επιθυμεί να εκφράσει την ιδέα ότι επενδύει για το μέλλον της Ευρώπης, ότι 

φροντίζει για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθυμεί, επίσης, να υπογραμμίσει την 

έννοια της συνεργασίας, που είναι από τα θεμελιώδη στοιχεία του τρόπου λειτουργίας της: οι επενδύσεις 

που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ και από άλλους οργανισμούς 

και ιδρύματα, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της ευρωπαϊκής τραπεζικής κοινότητας. Οπτικά, ο 

λογότυπος αντικατοπτρίζει την ευρωστία και τη σταθερότητα του οργανισμού, χωρίς να έχει επιθετικό ή 

εμπορικό χαρακτήρα. 

Η υιοθέτηση του νέου λογότυπου αντικατοπτρίζει τις βαθιές αλλαγές που επήλθαν κατά την τελευταία δε

καετία στη χρηματοδοτική και δανειοληπτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ, και την αυξανόμενη πολυπλοκότητα 

των εργασιών της. Οι εξελίξεις αυτές αντανακλούν στην πράξη τα νέα καθήκοντα που ανατέθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στην ΕΤΕπ (μεταξύ άλλων, υποστήριξη της επιτυχούς εισαγωγής του ευρώ, δραστηριό

τητες υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη, στήριξη των υπό ένταξη χωρών κ.λπ.) και 

τα οποία ενίσχυσαν την προβολή της Τράπεζας απέναντι στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. 

Ο νέος λογότυπος της ΕΤΕπ αντικαθιστά το προηγούμενο σύμβολο, το οποίο χρονολογείται από το 1963  

και βασιζόταν σε μια γεωγραφική αναπαράσταση της Ευρώπης. Ο λογότυπος του 1963, ο οποίος αναπρο

σαρμοζόταν με κάθε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1974, 1980, 1981, 1986, 1990 και 1995) δεν προ

σφερόταν για να αντικατοπτρίσει το εύρος και τη διαρκή εμβάθυνση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολο

κλήρωσης, την οποία υπηρετεί η ΕΤΕπ. Επιπλέον, το σύμβολο αυτό δεν εμπεριείχε τις αξίες που 

χαρακτηρίζουν σήμερα την Τράπεζα: μακροπρόθεσμη δράση, σταθερότητα, συνεργασία. 

Ο λογότυπος αποτελείται από 3 κατακόρυφα στοιχεία, που σχηματίζουν ένα νοερό τετράγωνο. Το κεντρικό 

στοιχείο είναι χρώματος "ευρωπαϊκού κυανού": αντιπροσωπεύει το "σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης" 

και χρησιμοποιεί το κύριο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πλευρικά στοιχεία είναι χρώματος γκρίζου, 

που είναι το γενικό χρώμα του κτιρίου της ΕΤΕπ. Περικλείουν και προστατεύουν το κεντρικό στοιχείο. 

Το σύμβολο του λογότυπου χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το όνομα της Τράπεζας και υπάρχουν τόσες 

εκδοχές του λογότυπου όσες και οι επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Ο νέος λογότυπος της ΕΤΕπ έχει κα

τατεθεί στην Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). 

σελ. 05 
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Ισότητα ευκαιριών 

Η Επιτροπή ίσης εκπροσώπησης για την Ισότητα Ευ

καιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών (ΕΠΙΕ) αποτε

λείται από αντιπροσώπους της διοίκησης και αντι

προσώπους του προσωπικού. Σκοπός της είναι να 

μεριμνά για την εφαρμογή της πολιτικής παροχής 

ίσων ευκαιριών σε επίπεδο σταδιοδρομιών, κατάρ

τισης και κοινωνικών παροχών. Το 1998 η επιτροπή 

εργάστηκε κυρίως για την προοδευτική εγκαθί

δρυση ενός προγράμματος εμπλουτισμού των επαγ

γελματικών καθηκόντων, σε συνεργασία με την Υπη

ρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα πρώτα 

αποτελέσματα του προγράμματος αυτού αναμένεται 

να είναι ορατά μέσα στο 1999. Παράλληλα, η ΕΠΙΕ 

διατήρησε τις επαφές της με άλλους οργανισμούς, 

και κυρίως με το δίκτυο ORIGIN και την intercopec.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΙΕ συμμετέσχε σε μια ομάδα 

εργασίας που έχει αναλάβει να διατυπώσει συστά

σεις σχετικά με την ισότητα ευκαιριών εν όψει του 

εκσυγχρονισμού του καθεστώτος των κοινοτικών 

υπαλλήλων. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην 

Τράπεζα από τη δημισυργία της ΕΠΙΕ, δείχνει ότι 

υπάρχει θέληση για αλλαγή και η Τράπεζα θα συν

εχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό. 

Κατάρτιση 

Το 1998 η Τράπεζα επέτυχε να διατηρήσει υψηλό 

ρυθμό προγραμμάτων κατάρτισης. Οι σημαντικές 

αλλαγές στον τομέα της πληροφορικής - ιδίως η 

εγκατάσταση νέων προϊόντων - κατέστησαν ανα

γκαία μια σχετική κατάρτιση. Η οργάνωση μαθη

μάτων ξένων γλωσσών, παραμένει κεντρικό στοι

χείο της επιμόρφωσης που προσφέρει η Τράπεζα 

στο προσωπικό της και θεωρείται ουσιώδους σημα

σίας για την εσωτερική κινητικότητα και την εξέ

λιξη των σταδιοδρομιών. Τα μαθήματα αυτά ανα

προσαρμόστηκαν, για να επιτρέψουν ταχύτερη 

πρόοδο, απαιτώντας ταυτόχρονα επιτάχυνση της 

εκμάθησης. 

Η μετάβαση στο ευρώ ήταν επίσης ένας από τους 

στόχους της κατάρτισης και στο πλαίσιο αυτό ήταν 

αναγκαία η ενημέρωση των μελών του προσωπι

κού, τόσο ως πολιτών όσο και ως επαγγελματιών. 

Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι 

δίαυλοι πληροφόρησης, μεταξύ των οποίων διαλέ

ξεις και σεμινάρια. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες 

του στο προσωπικό της Τράπεζας για την έκταση 

και την ποιότητα της εργασίας που επιτέλεσε με 

επαγγελματισμό και αφοσίωση κατά τη διάρκεια 

του έτους και το ενθαρρύνει να συνεχίσει τις προ

σπάθειές του για την υποστήριξη των δραστηριο

τήτων της Τράπεζας. 

Λουξεμβούργο, 23 Μαρτίου 1999 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Sir Brian Unwin 

σελ. 66 



To Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η διαχείριση της Τράπεζας 

ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και του Καταστατικού, 

και με τις γενικές κατευθύνσεις που ορίζει το Συμβούλιο των Διοικη

τών, και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη λήψη και 

τη χορήγηση δανείων και εγγυήσεων. 

Ετήσιες οικονομικές 
καταοτάοεις 

Εξέλιξη του ισολογισμού της Τράπεζας 68 

Αποτελέσματα χρήσης 69 

Οικονομικές καταστάσεις 70 

Έκθεση των εξωτερικών ελεγκτών 91 

Δήλωση της Ελεγκτικής Επιτροπής 92 
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Αποτελέσματα χρήσης 

Τα αποτελέσματα της χρήσης 1998 ανήλθαν σε 

1 195 εκατομμύρια, έναντι 1 105 εκατομμυρίων το 

1997, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,12%. Πριν από 

τις προβλέψεις, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

ανέρχονταν σε 1 345 εκατομμύρια το 1998, έναντι 

1 205 εκατομμυρίων το 1997, σημείωσαν δηλαδή 

αύξηση κατά 11,60%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυ

ρίως στην αύξηση του συνόλου του ενεργητικού 

της Τράπεζας, που αντιστάθμισε τις επιπτώσεις της 

πτώσης των επιτοκίων. 

Στο πλαίσιο της πορείας σύγκλισης των επιτοκίων 

στην Ευρώπη, εν όψει της εγκαθίδρυσης του ευρώ, 

η πτώση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, που 

αφορά τα κύρια ευρωπαϊκά νομίσματα τα οποία 

χρησιμοποιεί στις εργασίες της η Τράπεζα, είχε ως 

απστέλεσμα τη μείωση τσυ μέσου επιτοκίου χορη

γήσεων, από 7,21% το 1997 σε 6,70% τσ 1998. 

Το ύψος των λογισθέντων το 1998 τόκων και προ

μηθειών επί χορηγηθέντων δανείων ανήλθε σε 

8 428 εκατομμύρια, έναντι 8 112 εκατομμυρίων το 

1997, ενώ οι τόκοι και οι προμήθειες επί ληφθέ

ντων δανείων ανήλθαν σε 7 492 εκατομμύρια 

(έναντι 7 241 εκατομμυρίων το 1997). 

Η διαχείριση των διαθεσίμων απέδωσε συνολικά 

έσοδα από τόκους ύψους 674 εκατομμυρίων το 

1998, έναντι 623 εκατομμυρίων το 1997, αποτέ

λεσμα που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 51 εκα

τομμύρια και συνολική μέση απόδοση 5,69% το 

1998, έναντι 5,70% το 1997. 

Η αύξηση των εσόδων από τόκους στο πλαίσιο της 

διαχείρισης των διαθεσίμων το 1998 προήλθε κυ

ρίως από την αύξηση των εσόδων των βραχυπρό

θεσμων τοποθετήσεων στην αγορά χρήματος, τα 

οποία αυξήθηκαν το 1998 κατά 35 εκατομμύρια 

έναντι του 1997, ως απστέλεσμα της αύξησης 

τσυ ύψους των βραχυπρόθεσμων διαθεσίμων 

κατά 8,46%. 

Η αναλυτική παρουσίαση της διαχείρισης των δια

θεσίμων περιέχεται στη σελίδα 53 της Ετήσιας 

Έκθεσης. 

Οι δαπάνες και τα έξαδα διαίκησης και οι αποσβέ

σεις των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 

αντιπροσώπευαν κατά τη χρήση 1998 συνολικό 

ποσό 165,0 εκατομμυρίων, έναντι 159,8 εκατομμυ

ρίων το 1997 (αύξηση κατά περισσότερο από 3,3%).  

Οι έκτακτες επιβαρύνσεις λόγω του προγράμματος 

Ευρώ/Έτος 2000, ανήλθαν σε 5 εκατομμύρια. 

Το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε, κατά τη 

σύνσδο της 5ης Ιουνίου 1998, να διαθέσει το υπό

λοιπο του λογαριασμού αποτελεσμάτων της 

χρήσης 1997 καθώς και τα προς διάθεση αποτελέ

σματα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία, ύστερα 

από τη διάθεση ποσού 100 000 000 στα Κεφάλαια 

για γενικσύς τραπεζικούς κινδύνους, ανέρχονται 

σε 1 781 965 466, ως εξής: (ί) κράτηση ποσού 

1 000 000 000 με σκοπό να καταβληθεί στα κράτη 

μέλη στις 3 Νοεμβρίου 1998, κατ'αναλογία της 

τρέχουσας καταστατικής συμμετοχής τους στο 

αναληφθέν κεφάλαιο, (ϋ) διάθεση ποσού 300 000 000  

στους πόρους του Ειδικού Προγράμματος Δράσης 

του Άμστερνταμ και (Ili) διάθεση του υπολοίπου, 

ήτοι 481 965 466, στο συμπληρωματικό αποθεμα

τικό. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 

23ης Φεβρουαρίου 1999, συνέστησε στο Συμβούλιο 

των Διοικητών να διαθέσει από το υπόλοιπο του 

λογαριασμού αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρή

σης, το οποίο, ύστερα από τη μεταφορά 150 000 000  

ευρώ στα Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κιν

δύνους, ανέρχεται σε 1 194 963 181 ευρώ, ως εξής: 

ποσό 500 000 000 ευρώ στους πόρους του Ειδικού 

Πρόγραμματος Δράσης του Άμστερνταμ, και το υπό

λοιπο, ήτοι 694 963 181 ευρώ, στο Συμπληρωμα

τικό αποθεματικό. 

σελ. 09 



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 
σε χιλιάδες Ecu 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.1998 

1. Ταμείο, διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες και σε ταχυδρο
μικά ταμιευτήρια 27170 

2. Κρατικά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από τις 
κεντρικές τράπεζες (Σημείωση Β) 3 360241 

3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 
α) όψεως 37 226 
β) λοιπές απαιτήσεις (Σημείωση Γ) ., . 6158155 
γ) χορηγηθέντα δάνεια (Σημείωση Δ) . 50 614 348 

56 809 729 

4. Απαιτήσεις κατά πελατών 

Χορηγηθέντα δάνεια (Σημείωση Λ) 82 451 072 
Ειδικές προβλέψεις (Σημείωση Α.4) - 175 000 

82 276 072 

5. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 
(Σημείωση Β) 
α) του Δημοσίου 2142 415 
β) άλλων εκδοτών 860 922 

3 003 337 

6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απάδοσης 
(Σημείωση Ε) 125151 

7. Συμμετοχές (Σημείωση Ε) 160 000 

8. Αυλα στοιχεία ενεργητικού (Σημείωση ΣΤ) 4 800 

9. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (Σημείωση ΣΤ] . . . . 82 604 

10. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

α) απαιτήσεις από τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής 
του κεφαλαίου (Σημείωση Ζ) Ο 

β) απαιτήσεις από επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν 
προκαταβληθεί στο πλαίσιο του ΕΝΣ (Σημείωση Η) . . 19 020 

γ] χρεώστες διάφοροι (Σημείωση Θ] 1 094165 

δ) απαιτήσεις από συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων . . 26 262 368 

27375 553 

11. Προπληρωθέντα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα (Σημείωση I). 3 144 771 

176 369 428 

31.12.1997 

102 330 
6 574 422 
44 497 770 

74 775 046 
- 175 000 

1 821 606 
539 300 

4 125 

28 201 
632 006 

21 767 303 

36 408 

3 131 903 

51 174 522 

74 600 046 

2 360 906 

90 000 

160 000 

1 904 

81 557 

22 431 635 

3 052 665 

157 121 546 

Οι σημειώσεις σε παρένθεση παραπέμπουν στις αντίστοιχες σημειώσεις του Προσάρτηματος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.1998 31.12.1997 

1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 

α) όψεως  
β) προθεσμίας ή με προειδοποίηση (Σημείωση Κ) . 

2. Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους (Σημείωση Λ) 
α| χρεόγραφα και ομολογίες σε κυκλοφορία . .  
β) λοιποί πιστωτικοί τίτλοι  

3. Λοιπά στοιχεία παθητικού 
α) υποχρεώσεις προς τα κρότη μέλη (Σημείωση Ζ) . .  
β) προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου (Σημείωση Η) 
γ) πιστωτές διάφοροι (Σημείωση Θ)  
δ] υποχρεώσεις από συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων 
ε) λοιπές υποχρεώσεις  

4. Προεισπραχθέντα έσοδα και πληρωτέα έξοδα (Σημείωση I) . 

5. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 

ταμείο συντάξεων προσωπικού (Σημείωση Μ)  

6. Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους (Σημείωση Ν). 

7. Κεφάλαιο 

αναληφθέν  
μη απαιτητό  

8. Αποθεματικά 

α) τακτικό αποθεματικό    
β) συμπληρωματικό απσθεματικό  

9. Πόροι διοτεθέντες στο Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης του 

Αμστερνταμ  

10. Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων προς διάθεση . . 

11. Αποτελέσματα χρήσης  

Ο 
643 624 

122 942 325 
824 918 

4159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
6 008 605 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

4 651 985 

12 209 905 

500 000 

Ο 

1 194 963 

Ο 
954 247 

109 425 297 
968 801 

Ο 
321 613 
572 443 

21 743 928 
30 709 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
5 526 640 

954 247 

110 394 098 

22 668 693 

3 823 410 

319 207 

600 000 

4 651 985 

11 727 940 

200 000 

676 796 

1 105170 
176 369 428 157 121 546 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
• Κεφάλαιο ΕΤΑΑ (Σημείωση Ε) 

. μη απαιτητό   

.καταβλητέο . 

• Κεφάλαιο ΕΤΑΕ (Σημείωση Ε) 

. μη απαιτητό  

• Δάνεια μη εκταμιευθέντα (Σημείωση Δ) 
. Πιστωτικά ιδρύματα  
. Πελάτες  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
31.12.1998 

442 500 
59 062 

Εγγυήσεις (Σημείωση Δ] 

. επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους ....   

. επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας . 

Ειδικές καταθέσεις προς εξυπηρέτηση δανεισμού (Σημείωση Ρ| .  

Χαρτοφυλάκιο τίτλων (Σημείωση Σ| 

. τίτλοι προς παράδοση  

. τίτλοι προς είσπραξη  

Ονομαστική αξία των συμβάσεων ανταλλαγής (swaps) επιτοκίων 

και των deferred rate setting contacts (ORS) 

(Σημείωση Φ)  

Πράξεις δανειοληψίας που συμφωνήθηκαν αλλά δεν έχουν 

ακόμη υπογραφεί  

6 325 144 
15 942 646 

346 969 
Ο 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
Ο 

56 540 900 

1 200 000 

6 443 637 
16 646 743 

343 775 
42 721 

31.12.1997 

442 500 
67 500 

640 000 

23 090 380 

386 496 

8 185 282 

10 668 
208 325 

43 613 000 

343 772 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 
σε χιλιάδες Ecu 

31.12.1998 31.12.1997 

Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 
Εκκρεμή δάνεια εκταμιευθέντα  
Από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Νέο Κοινοτικό Μέσο σύναψης και χορήγησης δανείων] 
Εκκρεμή δάνεια εκταμιευθέντα ™  

Τουρκία 
Από πόρους των κρατών μελών 
Εκκρεμή δάνεια εκταμιευθέντα  

Μεσογειακές χώρες 
Από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Εκκρεμή δάνεια εκταμιευθέντα  

Πράξεις με επισφαλή κεφάλαια 
- ποσά προς εκταμίευση  
- ποσά εκταμιευθέντα . 

Σύνολο ' 

27 743 

208 999 

98 267 

238 494 

131 463 
102 360 

233 823 

118 406 

355 159 

115 103 

247 238 

74 656 
74 314 

148 970 

472 317 396 208 

Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και υπερπόντιες χώρες και εδάφη 
Από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Συμβάσεις της Γιαουντέ 
Εκταμιευθέντα δάνεια -   
Συμμετοχή σε επενδύσεις επισφαλών κεφαλαίων 
Ποσά εκταμιευθέντα  

Σύνολο « 

50 475 

419 

50 894 

52 874 

416 

53 290 

Συμβάσεις του Αομέ 
Πράξεις με επισφαλή κεφάλαια 
- ποσά προς εκταμίευση . . . 
- ποσά εκταμιευθέντα 

Σύνολο 

Γενικά σύνολο 

479 601 
1 022 599 

1 502 200 

2 360 420 

385 267 
910 664 

1 295 931 

2 334 097 

Προς υπόμνηση; 

Εκταμιευθέντα και μη εξοφληθέντα ποσά από δάνεια που χορηγήθηκαν με ειδικούς όρους από την Επιτροπή και για τα οποία η Τράπεζα έκανε αποδεκτή 
εντολή της ΕΚ για είσπραξη των τοκοχρεολυσίων: 
α στο πλαίσιο των Συμβάσεων της Λομέ I, II κ αι III: στις 31.12.1998: 1 488 790, στις 31.12.1997: 1 493 688 
β στο πλαίσιο των Πρωτοκόλλων που έχουν υπογραφεί με τις μεσογειακές χώρες: στις 31.12.1998: 174 900, στις 31.12.1997: 178 369 

(1) Το Ειδικό Τμήμα δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο των Διοικητών 
στις 27 Μαΐου 1963. Με απόφαση της 4ης Αυγούστου 1977, με την οποία 
επανακαθορίστηκε το αντικείμενό του, στο Ειδικό Τμήμα καταχωρού
νται οι πράξεις που διενεργεί η Τράπεζα για λογαριασμό και με εντολή 
τρίτων. 

(2) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια των 
αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(77/271/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 29ης Μαρτίου 1977, (80/29/ΕΥΡΑΤΟΜ| της 
20ής Δεκεμβρίου 1979, (82/170/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 15ης Μαρτίου 1982 και 

(85/537/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 5ης Δεκεμβρίου 1985 μέχρι συνολικού ποσού 
τριών δισεκατομμυρίων για τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση πυρηνι
κών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας στις χώρες της Κοινότη
τας, με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας Ατομικής Ενέργειας: 2 773 167  

Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές + 181 690  

Μείον: αποπληρωμές - 2 927 114 

27 743 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.1998 31.12.1997 

Κεφάλαια καταπιστευθέντα προς διαχείριαη 
Με εντολή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας  
Ευρωπαϊκή Κοινότητα: 
- Νέο Κοινοτικό Μέσο  
- Χρηματοδοτικά πρωτόκολλα με τις μεσογειακές χώρες 
- Συμβάσεις της Γιαουντέ  
- Συμβάσεις της Ασμέ  

Με εντολή των κρατών μελών 

Σύνολο 

Κεφάλαια προς εκταμίευση 
Για δάνεια και πράξεις με επισφαλή κεφάλαια στις μεσογειακές χώρες 
Για πράξεις με επισφαλή κεφάλαια βάσει των Συμβάσεων της Ασμέ . 

Σύνολο 

Γενικό σύνολο 

27 743 118 406 

208 999 355159 
340 854 321 552 
50 894 53 290 

1 022 599 910 664 

1 651 089 1 759 071 
98 267 115 103 

1 749 356 1 874174 

131 463 74 656 
479 601 385 267 

611 064 459 923 

2 360 420 2 334 097 

(3) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια των 
αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (78/870/ΕΟΚ) 
της 16ης Οκτωβρίου 1978 (Νέο Κοινοτικό Μέσο], (82/169/ΕΟΚ) της 15ης 
Μαρτίου 1982, (83/200/ΕΟΚ) της 19ης Απριλίου 1983 και (87/182/ΕΟΚ) 
της 9ης Μαρτίου 1987 για την προώθηση των επενδύσεων στην Κοινό
τητα, καθώς και (81/19/ΕΟΚ) της 20ής Ιανουαρίου 1981 για την ανασυγ
κρότηση των περιοχών στην Κομπανία και τη Βασιλικάτα (Ιταλία] τις 
οποίες έπληξαν οι σεισμοί της 23ης Νοεμβρίου 1980, και (81/1013/ΕΟΚ1 
της 14ης Δεκεμβρίου 1981 για την ανασυγκρότηση των περιοχών της 
Ελλάδας τις οποίες έπληξαν οι σεισμοί τσυ Φεβρουαρίου/Μαρτίου 1981,  
με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας: 

Πλέον: 

Μείον: 

συναλλαγματικές 
προσαρμογές 
ακυρώσεις 
αποπληρωμές 

201 991 
6 100 839 

6 399 145 

-ι- 112 684 

- 6 302 830 

208 999 

(6) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματοδό
τηση επενδυτικών σχεδίων στα συνδεδεμένα αφρικανικά κράτη, τη Μα
δαγασκάρη και τσ Μαυρίκιο και στις υπερπόντιες χώρες, εδάφη και 
διαμερίσματα (ΣΑΚΜΜ-ΥΧΕΛ), με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 

- δάνεια με ειδικούς όρους 

- συμμετοχή σε επενδύσεις 
επισφαλών κεφαλαίων 

Πλέον: 

- κεφαλαιοποιημένοι τόκοι 

- συναλλαγματικές προσαρμογές 

Μείον: 

- ακυρώσεις 

- αποπληρωμές 

139 483 

2 503 

1 178 
9 839 

1 574 
100535 

141 986 

-1-11017 

-102 109 

50 894 

(4) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματοδό
τηση επενδυτικών σχεδίων στην Τουρκία, με εντολή, για λογαριασμό και 
με κίνδυνο των κρατών μελών: 417 215 

Πλέον: 

Μείον: 

συναλλαγματικές 
προσαρμογές 
ακυρώσεις 
αποπληρωμές 

215 
328 671 

-1-9 938 

- 328 886 

98 267 

(5) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματοδό
τηση επενδυτικών σχεδίων στις χώρες τσυ Μαγκρέμπ και του Μασράκ, 
καθώς και στη Μάλτα, Κύπρο, Τουρκία και Ελλάδα (10 000 000 χορηγή
θηκαν πριν από την προσχώρησή της στην ΕΟΚ την 1η Ιανουαρίου 
1981), με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας: ^25 

Μείον: ακυρώσεις 
αποπληρωμές 
συναλλαγματικές 
προσαρμογές 

10 888 
68 529 

55 - 79 472 

2 095 620 
41 367 

(7) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματοδό
τηση επενδυτικών σχεδίων στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και 
του Ειρηνικού καθώς και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΑΚΕ-ΥΧΕ), 
με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 

- δάνεια υπό αίρεση και 
εξαρτημένα δάνεια 

- συμμετοχές σε μετοχικό κεφάλαιο 

Πλέον: 

- κεφαλαιοποιημένοι τόκοι 

Μείον: 

- ακυρώσεις 

- αποπληρωμές 

- συναλλαγματικές προσαρμογές 

262 560 
357 356 
16 534 

2136987 

+ 1 663 

- 636 450 

1 502 200 

472 317 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1998  

σε χιλιάδες Ecu 

1. Τόκοι και εξομοιούμενα έοοδα (Σημείωση Ξ|  

2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα  

3. Έσοδα συμμετοχών  

4. Έσοδα προμηθειών (Σημείωση Ο) . . . . . . 

5. Έξοδα προμηθειών     

6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων . .   

7. Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης  

8. Γενικά έξοδα διοίκησης (Σημείωση Π):  

α) δαπάνες προσωπικού  

β) λοιπά έξοδα διοίκησης . . . .   

9. Διαφορές προσαρμογής αξίας: .... . . . . . 

α) άυλων στοιχείων ενεργητικού  

β) ενσώματων στοιχείων ενεργητικού (Σημείωση ΣΤ) , . 

10. Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών που έχουν το 

χαρακτήρα πάγιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων, συμμετοχών και μεριδίων σε συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις  

11. Ποσά διατεθέντα στα Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς 
κινδύνους (Σημείωση Ν)  

12. Αποτελέσματα χρήσης  

126 359 

36 132 

855 

6 701 

31.12.1998 

9 295 561 

- 7 826 729 

1 600 

20 457 

-5 133 

12 440 

318 

- 162 491 

-7 556 

16 496 

- 150 000 

118 389 

32 262 

494 

8 610 

31.12.1997 

8 881 315 

- 7 527 336 

Ο 

15 625 

-5 152 

-2 721 

3 194 

- 150 651 

-9 104 

1 194 963 

- 100 000 

1 105170 
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ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε στις 5 Ιουνίου 1998 να διαθέσει 
το υπόλοιπο του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης 1997 καθώς 
και τα προς διάθεση αποτελέσματα προηγσύμενων χρήσεων, τα οποία, 
ύστερα από τη μεταφορά ποσού 100 000 000 Ecu στα Κεφάλαια για 
γενικούς τραπεζικούς κινδύνους, ανέρχονται σε 1 781 965 4όό Ecu, ως 
εξής: 

• διανομή ποσού 1 000 000 000 Ecu στα κράτη μέλη στις 3 Νοεμβρίου 

Ίδια κεφάλαια στις 31 Δεκεμβρίου 1998 (σε χιλιάδες Ecu) 

1998, κατ'αναλογία της τρέχουσας καταστατικής συμμετοχής τους 
στο αναληφθέν κεφάλαιο, 

διάθεση ποσού 300 000 000 Ecu στους πόρους του Ειδικού Προγράμ
ματος Δράσης του Άμστερνταμ, 

διάθεση του υπολοίπου, ήτοι 481 965 466 Ecu, στο Συμπληρωματικό 
αποθεματικό. 

Υπόλοιπο στις 

31.12.1997 

Διάθεση των 
αποτελεσμάτων 

της χρήσης 
1997 

Κρατήσεις για τη 
χρήση 1998 

Υπόλοιπο στις 

31.12.1998 

Κεφάλαιο 
- αναληφθέν 
- μη απαιτητό 

Αποθεματικά 
- Τακτικό αποθεματικό 
- Συμπληρωματικό αποθεματικό 

Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους 

Πόροι διατεθέντες στο Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης του Άμστερνταμ 

Αποτελέσματα προς διάθεση 

Αποτελέσματα χρήσης 

62 013 000 
•57 361 015 

4 651 985 

6 201 300 
5 526 640 

11 727 940 

600 000 

200 000 

1 781 965 

18 961 890 

+ 481 965 

•κ 300 000 

- 1 781 965 

- 1 000 000" 

150 000 

150 000 

62 013 000 
•57 361 015 

4 651 985 

6 201 300 
6 008 605 

12 209 905 

750 000 

500 000 

Ο 

18 111 890 

1 194 963 

19 306 853 

Βάσει πρότασης της Διευθύνουσας Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο 
συνιστά στο Συμβούλιο των Διοικητών να διαθέσει το υπόλοιπο του λο
γαριασμού αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, το οποίο, ύστερα 
από τη μεταφορά 150 000 000 Ecu στα Κεφάλαια για γενικούς τραπεζι

κούς κινδύνους, ανέρχεται σε 1 194 963 181 Ecu, ως εξής: 500 000 000  
Ecu στους πόρους του Ειδικού Προγράμματος Δράσης του Άμστερνταμ, 
και το υπόλοιπο, ήτοι 694 963 181 Ecu, στο Συμπληρωματικό αποθεματικό. 

(1) Προς καταβολή στα κράτη μέλη. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 
σε χιλιάδες Ecu 

Χώρες μέλη 
Αναληφθέν 
κεφάλαιο 

Μη απαιτητό 
κεφάλαιο 

Καταβεβλημένο και 
καταβλητέο κεφάλαιο 

Γερμανία 11 017 450 10 189 971 827 479 
Γαλλία 11 017 450 10 189 971 827 479 
Ιταλία 11 017 450 10 189 971 827 479 
Ηνωμένο Βασίλειο 11 017 450 10 189 971 827 479 
Ισπανία 4 049 856 3 747 237 302 619 
Βέλγιο 3 053 960 2 825 758 228 202 
Κάτω Χώρες 3 053 960 2 825 758 228 202 
Σουηδία 2 026 000 1 874 017 151 983 
Δανία 1 546 308 1 430 763 115 545 
Αυστρία 1 516 000 1 402 275 113 725 
Φινλανδία 871 000 805 661 65 339 
Ελλάς 828 380 766 480 61 900 
Πορτογαλία 533 844 493 953 39 891 
Ιρλανδία 386 576 357 690 28 886 
Λουξεμβούργο 77 316 71 539 5 777 

62 013 000 ™ 57 361 015 4 651 985 

(1) Από την 1η Ιανουαρίου 1995, κατόπιν της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, το αναληφθέν κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε 
από 57 600 000 σε 62 013 000. , 
Οι τέσσερις ισόποσες δόσεις, ύψους 53 830, που έπρεπε να καταβάλουν τα δεκαπέντε κράτη μέλη στις 30 Απριλίου και στις 31 Οκτωβρίου των ετών 1997  
και 1998, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίστηκε στις 11 Ιουνίου 1990, δηλαδή συνολικό ποσό 215 322, κατα
βλήθηκαν εξ ολοκλήρου με τη διάθεση ποσού από τα αποτελέσματα της χρήσης 1996, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 9ης Ιου
νίου 1997. 

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την καταβολή του, εφόσον αυτή καταστεί αναγκαία για να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις της Τράπεζας 
προς τους πιστωτές της. 

(3) Το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε στις 5 Ιουνίου 1998 την αύξηση του αναληφθέντος κεφαλαίου σε 100 δισεκατομμύρια, με ισχύ από 1ης Ιανουα
ρίου 1999. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται, αφενός με τη μεταφορά ποσού 1,3 δισεκατομμυρίων από το συμπληρωματικό αποθεματικό και τη μετατροπή 
του σε αναληφθέν και καταβλητέο κεφάλαιο και, αφετέρου, με την αύξηση των συμμετοχών των κρατών μελών κατά 36,7 δισεκατομμύρια. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 
σε χιλιάδες Ecu 

31.12.1998 31.12.1997 

Α. Ταμειακές ροές από δραατηριότητες εκμετάλλευσης: 

Αποτελέσματα χρήσης  

Προσαρμογές:  

Κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους  
Διαφορές προσαρμογής αξίας  
Συναλλαγματική προσαρμογή που δεν υπόκειται στο άρθρο 7 
Μεταβολή δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών πληρωτέων και προεισπραχθέντων τό
κων  

Μεταβολή δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών εισπρακτέων  
Απόσβεση της διαφοράς τιμής υπό το άρτιο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου . . . .  
Υπεραξία εξόφλησης χαρτοφυλακίου αντιστάθμισης κινδύνων  

Αποτελέσματα που προκύπτουν από δραστηριότητες εκμετάλλευσης:  

Καθαρές εκταμιεύσεις δανείων  
Αποπληρωμές χορηγηθέντων δανείων  
Καθαρό υπόλοιπο των πράξεων στο πλαίσιο του ΝΚΜ (Σημείωση Η)  

Καθαρές ταμειακές ροές που προκύπτουν από δραατηριότητες εκμετάλλευσης 

1 194 963 1 105 170 

150 000 100 000 
7 556 9 104 

- 1 540 1 930 

732 135 212 275 
- 92 106 - 63 111 
- 10 692 - 24 987 

12 676 782 

1 992 992 1 341 163 
- 27 934 115 - 23 230 608 

12 926 015 11 774 548 
56 415 - 258 095 

- 12 958 693 - 10 372 992 

Β. Ταμειακές ροές απά επενδυτικές δραστηριότητες: 
Μετοχές του ΕΤΑΕ ολοσχερώς εξοφλημένες (Σημείωση Ε)  
Πωλήσεις τίτλων  
Αγορές τίτλων  
Μεταβολή των ενσώματων στοιχείων ενεργητικού (Σημείωση ΣΤ]  
Μεταβολή των άυλων στοιχείων ενεργητικού  
Λοιπές μεταβολές στοιχείων του ενεργητικού  

Καθαρές ταμειακές ροές που προκύπτουν απά επενδυτικές δραστηριότητες 

-8 438 
517 528 

- 508 515 
-7 748 
-3 751 

-331 705 

- 342 629 

- 40 000 
305 625 

- 321 761 
-4 766 
-2 397 
8 717 

- 54 582 

Γ. Ταμειακές ροές απά πράξεις δανεισμού: 

Εκδόσεις ομολογιακών δανείων  31 256 664 22 923 783 
Αποπληρωμές ομολογιακών δανείων  - 14 714 053 - 11 816 593 
Μεταβολή των απαιτήσεων από πράξεις ανταλλαγής (swaps) νομισμάτων  - 4 495 065 - 5 714 299 
Μεταβολή των υποχρεώσεων από πράξεις ανταλλαγής (swaps) νομισμάτων  4 961 325 5 425 774 
Καθαρή μεταβολή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού  -864 325 240 912 
Καταβολή στα κράτη μέλη  - 1 000 000 0 
Κεφάλαιο, αποθεματικά και προβλέψεις που έχουν καταβληθεί από τα κράτη μέλη . , 0 215 377 
Καθαρή μεταβολή των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα  -310 623 897 024 
Λοιπές μεταβολές στοιχείων του παθητικού  146 938 130 173 
Πωλήσεις χαρτοφυλακίου αντιστάθμισης κινδύνων  7 233 487 6 220 583 
Αγορές χαρτοφυλακίου αντιστάθμισης κινδύνων  -7 174 795 - 7 162 789 

Καθαρές ταμειακές ροές που προκύπτουν απά πράξεις δανεισμού 15 039 553 11 359 945 

Συνοπτική κατάσταση ταμειακών ροών 

Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων στην έναρξη της χρήσης 7 402 585 6 360 413 

Καθαρές ταμειακές ροές που προκύπτουν: 

(1| από δραστηριότητες εκμετάλλευσης  
(2) από επενδυτικές δραστηριότητες  
(3] από πράξεις δανεισμού  

Επίδραση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών επί των διαθεσίμων και των 

ισοδυνάμων διαθεσίμων  

Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων στη λήξη της οικονομικής χρήσης 

Ανάλυση των διαθεσίμων (πλην επενδυτικού χαρτοφυλακίου και χαρτοφυλακίου αντιστά
θμισης κινδύνων) 

Ταμείο, διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες και σε ταχυδρομικά ταμιευτήρια  
Αξιόγραφα με προθεσμία λήξης μέχρι τρεις μήνες από την έκδοσή τους  
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων: 
- λογαριασμοί όψεως  

- λογαριασμοί καταθέσεων προθεσμίας . . . 

12 958 693 
- 342 629 
15 039 553 

- 1 292 901 

7 847 915 

27 170 
1 625 364 

37 226 
6158 155 

7 847 915 

•10 372 992 
- 54 582 

11 359 945 

109 801 

7 402 585 

36 408 
689 425 

102 330 
6 574422 

7 402 585 
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Ol διαφορές προσαρμογής αξίας που αφορούν τους τόκους των δανείων αυτών καθορίζονται χω

ριστά για κάθε περίπτωση από τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 
σε χιλιάδες Ecu 

Σημείωση Α — Κύριες λογιστικές αρχές 

1. Λογιστικά πρότυπα 

Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις γενικές αρχές της Οδηγίας του Συμ

βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Δεκεμβρίου 1986 για τους ετήσιους και ενοποιη

μένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ("Οδηγία"). 

Για τα στοιχεία ουσιαστικής σημασίας, οι εφαρμοζόμενες λογιστικές αρχές είναι σύμφωνες με τα 

διεθνή πρότυπα (I.A.S.}, πλην όσων αναφέρονται στις σημειώσεις σχετικά με τη λογιστική πολιτική. 

2, Βάσεις υπολογισμού ισοτιμιών 

Η Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 4 (1 ) του καταστατικού της, χρησιμοποιεί, ως μονάδα έκφρασης 

των λογαριασμών κεφαλαίου των κρατών μελών και για την παρουσίαση των οικονομικών της 

καταστάσεων, το Ecu που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

Το Ecu είναι ίσο με το άθροισμα των παρακάτω ποσών των εθνικών νομισμάτων των κρατών 

μελών: 

DEM 0,5242 NLG 0,2198 IEP 0.008552 
GBP 0.08784 BEF 3.301 GRD 1.440 
FRF 1,332 LUF 0.13 ESP 6,885 
ITL 151,8 DKK 0.1976 PTE 1,393 

Οι τιμές μετατροπής μεταξύ των νομισμάτων των κρατών μελών και του Ecu καθορίζονται με 

βάση τις αγοραίες τιμές και δημοσιεύονται καθημερινά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω

παϊκών Κοινοτήτων. 

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί αυτές τις τιμές μετατροπής και για τον υπολογισμό των τιμών των άλλων 

νομισμάτων που χρησιμοποιεί στις εργασίες της. 

Η Τράπεζα διενεργεί τις εργασίες της, τόσο στα νομίσματα των κρατών μελών της και σε Ecu, όσο 

και σε μη κοινοτικά νομίσματα. 

Οι πόροι της προέρχονται από το κεφάλαιο της, τα δάνεια που συνάπτει και τα σωρευμένα κα

θαρά έσοδά της στα διάφορα νομίσματα, και διατηρούνται, επενδύονται ή χορηγούνται στα ίδια 

νομίσματα. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας μετατρέπονται σε Ecu, με βάση τις 

τιμές μετατροπής που ισχύουν την ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού. Τα κέρδη ή οι ζημίες 

που προκύπτουν από τη μετατροπή αυτή εγγράφονται σε χρέωση ή σε πίστωση του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης. Από τους υπολογισμούς αυτούς εξαιρούνται τα στοιχεία ενεργητικού 

που αντιστοιχούν στο μερίδιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό 

τους νόμισμα και το οποίο αποτελεί αντικείμενο περιοδικής αναπροσαρμογής, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 του καταστατικού της Τράπεζας. 

3. Κρατικά αξιόγραφα και άλλα αξιόγραφα που γίνονται δεκτά από τις κεντρικές τράπεζες γισ επο-

ναχρηματοδότηαη και ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 

Η Τράπεζα, επιθυμώντας να ξεκαθαρίσει τη διαχείριση των διαθεσίμων της και να ενισχύσει τη 

φερεγγυότητά της, αποφάσισε να δημιουργήσει τους ακόλουθους τύπους χαρτοφυλακίου: 

3.1. Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 

Το χαρτοφυλάκιο αυτό συντίθεται από τίτλους που αγοράστηκαν με την πρόθεση να διατηρηθούν 

μέχρι τη λήξη τους, προκειμένου η Τράπεζα να διαφυλάξει τη φερεγγυότητά της. Οι τίτλοι αυτοί 

εκδίδονται ή είναι εγγυημένοι από: 

- κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη της ομάδας Gl Ο ή δημόσιους οργανισμούς των 

κρατών αυτών, 

- υπερεθνικούς δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων πολυεθνικών τραπεζών ανάπτυ

ξης. 
Η τιμή εισόδου των τίτλων αυτών στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο είναι ίση με την τιμή αγοράς τους ή, 

κατ' εξαίρεση, με την τιμή μεταφοράς τους (κυρίως στην περίπτωση μεταφοράς τίτλων από το 

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών). Η διαφορά μεταξύ της τιμής εισόδου και της τιμής αποπληρωμής 

κατανέμεται prorata temporis κατά την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των τίτλων. 

3.2. Χαρτοφυλάκιο οντιστάθμιΟΓίς κινδύνων (hedging porioMio) 

To χαρτοφυλάκιο αυτό συντίθεται από τίτλους ορισμένης διάρκειας, που αντιστοιχούν σε λη

φθέντα δάνεια. Χρησιμοποιείται από την Τράπεζα ως μέσο ενεργού διαχείρισης των κινδύνων 

από διακυμάνσεις των επιτοκίων, που είναι εγγενείς στη δανειοδοτική και δανειοληπτική δραστη-

ριότητά της. Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου αυτού λογιστικοποιούνται στο κόστος, όπως αυτό 

διαμορφώνεται ύστερα από την απόσβεση της θετικής ή αρνητικής διαφοράς μεταξύ της αξίας 

κτήσης των τίτλων και της αξίας κατά τη λήξη τους. Η εν λόγω απόσβεση υπολογίζεται με τη μέ

θοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της υπολειπόμενης ζωής του τίτλου. Κατά την 

πώληση των τίτλων αυτών, το προκύπτοντα κέρδη ή ζημίες αποσβένυνται καθ' όλη την 

υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των ληφθέντων δανείων. 

3.3. Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 

Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται από τίτλους εισαγμένους στο χρηματιστήριο, οι οποίοι έχουν 

εκδοθεί και είναι εγγυημένοι από χρηματοπιστωτικούς φορείς. Οι τίτλοι του χαρτοφυλακίου αυ

τού καταχωρούνται στον ισολογισμό στην τρέχουσα τιμή τους. 

3.4. βραχυπρόθεσμοι τίτλοι 

Η Τράπεζα, προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα, αγοράζει προϊόντα της χρηματαγο

ράς με μέγιστη διάρκεια τριών μηνών, και κυρίως έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και 

διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι τίτλοι διατηρούνται μέχρι τη λήξη τους 

και λογιστικοποιούνται με βάση την ονομαστική αξία τους. 

Τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου καταχωρούνται στο Ενεργητικό του ισολογισμού, στο λογα

ριασμό 2) Κρατικά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες. 

Τα διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα πιστωτικών ιδρυμάτων καταχωρούνται στο Ενεργητικό του ισο

λογισμού, στο λογαριασμό 5) Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης β) άλλων εκδοτών. 

4. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων και κατά πελατών 

4.1. Τα χορηγηθέντα δάνεια καταχωρούνται στο Ενεργητικό του ισολογισμού της Τράπεζας κατά 

το καθαρό εκταμιευθέν τμήμα τους. 

Ειδικές προβλέψεις γίνονται για τα δάνεια και τις προκαταβολές που εκκρεμούν στο τέλος της 

οικονομικής χρήσης και παρουσιάζουν κινδύνους μη αποπληρωμής μέρους ή του συνόλου του 

ποσού τους. Οι προβλέψεις αυτές καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης ως 

"διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων". 

4.2. Γόκοι δανείων 

Στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης καταχωρούνται οι δεδουλευμένοι τόκοι των δανείων, κα· 

ταμεριζόμενοι επί της διάρκειας ζωής των δανείων. 

Στην περίπτωση των δανείων που χορηγούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Δράσης 

του Άμστερνταμ (ΕΠΔΑ), για τα οποία η καταβολή των τόκων και των προμηθειών συνδέεται με 

την αποδοτικότητα του χρηματοδοτηθέντος έργου, τα έσοδα μπορούν να καταχωρούνται τη 

στιγμή της είσπραξης. Στις άλλες περιπτώσεις, οι τόκοι καταχωρούνται την ημερομηνία που κα

θίστανται ληξιπρόθεσμοι. 

4.3. Πράξεις αγοράς τίτλων με συμφωνία επαναπώληοης ("Reverie repos") 

Πράξη "reverse repo" είναι μια πράξη με την οποία η Τράπεζα δανείζει ρευστά κεφάλαια σε ένα πι

στωτικό ίδρυμα, το οποίο παρέχει ένα κάλυμμα (colloterol) υπό μορφή τίτλων. Τα δύο μέρη 

δεσμεύονται αμετάκλητα να ολοκληρώσουν την πράξη σε ημερομηνία και τιμή που έχουν 

καθοριστεί εξαρχής. 

Η πράξη γίνεται με βάση την αρχή της παράδοσης έναντι πληρωμής: το μέρος που δανείζεται τα 

ρευστά διαθέσιμα μεταβιβάζει τους τίτλους στο θεματοφύλακα της Τράπεζας, με αντάλλαγμα το 

διακανονισμό στη συμφωνηθείσα τιμή, πράγμα που αποφέρει στην Τράπεζα μια απόδοση 

συνδεδεμένη με τη χρηματαγορά, 

Μια πράξη αυτού του τύπου θεωρείται για την Τράπεζα ως πράξη χορήγησης δανείου με εγγυη

μένο επιτόκιο και καταχωρείται στο Ενεργητικό του ισολογισμού, στο λογαριασμό 3) Απαιτήσεις 

κατά πιστωτικών ιδρυμάτων - β) Λοιπές απαιτήσεις. Οι τίτλοι που λαμβάνονται ως εγγύηση κατα

χωρούνται στους λογαριασμούς εκτός ισολογισμού. 

5, Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης και συμμετοχές 

Οι μετοχές και οι συμμετοχές αντιπροσωπεύουν μακροπρόθεσμη επένδυση και λογιστικοποιού

νται στην τιμή κτήσης τους. Η λογιστική αξία συγκρίνεται, στο τέλος της οικονομικής χρήσης, με 

την εκτιμώμενη αξία. Εάν η τελευταία είναι κατώτερη της λογιστικής αξίας, λογιστικοποιείται μια 

μείωση της αξίας, εφόσον η μείωση αυτή δεν είναι προσωρινή. 

6. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού 

Τα γήπεδα και τα κτίρια αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους, αφού αφαιρεθεί η αρχική υποτίμηση 

του κτιρίου του Kirchberg και οι συνολικές αποσβέσεις. Η εκτιμώμενη αξία των κτιρίων του Kirch- 

berg και της Λισσαβώνας αποτελεί αντικείμενο γραμμικής απόσβεσης σε περίοδο 30 και 25 ετών 

αντίστοιχα. Η απόσβεση των επίπλων, σκευών και εξοπλισμού γραφείων γινόταν έως το τέλος του 

1997 στο έτος κτήσης τους. Από το 1998, οι μόνιμες εγκαταστάσεις, τα έπιπλα και σκεύη, ο εξο

πλισμός γραφείων και τα οχήματα καταχωρούνται στον ισολογισμό στην αξία κτήσης τους, μείον 

τη σωρευμένη απόσβεση. Η απόσβεση υπολογίζεται γραμμικά επί της εκτιμώμενης διάρκειας 

ζωής κάθε αποκτώμενου στοιχείου, ως εξής: 

10 έτη - μόνιμες εγκαταστάσεις 

- έπιπλα και σκεύη 

- εξοπλισμός γραφείου και οχήματα 

5 έτη 
10 έτη 

Η αλλαγή μεθόδου λογιστικοποίησης των αποσβέσεων δεν έχει ουσιαστική επίπτωση στα 

αποτελέσματα χρήσης. 

7. ΑυΑσ στοιχεία ενεργητικού 

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν; Τις επενδύσεις υπό μορφή λογισμικού που 

αναπτύσσει η Τράπεζα, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο απόσβεσης μόλις ολοκληρωθούν σε 

διάρκεια τριών ετών. 

Το πρότυπο IAS 9 θέτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προϋποθέσεις για την καταχώριση στο 

ενεργητικό: 

1- το προϊόν ή η μέθοδος είναι σαφώς καθορισμένα και τα συναφή με αυτά έξοδα μπορούν να 

εντοπισθούν και υπολογιστούν με αξιόπιστο τρόπο, 

2- η τεχνική βιωσιμότητα του προϊόντος ή της μεθόδου μπορεί να αποδειχθεί, 

8. Ταμείο συντάξεων προσωπικού και Γαμείο υγείας 

α) Ταμείο συντάξεων 

Το βασικό συνταξιοδοτικό καθεστώς της Τράπεζας είναι ένα καθεστώς καθορισμένων παροχών, 

το οποίο τροφοδοτείται από εισφορές και καλύπτει το σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας, 

Όλες οι εισφορές που καταβάλλονται από την Τράπεζα και το προσωπικό της επενδύονται στα 

στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας, Οι ετήσιες αυτές εισφορές, καθώς και οι ετήσιοι τόκοι, 

συσσωρεύονται και καταχωρούνται σε ένα ειδικό λογαριασμό πρόβλεψης, ο οποίος εγγράφεται 

στο Παθητικό του ισολογισμού της Τράπεζας. 

Οι υποχρεώσεις όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές παροχές, αποτιμώνται τουλάχιστον μια φορά 

κάθε τριετία, σύμφωνα με το πρότυπο IAS 19, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο "projected unit credit  

method", προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η λογιστικοποιημένη πρόβλεψη είναι επαρκής. Τα ανα

λογιστικά πλεονάσματα ή ελλείμματα κατανέμονται σε μια περίοδο ίση με την εκτιμώμενη μέση 

υπολειπόμενη υπηρεσιακή ζωή των ενεργών υπαλλήλων. 

β) Ταμείο υγείας 

Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει για τους υπαλλήλους της δικό της Ταμείο υγείας, το οποίο 

χρηματοδοτείται από εισφορές της Τράπεζας και του προσωπικού της. Η διαχείριση του Ταμείου 

υγείας γίνεται σήμερα με βάση την αρχή της ισορροπίας μεταξύ παροχών και εισφορών. 

9. Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους 

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τα ποσά που η Τράπεζα αποφασίζει να διαθέσει για την κά

λυψη κατά των κινδύνων που συνδέονται με τις δανειοδοτικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές 

πράξεις, λόγω των ιδιαίτερων κινδύνων που είναι εγγενείς στις πράξεις αυτές. 

Τα ποσά που διατίθενται για την κράτηση αυτή εμφανίζονται ξεχωριστά στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσης, στη θέση "Κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους", σύμφωνα με 
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6,τι προβλέπει "η Οδηγία", ενώ τα διεθνή λογιστικά πρότυπα απαιτούν το ποσά αυτά να 

αποτελούν μέρος της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης. 

10. Πόροι διατεθέντες στο Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης του Άμστερνταμ 

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τα ποσά που διατίθενται από τα ετήσια αποτελέσματα της 

Τράπεζας και τα οποία καθορίζονται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο των Διοικητών, για τη 

διευκόλυνση των μηχανισμών παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων στο πλαίσιο της εφαρμογής 

του ψηφίσματος για την ανάπτυξη και την απασχόληση, που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

στις 16 και 17 Ιουνίου 1997, 

Οι διαφορές προσαρμογής αξίας που είναι σχετικές με τις πράξεις αυτές, θα αφαιρούνται από 

τον εν λόγω λογαριασμό κατά τη διάθεση των αποτελεσμάτων της επόμενης χρήσης. 

11. Φορολογία 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που 

είναι προσαρτημένο στη Συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, τα στοιχεία ενεργητικού, τα έσοδα και τα λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας απαλλάσσονται από όλους τους άμεσους φόρους. 

1 2. Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων και επιτοκίων fswapsj 

Η Τράπεζα συνάπτει, κυρίως στο πλαίσιο του δανεισμού της, πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων, 

μέσω των οποίων το προϊόν ενός δανείου που έχει λάβει σε ένα νόμισμα, μπορεί να μετατραπεί 

σε άλλο νόμισμα. Ταυτόχρονα, συνάπτει μια προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος, προκειμένου να 

αντλήσει τα αναγκαία ποσά για την εξυπηρέτηση του δανείου στο αρχικό νόμισμα. Τα ποσά των 

πράξεων αυτών αναγράφονται στον ισολογισμό, στο λογαριασμό -Λοιπά στοιχεία ενεργητικού», 

όσον αφορά τα ακαθάριστα προς είσπραξη ποσά, και στο λογαριασμό "Λοιπά στοιχεία παθητικού", 

όσον αφορά τα ακαθάριστα προς καταβολή ποσά. 

Η Τράπεζα συνάπτει επίσης πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων στο πλαίσιο της κάλυψής της κατά κιν

δύνων. Οι σχετικοί τόκοι λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο "prorata temporis". Τα ονομαστικά ποσά 

των πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων καταχωρούνται στους λογαριασμούς εκτός ισολογισμού. 

13. Μεταβατικοί λογαριασμοί 

Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν: 

στο ενεργητικό: (προπληρωθέντα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα}: έξοδα που έγιναν κατά την οικο

νομική χρήση αλλά αφορούν την επόμενη, καθώς και οποιαδήποτε έσοδα τα 

οποία, αν και αφορούν τη χρήση, δεν θα είναι απαιτητά πριν από τη λήξη της 

(κυρίως τόκοι από χορηγηθέντα δάνεια), 

στο παθητικό; (προεισπραχθέντα έσοδα και πληρωτέα έξοδα): έσοδα που εισπράχθηκαν μέσα 

στη χρήση αλλά αφορούν την επομένη, μαζί με έξοδα τα οποία, αν και αφορούν 

την κλειόμενη χρήση, θα πληρωθούν σε επόμενη χρήση (κυρίως τόκοι ληφθέντων 

δανείων). 

14. Τόκοι και εξομοιούμενο έσοδα 

Εκτός από τους τόκους και τις προμήθειες επί χορηγηθέντων δανείων και τοποθετήσεων, και τα 

λοιπά έσοδα του χαρτοφυλακίου τίτλων, στο λογαριασμό αυτό αναγράφονται επίσης οι 

αποζημιώσεις που εισπράττει η Τράπεζα για πρόωρες αποπληρωμές δανείων, στις οποίες προβαί

νουν οι δανειολήπτες της. Η Τράπεζα, μεριμνώντας να διατηρήσει στη λογιστική καταχώριση 

αντιστοιχία μεταξύ των εσόδων από χορηγηθέντα δάνεια και του κόστους δανεισμού της, 

καταμερίζει τις αποζημιώσεις που εισπράττει για πρόωρες αποπληρωμές, επί της υπολειπόμενης 

διάρκειας των αντίστοιχων δανείων. 

15. Ορισμένα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν αναμορφωθεί, προκειμένου να κατα

στούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης. 

Σημείωση Β — Χαρτοφυλάκιο τίτλων 

Κρατικά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από 
τις κεντρικές τράπεζες: 

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης, εκ των 
οποίων: 

α] εισηγμένα στο χρηματιστήριο  

β) λοιπά    
2 990 551 

12 575 

31.12.1998 

3 350 241 

31.12.1997 

3 131 903 

2 348 446 

12 450 
3 003 337 
6 363 578 

2 350 905 
5 492 809 

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο  

Χαρτοφυλάκιο αντιστάθμισης κινδύνων 

Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ....  

Λοιποί βραχυπρόθεσμοι τίτλοι . . . 

Αξία κτήσης 

2 405 023 
2 259 985 

1 525 354 

6 301 372 

Απόσβεση 
περιόδου της 

διαφοράς 

υπέρ/υπό 

το άρτιο 

58 224 

-5018 

Λογιστική 

αξία 

2 474 247 
2 253 957 

— 1 525 354 

Διαφορά 
υπέρ/υπό το 

άρτιο προς 

απόσβεση 

44 415 

-545 

Αξία στη λήξη Τρέχουσα τιμή 

2 518 553 

2 137 835 

— 1 525 354 

2 554 890 
2 391 538 

62 206 6 363 578 

Σημείωση Γ — Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων (λοιπές 
απαιτήσεις) 

Καταθέσεις προθεσμίας  

Πράξεις αγοράς τίτλων με συμφωνία 

επαναπώλησης (reverse repos) (*) . . 

31.12.1998 

4 574 487 

1 583 558 

6158155 

31.12.1997 

4 353 332 

2 211 090 

6 574 422 

Οι πράξεις αυτές περιλαμβάνουν πράξεις διενεργούμενες με ένα 
τρίτο θεματοφύλακα, ο οποίος δεσμεύεται, βάσει σύμβασης-
πλαισίου, να εγγυηθεί την τήρηση των συμβατικών όρων, ιδίως όσον 
αφορά: 
- την παράδοση έναντι πληρωμής, 
- την επαλήθευση του καλύμματος (collateral), 
- το περιθώριο καλύμματος που απαιτεί ο δανειστής και το οποίο 

πρέπει πάντοτε να υφίσταται και να είναι επαρκές. Αυτό 
προϋποθέτει καθημερινή παρακολούθηση της αξίας των τίτλων 
στην αγορά. 

- την οργάνωση της υποκατάστασης της υποθήκης, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις που θέτει η σύμβαση. 

Σημείωση Δ — Συνσπτική κατάσταση των χσρηγηθέντων δανείων και 
εγγυήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 1998 

1. Συνολικό ύψσς χσρηγηθέντων δανείων (*) 

Συνολικό ιστορικό ύψος των χορηγηθέ
ντων δανείων, υπολογιζόμενο με βάση τις 
ισοτιμίες που εφαρμόστηκαν κατά τις 
ημερομηνίες υπογραφής τους 258 698 902 
Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές -τ 2131 937 
Μείον: καταγγελίες και ακυρώσεις 6 534 317 

καταβληθέντα χρεολύσια 98 863 312 

Συνολικό ύψος χορηγηθέντων δανείων 

- 105 497 629 

155 333 210 
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Δάνεια χορηγηθέντα 

Ανάλυση του συνολικού ύψους χορηγηθέντων δανείων: 

- Εκτομιευθέν τμήμα . . 
- Μη εκτομιευθέν τμήμα 

σε πιστωτικά 
ιδρύματα ως απευθείας στον 

διαμέσους τελικό δικαιούχο Σύνολο 

50 614 348 82 451 072 133 065 420 
6 325 144 15 942 646 22 267 790 

56 939 492 98 393 718 155 333 210 Συνολικό ύψος χορηγηθέντων δανείων 

(*) Το συνολικό ύψος των χορηγηθέντων δανείων περιλαμβάνει τόσο το εκτομιευθέν τμήμα των δανείων, όσο και το τμήμα που 
απομένει προς εκταμίευση. 

2. Καταστατικό όριο για τις πράξεις δανειοδοσίας και εγγυοδααίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 5 του καταστατικού της 
Τράπεζας, το συνολικά τρέχον ύψος (υπόλοιπο) των δανείων και 
εγγυήσεων που αυτή χορηγεί δεν πρέπει να υπερβαίνει το 250% του 
ποσού του αναληφθέντος κεφαλαίου. 

Με βάση το ύψος του κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 1998 (ό2,013 
δισεκατομμύρια], το ανώτατο αυτό όριο ανέρχεται σε 155  
δισεκατομμύρια. Την ίδια ημερομηνία, το συνολικό υπόλοιπο των 
εκταμιευθέντων δανείων και των εγγυήσεων που παρασχέθηκαν επί 
δανείων χορηγηθέντων από τρίτους ανέρχεται σε 133,412  
δισεκατομμύρια, ενώ οι αναλήψεις δεσμεύσεων για εκταμιεύσεις 
δανείων μετά την 1η Ιανουαρίου 1999 ανέρχονται σε 22,268 

δισεκατομμύρια. Αυτές οι αναλήψεις δεσμεύσεων για μεταγενέ
στερες εκταμιεύσεις δανείων υπεγράφησαν δυνάμει της απόφασης 
που έλαβε ομόφωνα το Συμβούλιο των Διοικητών στις 5 Ισυνίου 
1998, για αύξηση του αναληφθέντος κεφαλαίου σε 100  
δισεκατομμύρια ευρώ από 1ης Ιανουαρίου 1999. Ωστόσο, επειδή 
ορισμένες κοινοβουλευτικές διαδικασίες δεν είχαν ακόμη 
ολοκληρωθεί επίσημα την εν λόγω ημερομηνία, το συνολικό ύψος 
του αναληφθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας ανήλθε την 1η Ιανουα
ρίου 1999 σε 95,549 δισεκατομμύρια ευρώ και θα αυξηθεί, με ανα
δρομική ισχύ από την ημερομηνία αυτή, σε 100 δισεκατομμύρια, 
μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διατυπώσεις. Κατόπιν αυτού, το 
προαναφερόμενο ανώτατο όριο θα ανέλθει σε 250 δισεκατομμύρια 
ευρώ. 

Σημείωση Ε — Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης και 
συμμετοχές 

Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 

Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει: 

• ένα ποσό ύψους 98 437 500 (1997: 90 000 000), το οποίο αντιστοιχεί 
στο κεφάλαιο που έχει καταβάλει η Τράπεζα στις 31 Δεκεμβρίου 
1998, στο πλαίσιο της συμμετοχής της, συνολικού ύψους 
600 000 000, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγ
κρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ). 

Η ΕΤΕπ κατέχει το 3,3% του αναληφθέντος κεφαλαίου. 

• ένα ποσό ύψους 26 713 776 άλλων μετοχών, τρέχουσας αξίας 32 826 250,  
που αποκτήθηκαν για την εγγύηση της είσπραξης απαιτήσεων. 

Συμμετοχές 

Το κονδύλι αυτό, ύψους 160 000 000, αφορά το κεφάλαιο που έχει 
καταβάλει η Τράπεζα στο πλαίσιο της συμμετοχής της, συνολικού 
ύψους 800 000 000, στο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), το οποίο έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο. 

Η ΕΤΕπ κατέχει το 44,5% του αναληφθέντος κεφαλαίου. 

Εάν οι τίτλοι αυτοί είχαν λογιστικοποιηθεί με τη μέθοδο καθαρής θέσης, 
αυτό δεν θα είχε ουσιαστική επίπτωση στα αποτελέσματα και στα ίδια 
κεφάλαια της Τράπεζας. 

σε χιλιάδες Ecu % συμμετοχής Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Συνολικό καθαρό αποτέλεσμα Σύνολο ενεργητικού 

ΕΤΑΑ (31.12.1997) 3,3 3 035 139 16 150 13 495 138 

ΕΤΑΕ (31.12.1998) 44,5 413 880 27 774 436 432 

Σημείωση ΣΤ — Ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού 

Κτίρια Κτίριο Έπιπλα, σκεύη και Σύνολο ενσώματων Σύνολο άυλων 

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους .  

Κτήσεις κατά τη διάρκεια του έτους . . .  

Αποσβέσεις κατά τη διάρκεια του έτους . . 

Γήπεδα Kircliberg Λισσαβώνας λοιπός εξοπλισμός στοιχείων στοιχείων 

3 358 78 018 181 — 81 557 1 904 
— — — 7 748 7 748 3 751 
— 3 830 14 2 857 6 701 855 

Καθαρή λογιστική αξία στις 31.12.1998 3 358 74 188 167 

Όλα τα γήπεδα και κτίρια χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα για τις ίδιες δραστηριότητές της. 

4 891 82 604 4 800 

Σημείωση Ζ — Υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρ
μογής του κεφαλαίου 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, η εφαρμογή των τιμών 
μετατροπής που υπάρχουν στη Σημείωση Ψ συνεπάγεται την προσαρμογή 
των ποσών που καταβάλλονται από τα κράτη μέλη στα εθνικά τους νομί
σματα στα πλαίσια της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Τράπεζας. 

Τα προς καταβολή από την Τράπεζα ποσά είναι τα εξής: 

31.12.1998 
Προς καταβολή σε: 
Γερμανία 2 821 
Κάτω Χώρες . 735 
Αυστρία .... . . , . . 603 

4159 

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 30ής 
Δεκεμβρίου 1977, τα προς είσπραξη ή προς καταβολή από την Τράπεζα 
ποσά θα κανονίζονται στις 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου, εφόσον η δια
φορά μεταξύ της λογιστικής τιμής μετατροπής ενός νομίσματος και της 
επιλεγείσας για τον καθορισμό της αναπρσσαρμσγής τιμής μετατροπής 
υπερβαίνει το 1,5%. Στην περίπτωση που η διαφορά αυτή δεν 
υπερβαίνει το + 1,5%, τα προς αναπροσαρμογή ποσά θα παραμένσυν σε 
μη τοκσφόρους λογαριασμούς, που καλούνται "λογαριασμοί προσαρμο
γής". 

Μετά την εισαγωγή του ευρώ, την 1η Ιανουαρίου 1999, οι υποχρεώσεις 
πρσς τα 3 ανωτέρω κράτη μέλη θα καταβληθούν στις 29 Ιανουαρίου 
1999 και οι σχετικοί λογαριασμοί θα κλείσουν οριστικά. 
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Σημείωση Η — Προεισπραχθείσες επίδοτήσεις επιτοκίου 

α) Ένα μέρος των ποσών που εισπράχθηκαν από την Επιτροπή των Ευ

ρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του ΕΝΣ, χορηγήθηκε ως 

μακροπρόθεσμη προκαταβολή, η οποία καταχωρείται στο Ενεργητικό, 

στο λογαριασμό 10.β "Απαιτήσεις από επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν 

προκαταβληθεί στα πλαίσια του ΕΝΣ". 

β| Οι "Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου" (λογαριασμός 3.β) στο 

παθητικό περιλαμβάνουν: 

- τα ποσά των επιδοτήσεων επιτοκίου των δανείων που χορηγούνται για 

επενδυτικά σχέδια έξω από την Ένωση στα πλαίσια των συμβάσεων που 

έχουν υπογραφεί με τα κράτη ΑΚΕ και των πρωτοκόλλων που έχουν 

συναφθεί με τις μεσογειακές χώρες, 

- τις επιδοτήσεις επιτοκίου ορισμένων δανείων που χορηγεί η Τράπεζα 

από τους ιδίους πόρους της στο εσωτερικό της Ένωσης, οι οποίες 

τίθενται στη διάθεση της στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συ

στήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ| αριθ. 1736/79 του Συμβου

λίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Αυγούστου 1979, και στο 

πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού που θέσπισαν τα κράτη μέλη 

της ΕΖΕΣ βάσει της Συμφωνίας ΕΖΕΣ που υπεγράφη την 2α Μαίου 1992, 

- τα ποσά που λαμβάνονται ως επιδοτήσεις επιτοκίου των δανείων που 

χορηγούνται από πόρους της ΕΟΚ οτα πλαίσια των αποφάσεων του Συμ

βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 78/870/ΕΟΚ της 16ης Οκτωβρίου 

1978 (Νέο Κοινοτικό Μέσο), 82/169/ΕΟΚ της 15ης Μαρτίου 1982 και 

83/200/ΕΟΚ της 19ης Απριλίου 1983 και σε εφαρμογή του κανονισμού 

(ECK) αριθ. 1736/79 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 

3ης Αυγούστου 1979, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ECK]  

αριθ. 2790/82 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης 

Οκτωβρίου 1982. 

Σημείωση Θ — Λογαριασμοί ισολογισμού Διάφορα 

Χρεώστες διάφοροι: 

- Στεγαστικά δάνεια και προκα

ταβολές στο προσωπικό . . 

- Καθαρό υπόλοιπο των ποσών 

που εκταμιεύθηκαν για λη

φθέντα δάνεια και των ποσών 

που εισπράχθηκαν έναντι χο

ρηγηθέντων δανείων στο 

πλαίσιο των πράξεων ΝΚΜ που 

διαχειρίζεται η Τράπεζα για 

λογαριασμό της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (Ειδικό Τμήμα) . . 

- Προϊόν δανεισμού προς 

είσπραξη  

- Διαθέσιμα τα οποία διαχειρίζο

νται τρίτοι  

- Λοιπά  

31.12.1998 

73 821 

31.12.1997 

74 649 

201 680 

398 679 

307 946 
112 039 

1 094 165 

258 095 

198 403 

100 859 
632 006 

Πιστωτές διάφοροι: 

- Λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 

. για πράξεις στο πλαίσιο του 
Ειδικού Τμήματος και διάφορα 
άλλα συναφή υπό εκκαθάριση 
ποσά 131 932 

. λογαριασμοί καταθέσεων . . 43 813 

- Λογαριασμοί καταθέσεων που 

διατηρούνται στο πλαίσιο του 

χρηματοδοτικού μηχανισμού της 

ΕΖΕΣ 347 501 

- Λοιπά 149 744 

672 990 

Σημείωση ί — Μεταβατικοί λογαριασμοί 

Στο ενεργητικό (προπληρωθέντα 

έξοδα και έσοδα εισπρακτέα): 

Τόκοι και προμήθειες προς 

είσπραξη  

Έξοδα δανεισμού προπληρωθέ

ντα  

Λοιπά  

Στο παθητικό (προεισπραχθέντα 

έσοδα και πληρωτέα έξοδα): 

Τόκοι και προμήθειες προς κατα

βολή  
Έσοδα χορηγήσεων προεισπρα

χθέντα  

Λοιπά  

Έσοδα δανεισμού προεισπρα

χθέντα  

31.12.1998 

2 662 907 

480 563 
1 301 

3 144 771 

3 296 644 

419 923 
171 609 

667 369 
4 555 545 

115 698 

53 297 

281 003 
122 445 
572 443 

31.12.1997 

2 688 627 

362 809 
1 229 

3 052 665 

3 081 703 

257 132 
128119 

356 456 
3 823 410 

Σημείωση Κ — Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύμστα (προθεσμίας ή 

με προειδοποίηση) 

- βραχυπρόθεσμος δανεισμός . 

- υποσχετικές της ΕΤΑΑ δεσμευ

μένες έναντι της καταβολής 

του κεφαλαίου  

31.12.1998 

639 574 

4 050 

643 624 

31.12.1997 

954 247 

954 247 
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Σημείωση Λ — Συνοπτική κατάσταση των υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους στις 31 Δεκεμβρίου 1998 

Ληφθέντα δάνεια Πράξεις ανταλλαγής (swaps) νομισμάτων Καθαρό ποσό 

Ποσά προς καταβολή (+)  
ή προς είσπραξη (-) 

Πληρωτέα 
σε 

Υπόλοιπο 
στις 

31.12.1997 

Μέσο 
επι

τόκιο 

Υπόλοιπο 
στις 

31.12.1998 

Μέσο 
επι

τόκιο 
Περίοδος 

εξόφλησης 31.12.1997 

Μέσο 
επι

τόκιο 31.12.1998 

Μέσο 
επι

τόκιο 

Υπόλοιπο 
στις 

31.12.1997 

Υπόλοιπο 
στις 

31.12.1998 

ECU 8 277 219 7,24 11 017 135 6,49 1999/2008 650 224 - 5,17 230 075 - 4,59 7 626 995 10 787 060 

DEM 15 324 729 6,14 15 332 485 5,98 1999/2028 3 813 435 + 5,79 5 626 474 + 5,17 19 138 164 20 958 959 

FRF 11 186 202 7,46 10 454 902 7,05 1999/2012 524 796 + 6,11 529 003 + 5,72 11 710 998 10 983 905 

ITL 17 520 672 8,04 18 634 326 7,08 1999/2028 244 567 + 5,78 245 295 + 3,01 17 765 239 18 879 621 

BEF 619 297 8,07 153 942 7,01 1999/2004 118 090 + 8,25 119 342 + 8,25 737 387 273 284 

NLG 4 395 343 6,60 4 044 426 6,55 1999/2009 1 541 182 - 3,50 1 557 764 - 3,09 2 854 161 2 486 662 

IEP 321 130 7,99 314 768 7,99 1999/2015 322 524 + 6,15 316 135 + 4,76 643 654 630 903 

LUF 846 262 6,91 867 627 7,04 1999/2007 257 558 - 6,46 309 867 - 6,91 588 704 557 760 

ESP 6 070 781 8,35 5 681 042 7,64 1999/2026 2 681 262 + 4,87 2 981 892 + 3,13 8 752 043 8 662 934 

PTE 1 893 557 6,61 1 589 282 5,55 1999/2028 1 352 837 + 4,84 1 662 591 + 3,57 3 246 394 3 251 873 

FIM 66 809 6,29 67 275 6,28 2001/2002 27 018 + 3,29 157 348 + 3,05 93 827 224 623 

Νομίσματα 
συμμετέχοντα 
στο ευρώ 66 522 COI 68 157 210 

GBP 13 883 784 8,10 19 802 230 7,39 1999/2028 2 194 402 + 7,48 2 183 789 + 7,08 16 078 186 21 986 019 

DKK 518 068 5,25 523 576 5,25 1999/2005 259 034 - 5,23 232 092 - 3,83 259 034 291 484 

GRD 432 638 13,17 667 296 10,20 1999/2004 64 095 + 13,83 60 663 + 11,37 496 733 727 959 

SEK 206 130 8,22 301 959 7,20 1999/2007 249 238 + 4,63 229 387 + 3,58 455 368 531 346 

USD 12 829 048 6,97 18 909 514 6,26 1999/2026 2 342 245 - 4,80 4 357 269 - 4,29 10 486 803 14 552 245 

CNF 4 904 922 5,34 4 120 589 5,06 1999/2008 253 935 + 6,05 47 705 + 7,11 5 158 857 4 168 294 

JPY 6 796 123 4,46 7 081 830 4,62 1999/2022 2 805 380 - 4,25 3 065 339 - 4,25 3 990 743 4 016 491 

NOK — — 56 361 5,38 2007/2007 — — — — — 56 361 

CAD 2 607 168 8,05 1 963 314 7,96 1999/2008 2 417 602 - 9,00 1 907 947 - 9,00 189 566 55 367 

AUD 660 860 8,44 535 718 8,58 1999/2002 660 860 - 8,44 535 718 - 8,58 — — 

CZK 118 337 11,42 195 562 12,27 1999/2013 118337 - 11,42 184 691 - 12,31 — 10 871 

HKD 406 761 7,16 549 411 8,01 2001/2004 406 761 - 7,16 549 411 - 8,01 — — 

NZD 211 155 8,37 181 084 8,38 1999/2002 211 155 - 8,37 181 084 - 14,05 — — 

ZAR 288 474 14,15 516 570 14,23 2000/2018 188 904 - 14,04 409 252 - 13,26 99 570 107 318 

HUF — — 27 735 17,26 2003/2003 — — — — — 27 735 

EEK — — 9 638 10,00 2001/2001 — — 9 638 - 10,00 — — 

TWD — — 159 479 6,54 2003/2003 — — 159 479 - 6,54 — — 

Σύνολο 110 385 469 123 759 076 

Υπεραξία 
εξόφλησης 8 629 8 167 

Σύνολο 110 394 098 123 767 243 

Η εξόφληση ορισμένων ληφθέντων δανείων είναι συναρτημένη με χρηματιστηριακούς δείκτες (ιστορική αξία: 2 043 εκατομμύρια). Όλα αυτά τα δάνεια 
καλύπτονται πλήρως από πράξεις ανταλλαγής (swaps). 

Σημείωση Μ — Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη (ταμείο 
συντάξεων προσωπικού) 

Οι υποχρεώσεις σε όρους συνταξιοδοτικών παροχών αποτιμήθηκαν στις 
30 Ιουνίου 1997 με τη μέθοδο 'projected unit credit method', από ένα 
εμπειρογνώμονα αναλογιοτή. Ο υπολογισμός βασίστηκε στις ακόλουθες 
παραδοχές: 

- προεξοφλητικό επιτόκιο 6,5% για τον προσδιορισμό της παρούσας 
αξίας των κεκτημένων παροχών, 

- μέση ηλικία συνταξιοδότησης τα 62 έτη, 

- μέση συνδυασμένη επίπτωση της αύξησης του κόστους διαβίωσης και 
της εξέλιξης της σταδιοδρομίας εκτιμώμενη σε 4%. 

Η πρόβλεψη για το Ταμείο συντάξεων εξελίχθηκε ως εξής: 

- Πρόβλεψη στις 31 Δεκεμβρίου 1997 319 207 

- Πληρωμές κατά τη διάρκεια του έτους . - 10 616 

Ετήσιο κόστος  

Συναλλαγματική προσαρμογή . , , 

Πρόβλεψη στις 31 Δεκεμβρίου 1998 . 

+ 44 788 

+ 3 384 

356 763 

Σημείωση Ν — Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους 

Η εξέλιξη των Κεφαλαίων για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους ήταν η 
εξής: 

31.12.1998 

Υπόλοιπο στην αρχή της χρήσης , 

Κρατήσεις εντός της χρήσης 

Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης . 

600 000 
150 000 
750 000 

31.12.1997 
500 000 
100 000 
600 000 
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Σημείωση Ξ — Γεωγραφική κατανομή των τόκων και εξομοιούμενων 

εσόδων (λογαριασμός 1 των αποτελεσμάτων χρήσης): 

31.12.1998 31.12.1997 

Γερμανία  954 695 829 097 
Γαλλία  1 104 184 988 752 
Ιταλία  1 591 026 1 779 921 
Ηνωμένο Βασίλειο . . .. .. 1 243 191 1 124 487 
Ισπανία   . . 1 099 465 1 217 881 
Βέλγιο ........ 196 995 170 439 
Κάτω Χώρες . . . . . 141 290 134 329 
Σουηδία ; 146 996 104 097 
Δανία . 269 673 250 106 
Αυστρία  . 66 197 49 744 
Φινλανδία . 58 547 33 889 
Ελλάς  303 519 264 226 
Πορτογαλία  484 371 498 925 
Ιρλανδία  173 531 206 216 
Λουξεμβούργο  12 453 5 600 

7 846 133 7 657 709 
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 582 035 454 086 

8 428 168 8111 795 
Μη αναλυθέντα έσοδα (1) 867 393 769 520 

9 295 561 8 881 315 
(1) Μη αναλυθέντα έσοδα: 

Έσοδα επενδυτικού χαρτοφυλα
κίου  178 956 188 355 
Έσοδα χαρτοφυλακίου αντιστά

θμισης κινδύνων .... 208 889 139 821 
Έσοδα βραχυπρόθεσμων τί-
τλων  42 663 24 205 
Έσοδα χρηματαγοράς . . 436 885 417 139 

867 393 769 520 

Σημείωση 0 — Γεωγραφική κατανομή των εσόδων προμηθειών (λο
γαριασμός 4 των αποτελεσμάτων χρήσης): 

31.12.1998 31.12.1997 

Γαλλία  99 152 
Ιταλία  45 181 
Ηνωμένο Βασίλειο . . . 96 171 
Ισπανία  2 3 
Κάτω Χώρες ..... — 1 
Δανία .... , . , 47 88 
Ελλάς „ 53 79 
Πορτογαλία  — 2 
Ιρλανδία  52 76 

394 753 

Κοινοτικά όργανα . . . 20 063 14 872 

20 457 15 625 

Σημείωση Π — Δαπάνες και έξοδα διοίκησης 

31.12.1998 31.12.1997 

Μισθοί και επιδόματα . . 87 419 81 868 
Κοινωνικές εισφορές και λοιπές 
κοινωνικές δαπάνες . . . 38 940 36 521 

Δαπάνες προσωπικού . . 126 359 118 389 
Γενικά και διοικητικά έξοδα 36 132 32 262 

162 491 (*) 150 651 

(*) εκ των οποίων 5 006 αφορούν δαπάνες σχετικά με το ευρώ και το 

έτος 2000. 

Το προσωπικό της Τράπεζας ανερχόταν σε 998 άτομα στις 31  

Δεκεμβρίου 1998 (980 στις 31 Δεκεμ13ρίου 1997). 

Σημείωση Ρ — Ειδικές καταθέσεις προς εξυπηρέτηση δανεισμού 

Η θέση αυτή αφορά το ποσό των ληξάντων τοκομεριδίων και ομολόγων, 
τα οποία πληρώθηκαν από την Τράπεζα στους πράκτορες πληρωμής 
αλλά δεν έχουν ακόμη προσκομιστεί προς είσπραξη από τους κατόχους 
ομολόγων που έχει εκδώσει η Τράπεζα. 

Σημείωση Σ — Κατάσταση της προθεσμιακής θέσης (forward position)  

του χαρτοφυλακίου τίτλων 

Τα ποσά αντιστοιχούν σε πράξεις επί του χαρτοφυλακίου τίτλων, των 
οποίων οι ημερομηνίες ισχύος των συμβάσεων έπονται του κλεισίματος 
της οικονομικής χρήσης. 

Σημείωση Τ — Εκτίμηση της παρούσας αξίας των χρηματοπιστωτι

κών στοιχείων 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εγγράφει τα χρηματοπιστωτικά 
στοιχεία στον ισολογισμό της με βάση το ιστορικό τους κόστος σε συν
άλλαγμα - πλην του χαρτοφυλακίου συναλλαγών - το οποίο ισούται με 
το εισπραχθέν ποσό, όταν πρόκειται για στοιχείο του παθητικού, ή με το 
καταβληθέν ποσό, για την απόκτηση ενός στοιχείου του ενεργητικού. Η 
παρούσα αξία των χρηματοπιστωτικών στοιχείων (κυρίως των χορηγηθέ
ντων δανείων, των διαθεσίμων, των τίτλων και των αντληθέντων πόρων 
μετά από μακροπρόθεσμες πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων και επιτο
κίων), τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο ενεργητικό και στο παθητικό, 
παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 

(σε εκατομ. Ecu)  
31 Δεκεμβρίου 1998 

Ενεργητικό Παθητικό 
(σε εκατομ. Ecu)  

31 Δεκεμβρίου 1998 Καθαρή 
λογιστική αξία 

Παρούσα 
αξία 

Λογιστική 
αξία 

Παρούσα 
αξία 

- Χορηγήσεις 
- Χαρτοφυλάκιο αντι

στάθμισης 
κινδύνων 

- Επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο 

- Διαθέσιμα 
- Δανεισμός μετά τις 

πράξεις ανταλλαγής 
(swaps) 

132 890 
2 264 

2 474 

7 848 

145 249 
2 392 

2 655 

7 823 
124 210 135 173 

Σύνολο 145 476 158 119 124 210 135 173 

να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή 

Σημείωση Υ — Διαχείριση κινδύνων 

Οι σημαντικοί κίνδυνοι που πρέπει 
Τράπεζα Επενδύσεων είναι οι εξής: 

• πιστωτικός κίνδυνος 

* κίνδυνος επιτοκίων 

• κίνδυνος ρευστότητας 

* συναλλαγματικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά κυρίως τη δανειοδοτική δραστηριότητα 
της Τράπεζας και, σε μικρότερο βαθμό, τα μέσα διαχείρισης των 
διαθεσίμων της, όπως τα ομόλογα σταθερής απόδοσης που κρατεί η 
Τράπεζα στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, στο χαρτοφυλάκιο αντιστά
θμισης κινδύνων και στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της, τα πιστοποιη
τικά καταθέσεων και τις προθεσμιακές διατραπεζικές καταθέσεις. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος που συνδέεται με τη χρήση παράγωγων 
προϊόντων αναλύεται επίσης κατωτέρω (Σημείωση Φ). 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται με βάση, αφενός, τη μέ
τρηση του μεγέθους πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με τα εκά
στοτε αντισυμβαλλόμενα μέρη, και, αφετέρου, την ανάλυση της 
φερεγγυότητας των αντισυμβαλλομένων. 

Όσον αφορά τη δανειοδοτική δραστηριότητα και τη διαχείριση των 
διαθεσίμων και των παράγωγων προϊόντων, τον πιστωτικό κίνδυνο 
διαχειρίζεται μια ανεξάρτητη Υπηρεσία Πιστωτικών Κίνδυνων, που 

αναφέρεται άμεσα στη Διευθύνουσα Επιτροπή. Κατά τον τρόπο αυτό, η 
Τράπεζα έχει δημιουργήσει μια ανεξάρτητη δομή για τον καθορισμό και 
την εποπτεία του πιστωτικού κινδύνου. 

Χορηγήσεις 

Η Τράπεζα, για να περιορίσει τον πιστωτικό κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιο 
χορηγήσεών της, δεν χορηγεί δάνεια παρά μόνο σε αντισυμβαλλομέ
νους των οποίων έχει αποδειχθεί η μακροπρόθεσμη φερεγγυότητα και 
οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν επαρκώς ισχυρές εγγυήσεις. 

Εξάλλου, η Τράπεζα, για να εξασφαλίσει αποτελεσματική μέτρηση και 
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου όσον αφορά τις χορηγήσεις της, 
έχει κατατάξει τις πιστώσεις της σύμφωνα με γενικώς αναγνωρισμένα 
κριτήρια, βασισμένα στην ποιότητα του δανειολήπτη, την εγγύηση και, 
ενδεχομένως, τον εγγυητή. 

Η διάρθρωση των εγγυήσεων επί του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στις 
31 Δεκεμβρίου 1998 είναι η εξής (σε εκατομμύρια Ecu): 
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- στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Εγγυητής 

Κράτη μέλη Δημόσιοι 
οργανισμοί 

Τράπεζες της 
"ζώνης Α " Εταιρείες 

Χωρίς 
επίσημη 

εγγύηση 
Σύνολο 

Δανειολήιιπις 

Κράτη μέλη 13 543 13 543 

Δανειολήιιπις 

Δημόσιοι οργανισμοί 21 598 5 732 2 113 588 55 31 185 

Δανειολήιιπις Τράπεζες της "ζώνης Α" 10 355 13 131 8 914 14 882 4 089 51 371 Δανειολήιιπις 

Εταιρείες 2 858 535 11 953 23 845 2 331 41 533 

Δανειολήιιπις 

Σύνολο 34 911 20 498 22 990 39315 20 118 137 832 

(1] Τα δάνεια που είναι εγγυημένα με παραχωρήσεις δικαιωμάτων κατατάσσονται σύμφωνα με τη φύση του τελικού αποδέκτη. 

(2] Δάνεια για τα οποία δεν απαιτήθηκε καμία επίσημη εγγύηση, λόγω τής φερεγγυότητας του δανειολήπτη, που αποτελεί αυτή καθαυτή επαρκή 

εγγύηση. Κατάλληλες συμβατικές ρήτρες εξασφαλίζουν το δικαίωμα της Τράπεζας να έχει πρόσβαση σε ανεξάρτητες ασφάλειες σε περίπτωση που 

συντρέξουν ορισμένες περιστάσεις. 

- έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

Εγγυητική κάλυψη από: 

Κράτη μέλη 1 557 

Κοινοτικός προϋπολογισμός 14 474  

Προενταξιακός Μηχανισμός 1 370 

(*) 

Σύνολο 17 501 

(·] εκ των οποίων 1 202 εκατομμύρια αντιπροσωπεύουν πράξεις με 

καταμερισμό των κινδύνων, όπως εξηγείται κατωτέρω. 

Οι χορηγήσεις έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πλην των χορηγήσεων 

στο πλαίσιο του Προενταξιακσύ Μηχανισμού) έχουν ως έσχατη κάλυψη 

εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας ή (στην περίπτωση 

των κρατών ΑΚΕ και των ΥΧΕ) από τους προϋπολογισμούς των κρατών 

μελών. Σε όλες τις περιοχές (Νότια Αφρική, μεσογειακές χώρες, χώρες 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, χώρες της Ασίας και της Λατι

νικής Αμερικής), με εξαίρεση τα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ, για τα δάνεια 

που απολαύουν κρατικής εγγύησης όλοι οι κίνδυνοι καλύπτονται σε 

έσχατη ανάγκη από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. 

Οι νέες συμφωνίες που αποφάσισε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένω

σης στις 14/04/97 (Απόφαση 97/256/ΕΚ) εισάγουν την αρχή του 

"καταμερισμού των κινδύνων", βάσει της οποίας ορισμένα δάνεια της 

Τράπεζας θα καλύπτονται με εγγυήσεις τρίτων για τους εμπορικούς κιν

δύνους, ενώ η εγγύηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό θα καλύπτει 

μόνο τους πολιτικούς κινδύνους που συνδέονται με μη μεταφορά συν

αλλάγματος, απαλλοτρίωση, πόλεμο και εμφύλιες αναταραχές. Μέχρι 

σήμερα, έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών χρηματο

δοτικές συμβάσεις συνολικού ύψους 1 202 εκατομμυρίων για δάνεια με 

καταμερισμό των κινδύνων. 

Οι χορηγήσεις στο πλαίσιο του Προενταξιακού Μηχανισμού (1 370 εκα

τομμύρια) δεν καλύπτονται με εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της 

Κοινότητας ή των κρατών μελών. 

ΔΑΝΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
Ανάλυση των δανείων κατά κύρια μορφή εγγυοδοσίας (σε χιλιάδες Ecu) 

1 • Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός - Υπερπόντιες χώρες 
και εδάφη 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη που έχουν 
υπογράψει συμ|3άσεις συνεργασίας ή εγγυοδοτη-
θέντα από αυτά: 

Πρώτη Σύμβαση της Λομέ 420 

Δεύτερη Σύμβαση της Λομέ 47 352 

Τρίτη Σύμβαση της Λομέ 294 751 

Τέταρτη Σύμβαση της Λομέ - Πρώτο χρηματοδοτικό 
πρωτόκολλο 577 402 

Τέταρτη Σύμβαση της Λομέ - Δεύτερο χρηματοδο
τικό πρωτόκολλο 170 002 

Δάνεια καλυπτόμενα με άλλες εγγυήσεις 

Μερικό σύνολο 

Ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση 

Δάνεια χορηγηθέντα στις χώρες που απολαύουν της 
εν λόγω εταιρικής σχέσης ή εγγυοδοτηθέντα από 
αυτές 

Δάνεια καλυπτόμενα με άλλες εγγυήσεις 

Μερικό σύνολο 

Σύνολο μεσογειακών χωρών 

280 837 

4 415 802 

1 474 220 

132 595 

1 506 815 

5 023 517 

Δάνεια καλυπτόμενα με άλλες εγγυήσεις: 

Δεύτερη Σύμβαση της Λομέ 

Τρίτη Σύμβαση της Λομέ 

Τέταρτη Σύμβαση της Λομέ - Πρώτο χρηματοδοτικό 
πρωτόκολλο 

Τέταρτη Σύμβαση της Λομέ - Δεύτερο χρηματοδο
τικό πρωτόκολλο 

1 189 927 

2 255 

11 553 

379 029 

74 510 

457 447 

Σύνολο ΑΚΕ/ΥΧΕ 1 557 374 

2. Νότια Αφρική 

Δάνεια χορηγηθέντα στη Δημοκρατία της Νότιας 
Αφρικής ή εγγυοδοτηθέντα από αυτήν 410 885 

3. Τρίτες μεσογειακές χώρες που απολαύουν χρηματο
δοτικής συνεργασίας με την ΕΚ 

Χρηματοδοτικά πρωτόκολλα και Οριζόντια 
συνεργασία 

Δάνεια χορηγηθέντα στις χώρες που απολαύουν των 
εν λόγω συμφωνιών ή εγγυοδοτηθέντα από αυτές 4 135 965 

4. Τρίτες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) 

Δάνεια χορηγηθέντα στις χώρες που έχουν 
υπογράψει συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας ή 
εγγυοδοτηθέντα από αυτές 5 327 173 

Δάνεια καλυπτόμενα με άλλες εγγυήσεις 1 737 822 

Σύνολο Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 8 054 995 

5. Τρίτες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής (ΑΛΑ) 

Δάνεια χορηγηθέντα στις χώρες που έχουν 
υπογράψει συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας ή 
εγγυοδοτηθέντα από αυτές 528 231 

Δάνεια καλυπτόμενα με άλλες εγγυήσεις 715 858 

Σύνολο Ασία και Λατινική Αμερική 

Σύνολο δανείων έξω από την Ένωση 

1 344 099 

17 500 971 
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Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του υπολοίπου των εκταμιευθέντων δανείων στη λήξη της χρήσης (σε εκατομμύρια Ecu) κατά τομέα 

δραστηριότητας του δανειολήπτη: 

Τομέας δραστηριότητας 

Προθεσμία λήξης 

Τομέας δραστηριότητας Έως 1 έτος Από 1 έως 
5 έτη 

Περισσότερο 
από 5 έτη 

Σύνολο 1998 Σύνολο 1997 

Ενέργεια 2 208 11 229 8 116 21 553 20 874 

Μεταφορές 1 832 14 557 20 004 36 393 32 855 

Τηλεπικοινωνίες 1 607 10610 2 160 14 377 12 244 

Ύδρευση, αποχέτευση 1 090 5 806 4 469 11 365 10 540 

Λοιπά έργα υποδομής 245 2 184 2 188 4617 4135 

Γεωργία, δασοκομία, αλιεία 72 247 168 487 17 

Βιομηχανία 1 419 9 010 1 268 11 697 11 254 

Υπηρεσίες 137 1 022 239 1 398 1 421 

Συνολικά δάνεια 2 203 19 160 8910 30 273 25 933 

Υγεία, παιδεία 14 168 723 905 — 
10 827 73 993 48 245 133 065 119 273 

Διαθέσιμα 

Ο πιστωτικός κίνδυνος που συνδέεται με τα διαθέσιμα (χαρτοφυλάκια 

τίτλων, commercio! paper, προθεσμιακές καταθέσεις κ.λπ.) υπόκειται σε 

αυστηρή διαχείριση, με την επιλογή αντισυμβαλλομένων ή εκδοτών άρι

στης ποιότητας. 

Η Διοίκηση έχει καθορίσει όρια, όσον αφορά τη διάρθρωση των χαρτο

φυλακίων τίτλων και το συνολικό ύφος σε εκκρεμότητα των προϊόντων 

χρηματαγοράς, κυρίως με βάση τη βαθμολόγηση των αντισυμβαλλο

μένων από τα γραφεία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (τα 

όρια αυτά επανεξετάζονται τακτικά από την Υπηρεσία που είναι 

υπεύθυνη για τον έλεγχο των πιστωτικών κινδύνων). 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του πι

στωτικού κινδύνου που ενέχουν τα χαρτοφυλάκια τίτλων και τα 

προϊόντα χρηματαγοράς, με βάση το βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας 

των αντισυμβαλλομένων και των εκδοτών. 

Ποσοστό %  
στις 31 Δεκεμβρίου 1998 

Χαρτοφυλάκιο 
τίτλων (%) 

Προϊόντα 
χρηματαγοράς (%) 

Βαθμολόγηση Moody's ή ισο
δύναμη 

AAA 94,25 9,33 
από ΑΑ1 έως ΑΑ3 5,24 66,05 
ΑΙ — 16,29 
Κατώτερη του ΑΙ — 6,71 
Χωρίς βαθμολόγηση 0,51 1,62 
Σύνολο 100,00 100,00 

Κίνδυνος επιτοκίων 

Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει μια δομή συνολικής διαχείρισης 

ενεργητικού/παθητικού, εφαρμόζοντας τις καλύτερες πρακτικές του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και, ειδικότερα, έχει δημιουργήσει μια Επι

τροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (ALCO), άμεσα 

υπαγόμενη στη Διευθύνουσα Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα 

αποφάσισε να εφαρμόσει στρατηγική διαχείρισης 

ενεργητικού/παθητικού, η οποία συνίσταται στη διατήρηση της μέσης 

σταθμισμένης διάρκειας των ιδίων κεφαλαίων σε 5 έως 6 έτη, πράγμα 

που την προφυλάσσει από σημαντικές διακυμάνσεις των 

μακροπρόθεσμων εσόδων της. 

Με δεδομένο ένα θεωρητικό χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων που 

ανταποκρίνεται στον ανωτέρω στόχο της διατήρησης της μέσης σταθμι

σμένης διάρκειας των ιδίων κεφαλαίων σε 5 έως 6 έτη, μια αύξηση των 

επιτοκίων όλων των νομισμάτων κατά 0,01% έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της υπολειμματικής αξίας κατά 456 000. 

Στον κατωτέρω πίνακα φαίνεται η έκθεση της Τράπεζας στον κίνδυνο 

επιτοκίων. Παρουσιάζονται τα ονομαστικά ποσά και οι αντίστοιχες 

ημερομηνίες, κατά τις οποίες γίνονται αλλαγές επιτοκίων, για τους κύ

ριους λογαριασμούς του ισολογισμού που υπόκεινται σε αναπροσαρ
μογή επιτοκίου. 

Διαστήματα αναπροσαρμογής των επιτοκίων (σε εκατομμύρια Ecu): 

Έως 
3 μήνες 

Από 3 μήνες 
έως 6 μήνες 

Από 6 μήνες 
έως 1 έτος 

Από 1 έτος 
έως 5 έτη 

Περισσότερο 
από 5 έτη 

Σύνολο 
1998 

Σύνολο 
1997 

Ενεργητικό 

Χορηγήσεις (ακαθάριστη 
αξία) 

37 667 3 872 5 654 42 964 42 908 133 065 119 273 

Καθαρά διαθέσιμα 7 665 711 199 1 571 1 411 11 557 10 251 
45 332 4 583 5 853 44 535 44 319 144 622 129 524 

Παθητικό 

Δανεισμός και πράξεις 
ανταλλαγής (swops) 

42 749 4 136 5 369 40 058 31 898 124210 109 520 

Κίνδυνος επιτοκίων 2 583 447 484 4 477 12 421 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού κατά την ημερομηνία λήξης, με βάση την 

περίοδο που υπολείπεται μεταξύ της ημερομηνίας κατάρτισης του ισο

λογισμού και της συμβατικής ημερομήνίας λήξης. 

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για τα οποία δεν υπάρχει συμβα

τική ημερομηνία λήξης, κατατάσσονται στην κατηγορία "Μη καθορι

σμένη ημερομηνία λήξης". 
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(σε εκατομμύρια Ecu) 

Ημερομηνία λήξης Έως 
3 μήνες 

Περισσότερο 
από 3 μήνες 
έως 1 έτος 

Περισσότερο 
από 1 έτος 
έως 5 έτη 

Περισσότερο 
από 5 έτη 

Μη καθορισμένη 
ημερομηνία λήξης Σύνολο 

Ενεργητικό 

Ταμείο, διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 
και σε ταχυδρομικά ταμιευτήρια 

27 27 

Κρατικά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρη-
ματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες 

707 433 1 160 1 060 3 360 

Λοιπές απαιτήσεις: 

Λογαριασμοί όψεως 37 37 

Λοιπά 5 088 70 6 158 

6 125 70 6 195 

Δάνεια χορηγηθέντα: 

σε πιστωτικά ιδρύματα 1 094 3 451 22 964 23 105 50 614 

σε πελάτες 1 985 6 709 37 133 36 624 82 451 

3 079 10 160 60 097 59 729 133 065 

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής από
δοσης 

1 789 208 883 123 3 003 

Απαιτήσεις από συμβάσεις ανταλλαγής 
νομισμάτων 

6 641 884 12 655 6 082 26 262 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 4 457 4 457 

Σύνολο ενεργητικού 18 368 11 755 74 795 66 994 4 457 176 369 

Παθητικό 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 640 1 3 644 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους: 

Χρεόγραφα και ομολογίες σε κυκλοφορία 5177 8 768 60 025 48 973 122 943 

Λοιπά 2 103 69 650 824 

5 179 8 871 60 094 49 623 123 767 

Κεφάλαιο, αποθεματικά και αποτελέσματα 
χρήσης 

19 307 19 307 

Λοιπά στοιχεία παθητικού 5 946 5 946 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις ανταλλαγής 
νομισμάτων 

6 661 976 12 970 6 098 26 705 

Σύνολο παθητικού 12 480 9 848 73 067 55 721 25 253 176 369 

Επιπλέον, για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας της 
Τράπεζας και την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ταμειακών αναγκών, δη
μιουργήθηκε ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων καλούμενο "επενδυτικό χαρτο
φυλάκιο" (Σημείωση Β). Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται από τίτλους, 
κυρίως σταθερής απόδοσης, εκδοθέντες από φορείς άριστης πιστολη
πτικής ικανότητας (κατά κύριο λόγο ομολογίες εκδοθείσες από κράτη 
μέληΙ και τους οποίους η Τράπεζα προτίθεται να διατηρήσει έως τη 
λήξη τους. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Πηγές συναλλαγματικού κινδύνου είναι: η συσσώρευση ιδίων κεφαλαίων 
εκφρασμένων σε άλλα νομίσματα εκτός του Ecu, τα περιθώρια επί των 
εργασιών και τα γενικά έξοδα σε άλλα νομίσματα εκτός του Ecu. Σκοπός 
της διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού είναι να 
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αυτό, ανακατανέμοντας τις καθαρές θέσεις 
ενεργητικού και παθητικού είτε σε Ecu είτε στα νομίσματα που συνθέ
τουν το Ecu, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμετοχής τους στη 
σύνθεση του Ecu. Οι τυχόν αποκλίσεις από το στόχο αυτό εξαλείφονται 
με τη συστηματική διενέργεια πράξεων στις αγορές συναλλάγματος. 
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Συναλλαγματική θέση (σε εκατομμύρια Ecu) 

Ημερομηνία λήξης Ecu 
Νομίσματα 

συμμετέχοντα 
στο ευρώ 

Λίρα 
στερλίνα 

Δολάριο 
ΜΠΑ 

Άλλα 
νομίσματα 

Σύνολο 
εκτός 

Ecu 

Γενικό 
σύνολο 

Ενεργητικό 

Ταμείο, διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 
και σε ταχυδρομικά ταμιευτήρια 

11 16 27 27 

Κρατικά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρημα-
τοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες 

696 2 664 2 664 3 360 

Λοιπές απαιτήσεις: 

Λογαριασμοί όψεως 6 21 1 3 6 31 37 

Λοιπά 2 437 1 481 1 330 109 801 3 721 6 158 

2 443 1 502 1 331 112 807 3 752 6 195 

Δάνεια χορηγηθέντα: 

σε πιστωτικά ιδρύματα 3 724 36212 4 045 5 007 1 626 46 890 50 614 

σε πελάτες 9 359 41 276 15 356 8 970 7 490 73 092 82 451 

13 083 77 488 19 401 13 977 9 116 119 982 133 065 

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής από
δοσης 

566 893 487 145 913 2 438 3 004 

Απαιτήσεις από συμβάσεις ανταλλαγής νο
μισμάτων 

2 961 3 494 2 775 10 276 6 756 23 301 26 262 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 941 2 100 986 243 186 3 515 4 456 

Σύνολο ενεργητικού 20 690 88 152 24 996 24 753 17 778 155 679 176 369 

Παθητικό 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 162 394 87 1 482 644 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους: 

Χρεόγραφα και ομολογίες σε κυκλοφορία 11 012 56 607 19 590 18918 16 557 111 672 122 684 

Λοιπά 5 533 213 332 1078 1 083 

11 017 57 140 19 803 18918 16 889 112 750 123 767 

Κεφάλαιο, αποθεματικά και αποτελέσματα 
χρήσης 

18 514 793 793 19 307 

Λοιπά στοιχεία παθητικού 1 327 3 261 555 438 365 4 619 5 946 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις ανταλλαγής 
νομισμάτων 

1 851 16 224 3 202 5 272 156 24 854 26 705 

Σύνολο παθητικού 32 871 77 812 23 560 24 715 17411 143 498 176 369 

Καθαρή θέση στις 31.12.1998 -12181 10 340 1 436 38 367 

Καθαρή θέαη στις 31.12.1997 -11 518 9 568 1 521 56 373 

Σημείωση Φ — Παράγωγα προϊόντα 

1. Στο πλαίσιο της άντλησης πόρων 

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί τα παράγωγα προϊόντα στη στρατηγική άντλη

σης πόρων που εφαρμόζει, κυρίως με σκοπό, αφενός να προσαρμόσει τα 

χαρακτηριστικά (σε όρους νομισμάτων και επιτοκίων) των πόρων που 

αντλεί προς τα χαρακτηριστικά των δανείων που χορηγεί, και, 

αφετέρου, να μειώσει το κόστος άντλησης των πόρων. 

Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα παράγωγα προϊόντα είναι τα εξής: 

* Πράξεις ανταλλαγής (swaps) νομισμάτων 

* Πράξεις ανταλλαγής (swaps) επιτοκίων 

* Συμβάσεις για καθορισμό των επιτοκίων σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία (Deferred rate setting agreement - DRS) 

Πράξεις ανταλλαγής (swaps) νομισμάτων 

Πρόκειται για συμβάσεις στις οποίες συμφωνείται η μετατροπή πόρων 

που έχουν αντληθεί με δανεισμό, σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα 

δανεισμού, ενώ ταυτόχρονα συνάπτεται μια προθεσμιακή σύμβαση 

ανταλλαγής, που επιτρέπει μια μελλοντική, αντίστροφη ανταλλαγή νομι

σμάτων, ώστε τα δανεικά κεφάλαια να μπορούν να αποπληρωθούν στο 

αρχικό νόμισμα στην τακτή ημερομηνία αποπληρωμής. 

Πράξεις ανταλλαγής (swaps) επιτοκίων 

Πρόκειται για συμβάσεις στις οποίες συνήθως συμφωνείται η ανταλλαγή 

πόρων με κυμαινόμενο επιτόκιο έναντι πόρων με σταθερό επιτόκιο ή 
αντιστρόφως. 

Συμβάσεις για καθορισμό των επιτοκίων σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
(Deferred rote setting agreement - DRS) 

To παράγωγο αυτό χρηματοπιστωτικό προϊόν είναι παρόμοιο με μια σύμ

βαση ανταλλαγής επιτοκίων (σταθερό επιτόκιο έναντι κυμαινόμενου επι

τοκίου ή αντιστρόφως). Ωστόσο, χρησιμοποιείται ειδικότερα από χρημα

τοπιστωτικούς οργανισμούς που χορηγούν μακροπρόθεσμες χρημα

τοδοτήσεις, όπως η ΕΤΕπ, η οποία αντλεί σημαντικά ποσά από τις 

κεφαλαιαγορές. 

Χρήση και συναφείς κίνδυνοι 

Οι ανταλλαγές επιτοκίων ή νομισμάτων επιτρέπουν τη μεταβολή των χα

ρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου ληφθέντων δανείων, σε όρους επιτο

κίων και νομισμάτων, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στη ζήτηση των 

πελατών της Τράπεζας. Επιτρέπουν, όμως, επίσης, στην Τράπεζα να 

έχει πρόσβαση σε ορισμένες κεφαλαιαγορές, ανταλλάσσοντας με αντι

συμβαλλομένους τους ευνοϊκούς όρους πρόσβασής τους στις αγορές 

αυτές, πράγμα που της επιτρέπει να μειώσει το κόστος δανεισμού της. 
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Όλες οι πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων ή νομισμάτων που συνδέονται με 

το χαρτοφυλάκιο ληφθέντων δανείων, έχουν τις αυτές ημερομηνίες 

λήξης με τα δάνεια και είναι, συνεπώς, μακροπρόθεσμες. 

Όλες οι συμβάσεις παράγωγων προϊόντων που αναφέρονται ανωτέρω, 

συνάπτονται στη βάση αμοιβαίας συμφωνίας, με αντισυμβαλλομένους 
άριστης ποιότητας. 

Τα παράγωγα προϊόντα, όπως και τα χρηματοπιστωτικά στοιχεία του ισο

λογισμού, ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο. Ωστόσο, αντίθετα από τα χρημα

τοπιστωτικά στοιχεία του ισολογισμού, για τα οποία ο πιστωτικός κίν

δυνος ισούται με τη συμβατική ή την ονομαστική αξία τους, ο 

πιστωτικός κίνδυνος που συνδέεται με τα παράγωγα προϊόντα δεν 

αντιστοιχεί, συνήθως, παρά σε μικρό μέρος της συμβατικής αξίας τους. 

Στην περίπτωση της Τράπεζας, η οποία διαπραγματεύεται συμβάσεις πα

ράγωγων προϊόντων μόνο στη βάση αμοιβαίας συμφωνίας, ο πιστωτικός 

κίνδυνος εκτιμάται με τη μέθοδο του "τρέχοντος κινδύνου", την οποία 

συνιστά η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS). Συνεπώς, ο πιστωτικός 

κίνδυνος ισούται με τη θετική αξία αντικατάστασης των σχετικών 

συμβάσεων, αυξημένη κατά τους ενδεχόμενους κινδύνους, που εξαρτώ

νται από τη διάρκεια και το είδος της συναλλαγής, σταθμισμένους με 

βάση ένα δείκτη που συνδέεται με τη φύση του αντισυμβαλλομένου 

(κίνδυνος BIS 2 σταθμισμένος). 

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι ημερομηνίες λήξης, αφενός 

των πράξεων ανταλλαγής (swops) νομισμάτων και, αφετέρου, του αθροί

σματος (ως προς τα συμβατικά ποσά) των πράξεων ανταλλαγής επιτο

κίων και των συμβάσεων για καθορισμό των επιτοκίων σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία (Deferred rote setting agreements - DRS), καθώς 

και ο αντίστοιχος πιστωτικός κίνδυνος: 

Πράξεις ανταλλαγής (swops) νομισμάτων (σε εκατομμύρια Ecu) 

Λιγότερο Από 1 έτος Από 5 έτη Περισσότερο Σύνολο Σύνολο 
από 1 έτος έως 5 έτη έως 10 έτη από 10 έτη 31.12.1998 1997 

Συμβατικό ύψος 1 330 13 539 5 735 347 20 951 19 792 

Καθαρή προεξοφλημένη αξία -167 -242 121 27 -261 604 

Πιστωτικός κίνδυνος (κατά BIS 2 σταθμισμένος) 14 249 144 130 537 593 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα προς είσπραξη και προς καταβολή συμβατικά ποσά των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων εγγράφονται στο Ενεργητικό και 

το Παθητικό του ισολογισμού στους λογαριασμούς "Λοιπά στοιχεία ενεργητικού" και "Λοιπά στοιχεία παθητικού", αντίστοιχα (βλ. σημείο 2 για τις βρα

χυπρόθεσμες πράξεις ανταλλαγής). 

Πράξεις ανταλλαγής (swops) επιτοκίων και DRS (σε εκατομμύρια Ecu) 

Λιγότερο Από 1 έτος Από 5 έτη Περισσότερο Σύνολο Σύνολο 
από 1 έτος έως 5 έτη έως 10 έτη από 10 έτη 31.12.1998 1997 

Συμβατικό ύψος 5 334 26 038 17 930 7 239 56 541 43 613 

Καθαρή προεξοφλημένη αξία 77 1 785 854 1 202 3 918 1 858 

Πιστωτικός κίνδυνος (κατά BIS 2 σταθμισμένος] 20 482 315 322 1 139 570 

Γενικά, η Τράπεζα δεν συνάπτει συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης 

αγοράς και πώλησης (options contracts) στο πλαίσιο της πολιτικής της για 

κάλυψη κατά κινδύνων. 

Ωστόσο, εν όψει της υιοθέτησης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999,  

η Τράπεζα κάλυψε με συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και 

πώλησης ένα μέρος των συναλλαγματικών θέσεών της σε GBP, DKK και 

GRD. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για άντληση πόρων με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος από τις κεφαλαιαγορές, η Τράπεζα συνάπτει συμβάσεις 

δανεισμού που περιλαμβάνουν, κυρίως, options επί επιτοκίου ή χρηματι

στηριακού δείκτη. Τα δάνεια αυτά καλύπτονται από συμβάσεις ανταλλα

γής, που αντισταθμίζουν τον κίνδυνο της αγοράς. 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται ο αριθμός και το συμβατικό 
ύψος των διαφόρων τύπων options που αφορούν ληφθέντα δάνεια: 

Ενσωματωμένο 
δικαίωμα 
(Embedded  

option) 

Δικαιώματα 
επί 

χρηματιστη
ριακού δείκτη 

Ειδικές συμβά
σεις επί ονομαστι

κών επιτοκίων ή 
παρεμφερείς 

Αριθμός 

Συμβατικό ύψος 
(σε εκατομ. Ecu) 

Καθαρή παρούσα 
αξία 

70 45 29 Αριθμός 

Συμβατικό ύψος 
(σε εκατομ. Ecu) 

Καθαρή παρούσα 
αξία 

6 944 2 043 1 972 

Αριθμός 

Συμβατικό ύψος 
(σε εκατομ. Ecu) 

Καθαρή παρούσα 
αξία 458 977 694 

Όλες αυτές οι συμβάσεις δικαιωμάτων, είτε είναι ενσωματωμένες σε 

είτε συνδεδεμένες με ληφθέντα δάνεια, συνάπτονται με αμοφαία συμ

φωνία. 

Γενικά, αυτά τα δικαιώματα προαίρεσης δεν ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο, 

πλην ορισμένων, που βασίζονται σε χρηματιστηριακό δείκτη, αλλά για τα 

οποία υπάρχει εγγύηση υπό μορφή καλύμματος (collateral), που 

παρακολουθείται τακτικά. 

2. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των διαθεσίμων 

Η Τράπεζα συνάπτει επίσης βραχυπρόθεσμες πράξεις ανταλλαγής 

(swaps) νομισμάτων, προκειμένου να προσαρμόσει τη νομισματική 

σύνθεση των λειτουργικών διαθεσίμων της προς το νόμισμα αναφοράς 

της, που είναι το Ecu, αλλά επίσης για να ανταποκριθεί στη ζήτηση για 

συγκεκριμένα νομίσματα στο πλαίσιο των εκταμιεύσεων δανείων. 

Το συμβατικό ύψος των βραχυπρόθεσμων πράξεων ανταλλαγής νομι

σμάτων ανέρχεται σε 5 311 εκατομμύρια στις 31 Δεκεμβρίου 1998,  

έναντι 1 974 εκατομμυρίων στις 31 Δεκεμβρίου 1997. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τα προς είσπραξη και προς καταβολή 

συμβατικά ποσά των βραχυπρόθεσμων πράξεων ανταλλαγής νομι

σμάτων εγγράφονται επίσης στο Ενεργητικό και στο Παθητικό του ισο

λογισμού, στους λογαριασμούς "Λοιπά στοιχειά ενεργητικού" και "Λοιπά 

στοιχεία παθητικού". 
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Σημείωση Χ — Ανάλυση των χορηγηθέντων δανείων σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση των επενδυτικών σχεδίων 

Συνολικό %του 
Αριθμός υπόλοιπο Μη εκταμιευθέν Εκταμιευθέν συνολικού 

Γεωγραφική θέση επενδυτικών σχεδίων δανείων δανείων τμήμα τμήμα υπολοίπου 

1. Δάνεια για επενδύσεις στο εσωτερικό της Ένωσης και εξομοιούμενα δάνεια 
Γερμανία 552 18293986 554 138 17 739848 11,78 % 

Γαλλία 426 17496823 1 139782 16 357041 11,26 % 

Ιταλία 1 797 26 692 971 3 516 876 23 176 095 17,18 % 

Ηνωμένο Βασίλειο 349 19 700 647 2 980 232 16 720415 12,68 % 

Ισπανία 376 19 850 708 819 492 19 031 216 12,78 % 

Βέλγιο 102 3 989 994 378 906 3 611 088 2,57 % 

Κάτω Χώρες 55 2 987 909 655 917 2 331 992 1,92 % 

Σουηδία 69 2 653 346 202 096 2 451 250 1,71 % 
Δανία 132 3 768 326 160 602 3 607 724 2,43 % 

Αυστρία 50 1 618 939 46 1 618 893 1,04 % 

Φινλανδία 30 1 420 855 133 062 1 287 793 0,91 % 

Ελλάς 190 4 780 713 725 410 4 055 303 3,08 % 

Πορτογαλία 195 9 968 555 1 916 773 8 051 782 6,42 % 

Ιρλανδία 149 2 357 115 464 289 1 892 826 1,52 % 

Λουξεμβούργο 21 271 649 17353 254296 0,17 % 

Εξομοιούμενα δάνεια (α) 26 1 979 703 Ο 1 979 703 1,27 % 

%της 
χρήσης 

1997 

10,31 % 

11,14% 

18,58 % 

13,56% 

13,11 % 
2,54 % 

1,94 % 

1,47 % 

2,98 % 

0,96 % 

0,65 % 

3,03 % 

6,27 % 

1,98 % 

0,12% 
1,20 % 

Σύνολο 4 519 137 832 239 13 664 974 124167 265 88,73 % 89,84 % 

2. Δάνεια για επενδύσεις έξω από την Ένωση 
2.1 Χώρες ΑΚΕ/ΥΧΕ 
Κένυα  10 127 896 32 000 95 896 
Τζαμάικα  12 118 531 6 752 111 779 
Ζιμπάμπουε  14 116999 9 534 107 465 
Ναμίμπια  7 108 681 68 940 39 741 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο  100 892 28 064 72 828 
Γκάνα  5 94 128 40 920 53 208 
Ακτή Ελεφαντοστού  11 87 721 5 500 82 221 
Μαυρίκιος  12 84 893 37 962 46 931 
Νιγηρία  79 814 0 79 814 
Σύνολο χωρών ΑΚΕ  2 70 454 10713 59 741 
Μποτσουάνα  11 66 285 3 600 62 685 
Μπαρμπάντος  65 002 38 508 26 494 
Λεσότο    3 58 800 54 000 4 800 
Μοζαμβίκη  2 58 000 58 000 0 
Παπουασία·Νέα Γουινέα . . . . . . . . 56 128 8 568 47 560 
Μπαχάμες  4 41 680 14 744 26 936 
Περιφερειακό δάνειο - Αφρική . . . ., . 2 37 673 10 000 27 673 
Καμερούν  7 30 056 8 000 22 056 
Μαλί  1 27 594 0 27 594 
Μαυριτανία  2 26 868 15 000 11 868 
Περιφερειακό δάνειο - Δυτική Αφρική . . . 2 20 952 20 000 952 
Φίτζι . 5 20 564 6417 14147 
Περιφερειακό δάνειο - Καραϊβική . ., ., 1 19 680 16 000 3 680 
Γουινέα : . . 2 14491 0 14491 
Αγία Λουκία  4 13219 250 12 969 
Γ καμπόν . 2 11 828 10 500 1 328 
Ουγκάντα  1 11 142 0 11 142 
Δομινικανή Δημοκρατία  2 10 647 3 000 7 647 
Γαλλική Πολυνησία  4 8 968 0 8 968 
Νήσοι Κάυμαν  3 7 296 2 508 4 788 
Σενεγάλη  1 6911 0 6 911 
Ολλανδικές Αντίλλες  4 6 856 1 000 5 856 
Μαλάουι  4 6 184 0 6 184 
Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες .... . 2 6 008 4 000 2 008 
Σούριναμ  1 4 000 4 000 0 
Γρενάδα  1 4 000 4 000 0 
Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις  1 3 990 643 3 347 
Τόγκα . 3 3 961 0 3 961 
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό . . . . . 1 3 779 0 3 779 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι . . .. ., , . 2 2 835 0 2 835 
Μπελίζ  2 2 754 1 101 1 653 
Φώλκλαντ  1 2 244 0 2 244 
Κονγκό    2 1 495 0 1 495 
Σουαζιλάνδη  2 1 420 0 1 420 
Αρούμπα  2 1 241 0 1 241 
Τόγκο  1 1 226 0 1 226 
Σεϋχέλλες και εξαρτήσεις  1 771 0 771 
Περιφερειακό δάνειο - Κεντρική Αφρική . . 1 689 0 689 
Μονσεράτ  1 127 0 127 

Μερικό σύνολο 188 1 657 373 524 224 1 133 149 1,07% 1,09% 

(α) Τα δάνεια που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 18.1, εδάφιο 2 του καταστατικού της Τράπεζας, για επενδύσεις που πραγματοποιούνται εκτός των εδα
φών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση, εξομοιούνται με δάνεια στο εσωτερικό της Ένωσης. 

I 998 - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ σεΛ. 88 



Σημείωση Χ — Ανάλυση των χορηγηθέντων δανείων σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση των επενδυτικών σχεδίων (συνέχεια) 

Συνολικό % του % της 
Αριθμός υπόλοιπο Μη εκταμιευθέν Εκταμιευθέν συνολικού χρήσης 

Θέση επενδυτικών σχεδίων δανείων δανείων τμήμα τμήμα υπολοίπου 1997 

2.2 Νότια Αφρίκή Μερικό σύνολο 12 410 886 259 673 151 213 0,26 % 0,21 % 

2.3 Μεσογειακές χώρες 
Αλγερία  25 1 125 417 324 000 801 417 

Αίγυπτος  32 1 071 230 323 549 747 681 

Μαρόκο  27 973 718 433 744 539 974 
37 675 717 331 481 344 236 

ΛΙβανος  13 479 364 295 433 183 931 

Τουρκία  11 461 825 152 394 309 431 
Πρώην Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας (β)  36 346 972 0 346 972 
Ιορδανία  28 321 655 103 457 218198 

Κύπρος  14 251 344 140 200 111 144 
Γάζα/Δυτική Όχθη  9 183 974 183 000 974 

3 69 109 22 435 46 674 

Μάλτα  4 31 819 15 000 16819 

Συρία  5 31 472 0 31 472 

Μερικό σύνολο 244 6 023 616 2 324 693 3 698 923 3,88 % 3,80 % 

2.4 Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
Πολωνία  29 2 369 177 1 687 815 681 362 

Τσεχική Δημοκρατία  18 1 550 441 835 507 714 934 

Ουγγαρία  21 1 170 634 513 258 657 376 
18 1 021 768 738 021 283 747 

Σλοβακική Δημοκρατία  16 636 128 222 583 413 545 

Βουλγαρία  12 537 293 361 000 176 293 

Σλοβενία  9 333 581 143 765 189 816 

Λιθουανία  10 146 673 73 662 73 011 

Λετονία  6 88 972 56 655 32 317 

Εσθονία  7 72 377 34 090 38 287 

Αλβανία  5 67 951 67 110 841 

ΠΓΔΜ  1 70 000 55 000 15 000 

Μερικό σύνολα 152 8 064 995 4 788 466 3 276 529 5,19 % 4,33 % 

2.5 Χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής 
Αργεντινή  5 198 531 65 458 133 073 

Φιλιππίνες  6 189 711 157 824 31 887 

Βραζιλία  4 172 137 55 000 117 137 

Ινδονησία  3 145 744 138 887 6 857 

Πακιστάν  3 81 000 81 000 0 

Περού . 2 77 713 0 77 713 

Ταϊλάνδη .   2 58 890 0 58 890 

Βιετνάμ    1 55 000 55 000 0 

Ινδία  1 54 872 52 444 2 428 

Κίνα  1 54 348 27 605 26 743 

Χιλή  1 49 854 0 49 854 

Μεξικό  1 49 342 0 49 342 

Παναμάς  1 47 825 0 47 825 

Κόστα Ρίκα  1 42 730 15 542 27 188 

Περιφερειακό δάνειο - Σύμφωνο των Ανδεων . 1 40 000 40 000 0 

Παραγουάη  1 17 000 17 000 0 

Ουρουγουάη  1 9 404 0 9 404 

Μερικό σύνολο 35 1 344 101 705 760 638 341 0,87 % 0,73 % 

Σύνολο 631 17 500 971 8 602 816 8 898 155 11,27 % * 10,16 % 

Γενικό σύνολο 5 150 155 333 210 22 267 790 133 065 420 100 % 100 % 

(3) Τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου της πρώην Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας εξακολουθούν να εξσμοιού-
νται με δάνεια στις μεσογειακές χώρες. 

• 10,4% εάν δεν συμπεριληφθεί ο Προενταξιακός Μηχανισμός. 
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Σημείωση Ψ — Τιμές μετατροπής 
Για την κατάρτκτη των ισολογισμών της 31ης Δεκεμβρίου 1998 και 1997  
χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες τιμές μετατροπής: 

1 Ecu = 

ΕΥΡΩ-11: 

Γερμανικά μάρκα 

Γαλλικά φράγκα 

Ιταλικές λίρες 

Ισπανικές πεσέτες 

Βελγικά φράγκα 

Ολλανδικά φιορίνια 

Αυστριακά σελίνια 

Φινλανδικά μάρκα 

Πορτογαλικά εσκούδα 

Ιρλανδικές λίρες 

Φράγκα Λουξεμβούργου 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕ
ΧΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΥ ΡΩ: 

Λίρες στερλίνες 

Δανικές κορόνες 

Δραχμές 
Σουηδικές κορόνες 

ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ: 

Δολάρια ΗΠΑ 

Ελβετικά φράγκα 

Λίρες Λιβάνου 

Γιεν 

Δολάρια Καναδά 

Δολάρια Αυστραλίας 

φράγκα CFA  

Τσεχικές κορόνες 

Δολάρια Χογκ Κογκ 

Δολάρια Νέας Ζηλανδίας 

Ραντ Νότιας Αφρικής 

31.12.1998 (*) 31.12.1997 

1,95583 
6,55957 

1936,27 
166,386 
40,3399 
2,20371 
13,7603 
5,94573 

200,482 
0,787564 

40,3399 

0,705455 
7,44878 

329,689 
9,48803 

1,16675 
1,60778 

1759,46 
132,800 

1,80613 
1,89932 

655,957 
35,1939 
9,10065 
2,20892 
6,84883 

(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 

1,97632 
6,61214 

1942,03 
167,388 
40,7675 
2,22742 
13,9020 
5,98726 

202,137 
0,771961 

40,7675 

0,666755 
7,52797 

312,039 
8,73234 

1,10421 
1,60553 

1684,66 
143,680 

1,58256 
1,69098 

661,214 
38,0269 
8,60457 
1,89434 
5,37310 

ισοτιμίες που καθορίστηκαν αμετάκλητα την 31η Δεκεμβρίου 1998. 
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Έκθεση εξωτερικών ελεγκτών 

Προς τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Λουξεμβούργο 

Σύμφωνα με την εντολή που μας ανατέθηκε από την Τράπεζα στις 20 Ιουνίου 1996, ελέγξαμε τις κα

τωτέρω αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη 

χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1998. Ωι οικονομικές αυτές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με 

ευθύνη της Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η δ ική μας ευθύνη είναι να εκφέ

ρουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, βασιζόμενοι στον έλεγχο που 

διενεργήσαμε. 

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Αυτά τα Πρότυπα απαιτούν να 

σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε εκείνες τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίνουμε κατάλληλες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί, μέσα σε λογικά πλαίσια, ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν 

περιέχουν ουσιώδη σφάλματα ή παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη δειγματοληπτική εξέταση 

δικαιολογητικών και στοιχείων που υποστηρίζουν τα κονδύλια και τις πληροφορίες που περιέχονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση των λογιστικών αρχών 

και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, των σημαντικών εκτιμήσεων και αποφάσεων της Διοίκησης 

βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και μια εκτίμηση της συνολικής 

παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχός μας παρέχει μια λογική 

βάση για την έκφραση της γνώμης μας. 

Κατά τη γνώμη μας, οι κατωτέρω αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδί

καια την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 

1998, καθώς και τα αποτελέσματα των εργασιών της και τις ταμειακές της ροές για την χρήση που 

έληξε την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με τις αρχές της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματο

πιστωτικών ιδρυμάτων, και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, πλην όσων αναφέρονται στις 

σημειώσεις σχετικά με τη λογιστική πολιτική. 

Οι οικονομικές καταστάσεις που καλύπτονται από την έκθεσή μας είναι οι ακόλουθες: 

Ισολογισμός 

Κατάσταση του Ειδικού Τμήματος 

Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως 

Ίδια κεφάλαια και διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 

Κατάσταση των συμμετοχών στο κεφάλαιο της Τράπεζας 

Κατάσταση ταμειακών ροών 

Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων 
ERNST & YOUN G 

Ανώνυμος εταιρία 

Λουξεμβούργο, 

23 Φεβρουαρίου 1999 

Catherine ALEXANDER Kenneth Α. HAY 
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Ελεγκτική Επιτροπή 

Η Ελεγκτική Επιτροπή αναφέρεται στο Συμβούλιο των Διοικητών, το οποίο, πριν εγκρίνει την ετήσια 

έκθεση και τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης, έλαβε υπόψη την ακόλουθη δήλωση: 

Δήλωση της Ελεγκτικής Επιτροπής 

Η Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και το άρθρο 25 του 

εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με σκοπό να επαληθεύσει ότι οι 

εργασίες της Τράπεζας διεξήχθησαν κανονικά και τα βιβλία της τηρούνται κατά ορθό τρόπο, 

αφού μελέτησε τα βιβλία, τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα που έκρινε απαραίτητο να 

εξετάσει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, 

αφού εξέτασε την έκθεση που συνέταξε η Ernst & Young στις 23 Φεβρουαρίου 1999, 

έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 1998 και τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση 

που έληξε στις 31 Δεκεμβρίσυ 1998, όπως τις συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις 

συνεδριάσεις του της 23ης Φεβρουαρίου 1999 και της 23ης Μαρτίου 1999, 

έχοντας υπόψη τα άρθρα 22, 23 και 24 του εσωτερικού κανονισμού, 

βεβαιώνει: 

ότι οι εργασίες της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της οικονσμικής χρήσης 1998 διεξήχθησαν σύμφωνα 

με τους τύπους και τις διαδικασίες που προβλέπουν το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός, 

ότι οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσης, την κατάσταση του Ειδικού Τμήματος και το προσάρτημα των οικονομικών 

καταστάσεων, καθώς και κάθε άλλη χρηματοοικονομική πληροφορία που περιέχεται στις σικονομικές 

καταστάσεις, απεικονίζουν ακριβοδίκαια, τόσο στο ενεργητικό όσο και στο παθητικό, την οικονομική 

κατάσταση της Τράπεζας, τα αποτελέσματα των εργασιών της και τις ταμειακές ροές της για την 

οικονομική χρήση 1998. 

Λουξεμβούργο, 20 Απριλίου 1999  

Η Ελεγκτική Επιτροπή 

Ε. MARIA Υ. τυοκ κο Μ. SOMERS 
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To Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας, κατά 

την ετήσια σύνοδό του, που πραγματοποιήθηκε 

στις 5 Ιουνίου 1998, εξουσιοδότησε την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρησιμοποιεί 

το ευρώ ως λογιστική μονάδα από την 

1η Ιανουαρίου 1999. 

Από την ημερομηνία αυτή, όλες οι πράξεις 

καταχωρούνται λογιστικά σε ευρώ. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1999 
σε χιλιάδες ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ oi.oi.i999 

1. Ταμείο, διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες και αε ταχυδρο
μικά ταμιευτήρια 27 170 

2. Κρατικά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηοη από τις 
κεντρικές τράπεζες (Σημείωση Β) 3 360 241 

3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 

α] όψεως 37 226 
β] λοιπές απαιτήσεις (Σημείωση Γ) . 6 158 155 
γ) χορηγηθέντα δάνεια (Σημείωση Δ) ........ 50614348 

56 809 729 
4. Απαιτήσεις κατά πελατών 

Χορηγηθέντα δάνεια (Σημείωση Δ) . . . . . . 82 451 072 
Ειδικές προβλέψεις (Σημείωση Α.4) . .... .. ,. . . - 175000 

82 276 072 

5. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 
(Σημείωση Β) 
α) του Δημοσίου 2142 415 
β) άλλων εκδοτών 860 922 

3 003 337 

6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 
(Σημείωση Ε) 125151 

7. Συμμετοχές (Σημείωση Ε) J60 000 

8. Άυλα στοιχείο ενεργητικού (Σημείωση ΣΤ) ...... 4800 

9. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (Σημείωση ΣΤ) 82 604 

10. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

α) απαιτήσεις από τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής 
του κεφαλαίου (Σημείωση Ζ) Ο 

β) απαιτήσεις από επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν 
προκαταβληθεί στο πλαίσιο του ΕΝΣ (Σημείωση Η) . . 19 020 

γ) χρεώστες διάφοροι (Σημείωση Θ) 1 094 165 
δ) απαιτήσεις από συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων . . 26 262 368 

27375 553 

Η. Προπληρωθέντα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα (Σημείωση Ι] . 3 144 771 

176 369 428 

37 226 
6158 155 
50 614 348 

82 451 072 
- 175 000 

2 142 415 
860 922 

Ο 

19 020 
1 094 165 

26 262 368 

31.12.1998 

27 170 

3 360 241 

56 809 729 

82 276 072 

3 003 337 

125 151 

160 000 

4 800 

82 604 

27 375 553 

3 144 771 
176 369 428 

Οι σημειώσεις σε παρένθεση παραπέμπουν στις αντίστοιχες σημειώσεις του Προσάρτηματος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 01.01.1999 31.12.1998 

1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 
α) όψεως  
β) προθεσμίας ή με προειδοποίηση (Σημείωση Κ) . 

2. Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους (Σημείωση Λ) 
α) χρεόγραφα και ομολογίες σε κυκλοφορία . .  
β) λοιποί πιστωτικοί τίτλοι  

3. Λοιπά στοιχεία παθητικού 
α) υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη (Σημείωση Ζ) . .  
β) προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου (Σημείωση Η) 
γ) πιστωτές διάφοροι (Σημείωση Θ)  
δ) υποχρεώσεις από συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων 
ε) λοιπές υποχρεώσεις  

4. Προεισπραχθέντα έσοδα και πληρωτέα έξοδα (Σημείωση Ι) 

5. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 
ταμείο συντάξεων προσωπικού (Σημείωση Μ) . , . 

6. Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους (Σημείωση I 

7. Κεφάλαιο 
αναληφθέν . 
μη απαιτητό  

8. Αποθεματικά 
α) τακτικό αποθεματικό . . , 
β] συμπληρωματικό αποθεματικό 

9. Πόροι διατεθέντες στο Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης τσυ 
Αμστερνταμ  

10. Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων προς διάθεση . . 

η. Αποτελέσματα χρήσης  

Ο 
643 624 

122 942 325 
824 918 

4159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

95 549 597 
• 89 549 597 

10 000 000 
861 890 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

6 000 000 

10 861 890 

500 000 

Ο 

1 194 963 

Ο 
643 624 

122 942 325 
824 918 

4 159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
6 008 605 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

4 651 985 

12 209 905 

500 000 

Ο 

1 194 963 
176 369 428 176 369 428 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
1.1.1999 

Αναλήψεις υποχρεώαεων 
- Κεφάλαιο ΕΤΑΑ (Σημείωση Ε) 
. μη απαιτητό . ... 
. καταβλητέο , . 

- Κεφάλαιο ΕΤΑΕ (Σημείωση Ε) 
. μη απαιτητό . 

- Δάνεια μη εκταμιευθέντα (Σημείωση Δ) 
. Πιστωτικά ιδρύματα . . . 
. Πελάτες . . . . .. . 

Εγγυήσεις (Σημείωση Δ) 
. επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους  
. επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας . 

Ειδικές καταθέσεις προς εξυπηρέτηση δανεισμού (Σημείωση Ρ).  

Χαρτοφυλάκιο τίτλων (Σημείωση Σ) 
, τίτλοι προς παράδοση  
, τίτλοι προς είσπραξη  

Ονομαστική αξία των συμβάσεων ανταλλαγής (swaps) επιτοκίων 
και των deferred rate setting conracts (DRS) 
(Σημείωση Φ)  

Πράξεις δανειοληψίας που συμφωνήθηκαν αλλά δεν έχουν 
ακόμη υπογραφεί  

6 325 144 
15 942 646 

346 969 
Ο 

442 500 
59 062 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
Ο 

56 540 900 

1 200 000 

6 325 144 
15 942 646 

346 969 
Ο 

31.12.1998 

442 500 
59 062 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
Ο 

56 540 900 

1 200 000 

σελ. 95 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ-1998 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1999 
σε ευρω 

Μεταφορά από τα Καταβεβλημένο και 
Αναληφθέν Μη απαιτητό Καταβεβλημένο στις ουμπληρωματικό καταβλητέο 

Χώρες μέλη κεφάλαιο κεφάλαιο 31.12.1998 αποθεματικό κεφάλαιο 

Γερμανία 13 315 952 250 12 248 980 092 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Γαλλία 17 765 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Ιταλία 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Ηνωμένο Βασίλειο 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Ισπανία 6 530 656 000 6 140 003 092 302 618 690 88 034 218 390 652 908 
Βέλγιο 4 924 710 000 4 630 122 198 228 201 989 66 385 813 294 587 802 
Κάτω Χώρες 4 924 710 000 4 630 122 198 228 201 989 66 385 813 294 587 802 
Σουηδία 3 267 057 000 3 071 033 586 151 983 002 44 040 412 196 023 414 
Δανία 2 493 522 000 2 344 363 695 115 545 254 33 613 051 149 158 305 
Αυστρία 2 444 649 000 2 297 970 078 113 724 695 32 954 227 146 678 922 
Φινλανδία 1 404 544 000 1 320 271 348 65 339 188 18 933 464 84 272 652 
Ελλάς 1 335 817 000 1 255 909 988 61 900 005 18 007 007 79 907 012 
Πορτογαλία 860 858 000 809 362 903 39 890 601 11 604 496 51 495 097 
Ιρλανδία 623 380 000 586 090 514 28 886 245 8 403 241 37 289 486 
Λουξεμβούργο 124 677 000 117 219032 5 777 303 1 680 665 7 457 968 

95 549 597 250 89 549 597 250 4 651 985 161 1 348 014 839 6 ODO 000 000 

Το Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας, κατά την ετήσια σύνοδο της 5ης Ιουνίου 1998, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 

(1) Το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ αποφάσισε την αύξηση του αναληφθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας, από 62,013 δισεκατομμύρια ευρώ σε 100  
δισεκατομμύρια ευρώ. 

(2) Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1999, το καταβεβλημένο κεφάλαιο θα αυξηθεί σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι στο 6% του αναληφθέντος κεφαλαίου ύψους 
100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η αύξηση του καταβεβλημένου κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 1999, μέσω μεταφοράς ποσού 1 348 014  
839 ευρώ από το ελεύθερο συμπληρωματικό αποθεματικό της Τράπεζας. 

(3) Όσον αφορά το απαιτητό κεφάλαιο, επειδή ορισμένες κοινοβουλευτικές διαδικασίες δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί επίσημα την 1η Ιανουαρίου 1999, το 
συνολικό ύψος του αναληφθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας ανήλθε την εν λόγω ημερομηνία σε 95,549 δισεκατομμύρια ευρώ και θα αυξηθεί, με αναδρο
μική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1999, σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διατυπώσεις. 
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Αναλυτική παρουσίαση των χορηγήσεων 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 99 

Χορηγήσεις έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση 112 

Χώρες υποψήφιες για προσχώρηση 

Χώρες της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσής 

Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός (ΑΚΕ) και ΥΧΕ 

Νότια Αφρική 

Λατινική Αμερική και Ασία 

Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

112 

114 
115 
117 

117 
117 

Παράρτημα στατιστικών στοιχείων 119 
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Ol χορηγήσεις ανήλθαν συνολικά 
σε 25 116 εκατομμύρια ευρώ 



Χορηγήσεις στο εσωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οι χρηματοδοτικές συμβάσεις που υπεγράφησαν για επενδύσεις στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τσ 1998, ανήλθαν σε συνολικό ύψος 25 116 εκατομμυρίων, έναντι 

22 887 εκατομμυρίων το 1997, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,4% (βλ. κατανομή στον 

κατωτέρω πίνακα). 

Οι πράξεις αυτές χρηματοδοτήθηκαν κατά το ποσό των 25 101 εκατομμυρίων από τους 

ιδίους πόρους της Τράπεζας - οι οποίοι αποτελούνται ουσιαστικά από το προϊόν του 

δανεισμού της στις κεφαλαιαγορές και από τα ίδια κεφάλαιά της (καταβεβλημένο 

κεφάλαιο και αποθεματικά) - ενώ τα υπόλοιπα 15 εκατομμύρια αφορούσαν μια παροχή 

εγγύησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Τράπεζα έχει την οικονομική ευθύνη των πράξεων 

αυτών, οι οποίες εγγράφονται στον ισολογισμό της. 

Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με σημαντικό αριθμό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

εμπορικών τραπεζών. Συνομολογεί μαζί τους συνολικά δάνεια - τα οποία προορίζονται 

για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους στους τομείς της 

βιομηχανίας, των υπηρεσιών, της παιδείας, της υγείας και των έργων υποδομής - ενώ 

χορηγεί, επίσης, ορισμένα ατομικά δάνεια μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

τραπεζών. 

Γεωγραφική κατανομή των χρηματοδοτικών συμβάσεων 

που υπεγράφησαν (σε εκατομ. ευρώ ) 

1998 1994-1998 
Ποσό % Ποσό % 

Βέλγιο (BE) 858 3,4 3 935 3,7 
Δανία (DK) 745 3,0 3 845 3,7 
Γερμανία (DE) 5 168 20,6 16 831 16,0 
Ελλάς (GR) 736 2,9 3 246 3,1 
Ισπανία (ES) 3 152 12,6 14 252 13,5 
Γαλλία (FR) 2 837 11,3 12 750 12,1 
Ιρλανδία (ΙΕ) 263 1,0 1 278 1,2 
Ιταλία (IT) 4 387 17,5 18 559 17,6 
Λουξεμβούργο (LU) 109 0,4 289 0,3 
Κάτω Χώρες (ΝΙ) 426 1,7 2 309 2,2 
Αυστρία (AT) 358 1,4 1 645 1,6 
Πορτογαλία (ΡΤ) 1 505 6,0 6 490 6,2 
Φινλανδία (Fl) 551 2,2 1 434 1,4 
Σουηδία (SE) 664 2,6 2 709 2,6 
Ην, Βασίλειο (GB) 3 074 12,2 13 924 13,2 
Αρθρο 18(') 282 1,1 1 812 1,7 

Ευρωπαϊκή Ένωση 25 116 100 105 309 100 

(1) Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους των 
κρατών μελών αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σημείωση: 
Στους καταλόγους που ακολουθούν, οι κοι

νοτικοί στόχοι στους οποίους ανταποκρίνο

νται τα ατομικά δάνεια, σημειώνονται στα 

δεξιά των αντίστοιχων ποσών. Οι στόχοι 

αναπαρίστανται με τα εξής σύμβολα: 

• Περιφερειακή ανάπτυξη 

* Λντανωνισπκότητα των επιχειρήσεων 

και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

-μ Προστασία του περιβάλλοντος και 

πολεοδομικά έργα 

Φ Έργα υποδομής κοινοτικού 

ενδιαφέροντος 

Τ Ενεργειακοί στόχοι 

Α Παιδεία 

Τα συνολικά δάνεια αφορούν περισσότε

ρους του ενός τομείς και στόχους, εκτός 

εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. 

Τα ποσά των χορηγήσεων που περιέχονται 

στους κατωτέρω καταλόγους είναι εκφρα

σμένα σε εκατομμύρια ευρώ. 

σελ. 99 



1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

858 

1 140 

657 

665 

615 

Παραγωγή επίπεδου γυαλιού, 

Glaverbel S.A. 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

745 

737 

688 

825 

850 

έλγιο 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 858 εκατομμύριο 

εκ των οποίων 

Ατομικά δάνεια: 711 εκατομμύρια 

Συνολικά δάνεια: 147 εκατομμύρια 

I 998 - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

Ατομικά δάνεια χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (51 εκατομμύρια), των μεταφορών (475 εκατομ

μύρια), της διαχείρισης των υδάτων (73 εκατομμύρια) και της βιομηχανίας (111 εκατομμύρια). 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998: 

Ατομικά δάνεια 

Κατασκευή ενός αγωγού για τη μεταφορά 
βρετανικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία 
και τις Κάτω Χώρες, μέσω του Βελγίου 

DistrigczS.A. 50,6 

Κατασκευή και τεχνική αναβάθμιση των 
σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλης ταχύτητας 
μεταξύ Βρυξελλών και Αμβέρσας και μεταξύ 
Βρυξελλών και Λιέγης (πρώτο μέρος της 
δεύτερης φάαης του βελγικού TGV) 
SNCB - Société Nationale des Chemins de Fer 
Belges 363,2 

Κατασκευή, στη Λιέγη, μιας ζεύξης μεταξύ 
των αυτοκινητοδρόμων £25  
(Μάαστριχτ-Λιέγη-Λουξεμβούργο) και £40  
(Ααχεν-Λιέγη-Βρυξέλλες) 

SOFICO - Société régionale wallonne de 
financement complémentaire des 
infrastructures  

Εκσυγχρονισμός και επέκταση των 
εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας 
λυμάτων στη φλαμανδική ζώνη 

Aquofin N.V.  

Έργα με στόχο τον περιορισμό των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων σε ένα 
χαλυβουργείο της Γάνδης 

SIDMARNV  
Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής 
βιομηχανικού αερίου στο Feluy (Hainaut) 
Società Ossigeno Liquido Spa   

Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων 
παραγωγής επίπεδου γυαλιού σε 
διάφορες μονάδες 

Glaverbel S.A. 

73,2 

61,8 

12,6 

37,1 

Τμήμα Ghislenghien-Haequenies του 
αυτοκινητόδρομου Α8 Βρυξέλλες-Λίλλη 

SOFICO  

78,5 

33,7 

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

Banque Bruxelles Lambert S.A.   147,0 

ανια 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 745 εκατομμύρια 
εκ των οποίων 
Ατομικά δάνεια: 710 εκατομμύρια 
Συνολικά δάνεια: 35 εκατομμύρια 

Ατομικά δάνεια χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας και της επεξεργασίας αποβλήτων (60 εκατομμύρια), των 

μεταφορών (512 εκατομμύρια), των τηλεπικοινωνιών (98 εκατομμύρια) και της βιομηχανίας (40 εκατομμύρια). 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998: 
Ατομικά δάνεια 

Ανακαίνιση και μετατροπή μιας μονάδας 
καύσης αποβλήτων, ώστε να παράγει 
ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα, και 
ανακαίνιση των δικτύων αστικής θέρμανσης 
ηαι αποχέτευσης λυμάτων 
Arhus Kommune   

Επέκταση και εκσυγχρονισμός του 
αερολιμένα της Κοπεγχάγης-Kastrup 

Kobenhovns Lufthavne A/S   

Επέκταση και εκσυγχρονισμός μιας μονάδας 
καύσης οικιακών αποβλήτων στο Harsholm ά 
στην Κοπεγχάγη 

Nordforbraending I/S 

Κατασκευή και εκσυγχρονισμός πέντε 
τμημάτων αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή 
της Κοπεγχάγης και στο κέντρο της 
Γιουτλάνδης 

Kongeriget Danmark   

37,6 • + 

22,5 Ψ + 

Κατασκευή μιας σταθερής σιδηροδρομικής 
και οδικής ζεύξης μεταξύ Κοπεγχάγης 
(Δανία) και Malmö (Σουηδία) διαμέσου του 
πορθμού του Έρεσουν 

0resundkonsortiet Kobenhavn  

40,0 

79,2 

Κατασκευή μιας σιδηροδρομικής και οδικής 
ζεύξης μεταξύ νήσου Σαίλαν και Φιονίας 

A/S Storebaeltsforbindelsen  361,8 •· 

30,8 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση των δικτύων 
σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιών 

Tele Danmark A/S  

σελ. IOC 



Κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής 
καταλυτών και ενίσχυση των δραστηριοτήτων 
έρευνας και ανάπτυξης στο Frederikssund  
(νήσος Σαίλαν) 

Haider Topsoe A/S 39,5 

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση δημόσιων έργων υποδομής 
μικρού και μεσαίου μεγέθους 

KommuneKredit 8,7 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

Finonsieringsinstituttet for Industri og  
Hàndvaerk fFIH|   

Χορήγηση, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε φάση επέκτασης, 
χρηματοδοτήσεων "mezzanine" για την 
ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων τους 

FIN  

20,1 

Παραγωγή καταλυτών, 

6 6 Haider Topsee A/S 

Γ ερμαγία 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 5 168 εκατομμύρια 

εκ των οποίων 

Ατομικά δάνεια: 2 796 εκατομμύρια 

Συνολικά δάνεια: 2 372 εκατομμύρια 

Τα ατομικά δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις στο σύνολο του γερμανικού εδάφους αφορούσαν τους 

τομείς της ενέργειας (187 εκατομμύρια], των μεταφορών (420 εκατομμύρια), των τηλεπικοινωνιών (623 εκα

τομμύρια), της διαχείρισης υδάτων και στερεών αποβλήτων (331 εκατομμύρια), καθώς και πολεοδομικά προ

γράμματα (608 εκατομμύρια). Επιπλέον, 156 εκατομμύρια χορηγήθηκαν για βιομηχανικές επενδύσεις - μεταξύ 

άλλων για τη δημιουργία ενός βιομηχανικού πάρκου - και 57 εκατομμύρια για επενδύσεις στον τομέα των 

υπηρεσιών. Τέλος, 412 εκατομμύρια χορηγήθηκαν για επενδύσεις στους τομείς της παιδείας και της υγείας. 

Τα ατομικά δάνεια για επενδύσεις στα ανατολικά Länder αντιπροσώπευαν το 48% του συνόλου των χρη

ματοδοτήσεων της ΕΤΕπ στη Γερμανία το 1998. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερης μνείας αξίζουν τα δάνεια για 

πολεοδομικά έργα στο Βερολίνο: εκσυγχρονισμός του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, διαμόρφωση της 

Potsdamer Platz και της ζώνης του Adlershof, επέκταση των χώρων και των εγκαταστάσεων της εμπορικής 

έκθεσης, ανακαίνιση νοσοκομειακών κτιρίων. Τέλος, η Τράπεζα χρηματοδότησε δίκτυα σταθερής και κινη

τής τηλεφωνίας (623 εκατομμύρια), που αφορούσαν τόσο τα ανατολικά Länder όσο και την υπόλοιπη χώρα. 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998; 

Ατομικά δάνεια 

Κατασκευή αγωγού μεταφοράς αερίου από το 
Dornumersiel (ακτές της Βόρειας Θάλασσας) 
έως το Salzwedel, για τον εφοδιασμό με 
αέριο από τη Νορβηγία 

Netra GmbH Norddeutsche Erdgas 
Transversale 131,4 

Ανακαίνιση 26 σιδηροδρομικών σταθμών 

Deutsche Bahn AG  
229,3·· -1-

Εκσυγχρονισμός του δικτύου ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσης τάσης στην περιοχή της 
Λειφιας 

Westsächsische Energie AG (WESAG)  

Εκσυγχρονισμός και επέκταση του δικτύου 
διανομής φυσικού αερίου 

Gasag Berliner Gaswerke AG   

Επέκταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου 
αστικής θέρμανσης της Λειψίας 

Stadlwerke Leipzig GmbH  

25,6 

22,7 

7,6 

Κατασκευή ενός τμήματος αυτοκινητόδρομου 
που παρακάμπτει το Farchant  
(Ανω Βαυαρία) 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας — 73,6 

Κατασκευή ενός τρίτου τερματικού σταθμού, 
ενός σταθμού τρένων μεγάλης ταχύτητας και 
ενός χώρου στάθμευσης στον αερολιμένα 
Κολωνίας/Βόννης (Βόρεια 
Ρηνανία-Βεστφαλία) 

Flughafen Köln/Bonn GmbH 60,7 

Επέκταση του αερολιμένα του 
Α νάβερου-Langenhagen  
(Κάτω Σαξωνία) 

Flughafen Hannover-
Langenhagen GmbH  15,2 

Επέκταση ενός λιμενικού τερματικού 
σταθμού  41,3 

σελ. ΙΟΙ 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

5168 

3447 

3094 

2715 

2408 
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Πολεοδομικά έργα 

στο κέντρο του 

Βερολίνου 

Κατασκευή ενός νέου, ολοκληρωμένου 
δικτύου σταθερών και κινητών 
τηλεπικοινωνιών 
VIAG Interkom GmbH  

Εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας 
λυμάτων: 

• στο Μανχάιμ 
Stadt Mannheim  

- στο Βερολίνο 
Berliner Wasserbetriebe 

- στο Αμβούργο 
Hamburger Stadtentwässerung 

- στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία 
Ruhrverband 
Wupperverband  

- στο Wansdorf (Βρανδεμβούργο) 
Klärwerk Wansdorf GmbH  

- στο Σάαρ 
Entsorgungsverband Saar EVS -

- κοντά στο Senftenberg (Βρανδεμβούργο) 
Wasserverband Lausitz  

- στην Κολωνία (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) 
Zweckverband Südlicher Randkanal  

- στο Herford (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) 
Herforder Abwasser GmbH  

Κατασκευή συγκροτημάτων καύσης 
αποβλήτων 

- στο Kossel-Bettenhousen (Έσση) 
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH  

- στο Αμβούργο 
Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH —  

Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος: 

- στην Potsdamer Platz, στο κέντρο του 
Βερολίνου 
Daimler-Benz AG   

- στη Στουτγάρδη 
Landeshauptstadt Stuttgart 

- στην περιοχή του Adlershof,  
νοτιοανατολικά του Βερολίνου 
Berlin Adlershof Aufbaugesellschaft mbH 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός της εμπορικής 
έκθεσης του Βερολίνου 
Land Berlin  

622,9 •· 

63,1 + 

51,0 B-l· 

51,0 + 

25,5 Β't
is,? + 

30.2 Β-Ι- 

18,9 Β-Ι- 

10,1 B-f-

10,1 + 

5,0 + 

25,3BT-t-

25.3 •-!-

354,0 B-l· 

10,1 -Η 

6,0 B-1-

222,9 Β· 
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Δημιουργία ενός βιομηχανικού πάρκου στο 
Soorlouis 
Saarland Bau und Boden Projekt GmbH  

Ανακαίνιση ενός εγκαταλελειμμένου 
βιομηχανικού κέντρου και μετατροπή του σε 
κέντρο τέχνης και τεχνολογίας των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης 
Stadt Karlsruhe  

25,5 

15,3 

Κατασκευή ενός κέντρου έρευνας και 
ανάπτυξης στο Sindelfingen, κοντά στη 
Στουτγάρδη, και εκσυγχρονισμός 
εργαστηρίων βαφής στις μονάδες 
συναρμολόγησης αυτοκινήτων του 
Sindelfingen και της Βρέμης 
Mercedes-Benz AG   

Εκσυγχρονισμός των μέσων παραγωγής 
ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού και ενός 
χυτηρίου σε τρεις βιομηχανικές μονάδες στη 
Σαξωνία και στη Σαξωνία-Άνχαλτ 
VEM Beteiligungen GmbH  

47,9Β-Ι-* 

51,0 

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής 
πλακιδίων για μικροεπεξεργαστές και ενός 
κέντρου σχεδιασμού στη Δρέσδη (Σαξωνία) 
AMD Saxony Manufacturing GmbH   

Κατασκευή ενός κέντρου παραγωγής και 
διανομής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 
- στη Δρέσδη (Σαξωνία) 
Mitteldeutscher Rundfunk MDR  

- στο Μαγδεμβούργο (Σαξωνία-Ανχαλτ) 
Mitteldeutscher Rundfunk MDR  

Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση νοσοκομείων: 

- στο ανατολικό τμήμα του Βερολίνου 
Land Berlin  

- στο land Μεκλεμβούργο-Πρόσω Πομερανία 
Land Mecklenburg-Vorpommern  

Επέκταση μιας σχολής μηχανολόγων και 
κατασκευή πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών 
Freistaat Thüringen  

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

- Kreditanstalt für Wiederaufbau  

- Commerzbank AG 

- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale _ 

- Deutsche Bank AG  

- Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale _ 

- Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg-Girozentrale  

- Westdeutsche Landesbank Girozentrale  

- Bayerische Landesbank Girozentrale  

- 1KB Deutsche Industriebank  

- Investitionsbank des Landes Brandenburg  

- Landesbank Berlin Girozentrale  

- Norddeutsche Landesbank Girozentrale  

- Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG  

- Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale _ 

- Landesbank Sachsen Girozentrale  

- Landesbank Saar Girozentrale  

- Hamburgische Landesbank Girozentrale  

32,0 

30,6 

28,0 

349,3 

33,4 

28,9 Β A 

507.7 
394,9 
330,6 
245,6 
153,5 

108,3 

107,1 

100.8 

74.7 
50,6 
50.4 
50.2 
49.5 
25.3 
25,3 
15.8 

10,1 

Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της "Θυρίδας MME"  
του Ειδικού Προγράμματος Δράσης του Αμστερνταμ 

- Allied Capital Germany Fund 51,0 

- Innovationsfonds Hessen GmbH 20,4 
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Ελλά 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 736 εκατομμύρια 

εκ των οποίων 

Ατομικά δάνεια: 377 εκατομμύρια 

Συνολικά δάνεια: 359 εκατομμύρια 

Ατομικά δάνεια χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (165 εκατομμύρια), των μεταφορών (30 εκατομ

μύρια) και των τηλεπικοινωνιών (112 εκατομμύρια], καθώς και της υγείας (70 εκατομμύρια). 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998: 

Ατομικά δάνεια 

Προσθήκη μιας μονάδος συνδυασμένου 
κύκλου που λειτουργεί με αέριο στο σταθμά 
ηλεκτροπαραγωγής του Λαυρίου (Αττική) 
ΔΕΗ - Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 32,0 

Δεύτερη φάση ανάπτυξης των δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας 
STET (Helles) S.A.   112,2 •· 

• Τ 
Κατασκευή δικτύου αγωγών αερίου υψηλής 
πίεσης από την Κούλα (ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα) στην Αγ. Τριάδα (κοντά στην 
Αθήνα), για τον εφοδιασμό της χώρας με 
φυσικό αέριο προερχόμενο από τη Ρωσία, και 
κατασκευή εγκαταστάσεων παραλαβής 
υγροποιημένου αερίου προερχόμενου από 
την Αλγερία 
ΔΕΠΑ-Δημόσια Επιχείρηση Αερίου  

Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομής 
και εξοπλισμού στους τομείς της υγείας 
και της κοινωνικής προστασίας 
Ελληνική Δημοκρατία 70,0 

Συνολικά δάνεια 

100,0 

Επέκταση και ενίσχυση των δικτύων 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας 
ΔΕΗ  

Χρηματοδότηση μικρών έργων υποδομής που 
έχουν ενταχθεί στο περιφερειακά σκέλος του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
Ελληνική Δημοκρατία  290,0 

32,5 ·Τ 

Κατασκευή του διεθνούς αερολιμένα των 
Σπάτων 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.  

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

- Banque Nationale de Poris 

30,4 •· - Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής 
Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ)  

45,0 

23,7 

I σπανί 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 3 152 εκατομμύρια 

εκ των οποίων 

Ατομικά δάνεια: 2 096 εκατομμύρια 

Συνολικά δάνεια: 1 056 εκατομμύρια 

Ατομικά δάνεια χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (59 εκατομμύρια), των μεταφορών (916 εκατομμύρια), των 

τηλεπικοινωνιών (696 εκατομμύρια), της διαχείρισης λυμάτων και των πολεοδομικών έργων (268 εκατομμύρια), της 

βιομηχανίας και των υπηρεσιών (49 εκατομμύρια) καθώς και της παιδείας και της υγείας (108 εκατομμύρια). 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998: 

Ατομικά δάνεια 

Ενίσχυση και επέκταση του δικτύου διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας στο κέντρο της 
Ισπανίας και στη Γαλικία 
Union Eléctrica Penosa SA 59,3 

Βελτίωση του εθνικού οδικού δικτύου 
Reino de Espana  237,2 •· 

• Y 
Κατασκευή τριών τμημάτων του κύριου 
οδικού δικτύου 
Territorio Històrico de Bizkaio   60,0 

Κατασκευή μιας νέας προαστιακής 
σιδηροδρομικής γραμμής στη Μαδρίτη, και 
έργα στα προαστιακά σιδηροδρομικά δίκτυα 
της Βαρκελώνης και του Μπιλμπάο καθώς και 
στις κύριες υπεραστικές γραμμές 

Reinode Espana   

Βελτίωση του περιφερειακού οδικού δικτύου 

- Principodo de Asturias 

- Comunidad Autònoma de Castillo  
Lo AAoncha  

35,8 

33,6 

• · 
157,8 •· 

Κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής 
μεταξύ Μαδρίτης και Arganda del Key 
Transportes Ferroviaros de Madrid SA  

Επέκταση του λιμένα της Βαλένθια 
Autoridad Portuario de Valencia — 

31,4 •· 

57,6 

Επέκταση του λιμένα του Μπιλμπάο 
Autoridad Portuario de Bilbao  17,9 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

736 

730 

721 

525 

535 

Στο πλαίσιο του ΕΠΔΑ, 

χρηματοδότηση έργων υποδομής 

στον τομέα της υγείας 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

3152 

2716 

2553 

2820 

3012 

Προαστιακοί σιδηρόδρομοι 

χρηματοδοτήθηκαν στη Μαδρίτη, 

τη Βαρκελώνη και το Μπιλμπάο 
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1998 I 

1997 I 

1996 I 

1995 I 

1994 

2837 

2721 

2 509 

2207 

2477 

Κατασκευή και επέκταση του μετρό της 
Μαδρίτης 
Comunidad de Madrid 

Εκσυγχρονισμός του στόλου αεροσκαφών 
μακρών αποστάσεων 
Iberia Lineas Aérées de Espana SA  

Επέκταση του δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας 
Telefonica Servicios Moviles SA  

Εκσυγχρονισμός του τηλεφωνικού δικτύου 
Telefonica SA  

Αγορό και εκτόξευση ενός τρίτου 
τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου 
HisposotSA 

Έργα συλλογής και επεξεργασίας λυμότων 
Junto de Saneomiento de Cotoluna 

Κατασκευή και επέκταση του δικτύου 
επεξεργασίας λυμάτων στις Βαλεαρίδες 
Νήσους 
Institute Bolear de Soneomiento 

Έργα πολεοδομικής 
αναβάθμισης σε διάφορους δήμους των 
Βαλεαρίδων Νήσων  

Ανοικοδόμηση και επέκταση 
του Gran Teatro del Liceo της 
Βαρκελώνης 
Consorci del Gran Teatro del Liceu  

Μονάδα παραγωγής φιαλών στο Montblanc  
(Καταλωνία) 
Vidrierio de Montblanc SA   

Κατασκευή και εκμετόλλευση ενός πόρκου 
αναψυχής στη Σεβίλλη 
Partecso-Porques Tecnoculturoles SA  

137,6 

146.8 

388,3 

239.9 

68.0 

23,8 

13,5 

179,6 

51.1 

29,7 

19,5 

Ανακαίνιση και επέκταση ιδρυμάτων 
δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης 
Comunidad Autònomo de Galicia  

Ι· • · Κατασκευή και εξοπλισμός ενός νέου 
περιφερειακού νοσοκομείου στο Luc/o και 
τριών τοπικών νοσοκομείων, και επεκταση ή 
αποκατόσταση νοσοκομειακών κτιρίων 
Comunidad Autònoma de Galicia  

59,6 ΜΑ 

48,2 

Συνολικό δάνεια 

Χρηματοδότηση δημόσιων έργων υποδομής 
μικρού και μεσαίου μεγέθους 
Dexio Banco Locol SA  

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεααίου μεγέθους: 
- Institute de Crédito Oficiol  
- Banco Bilbao Vizcoyo SA 
- Banco Sontonder de Négociés SA  
- Banco Central Hispanoomericano SA — 
- Banco Bilbao Vizcoyo SA 
- Caja de Afiorros y Pensiones de Barcelona — 
- Institut Catolò de Finances  

Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της "Θυρίδας MME"  
του ΕΠΔΑ 
- Institute de Crédito Oficiol  

(Fund manager: AXIS Porticipaciones 
Empresarioles, S.A.) 

- Caja de Cotaluno 
- Caja de Afiorros de Terrassa   
- Coixo Economica Montepio Gerol |P) _ 
- Caja de Afiorros de Salamanca y Seria . 
- CajadeAsturias 

(Fund manager: Barino Private Equity  
Partners Esparia, S.A.) 

59,7 

404,5 
119.5 
118.6 
118,6 
118,6 

60,0 
17,9 

8,9 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

αλλία 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 2 837 εκατομμύρια 

εκ των οποίων 

Ατομικά δάνεια: 796 εκατομμύρια 

Συνολικά δάνεια: 2 041 εκατομμύρια 

Ατομικά δάνεια χορηγήθηκαν στους τομείς των μεταφορών (610 εκατομμύρια), της διαχείρισης αποβλήτων 

με ανάκτηση θερμότητας (21 εκατομμύρια) και της βιομηχανίας (165 εκατομμύρια). 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998: 

Ατομικά δάνεια 

Χρηματοδότηση τμημότων του οδικού 
δικτύου μέσω της Caisse Nationale des  
Autoroutes (CNA) 

• Alò, τμήματα IΊsle-Adam·Aμιέvη^Bouλώvη 
(Ile de France/Πικαρδία) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de 
l'Est de Ια France 120,7 

- A20, τμήμα Brìves-Cahors-Montauban 
στον άξονα Vierzon-Montoubon 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de la 
France  

- A51, τμήμα Grenoble-Col du Fou 
(Rhône-Alpes) 
AREA - Saciété des Autoroutes Rhône-Alpes . 

- A29, τμήματα Neuchâtel-Αμιένη-
St Quentin (Πικαρδία) 

SANEF - Société des Autoroutes 
du Nord et de l'Est de la France  

95,0 •· 

- ASI, τμήμα Sisteron-Lo Souice 
ESCOTA - Saciété de l'Autoraute 
Esterel-Côte d'Azur  

- A39, τμήματα Dôle-Lons-Le-Sounier 
(Franche-Comté) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône _ 80,0 • · 

Βελτίωση του οδικού δικτύου στη 
Νήσο Ρεϋνιόν 
Région Réunion  

- Α29, τμήματα Le Hovre-Yvetot-Saint 
Soens (Haute-Normandie) 

SAPN - Société des Autoroutes 
Paris-Normandie  26,2 

Κατασκευή της πρώτης γραμμής τραμ στην 
Ορλεάνη (Centre) 
Syndicat intercammunal de 
l'agglamération d'Orléans   

22,7 •· 

22,6 •· 

8,5 

60,5 

45,6 + 
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Κατασκευή μιας γραμμής 
τραμ στο Μονπελιέ (Languedoe-Roussillon) 
District de l'agglomération de 
Montpellier  

Επέκταση του αερολιμένα 
Roissy-Charles de Gaulle 
Aéroports de Poris  

24,2 

75,1 

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση δημόσιων έργων υποδομής 
μικρού και μεσαίου μεγέθους 
Crédit Locol de Fronce  

Επέκταση του αερολιμένα του 
Saint-Denis-Gillot 
Chombre de Commerce et d'Industrie de la 
Réunion  

Προμήθεια βαγονιών για τη μεταφορά 
αυτοκινήτων 
Société de tronsport de véhicules 
automobiles  

Κατασκευή ενός κέντρου επεξεργασίας και 
αξιοποίησης αστικών αποβλήτων στη Σαρτρ 
(Centre) 
ORISANE  

Ανάπτυξη και παραγωγή του προωστικού 
μηχανισμού του ευρωπαϊκού πυραύλου 
Ariane 5 στο Vernon (Haute-Normandie) 
και στο Μπορντώ (Ακουιτανία) 
Société européenne de propulsion  

Χρηματοδότηση επενδύσεων 
μικρού και μεσαίου μεγέθους στους τομείς 
της πολεοδομικής ανάπλασης και ανάπτυξης 
Crédit Locol de Fronce  

1 187,1 

151,2 
7,6 •· 

21,3 

21,2 Τ + 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους για τη βελτίωση της 
ποιότητας του νερού στην υδρολογική 
λεκάνη που υπάγεται στην αρμοδιότητα της 
Agence de l'eau Seine-Normandie  
Coisse Nationale de Crédit Agricole   

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

- Bonque Notionole de Poris  

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων προηγμένης 
τεχνολογίας στο Rousset, κοντό στην 
Αιξ-αν-Προβόνς 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
ATMEL Corporation  

Μελέτη και σχεδιασμός ενός μικρού 
αυτοκινήτου πόλης στο Hambach (Λωραίνη) 
Micro Compact Cor AG 

37,8 

37,8 

89,6 

- Caisse Nationale de Crédit Agricole 

- Crédit Commercial de France  

- Société générole  

30,0 

302,2 

150,2 

105,6 

76,0 

Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της "Θυρίδας MME"  
του ΕΠΔΑ 

- Coisse de Dépôts et Consignations 

- Soforis - Société fronçoise de gorontie des 
financements PME  

22,8 

15,1 

Ιρλανδί 
Υπογραφείσες συμβάσεις; 263 εκατομμύρια 

εκ των οποίων 
Ατομικά δάνεια: 112 εκατομμύρια 

Συνολικά δάνεια: 151 εκατομμύρια 

Ατομικό δάνεια χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (96 εκατομμύρια) και της βιομηχανίας (16 εκατομμύρια). 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998: 

Ατομικά δάνεια 

Κατασκευή ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 
που λειτουργεί με φυσικό αέριο στο 
Poolbeg, κοντά στο Δουβλίνο 
Electricity Supply Board 95,5 

Παραγωγή και διανομή βιομηχανικού αερίου 
στο Carle (South-West) 
BOC Ltd 16,5 • 

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

- U lster Bonk Ltd 72,5 
63,7 - Bonk of Ireland PLC 

Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της "Θυρίδας MME"  
του ΕΠΔΑ 
ACT 1999 Privote Equity Limited Partnership _ 15,3 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

263 

207 

189 

327 

291 

Περισσότερο από το ήμισυ 

των χορηγήσεων της ΕΤΕπ 

στην Ιρλανδία αφορούσε MME 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 



1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

4387 

3517 

4121 

3435 

3100 

Επέκταση του 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
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αλία 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 4 387 εκστομμύρισ 

εκ των οποίων 

Ατομικά δάνειο: 3 359 εκστομμύρισ 

Συνολικά δάνειο: 1 028 εκατομμύριο 

Ατομικά δάνεια χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (218 εκατομμύρια), των μεταφορών (885 εκατομ

μύρια) και των τηλεπικοινωνιών (1 307 εκατομμύρια), καθώς και για αστικά και σύνθετα έργα υποδομής 

(289 εκατομμύρια). Τα δάνεια στο βιομηχανικό τομέα ανήλθαν σε 574 εκατομμύρια και στον τομέα των υπη

ρεσιών σε 87 εκατομμύρια. 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998: 
Ατομικά δάνεια 

Κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού σταθμού 
στη λεκάνη του ποταμού Doire Ripaire,  
κοντά στο Τορίνο (Πεδεμόντιο) 
Azienda Energetica Metropolitana 
Torino 98,0 • Τ 
Αξιοποίηση ενός κοιτάσματος πετρελαίου στη 
Val d'Agri (Βασιλικάτα) 
ENI - Ente Nazionale Idrocarburi 103,1 

Κατασκευή αιολικού πάρκου στο 
Castelfranco in Miscana (Κομπανία) 
Filippo Sonseverino 16,5 

Τμήμα Ρώμη-Νάπολη του ιταλικού δικτύου 
σιδηροδρόμων μεγάλης ταχύτητας 
Treno Aito Velocitò  

Διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου 
Τορίνο-Σαβόνα 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade  

Διαπλάτυνση τμήματος του 
αυτοκινητόδρομου Μιλάνο-Νάπολη, μεταξύ 
του κόμβου του Orte και του κόμβου 
Βόρειας Ρώμης 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autrostrode  

Κατασκευή ζεύξης με αυτοκινητόδρομο 
μεταξύ Pordenone (Φριούλι) και 
Canegliana (Βένετο) 
Autovie Venete  

614,1 •· 

116,0 •· 

Εκσυγχρονισμός του αερολιμένα 
Aeroporto G. Marconi di Bologna  

Εκσυγχρονισμός του δικτύου σταθερών 
τηλεπικοινωνιών 
-στο σύνολο της χώρας  
- στο Ινίετζοτζιόρνο  

Telecom Italia 

Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος στη 
Φλωρεντία (Τοσκόνη): ανάδειξη της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, βελτίωση των 
μεταφορών και έργα ανακαίνισης 
Comune di Firenze  

77,3 

61,8 

15,4 

-1 025,8 
- 281,0 

51,3 

Αποκατάσταση της υποδομής, των κατοικιών, 
των δημόσιων κτιρίων και των μνημείων, που 
υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς του 
φθινοπώρου 1997 στις περιοχές Ούμπρια και 
Μάρκες 
Regione Marche  

Regione Umbria  

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali  

Εκσυγχρονισμός δύο μεταλλουργείων στο 
Terni (Ούμπρια) και στο Τορίνο (Πεδεμόντιο) 
Acciai Speciali Terni 15,3 
Società delle Fucine 7,6 
Tubificio di Terni 2,8 

61,9 

118,6 

57,3 

Ανάπτυξη προϊόντων και τεχνική αναβάθμιση 
μηχανουργείων για την κατασκευή 
μηχανολογικού εξοπλισμού στο Buttrio  
(Ουντινε) 
Danieli &C Officine Meccaniche  

Επέκταση και εκσυγχρονισμός τεσσάρων 
μονάδων παραγωγής μαρμάρινης (Βένετο) 
Quarella  

Επέκταση τριών μονάδων παραγωγής 
κεραμικών πλακιδίων στην Αιμιλία-Ρωμανία 
Piemme  

Εκσυγχρονισμός αλυσίδων παραγωγής υάλου 
σε μια βιομηχανική μονάδα στο San Salvo  
(Αβρούζια) 
SIV - Società Italiana Vetro  

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής 
μοριοσανίδων και μιας εγκατάστασης 
συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού 
από απορρίμματα ξύλου στη Martora  
(Λομβαρδία) 
SIT - Società Industrio Truciolari  

Ανάπτυξη και παραγωγή ενός νέου μοντέλου 
αυτοκινήτου στα εργοστάσια του Mirafiari  
(Πεδεμόντιο), του Melfi (Βασιλικάτα), και του 
Termini Imerese (Σικελία) 
Fiat Auto  

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής 
βιομηχανικού αερίου στο Priola Gargalla  
(Σικελία) 
Sviluppo Sud  

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής 
κινητήρων για οικιακούς καταψύκτες στο 
Rovigo (Βένετο) και εκσυγχρονισμός της 
μονάδας παραγωγής συμπιεστών στο Mel 
Zonussi Elettromeccanica  

Εκσυγχρονισμός πέντε μονάδων παραγωγής 
οικιακού εξοπλισμού στο κεντρικό και στο 
βόρειο τμήμα της χώρας 
Electrolux Zanussi  

Επέκταση τριών μονάδων παραγωγής 
πορώδους χαρτιού στην επαρχία Λούκα 
(Τοσκάνη) 
Industrie Cartarie Tronchetti  

Επέκταση και εκσυγχρονισμός ενός πάρκου 
αναψυχής στις όχθες της λίμνης Γκάρντε 
(Βένετο) 
Gordolond  

Επέκταση και εκσυγχρονισμός της 
λαχαναγοράς του Fondi (Lazio) 
Mercato all'Ingrosso di Fondi  

Δημιουργία δύο εμπορικών κέντρων στην 
Κατάνη (Σικελία) και τον Τάραντα (Πούλια) 
Lo Rinascente  

25,8 

5,1 

5,2 

18,0 

31,7 

257,8 

35,1 

40,9 

103,1 

25,8 

30,9 

15,4 

41,0 
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Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση επενδύαεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους: 

• Credito per le Imprese e le opere pubbliche 
- Rolo Banco 1473 

- Cosso di Rispormio di Firenze 
- Bonco di Napoli 

- Mediocredito Centrole  
- Cosso di Risparmio in Bologna . 
- Bonco Popo ore di Verono — 
- Mediocredito di Romo  

154,7 
127,7 
103,1 

72,0 
51,4 
51,0 

- Banco Popolore di Bergamo-Credito Varesino 
- Banco Commerciale Itoliono  
- Mediocredito Lombordo  
- Efibonco  
- Bonco Popolore dell'Emilio Romogno  
- Credito Bergomosco  
- Bonco Corige  
• Bonco Popolore di Novoro 

36,1 
30.6 
25,8 
25,8 
25.7 
25,7 
25,7 
25,5 
25,5 
15,4 

Λουξεμβούργο 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 109 εκατομμύρια 

εκ των οποίων 
Ατομικά δάνεια: 92 εκατομμύρια 

Συνολικά δάνεια: 17 εκατομμύρια 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998: 

Επέκταση του δικτύου 

σιδηροδρόμων μεγάλης ταχύτητας 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

109 

96 

79 

5 

Ατομικά δάνεια 

Αγορά τεσσάρων φορτηγών αεροσκαφών 
και ενός προσομειωτή πτήσεων 
στο πλαίσιο της επέκτασης και του 
εκσυγχρονισμού του αεροπορικού 
στόλου 
Corgolux Airlines 
International SA  

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
Société Notionole de Crédit et 
d'Investissement  

92,1 

Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της "Θυρίδας MME"  
του εΠΔΑ 
Société Notionole de Crédit et 
d'Investissement  

8,6 

8,6 

Κάτω Χώρε 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 426 εκατομμύρια 

εκ των οποίων 
Ατομικά δάνεια: 381 εκατομμύρια 
Συνολικά δάνεια: 45 εκατομμύρια 

Τα ατομικά δάνεια αφορούσαν αποκλειστικά έργα υποδομής, στους τομείς των μεταφορών (22 εκατομμύ

ρια), της διαχείρισης των υδάτων (136 εκατομμύρια] και της πολεοδομίας (223 εκατομμύρια). 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998: 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

426 

398 

766 

319 

399 

Ατομικά δάνεια 

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
ασφάλειας και του δυναμικού του 
συστήματος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας στις Κάτω Χώρες 
Luchtverkeersbeveiligings-Orgonisotie — 

Κατασκευή και βελτίωση δικτύων 
υδροδότησης 
Provinciool VYoterleidingbedrijf 
Noord-Hollond NV — 

Πρώτη φάση δημιουργίας της νέας αστικής 
συνοικίας "IJburg" σε έξι νησίδες της λίμνης 
υ, κοντά στο κέντρο του Αμστερνταμ 
Gemeente Amsterdom  223,3 

22,4 

135,6 

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
SNS Bonk Nederiond NV 44,8 

σελ, 107 

Ενίσχυση της ασφάλειας της 

εναέριας κυκλοφορίας 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 



1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

358 

555 

490 

242 

90 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1505 

1350 

1293 

1232 

1110 

I 998 - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

Αυστρία 
\ Υτ^γραφείσες συμβάσεις: 358 εκατομμύρια 

â των οποίων 

\,_^^^_^τομικά δάνεια: 290 εκατομμύρια 

Συνολικά δάνεια: 68 εκατομμύρια 

Ατομικά δάνεια χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (40 εκατομμύρια), των μεταφορών (51 εκατομμύρια), 

της διαχείρισης των υδάτων (58 εκατομμύρια) καθώς και της βιομηχανίας και των υπηρεσιών (142 εκατομμύρια). 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998: 

Ατομικά δάνεια 

Κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στο 
Δούναβη και έργα διευθέτησης του ποταμού 
κατάντη της Βιέννης 

Osterreichische Donaukraftwerke AG   

Κατασκευή μονάδας καύσης αποβλήτων με 
παραγωγή ατμού για βιομηχανική χρήση στο 
Lanzing (Oberösterreicn) 
RVL Reststoffverwertunq Lenzlnq Invest GmbH 
&CoKG ! 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση του 
αεροπορικού στάλου 

Tiroler Luftfahrt AG   

40,0 

28,7Τ + * 

Σχεδιασμός και κατασκευή ενάς οχήματος για 
αναψυχή και εργασία και κατασκευή 
ανταλλακτικών σε μια αυτοκινητοβιομηχανία 
στο Γκράτς 

Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG 

Εκσυγχρονισμός ενός χαλυβουργείου στο 
Donawitz (Südösterreich) 
Vœst-Alpine Stahl Donawitz GmbH  

21,7 

70,0 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός του 
αποχετευτικού δικτύου της πόλης Γκρατς 
Stadt Graz  
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στο 
Bruck, κοντά στη Βιέννη 

Abwasserverband Großraum Bruck  

50,5 

15,2 

14,5 

Έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με καινοτομίες 
στους τομείς της μεταλλουργικής, 
ενεργειακής και περιβαλλοντολογικής 
μηχανολογίας στο Linz (Oberösterreich) 
VA Technologie AG  

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

- Bank für Arbeit und Wirtschaft AG  

- Osterreichische Investitionskredit AG  
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG _ 

49,8V+* 

15,2 
36,0 
16,8 

ορτογαλία 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 1 505 εκατομμύρια 
εκ των οποίων 

Ατομικά δάνεια: 1 439 εκατομμύρια 

Συνολικά δάνεια: 66 εκατομμύρια 

Τα ατομικά δάνεια αφορούσαν τους τομείς της ενέργειας (106 εκατομμύρια), των μεταφορών (1 087 εκατομμύρια) 

και των τηλεπικοινωνιών (44 εκατομμύρια) καθώς και της διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων (51 εκατομ

μύρια). 25 εκατομμύρια χορηγήθηκαν στον τομέα των υπηρεσιών και 126 εκατομμύρια στον τομέα της παιδείας. 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998: 

Ατομικά δάνεια 

Κατασκευή ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 
συνδυασμένου κύκλου που λειτουργεί με 
φυσικό αέριο κοντά Πόρτο 

Turbogàs Produtora Energética SA 62,9 • • 

Κατασκευή μιας μονάδας καύσης δημοτικών 
αποβλήτων με παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, στην ευρύτερη περιφέρεια 
Λισσαβώνας 
VoiorsulSA 42,0· ν + 

Κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου 
• στην περιοχή της Σετούμπαλ 

Setgós - Sociedode de Produçâo e Distribuiçâo 
de Gas Natural SA 28,3 • Τ 

- στην κεντρική-δυτική χώρα 
Lusitaniagàs - Companhia de Gas do Centro  
SA 14,9 ·τ 

Κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής στη 
γέφυρα "25ης Απριλίου", στη Λισσαβώνα 

Rede Ferroviàrio Nacional, EP 99,4 • -I-

οεΛ. io8 



Εκσυγχρονισμός και επέκταση δύο 
σιδηροδρομικών γραμμών στο βόρειο τμήμα 
της χώρ ας 
Rede Ferroviària Nocional, EP  

Επέκταση του μετρό της Λισσ αβώνας 
Metropolitano de Lisboa, EP   158,9 • + 

74,5 

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 
σιδηροδρομικού άξονα Λισσαβώνα-Πόρτο 
CP Cominhos de Ferro Portugueses, EP   

Κατασκευή του ελαφρού μετρό του Πόρτο 
Metro do Porto SA   99,4 • + 

73,1 

Κατασκευή δύο τμημάτων fCaldas da  
Rainha-Leira και Caldas da  
Rainha-Santarem) του δικτύου 
αυτοκινητόδρομων βόρεια και 
βορειοανατολικά της Λισσαβώνας 

Auto-Estrodos do Atlàntico  

Εκσυγχρονισμός και επέκταση του 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
Portugal Telecom SA  

44,2 •· 

149,1 •· 

Κατασκευή εμπορικού κέντρου στη 
Λισσαβώνα 
Vasco do Gomo - Promoçâo de Centres 
ComerciaisSA  24,7 

Κατασκευή δύο τμημάτων (Evora-Estremoz  
και Montiio-Σετούμπαλ) του δικτύου 
αυτοκινητόδρομων στη νότια όχθη του Τόγου 
Brisa-Auto-Estrodos de Portugal SA 109,0 

Οδικό έργα και δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων 
στην Almada, κοντά στη Λισσαβώνα 
Câmara Municipal de Almada 22,4 

Κατασκευή νέων κτιρίων και εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε οκτώ 
πανεπιστημιακό ιδρύματα 
Δημοκρατία της Πορτογαλίας 125,ί ΜΑ 

Συνολικά δάνεια 

Ανανέωση του στόλου αεροσκαφών μέσων 
αποστάσεων 
TAP Air Portugal SA   157,6 •· 

Τεχνική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του 
αερολιμένα της Μαδέρας 
ΑΝΑΜ - Aéroportés e Navegoçào Aèreo de 
Madeira SA  

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
- Banco Português de Investimento SA — 
- Banco Espirito Santo e Comerciol 

de Lisboa SA  

49,2 

9,9 
74,1 •· 

Τεχνική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 
τριών αερολιμένων και εκσυγχρονισμός των 
συστημάτων ελέγχου της εναέριας 
κυκλοφορίας 
ΑΝΑ-Aéroportés e Navegoçào Aèrea, ΕΡ — 68,8 

Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της "Θυρίδας MME"  
του ΕΠΔΑ 
•BPI-SGPSSA 
• ES Capitol-Sociedode de Capitol de 

Ri SCO SA  

4,9 

2,5 

Φινλανδί 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 551 εκατσμμύρια 

εκ των οποίων 

Ατομικά δάνεια: 501 εκατομμύρια 

Συνολικά δάνεια: 50 εκατομμύρια 

Ατομικά δάνεια χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (78 εκατομμύρια), των μεταφορών (349 εκατομ

μύρια) και της βιομηχανίας (75 εκατομμύρια). 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998: 

Ατομικά δάνεια 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου 
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής 
τόσης στο κεντρικό και νότιο τμήμα της 
χώρας 
Suomen Kantoverkko Oy 
(Finnish Power Grid PLC 

Μετατροπή της οδού 
Ε4, μεταξύ Tornio και Kami, σε 
αυτοκινητόδρομο 
Suomen Tosavolto (Δημοκρατία της 
Φινλανδίας)  25,1 

77,6 

Εκσυγχρονισμός έξι τμημάτων του 
σιδηροδρομικού δικτύου 
Suomen Tasovolto (Δημοκρατία της 
Φινλανδίας)  

Επέκταση του αερολιμένα του 
Ελσίνκι-Vantaa 
llmailulaitos 
(Civil Aviation Administration) _ 107,8 

58,1 •· 

Τεχνική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής 
γραμμής EXaivKi-Tampere-Seinäjoki 
Suomen Tosovalto (Δημοκρατία της 
Φινλανδίας)  

Εκσυγχρονισμός μιας μονάδας παραγωγής 
χαρτοπολτού στο Joutseno (νοτιοανατολική 
χώρα) 
Metsö-Serla Oy)  74,6 

49,9 •· 

Βελτίωση τμημάτων του ανατολικού-δυτικού 
οδικού άξονα EIS και αποπεράτωση του 
αυτοκινητόδρομου Hämeenlinna-Tampere 
Suomen Tosavolta (Δημοκρατία της 
Φινλανδίας) 58,0 

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση δημόσιων έργων υποδομής 
μικρού και μεσαίου μεγέθους 

Municipality Finance Ltd 

Κατασκευή του τμήματος Paimio-Muuria του 
αυτοκινητόδρομου EIS 
Suomen Tosovalto (Δημοκρατία της 
Φινλανδίας) 50,2 

Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της "Θυρίδας MME"  
του ΕΠΔΑ 

CapMan Capital Management Oy 

Μονάδα καύσης αποβλήτων 

με συμπαραγωγή 

θερμότητας, στη Λισσαβώνα 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

551 

401 

302 

179 

60 

33,4 

16,7 

σελ. 109 

Μονάδα παραγωγής 

χαρτοπολτού στο Joutseno 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 



Επεξεργασία αποβλήτων στην Umeà,  

με ανάκτηση θερμότητας και 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

664 

925 

847 

273 

15 

ουηδία 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 664 εκατομμύρια 
εκ των οποίων 
Ατομικά δάνεια: 608 εκατομμύρια 
Συνολικά δάνεια: 56 εκατομμύρια 

Τα ατομικά δάνεια αφορούσαν τους τομείς της ενέργειας (182 εκατομμύρια), των μεταφορών (293 εκατομ

μύρια), της διαχείρισης των υδάτων και των αστικών έργων υποδομής (37 εκατομμύρια) καθώς και της βιο

μηχανίας (95 εκατομμύρια). 

Χρηματοδοτίκές συμβάσεις υπογραφείσες τσ 1998: 

Ατομικά δάνεια 

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του δικτύου 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

Vattenfall AB   

Επέκταση και εκσυγχρονισμός των δικτύων 
αστικής θέρμανσης, συλλογικού κλιματισμού 
και ηλεκτρικής ενέργειας στο Göteborg 
Göteborg Energi AB  

Κατασκευή μιας μονάδας καύσης αποβλήτων 
για την παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Umeâ 
Umeà Energi AB   

Κατασκευή μιας σιδηροδρομικής και οδικής 
ζεύξης στον πορθμό του Έρεσουν, μεταξύ 
Κοπεγχάγης (Δανία) και Malmö (Σουηδία) 

Oresundsl<onsortiet  

154,4 ·Τ 

27,9 •-!-

10,9 Τ + 

79,2 

Βελτίωση της υποδομής υδροδότησης και 
αποχέτευσης, των οδικών μεταφορών και του 
αατικού οδικού δικτύου στο Malmö 
Malmö Gatu-och Trafiknömnd 
(Municipality of Malmö] 20,6 

Κατασκευή ενός κέντρου δοκιμών ασφάλειας 
σε jjia αυτοκινητοβιομηχανία στην Tarsiando  
(Götebarg) 
Volvo Personvagnor AB 40,8 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση μιας μονάδας 
παραγωγής χημικών προϊόντων στο 
Sienungsund, νοτίως του Götebarg 
Borealis AB  

Κατασκευή του νότιου τμήματος του 
περιφερειακού της Στοκχόλμης 

Vögverket  

Συνολικό δάνεια 

Χρηματοδότηση έργων υποδομής μικρής και 
μεσαίας κλίμακας 

- Dexic Kommunbank AB  

Ανανέωση του στόλου αεροσκαφών μικρών 
και μεσαίων αποστάσεων 

Scondinovion Airline System - SAS   

Επέκταση και εκσυγχρονισμός ενός σταθμού 
επεξεργασίας λυμάτων στη Στοκχόλμη 

Käppoloförbundet  

163,1 

51,2 

5,8 

- Kommuninvest i Sverige Aß  

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

AB Svensk Exportkredit  

54,2 •-I-* 

21,7 
12,0 

Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της "Θυρίδας MME"  
του ΕΠΔΑ 
Litorino Kopitol KB 

10,8 

11,4 

Επενδυτικά σχέδια 
που χρηματοδοτήθηκαν βάσει του άρθρου 18 του Καταστατικού 

Η Τράπεζα, δυνάμει του άρθρου 18, παράγραφος 1, εδάφιο δεύτερο του Καταστατικού της, χορήγησε συν

ολικά 282 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια που παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους των κρατών μελών της. 

Τα σχέδια αυτά αφορούσαν τους τομείς της ενέργειας (32 εκατομμύρια) και των τηλεπικοινωνιών (250 εκατομμύρια). 

Χρηματοδστικές συμβάσεις υπογραφείσες τσ 1998: 

Ατομικό δάνεια 
Κατασκευή ενός γεωθερμικού σταθμού 
στο Nesjavellir, ανατολικό του Ρέικιαβικ 
Reykjavibrborg (Πόλη του Ρέικιαβικ)  31,9 

Προμήθεια, εκτόξευση και θέση σε 
γεωστατική τροχιά τεσσάρων δορυφόρων 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 
μέσω Δορυφόρων (EUTELSAT) 250,0 

I 998 - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ I σελ. ιιο 



Ηνωμένο Βασίλε 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 3 074 εκατομμύρια 

εκ των οποίων 

Ατομικά δάνεια: 2 299 εκατομμύρια 

Συνολικά δάνεια: 755 εκατομμύρια 

Ατομικά δάνεια χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (490 εκατομμύρια], των μεταφορών (813 εκατομ

μύρια) και των τηλεπικοινωνιών (304 εκατομμύρια), της διαχείρισης των υδάτων και των έργων αστικής υπο

δομής (360 εκατομμύρια), της βιομηχανίας (275 εκατομμύρια) και της παιδείας (57 εκατομμύρια). 

Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το 1998: 

Ατομικά δάνεια 

Αξιοποίηση των κοιτασμάτων Elgin και 
Franklin faépio και συμπυκνώματα) στο 
βρετανικό τομέα της Βόρειας Θάλασσας 

Texaco North Sea υΚ Co 

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός δικτύων 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας στη Σκωτία 

Scottish Power pic   

Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση των δικτύων 
διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας του μετρά του Λονδίνου 

Seeboard Powerlink  

Κατασκευή και εκμετάλλευση μιας 
σιδηροδρομικής ζεύξης μεγάλης ταχύτητας 
για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων 
μεταξύ Λονδίνου και Σήραγγας της Μάγχης 

Roiltrack Group pic   

Προμήθεια τροχαίου υλικού γιο μεγάλες 
σιδηροδρομικές γραμμές καθώς και για 
μεταφορές μικρών αποστάσεων στο κεντρικό 
και στο νότιο τμήμα της χώρας 

Porterbrook Leasing Company Ltd . 

Οδικά έργα και έργα αστικής οδοποιίας στο 
Μπίρμπιγχαμ 

Birmingham City Council 

Κατασκευή μιας κύριας οδού με δύο λωρίδες 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση μεταξύ 
Holyhead και Llanfair PG (Ουαλία) στον 
οδικά άξονα AS/ASS 
UK Highways Α55 Ltd   

Εκσυγχρονισμός και επέκταση των 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών 
στους αερολιμένεκ του Εδιμβούργου, του 
Χήθροου και του Γκάτγουικ 

BAApIc 

Κατασκευή ενός νέου κέντρου διακίνησης 
φορτίων στον αερολιμένα Χήθροου του 
Λονδίνου 

British Airways pic   

Επέκταση του δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας 

Mercury Personal Communications 
One 2 One   

Βελτίωση των εγκαταστάσεων υδροδότησης 
και επεξεργασίας λυμάτων 

• στο Λονδίνο και στην κοιλάδα του Τάμεση 

Thames Water Utilities Ltd 

- στη βορειοανατολική χώρα  

Northumbrian Water Ltd 

85,3 

217,4 

187,2 Ύ + 

289,9 

172,1 *9-

118,1 

81,2 

123,2 

29,0 

304,4 •· 

187,5 

108,7 

Κατασκευή και ανακαίνιση κοινωνικών 
κατοικιών και χώρων επαγγελματικής 
κατάρτισης σε ζώνες πολεοδομικής 
ανάπλασης 

The Housing Finance Corporation Ltd 63,8 • 

Δημιουργία πέντε μονάδων παραγωγής 
βιομηχανικού αερίου 

Air Products and Chemicals Ine 128,0 

Παραγωγή και διανομή βιομηχανικού αερίου 
στο Margoni (Ουαλία) 
BOCLtd 

Παραγωγή ενός νέου οχήματος (Δυτικά 
Μίντλοντς), βελτίωση εργαστηρίων βαφής και 
επέκταση ενός κέντρου έρευνας και 
μηχανολογίας 

Rover Group Ltd 

Σχεδιασμός και παραγωγή της ατράκτου και 
των ατρακτιδίων ενός αεροσκάφους 
περιφερειακών γραμμών στο Μπέλφαστ 
(Βόρεια Ιρλανδία) 

Short Brothers pic   

Ανοικοδόμηση πέντε σχολείων 
δευτεροβάθμιας και εξειδικευμένης 
εκπαίδευσης στην περιοχή του Falkirk  
(Σκωτία) 

Falkirk Council 

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

- Barclays Bank pic   
- Midland Bank pic 
• T he Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd 
- Lloyds Bonk pic 

28,5 

75,0·-l·* 

43,5 

56,3 ·Α 

442,4 
144,9 

78.2 
74.3 

Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσια της "Θυρίδας MME"  
του ΕΠΔΑ 

• ΑΒΝ AMRO Causeway Mezzanine 
Partnership LP 

- M idland Enterprise Fund (MEF) for East 
Anglia and Home counties 

• MEF for Greater London 
• MEF for the North East 
- Quantum Technology Partnership Fund . 

24,6 

2,9 
2,2 
2,2 
3,1 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

3074 

3765 

2386 

2244 

2455 

To έργο Thomeslink 2000,  

που χρηματοδοτήθηκε το 1997,  

περιλαμβάνει την κατασκευή 

ενός νέου σταθμού 

σελ. III I ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 



Χορηγήσεις έξω από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Χρηματοδοτική δραστηριότητα το 1998 (σε εκατομ. ευρώ) 

Σύνολο Από ιδίους Με επισφαλή 
πόρους κεφάλαια* 

Χώρες υποψήφιες για πρ οσχώρηση 2 375 2 375 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 2 295 2 295 
(εκ των οποίων Προενταξιακός Μηχανισμός) (1 320) (1 320) 

Κύπρος 80 80 
(εκ των οποίων Προενταξιακός Μηχανισμός) (50) (50) 

Χώρες της Ευρωμεοογειοκής Εταιρικής Σχέσης (πλην Κύπρου) 886 800 86 

ΑΚΕ/ΥΧΕ 5Ó0 288 272 

Νότιο Αφρική 135 135 

Λατινική Αμερική, Ασία 362 362 

ΧΚΑΕ (Αλβανία, ΠΓΔΜ) 92 92 

Σύνολο 4410 4 052 358 

' Από πόρους του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών. 

Σημείωση: 

Στον κατάλογο που ακολουθεί, τα δάνεια από ιδίους πόρους της Τράπεζας σημειώνονται με 

και οι ενισχύσεις από πόρους προϋπολογισμού με I. 

Τα ποσά των χορηγήσεων που περιέχονται στον κατάλογο είναι εκφρασμένα σε εκατομμύρια ευρώ. 

Τα ποσά των δανείων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του Προενταξιακού Χρηματοδοτικού Μηχα

νισμού σημειώνονται με πλάγιους χαρακτήρες. 

Χώρες υποψήφιες για προσχώρηση 

Πολωνία 

Κατασκευή της οδικής 
παράκαμψης του Poznan,  
στον αυτοκινητόδρομο Α2 
Δημοκρατία της Πολωνίας _ 

Κατασκευή τμήματος μήκους 
25 χλμ. ταυ αυτοκινητόδρομου A4 νοτίως 
της Katowice 
Δημοκρατία της Πολωνίας  

Κατασκευή μιας αστικής οδού ταχείας 
κυκλοφορίας στην περιοχή της Katowice 
Δημοκρατία της Πολωνίας  

Κατασκευή μιας γραμμής τραμ στην 
Κρακοβία 
Δήμος Κρακοβίας  

Κατασκευή δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας 
Centertel Sp. ζ.ο.ο. _ 

715,0 

130,0 • 

150,0 <· 

100,0 <· 

45,0 • 

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής 
κινητήρων ντίζελ για αυτοκίνητα και οχήματα 
επαγγελματικής χρήσης κοντά στην 
Katowice 
Isuzu Motors Polska Sp. ζ.ο.ο.   

150,0 • 

110,0 

Κατασκευή μιας μονάδας διαχωρισμού και 
υγροποίησης αέρος κοντά στην Katowice  
BOC Ltd (UK) για την BOC  
GazySp. ζ.ο.ο.  30,0 * 
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Ρουμανία 435,0 

Εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής 
γραμμής BouKOupéori-Brasov 
Ρουμανία 200,0 • 

Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του 
οδικού δικτύου 
Ρουμανία  

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
Συνολικό δάνειο στην ΑΒΝ AMRO Bank, S.A.  
(Ρουμανία)  

225,0 • 

Ουγγαρία 

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του 
σιδηροδρομικού δικτύου 
Δημοκρατία της Ουγγαρίας  

10,0 

375,0 

60,0 • 

Βελτίωση των αστικών μεταφορών, της 
συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και 
στερεών αποβλήτων, και διαφόρων 
κοινωφελών εγκαταστάσεων στη Βουδαπέστη 
Δήμος Βουδαπέστης 110,0 

Κατασκευή μιας 
τέταρτης γραμμής μετρό μεταξύ νότιας 
Βούδας και Ρέστης 
Budapest) Kôzlekedési Rt. (BKV), 
Βουδαπέστη   50,0 ·> 

Δημιουργία μιας μονάδας αργής 
οπτανθρακοποίησης στο διυλιστήριο της 
Duna και 
εκσυγχρονισμός του δικτύου πρατηρίων 
καυσίμων 
Magyar Olaj-és Gózipari Rt. (MOL), 
Βουδαπέστη   

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
Συνολικό δάνειο στην Kereskedelmi és 
Hitelbonk Rt. (K+H Bank), Βουδαπέστη — 

125,0 • 

30,0 

Τσεχική Δημοκρατία 

Ενίσχυση του δικτύου αυτοκινητοδρόμων 
Konsolidaèni Bonka Praha s.p.u.  

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
Συνολικό δάνειο στις: 

Commerzbank AG  
Vereinsbank (CZ) O.S.   
Bank Austria Creditanstalt 
Czeck Republik O.S.   
Deutsche Bank AG  

Βουλγαρία 

Οδικά έργα προτεραιότητας κατά μήκος ενός 
διασυνοριακού άξονα ΔΕΔ 
Δημοκρατία της Βουλγαρίας  

270,0 

230,0 

10,0 
10,0 

10,0 
10,0 

225,0 

40,0 • 

Αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και 
απσπερότωση 600 χλμ. περίπου σημαντικών 
οδών διερχόμενης κυκλοφορίας 
Δημοκρατία της Βουλγαρίας 60,0 

Προστασία των ακτών της Μαύρης 
Θάλασσας και ενίσχυση των προκυμαιών κατά 
μήκος του Δούναβη 
Δημοκρατία της Βουλγαρίας 25,0 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση της κύριας 
βουλγαρικής μονάδας παραγωγής χαλκού, 
που βρίσκεται στο Pirdop, ανατολικά της 
Σόφιας 
Ένωση Ορυχείων Pirdop Copper 100,0 

Σλοβενία 

Κατασκευή τμήματος αυτοκινητόδρομου 
μεταξύ Sentjakob και Blagovita, 
βορειοανατολικά του περιφερειακού της 
Λιουμπλιάνα 
Druzba za avtoceste ν 
Republik) Sloveniji DARS  

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
Συνολικό δάνειο στη Bonk Austria d.d.,  
Ljubljana 

Σλοβακική Δημοκρατία 

Κατασκευή ενός σταθμού συνδυασμένου 
κύκλου που λειτουργεί με φυσικό αέριο και 
προορίζεται για την παραγωγή θερμότητας 
και ηλεκτρικής ενέργειας στη Μπρατισλάβα 
Paraplynovy cyklus Bratislava α.s.   

10,0 

51,0 

Αεττονία 

Εκσυγχρονισμός του ανατολικού-δυτικού 
άξονα του σιδηροδρομικού δικτύου 
Spa Latvijas Dzelzcels 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
Συνολικό δόνειο στη Vereinsbank Rigo A/S 

Λιθουανία 

Αναβάθμιση του οδικού δικτύου 
Δημοκρατία της Λιθουανίας για τη Λιθουανική 
Υπηρεσία Οδών  

Κύπρος 

Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
Συνολικό δάνειο στην 
Κυπριακή Τράπεζα Ανάπτυξης  

Διυλιστήριο στην Ουγγαρία 

140,0 

130,0 • 

51,0 • 

44,0 

34,0 4· 

_ 10,0 • 

40,0 

40,0 • 

80,0 

30,0 • 

50,0 « 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

886 

1067 

627 

1028 

578 

Αποκατάσταση των δικτύων 

υδροδότησης στη 

Γάζα/Δυτική Όχθη 
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Χώρες της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης 
(πλην Κύπρου) 

χώρες του Μασράκ 

Αίγυπτος 

Κατασκευή δύο αγωγών μεταφοράς αερίου 
για την τροφοδοσία των περιοχών του Σινά 
και του Σουέζ 
Egyptian Company for Natural Gas (CASCO) 

Κατασκευή δύο τμημάτων αυτοκινητοδρόμου 
και μιας γέφυρας σε ένα βραχίονα 
του Νείλου 
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου  

Αποκατάσταση αντλιοστασίων για δίκτυα 
άρδευσης και αποστράγγισης στην αριστερή 
άχβη του Νείλου 
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου  

Κατασκευή ενός νέου φράγματος στο Νείλο, 
για την αντικατάσταση υφιστάμενου 
φράγματος στην Αι/ω Αίγυπτο 
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου  

Κατασκευή μιας ολοκληρωμένης 
σιδηρουργικής μονάδας, τύπου μικρού 
ελασματουργείου, στην περιοχή της 
Αλεξάνδρειας 
Alexandria Notional Iron and 
Steel Company 

Χρηματοδότηση επενδύσεων αιγυπτιακών 
επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την 
αναδιάρθρωσή τους 
Συνολικό δάνειο υπό αίρεση 
στο χρηματοπιστωτικό τομέα  

Ιορδανία 

Αναδιάρθρωση και αποκατάσταση του 
δικτύου υδροδότησης της ευρύτερης 
περιφέρειας Αμμάν 
Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας για τη 
Water Authority of Jordan 

Ενίσχυση του δυναμικού παραγωγής 
χλωριούχου καλίου (ποτάσας} και κατασκευή 
μιας νέας μονάδας παραγωγής μαγνησίας 

Arab Potash Company Ltd 

Χρηματοδότηση συμμετοχών σε εταιρείες 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
Jordan investment Trust 

Λίβανος 

Χρηματοδότηση για την ανακαίνιση 
ξενοδοχείων έξω από τη Βηρυτό 
Συνολικό δάνειο στη 
Δημοκρατία του Λιβάνου  

Χώρες του Μαγκρέμπ 

Μαρόκο 

Κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής 
αιολικής ενέργειας στην επαρχία Τετουάν 
Compagnie éoiienne du détroit  

Ενίσχυση και αναβάθμιση του δικτύου 
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής και 
μέσης τάσης 
Office National de l'Electricité  

250,0 

50,0 «• 

5,0 • 

20,0 • 

75,0 • 

75,0 • 

25,0 • 

84,4 

40,0 • 

43,0 • 

1,4 • 

30,0 

30,0 • 

182,7 

20,0 • 

75,0 • 

Χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων που 
εφαρμόζουν σχέδια εκσυγχρονισμού και 
αναδιάρθρωσης εν όψει της εγκαθίδρυσης 
ζώνης ελευθέρων συναλλαγών με την EE 
Δάνειο υπό αίρεση στον τραπεζικό τομέα — 45,0 I 

Χρηματοδότηση έργων υποδομής μικρού και 
μεσαίου μεγέθους πραγματοποιούμενων από 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
Fonds d'Equipement Communal 33,7 ·> 

Αναβάθμιση και επέκταση του αποχετευτικού  
δικτύου της πάλης Settat  
Régie autonome intercommunale de 
distribution d'eau et d'électricité de la 
ChoGuio  

Τυνησία 

9,0 

174,7 

Ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 
Société tunisienne de l'électricité et du gaz _ 45,0 

Ενίσχυση των δικτύων συλλογής λυμάτων και 
κατασκευή σταθμών καθαρισμού σε 19  
πόλεις μεσαίου μεγέθους 
Δημοκρατία της Τυνησίας  

Κατασκευή λιμνσδεξαμενών στο σύνολο της 
χώρας 
Δημοκρατία της Τυνησίας  

40,0 • 

30,0 

Ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων 
ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων 
Δάνειο υπό αίρεση στον τραπεζικό τομέα  

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
Συνολικό δάνειο στον τραπεζικό τομέα  

5,7 

50,0 • 

Χρηματοδότηση συμμετοχών σε εταιρείες 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
Δάνειο υπό αίρεση στο 
Tunivest Finance Group   

Αλγερία 

Κατασκευή ενός φράγματος στην Taksebt  
για την παροχή νερού οικιακής και 
βιομηχανικής χρήσης στο Αλγέρι και στη 
Wilaya de Tizi Ouzou 
Banque Algérienne de Développement  

Αλλες χώρες 

Γάζα - Δυτική Οχθη του Ιορδάνη 

Αποκατάσταση και επέκταση των δικτύων 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στις περιοχές 
του κέντρου και του νότιου τμήματος της 
Δυτικής Όχθης 
Παλαιστινιακή Αρχή, μέσω του Υπουργείου 
Οικονομικών της, για τη Jerusalem 
District Electricity Corporation Ltd 

Αποκατάσταση των δικτύων υδροδότησης 
L'Autorité palestinienne de l'eau  

4,0 

30,0 

30,0 

102,0 

35,0 -S· 

30,0 

Αποκατάσταση τοπικών και περιφερειακών 
οδών και μικρών οδών τοπικής εξυπηρέτησης 
στη Δυτική Όχθη 
Παλαιστινιακή Αρχή, μέσω του Υπουργείου 
Οικονομικών της  

Κατασκευή ενός ξενοδοχείου στη Βηθλεέμ 
Palestine Tourism Investment Co. Ltd 

20,0 

12,0 
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Συμμετοχή στο Ταμείο καταπιστευμάτων για 
την εγγύηση επενδύσεων στη Γάζα και τη 
Δυτική Όχθη, το οποίο βρίσκεται υπό τη 
διαχείριση του AMGI (όμιλοη της Παγκόσμιας 
Τραπεζας) 
Δάνειο υπό αίρεση στην 
Παλαιστινιακή Αρχή  5,0 

Τουρκία 

Επέκταση και αποκατάσταση του 
αποχετευτικού δικτύου του 
Diyarbakir 

Δημοκρατία της Τουρκίας  

Αφρικής Καρα1]βική, Ειρηνικός (ΑΚΕ) και ΥΧΕ 

Σύνολο κρατών ΑΚΕ 

Μερική χρηματοδότηση συμμετοχών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της 
Ευρωταικΐής Ένωσης σε MME των κρατών 
ΑΚΕ και των ΥΧΕ  

20,0 

20,0 

Αφρική 
Μεσημβρινή Αφρική 

Ναμίμπια 

473,1 
277,3 

67,0 

Κατασκευή μιας δεύτερης γραμμής 
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής 
τάσης, με σκοπό τη διασύνδεση των δικτύων 
της Nampower, στη Ναμίμπια, και της 
iskom, στη Νότια Αφρική 

Namibian Power Corporation Ltd 55,0 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση του δικτύου 
τηλεπικοινωνιών στο νότιο τμήμα της χώρος 
Telecom Nomibio Ltd 10,0 

Μελέτη σκοπιμότητας για να διαπιστωθεί η 
τεχνική, οικονομική και χρηματοδοτική 
βιωσιμότητα της εμπορικής εκμετάλλευσης 
του κοιτάσματος μεταλλεύματος 
ψευδαργύρου "Skorpion", στο νότιο τμήμα 
της χωράς 

Δάνειο υπό αίρεση στη Reunion Mining PLC _ 

Μοζαμβίκη 

Κατασκευή και εκμετάλλευση ενός χυτηρίου 
πρωτογενούς αργιλίου κοντά στο Maputo 
MOZALSàrI  

2,0 

57,0 

38,0 

Δάνειο υπό αίρεση στη Δημοκρατία της 
Μοζαμβίκης για τη χρηματοδότηση μιας 
συμμετοχής στο κεφάλαιο της MOZAL SàrI _ 19,0 I 

Λεοότο 54,0 

Μεταφορά του αποθηκευμένου νερού της 
λεκάνης απορροής του ποταμού 
Senqu/Orange, Highlands (Λεσάτο) προς 
την περιοχή του Gauteng (Νότια Αφρική) 
Lesotho Highlands Development Authority — 54,0 ·!· 

Ζάμπια 47,0 

Αποκατάσταση των εγκαταστάσεων του 
υδροηλεκτρικού σταθμού στους καταρράκτες 
Βικτώρια, στον ποταμό Ζαμβέζη 
Δάνειο υπό αίρεση στη 
Δημοκρατία της Ζάμπια 16,0 I 

Αποκατάσταση του υδροηλεκτρικού σταθμού 
του Kariba North Bank, στον ποταμό Ζαμβέζη 
Δάνειο υπό αίρεση στη Δημοκρατία της Ζάμπια _ 16,0 • 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

Συνολικό δάνειο υπό αίρεση στις Borcloys 
Bonk of Zombio Ltd, Stonbic Bonk Zombio Ltd, 
Stondord Chartered Bonk Zombio Ltd 15,0 I 

Μαλάουι 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
Πυραμιδοειδές συνολικό δάνειο υπό αίρεση 
στη Δημοκρατία του Μαλάουι  

Χρηματοδότηση συμμετοχών σε 
ιδιωτικοποιημένες εταιρείες 
Δάνεια υπό αίρεση στη Δημοκρατία του 
Μαλάουι μέσω της Επιτροπής 
Ιδιωτικοποίησης  

Εγγραφή της Τράπεζας, εξ ονόματοο της EE, 
στο μετοχικό κεφάλαιο της Indebonk 

32,0 

32,0 Φ 

Μαδαγασκάρη 

Αναβάθμιση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και 
επέκταση των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος του 
Antananarivo και της Antsirabé 
Δάνειο υπό αίρεση στη Δημοκρατία της 
Μαδαγασκάρης για την Jiro Sy Rono Mologosy  
(JIRAMA)   

Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση 
των δικτύων παραγωγής και διανομής 
πόσιμου νερού των πόλεων Antananarivo  
και Antsirabé 
Δάνειο υπό αίρεση στη Δημοκρατία της 
Μαδαγασκάρης για την JIRAMA   

29,0 

Μαυρίκιος 

Κατασκευή ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 
που χρησιμοποιεί ως καύσιμο άνθρακα και 
υπόλειμμα κατεργασίας σακχαροκάλαμου 

Compognie Thermique de Belle-Vue Ltd 

Ζιμπάμπουε 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση ενός χυτηρίου 
σιδηροχρωμίου κοντά στην Kadoma  
• Δάνειο υπό αίρεση στη Moronotho 

Ferrochrome Compony Limited (MFC) 
- Εμμεση συμμετοχή, μέσω της 
Moronotho Holdings Compony Limited, στην 
MFC 

25,0 • 

4,0 I 

10,0 

8,5 • 

1,4 • 

0,1 I 

10,0 

10,0 • 

3,3 

2,8 

0,5 

Ανατολική Αφρική 

Κένυα 
Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
- Συνολικά δάνειο στη Δημοκρατία της 

Κένυας 
- Συνολικά δάνειο υπό αίρεση στη 

Δημοκρατία της Κένυας  

Αιθιοπία 

Κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού σταθμού 
στον ποταμό Gilbe/ Gibe  
Δάνειο υπό αίρεση στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Αιθιοπίας για την Ethiopian  
Electric Power Corporotion (EEPCO) 

114,8 

42,0 

32,0 

10,0 

41,0 

41,0 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

560 

60 

396 

430 

462 

Λεσώτο; 

έργο υδροδότησης 
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I 998 - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΘΕΣΗ 

Ουγκάντα 

Συνεισφορά στο κεφάλαιο της Uganda  
Leasing Company 

• Δάνειο υπό αίρεση στη Develœment Fino  
Company of Uganda Ltd - DFCU για την  
Uganda Leasing Company Ltd 

- Δάνειο υπό αίρεση στην Uganda Leasing 
Company Ltd - ULC 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

Συνολικό δάνειο υπό αίρεση στη Δημοκρατία 
της Ουγκάντα  

Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη 
δημιουργία ενός βιομηχανικού πάρκου 
Δάνειο υπό αίρεση στη Δημοκρατία της 
Ουγκάντα 

Τανζανία 

Ανανέωση εξοπλισμού εναέριας πλοήγησης 
και επικοινωνίας στα αεροδρόμια του Νταρ 
ες-Σαλάαμ και του Κιλιμάντζαρο 
Δάνειο υπό αίρεση στην Ηνωμένη 
Δημοκρατία της Τανζανίας  

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

Δάνειο υπό αίρεση στη FEDHA Ltd   

Δυτική Αφρική 

Περιφερειακή Χρηματοδότηση - Δυτική 
Αφρική 
Κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού σταθμού 
στη βάση του φράγματος Manantali (Μαλί) 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που 
θα διανέμεται στο Μαλί, τη Μαυριτανία και 
τη Σενεγάλη 

Δάνειο υπό αίρεση στη Société de Gestion de 
l'Energie de Manantali (SOGEM)  

Χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων 
μικρού και μεσαίου μεγέθους και έργων 
υποδομής εθνικής ή περιφερειακής κλίμακας 
στις χώρες της ÜEMOA (Δυτικοαφρικανικής 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης) 
Συνολικά δάνειο στη Banque ouest-africaine  
de développement  

Ακτή Ελεφαντοστού 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση του 
αεροδρομίου 

Aéroport International d'Abidjan (AERIA) 

Γκάνα 
Χρηματοδότηση πράξεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 

Συνολικό δάνειο υπό αίρεση στη Leasafric  
Gfiana Limited   

17,0 

0,6 

1,2 

15,0 

0,2 

14,8 

12,8 

2,0 

81,0 

50,0 

30,0 

Μαυριτανία 

Προμήθεια εξοπλισμού για την προώθηση της 
κατασκευής ή αναβάθμισης δρόμων, 
αντιπλημμυρικών αναχωμάτων και διαδρόμων 
αεροδρομίων 

Συμμετοχικό δάνειο στη Société 
d'Assainissement, de travaux, de transport et 
de maintenance  

Εκμετάλλευση ενός ορυχείου σιδήρου στη 
Zouerate, στο βόρειο τμήμα της χώρας 

Société Nationale Industrielle et Minière   

Μονάδα συσκευασίας φρέσκων ιχθύων 

Συμμετοχικά δάνειο στη ΜΙΡ FRIGO  
(Mauritanienne des Industries de Pêcfie- 
FRIGOSàrl   

20,0 

21,0 

5,0 

15,0 

1,0 

5,5 

5,5 

3,0 

3,0 

Μπουρκίνα-Φάσο 

Δημιουργία ενός κλωστηρίου για την 
παραγωγή νήματος από βαμβάκι στο 
Bobo-Diouiasso 
FILSAH S.A. Bobo-Dioulasso  

Γουινέα 

Ανακαίνιση του Grand Hôtel de 
l'Indépendance στο Κόνακρυ 

Société Guinéenne d'Flôtellerie et 
d'Investissement (SGHI] S.A.   

Καραϊβική 

Μπαρμπάντος 

Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που 
λειτουργούν με ντίζελ 

Barbados Ligfit and Power Company Ltd _ 

Δομινικανή Δημοκρατία 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

• Συνολικό δάνειο στη Banco de Desorolo 
ADEMI, S.A. 

• Συνολικό δάνειο υπό αίρεση στη Banco de  
Desarrollo ADEMI, S.A. 

- Συμμετοχή στη Banco de Desarrollo ADEMI,  
SA   

Τρινιντάντ και Τομπάγκο 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

• Συνολικό δάνειο στη Development Finance 
Limited  

- Δάνειο υπό αίρεση στη Development Finance  
Limited για τη χρηματοδότηση 
συμμετοχών  

Αγ. Βικέντιος και Γρεναδίνες 

Αγορά μιας γεννήτριας ντίζελ 

Κράτος Άγιου Βικέντιου και Γρεναδίνων  

Σούριναμ 

Αύξηση της παραγωγής πετρελαίου του 
κοιτάσματος του Tambaredja και κατασκευή 
ενός πετρελαιαγωγού μέχρι την τοποθεσία 
Suraico 
Staatsolie Maatschappij, Suriname N.V.   

Δομινίκα 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

Συνολικό δάνειο υπό αίρεση στη Dominica  
Agricultural, Industrial and Development 
Bank 

Ειρηνικός 

Φίτζι 

Εκσυγχρονισμός ενός ξενοδοχείου στο 
Korotogo, Coral Coast 
Δάνειο υπό αίρεση στη Hillview Ltd   

Μελέτη σχετικά με τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις ενός σχεδίου διαμόρφωσης μιας 
ξενοδοχειακής ζώνης στη νότια ακτή της 
νήσου Viti Levu 
Δάνειο υπό αίρεση στη Δημοκρατία των 
Φίτζι  

Σαμόα 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
Συνολικό δάνειο υπό αίρεση στη Development  
Bonk of Samoa   

1,0 

1,0 

0,5 

0,5 

67,0 
30,0 

30,0 

10,0 

3,0 

6,0 

1,0 

10,0 

8,0 

2,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

3,0 

3,0 

4,3 

2,3 

2,0 

0,3 

2,0 

2,0 
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YXE 2,0 
Μαγιότ 2,0 

Εκσυγχρονισμός του σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής Badamiers και των 
συναφών εγκαταστάσεων μεταφοράς και 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
Δσιίειο υπά αίρεση στην Electricité de  
Mayotte 2,0 

Νότια Αφρική 
Μεταφορά του αποθηκευμένου νερού της 
λεκάνης απορροής του ποταμού 
Senqu/Orange, Highlands ΙΛεαάτο), προς 
την περιοχή του Cauteng 
Trans-Caledon Tunnel Authority 45,0 

Χρηματοδότηση δημοτικών έργων υποδομής 
μικρής κλίμακας 
Ζυναλικά δάνειο στην Infrastructure Finance 
Corporation Ltd 40,0 

Λατινική Αμερική και Ασία 
Βραζιλία 125,0 

Κατασκευή και εκμετάλλευση ενός αγωγού 
μεταφοράς αερίου που συνδέει τη Βολιβία με 
τη νότια και νοτιοανατολική Βραζιλία 
Tronsportodora Brasileiro Gasoduto 
Bolivia - Brasil SA 55,0 

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής 
αυτοκινήτων 
Mercedes-Benz do Brasil S.A.   70,0 • 

55,0 Βιετνάμ 

Κατασκευή ενός αγωγού που συνδέει τα 
θαλάσσια κοιτάσματα αερίου με την πάλη Χο 
Τσι Μινχ 
Coimpaqnie vietnamienne du pétrole et du 
gaz - 55,0 

Φιλιππίνες 50,0 
Επέκταση και βελτίωση των δικτύων 
υδροδότησης, αποχέτευσης και επεξεργασίας 
λυμάτων στο δυτικά τμήμα της Μανίλας 
Mayniland Water Services, Inc. 50,0 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 
Συνολικά δάνειο στη FINDEVCO   50,0 • 

Παναμάς 
Εκσυγχρονισμός και επέκταση του 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
Coble and Wireless Panama S.A. . 

Αργεντινή 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση των δικτύων 
υδροδότησης της πάλης Κόρδοβα 
Aguas Cordobesas S.A.   

50,0 

50,0 <· 

36,8 

36,8 « 

45,0 Ινδονησία 

Εκσυγχρονισμός, βελτίωση και επέκταση του 
δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού στο 
ανατολικά τμήμα της Τζακάρτα 
ΡΤ Kekar Thames Pam Jaya 45,0 

Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΠΓΔΜ, Αλβανία) 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) 70,0 

Κατασκευή δύο τμημάτων του οδικού 
δικτύου, μεταξύ Σκοπίων και Tetovo και 
μεταξύ Stob/ και Dem/r Kapija 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας 70,0 

Αλβανία 22,0 

Κατασκευή ενός τμήματος αυτοκινητόδρομου 
με δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε 
κατεύθυνση, μεταξύ 
Δυραχίου και Τιράνων 
Δημοκρατία της Αλβανίας για τη Γενική 
Διεύθυνση Οδών 22,0 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

135 

199 

56 

45 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

362 

378 

45 

288 

220 
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Πίνακας A: Ατομικά δάνεια χορηγηθέντα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 1998 

Κατανομή κατά χώρα και κατά στόχο 

(σε εκατομ. ευρώ) 

Ευρωπαϊκά έργα Φυσικό 
Περιφερειακή υποδομής για και αστικό Ενεργειακοί Βιομηχανική 

ανάπτυξη τις επικοινωνίες περιβάλλον στόχοι ανταγωνιστικότητα 

Βέλγιο 576 475 Î35 51 37 

Δανία 460 610 60 60 40 
Γερμανία 2 451 1043 994 238 303 

Ελλάς 377 143 — 165 — 

Ισπανία 1 635 1 323 523 59 — 

Γαλλία 450 479 91 21 165 

Ιρλανδία 112 — — 96 — 

Ιταλία 2 936 2 191 159 218 293 
Λουξεμβούργο — 92 — — — 

Κάτω Χώρες — 22 359 — — 

Αυστρία 84 50 178 119 100 

Πορτογαλία ...... . . . 1 439 676 507 148 — 

Φινλανδία 285 349 — 78 — 
Σουηδία 154 151 323 247 95 

Ηνωμένο Βασίλειο ....... 1 225 1 000 1 040 618 247 
Λοιπά (άρθρο 18)® — 250 — 32 — 

Σύνολο 12 186 8 855 4 369 2 148 1 280 

(1) Επειδή ορισμένες χρηματοδοτήσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα συνολικά ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε στόχο δεν είναι αθροί-
σιμα μεταξύ τους. 

(2) Χρηματοδοτήσεις που εξομοιούνται με χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπονται βάσει του άρθρου 18, παράγραφος (1), δεύ
τερο εδάφιο, του Καταστατικού της Τράπεζας. 

Πίνακας Β: Ατομικά δάνεια χορηγηθέντα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά την περίοδο 1994-1998 

Κατανομή κατά χώρα και κατά στόχο 

(σε εκατομ. ευρώ) 

Ευρωπαϊκά έργα Φυσικό 
Περιφερειακή υποδομής για και αστικό Ενεργειακοί Βιομηχανική 

ανάπτυξη τις επικοινωνίες περιβάλλον στόχοι ανταγωνιστικότητα 

Βέλγιο  1 405 1 827 483 234 37 
Δανία  . . 1 890 2 877 721 522 106 
Γερμανία .... „   . . 7 561 2611 3 769 2 447 1 0 63 Ελλάς  2 543 1 619 119 735 — 
Ισπανία..... . . . . . . . 10 181 5 635 3 836 1 6 31 9 
Γαλλία  4 071 3 573 1 554 110 1 007 
Ιρλανδία  . . 571 140 153 158 
Ιταλία  . . 9 920 5 537 5 091 2 968 1 349 
Λουξεμβούργο ...... 79 188 79 79 
Κάτω Χώρες  — 616 919 491 160 
Αυστρία . . . 503 391 317 357 497 
Πορτογαλία  6 319 2 665 2 038 1 11 6 11 
Φινλανδία  . . 604 1 01 2 315 172 
Σουηδία . . . . 975 1 647 606 585 154 
Ηνωμένο Βασίλειο  . . 7 023 5 022 4 207 2615 750 
Λοιπά (άρθρο 18]   . . — 877 75 895 

Σύνολο  . . 53 644 36 236 24 282 15 117 5 145 

1998 - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΘΕΣΗ σελ. Ι20 



Πίνακας Γ: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 1998 
Κατανομή κατά χώρα και κατά τομέα 

Έργα υποδομής 

Βέλγιο ....  
Δανία .... 
Γ ερμανία  
Ελλάς  
Ισπανία  
Γ αλλία ....  
Ιρλανδία ....  
Ιταλία ....  
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες . . 
Αυστρία  
Πορτογαλία . .  
Φινλανδία . . .  
Σουηδία ....  
Ηνωμένο Βασίλειο 
Λοιπές .... 

Σύνολο .... 

(σε εκατομ. ευρώ) 

Διαχείριση Βιομηχανία 

Ατομικά Μεταφορές και υδάτων Υπηρεσίες Παιδεία Συνολικά 

Σύνολο δάνεια τηλεπικοινωνίες και λοιπά Ενέργεια Γ εωργία Υγεία δάνεια 

858 711 475 73 51 111 — 147 

745 710 610 23 38 40 — 35 

5 168 2 796 1 043 965 187 190 412 2 372 

736 377 143 — 165 — 70 359 
3 152 2 096 1 612 268 59 49 108 J 056 
2 837 796 610 21 — 165 — 2 040 

263 112 — — 96 17 — 151 

4 387 3 360 2 191 289 218 661 — 1 028 

109 92 92 — — — — 17 

426 381 22 359 — — — 45 

358 290 51 58 40 142 — 68 

1 505 1 439 1 131 51 106 25 126 67 

551 501 349 78 75 — 50 

664 608 294 3/ 182 95 — 56 

3 074 2 299 1 118 360 490 275 5ό 775 

282 282 250 — 32 — 

25 116 Ιό 850 9 991 2 505 1 740 1 844 772 8 266 

Πίνακας Δ: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 1994-1998 
Κατανομή κατά χώρα και κατά τομέα 

Σύνολο 
Ατομικά 
δάνεια 

Βέλγιο 3 935 
Δανία 3 845 
Γερμανία 16 831 
Ελλάς 3 246 
Ισπανία 14 252 
Γ αλλία 1 2 750 
Ιρλανδία 1 278 
Ιταλία 18 559 
Λουξεμβούργο ..... 289 
Κάτω Χώρες 2 309 
Αυστρία 1 645 
Πορτογαλία 6 490 
Φινλανδία . 1 434 
Σουηδία . 2 709 
Ηνωμένο Βασίλειο . 13 924 
Λοιπές 1 812 

Σύνολο 105 309 

Έργα υποδομής 

Μεταφορές και 
τηλεπικοινωνίες 

2 604 
3 599 
9 261 
2 543 

Π 242 
6 052 

571 
13 313 

267 
1 747 
1 3 32 
6 319 
1 2 72 
2 562 

11 797 
1 797 

1 827 
2 951 
2 312 
1 724 
7 039 
4 267 

210 
4912 

188 
616 
391 

4 567 
1 012 
1 767 
5 367 

877 

Διαχείριση 
υδάτων 

και λοιπά 

371 
99 

2 154 
14 

1 5 19 
206 
116 

2 146 

781 
125 
437 

180 
2 320 

24 

Ενέργεια 

234 
263 

2 219 
735 

1 297 

158 
3 838 

191 
278 

1 071 
121 
461 

2 827 
895 

Βιομηχανία 
Υπηρεσίες 

Γεωργία 

172 
286 

2 009 

1 004 
1 556 

54 
2417 

79 
160 
539 
118 
140 
154 

1 227 

(σε εκατομ. ευρώ) 

Παιδεία 
Υγεία 

567 
70 

383 
23 
35 

126 

56 

Συνολικό 
δάνεια 

1 3 32 
246 

7 570 
703 

3 011 
6 699 

706 
5 246 

22 
562 
313 
171 
161 
146 

2 127 
15 

76 278 40 024 10 490 14 589 9915 1 260 29 031 
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Πίνακας E: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 1998 

Αναλυτική κατανομή κατά τομέα 

Ενέργεια ....  

Παραγωγή ....  
Ηλεκτρική ενέργεια .  

Υδρογονάνθρακες 

Θερμότητα  

Μεταφορά και διανομή 

Ηλεκτρική ενέργεια .  

Υδρογονάνθρακες . .  

Θερμότητα  

Μεταφορές 

Σιδηροδρομικές 

Οδικές . . .  
Εναέριες . .  

Αστικές . . .  

Εξαιρετικά έργα 

Θαλάσσιες . . 

Τηλεπικοινωνίες  

Δίκτυα, κέντρα και διεθνή καλώδια 

Κινητή τηλεφωνία  

Δορυφόροι, σταθμοί  

Ύδρευση, αποχέτευση, στερεά απόβλητα 

Αποχέτευση και διαχείριση αποβλήτων 

Συλλογή, επεξεργασία και διανομή νερού 

Αστική υπσδομή  

Πολεοδομική ανάπλαση ....  

Σύνθετα πολεοδομικά προγράμματα 

Βιομηχανία, υπηρεσίες, παιδεία, υγεία, γεωργία 

Βιομηχανία  

Μεταφορικών μέσων  

Χημικές  
Μεταλλικών αντικειμένων, μηχανών . 

Βασικές μεταλλουργικές  

Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού 

Χάρτου, εκδόσεων και εκτυπώσεων 

Κλάδοι μη μεταλλικών ορυκτών . . .  

Ξύλου, αντικειμένων από ξύλο . . . 

Υπηρεσίες  

Συλλογικές, κοινωνικές και προσωπικές υπηρεσίες 

Εμπόριο  
Έρευνα και ανάπτυξη  

Παιδεία, υγεία . . . 

Υγεία  

Εκπαίδευση, κατάρτιση 

1 740 
603 
377 
188 
38 

1 137 
754 
348 

36 

6 556 
2 202 
1 760 
1 168 
814 
520 
91 

3 435 
1 689 
1 428 
318 

1 043 
550 
493 

1 461 
1 198 
263 

2 615 

1 604 
614 
314 
170 
158 
121 
100 
95 
32 

240 
109 
81 
50 

772 
501 
271 

(ποσά σε εκατσμ.ευρώ] 

Ποσό 
% των 

ατομικών δανείων 
%ΤΟϋ 

συνόλου 

Ενέργεια και υποδομή  84,5 56,7 

10.3 
3.6 
2,2 
11 
0,2 
6.8 
4,5 
2,1 
0,2 

38,9 
13,1 
10.4 
6.9 
4.8 
3.1 
0,5 

20,4 
10,0 
8.5 
1.9 

6.2 
3.3 
2,9 

8.7 
7,1 
1.6 

15,5 

9.5 
3.6 
1,9 
1,0 
0,9 
0,7 
0,6 
0,6 
0,2 

1,4 
0,6 
0,5 
0,3 

4,6 
3,0 

6,9 
2.4 
1.5 
0,8 
0,1 
4,5 
3,0 
1,4 
0,1 

26,1 
8,8 
7.0 
4,7 
3.2 
2.1 
0,4 

13,7 
6,7 
5.7 
1.3 

4.2 
2,2 
2,0 

5.8 
4,8 
1,0 

10,4 

6,4 
2,4 
1,3 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,1 

1.0 
0,4 
0,3 
0,2 

3.1 
2,0 

Σύνολα ατομικών δανείων 100,0 67,1 
Σύνολο συνολικών δανείων — 32,9 
Γενικό σύνολο  100,0 
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Πίνακας ΣΤ: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 1994-1998 

Αναλυτική κατανομή κατά τομέα 

(ποσά σε εκατομ.ευρώ) 

Ενέργεια  
Παραγωγή  
Ηλεκτρική ενέργεια . , 

Υδρογονάνθρακες . 

Θερμότητα  
Μεταφορά και διανομή 
Υδρογονάνθρακες .  
Ηλεκτρική ενέργεια .  
Θερμότητα  

Μεταφορές  
Οδικές -
Σιδηροδρομικές  
Αστικές  
Εναέριες  
Εξαιρετικά έργα  

Θαλάσσιες  
Συνδυασμένες και λοιπά έργα 

Τηλεπικοινωνίες  
Δίκτυα, κέντρα και διεθνή καλώδια 
Κινητή τηλεφωνία  
Δορυφόροι  

Ύδρευση, αποχέτευση, στερεά απόβλητα 
Αποχέτευση και διαχείριση αποβλήτων , 
Συλλογή, επεξεργασία και διανομή νερού 

Αστική υποδομή  
Πολεοδομική ανάπλαση ....  
Σύνθετα πολεοδομικά προγράμματα 

Βιομηχανία, υπηρεσίες, παιδεία, υγεία, γεωργία 

Βιομηχανία  
Μεταφορικών μέσων  

Χημικές  
Διύλιση  
Χάρτου, εκδόσεων και εκτυπώσεων . .  
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . 

Βασικές μεταλλουργικές  
Μεταλλικών αντικειμένων, μηχανών . .  
Αγροτοβιομηχανία, είδη διατροφής . .  

Κλάδοι μή μεταλλικών ορυκτών ....  
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη 
Ξύλου, αντικειμένων από ξύλο ....  
Υφαντικών ειδών και ένδυσης .... 

Υπηρεσίες . . 
Τουρισμός, αναψυχή  
Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και οργανισμούς , 
Συλλογικές, κοινωνικές και προσωπικές υπηρεσίες 

Έρευνα και ανάπτυξη  

Εμπόριο  

Παιδεία, υγεία . . . 

Υγεία  
Εκπαίδευση, κατάρτιση 

% των 
ατομικών δανείων 

% του 
συνόλου 

Ενέργεια και υπαδαμή  65 103 85,3 61,8 

14 589 
7 701 
5 158 
1 693 

850 

6 888 
4 212 

2 457 

219 

30 030 
11 069 
7 897 
4 101 
3 578 
2 802 
555 
28 

9 994 
5 943 
3 366 
684 

6 525 
3412 
3 112 

3 965 
2 316 
1 649 

11 175 

453 
658 
198 
842 
700 
662 
487 
357 
186 
178 
100 
56 
30 

1 335 
7 

830 
190 
116 
192 

1 260 
701 
559 

126 

19,1 
10,1 
6,8 
2,2 
1.1 
9,0 
5,5 
3.2 
0,3 

39.4 
14.5 
10,4 
5,4 
4,7 
3,7 
0,7 

13,1 
7,8 
4.4 
0,9 

8,6 
4.5 
4.1 

5.2 
3,0 
2,2 

14,7 

11,1 
4,8 
1,6 
1,1 
0,9 
0,9 
0,6 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

1,8 
0,0 
1,1 
0,2 
0,2 
0,3 

1,7 
0,9 
0,7 

0,2 

13,9 
7,3 
4,9 
1.6 
0,8 
6,5 
4,0 
2.3 
0,2 

28,5 
10,5 
7,5 
3,9 
3.4 
2.7 
0,5 

9.5 
5.6 
3,2 
0,6 

6,2 
3,2 
3,0 

3,8 
2,2 
1,6 

10,6 

8.0 
3,5 
1.1 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

1,3 
0,0 
0,8 
0,2 
0,1 
0,2 

1,2 
0,7 
0,5 

0,1 
ι  

Σύνολο ατομικών δανείων  76 278 100,0 72,4 

29 031 — 27,6 

Γενικό σύνολο  105 309 — 100,0 
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Πίνακας Ζ: Παρουσίαση των χορηγήσεων κατά περιφέρεια το 1998 και κατά την περίοδο 1994-1998 

Ισπανία 

Baléares  
Madrid 
Cataluna 
Navarro  
Pals Vasco . 
La Rioja . , 
Aragon    
Comunidod Volenclana .... 
Canarios ... . 
Cantobrlo  
Asturios  
Costiiia-León ........ 
Murcio  
Castlila-Lo Moncho . . . . . . 
Gailcio  
Andoluclo  
Extremodura  
Πολυπεριφερειακές χρηματοδοτήσεις 
Συνολικά δάνεια  

77 21,1 39 210 

WO  
96 
96 
94 
92 
90 
88 
76 
75 
75 
72 
70 
68 
64 
60 
57 
54 

12,2 
18,4 
17,4 
10.0 
18,8 
11.8 
14,4 
21.4 
20.9 
21.1 
21.2 
19,9 
18.3 
19.1 
19.2 
32,0 
29.5 

726 
5 009 
6 067 

525 
2 076 

261 
1 182 
3 903 
1 54 9 

527 
1 0 77 
2516 
1 07 8 
1 6 87 
2 727 
7 097 
1 0 72 

Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται η κατανομή των χρηματοδοτήσεων κατά περιφέρεια (NUTS 1 ή 2, ανάλογα με τη χώρα). Τα ατο-
μικά δάνεια που αφορούν περισσότερες της μιας περιφέρειες έχουν κατά το δυνατόν αναλυθεί. Εκτιμήσεις EUROSTAT 1995 του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ανά κάτοικο, εκφρασμένου σε σταθερή αγοραστική δύναμη (ΕΕ15 = ' OC; Ποσοστό ανεργίας 
1997 (ΕΕ15= 10,7). Πληθυσμός 1995. 

(ποσά σε εκατομ. ευρώ) 

ΑΕγχΠ/ Ποσοστό Πληθυσμός 
κάτ. ανεργίας (%! (σε χιλιάδες! 1998 1994-1998 

Βέλγιο  114 8,9 10 137 858 3 935 

Bruxeiies-Brussel .... . ........ 172 13,5 952 90 356 
Vlaoms Gewest . . . . . . 117 6,3 5 870 291 701 
Région wallonne  91 12,5 3 315 330 593 
Πολυπεριφερειακές χρηματοδοτήσεις  — — — 953 
Συνολικά δάνεια  147 1 3 32 

Δανία  113 5,7 5 228 745 3 845 

Hovedstadsreglonen  _ 181 954 
0st for Storeboelt 1 230 
Vest for Storeboelt — 399 886 
Πολυπεριφερειακές χρηματοδοτήσεις  — — 129 528 
Συνολικά δάνεια  — 35 246 

Γερμανία  110 9,8 81 662 5 168 16 831 

Hamburg 195 8,8 1 7 07 83 199 
Bremen 153 12,3 680 110 369 
Hessen . 150 7,4 5 994 44 330 
Baden-V^ürttemberg . . . . 126 5,2 10 295 133 465 
Bayern  126 5,9 11 957 99 522 
Nordrhein-Westfalen ........... . 113 9,0 17 846 156 614 
Saarland  108 10,1 1 0 84 44 125 
Schleswig-Holstein  106 7,6 2 717 16 81 
Niedersachsen  105 9,4 7 746 118 331 
Berlin  105 13,4 3 471 1 036 1 5 81 
Rheinland-Pfalz  98 7,2 3 963 23 51 
Brandenburg  66 17,2 2 539 45 1 123 
Sachsen  63 17,2 4 575 128 1 126 
Sachsen-Anhalt  61 20,6 2 750 60 510 
Mecklenburg-Vorpommern  61 18,8 1 82 8 47 255 
Thüringen  60 17,6 2 511 31 312 
Πολυπεριφερειακές χρηματοδοτήσεις  — — 623 1 267 
Συνολικά δάνεια  — 2 372 7 570 

Ελλάς  66 9,6 10 454 736 3 246 
Αττική  74 11,6 3 465 62 937 
Νησιά  68 4,7 1 0 07 11 
Βόρεια Ελλάς  63 9,1 3 373 400 
Κεντρική Ελλάς  57 8,8 2 609 _ 95 
Πολυπεριφερειακές χρηματοδοτήσεις  — — 315 1 100 
Συνολικά δάνεια . . . , — — 359 703 

3 152 

193 
257 
161 
5 

105 

5 
44 
47 
7 

71 
26 
8 
56 
137 
104 
26 

843 
1 056 

14 252 

392 
1 055 
1 491 

83 
642 
10 

224 
1 113 
248 
156 
123 
341 
101 
291 

1 040 
1 292 
183 

2 456 
3 011 
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Πίνακας Ζ: Παρουσίαση των χορηγήσεων κατά περιφέρεια το 1998 και κατά την περίοδο 1994-1998 (συνέχειαΙ 

(ποσά σε εκατομ.ευρώ)· 

ΑΕγχΠ/ Ποσοστό Πληθυσμός 
κάτ. ανεργίας (%) ίσε χιλι άδες) 1998 1994-1998 

Γαλλία  107 12,0 58 138 2 837 12 750 

Île-de-France  165 10,7 11 009 75 499 
Alsace  110 7,8 1 696 — 65 
Haute-Normandie  109 13,6 1 773 45 233 
Rhône-Alpes . 103 10,5 5 568 23 1 215 
Champagne-Ardenne . . 96 13,3 1 353 — — 
Centre  94 10,9 2 422 67 67 
Provence-Côte d'Azur .......... 94 16,5 4 429 46 456 
Pays de la Loire  94 11,0 3 149 — 107 
Franche-Comté .   93 9,1 1 123 80 248 
Basse-Normandie  93 13,2 1 418 — — 
Aquitaine  93 11,9 2 878 19 50 
Bourgogne  92 11,0 1 624 — — 
Lorraine  90 11,3 2 311 90 517 
Midi-Pyrénées  89 11,2 2 500 90 364 
Nord - Pas-de-Calais .......... 89 16,6 3 998 60 991 
Picardie ., .. . 86 14,2 1 867 83 337 
Bretagne    86 9,9 2 885 — 162 
Poitou-Charentes . . . 86 11,4 1 615 — 38 
Auvergne  85 11,0 1 331 — — 
Limousin  84 9,2 712 5 18 
Longuedoc-Roussillon . . . 81 17,8 2 218 24 298 
Corse . . . . 81 15,2 260 — — 
Υπερπόντια διαμερίσματα  47 — 1 587 68 134 
Πολυπεριφερειακές χρηματοδοτήσεις  — — — 21 254 
Συνολικά δάνεια  — — 2 040 6 699 

Ιρλανδία  93 10,1 3 582 263 1 278 

Ιταλία  103 12,3 58 350 4 387 18 559 

Lombardia  
Emilia-Romagna ....... 
Valle d'Aosia  
Friuli-Venezia Giulia  
Trentino-Alto Adige  
Veneto  
Liguria  
Piemonte  
Lazio . 
Toscano . -, .. - . ..... 
Marche ...... . . . . 
Umbria . . . 
Abruzzo . 
Molise  
Sardegna  
Puglia  
Basilicata . . 
Sicilia  
Campania  
Calabria  
Πολυπεριφερειακές χρηματοδοτήσεις 
Συνολικά δάνεια 

133 
132 
131 
127 
126 
124 
120 
118 
114 
111 
105 
99 
90 
77 
75 
71 
69 
67 
66 
60 

6,2 
6.7 
4,1 
4.8 
3,8 
4,8 

10.2 
8.7 

13.3 
8,5 
7.1 
8.2 
8.8 

17.2 
20.5 
18.3 
20.6 
24.0 
26.1 
24,9 

9 081 
3 995 

121 
1 212 

928 
4 509 
1 692 
4 372 
5 293 
3 589 
1 469 

839 
1 292 

338 
1 691 
4 154 

621 
5 182 
5 860 
2 114 

46 
37 

62 

162 

335 
308 
89 
157 
81 
18 
8 
22 
57 
272 
189 
463 
25 

1 026 
1 028 

978 
347 

126 
370 
505 
143 
794 

1 348 
252 
698 
116 
794 
160 
567 
709 
702 
923 
880 
164 

2 740 
5 246 

Λουξεμβούργο  168 2,5 410 109 289 

Κάτω Χώρες  107 5,2 15 460 426 2 309 

V/est-Nederlond  
Noord-Nederlond . 
Zuid-Nederlond  
0st-Nederland · 
Πολυπεριφερειακές χρηματοδοτήσεις  
Συνολικά δάνεια  

116 
105 
103 

95 

5,1 
6,8 
4,8 
4,8 

7 229 
1 625 
3415 
3 191 

381 

45 

1 182 

51 
278 
236 
562 
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Πίνακας Ζ: Παρουσίαση των χορηγήσεων κατά ncpr0ép8ia το 1998 και κατά την περίοδο 1994-1998 (συνέχεια) 

(ποσά σε εκατομ.ευρώ) 

ΑΕγχΠ/ Ποσοστό Πληθυσμός 
κάτ. ανεργίας β) (σε χιλιά δες) 1998 1994-1998 

Αυστρία  111 4,4 8 047 358 1 645 

Ostösterreich  125 4,6 3 385 54 343 
Westösterreich  108 3,8 2 894 79 253 
Südösterreich  89 5,1 1 767 107 346 
Πολυπεριφερειακές χρηματοδοτήσεις .... — — 50 391 
Συνολικά δάνεια  — — 68 313 

Πορτογαλία 70 6,7 9 916 1 505 6 490 

89 7,9 3 310 586 2 490 
70 8,2 345 12 70 
62 6,9 3 525 310 838 
59 3,4 1 713 194 262 
57 10,4 526 54 54 
52 5,4 257 74 166 
50 5,4 241 6 6 

Lisboa e Vole do Tejo  
Algarve  
Norte 
Centro  
Alentejo  
Madeira  
Açores  
Πολυπεριφερειακές χρηματοδοτήσεις 
Συνολικά δάνεια  

202 
67 

2 432 
171 

Φινλανδία 97 14,8 S 108 551 1 434 

123 11,4 1 318 167 251 
120 4,6 25 — — 
92 15,1 1 795 233 417 
88 18,6 557 43 156 
84 14,9 707 39 115 
75 18,7 706 19 19 

Uusimaa  
Ahvenanmaan Lääni  
Etelä-Suomi  
Pohjois-Suomi 
Väli-Suomi  
Itä-Suomi  
Πολυπεριφερειακές χρηματοδοτήσεις 
Συνολικά δάνεια  50 

314 
161 

Σουηδία 

Stockholm   
Mellersta Norrland ...... 
Smaland Med Öarna ..... 
Norra Mellansverige  
Ovre Norrland  
Västsverige  
Sydsverige  
Ostra Mellansverige  
Πολυπεριφερειακές χρηματοδοτήσεις 
Συνολικά δάνεια  

Ηνωμένο Βασίλειο 

South East 
Scotland 
EastAnglia 
South West 
East Midlands 
West Midlands 
Yorkshire and Humberside . . . 
North West 
North 
Wales 
Northern Ireland 
Πολυπεριφερειακές χρηματοδοτήσεις 
Συνολικά δάνεια  

101 10,4 8 827 664 2 709 

123 7,9 1 717 177 487 
102 10,2 395 54 54 

99 8,6 795 8 77 
99 12,3 864 — 
98 13,3 527 57 103 
97 10,4 1 766 131 369 
93 11,9 1 262 100 760 
92 10,2 1 501 31 79 

51 
56 

690 
775 

632 
146 

96 7,1 58 606 3 074 13 924 
113 6,6 17 989 807 3 132 

96 8,0 5 137 183 845 
96 5,5 2 123 — 712 
93 5,7 4 827 — 186 
91 6,0 4 124 — 258 
89 7,0 5 306 202 862 
87 7,9 5 030 — 904 
86 7,7 6 410 66 1 064 
83 9,3 3 095 111 511 
80 7,5 2 917 197 990 
78 10,3 1 649 44 44 

2 290 
2 127 

Λοιπές  - — 282 1 812 
ΣΥΝΟΛΟ  373 135 25 116 105 309 
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Πίνακας Η: Συμβάσεις, χρηματοδοτικά πρωτόκολλα και αποφάσεις που ισχύουν ή είναι υπό διαπραγμάτευση την 1η Απριλίου 1999 

(σε εκατομ. ευρώ) 

Ενισχύσεις από πόρους 

προϋπολογισμού 

Δάνεια από 

Σύμβαση, 
χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 
ή απόφαση 

Λήξη της 
περιόδου 

εφαρμογής 

τους ιδίους 
πόρους της 

ΕΤΕπ " I 

Πράξεις με 
επισφαλή 

κεφάλαια 
Δωρεάν 

βοήθεια Σύνολο 

Κράτη Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) 
Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) 

ΑΚΕ 2° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο της 
τέταρτης Σύμβασης της Λομέ 

2000 1 658 1 000 11 967 ™ 14 625 

ΥΧΕ "I Απόφαση του Συμβουλίου 2000 35 30 135 1^1 200 

Δημοκρατία Νότιας Αφρικής Απόφαση του Συμβουλίου 2000 375 — 375 

Μεσογειακές χώρες Ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση 2000 2310 200 "I 3 425 5 735 

Τουρκία Ειδικό πρόγραμμα χρηματοδοτικής 
συνεργασίας μη τεθέν ακόμη σε 
ισχύ 

2000 750 750 

Χώρες της Κεντρικής και Ανατο
λικής Ευρώπης"" 

Απόφαση του Συμβουλίου 2000 3 520 — 4 952 ΐ"ΐ 8 472 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρα
τία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) 

Χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 2000 150 — 20 "'Ι 170 

Βοσνία • Ερζεγοβίνη Απόφαση του Συμβουλίου 2000 100 — 19 IMI 119 

Χώρες της Ασίας και της Λατινι
κής Αμερικής 

Απόφαση του Συμβουλίου 2000 900 — — 900 

Προεντοξιακάς μηχανισμός "" Μηχανισμός της ΕΤΕπ 2000 3 500 — — 3 500 

(1) Δάνεια που χορηγούνται με επιδότηση επιτοκίου, από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για έργα στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ, και από πόρους του 

κοινοτικού προϋπολογισμού για επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος στις μεσογειακές χώρες. Τα αναγκαία για τις επιδοτήσεις επιτοκίου ποσά καταλογίζονται 

στη δωρεάν βοήθεια. 

(2) Ενισχύσεις που χορηγεί και διαχειρίζεται η ΕΤΕπ. 

(3) Ενισχύσεις που χορηγεί και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

(4) Αφρική: Αγκόλα, Μπενίν, Μποτοουάνα, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Καμερούν, Πράσινο Ακρωτήριο, Κομόρες, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Τζιμπουτί, Ερυ

θραία, Αιθιοπία, Γκαμπόν, Γκάμπια, Γ κάνα, Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου, Ισημερινή Γουινέα, Κένυα, Λεσότο, Λιβερία, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαλί, Μαυρίκιος, Μαυρι

τανία, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νιγηρία, Ουγκάντα, Κεντραφρικανική Δημοκρατία, Δημοκρατία του Κονγκό, Ρουάντα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, 

Σιέρρα Λεόνε, Σομαλία, Σουδάν, Σουαζιλάνδη, Τανζανία, Τσαντ, Τόγκο, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε. Καραϊβική: Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαχάμας, Μπαρμπάντος, Μπε-

λίζ, Δομινίκα, Γρενάδα, Γουιάνα, Αϊτή, Τζαμάικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Αγία Λουκία, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σουρινάμ, Τρι-

νιντάντ και Τομπάγκο. Ειρηνικός: Φίτζι, Κιριμπάτι, Παπουασία-Νέα Γουινέα, Νήσοι Σολομώντος, Σαμόα, Τόνγκα, Τουβαλού, Βανουάτσυ. 

(5) Συμπεριλαμβανομένων των ποσών για επιδοτήσεις του επιτοκίου δανείων της ΕΤΕπ. 

(ό) Γροιλανδία, Μαγιότ, Άγιος Πέτρος και Μικελόν, Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις. Γαλλική Πολυνησία, Γαλλικά μεσημβρινά και ανταρκτικά εδάφη. Νήσοι Γουώλις και 

Φουτούνα, Άρούμπα, Ολλανδικές Αντίλλες, Ανγκουίλα, Βρετανικό Ανταρκτικό Έδαφος, Βρετανικά Εδάφη του Ινδικού Ωκεανού, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι 

Κάυμαν, Νήσοι Φώλκλαντ, Νότια Γεωργία και Νήσοι Σάντουιτς, Μονσεράτ, Πιτκαίρν, Αγία Ελένη και εξαρτήσεις. Νήσοι Τερκς και Κάικος. 

(7) Αλγερία, Κύπρος, Αίγυπτος, Γάζα και Δυτική Όχθη, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Συρία, Τυνησία, Τουρκία. 

(8) Τα ποσά που παραμένουν διαθέσιμα στο πλαίσιο προηγούμενων χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, είτε πρόκειται για το 

σύνολο της προικοδότησης που είχε προβλεφθεί είτε για υπόλοιπα. 

(9) Ενδεικτικό ποσό, που καταλογίζεται στη δωρεάν βοήθεια της επόμενης στήλης. 

(10) Συμπεριλαμβανομένων των ποσών που προορίζονται για πράξεις με επισφαλή κεφάλαια και επιδοτήσεις του επιτοκίου δανείων της ΕΤΕπ στον τομέα του περι

βάλλοντος. 

(11) Αλβανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Αεττονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία. 

(12) Ενδεικτικό πρόγραμμα για την περίοδο 1996-1999, που διαχειρίζεται και διοικεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

(13) Αποκλειστικά για επιδοτήσεις του επιτοκίου δανείων που χορηγεί η ΕΤΕπ υπέρ έργων υποδομής που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για την Κοινότητα και για 

την ΠΓΔΜ. Η ΠΓΔΜ έχει επίσης πρόσβαση στις ενισχύσεις του ενδεικτικού Προγράμματος (βλ. σημείωση αριθ. 12). 

(14) Ποσό κατ' εκτίμηση. Αποκλειστικά για επιδοτήσεις του επιτοκίου δανείων που χορηγεί η ΕΤΕπ. 

(15) Ασία: Μπαγκλαντές, Μπρουνέι, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Μακάο, Μαλαισία, Μογγολία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ. Λατινική 

Αμερική: Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Κάστα Ρίκα, Ισημερινός, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό, Νικαράγουα, Παναμάς, Παραγουάη, 

Περού, Ουρουγουάη και Βενεζουέλα. 

(16) Για τις χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή Βουλγαρία, Κύπρο, Εσθονία, Ουγγαρία, Αεττονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσε

χική Δημοκρατία, Ρουμανία, Σλοβακική Δημοκρατία και Σλοβενία. 
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Πίνακες Θ και ί: Χορηγήσεις έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 1998 

(σε εκατομ. ευρώ) 

Τομέας 
(εκ των οπ οίων Μεταφορές Διαχείριση 
Προενταξιακός και υδάτων Βιομηχανία Συνολικά 

Σύνολο Μηχανισμός) Ενέργεια τηλεπικοινωνίες και λοιπά Υπηρεσίες δάνεια 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 2 295 (1 320) 51 1 644 135 365 100 
ΕΥΡΩΠΗ (ΧΚΑΕ) 
Πολωνία 715 (605) — 575 — 140 — 
Ρουμανία 435 — — 425 — — 10 
Ουγγαρία 375 (315) — 110 110 25 30 
Τσεχική Δημοκρατία 270 (250) — 230 — — 40 
Βουλγαρία 225 — — 100 25 100 — 
Σλοβενία 140 (140) — 130 — — 10 
Σλοβακική Δημοκρατία 51 — 51 — — — 
Λεττονία 44 (10) — 34 — — 10 
Λιθουανία 40 — — 40 — — — 

ΚΥΠΡΟΣ 80 (50) 30 — 50 

Σύνολο 2 375 (1 370) 81 1 644 135 365 150 

Ιεκ των οποίων Προενταξιακός Μηχα
νισμός} 

ΧΚΑΕ — (1 320) — (985) (110) (155) (70) 
Κύπρος — (50) — — — — (50) 

(σε εκατομ. ευρώ) 

Τομέας 

Μεταφορές Διαχείριση 
Από ιδίους Από πόρους και υδάτων Βιομηχανία Συνολικά 

Σύνολο πόρους προϋπολογισμού Ενέργεια τηλεπικοινωνίες και λοιπά Υπηρεσίες δάνεια 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 886 800 86 225 25 806 130 200 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
Αίγυπτος 250 225 25 50 5 95 75 25 
Μαρόκο 183 138 45 95 — 9 — 79 
Τυνησία 175 165 10 45 — 70 — 60 
Γάζα 102 97 5 35 20 30 12 5 
Ιορδανία 84 83 1 — — 40 43 1 
Τουρκία 32 32 — — — 32 — — 
Αλγερία 30 30 — 30 — 
Λίβανος 30 30 — 30 

ΑΚΕ • ΥΧΕ 560 288 272 233 28 58 87 154 
Αφρική 473 239 234 193 28 58 85 109 

Μεσημβρινή 277 167 110 122 10 58 62 25 
Ανατολική 115 32 83 41 13 — — 61 
Δυτική 81 41 41 30 6 — 23 23 

Καραϊβική 61 49 12 38 — — — 23 
Ειρηνικός 4 — 4 — — 2 2 
Σύνολο χωρών ΑΚΕ 20 — 20 — — — 20 
ΥΧΕ 2 2 2 - — — 
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 135 135 — 45 90 

ΑΣΙΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ (ΑΛΑ) 362 362 — 110 50 132 70 
Λατινική Αμερική 212 212 55 50 37 70 
Βραζιλία 125 125 55 — — 70 
Παναμάς 50 50 — — 50 — — 
Αργεντινή 37 37 — — — 37 — 
Ασία 150 150 — 55 — 95 — 
Βιετνάμ 55 55 — 55 — — — 
Φιλιππίνες 50 50 — — — 50 — 
Ινδονησία 45 45 — — 45 — — 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 92 92 92 _ _ 
ΕΥΡΩΠΗ (ΧΚΑΕ) 
ΠΓΔΜ 70 70 — 70 — — 
Αλβανία 22 22 — 22 — — 
Σύνολο 2 035 1 677 358 568 195 541 287 444 
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Πίνακας Κ: Χορηγήσεις στα κράτη ΑΚΕ και στις ΥΧΕ κατά την περίοδο 1994-1998 
Κατανομή κατά χώρα και κατά τομέα 

(σε εκατομ. ευρώ) 

Τομέας 

Μεταφορές Διαχείριση 

Σύνολο 
Από ιδίους 

πόρους 
Από πόρους 

προϋπολογισμού Ενέργεια 
και 

τηλεπικοινωνίες 
υδάτων 

και λοιπά 
Βιομηχανία 
Υπηρεσίες 

Συνολικά 
δάνεια 

70,0 24,6 — — — — 94,6 
657,2 703,2 474,9 198,7 161,1 226,3 299,4 
147,0 173,2 141,7 27,9 15,0 100,1 35,4 
41,5 18,7 37,6 11,5 — 7,1 4,0 
20,0 34,6 30,0 — — — 24,6 
35,0 12,7 5,3 — — 41,6 0,9 

1,5 40,0 25,0 — - 16,5 — 
34,0 4,7 34,0 — — 0,7 4,0 

— 29,8 9,8 13,0 — 7,0 — 
15,0 9,5 — — — 24,5 — 

— 19,0 — 3,4 15,0 0,6 — 
— 2,0 — — — 2,0 — 
— 2,0 — — — — 2,0 
— 0,2 — — — 0,2 — 

18,5 20,1 26,1 10,5 — 2,0 — 
8,0 13,9 20,5 — — 1,4 — 

10,5 0,6 — 10,5 — 0,6 — 
— 5,6 5,6 — — — — 

7δ,4 256,2 69,5 58,6 — 28,7 177,8 
67,0 50,6 5,5 — 0,1 112,0 

95,0 41,0 35 : — 9,0 10,0 
11,4 49,6 — — — 19,3 41,8 

— 48,1 23,0 12,8 — 0,3 12,0 
— 8,0 — 8,0 — — — 
— 2,8 — 2,8 — — — 
— 2,0 — — — — 2,0 

383,3 253,7 237,6 71,7 146,1 95,4 86,2 
108,8 5,9 55,0 34,7 14,1 2,9 8,0 
58,0 48,5 40,0 — — 66,5 — 

— 91,5 50,0 — 6,0 35,5 
59,0 18,0 20,0 54,0 — 3,0 
63,0 — 10,0 37 0 16,0 — — 
42,0 15,1 30,0 — — 10,1 17,0 
52,5 4,5 6,6 — 43,0 3,4 4,0 

36,2 25,0 — 4,0 3,5 3,7 
— 25,0 — 15,0 — 10,0 
— 8,0 — — — 3,0 5,0 
— 1,0 1,0 — — — — 

30,0 — — 30,0 — — — 

Σύνολο κρατών ΑΚΕ 94,ό 
ΑΦΡΙΚΗ 1 360,4 
Δυτική Αφρική 320,2 
Ακτή Ελεφαντοστού 60,2 
Περιφερειακή χρηματοδότηση . . . 54,6 
Μαλί 47,7 
Γσυινέα 41,5 
Γκάνα 38,7 
Μπουρκίνα Φάσο 29,8 
Μαυριτανία 24,5 
Σενεγάλη . 19,0 
Πράσινο Ακρωτήριο . 2,0 
Μπενίν 2,0 
Γουινέα Μπισάου 0,2 
Κεντρική και Ισημερινή Αφρική . . 38,6 
Καμερούν 21,9 
Γκαμπόν 11,1 
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε , . 5,6 
Ανατολική Αφρική 334,6 
Κένυα . 117,6 
Αιθιοπία 95,0 
Ουγκάντα 61,1 
Τανζανία 48,1 
Ερυθραία 8,0 
Τζιμπουτί 2,8 
Σεϋχέλλες 2,0 
Μεσημβρινή Αφρική ... 637,0 
Ναμίμπια 114,7 
Μοζαμβίκη 106,5 
Ζάμπια 91,5 
Λεσότο . 77,0 
Μαυρίκιος .. . 63,0 
Ζιμπάμπουε . . 57,1 
Μποτοουάνα 57,0 
Μαδαγασκάρη 36,2 
Μαλάουι 25,0 
Σουαζιλάνδη 8,0 
Κομόρες . - . 1,0 
Πολυπεριφερειακύ σχέδιο 30,0 

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 364,5 
Τζαμάικα 81,0 
Τρινιδάδ και Τομπάγκο 67,6 
Μπαρμπάντος 50,0 
Δομινικανή Δημοκρατία ..... 41,0 
Μπαχάμας 34,0 
Περιφερειακή χρηματοδότηση' . . . 29,0 
Αγία Λουκία 11,5 
Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες . . 9,0 
Γουιάνα 8,3 
Αϊτή 8,0 
Μπελίζ 6,2 
Γρενάδα 5,8 
Σουρινάμ 4,7 
Αντίγκουα 3,4 
Δομινίκα . 3,0 
Άγιος Χριοτόφορος-Νέβις 2,0 

ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 69,5 
Παπουαοία-Νέα Γουινέα 50,0 
Φίτζι 10,6 
Τόνγκα 3,7 
Σαμόα 3,5 
Περιφερειακή χρηματοδότηση ... 1,7 

280,0 
79,0 
61,5 
50,0 
11,0 
34,0 
20,0 
10,0 

4,0 

2,5 
4,0 
4,0 

40,7 
29,0 

8,0 
3,7 

84,5 
2.0 
6.1 

30,0 

9,0 
1.5 
5,0 
8.3 
8,0 
3.7 
1.8 
0,7 
3.4 
3,0 
2,0 

28,8 
21,0 

2.6 

3.5 
1.7 

153,7 

45,0 
50,0 
15,0 
20,0 

8,0 
4,0 

3,7 
4,0 
4,0 

71,0 
60,0 

4,0 

5,0 

34,0 
7,0 

14,0 

7,8 

1,8 

3,4 

2,0 

11,7 

8,0 
3,7 

9,2 

8,6 

0,7 

48,6 
46,0 

2,6 

96,6 
14.0 
14.1 

26,0 

25,0 
3,5 

0,5 
8,0 
2,5 

3,0 

9,2 
4,0 

3,5 
1,7 

Σύνολο κρατών ΑΚΕ . . . . . . 1 889,0 1 047,9 841,1 628,6 281,4 195,1 284,1 499,8 

ΥΧΕ  . . . 21,4 6,5 14,9 7,9 6,0 — 1,0 6,5 

Γενικό σύνολο  . . . 1 910,4 1 054,4 856,0 636,5 287,4 195,1 285,1 506,3 
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Πίνακας Λ: Χορηγήσεις στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο 1994-1998 

Κατανομή κατά τομέα (σε εκατομ. ευρώ) 

Τομέας 

Μεταφορές Διαχείριση 
και υδάτων Βιομηχανία Συνολικά 

Σύνολο Ενέργεια τηλεπικοινωνίες και λοιπά Υπηρεσίες δάνεια 

Νότια Αφρική 435 101 45 — 289 

Σύνολο 435 101 - 45 — 289 

Πίνακας Μ: Χορηγήσεις στις χώρες της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης κατά την περίοδο 1994-1998 
Κατανομή κατά χώρα και κατά τομέα (σε εκατομ. ευρώ) 

Τομέας 

Από ιδίους 
Σύνολο πόρους 

Αίγυπτος 922 876 
Μαρόκο 733 668 
Αλγερία .... 660 660 
Τουρκία .... . . 467 467 
Τυνησία 456 423 
Λίβανος 415 412 
Ιορδανία . 250 237 
Κύπρος (•) 228 226 
Γάζα/Δυτική Όχθη 196 184 
Ισραήλ 68 68 
Μάλτα 18 15 

Σύνολο 4 413 4 236 

(*) εκ των οποίων Προενταξιακός Μηχανισμός: 50 εκατομμύρια 

Από πόρους 
προϋπολογισμού Ενέργεια 

Μεταφορές 
και 

τηλεπικοινωνίες 

Διαχείριση 
υδάτων 

και λοιπά 
Βιομηχανία 
Υπηρεσίες 

Συνολικά 
δάνεια 

46 
65 

33 
3 
13 
2 
12 

105 
175 
470 
134 
60 
27 
20 
30 
35 

90 
250 
110 
76 
148 
145 
55 
12 
43 

185 
170 
30 
207 
150 
210 
79 
72 
60 
35 
15 

464 

50 

43 

27 

78 
139 

50 
98 
33 
53 
114 
31 
33 
3 

177 1 056 929 1 213 584 632 

Πίνακας Ν: Χορηγήσεις στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την περίοδο 1994-1998 

Κατανομή κατά χώρα και κατά τομέα (σε εκατομ. ευρώ) 

Τομέας 

(εκ των οπ οίων Μεταφορές Διαχείριση 
Προενταξιακάς και υδάτων Βιομηχανία Συνολικά 

Μηχανισμός) Σύνολο Ενέργεια τηλεπικοινωνίες και λοιπά Υπηρεσίες δάνεια 
Πολωνία  1605) 1 923 180 1 0 90 365 140 148 
Τσεχική Δημοκρατία  1250) 1 5 80 355 985 200 40 
Ρουμανία  908 145 706 47 10 
Ουγγαρία  (315) 885 35 355 110 125 260 
Σλοβακική Δημοκρατία .... 528 181 297 50 
Βουλγαρία  375 — 250 25 100 
Σλοβενία  (140) 288 — 278 10 
Λιθουανία  148 10 128 10 
Αεττονία  (10) 95 6 54 15 20 
Εσθονία  83 7 61 15 ΠΓΔΜ  70 70 
Αλβανία . 68 12 51 5 
Σύνολο  6 951 931 4 325 715 412 568 (εκ των οποίων 11 3 20] — — (985) (110) (155) (70) 
Προενταξιακός Μηχανισμός) . . 

(985) (110) (155) (70) 

Πίνακας Ξ: Χορηγήσεις στις χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής κατά την περίοδο 1994-1998 

Κατανομή κατά χώρα και κατά τομέα (σε εκατομ. ευρώ) 

Τομέας 

Σύνολο Ενέργεια 

Μεταφορές 
και 

τηλεπικοινωνίες 

Διαχείριση 
υδάτων 

και λοιπά 
Βιομηχανία 
Υπηρεσίες 

Συνολικά 
δάνεια 

Αργεντινή  
Φιλιππίνες . . .   
Βραζιλία . , . . . , 
Ινδονησία ...... 
Πακιστάν  
Περού  
Χιλή  
Ταϊλάνδη  
Κίνα  
Βιετνάμ  
Παναμάς  
Μεξικό  
Περιφερειακή (Σύμφωνο των Άνδεων) 
Παραγουάη  
Ουρουγουάη  

Σύνολο  

204 
195 
180 
146 
81 
77 
75 
58 
55 
55 
50 
50 
40 
17 
10 

46 
72 
55 
46 
81 

58 
55 
55 

45 
50 

77 
75 

50 

113 
50 

100 

23 
125 

50 

17 
10 

40 

1 292 468 297 290 198 40 
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Πίνακας Ο: Υπογραφείσες δανειοληπτικές συμβάσεις το 1998 

Μήνας 
έκδοσης 

Τόπος 
έκδοσης 

Νόμισμα 
εγγραφής Χαρακτηριστικά 

Ποσό (σε εκατομ.) 
Εθνικό νόμισμα 

Ποσό (σε εκατσμ.] 
Ecu 

Διάρκεια 
(σε έτη) 

Ονομαστικό 
επιτόκιο (%| 

1. Αντληθέντες πόροι 

Μεσομακροπρόθεσμες πράξεις (πριν από τις πράξεις ανταλλαγής) 

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 
Ιανουάριος 

Φεβρουάριος 

Μάρτιος 

Απρίλιος 

Μάιος 

Γ ερμανία DEM (2) 1 50 0 759,0 5 4,500 

Χογκ-Κογκ HKD 1 000 116,2 3 10,000 

Λουξεμβούργο USD 750 679,2 10 5,750 

Λουξεμβούργο ITL (3) 200 000 103,0 12 12,100 

Λουξεμβούργο USD (1) 300 271,7 3 5,375 

Λουξεμβούργο USD (1) 500 452,8 7 5,625 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 500 749,9 11 6,250 

Ηνωμένο Βασίλειο CZK (1) 1 000 26,3 3 14,500 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP 75 112,5 3 7,000 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP 150 225,0 7 6,000 

Ελβετία CHF 200 124,6 10 3,750 

Ισπανία ESP (1) 15 000 89,6 5 4,625 

Ιταλία ITL (3) 500 000 257,5 15 11,150 

Ιταλία ITL 300 000 154,5 3 κυμαινόμενο 

Λουξεμβούργο ZAR 300 55,8 5 13,500 

Λουξεμβούργο USD 1 000 905,6 5 5,500 

Λουξεμβούργο ITL (2) 1 000 000 514,9 20 5,500 

Λουξεμβούργο ITL (1)(31 600 000 309,0 15 1 3,000 

Λουξεμβούργο ITL (2) 750 000 386,2 30 5,625 

Λουξεμβούργο SEK (1) 750 85,9 5 5,625 

Λουξεμβούργο ITL (1)(3) 150 000 77,2 12 12,000 

Λουξεμβούργο FRF (2) 3 000 453,7 5 4,500 

Πορτογαλία PTE (2) 15 000 74,2 30 5,625 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 100 150,0 10 7,625 

Ηνωμένο Βασίλειο CZK (1) 404 10,6 15 χωρίς τοκομερίδιο 

Γ ερμανία DEM (2) 500 253,0 5 4,500 

Ισπανία ESP (1) 15 000 89,6 10 5,000 

Ελλάς GRD (1) 20 000 64,1 5 9,750 

Λουξεμβούργο EUR 2 000 2 000,0 10 5,000 

Λουξεμβούργο USD (1) 250 226,4 7 5,625 

Λουξεμβούργο USD (1) 200 181,1 3 5,375 

Λουξεμβούργο FRF (3) 500 75,6 9 4,500 

Λουξεμβούργο FRF (3) 1 10 0 166,4 10 4,350 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP 200 300,0 6 7,000 

Ηνωμένο Βασίλειο ZAR 300 55,8 5 13,250 

Ηνωμένο Βασίλειο DEM (1) 352 178,2 30 χωρίς τοκομερίδιο 

Ηνωμένο Βασίλειο JPY (1) 4 000 27,8 2 6,400 

Ηνωμένο Βασίλειο DEM/PLN (1) 159 80,6 7 17,000 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 750 1 124 ,9 31 6,000 

Ιταλία ITL (3) 500 000 255,4 15 4,779 

Λουξεμβούργο USD 56 51,7 29 χωρίς τοκομερίδιο 

Λουξεμβούργο USD 250 232,3 10 5,750 

Λουξεμβούργο ITL (2) 3 000 000 1 532 ,1 10 5,000 

Λουξεμβούργο ZAR (1) 350 64,6 21 χωρίς τοκομερίδιο 

Δημ. της Κίνας TWD 4 500 127,4 5 6,800 

Λουξεμβούργο ZAR (1) 300 55,4 5 12,250 

Λουξεμβούργο ESP (2) 30 000 177,9 5 4,500 

Λουξεμβούργο GRD (2) 30 000 87,2 6 7,500 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 375 586,7 5 6,000 

σελ. 131 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ -1998 



Πίνακας Ο: Υπογραφείσες δανειοληπτικές συμβάσεις τα 1998 (συνέχεια) 

Μήνας Τόπος Νόμισμα Ποσό (σε εκατομ.) Ποσό (σε εκατομ.) Διάρκεια Ονομαστικό 
έκδοσης έκδοσης εγγραφής Χαρακτηριστικά Εθνικό νόμισμα Ecu (σε έτη) επιτόκιο (%) 

Ιούνιος Λουξεμβούργο USD 2 000 1 858,4 3 5,750 

Λουξεμβούργο EUR 200 200,0 6 5,250 

Λουξεμβούργο ITL (1)(3) 200 000 102,1 15 8,000 

Ηνωμένο Βασίλειο CZK (1)(4) 1 0 00 27,5 1 20,000 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP 150 234,7 7 6,000 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 200 312,9 11 6,250 
Ιούλιος Γερμανία DEM (2) 3 000 1 5 10,6 10 5,000 

Εσθονία EEK (1) 150 9,5 3 10,000 

Λουξεμβούργο ZAR (1) 350 54,4 5 15,000 

Λουξεμβούργο USD (1) 250 228,1 7 5,625 
Λουξεμβούργο ITL (1)(3) 250 000 128,3 15 8,000 
Λουξεμβούργο ITL (1)(3) 150 000 77,0 20 10,000 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 250 380,4 31 6,000 
Αύγουστος Λουξεμβούργο LUF 2 000 49,0 2 9,250 

Λουξεμβούργο NOK (1) 500 59,5 9 5,375 
Λουξεμβούργο USD (1) 500 456,2 6 5,625 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP 100 152,2 4 7,250 
Σεπτέμβριος Λουξεμβούργο USD 750 684,4 10 5,375 

Λουξεμβούργο CAD (1) 100 62,2 5 5,500 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP 75 114,1 4 7,250 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 100 152,2 9 7,625 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 75 114,1 10 6,250 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP 200 304,4 6 6,000 

Οκτώβριος Λουξεμβούργο USD 250 213,4 10 5,375 
Λουξεμβούργο USD 200 170,7 5 5,500 
Λουξεμβούργο USD (1) 200 170,7 7 5,625 
Λουξεμβούργο ITL (1)(3) 125 000 64,4 18 11,000 
Λουξεμβούργο USD 250 213,4 10 5,375 
Λουξεμβούργο ZAR (1) 100 14,6 5 17,000 
Λουξεμβούργο USD (1) 500 426,8 5 4,750 
Λουξεμβούργο USD 250 213,4 10 5,375 
Λουξεμβούργο ZAR (1) 100 14,6 10 16,000 
Λουξεμβούργο USD (1) 250 213,4 5 4,750 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 75 108,7 30 6,000 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 200 289,9 30 6,000 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP 500 724,7 5 7,000 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 250 362,4 23 5,375 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP 300 434,8 5 7,000 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 100 144,9 10 6,250 

Νοέμβριος Ουγγαρία HUP (1) 5 000 19,5 5 κυμαινόμενο 
Ιταλία ITL (3) 300 000 154,7 20 12,000 

Λουξεμβούργο ITL (1)(3) 100 000 51,6 20 10,000 
Λουξεμβούργο EUR 1 000 1 0 00,0 6 3,875 
Λουξεμβούργο USD (1) 250 213,4 5 4,750 
Λουξεμβούργο EUR (1) 300 300,0 10 4,125 
Λουξεμβούργο ZAR (1) 200 29,1 2 16,000 
Λουξεμβούργο USD 750 640,2 10 5,250 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 250 362,4 11 5,500 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP 150 217,4 4 7,250 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP 100 144,9 6 6,000 
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Πίνακας Ο: Υπογραφείσες δανειοληπτικές συμβάσεις το 1998 {αυνέχεια) 

Μήνας Τόπος 
έκδοσης έκδοσης 

Νόμισμα 
εγγραφής Χαρακτηριστικά 

Ποσό (σε εκατομ.) 
Εθνικό νόμισμα 

Ποσό (σε εκατομ.) 
Ecu 

Διάρκεια 
(σε έτη) 

Ονομαστικό 
επιτόκιο [%] 

Δεκέμβριος Ελλάς GRD (1) 35 000 103,5 3 7,500 

Λουξεμβούργο USD (1) 150 128,0 6 5,625 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP (2) 100 144,9 30 6,000 

102 πράξεις 29 707,0 

(1) Medium term notes (ΜΤΝ), (2) Έκδοση δυνάμενη να μετατραπεί σε ευρώ ("συμβάλλουσα στο ευρώ"), (3) Μετατρέψιμο σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο, 
(4) μονό τοκομερίδιο 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

3 USD (1) 190 174,1 3-5,1 

1 DEM Π) 131 66,4 κυμαινόμενο 

1 TWD 1 5 00 42,5 κυμαινόμενο 

1 HUF (1) 2 000 8,9 κυμαινόμενο 

1 ITL (1) 100 000 51,3 χωρίς τοκομερίδιο 

1 Η KD (1) 500 59,2 10,000 

1 SEK (1) 315 34,2 5,140 

9 πράξεις 436,7 

Σύνολο 111 πράξεις 30 144,3 

Σημ.: Το ύψος των εκδόσεων χωρίς τοκομερίδιο (zero coupon) υπολογίζεται με βάση τσ ονομαστικό ποσό πολλαπλασιαζόμενο με την τιμή έκδοσης 

2. Πρόγραμμα ανταλλαγής χρεογράφων έναντι τίτλων σε ευρώ 

Ιούλιος Λουξεμβούργο ITL 960 940 493,1 5,250 

Λουξεμβούργο FRF 173 26,1 5,750 

Λουξεμβούργο FRF 880 132,7 4,500 

Λουξεμβούργο DEM 396 200,1 5,250 

Λουξεμβούργο DEM 198 100,2 5,750 

Λουξεμβούργο DEM 724 366,2 4,500 

Σύνολο ά πράξεις 1 318,5 

ΓΕΝΙΚΟ 117πράξεις 31 462,8 
ΣΥΝΟΛΟ 
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Πίνακας Π: Υπογραφείσες δανειοληπτικές συμβάσεις κατά την περίοδο 1994-1998 (μετά τις πράξεις ανταλλαγής) (ποσά σε εκατομ.Εευ) 
199Ì 1995 1996 1997 1998 

Ποσά % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 
1. Αντληθέντες πόροι 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ECÜ/EUR Cl 300 2,1 400 3,2 500 2,8 (·) 1 300 5,6 (*) 3 554 11,8 
DEM 2 051 14,5 2 397 19,3 5 285 30,1 3 437 14,9 4 675 15:5 
FRF 1 153 8,1 342 2,8 655 3,7 2 590 11,2 847 2,8 
ITL 2 560 18,1 3 343 27,0 4 398 25,1 5 044 21,9 4219 14,0 
BEF 752 5,3 — — 19 0,1 
NLG 661 4,7 145 1,2 84 0,5 17 0,1 
IEP 177 1,2 135 1,1 102 0,6 58 0,3 
LUE 201 1,4 193 1,6 65 0,4 99 0,4 
ESP 948 6,7 1 574 12,7 2 034 11,6 2 599 11,3 1 102 3,7 
PTE 
ATS 

584 4,1 1 004 8,1 358 2,0 1 0 92 4,7 395 1,3 

FIM — 18 0,1 34 0,2 45 0,2 128 0,4 
Σύνολο Ευρώ-II 9 387 65,9 9 551 77,1 13 533 77,1 16 280 70,7 14 921 49,6 

DKK 53 0,4 — — 88 0,5 134 0,6 30 0,1 
GBP 1 5 18 10,7 996 8,0 2 168 12,4 2 875 12,5 8 069 26,8 
GRD 36 0,3 149 1,2 97 0,6 161 0,7 255 0,8 
SEK — — 77 0,6 191 1,1 189 0,8 120 0,4 
Σύνολο μη συμμετεχόντων 1 607 11,0 1 223 9,9 2 544 14,5 3 359 14,6 8 474 28,2 
στο ευρώ νομισμάτ ων 

Σύνολο 10 994 76,9 10 774 86,9 16 078 91,6 19 639 85,3 23 395 77,7 
σταθερό επιτόκια 8 188 57,9 5 720 46,1 8 970 51,1 10 242 44,5 13 956 46,4 
κυμαινόμενα επιτόκιο 2 806 19,8 5 054 40,8 7 108 40,5 9 397 40,8 9 439 31,4 

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένω σης 
ATS 59 0,4 — — — 
USD 
CHF 
JPY 
NOK 
CZK 

1 Ó59  
856 
580 

11,7 528 4,3 698 4,0 2211 9,6 
6,0 323 2,6 165 0,9 566 2,5 
4,1 771 6,2 580 3,3 541 2,4 

ZAR 
HUF 

— 33 0,2 68 0,3 

Σύνολο 
σταθερό επιτόκια 
κυμαινόμενο επιτόκιο 

3 154 
2 448 

706 

22,3 
17,3 
5,0 

1 622 
1 3 38 

284 

13,1 
10,8 

2,3 

1 476 
1 156 

320 

8,4 
6,6 
1,8 

3 387 
2 116 
1 271 

14,7 
9,2 
5,5 

ΣΥΝΟΛΟ 
σταθερό επιτόκιο 
κυμαινόμενο επιτόκιο 

14 148 
10 636 

3 512 

100,0 
75,2 
24,8 

12 395 
7 058 
5 338 

100,0 
56,9 
43,1 

17 553 
10 126 
7 427 

100,0 
57,7 
42,3 

23 025 
12 358 
10 668 

100,0 
53,7 
46,3 

6 451 
125 

60 η 
29 
28 

6 703 
2 001 
4 702 

30 098 
15 957 
14 141 

Μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πράξεις 
- Δημόσιος δανεισμός 12 779 90,3 12 080 97,5 
- Ιδιωτικός δανεισμός 1369 9,7 315 2,5  
εκ των οποίων ΜΤΝ 50 0,4 829 6,7 

17 066 
487 

2 989 

97,2 
2,8 

22 438 
587 

5 377 

97,5 
2,5 

29 660 
438 

21,4 
0,4 

0,2 
0,0 
0,1 
0,1 

22,2 
6,6 
15,6 

100,0 
53,0 
47,0 

98,5 
1,5 

2. Προγράμμα ανταλλαγής χρεογράφων έναντι τίτλων σε ευρώ 
-DEM FRF ITI — — — - _ _ — — 1 3 18 _ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ — — — _ _ _ — — 31 417 
(•) Από το 1997, τα δάνεια εκδίδονταν σε ευρώ και οι πληρωμές γίνονταν σε Ecu. 

Πίνακας Ρ: Άντληση πόρων σε Ecu (') κατά την περίοδο 1981-1998 Ιποσά σε εκ ατου Ecu) 
Δανεισμός σταθερού επιτοκίου Δανεισμός κυμαινόμενου επιτοκίου 

Πριν από τις Μετά τις πράξεις Μετά τις πράξεις Commercial Πιστοποιητικό 
Ετος πράξεις ανταλλαγής ανταλλαγής ανταλλαγής paper καταθέσεων Σύνολο 

Πόροι αντληθέντες Σύνολο αντληθέντων 
σε Ecu (Α) πόρων (Β ] 

Α/Β 
% 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

112 
230 
455 
720 
827 
675 
959 

1 395 
1 272 
1 550 
1 130 
650 
300 
400 
650 

1 300 
3 500 

85 
112 
230 
455 
720 
897 
807 
993 

1 526 
1 255 
1 550 
1 130 
500 

200 
500 

1 300 
2 850 

100 100 

83 
75 

450 
807 
460 
300 
200 

200 
500 
500 

253 
38 
10 

Σύνολο 16 210 15 110 
704 

3 079 

335 
313 
510 
950 
807 
807 
300 
200 

— 704 

85 
112 
230 
555 
731 
897 
807 

1 328 
1 839 
17 65 
2 500 
1 937 
960 
300 
400 
500 

1 300 
3 554 

2 310 
3 205 
3 619 
4 361 
5 709 
6 786 
5 593 
7 666 
9 035 
10 996 
13 672 
12 974 
14 224 
14 148 
12 395 
17 553 
23 025 
30 098 

1 200 

3,70 
3,50 
6,40 

12,70 
12.80 
13,20 
14,40 
17,30 
20,40 
16,10 
18,30 
14,90 
6,80 
2,12 
3,23 
2,85 
5,65 

11.81 
400 5 025 19 799 197 369 10,03 

Στο σύνολο του 1985 συμπεριλαμβάνονται 10,6 εκατομμύρια υπό μορφή συμμετοχών τρίτων σε δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα. 
( 1 Απά το 1997, τα δάνεια εκδίδονταν σε ευρώ και οι πληρωμές γίνονταν σε Ecu. 
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Τιμές μετατροπής 

Η ΕΤΕπ, για την τήρηση των στατιστικών στοιχείων της σχετικά με τη χρηματοδοτική και τη δανειοληπτική 

της δραστηριότητα, χρησιμοποιεί κάθε τρίμηνο τις τιμές μετατροπής που ίσχυαν την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα ταυ προηγούμενσυ τριμήνου. Για το 1998, οι τιμές μετατροπής ήταν οι εξής: 

31.12.1997 31.03.1998 30.06.1998 30.09.1998 
lo τρίμηνο 98 2o τρίμηνο 98 3o τρίμηνο 98 4o τρίμηνο 98 

1 Ευρώ = EUR 

Αυστριακά σελίνια ATS 13,9020 13,9753 13,9168 13,8071 

Βελγικά φράγκα BEF 40,7675 40,9755 40,7947 40,4842 

Γερμανικά μάρκα DEM 1,97632 1,98641 1,97809 1,96241 

Ισπανικές πεσέτες ESP 167,388 168,616 167,902 166,728 

Φινλανδικά μάρκα FIM 5,98726 6,02875 6,01208 5,97357 

Γαλλικά φράγκα FRF 6,61214 6,65562 6,63061 6,58010 

Ιρλανδικές λίρες IEP 0,771961 0,790030 0,785476 0,785351 

Ιταλικές λίρες ITL 1 942 ,03 1 95 8,04 1 948 ,78 1 939,74 

Φράγκα Λουξεμβούργου LUF 40,7675 40,9755 40,7947 40,4842 

Ολλανδικά φιορίνια NLG 2,22742 2,23910 2,22993 2,21289 

Πορτογαλικά εσκούδα PTE 202,137 203,473 202,478 201,278 

Δανικές κορόνες DKK 7,52797 7,57091 7,53450 7,46253 

Λίρες στερλίνες GBP 0,666755 0,639213 0,657130 0,689939 

Δραχμές GRD 312,039 343,947 333,503 338,120 

Σουηδικές κορόνες SEK 8,73234 8,57822 8,73670 9,19871 

Δολάρια ΗΠΑ USD 1,10421 1,07618 1,09590 1,17159 

Γ ιεν JPY 143,680 142,938 152,242 158,656 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκφράζει τις ευχαριστίες της στους επενδυτές και τα πρακτορεία που 

επέτρεψαν τη χρήση των φωτογραφιών που περιέχονται σε αυτή την έκθεση: 

Frank Weber (εξώφυλλο). Lo Vie du Rail, Recoura (σελ. 6, 9, 19, 20), Benelux Press (σελ. ό, 19, 45, 46), Glaverbel 

(σελ. 8, 16, 100), Alicante University (σελ. 17), Image Bank (σελ. 21, 103), Fotostock (σελ. 24, 42, 105, 107), Rail-

track pic (σελ. 25, 111), SADE (σελ. 28), Rautaruukki (σελ. 30), Daimler Benz (σελ. 31), Donfoss (σελ. 36), Mercedes  

Benz (σελ. 41), Tony Stone (σελ. 48, 50, 98, 118), Κ. Scheel (σελ. 63, 64), J.P. Kieffer (σελ. 58, 67), Haldor Topsoe  

A/S (σελ. 101), Daimler Chrysler (σελ. 102), Renfe (σελ. 103), Arianespace (σελ. 104), CEE (σελ. 107), Tyrolean 

(σελ. 108), Valorsul (σελ. 109), Metsä-Serla Oyj (σελ. 109), Umeâ Energi AB (σελ. 110), Sue Cunningham (σελ. 112). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ, μπορείτε να απευθύνεστε στην 

Υπηρεσία Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Τράπεζας, κα Ελένη Καββαδία, τηλ. (00352) 43 79 31 46,  

φαξ (00352) 43 79 31 89. 
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ιτ-ιτηι-ιτττΊΐ· 
Διευθύνσεις 

Ευρωπαϊκή Τρ άπεζα Επ ενδύαεων 
100, Bd Konrad Adenauer  

L - 2950 Luxembourg  

Τηλ. (+352) 43 79 - 1 

Φαξ (+352) 43 77 04 

Βιντεοδιάσκεψη (+352) 43 93 67 

Υπηρεσία Ιταλίαη 

Via Sardegna, 38 

I - 00187 Roma 

Τηλ. (+39) 0 6-47 19-1 

Φαξ (+39) 06 - 42 87 34 38 
Βιντεοδιάσκεψη (+39) 06 48 90 55 26 

Internet 
www.eib.org 

Γραφείο Αθηνών 

Λεωφόρος Κηφισίας 364 &  

Δελφών 1 

GR - 15233 Χαλάνδρι/Αθήνα  

Τηλ. (+30) 1 682 45 17-9 

Φαξ (+30) 1 682 45 20 

Γραφείο Λιοοαβύνας 

Avenido do Libe rdode, 144-156, 8° 

Ρ - 1250 Lisboa  

Τηλ. (+351) 1 - 342 89 89 

ή (+351) 1 - 342 88 48 

Φαξ (+351) 1 - 347 04 87 

Γραφείο Λονδίνου 

68, ΡαΙΙ ΜαΙΙ  

GB - London SWIY 5ES  

Τηλ. (+44) 171 - 343 1200 

Φαξ (+44) 171 - 930 9929 

Γραφείο Μαδρίτης 

Colle Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madrid  
Τηλ. (+34) 9 1-431 13 40 

Φαξ (+34) 91 - 431 13 83 

Γραφείο Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες 

Rue d e Ια Loi 227 

Β - 1040 Bruxelles 
Τηλ. (+32) 2 - 230 98 90 

Φαξ (+32) 2 - 2 30 58 27 
Βιντεοδιάσκεψη (+32) 2 280 11 40 

σελ. 136 



Κύριες δημοσιεύσεις 

Καταστατικό: 

Το καταστατικό της ΕΤΕπ καθορίζει το νομικό, 

χρηματοπιστωτικό και διοικητικό πλαίσιο των δρα

στηριοτήτων της Τράπεζας. Είναι προσαρτημένο 

ως πρωτόκολλο στη Συνθήκη της Ρώμης, της 

οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. 

Διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης. 

Γενική παρουσίαση: 

• Συνοπτική ετήσια έκθεση: 

Ετήσιο φυλλάδιο, το οποίο ενημερώνεται κάθε 

χρόνο και περιέχει εικονογραφημένη συνοπτική 

παρουσίαση των κύριων στόχων και τομέων δρα

στηριότητας της Τράπεζας, τόσο εντός όσο και 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης. 

• Βιντεοκασέτες: 

Μια βιντεοταινία, που εκδόθηκε το 1998, παρου

σιάζει την ΕΤΕπ, το ρόλο και τις δραστηριότητές 

της, υπό τον τίτλο "Τα 40 χρόνια της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων". 

Διατίθεται στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιτα

λικά και ισπανικά. 

• ΕΤΕπ Πληροφορίες: 

Τριμηνιαίο δελτίο με επίκαιρα άρθρα σχετικά με 

τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ. 

Διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης. 

• 40 χρόνιο δραστηριότητας 

Συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ. 

Δημοσιεύθηκε το 1998. 

Διατίθεται στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. 

ΕΙΒ Papers - Cohiers BEI; 

Εξαμηνιαίο έντυπο, το οποίο παρουσιάζει τα απο

τελέσματα μελετών που εκπονεί η Υπηρεσία του 

Chief Economist της ΕΤΕπ, καθώς και άρθρα γραμ

μένα από ερευνητές και ειδήμονες εκτός Τράπε

ζας. 
Διατίθεται στα αγγλικά. 

Νέα σειρά: 

Τόμος 3, αριθ. 1-1998: "Employment in Europe". 

Τόμος 3, αριθ. 2-1998: "International financial institu

tions in the 21" century ". 

Δελτία ανά χώρα: 

Τα έντυπα αυτά παρουσιάζουν τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης της ΕΤΕπ ανά χώρα ή γεωγρα

φική ζώνη (κράτη μέλη. Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη, Μεσόγειος, κράτη της Αφρικής, της Κα

ραϊβικής και του Ειρηνικού, Νότια Αφρική, χώρες 

της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής). 

Θεματικά φυλλάδια: 

• "Πρακτικά ταυ Συνεδρίου ΕΤΕπ» 

The European Challenge: Investing for jobs (1998). 

Διατίθεται στα αγγλικά. 

• Χορηγήσεις και δανεισμός της ΕΤΕπ κατά τη 

μετάβαση στο ευρώ 

Πρακτικός οδηγός. 

Δημοσιεύθηκε το 1998. 

Διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης. 

• Πολιτική πληροφόρησης 

Κανόνες πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα της 

ΕΤΕπ. 

Δημοσιεύθηκε το 1997. 

Διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης. 

• Πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος 

Έντυπο στο οποίο παρουσιάζονται οι κατευθυντή

ριες αρχές, οι προδιαγραφές και οι διαδικασίες 

που εφαρμόζει η ΕΤΕπ στον τομέα του περιβάλλο

ντος. 

Δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 1996. 

Διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης. 

• Οδηγός γιο τη σύναψη συμβάσεων για επενδύ

σεις που χρηματοδοτούνται οπό την ΕΤΕπ 

Ο οδηγός αυτός αποσκοπεί στην ενημέρωση των 

κυρίων των έργων που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ, κα

θώς και των προμηθευτών τους, σχετικά με τους 

όρους των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας όσον 

αφορά τη διενέργεια διαγωνισμών, την πληροφό

ρηση των υποψηφίων και την τήρηση της κοινοτι

κής νομοθεσίας. 

Δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 1996. 

Διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης. 

Μελέτες της Μονάδας Αξιολάγησης των 

Χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ: 

• Αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων που 

χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο της 

περιφερειακής ανάπτυξης (1998) 

• Συμβολή των μεγάλων έργων οδικής και σιδη

ροδρομικής υποδομής οτην περιφερειακή ανά

πτυξη (1998) 

• Αξιολόγηση 10 χρηματοδοτήσεων στον τηλεπι

κοινωνιακό τομέα οε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (1998) 

Διατίθενται στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. 

Επιπλέον, πληροφορίες για την Τράπεζα, 

ενημερωνάμενες τακτικά, περιέχονται 

ατο: 

Internet: www.eib.org 

Όλες οι δημοσιεύσεις και βιντεοταινίες της ΕΤΕπ, 

καθώς και πλήρης κατάλογος των διαθέσιμων 

τίτλων, μπορούν να ληφθούν με απλή αίτηση από 

την Υπηρεσία Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

της Τράπεζας 
Φαξ (+·τ352) 43 79 31 89 
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Επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την ΕΤΕπ 

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επενδύσεις στων οποίων τη χρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει 

η ΕΤΕπ, πρέπει να προάγσυν ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω στόχους: 

Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη. Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην οικονομική 

ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών. 

Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ). Η ΕΤΕπ υποστηρίζει έργα που προάγουν την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ανάπτυξη των ανταλλαγών - π.χ. την κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό ή την 

επέκταση σιδηροδρόμων, δρόμων, γεφυρών, αερολιμένων, λιμένων, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων 

διανομής ενέργειας. 

Ασφαλής εφοδιασμός σε ενέργεια. Η Τράπεζα υποστηρίζει ενεργά τους ενεργειακούς στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: ασφαλής πρόσβαση σε ποικίλες πηγές ενέργειας έξω από την Ένωση, αξιοποίηση των 

ενεργειακών πηγών στο εσωτερικό της Ένωσης, εξοικονόμηση ενέργειας και διασύνδεση των δικτύων 

διανομής ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης. 

Φυσικά και αστικό περιβάλλον. Περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ύδρευση, επεξεργασία λυμάτων, 

προστασία του εδάφους, αναδάσωση, διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς, βελτίωση του πλαισίου ζωής. 

Παιδεία και υγεία. Επέκταση και εκσυγχρονισμός της υποδομής στους τομείς της παιδείας και της υγείας. 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Προώθηση της 

προηγμένης τεχνολογίας και των επενδύσεων που προάγουν τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από 

διαφορετικά κράτη μέλη της Ένωσης. 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί ορισμένες επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME]  

στους τομείς της βιομηχανίας και του τουρισμού έμμεσα, μέσω συνολικών δανείων που χορηγεί σε τράπεζες 

και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Χρηματοδοτήσεις με επιχειρηματικά κεφάλαια. Πράξεις με στόχο την ανάπτυξη των χρηματοδοτήσεων 

καινοτόμων και ταχέως αναπτυσσόμενων MME με επιχειρηματικά κεφάλαια, διενεργούνται σε συνεργασία με 

τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των κρατών μελών. 

Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τράπεζα συμβάλλει στην εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για παροχή βοήθειας και συνεργασία υπέρ της ανάπτυξης, χορηγώντας μακροπρόθεσμες 

χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων σε 120 περίπου τρίτες χώρες. Η ΕΤΕπ 

χρηματοδοτεί επενδύσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στην περιοχή της Μεσογείου, στις χώρες 

της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, καθώς και στην Ασία και τη Λατινική Αμερική. 

Για ορισμένες χρηματοδοτήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν ειδικοί όροι, που καθορίζονται από τα 

σχετικά πρωτόκολλα και συμβάσεις. 
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Ατομικά δάνεια Συνολικά δάνεια 

Ποιοι μπορούν να λάβουν δάνεια: Τόσο δημόσιοι, 

όσο και ιδιωτικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων 

των τραπεζών. 

Ύψος χρηματοδότησης: Για τις επενδύσεις ύψους 

άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ, το ύψος του 

δανείου καθορίζεται απευθείας με την ΕΤΕπ και 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του κόστους της 

επένδυσης. 

Διάρκεια: Στο βιομηχανικό τομέα, 12 έτη 

κατ' ανώτατο όριο. Για τα έργα υποδομής, 20 έτη ή 

περισσότερα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Νομίσματα: Ανάλογα με τις προτιμήσεις του 

δανειολήπτη, τα δάνεια μπορούν να είναι 

εκφρασμένα σε ευρώ, σε νομίσματα των κρατών 

μελών της Ένωσης που δεν συμμετέχουν στη ζώνη 

του ευρώ ή σε νομίσματα τρίτων χωρών (π.χ. 

δολάριο ΗΠΑ, γιεν, ελβετικό φράγκο). Τα δάνεια 

είναι δυνατόν να εκταμιευθούν σε ένα ή σε 

περισσότερα νομίσματα. 

Επιτόκια: Το επιτόκιο μπορεί να είναι σταθερό, 

κυμαινόμενο ή αναθεωρήσιμο. 

Αποπληρωμή: Κατά κανόνα, σε εξαμηνιαίες ή 

ετήσιες δόσεις. Είναι δυνατόν να χορηγηθεί 

περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή του 

κεφαλαίου κατά την κατασκευαστική περίοδο, 

όπως, επίσης, είναι δυνατόν να συμφωνηθεί η 

αποπληρωμή του δανείου σε μία δόση, στη 

λήξη του. 

Προμήθειες: Γ ενικά, δεν χρεώνεται προμήθεια 

ανοίγματος φακέλου, δεσμεύσεως ή άλλη. 

Τα συνολικά δάνεια χορηγούνται από την ΕΤΕπ σε 

τράπεζες ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα, που 

επαναχορηγούν το προϊόν τους για τη 

χρηματοδότηση σχεδίων επενδύσεων μικρού και 

μεσαίου μεγέθους, τα οποία ανταποκρίνονται στα 

χρηματοδοτικά κριτήρια της ΕΤΕπ. 

Ποιοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν: Οι φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και οι επιχειρήσεις 

που δεν απασχολούν περισσότερους από 500  

εργαζομένους και των οποίων οι ακινητοποιήσεις 

δεν υπερβαίνουν τα 75 εκατομμύρια ευρώ. 

Είδος επενδύσεων: Νέες επενδύσεις, ύψους 

25 εκατομμυρίων ευρώ κατ' ανώτατο όριο, 

πραγματοποιούμενες από μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις ή από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 

στο πλαίσιο σχεδίων υποδομής μικρής κλίμακας. 

Ύψος χρηματοδότησης: Έως το 50% του κόστους 

της επένδυσης. Η διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ 5 και 

12 ετών (για τα νέα κατασκευαστικά έργα μπορεί, 

κατ' εξαίρεση, να φθάσει τα 15 χρόνια). 

Ο ενδιάμεσος χρηματοδοτικός φορέας έχει το 

δικαίωμα να χορηγήσει επιπρόσθετους πόρους για 

την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου. 

Απαιτούμενες ασφάλειες, εφαρμοζόμενα επιτόκια: 

Καθορίζονται από την ενδιάμεση τράπεζα, η οποία 

αποφασίζει για τη χρηματοδότηση με βάση τα 

κριτήρια που έχει συμφωνήσει με την ΕΤΕπ. 

Εκταμίευση και διαχείριση του δανείου: Μέσω της 

μεσολαβούσας τράπεζας. 
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ÎiMjiril ΜΤ'τηητΐΐΐΐΐ'ί'* 

Αποστολή της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

Αποστολή της ΕΤΕπ είναι να προάγει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

χορηγώντας μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για βιώσιμες επενδύσεις. 

• Η ΕΤΕπ βρίσκεται στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Τράπεζα δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης. Μέτοχοι της είναι τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο των Διοικητών της αποτελείται από τους Υπουργούς 

Οικονομικών των κρατών αυτών. 

• Η ΕΤΕπ προσφέρει υπηρεσίες και προστιθέμενη αξία 

- μέσω της αξιολόγησης και της παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων. 

Για να εξασφαλίσουν την υποστήριξη της ΕΤΕπ, τα σχέδια και τα προγράμματα πρέπει να 

ικανοποιούν τα κριτήρια βιωσιμότητας στους εξής τέσσερις βασικούς τομείς: οικονομικό, 

τεχνικό, περιβαλλοντικό και χρηματοπιστωτικό. Η Τράπεζα αξιολογεί σε βάθος κάθε 

επενδυτικό σχέδιο και το παρακολουθεί έως την αποπερότωσή του. 

- μέσω των χρηματοδοτήσεών της. Με τις χρηματοδοτικές παρεμβάσεις της και χάρη στην 

ικανότητό της να προσελκύει άλλους χρηματοδότες, η ΕΤΕπ διευρύνει τις δυνατότητες 

εξασφάλισης χρηματοδοτικών κεφαλαίων. Παράλληλα, με τη σημαντική δραστηριότητά της 

για την άντληση πόρων από τις κεφαλαιαγορές, συμβάλλει στην ανάπτυξη των αγορών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Η ΕΤΕπ προσφέρει πολύ ενδιαφέροντες όρους χρηματοδότησης 

Η χρηματοοικονομική ευρωστία της Τράπεζας βασίζεται στην ισχύ και την υποστήριξη των 

μετόχων της, στην ανεξαρτησία της επαγγελματικής κρίσης της και στην ποιότητα του 

χαρτοφυλακίου χορηγήσεών της. Η ευρωστία αυτή επιτρέπει στην Τράπεζα να δανείζεται 

πόρους με τους καλύτερους όρους, οι οποίοι στη συνέχεια αντικατοπτρίζονται στους όρους 

των χορηγήσεών της. 

• Η ΕΤΕπ συνεργάζεται με άλλους εταίρους 

Η πολιτική της ΕΤΕπ καθορίζεται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και με τα άλλα 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τράπεζα συνεργάζεται επίσης στενά με τον 

επιχειρηματικό και τον τραπεζικό τομέα καθώς και με τους κύριους διεθνείς οργανισμούς 

που αναπτύσσουν δραστηριότητα στους ίδιους με αυτήν τομείς. 

• Η ΕΤΕπ προσελκύει ειδικευμένο και γλωσσομαθές προσωπικό από όλα τα 

κράτη μέλη 
Σημαντικό κίνητρο για την Τράπεζα είναι η άμεση συμμετοχή της στην οικοδόμηση της 

ενωμένης Ευρώπης. 

Τυπώθηκε σε χαρτί Art Silk, τύπου "Nordic Swan", από τη Jouve S.A., F-75001, Παρίσι. 
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