Ο µιλος ETEπ κατ το τος

2000

Bασικ στοιχε α
(σε εκατοµ. ευρ)

2000

1999

Yπογραφεσες χρηµατοδοτικς συµβσεις

36 033

31 800

Eυρωπαϊκ νωση

30 644

27 765

Xρες υποψφιες προς νταξη
(εκ των οποων Προενταξιακς Mηχανισµς)

2 948
(1 618)

2 373
(1 467)

2 441

1 662

1 214
401
140
532
154

802
341
150
310
60

Xρες εταροι
•
•
•
•
•

Mεσογειακ ς χρες (πλην Kπρου και M λτας)
Aφρικ, Kαραϊβικ, Eιρηνικς, YXE
Nτια Aφρικ
Aσα, Λατινικ Aµερικ
Bαλκ νια

Eγκριεσες χρηµατοδοτσεις
Στο εσωτερικ της Eυρωπαϊκς νωσης
Yποψφιες χρες
Xρες εταροι

40 940
35 003
3 268
2 669

35
30
2
2

Πραγµατοποιηεσες εκταµιεσεις
Aπ ιδους πρους
Aπ λλους πρους

29 994
29 809
185

27 612
27 449
163

Aντληντες προι
Σε κοινοτικ νοµσµατα
Σε µη κοινοτικ νοµσµατα

29 038
23 764
5 273

28 355
19 658
8 697

198 918
223
2 386

178 775
277
2 352

159 860

146 223

21 840

20 494

219 196

201 104

1000 000
6 000

1000 000
6 000

Yπλοιπο
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βραχυπρ%εσµου δανεισµο$
διοι προι
Σνολο ενεργητικο
Aναληφν κεφλαιο στις 31.12
εκ του οποου καταβεβληµνο

117
380
677
060
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Tο 2000, η Eυρωπαϊκ Tρπεζα Eπενδ$σεων
εξακολο$%ησε να προγει τους στχους της
Eυρωπαϊκς νωσης, τσο µσω της δανειοληπτικς της δραστηριτητας (29 δισεκατοµµ$ρια ευρ) σο και µσω των χορηγσεν
της (36 δισεκατοµµ$ρια ευρ).

Mνυµα του
Προδρου
EYPΩΠΑΪKH TPAΠEZA EΠEN∆YΣEΩΝ
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Πρα απ τα µεγ%η της δραστηριτητς της,
η Tρπεζα συγκντρωσε τις προσπ%εις της
στη εκπλρωση της πρωταρχικς αποστολς
της, που ε ναι η προαγωγ της κοινωνικς και
οικονοµικς συνοχς στην νωση (το 73%
των χορηγσεν µας στο εσωτερικ της
νωσης διατ%ηκε για την υποστριξη επενδ$σεων στις λιγτερο προηγµνες περιοχς).

H ∆ιευΘνουσα Eπιτροπ

.λλη σηµαντικ προτεραιτητα για την Tρπεζα πρυσι, ταν η ναρξη εφαρµογς της
Πρωτοβουλ ας «Kαινοτοµ α 2000», ενς ειδικο$ προγρµµατος για την υποστριξη των
επενδ$σεων οι οπο ες χουν σκοπ να διευκολ$νουν τη µετατροπ της Eυρπης σε µ α
κοινων α βασιζµενη στην καινοτοµ α και τη
γνση - στχος ο οπο ος κα%ορ στηκε ως
προτεραιτητα απ το Eυρωπαϊκ Συµβο$λιο
της Λισσαβνας το Mρτιο 2000.
Σηµαντικ στοιχε ο, που διευκολ$νει την
εφαρµογ του προγρµµατος αυτο$, ταν η
δηµιουργ α του Oµ λου ETEπ τον Iο$νιο 2000,
εντς του οπο ου το Eυρωπαϊκ Tαµε ο Eπενδ$σεων κατστη %υγατρικ εξειδικευµνη
στις πρξεις επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου και
στις ενισχ$σεις προς µικροµεσα ες επιχειρσεις. Aυτ επιτρπει στον 'µιλο ETEπ να
προσφρει στις MME το πλρες φσµα των
χρηµατοδοτικν προϊντων που ε ναι απαρα τητα για την ανπτυξ τους σε µ α ταχως
µεταβαλλµενη οικονοµ α.
ξω απ την Eυρωπαϊκ νωση, η Tρπεζα,
ανταποκρινµενη πλρως στις συστσεις
των Eυρωπαϊκν Συµβουλ ων (ιδ ως του
Eλσ νκι, το ∆εκµβριο 1999, και της N καιας,
το ∆εκµβριο 2000), εστ ασε τις δραστηριτητς της στις µορες µε την νωση χρες
προς Aνατολ και Nτο, στηρ ζοντας την
προενταξιακ διαδικασ α και ενισχ$οντας
την ευρωµεσογειακ εταιρικ σχση. Eκτς
απ την ανανωση του Προενταξιακο$
Mηχανισµο$ της απ το 2000, η ETEπ
αποφσισε να συγχωνε$σει σε µ α ενια α

∆ιε$%υνση τις χρηµατοδοτικς της υπηρεσ ες
που ε ναι αρµδιες για τις χορηγσεις στο
εσωτερικ της Eυρωπαϊκς νωσης και στις
υποψφιες προς νταξη χρες. Eφαρµζοντας
τα δια κριτρια και τις διες διαδικασ ες επιλογς και χρηµατοδτησης των επενδυτικν
σχεδ ων, η Tρπεζα αποσκοπε στη διευκλυνση της νταξης των µελλοντικν κρατν
µελν στην νωση.
Στις κεφαλαιαγορς, η Tρπεζα
εξακολο$%ησε να εφαρµζει πολ$πλευρη και
καινοτµο δανειοληπτικ στρατηγικ, που
αντικατοπτρ ζει τη %ση της ως ενς απ
τους κορυφα ους εκδτες δανε ων µε πιστοληπτικ ικαντητα «AAA», εκτς των κρατν.
K$ριος στχος της Tρπεζας ε ναι να ελαχιστοποιε το κστος ντλησης των πρων της,
στε να ε ναι σε %ση να προσφρει τους
καλ$τερους δυνατο$ς χρηµατοπιστωτικο$ς
ρους στα επενδυτικ σχδια που χρηµατοδοτε .
'σον αφορ το µλλον, η ETEπ %α εστισει
τις δραστηριτητς της στους τοµε ς στους
οπο ους ε ναι σε %ση να προσφρει την υψηλτερη προστι%µενη αξ α συµβλλοντας
στην προαγωγ των στχων της Eυρωπαϊκς
νωσης, σ$µφωνα µε τις διατξεις του καταστατικο$ της και τις αποφσεις του Eυρωπαϊκο$ Συµβουλ ου. Aυτ %α συνοδευτε απ µ α
ανα%ερηση των εσωτερικν διαδικασιν
της Tρπεζας και να αναπροσανατολισµ της
χρηµατοδοτικς δραστηριτητς της κα%ς
και απ µ α προσπ%εια εν σχυσης της διαφνειας.

Philippe Maystadt
Πρεδρος της ETEπ και του ∆ιοικητικο$ Συµβουλ ου της
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Πλα σιο δραστηριτητας
και επισκπηση του 2000
Tο γενικ πλα σιο δραστηριτητας το 2000 χαρακτηρ στηκε απ τη δηµιουργ α
του Oµ λου ETEπ και απ τις κατευ%$νσεις που χραξαν τα Eυρωπαϊκ Συµβο$λια του Eλσ νκι (∆εκµβριος 1999) και της Λισσαβνας (Mρτιος 2000), τα
οπο α %εσαν την µφαση στην προετοιµασ α της διε$ρυνσης και στην ανπτυξη της κοινων ας της γνσης και της καινοτοµ ας.
Tον Iο$νιο 2000, το Συµβο$λιο των ∆ιοικητν ενκρινε τη µεταρρ$%µιση του
Eυρωπαϊκο$ Tαµε ου Eπενδ$σεων (ETAE), προκειµνου να καταστσει τον
οργανισµ αυτ το εξειδικευµνο ργανο του Oµ λου ETEπ για τις πρξεις επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου και τις εγγυσεις σε µικροµεσα ες επιχειρσεις (MME).
Oι δραστηριτητες του ETAE καλ$πτουν το σ$νολο της Eυρωπαϊκς νωσης
και σταδιακ %α επεκτα%ο$ν στις υποψφιες προς νταξη χρες, µε σκοπ την
προ%ηση της ανπτυξης του επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου και της δηµιουργ ας
επιχειρσεων στον τοµα των υψηλν τεχνολογιν στις χρες αυτς.
Για να ανταποκρι%ε στα αιτµατα των ευρωπαϊκν Συµβουλ ων, ο 'µιλος
ETEπ ανλαβε µια σειρ απ πρωτοβουλ ες, µε σκοπ να ενισχ$σει την ικαντητ του να στηρ ζει αποτελεσµατικ τις ανγκες της ευρωπαϊκς οικονοµ ας
και των χωρν που ε ναι υποψφιες προς νταξη.
• Mια αναπροσαρµογ των δοµν επτρεψε την υιο%τηση ενια ων επιχειρησιακν διαδικασιν και πρακτικν για τις χρηµατοδοτσεις και την επιλογ
των επενδυτικν σχεδ ων εντς και εκτς Eυρωπαϊκς νωσης. H µεταρρ$%µιση αυτ χει κυρ ως σκοπ να επιταχ$νει τη µεταφορ του κοινοτικο$
κεκτηµνου στις υποψφιες χρες, πργµα που αποτελε να απ τους κ$ριους στχους της ETEπ στο πλα σιο της προετοιµασ ας για τη διε$ρυνση της
νωσης.
Oι χρηµατοδοτσεις στις χρες της κεντρικς Eυρπης που ε ναι υποψφιες
για νταξη, αυξ%ηκαν σηµαντικ (2,9 δισεκατοµµ$ρια, τοι + 24 %) και
χορηγ%ηκαν κατ περισστερο απ το µισυ στο πλα σιο του Προενταξιακο$ Mηχανισµο$ που εφαρµζει η Tρπεζα µε δικ της κ νδυνο.
• 2στερα απ το Eυρωπαϊκ Συµβο$λιο της Λισσαβνας (Mρτιος 2000), ο 'µιλος ETEπ %εσε αποφασιστικ σε εφαρµογ να νο πργραµµα µε σκοπ
την υποστριξη των επενδ$σεων που προετοιµζουν τη µετατροπ της
Eυρπης σε µια κοινων α βασιζµενη στη γνση και την καινοτοµ α. Tο πργραµµα αυτ, το οπο ο ονοµστηκε «Πρωτοβουλ α Kαινοτοµ α 2000», λειτουργε συµπληρωµατικ ως προς τις παραδοσιακς δραστηριτητες της
ETEπ και προσανατολ ζει σηµαντικ µρος των χρηµατοδοτσεν της προς
πντε τοµε ς προτεραιτητας : τη βελτ ωση του αν%ρπινου κεφαλα ου
(κατρτιση), την ρευνα και ανπτυξη, τα να δ κτυα που βασ ζονται στις
τεχνολογ ες των πληροφοριν και της επικοινων ας, τη διδοση της καινοτοµ ας και την ανπτυξη του επιχειρηµατικο$ πνε$µατος στις καινοτµους
µικροµεσα ες επιχειρσεις.

Στο φυλλδιο αυτ λα τα ποσ ε ναι εκφρασµνα σε εκατοµµ$ρια ευρ, εκτς εν υπρχει αντ %ετη νδειξη.

EYPΩΠΑΪKH TPAΠEZA EΠEN∆YΣEΩΝ
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Στο πλα σιο του προγρµµατος αυτο$ προβλπεται η χοργηση δανε ων συνολικο$ $ψους 12 ως
15 δισεκατοµµυρ ων εντς της ερχµενης τριετ ας. Στο διο πλα σιο, το Συµβο$λιο των ∆ιοικητν
αποφσισε επ σης να διπλασισει το ποσ που δια%τει ο 'µιλος ETEπ για τις πρξεις επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου, αυξνοντς το σε 2 δισεκατοµµ$ρια.
• O 'µιλος ETEπ δωσε επ σης ιδια τερη προσοχ στο ζτηµα της χρηµατοδτησης επενδ$σεων που
χουν %ετικ αντ κτυπο στο περιβλλον. Oι χρηµατοδοτσεις στον τοµα αυτ αυξ%ηκαν πολ$
αισ%ητ και η ∆ιε$%υνση Eπενδυτικν Σχεδ ων δωσε ιδια τερη µφαση στη µε%οδολογ α αξιολγησης των επενδ$σεων απ περιβαλλοντικ ποψη και στον κα%ορισµ µιας στρατηγικς µε σκοπ την
υποστριξη των δεσµε$σεων που χει αναλβει η νωση για την πρληψη των κλιµατικν αλλαγν.
• H Tρπεζα διε$ρυνε το φσµα των χρηµατοπιστωτικν της προϊντων και ανπτυξε διφορους
τ$πους διαρ%ρωµνων χρηµατοδοτσεων, που %α της επιτρψουν να ανταποκρι%ε καλ$τερα στις
ειδικς ανγκες ορισµνων επενδυτικν σχεδ ων, ιδ ως στους τοµε ς της υποδοµς µεταφορν και
τηλεπικοινωνιν.
Oι χρηµατοδοτσεις που υπγραψε η
Tρπεζα το 2000 ανλ%αν συνολικ σε
36 δισεκατοµµ$ρια, ναντι 31,8 δισεκατοµµυρ ων το 1999 (+13%). Oι χρηµατοδοτσεις που υπεγρφησαν για
επενδυτικ σχδια στο εσωτερικ της
Eυρωπαϊκς νωσης ανλ%αν σε
30,6 δισεκατοµµ$ρια, σηµεινοντας
α$ξηση κατ 10%. Tα ατοµικ δνεια
που χορηγ%ηκαν υπρ της περιφερειακς ανπτυξης αντιπροσπευαν το
73% του συνλου.
Oι εκταµιεσεις δανε ων ανλ%αν
συνολικ σε 30,2 δισεκατοµµ$ρια, εκ
των οπο ων 26,8 δισεκατοµµ$ρια
κατευ%$ν%ηκαν στα κρτη µλη της
Eυρωπαϊκς νωσης. Tο 58% των
εκταµιε$σεων πραγµατοποι%ηκε σε
ευρ.
Tο 2000, οι υπηρεσ ες της Tρπεζας
εξτασαν περ που 310 επενδυτικ σχδια και οι χρηµατοδοτσεις που
εγκρηκαν εντς της οικονοµικς

χρσης ανλ%αν σε 40,9 δισεκατοµµ$ρια (ναντι 35,1 δισεκατοµµυρ ων το
1999, τοι +17%).
Στο τλος της οικονοµικς χρσης
2000, το συνολικ υπλοιπο των χορηγηντων δανεων απ ιδ ους πρους
της Tρπεζας και των εγγυσεων
ανερχταν σε 199 δισεκατοµµ$ρια,
εν το συνολικ υπλοιπο του δανεισµο της Tρπεζας ανερχταν σε
159,9 δισεκατοµµ$ρια. Tο σ$νολο
ενεργητικο$ της Tρπεζας ανερχταν
σε 219,2 δισεκατοµµ$ρια, σηµεινοντας α$ξηση κατ 9%.

Eκταµιεσεις, υπογραφεσες χρηµατοδοτικς συµβσεις και εγκριεσες χρηµατοδοτσεις (1996 - 2000)
(σε εκατοµ. ευρ)
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O δανεισµς της Tρπεζας απφερε
πρους συνολικο$ $ψους 29 δισεκατοµµυρ ων, µετ τις πρξεις ανταλλαγς. Oι προι αυτο αντλ%ηκαν µσω
136 δανειοληπτικν πρξεων, σε
11 νοµ σµατα. Mετ τις πρξεις ανταλλαγς, το ευρ, η λ ρα στερλ να και το
δολριο HΠA αντιπροσπευαν το 94%
των αντλη%ντων πρων.

Yπογραφς
Eγκρ σεις

'λα τα στατιστικ στοιχε α σχετικ µε τη δραστηριτητα της Tρπεζας κατ το τος 2000 και κατ την
περ οδο 1996-2000, κα%ς και ο κατλογος των επενδυτικν σχεδ ων που χρηµατοδοτ%ηκαν κατ τη
διρκεια του 2000, περιχονται σε να χωριστ φυλλδιο, το οπο ο διατ %εται στα αγγλικ, γαλλικ και
γερµανικ. Tα δεδοµνα αυτ περιχονται, επ σης, στο CD-Rom που εσωκλε εται στο παρν φυλλδιο,
κα%ς και στην ιστοσελ δα της ETEπ στο ∆ιαδ κτυο : www. eib.org.
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H δραστηριτητα του Oµ#λου
ETEπ κατ το τος 2000

Tο Eπιχειρησιακ Πργραµµα της
Tρπεζας (EΠT) 2001 - 2003
Tο πρτο Eπιχειρησιακ Πργραµµα της Tρ πεζας (EΠT) καταρτ#στηκε στερα απ την γκριση του
Στρατηγικο Πλαισ#ου απ το Συµβολιο των ∆ιοικητν τον Iονιο 1998. Tο EΠT ε#ναι να µ σο το οπο#ο
επιτρ πει τον κα'ορισµ µιας µεσοπρ'εσµης πολιτικς και επιχειρησιακν προτεραιοττων β σει των
στχων που χει ορ#σει για την Tρ πεζα το Συµβολιο των ∆ιοικητν της. Aποτελε# επ#σης να µ σο expost αξιολγησης της δραστηριτητας της Tρ πεζας. Tο πργραµµα αυτ καλπτει µια τριετ#α, αλλ οι
στρατηγικ ς προοπτικ ς µπορον να τροποποιονται κατ τη δι ρκεια της τριετος περιδου, στε να
λαµβ νουν υπψη τις ν ες εντολ ς που ανατ#'ενται στην Tρ πεζα και την εξ λιξη του οικονοµικο
περιβ λλοντος. Tο EΠT που εγκρ#'ηκε το ∆εκ µβριο 2000, καλπτει την περ#οδο 2001-2003.
Πντε προτεραιτητες κα%ορ στηκαν
σον αφορ τις χρηµατοδοτσεις :
• υποστριξη της οικονοµικς και κοινωνικς συνοχς και της περιφερειακς ανπτυξης. Προς το σκοπ
αυτ %α επιδιωχ%ε εν σχυση της
συνεργασ ας µε την Eπιτροπ·
• εφαρµογ της Πρωτοβουλ ας «Kαινοτοµ α 2000», η οπο α χει ως
στχο την προ%ηση των επενδ$σεων για τη δηµιουργ α µιας κοινων ας
βασιζµενης στη γνση και στην καινοτοµ α·
• προετοιµασ α των χωρν που ε ναι
υποψφιες προς νταξη·

• υποστριξη της πολιτικς της νωσης υπρ της ανπτυξης και της
συνεργασ ας µε τις χρες ετα ρους·

πελατν της, και %α συνεχ σει την
ανα%ερηση της πολιτικς της σον
αφορ την τιµολγηση των δανε ων.

• εν%ρρυνση της προστασ ας του
περιβλλοντος και της αειφρου
ανπτυξης, συµβλλοντας, µεταξ$
λλων, στην επ τευξη των στχων
που κα%ορ στηκαν απ το πρωτκολλο του Kιτο.

Kεντρικς ξονας της δραστηριτητας
του Oµ λου ETEπ κατ τα ερχµενα
χρνια %α εξακολου%σει να ε ναι, χι
η µεγιστοπο ηση του κ$κλου εργασιν
του, αλλ η προστι%µενη αξ α που
προσφρει µε τις παρεµβσεις του,
στην υπηρεσ α της αποστολς του στο
πλα σιο της Eυρωπαϊκς νωσης.

H ETEπ %α εξακολου%σει επ σης να
διευρ$νει και να εκσυγχρον ζει το
φσµα των χρηµατοδοτικν της προϊντων, στε να προσαρµοστε στις
εξελ ξεις της αγορς και να ανταποκρι%ε καλ$τερα στις ανγκες των

*ποψη του
εσωτερικο των
κεντρικν
γραφεων της
ETEπ, στο
Λουξεµβοργο

σελ. 

E Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α ΚO Π Ρ O Γ ΡΑ Μ Μ Α

Συµβολ στην ισρροπη
ανπτυξη της νωσης
H ισρροπη ανπτυξη της Eυρωπαϊκς νωσης αποτελε την κ$ρια αποστολ που
ανατ%ηκε στην Tρπεζα απ τη Συν%κη της Pµης και επαναβεβαι%ηκε απ τη
Συν%κη του .µστερνταµ (Iο$νιος 1997). Ως εκ το$του, η ETEπ δια%τει, κατ µσον
ρο, περισστερα απ τα 2/3 των ατοµικν δανε ων της για τη χρηµατοδτηση ευρ$τατου φσµατος επενδ$σεων στις περιοχς που υστερο$ν αναπτυξιακ  αντιµετωπ ζουν διαρ%ρωτικ προβλµατα.
Λειτουργντας σε στεν συνεργ α µε τα κοινοτικ ∆ιαρ%ρωτικ Tαµε α, η Tρπεζα
συµπληρνει τις κοινοτικς επιχορηγσεις, συµβλλοντας τσι στην καλ$τερη δυνατ
κατανοµ των πρων. H συνεργασ α αυτ πρκειται να ενισχυ%ε στο πλα σιο της
εφαρµογς του προγρµµατος «Aτζντα 2000», το οπο ο κα%ορ ζει το πλα σιο δρσης
για τις διαρ%ρωτικς πολιτικς και την πολιτικ συνοχς της νωσης κατ την περ οδο 2000-2006.
Tο 73 % των ατοµικ!ν δανεων αφοροσε
την περιφερειακ ανπτυξη

Περιφερειακ ανπτυξη
1996-2000 : 94 δισεκατοµµρια
2000

Kατ τη διρκεια του τους 2000 η ETEπ,
σε στεν συνεργασ α µε τα ∆ιαρ%ρωτικ
Tαµε α της νωσης, χοργησε ατοµικ
δνεια συνολικο$ $ψους 13,7 δισεκατοµµυρων - τοι το 73 % του συνλου των
ατοµικν δανε ων που χοργησε στο εσωτερικ της νωσης - για επενδ$σεις στις
περιοχς που υστερο$ν αναπτυξιακ 
αντιµετωπ ζουν διαρ%ρωτικ προβλµατα.
Eν ληφ%ο$ν επιπλον υπψη τα συνολικ δνεια που χορηγ%ηκαν για επενδ$σεις µικρο$ µεγ%ους στις υστερο$σες
περιοχς, το σ$νολο των χορηγσεων της
Tρπεζας υπρ της περιφερειακς ανπτυξης ανλ%ε σε περ που 20 δισεκατοµµ$ρια.
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Στχος 2
Πολυπεριφερειακ σχδια
Συνολικ δνεια

H ανπτυξη της υποδοµς µεταφορν και
τηλεπικοινωνιν, που αποτελε προϋπ%εση για την προδο και τη δηµιουργ α
δραστηριοττων, κα%ς και η χρηµατοδτηση επενδ$σεων που συµβλλουν
στην προστασ α του περιβλλοντος, ε ναι
απ τους κ$ριους στχους που επιδικονται στις υστερο$σες περιοχς.
Προκειµνου να συµβλει στη βελτ ωση
της ποιτητας ζως, η Tρπεζα χοργησε
2,8 δισεκατοµµ$ρια για επενδ$σεις που
προγουν την προστασ α του φυσικο$
περιβλλοντος, την αναζωογνηση αστικν περιοχν, την ανπτυξη των µσων
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µαζικς µεταφορς κα%ς και την κατασκευ και τον εκσυγχρονισµ υποδοµν
υγειονοµικς περ %αλψης.
Παρλληλα, 8,8 δισεκατοµµ$ρια χορηγ%ηκαν για τη χρηµατοδτηση ργων
υποδοµς στους τοµε ς των µεταφορν,
των τηλεπικοινωνιν και της ενργειας.
Oι χρηµατοδοτσεις αυτς ταν ιδια τερα
σηµαντικς στην Iσπαν α, την Eλλδα, την

Περιφερειακ ανπτυξη
Kατανοµ των ατοµικ!ν
δανεων κατ τοµα (2000)
σε εκατοµ. ευρ)

Σ$νολο
Ποσ

%

Eνργεια

2216

16

Eπικοινων ες

6613

48

∆ιαχε ριση υδτων
και διφορα

1096

8

644

5

υπηρεσ ες

2109

16

Παιδε α, υγε α

Πολεοδοµικ ργα
Bιοµηχαν α,

1031

8

Σνολο ατοµικ!ν
δανεων

13709

100

Συνολικ δνεια

6000

Συνδριο ETEπ : Περιφερειακ ανπτυξη - Kαλ$τερη
δυνατ χρησιµοπο ηση των χρηµατοδοτικν πρων
Tο κτο Συνδριο της ETEπ, το οπο ο πραγµατοποι%ηκε στις 19 και 20 Oκτωβρ ου
2000, συγκντρωσε περ που 350 ειδµονες απ τον κυβερνητικ και πολιτικ χρο, απ
τα κοινοτικ ργανα, κα%ς και απ τη δηµσια διο κηση, τη βιοµηχαν α και τον τραπεζικ τοµα. Kατ το Συνδριο εξετστηκαν οι παργοντες επιτυχ ας  αποτυχ ας στους
οπο ους οφε λονται οι διαφορς επιδσεων µεταξ$ των ευρωπαϊκν περιφερειν.
Στην εναρκτρια οµιλ α του, ο Πρεδρος της ETEπ, κ. Philippe Maystadt, υπογρµµισε
τι το πργραµµα δρσης Aτζντα. 2000, το οπο ο κα%ορ ζει το χρηµατοοικονοµικ
πλα σιο του προϋπολογισµο$ της Eυρωπαϊκς νωσης ως το 2006, δεν προβλπει
σηµαντικ α$ξηση των δαπανν για την περιφερειακ ανπτυξη. Συνεπς, κατ τα
ερχµενα χρνια δεν %α ε ναι δυνατν να επιτευχ%ο$ν καλ$τερα αποτελσµατα, παρ
µνο µε αποτελεσµατικτερη χρση των δια%σιµων χρηµατοδοτικν πρων.
Kατ τις συζητσεις του Συνεδρ ου υπογραµµ στηκε η ανγκη καλο$ συντονισµο$
µεταξ$ λων των σηµαντικν παραγντων των περιφερειν, µεταξ$ των περιφερειν
και της κεντρικς κυβρνησης απ την οπο α εξαρτνται, κα%ς και µε την Eυρωπαϊκ Eπιτροπ. Yπογραµµ στηκε επ σης η ανγκη συνεργασ ας µεταξ$ της Eπιτροπς και
της ETEπ, ως απαρα τητης προϋπ%εσης για την καλ$τερη δυνατ χρησιµοπο ηση των
περιφερειακν ενισχ$σεων. Mνο η διαρκς επιδ ωξη σ$γκλισης των προσπα%ειν
µεταξ$ των οργνων της νωσης, των ε%νικν και τοπικν δοµν και των τοπικν
φορων, %α επιτρψει να αντιµετωπιστο$ν µε επιτυχ α οι νες προκλσεις που συνοδε$ουν την ανδυση της κοινων ας των πληροφοριν, αλλ επ σης, και πριν απ’ λα,
τη διε$ρυνση της Eυρωπαϊκς νωσης, η οπο α %α αυξσει τις ανιστητες µεταξ$
περιφερειν στο εσωτερικ της νωσης σε επ πεδα χωρ ς προηγο$µενο.

Wolfgang Roth,
Aντιπρεδρος της ETEπ

Eπ τιµος προσκεκληµνος ταν ο κ. Günter Grass, βραβε ο Nµπελ λογοτεχν ας 1999,
ο οπο ος περιγραψε την εικνα µιας Tρπεζας που %α επεδ ωκε επ σης κοινωνικο$ς
στχους και %α επνδυε εκε που οι ανγκες ε ναι µεγαλ$τερες : «Στη σ$γχρονη
Eυρπη, που η απσταση µεταξ$ πλουσ ων και πτωχν ε ναι τερστια, δεν λε πουν
οι ευκαιρ ες για παροχ υποστριξης στις υπανπτυκτες περιοχς».
Kλε νοντας τις εργασ ες του Συνεδρ ου, ο κ. Wolfgang Roth, Aντιπρεδρος της ETEπ,
συνψισε µε την εξς φρση τα συµπερσµατα του διαλγου : «Συντονισµς ε ναι η
λξη κλειδ ». Πργµατι, οι απαρα τητες προϋπο%σεις για την επιτυχ α κ%ε εγχειρµατος ε ναι να σαφς ραµα, η κινητοπο ηση λων των πρων στην υπηρεσ α µιας
στρατηγικς που αποσκοπε να µετατρψει το ραµα αυτ σε πραγµατικτητα, και
τλος, ο συντονισµς της δρσης λων των συµµετεχντων : «Aπαρα τητη
προϋπ%εση για την επιτυχ α κ%ε πολιτικς ε ναι η επιλογ ενς σαφο$ς στχου και
µιας αποτελεσµατικς οργνωσης, και το διο ισχ$ει για την περιφερειακ πολιτικ.
Πρπει να ε ναι οργανωµνη».
'σον αφορ ειδικτερα την κεντρικ και ανατολικ Eυρπη, δεν πρπει να αναµνεται τι η περιφερειακ πολιτικ της Eυρωπαϊκς νωσης, η οπο α σµερα παρχει
σηµαντικς ενισχ$σεις, %α µπορσει να εφαρµοστε αυτο$σια στις υποψφιες χρες.
Συνεπς, πρπει να γ νει καλ$τερη χρση των χρηµατοδοτικν πρων. Aυτ σηµα νει
τι η ETEπ, το χρηµατοπιστωτικ ργανο της Eυρωπαϊκς νωσης, %α πρπει στο µλλον να διαδραµατ σει σηµαντικτερο ρλο για την ανπτυξη λων των περιοχν της
νωσης που υστερο$ν αναπτυξιακ.
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Σ$νοψη των εισηγσεων του
Συνεδρ ου ETEπ 2000 περιχεται
στο ∆ελτ ο «ETEπΠληροφορ ες», αρι%.106, το
οπο ο δηµοσιε$%ηκε το ∆εκµβριο 2000 και µπορε να ληφ%ε
µε απλ α τηση απ την Yπηρεσ α Πληροφρησης και
Eπικοινων ας της ETEπ (e-mail :
info@eib .org).

Π E P I φE P E I A K H A N A Π T Y ΞH

Iταλ α, την Πορτογαλ α και το Hνωµνο
Bασ λειο.
Tλος, περ που 2,1 δισεκατοµµ$ρια χορηγ%ηκαν για τη χρηµατοδτηση της επκτασης, του εκσυγχρονισµο$  της δηµιουργ ας βιοµηχανικν επιχειρσεων, µε
στχο την εν σχυση του δυναµισµο$ της
οικονοµ ας.
Oι χορηγσεις αυτς αφορο$σαν κυρ ως
την εν σχυση της διε%νο$ς ανταγωνιστικτητας της ευρωπαϊκς βιοµηχαν ας
στους τοµε ς της παραγωγς αυτοκιντων, του ηλεκτρολογικο$ και ηλεκτρονικο$ εξοπλισµο$, της κατεργασ ας µετλλων, του χαρτιο$ και των προϊντων απ
ελαστικ.
H χρηµατοδτηση των αναγκα ων αναπροσαρµογν του βιοµηχανικο$ τοµα, η εν σχυση της ανταγωνιστικτητς του και η
συµβολ στην ανπτυξη αποδοτικν επιχειρσεων, ικανν να αντιµετωπ σουν το
διε%ν ανταγωνισµ και να δηµιουργο$ν
%σεις απασχλησης, συνιστο$ν προσπ%ειες κα ριας σηµασ ας για την οικονοµ α µας.
Tο 50 % των χορηγσεων υπρ της περιφερειακς ανπτυξης αφοροσε τις
περιοχς του Στχου 1
Tο 2000, στις περιοχς που υστερο$ν
αναπτυξιακ (καλο$µενες περιοχς του
Στχου 1) χορηγ%ηκαν ατοµικ δνεια
συνολικο$ $ψους 6 875 εκατοµµυρ ων.
1 101 εκατοµµ$ρια χορηγ%ηκαν στα ανατολικ Länder της Γερµαν ας, 4 081 εκατοµµ$ρια στις χρες της συνοχς (Iσπαν α,
Πορτογαλ α, Iρλανδ α και Eλλδα) και
955 εκατοµµ$ρια στο ιταλικ Mετζοτζιρνο.
Tο 60 % των χρηµατοδοτσεων αφορο$σε
ργα υποδοµς µεταφορν, τηλεπικοινωνιν και διανοµς ενργειας, τα οπο α
συµβλλουν στην αντιµετπιση των προβληµτων που συνδονται µε τη γεωγραφικ αποµνωση των περιοχν αυτν,
εν το 13 % αφορο$σε τη βελτ ωση του
φυσικο$ και αστικο$ περιβλλοντος, το
16 % το βιοµηχανικ τοµα και το 11 %
τους τοµε ς της παιδε ας και της υγε ας.
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Eπιτχυνση της οικονοµικς προσαρµογς
Στις περιοχς του Στχου 2, οι οπο ες
λαµβνουν ενισχ$σεις για τον οικονοµικ
και κοινωνικ αναπροσανατολισµ ζωνν
που αντιµετωπ ζουν διαρ%ρωτικ προβλµατα, χορηγ%ηκαν ατοµικ δνεια συνολικο$ $ψους 5 247 εκατοµµυρ ων. Aπ την
κατανοµ των χορηγσεων στις περιοχς
αυτς κατ τοµα, διαπιστνεται υπεροχ
των ργων υποδοµς µεταφορν (35 %)
κα%ς και η σηµασ α που δ δεται στην
προστασ α του φυσικο$ και αστικο$ περιβλλοντος (16 %). H βιοµηχαν α και οι
υπηρεσ ες απορρφησαν το 18 % του
συνλου, και οι τοµε ς της παιδε ας και
της υγε ας το 7 %.
Πρπει να σηµειω%ε τι το 80 % των
επενδ$σεων που χρηµατοδοτε η Tρπεζα
στους ανωτρω τοµε ς, πραγµατοποιο$νται σε ζνες περιφερειακς ανπτυξης,
τις οπο ες βοη%ο$ν να καλ$ψουν την
υστρησ τους σε σχση µε τις πιο ανεπτυγµνες περιοχς της νωσης.
Συµβολ στη χρηµατοδτηση δικτων
1 585 εκατοµµ$ρια χορηγ%ηκαν για τη
χρηµατοδτηση υποδοµν τηλεπικοινωνιακν δικτ$ων που αφορο$σαν περισστερες της µιας ενισχυµενες περιοχς 
το σ$νολο µιας χρας.
Στεν συνεργασα µε την Eπιτροπ
H ETEπ, προκειµνου να συσφ ξει ακµη
περισστερο
τους
επιχειρησιακο$ς
δεσµο$ς της µε την Eπιτροπ, υπγραψε
µε το ργανο αυτ συµφων α συνεργασ ας και συµφων ες-πλα σια, οι οπο ες %α
επιτρψουν να ενισχυ%ε η συµβολ της
Tρπεζας στην αξιολγηση επενδ$σεων
που ενισχ$ονται µε επιχορηγσεις, και να
βελτιω%ε ο συντονισµς µεταξ$ της δρσης του Oµ λου ETEπ και της Eπιτροπς.
H Tρπεζα συνβαλε, επ σης, στον προγραµµατισµ των διαρ%ρωτικν δρσεων
για την περ οδο 2000-2006 και συµµετχει,
$στερα απ α τηµα των λοιπν µερν,
στην εφαρµογ του νου Xρηµατοδοτικο$
Mηχανισµο$ του EOX.

«Πρωτοβουλ α Kαινοτοµ α 2000»
O 'µιλος ETEπ %σπισε την «Πρωτοβουλ α Kαινοτοµ α 2000» («Innovation 2000 Initiative» - «i2i»), προκειµνου
να υποστηρ ξει τους κατευ%υντριους ξονες που κα%ρισαν οι αρχηγο κρατν και κυβερνσεων στη Λισσαβνα, στις 23 και 24 Mαρτ ου 2000, µε στχο την οικοδµηση µιας ευρωπαϊκς οικονοµ ας βασιζµενης στη
γνση και στην καινοτοµ α.
Kατ τη διρκεια της ερχµενης τριετ ας, ο 'µιλος ETEπ %α υποστηρ ξει τη στρατηγικ της Λισσαβνας µσω
ενς ειδικο$ προγρµµατος µεσοπρ%εσµων και µακροπρ%εσµων δανειοδοτσεων, συνολικο$ $ψους 12 ως
15 δισεκατοµµυρ ων ευρ.
H «Πρωτοβουλ α Kαινοτοµ α 2000» δεν %α χει τσο ως αποτλεσµα την α$ξηση του γκου των χορηγσεων,
σο να ποιοτικ αναπροσανατολισµ των δραστηριοττων του Oµ λου ETEπ προς τοµε ς µε υψηλ τεχνολογικ προστι%µενη αξ α και πολλ υποσχµενους για το µλλον.

• την ανπτυξη των MME και του επιχειρηµατικο πνεµατος, κυρ ως
µσω της εν σχυσης των δραστηριοττων επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου
που ευνοο$ν την ανπτυξη των καινοτµων µικροµεσα ων επιχειρσεων στην Eυρωπαϊκ νωση. H δραστηριτητα αυτ αναπτ$σσεται απ
το Eυρωπαϊκ Tαµε ο Eπενδ$σεων
(ETAE), που ε ναι το εξειδικευµνο
ργανο του Oµ λου ETEπ στον τοµα
του επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου.

και χουν ως στχο τη διδοση και
χρησιµοπο ηση της καινοτοµ ας
κα%ς και την ανπτυξη των απαρα τητων δεξιοττων για τη χρησιµοπο ηση των νων τεχνολογιν.

κα%ς και των υλικν  ιδεατν
υποδοµν που επιτρπουν την τοπικ πρσβαση σε αυτ τα δ κτυα,
ιδ ως στις λιγτερο προηγµνες
περιοχς της νωσης.

• την προαγωγ της ρευνας και της
ανπτυξης, µσω της υποστριξης
δηµσιων  ιδιωτικν ερευνητικν
προγραµµτων (ιδ ως εκε νων στα
οπο α συµµετχουν επιχειρσεις και
δηµσιοι οργανισµο ) και της ανπτυξης υποδοµν ρευνας, κντρων
αριστε ας και δοµν που διευκολ$νουν την πρσβαση των MME σε
ερευνητικ προγρµµατα.

• τον εµπλουτισµ του ανρ!πινου
κεφαλαου, µσω του εκσυγχρονισµο$ και του πληροφορικο$ εξοπλισµο$ σχολε ων, κολεγ ων και πανεπιστηµ ων, και της χοργησης δανε ων
για κντρα κατρτισης στις τεχνολογ ες των πληροφοριν.

• τη διδοση της καινοτοµας, µσω
της χρηµατοδτησης επενδ$σεων
κ%ε µεγ%ους, που πραγµατοποιο$νται ε τε απ φορε ς δηµσιας
αυτοδιο κησης ε τε απ επιχειρσεις

• την ανπτυξη των τεχνολογι!ν που
χουν σχση µε την πληροφρηση
και την επικοινωνα, µσω της χρηµατοδτησης διευρωπαϊκν δικτ$ων
ευρε ας ζνης και πολυµσων

Παρουσαση της Πρωτοβουλας «i2i»
Tο τριετς αυτ πργραµµα %εσπ στηκε µε βση πντε στχους :
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Πρ!τα αποτελσµατα
Aφτου %εσπ στηκε η «Πρωτοβουλ α Kαινοτοµ α 2000», η ETEπ χει εγκρ νει επενδυτικ σχδια που αφορο$ν τον εκσυγχρονισµ
πανεπιστηµ ων και σχολε ων, την ανπτυξη
των τηλεπικοινωνιν και των δικτ$ων του
Internet, οπτικοακουστικ εξοπλισµ,
κα%ς και δραστηριτητες ρευνας και
ανπτυξης στο φαρµακευτικ τοµα.

Tο 2000 υπεγρφησαν δανειοδοτικς
συµβσεις συνολικο$ $ψους 1,6 δισεκατοµµυρ ου που αφορο$σαν 11 χρες
της νωσης και συγκεκριµνα τους
τοµε ς του επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου
(214 εκατοµµ$ρια), της παιδε ας (448 εκατοµµ$ρια), και των τηλεπικοινωνιν και
της τηλερασης (965 εκατοµµ$ρια).

H πρωτοβουλ α «i2i» και ο οπτικοακουστικς τοµας
Στις 19 ∆εκεµβρ ου 2000, η Viviane Reding, Eυρωπα α Eπ τροπος αρµδια για τον πολιτιστικ και τον οπτικοακουστικ τοµα, και ο Philippe Maystadt, Πρεδρος του Oµ λου
ETEπ, παρουσ ασαν στις Bρυξλλες µια να στρατηγικ συνεργασ ας µεταξ$ της Eπιτροπς, της ETEπ και του ETAE στον οπτικοακουστικ τοµα. Aυτ η να πτυχ των
δραστηριοττων του Oµ λου ETEπ εντσσεται στο πλα σιο της πρωτοβουλ ας «i2i».
Παρουσιστηκαν τσσερις συγκεκριµνοι ξονες δρσης :
• H χοργηση ορ ων πιστσεων ( «συνολικν δανε ων») της ETEπ σε τραπεζικο$ς
φορε ς εξειδικευµνους στον οπτικοακουστικ τοµα, για τη χρηµατοδτηση µικροµεσα ων επιχειρσεων (MME) που δηµιουργο$ν οπτικοακουστικ προϊντα, χρησιµοποιο$ν οπτικοακουστικς τεχνολογ ες  αναλαµβνουν υπεργολαβ ες στον τοµα
αυτ. Oρισµνα απ αυτ τα συνολικ δνεια %α µπορσουν να συµπληρσουν µηχανισµο$ς δηµσιων ενισχ$σεων για την οπτικοακουστικ δηµιουργ α, εν λλα ενδχεται να περιλαµβνουν στοιχε α καταµερισµο$ των κινδ$νων και να καλ$πτονται απ
εξωτερικς εγγυητικς δοµς υποστηριζµενες κυρ ως απ το ETAE.
• H χοργηση απ την ETEπ, σε συνεργασ α µε τον τραπεζικ τοµα, µεσοπρ%εσµων
και µακροπρ%εσµων χρηµατοδοτσεων σε µεγλους ιδιωτικο$ς  δηµσιους οµ λους
στους τοµε ς της τηλερασης  της τηλεοπτικς παραγωγς και διανοµς, για τις
επενδ$σεις τους σε υποδοµ (στο$ντιο, ψηφιακς εγκαταστσεις, στα%µο$ς εκποµπς κ.λπ.)  σε δηµιουργ α (παραγωγ πακτων ταινιν, διανοµ ργων  καταλγων).
• H χρηµατοδτηση εταιριν κεφαλα ου επιχειρηµατικν συµµετοχν εξειδικευµνων
στον οπτικοακουστικ τοµα, µσω της συµµετοχς του ETAE στο κεφλαι τους. Mε
τον τρπο αυτ το ETAE, λειτουργντας ως οργανισµς επενδ$σεων σε λλους οργανισµο$ς, %α επεκτε νει τις δραστηριτητς του σε να πολ$ εξειδικευµνο τοµα,
στον οπο ο η λλειψη χρηµατοδοτικν πρων και πανευρωπαϊκν φορων παρεµποδ ζει τη δηµιουργ α µιας αποτελεσµατικς αγορς επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου. Fδη
χουν ολοκληρω%ε  βρ σκονται κα%’ οδν ορισµνες παρεµβσεις, οι οπο ες αφορο$ν κυρ ως τη δηµιουργ α εξειδικευµνων εταιρειν «TIME» (Telecom- InternetMedia-Entertainment).
• H ανληψη κοινν πρωτοβουλιν απ τον 'µιλο ETEπ και την Eυρωπαϊκ Eπιτροπ
υπρ της ανπτυξης της οπτικοακουστικς βιοµηχαν ας (κυρ ως κινηµατογραφικς και
τηλεοπτικς) και της κατρτισης των οικονοµικν παραγντων του τοµα. Oι πρωτοβουλ ες αυτς %α χουν ως στχο την επ τευξη µεγαλ$τερης συµπληρωµατικτητας
µεταξ$ των τραπεζικν πρων του Oµ λου ETEπ και των κοινοτικν επιχορηγσεων
του προγρµµατος Media Plus, το οπο ο χει προϋπολογισµ 400 εκατοµµυρ ων ευρ
για µια πενταετ α.
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Προετοιµασ α των χωρν που
ε ναι υποψφιες προς νταξη
Aπ το 1990, τα δνεια που χει χορηγσει η ETEπ στις υπ νταξη χρες ανρχονται
σε συνολικ $ψος νω των 14 δισεκατοµµυρ ων, εκ των οπο ων 2,9 δισεκατοµµ$ρια
χορηγ%ηκαν το 2000. H δραστηριτητα αυτ, η οπο α αναπτ$σσεται στο πλα σιο της
µεταφορς του κοινοτικο$ κεκτηµνου, χει σκοπ να συµβλει στην προσγγιση των
οικονοµιν των χωρν αυτν προς την οικονοµ α της Eυρωπαϊκς νωσης πριν απ
την νταξ τους.
Oι χρηµατοδοτσεις αυτς χορηγο$νται, αφενς βσει εντολς της Eυρωπαϊκς νωσης για χοργηση ενισχ$σεων µχρι συνολικο$ $ψους 8,7 δισεκατοµµυρ ων στην
κεντρικ και ανατολικ Eυρπη ως το τος 2007, και, αφετρου, στο πλα σιο του
Προενταξιακο$ Mηχανισµο$, ο οπο ος δηµιουργ%ηκε µε πρωτοβουλ α και µε κ νδυνο
της Tρπεζας και παρχει τη δυναττητα χοργησης ενισχ$σεων συνολικο$ $ψους
8,5 δισεκατοµµυρ ων, ως το τος 2003.

Tο 2000, οι χρηµατοδοτσεις στις υπ
νταξη χρες αφορο$σαν εξ ολοκλρου την κεντρικ Eυρπη και ανλ%αν
σε συνολικ $ψος 2 948 εκατοµµυρ ων. 1 618 εκατοµµ$ρια προλ%αν
απ τους πρους του Προενταξιακο$
Mηχανισµο$.
Eπικοινωνες : η κρια προτεραιτητα
να δ κτυο επικοινωνιν ανεπτυγµνο
και σ$µφωνο µε τις κοινοτικς προδιαγραφς ε ναι απαρα τητη προϋπ%εση
για την οικονοµικ προδο και την επιτυχ νταξη των υποψηφ ων χωρν. Για
το λγο αυτ, η χρηµατοδτηση σιδηροδροµικν και οδικν συνδσεων,
λιµνων, αερολιµνων και συστηµτων
ελγχου της εναριας κυκλοφορ ας,
κα%ς και δικτ$ων τηλεπικοινωνιν,
αποτελε την κ$ρια προτεραιτητα της
ETEπ.
Oι χρηµατοδοτσεις ργων υποδοµς
για τις επικοινων ες ανλ%αν το 2000
σε 1,5 δισεκατοµµ$ριο και αφορο$σαν
σιδηροδροµικ δ κτυα, την αναβ%µιση
του υφιστµενου οδικο$ δικτ$ου και τη
δηµιουργ α νων αυτοκινητοδρµων,
ργα στους τοµε ς των %αλσσιων και
εναριων µεταφορν και τηλεπικοινωνιακς επενδ$σεις.

X!ρες υποψφιες προς νταξη
1996-2000 : 10 δισεκατοµµρια
2000

2 948

1999

2 373

1998

2 375

1997

1 541

1996

1 158

Aυξηµνη υποστριξη στο φυσικ και
αστικ περιβλλον
∆ιαρκς µεγαλ$τερη µφαση δ δεται
στα ργα που συµβλλουν στη βελτ ωση του φυσικο$ και αστικο$ περιβλλοντος. Oι χορηγσεις για το στχο
αυτ ανλ%αν σε 496 εκατοµµ$ρια και
αφορο$σαν προγρµµατα διαχε ρισης
υδτων και αποβλτων, τον εκσυγχρονισµ γραµµν µετρ και τραµ και τη
δηµιουργ α σ$ν%ετων αστικν υποδοµν.

X!ρες υποψφιες για νταξη
Xορηγσεις κατ το 2000

Σλοβεν α

65

H Tρπεζα χοργησε επ σης 250 εκατοµµ$ρια στη Pουµαν α για τα ργα
βασικς υποδοµς που υπστησαν
ζηµις απ τις πληµµ$ρες, και δρισε
500 000 ευρ προκειµνου να συµβλει στην παροχ βο%ειας στις πληγε σες περιοχς.

Eσ%ον α

42

Λεττον α

10

Λι%ουαν α

10

(σε εκατοµ. ευρ)

Πολων α

941

Pουµαν α

853

Tσεχικ ∆ηµοκρατ α

385

Σλοβακικ ∆ηµοκρατ α

242

Oυγγαρ α

240

Bουλγαρ α

160

Yποψφιες χ!ρες *

2948

* εκ των οπο ων 1 618
εκατοµµ$ρια στο πλα σιο
του Προενταξιακο$ Mηχανισµο$

Στριξη του βιοµηχανικο τοµα
H Tρπεζα υποστηρ ζει επ σης το βιοµηχανικ τοµα στις υποψφιες
χρες, κυρ ως µσω συνολικν δανε ων που χορηγε σε χρηµατοδοτικο$ς
φορε ς µε τους οπο ους συνεργζεται
(τραπεζικ ιδρ$µατα απ την νωση
εγκατεστηµνα στην περιοχ  ε%νικ
πιστωτικ ιδρ$µατα).
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∆ρση σε βος για την προετοιµασα της διερυνσης
Aπ το 1990, οι χορηγσεις της ETEπ στις
δκα χρες της κεντρικς Eυρπης που
ε ναι υποψφιες για νταξη, στην K$προ
και στη Mλτα, χουν ανλ%ει συνολικ σε
14,2 δισεκατοµµ$ρια, εκ των οπο ων
4,5 δισεκατοµµ$ρια χορηγ%ηκαν στο
πλα σιο του επιπρσ%ετου µηχανισµο$
προενταξιακν δανειοδοτσεων, που
δηµιουργ%ηκε απ την ETEπ στις αρχς
του 1998. H Tρπεζα κατστη πολ$ γργορα η σηµαντικτερη πηγ διε%νν χρηµατοδοτσεων για επενδ$σεις στην κεντρικ Eυρπη.
Iδιατερη προσπεια υπρ των επενδσεων στους τοµες των επικοινωνι!ν
O τοµας των µεταφορν κατχει κυρ αρχη %ση στη δραστηριτητα της Tρπεζας,
αντιπροσωπε$οντας το 47 % του συνλου
των χορηγη%ντων δανε ων, απ το οπο ο
1,7 δισεκατοµµ$ριο αφορο$σε τις σιδηροδροµικς µεταφορς και 700 εκατοµµ$ρια
τις αστικς µεταφορς. Σηµαντικ ενισχ$εται επ σης µε δνεια της Tρπεζας ο
τοµας των τηλεπικοινωνιν, ο οπο ος
απορρφησε συνολικ 2 δισεκατοµµ$ρια.
Tα ργα υποδοµς στους τοµε ς αυτο$ς
ενισχ$ουν τους οργανικο$ς δεσµο$ς µε
την νωση και %τουν τις βσεις για επιτυχηµνη ανπτυξη και οικονοµικ ενοπο ηση.
Aυξανµενη προτεραιτητα στο περιβλλον
Πολλ ργα που πραγµατοποιο$νται
στους τοµε ς των µεταφορν και της
ενργειας, συµβλλουν ταυτχρονα στη
βελτ ωση του φυσικο$ και αστικο$ περιβλλοντος. H Tρπεζα χρηµατοδτησε
κυρ ως µεγλα ργα στους τοµε ς των
αστικν µεταφορν (µετρ Bουδαπστης
και Πργας, γραµµς τραµ στην Kρακοβ α,
την Tιµισορα και το Bουκουρστι).
Παρλληλα, η ETEπ χρηµατοδτησε
πολλ δηµοτικ ργα υποδοµς για την
αντιµετπιση καταστσεων υποβ%µισης
του περιβλλοντος. Tα ργα αυτ αφορο$σαν κυρ ως τους τοµε ς της $δρευσης
και της αποχτευσης και τη συλλογικ
διαχε ριση της ενργειας.
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Eνσχυση της συνεργας των κοινοτικ!ν
µσων
H συνεργασ α µεταξ$ της Tρπεζας και
της Eπιτροπς συνετλεσε στην καλ$τερη
δυνατ αξιοπο ηση των συνεργιν µεταξ$
των χρηµατοδοτικν µσων της νωσης
και την εν σχυση των αποτελεσµτων
τους. Oι υπηρεσ ες της Tρπεζας και της
Eπιτροπς συνεργστηκαν στεν για την
επεξεργασ α και τη χρηµατοδτηση σηµαντικο$ αρι%µο$ επενδυτικν σχεδ ων σε
λους τους τοµε ς που µπορο$ν να
λβουν χρηµατοδτηση απ την ETEπ.
Eπιπλον, κ%ε φορ που το απαιτε το
συµφρον µιας επνδυσης, η Tρπεζα
συνεργζεται µε λλους πολυµερε ς χρηµατοδοτικο$ς οργανισµο$ς που δραστηριοποιο$νται στην περιοχ, και ιδ ως µε
την Eυρωπαϊκ Tρπεζα για την Aνασυγκρτηση και την Aνπτυξη και µε την
Παγκσµια Tρπεζα.
Aνπτυξη των κεφαλαιαγορ!ν στην
κεντρικ Eυρ!πη
H ETEπ ρχισε να δανε ζεται πρους σε
νοµ σµατα των χωρν της κεντρικς και
ανατολικς Eυρπης δη απ το 1996.
Στο πλα σιο αυτ εξδωσε στην ευρωαγορ οµολογιακ δνεια σε τσεχικς
κορνες και, στη συνχεια, σε κορνες
Eσ%ον ας και Σλοβακ ας, εν διενργησε
επ σης πρξεις σε πολωνικ ζλτυ. Oι
οµολογιακς αυτς εκδσεις συνβαλαν
στη διοχτευση αποταµιευτικν πρων
απ τη ∆$ση προς την περιοχ αυτ. Aπ
το 1997, η Tρπεζα συνψε συµβσειςπλα σια για την κδοση τ τλων στις εγχριες αγορς του φριντ Oυγγαρ ας και
της τσεχικς κορνας, που της επτρεψαν να δηµιουργσει µακροπρ%εσµους
τ τλους αναφορς στο τµµα αυτ της
αγορς και να προσελκ$σει την εγχρια
αποταµ ευση. Γενικ η Tρπεζα επτυχε,
ποτε το επτρεπε η ε%νικ νοµο%εσ α,
να προσφρει πιστσεις στα ε%νικ
νοµ σµατα απαλλσσοντας τσι τους
δανειζµενους απ το συναλλαγµατικ
κ νδυνο.

Tο περιβλλον στις υποψφιες χρες
Aπ το 1990, η ETEπ εχει χορηγ%ει µεσα δνεια $ψους 2,3 δισεκατοµµυρ ων (16 %
του συνλου των δανε ων που χσρηγβει µσα στη δεκαετ α) για ργα προστασ ας
του περιβλλοντος, τσο του φυσικο$ - αποχτευση, επεξεργασ α αποβλτων, αναδσωση - σο και του αστικο$ - µετρ, τραµ, αστικ %ρµανση και λλα ργα. Tο
2000, οι περιβαλλοντικς επενδ$σεις απορρφησαν σχεδν το 1/4 των χρηµατοδοτσεων. H διαρκς α$ξηση των χορηγσεων της Tρπεζας στον τοµα αυτ αντικατοπτρ ζει, αφενς τη συνειδητοπο ηση της ανγκης αειφρου ανπτυξης απ την
κοιν γνµη στις εν λγω χρες και, αφετρου, τη βελτ ωση των γνσεων και
των ικανοττων των τοπικν φορων µε τη βο%εια των πρων που διοχετε$%ηκαν µσω των προγραµµτων Phare της Eπιτροπς.
H χρηµατοδτηση επενδ$σεων που αφορο$ν µεσα περιβαλλοντικ προβλµατα, συµβλλει σηµαντικ στην τρηση των προδιαγραφν που ισχ$ουν στην Eυρωπαϊκ νωση και, ως
εκ το$του, βοη% τις υποψφιες χρες να προετοιµσουν την ε σοδ τους στην νωση. .λλωστε, πολλς
Tallinn
υποψφιες χρες χουν δη υιο%ετσει περιβαλλοντικ νοµο%εσ α που εµπνεται µεσα απ
Riga
εκε νη που ισχ$ει στην νωση. Eπιπλον, κατ
την αξιολγηση κ%ε επενδυτικο$ σχεδ ου η
ETEπ εξετζει προσεκτικ τις επιπτσεις του
Vilnius
στο περιβλλον και, εν χρειαστε , ζητε
την υιο%τηση ικανοποιητικν
µτρων µε βση τις προδιαγραφς
που ισχ$ουν στην νωση.
Warszawa

$ργα προστασας του
περιβλλοντος που
χρηµατοδοτηκαν στις υποψφιες
χ!ρες την περοδο 1990-2000
Aστικ %ρµανση/
Παραγωγ ηλεκτρικς ενργειας/%ερµτητας
Aστικς µεταφορς
∆ιαχε ριση υδτων
Aστικς υποδοµς
Aναδσωση
Aνασυγκρτηση µετ απ πληµµ$ρες

Praha

Bratislava
Budapest
Ljubljana
Bucuresti

Sofia

Nicosia
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Συνεργασ α µε τις χρες
ετα ρους
Aπ τη δεκαετ α του 1960, η ETEπ συµµετχει ενεργ στις πολιτικς συνεργασ ας που
εφαρµζει η νωση µε 150 περ που τρ τες χρες.
Στις χρες της ευρωµεσογειακς εταιρικς σχσης η ETEπ υποστηρ ζει τους στχους
της «διαδικασ ας της Bαρκελνης» ενψει της εγκα% δρυσης ζνης ελε$%ερων συναλλαγν µεταξ$ των χωρν αυτν και της νωσης. Συµµετχει επ σης στην προσπ%εια
αλληλεγγ$ης που καταβλλει η Eυρπη ναντι των χωρν της Aφρικς, της Kαραϊβικς και του Eιρηνικο$ και συµβλλει στην εφαρµογ του Συµφνου Στα%ερτητας για
τη νοτιοανατολικ Eυρπη. Tλος, υποστηρ ζει ορισµνα επενδυτικ σχδια που
παρουσιζουν αµοιβα ο ενδιαφρον για την νωση και τις χρες της Aσ ας και της
Λατινικς Aµερικς.

X!ρες εταροι 1996-2000 :
9 δισεκατοµµρια

Oι παρµετροι δραστηριτητας της Tρπεζας στο πλα σιο της συνεργασ ας µε τρ τες
χρες κα%ορ ζονται απ πολυετε ς εντολς που της ανα%τει η νωση (1).

2000
1999

Eυρωµεσογειακ Eταιρικ Σχση

1998

Tο 2000, η ETEπ χοργησε δνεια συνολικο$ $ψους 1 214 εκατοµµυρ ων - εκ των
οπο ων 21 εκατοµµ$ρια υπ µορφ επιχει-

1997
1996
500

1 000 1 500 2 000 2 500

Mεσγειος
AKE
Nτια Aφρικ
AΛA
Bαλκνια

Mεσογειακς χ!ρες
Xορηγσεις κατ το 2000
(σε εκατοµ. ευρ)

Σ$νολο

Tουρκ α
Tυνησ α
Aλγερ α
A γυπτος
Mαρκο
Συρ α
Iορδαν α
Γζα/
∆υτικ 'χ%η
Mεσγειος

εκ των
οπο ων
επισφαλ
κεφλαια

575
155
143
100
83
75
70

10

13

3

1214

21

Στις 10 Aπριλ ου 2001, το ∆ιοικητικ
Συµβο$λιο της ETEπ συνεδρ ασε
στο Kιρο. H επιλογ της Aιγ$πτου
για την πραγµατοπο ηση αυτς της
ετσιας συνεδρ ασης εκτς δρας
της Tρπεζας, µαρτυρ τη σηµασ α
που δ δει η ETEπ στη χρα αυτ σε
οικονοµικ και πολιτικ επ πεδο. O
κ. Mayer, Aντιπρεδρος της ETEπ
αρµδιος για τις δραστηριτητες
της Tρπεζας στις χρες της Eυρωµεσογειακς Eταιρικς Σχσης,
υπογρµµισε τη %ληση της ETEπ
να αυξσει τις χορηγσεις της για
επενδ$σεις στην A γυπτο κα%ς
και στο σ$νολο της Mεσογε ου.

ρηµατικν κεφαλα ων απ πρους του
προϋπολογισµο$ της νωσης - για την
υποστριξη των στχων της Eυρωµεσογειακς Eταιρικς Σχσης, η οπο α αποσκοπε στη δηµιουργ α µιας ζνης οικονοµικς στα%ερτητας και ευηµερ ας. Aπ
το ανωτρω ποσ, 375 εκατοµµ$ρια χορηγ%ηκαν στην Tουρκ α, µσω του µηχανισµο$ TERRA, τον οπο ο δηµιο$ργησε η
Tρπεζα για να συµβλει στην ανασυγκρτηση της τουρκικς οικονοµ ας $στερα
απ τους σεισµο$ς του 1999.
Iδια τερη µφαση δ%ηκε στον εκσυγχρονισµ του ιδιωτικο$ τοµα, συµπεριλαµβανοµνων των µικροµεσα ων επιχειρσεων, την ανπτυξη του χρηµατοπιστωτικο$
τοµα και τη βελτ ωση των υποδοµν και
του περιβλλοντος.
H Tρπεζα δραστηριοποι%ηκε εκ νου
στη Συρ α µε τη χρηµατοδτηση εγκαταστσεων µετασχηµατισµο$ και µεταφορς
ηλεκτρικς ενργειας.
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(1) Bλ. π νακα G «Συµβσεις, χρηµατοδοτικ πρωτκολλα και αποφσεις που ισχ$ουν  ε ναι υπ διαπραγµτευση την 1η Aπριλ ου 2000», ο οπο ος περιχεται στο CD-Rom που εσωκλε εται στο παρν φυλλδιο, κα%ς και
στην ιστοσελ δα της ETEπ στο ∆ιαδ κτυο : www. eib.org.
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Aφρικ, Kαραϊβικ, Eιρηνικς και YXE

Nτια Aφρικ

Bαλκνια

Στα κρτη AKE και στις YXE η Tρπεζα
χοργησε χρηµατοδοτσεις σε 25
χρες κα%ς και για πντε επενδυτικ
σχδια περιφερειακς κλ µακας. Oι
χορηγσεις ανλ%αν συνολικ σε
401 εκατοµµ$ρια, εκ των οπο ων
215 εκατοµµ$ρια αφορο$σαν επιχειρηµατικ κεφλαια. H ETEπ συγκντρωσε
ιδια τερα τις προσπ%εις της στην
ανπτυξη του ιδιωτικο$ τοµα.

∆νεια συνολικο$ $ψους 140 εκατοµµυρ ων χορηγ%ηκαν για τις τηλεπικοινων ες, τη βιοµηχαν α και τη χρηµατοδτηση µικρν ργων υποδοµς
τοπικς κλ µακας.

H ETEπ συνβαλε στην εφαρµογ του
Συµφνου Στα%ερτητας για τη νοτιοανατολικ Eυρπη χορηγντας συνολικ 154 εκατοµµ$ρια στην περιοχ
αυτ. Συµµετσχε στη χρηµατοδτηση
της κατασκευς µιας γφυρας στο
∆ο$ναβη, που συνδει τη Bουλγαρ α
µε τη Pουµαν α, στην αναβ%µιση των
δικτ$ων µεταφορς ηλεκτρικς ενργειας στη Bοσν α-Eρζεγοβ νη και στη
βελτ ωση του κ$ριου οδικο$ ξονα
βορρ-ντου στην Aλβαν α.

AKE-YXE
Xορηγσεις κατ το 2000
(σε εκατοµ. ευρ)

εκ των
οπο ων
επισφαλ
Σ$νολο

κεφλαια

Aφρικ
Mεσηµβριν
Kεντρικ και
Iσηµεριν
Aνατολικ
Περιφερειακ
δ νειο- Aφρικ
Kαραϊβικ
Eιρηνικς

265
120

171
67

37
83

26
53

25
77
3

25
42
3

Σ$νολο χωρν AKE

50

YXE
AKE-YXE

7
401

215

Eκφρζοντας την αλληλεγγ$η της
προς τις πτωχτερες χρες, η ETEπ
αποφσισε να συµβλει κατ 70 εκατοµµ$ρια στην ελφρυνση του χρους
δδεκα χωρν, στο πλα σιο της πρωτοβουλ ας για µε ωση του χρους των
υπερχρεωµνων
πτωχν
χωρν
(HIPC).

X!ρες της Aσας και της Λατινικς
Aµερικς
Oι χρηµατοδοτσεις που υπεγρφησαν το 2000 (532 εκατοµµ$ρια) αφορο$σαν κατ τα 400 εκατοµµ$ρια την
Λατινικ Aµερικ και κατ 132 εκατοµµ$ρια την Aσ α.
Περισστερα απ τα 3/4 των δανε ων
κατευ%$ν%ηκαν σε επενδ$σεις του
ιδιωτικο$ τοµα για την υποστριξη
κοινν επιχειρσεων στις οπο ες συµµετχουν επενδυτς και τρπεζες απ
την Eυρπη µε ετα ρους απ τις χρες
της περιοχς.

Συνολικ, χουν δη χρηµατοδοτη%ε
πντε ργα απ τα δεκατσσερα που
προβλπει το πργραµµα ταχε ας εκκ νησης, µε δνεια συνολικο$ $ψους
548 εκατοµµυρ ων.

Aσα και Λατινικ Aµερικ
Xορηγσεις κατ το 2000
(σε εκατοµ. ευρ)

Λατινικ Aµερικ

400

Bραζιλ α

205

Aργεντιν

147

Mεξικ
Aσ α

48
132

Iνδονησ α

70

Mπαγκλαντς

36

Tαϊλνδη
AΣIA, ΛATINIKH AMEPIKH

26
532
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X Ω P E Σ E TA I P O I

Προστασ α του φυσικο$ και
αστικο$ περιβλλοντος
H δραστηριτητα της Tρπεζας στον τοµα του περιβλλοντος αφορ τσο την προστασ α του φυσικο$ περιβλλοντος - διαχε ριση υδτων, επεξεργασ α αποβλτων, µε ωση της ατµοσφαιρικς ρ$πανσης, εφαρµογ µη ρυπογνων βιοµηχανικν µε%δων,
προστασ α του εδφους - σο και τη βελτ ωση του αστικο$ περιβλλοντος - συστµατα
µαζικν µεταφορν σε αποκλειστικ διδροµο και ργα ανπλασης αστικν περιοχν,
συµπεριλαµβανοµνης της αναβ%µισης  ανοικοδµησης εργατικν κατοικιν.

Φυσικ και αστικ περιβλλον
1996-2000 : 34 εκατοµµρια
2000

H ETEπ συµβλλει µε πολ$ απτ τρπο στην εφαρµογ των περιβαλλοντικν πολιτικν
της νωσης, χι µνο χρηµατοδοτντας επενδ$σεις που αφορο$ν µεσα την προστασ α του περιβλλοντος, αλλ και λαµβνοντας συστηµατικ υπψη τα περιβαλλοντικ
%µατα κατ την αξιολγηση λων των επενδυτικν σχεδ ων που χρηµατοδοτε . H
τρηση των ισχυουσν περιβαλλοντικν προδιαγραφν και η λψη των καταλληλτερων δυνατν µτρων προστασ ας του περιβλλοντος µε βση την κοινοτικ νοµο%εσ α
αποτελο$ν απαρα τητη προϋπ%εση για τη χοργηση οποιοδποτε δανε ου της ETEπ.

1999
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1997
1996
2 000

4 000

6 000

8 000

Φυσικ περιβλλον

Aπ το 1996 τα δνεια της ETEπ υπρ του περιβλλοντος αντιπροσπευαν 25 % περ που των χορηγσεν της στο εσωτερικ της νωσης. Tο 2000 τα δνεια αυτ αυξ%ηκαν αισ%ητ, ανερχµενα στο 34 % των ατοµικν δανε ων που χοργησε η Tρπεζα στο
εσωτερικ της νωσης. Eπιπλον, η ETEπ δωσε ιδια τερη προσοχ στις επενδ$σεις
που συµβλλουν στη βελτ ωση του περιβλλοντος στις υποψφιες προς νταξη χρες.

Aστικ περιβλλον
Συνολικ δνεια

Φυσικ και αστικ
περιβλλον (2000)
(σε εκατοµ. ευρ)

Σ$νολο

Φυσικ περιβλλον
Προστασ α και διαχε ριση
υδτων
∆ιαχε ριση αποβλτων
Kαταπολµηση της
ατµοσφαιρικς ρ$πανσης
Aστικ περιβλλον
Aστικς και προαστιακς
µεταφορς
Πολεοδοµικ ργα

3620

Σνολο ατοµικ!ν δανεων

6422

Συνολικ δνεια

2000

1575
771
1274
2801
1389
1412

EYPΩΠΑΪKH TPAΠEZA EΠEN∆YΣEΩΝ

Tο 2000, τα ατοµικ δνεια υπρ της προστασ ας του περιβλλοντος σηµε ωσαν
σηµαντικ α$ξηση σε σχση µε το 1999
(+ 40 %) ανερχµενα σε 6,4 δισεκατοµµρια. Eπιπλον, απ τα καλο$µενα συνολικ δνεια χορηγ%ηκαν πιστσεις $ψους
περ που 2 δισεκατοµµυρ ων, για αποχετευτικ ργα και πολεοδοµικς παρεµβσεις, κυρ ως στη Γερµαν α. Συνεπς, το
2000 η Tρπεζα δι%εσε συνολικ για το
περιβλλον περισστερα απ 8,4 δισεκατοµµ$ρια.
56 % για το φυσικ περιβλλον
Tα ατοµικ δνεια που χορηγ%ηκαν για
την προστασ α του φυσικο$ περιβλλοντος ανλ%αν σε 3,6 δισεκατοµµ$ρια και
αφορο$σαν ργα για την επεξεργασ α
λυµτων και την παροχ πσιµου νερο$,
την επεξεργασ α αστικν αποβλτων
(συνοδευµενη συν%ως απ την παραγωγ %ερµτητας και ηλεκτρικς ενργειας) και τον περιορισµ των τοξικν εκποµπν βιοµηχανικν µονδων.

σελ. 

∆ιαρκς υποστριξη στα πολεοδοµικ
ργα και τις αστικς µεταφορς
H βελτ ωση του πλαισ ου ζως στις πλεις
προϋπο%τει πριν απ λα τον περιορισµ
των οχλσεων που προκαλε η κυκλοφορ α. Για το λγο αυτ η Tρπεζα προσπα%ε , εδ και πολλ χρνια, να συµβλει στην ανπτυξη των αστικν µσων
µεταφορς µε αποκλειστικο$ς διαδρµους κυκλοφορ ας. Tο 2000 χρηµατοδτησε στο πλα σιο αυτ σχδια τραµ, µετρ
και αστικν σιδηροδρµων σε δκα περ που αστικς περιοχς και συνβαλε στην
κατασκευ οδικν παρακµψεων και
σηργγων µε στχο την αποσυµφρηση
των κντρων πλεων.
H ETEπ χρηµατοδτησε επ σης πολυρι%µα ργα ανπλασης αστικν περιοχν,
κα%ς και την αναβ%µιση εργατικν
κατοικιν σε υστερο$σες περιοχς του
Hνωµνου Bασιλε ου.

Tο περιβλλον στις υποψφιες χ!ρες

ντος - $δρευση, αποχτευση, επεξερ-

Στις υποψφιες χρες δ δεται ιδια τερη προσοχ στις επενδ$σεις που συµβλλουν στη βελτ ωση του περιβλλο-

γασ α δηµοτικν αποβλτων, πολεοδοµικ ργα. Tο 2000 τα επενδυτικ

κυσαν σχεδν το 1/3 των χρηµατοδοτσεων που χορηγ%ηκαν στις χρες
αυτς.

σχδια αυτς της κατηγορ ας προσλ-

H δραστηριτητα της ETEπ και η πρληψη των κλιµατικν αλλαγν
H προστασ α και η αναβ%µιση του περιβλλοντος κα%ς και η υποστριξη των δεσµε$σεων που χει αναλβει η Eυρωπαϊκ νωση για την πρληψη των κλιµατικν αλλαγν
(«Στρατηγικ του Kιτο») αποτελο$ν προτεραιτητες για την Tρπεζα σ$µφωνα µε το
Eπιχειρησιακ της Πργραµµα.
Για το λγο αυτ, η ETEπ χει δη προσφρει συχν την υποστριξ της σε ργα που
προγουν τη χρση ανανεσιµων πηγν ενργειας, την εξοικονµηση ενργειας, τη
συνδυασµνη παραγωγ %ερµτητας και ηλεκτρικο$ ρε$µατος, την επεξεργασ α των
στερεν αποβλτων και τις δηµσιες µεταφορς.
Kατ την περ οδο 1997-2000, οι χορηγσεις της Tρπεζας για την εκµετλλευση ανανεσιµων πηγν ενργειας, υδροηλεκτρικο$ς στα%µο$ς, αιολικ πρκα, γεω%ερµικς
µονδες και εγκαταστσεις παραγωγς ενργειας απ βιοµζα (εκτς της επεξεργασ ας
αποβλτων) ανλ%αν σε 800 εκατοµµ$ρια, εκ των οπο ων 535 εκατοµµ$ρια χορηγ%ηκαν
στο εσωτερικ της νωσης. Για ργα δηµσιων µεταφορν, αστικο$ς και υπεραστικο$ς
σιδηροδρµους, µετρ και τραµ χορηγ%ηκαν 10,9 δισεκατοµµ$ρια, εκ των οπο ων
9,6 δισεκατοµµ$ρια στο εσωτερικ της νωσης.
Yπεν%υµ ζεται τι ο στχος που ε χε τε%ε κατ τη ∆ισκεψη του P ο, το 1992, ταν η
διατρηση των εκποµπν αερ ων που προκαλο$ν το φαινµενο %ερµοκηπ ου στο επ πεδο στο οπο ο βρ σκονταν το 1990. Tο 1997, το µτρο αυτ ενισχ$%ηκε µε την υπογραφ
του Πρωτοκλλου του Kιτο, σ$µφωνα µε το οπο ο οι πιο προηγµνες βιοµηχανικ
χρες πρπει, εντς της περιδου 2008-2012, να µεισουν τις εκποµπς τους κατ 5 %
σε σχση µε το επ πεδο του 1990.
H Tρπεζα %α υποστηρ ξει σ%εναρ την πολιτικ της νωσης για την πρληψη των κλιµατικν αλλαγν και %α αναπτ$ξει τη δρση της στον τοµα αυτ σε στεν συνεργασ α
µε την Eυρωπαϊκ Eπιτροπ, τα κρτη µλη, τον χρηµατοπιστωτικ τοµα και τους λοιπο$ς πολυµερε ς οργανισµο$ς.
Προς το σκοπ αυτ, η ETEπ προτ %εται να αυξσει τις χρηµατοδοτσεις της σε δ$ο
βασικο$ς τοµε ς : την εξοικονµηση ενργειας (συστµατα µαζικν µεταφορν, συµπαραγωγ %ερµτητας και ηλεκτρικο$ ρε$µατος) και την υποκατσταση των πηγν ενργειας (προαγωγ µορφν ενργειας που χρησιµοποιο$ν λιγτερα ορυκτ κα$σιµα και
αντικατσταση των καυσ µων αυτν απ ανανεσιµες πηγς ενργειας).
Oι χρηµατοδοτσεις αυτς µπορο$ν να χορηγο$νται τσο υπ µορφ ατοµικν δανε ων,
σο και πιστσεων απ συνολικ δνεια. Eπιπλον, η Tρπεζα σκοπε$ει να αναπτ$ξει
στο πακρο τη συνεργ α µεταξ$ των περιβαλλοντικν δανε ων της και εκε νων που
χορηγε στο πλα σιο της Πρωτοβουλ ας «Kαινοτοµ α 2000», κυρ ως χρηµατοδοτντας
καινοτµα σχδια ρευνας και ανπτυξης σε τοµε ς που χουν %ετικ αντ κτυπο στο
περιβλλον και υποστηρ ζοντας επενδ$σεις βασιζµενες στις βιοµηχανικς εφαρµογς
της ρευνας αυτς.
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ΦY Σ I K O K A I A Σ T I K O
ΠEPIBAΛΛON

O µιλος ETEπ και οι
µικροµεσα ες επιχειρσεις
H προαγωγ της ανπτυξης των µικροµεσα ων επιχειρσεων (MME) µσω της βελτ ωσης του οικονοµικο$ περιβλλοντς τους, αποτελε µια απ τις προτεραιτητες της
ETEπ εδ και περισστερα απ 30 χρνια. Oι MME αντιπροσωπε$ουν το 98 % του
συνλου των ιδιωτικν επιχειρσεων στην Eυρπη και η συνεισφορ τους στην οικονοµικ δραστηριτητα και τη δηµιουργ α %σεων απασχλησης ε ναι πολ$ σηµαντικ.
Eπιπλον, σµερα διαδραµατ ζουν %εµελιδη ρλο σον αφορ την εφαρµογ προηγµνης τεχνολογ ας.
O 'µιλος ETEπ, µσω της ποικιλ ας προϊντων που προσφρει - µεσοπρ%εσµα και
µακροπρ%εσµα δνεια, επιχειρηµατικ κεφλαια και εγγυσεις - ε ναι σε %ση να στηρ ξει την ανπτυξη των MME και την προσαρµογ τους στις εξελ ξεις της ευρωπαϊκς
οικονοµ ας.
H σσταση του Oµλου ETEπ

Συνολικ δνεια
1996-2000 : 42 εκατοµµρια
2000
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4 000

8 000

12 000

Kλασσικ συνολικ δνεια
Συνολικ δνεια βσει
χαρτοφυλακ ου
Eπιχειρηµατικ κεφλαια
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Tον Iο$νιο 2000, σε συνχεια των Συµπερασµτων του Eυρωπαϊκο$ Συµβουλ ου
της Λισσαβνας, το Συµβο$λιο των ∆ιοικητν της ETEπ επτρεψε τη συγκρτηση
του Oµ λου ETEπ. Tο Eυρωπαϊκ Tαµε ο
Eπενδ$σεων (ETAE), διατηρντας την τριµερ σ$ν%εση του µετοχικο$ κεφαλα ου
του (στο οπο ο συµµετχουν η ETEπ, η
Eπιτροπ και εµπορικς τρπεζες) κατστη %υγατρικ της ETEπ, η οπο α κατχει
περισστερο απ το 60 % του κεφαλα ου
του Tαµε ου.
Στο πλα σιο αυτ, το ETAE %α διενεργε
λες τις πρξεις επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου του νεοσυστα%ντος Oµ λου και %α εξακολου%σει να προσφρει να ευρ$ φσµα
εγγυητικν µσων υπρ των MME. Aυτ η
να µορφ σχσεων µεταξ$ της ETEπ και
του ETAE %α επιτρψει αποτελεσµατικτερη στοχο%τηση των παρεµβσεων στους
πολ$ εξειδικευµνους αυτο$ς τοµε ς και %α
ενισχ$σει την καταλυτικ επ δραση των
δραστηριοττων του Oµ λου στους κλπους της ευρωπαϊκς τραπεζικς και χρηµατοπιστωτικς κοιντητας, προς φελος
των MME.
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H µεταρρ$%µιση αυτ ε χε ως αποτλεσµα
τη µεταφορ του χαρτοφυλακ ου πρξεων επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου που ε χε
υπογρψει η ETEπ, ταν τις διενεργο$σε
η δια, την περ οδο 1997-2000.
Στο πλα σιο των συνεργιν εντς του Oµ λου, η ETEπ ανλαβε ορισµνα διοικητικ
κα%κοντα του ETAE, στε να επιτρψει
στο Tαµε ο να αφοσιω%ε στο επιχειρησιακ µρος.
Tο Συµβο$λιο των ∆ιοικητν της ETEπ
επτρεψε επ σης στην Tρπεζα να
δια%σει µχρι 2 δισεκατοµµ$ρια ευρ
απ τα ετσια πλεονσµατ της, για τις
πρξεις επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου που
%α διενεργσει το ETAE ως το τος 2003.
Xρηµατοδτηση MME µσω των συνολικ!ν δανεων της ETEπ
Tο 2000, η ETEπ υπγραψε συνολικ
δνεια ολικο$ $ψους 11,4 δισεκατοµµυρ ων. Aυτ τα δνεια αποτελο$ν ρια
πιστσεων που η ETEπ ανο γει σε τρπεζες και λλα πιστωτικ ιδρ$µατα. H
συνεργασ α µε αυτο$ς τους τοπικο$ς
ενδιµεσους φορε ς επιτρπει στις MME
να χουν µεση πρσβαση σε ετα ρους

που βρ σκονται κοντ τους, δια%τουν
πληροφορ ες ριστης ποιτητας και
γνωρ ζουν εκ του σ$νεγγυς τις ανγκες των επιχειρσεων.
Tο µισυ των συνολικν δανε ων χει
ως τελικο$ς αποδκτες µικροµεσα ες
επιχειρσεις. Tο 2000, η ETEπ δι%εσε
5,7 δισεκατοµµρια για να συµβλει
στην ανπτυξη περ που 27 000 MME.
Oι µικρτερες απ τις επιχειρσεις
αυτς (µε προσωπικ κτω των 100
εργαζοµνων) απορρφησαν τα 2/3
των χρηµατοδοτσεων.
Eπιχειρηµατικ κεφλαια
O 'µιλος ETEπ αναπτ$σσει δραστηριτητες στον τοµα του επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου απ το 1997, στο πλα σιο του ειδικο$ του προγρµµατος για
τη στριξη της οικονοµικς ανπτυξης
και της απασχλησης.
Tο Eυρωπαϊκ Συµβο$λιο της Λισσαβνας, που πραγµατοποι%ηκε στις 23
και 24 Mαρτ ου 2000, εν σχυσε ακµη
περισστερο τον προσανατολισµ
αυτ καλντας τον 'µιλο ETEπ να
αναπτ$ξει περαιτρω τις δραστηριτητς του για την εν σχυση των ιδ ων
κεφαλα ων των καινοτµων MME στην
νωση, µσω του Eυρωπαϊκο$ Tαµε ου
Eπενδ$σεων.
Tο 2000, 450 εκατοµµρια διατ%ηκαν
για τη χρηµατοδτηση 24 εταιρειν
κεφαλα ου επιχειρηµατικν συµµετοχν σε 10 χρες της Eυρωπαϊκς νωσης. Oι εταιρε ες αυτς χουν ως αντικε µενο την απκτηση συµµετοχν
στο κεφλαιο καινοτµων MME σε
τοµε ς υψηλς τεχνολογ ας και την
εν σχυση της οικονοµικς βσης των
επιχειρσεων αυτν.

Aπ το 1997 η ETEπ χει αναλβει
δεσµε$σεις συνολικο$ $ψους νω του
1,2 δισεκατοµµυρ ου, για 80 πρξεις
αυτο$ του τ$που. Παρλληλα, οι πρξεις επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου που
χει διενεργσει το ETAE, ανρχονται
σε 296 εκατοµµ$ρια. H σ$σταση του
Oµ λου ETEπ επτρεψε τη συγκντρωση λων αυτν των πρξεων στο
ETAE.
Xαρτοφυλκιο εγγυσεων του ETAE
υπρ µικροµεσαων επιχειρσεων
O µηχανισµς παροχς εγγυσεων για
τις MME δηµιουργ%ηκε µε σκοπ να
διευκολ$νει την πρσβαση των µικρν
ευρωπαϊκν επιχειρσεων που χουν
δυναττητες δηµιουργ ας %σεων
απασχλησης, στη χρηµατοδτηση
µσω δανεισµο$.
Tο ETAE προσφρει επ σης εγγυητικ
µσα προοριζµενα για την κλυψη
των κινδ$νων που ενχουν οι σχετικς
µε τις MME δραστηριτητες τραπεζν
και χρηµατοπιστωτικν οργανισµν.
Στο πλα σιο αυτ διαχειρ ζεται 54 διευκολ$νσεις, οι οπο ες στο τλος του
2000 αντιπροσπευαν συνολικ ποσ
σχεδν 1,4 δισεκατοµµυρ ου. Λαµβανοµνου υπψη του πολλαπλασιαστικο$ αποτελσµατος αυτο$ του χρηµατοπιστωτικο$ µσου, το ανωτρω ποσ
αντιστοιχε στην κλυψη πιστσεων
συνολικο$ $ψους νω των 5,5 δισεκατοµµυρ ων, οι οπο ες χορηγ%ηκαν σε
MME απ τους σχετικο$ς ενδιµεσους
φορε ς.
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XPHMATO∆OTHΣH MIKPOMEΣAIΩN
EΠIXEIPHΣEΩN

Xρηµατοδτηση των
διευρωπαϊκν δικτ$ων
H δηµιουργ α αποτελεσµατικν δικτ$ων µεταφορν, τηλεπικοινωνιν και µεταφορς
ενργειας αποτελε βασικ προϋπ%εση για την οικονοµικ ενοπο ηση της Eυρπης
και την προετοιµασ α της διε$ρυνσς της.
2στερα απ τον κα%ορισµ, απ το Eυρωπαϊκ Συµβο$λιο του σσεν (∆εκµβριος
1994), των διευρωπαϊκν δικτ$ων (∆E∆) προτεραιτητας στους τοµε ς των µεταφορν,
της ενργειας και των τηλεπικοινωνιν και των προεκτσεν τους προς τις µορες µε
την νωση χρες, και ιδ ως τις χρες κεντρικς Eυρπης που ε ναι υποψφιες προς
νταξη, η Tρπεζα ανπτυξε σηµαντικ τις δραστηριτητς της στον τοµα των ∆E∆.
H ETEπ ε ναι η κυριτερη πηγ τραπεζικν χρηµατοδοτσεων για τα µεγλα αυτ
δ κτυα και κατχει τσι κεντρικ %ση στην κατασκευ των µεγλων ργων υποδοµς.
H Tρπεζα ε ναι σε %ση, χι µνο να κινητοποιε µε τους καλ$τερους ρους τα σηµαντικ κεφλαια που απαιτο$νται για την υλοπο ηση των ργων αυτν, αλλ και να προσφρει χρηµατοδοτσεις των οπο ων η διρκεια και οι ροι ε ναι προσαρµοσµνοι στις
ανγκες των ργων, και να προσελκ$ει επ σης λλες πηγς χρηµατοδτησης. Aυτ
φα νεται, µεταξ$ λλων, απ τον αυξανµενο αρι%µ ργων που υποστηρ ζει η ETEπ
στο πλα σιο συµπρξεων µεταξ$ του δηµσιου και του ιδιωτικο$ τοµα, οι οπο ες επιτρπουν το συνδυασµ των πλεονεκτηµτων κα%ενς απ τους δ$ο τοµε ς για την
υλοπο ηση αυτν των ργων υποδοµς.

∆ιευρωπαϊκ δκτυα
1996-2000 : 43 εκατοµµρια
2000

6,6 δισεκατοµµρια στο εσωτερικ της
$νωσης

βαλαν στην ρση της αποµνωσης υστερουσν περιοχν.

Tο 2000, οι χορηγσεις της ETEπ για ∆E∆
στο εσωτερικ της νωσης ανλ%αν σε
συνολικ $ψος 6,6 δισεκατοµµυρ ων και
αφορο$σαν δ κτυα µεταφορν (4 δισεκατοµµ$ρια), ενργειας (0,4 δισεκατοµµ$ρια) και τηλεπικοινωνιν (2,2 δισεκατοµµ$ρια). Περισστερα απ τα 2/3 των
χρηµατοδοτσεων για τα ργα αυτ
κατευ%$ν%ηκαν σε ζνες περιφερειακς
ανπτυξης. Iδια τερα ντονη ταν η χρηµατοδοτικ δραστηριτητα στην Eλλδα,
την Iσπαν α και την Πορτογαλ α (νω του
50 % του συνλου).

1,5 δισεκατοµµριο στις υποψφιες προς
νταξη χ!ρες

Tα κ$ρια ργα που χρηµατοδοτ%ηκαν
στον τοµα των µεταφορν ταν η γφυρα Ρ ο – Aντ ρριο στην Eλλδα, µια γραµµ τρνων υψηλς ταχ$τητας στην Iταλ α
και η αποκατσταση της σραγγας του
Λευκο$ 'ρους.

1999
1998
1997
1996
2 000

6 000

10 000

Mεταφορς
Tηλεπικοινων ες
Eνργεια
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Στον ενεργειακ τοµα οι χρηµατοδοτσεις αφορο$σαν ργα διανοµς φυσικο$
αερ ου και διασυνδσεις δικτ$ων ηλεκτρισµο$.
Oι χρηµατοδοτσεις για δ κτυα τηλεπικοινωνιν αφορο$σαν κυρ ως την Iσπαν α,
την Iταλ α και την Πορτογαλ α, που συν-
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Στις υποψφιες χρες, που υπρχουν
σηµαντικς ανγκες ανπτυξης και αποκατστασης της υποδοµς µεταφορν, οι
χρηµατοδοτσεις ανλ%αν σε 1,5 δισεκατοµµ$ριο και αφορο$σαν ργα σε σιδηροδροµικο$ς και οδικο$ς ξονες προτεραιτητας, λιµενικ ργα και επενδ$σεις σε
δ κτυα τηλεπικοινωνιν και κινητς τηλεφων ας.
Eπενδσεις συνολικο ψους 244 δισεκατοµµυρων
Aπ το 1993, η Tρπεζα χει εγκρ νει χρηµατοδοτσεις συνολικο$ $ψους 73 δισεκατοµµυρ ων για τα διευρωπαϊκ δ κτυα.
Tο συνολικ κστος των ργων που χρηµατοδτησε εκτιµται σε περ που
244 δισεκατοµµ$ρια.
Aπ τα εγκρι%ντα δνεια, χουν υπογραφε συµβσεις για 51 δισεκατοµµ$ρια. H
κατανοµ κατ τοµα στο σ$νολο της
περιδου δε χνει υπεροχ των δανε ων
για δ κτυα µεταφορν, τα οπο α αντιπροσωπε$ουν το 60 % του συνλου των χρηµατοδοτσεων, εν το 30 % αφορ

δ κτυα τηλεπικοινωνιν και το 10 %
ενεργειακ δ κτυα.
Mχρι σµερα χουν εγκρι%ε χρηµατοδοτσεις για 11 απ τα 14 ργα προτεραιτητας στον τοµα των µεταφορν και για 7 απ τα 10 ργα
προτεραιτητας στον τοµα της ενργειας (µεταξ$ λλων, για τη γραµµ
τρνων υψηλς ταχ$τητας TGV-Est και
το ολλανδικ τµµα της γραµµς
PBKAL το 2000).

Xρηµατοδοτσεις της ETEπ για διευρωπαϊκ δκτυα µεταφορ!ν και για οδικος
και σιδηροδροµικος ξονες στις µορες µε την $νωση χ!ρες 1993-2000
∆ιευρωπαϊκ δ κτυα (∆E∆)
προτεραιτητας
Tµµατα των ∆E∆ αυτν για τα οπο α χουν
εγκρι%ε  δη χορηγη%ε χρηµατοδοτσεις

O Mηχανισµς ∆ιαρρωµνης Xρηµατοδτησης

.λλα ργα υποδοµς και δ κτυα ευρωπαϊκο$
ενδιαφροντος που χουν χρηµατοδοτη%ε

H ETEπ, προκειµνου να µπορσει να
προσαρµσει το φσµα των χρηµατοδοτσεων της στις ανγκες ργων που
ενχουν υψηλ κ νδυνο και να συνεχ σει τις δραστηριτητες που αφορο$ν
τη χρηµατοδτηση ιδ ων κεφαλα ων 
την παροχ εγγυσεων για µεγλα
ργα υποδοµς, δηµιο$ργησε να
Mηχανισµ ∆ιαρ%ρωµνης Xρηµατοδτησης (M∆X), ο οπο ος, εφοδιασµνος µε να απ%εµα 750 εκατοµµυρ ων
για την επµενη τριετ α, χει σκοπ να
επιτρψει τη διενργεια πρξεων
συνολικο$ $ψους µεταξ$ 1,5 δισεκατοµµυρ ου και 2,5 δισεκατοµµυρ ων
και να προσφρει ευρ$ φσµα χρηµατοδοτικν προϊντων :

Oδικο και σιδηροδροµικο ξονες στην
κεντρικ και ανατολικ Eυρπη
Tµµατα των αξνων αυτν που
χουν χρηµατοδοτη%ε

Oδς/Σιδηρδροµος
Aερολιµνας
Στα%µς συνδυασµνων
µεταφορν

St. Petersburg

Helsinki
Oslo

Λιµνας

Tallinn

Stockholm

∆ιαχε ριση
εναριας κυκλοφορ ας

Moskva

Riga
Edinburgh
København

Belfast

Vilnius
Minsk

Dublin
Cork

• δνεια και εγγυσεις πρτης τξεως
που %α λαµβνουν υπψη τον κ νδυνο του ργου πριν απ την ολοκλρωσ του και κατ την αρχικ φση
εκµετλλευσς του,

Berlin
Amsterdam

London

Warszawa

Bruxelles

Kiyev
Praha

Luxembourg
Paris
Strasbourg

• εξαρτηµνα δνεια και εγγυσεις
αντερης τξης απ τα εξαρτηµνα
δνεια των µετχων,
• χρηµατοδοτσεις
mezannine,
συµπεριλαµβανοµνων χρεωστικν
τ τλων υψηλς απδοσης εκδιδµενων απ βιοµηχανικς επιχειρσεις
που βρ σκονται ε τε σε µεταβατικ
φση, χοντας ξεκινσει απ
µγε%ος MME, ε τε σε φση αναδιρ%ρωσης,

λαιαγορς. Oι σχετικς πρξεις %α διενεργο$νται κυρ ως στα κρτη µλη της
Eυρωπαϊκς νωσης, αλλ και σε τρ τες χρες.

Στχος του M∆X ε ναι να προσφρει
προστι%µενη αξ α σε ργα προτεραιτητας παρεµβα νοντας συµπληρωµατικ ως προς τις τρπεζες και τις κεφα-

München

Wien

Ljubljana

Lyon
Milano

Bratislava

Kishinev

Budapest

Odessa

Zagreb
Sarajevo

Bucuresti
Belgrade
Sofia

Porto
Skopje
Madrid
Lisboa

Barcelona

Roma

Tiranë

Istanbul
Thessaloniki

Athinai

• παργωγα προϊντα συνδεµενα µε
επενδυτικ σχδια.

σελ. 

∆ Ι Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ A ∆ I Κ Τ ΥΑ

Συνδριο µε %µα την ανπτυξη των διευρωπαϊκν
δικτ$ων µεταφορν - Στρασβο$ργο, 14 Φεβρουαρ ου 2001
Philippe Maystadt

Loyola De Palacio

Henning Christophersen

Kωνσταντ#νος Xατζηδ κης

Jaromir Schling

Ewald Nowotny

Eν η Eυρωπαϊκ Eπιτροπ εντε νει τις προσπ%εις της για τον κα%ορισµ της πολιτικς της νωσης στον τοµα των µεταφορν κατ την ερχµενη δεκαετ α, η ETEπ
συγκλεσε περ που 300 ειδµονες στον τοµα των µεταφορν απ τα κρτη µλη και
τις υποψφιες προς νταξη χρες, κα%ς και εκπροσπους του βιοµηχανικο$ και χρηµατοοικονοµικο$ τοµα και της κοινων ας των πολιτν, προκειµνου να διερευνσουν
τις προτεραιτητες και τους ενοποιητικο$ς ξονες που πρπει να διπουν µια ττοια
πολιτικ στην κλ µακα της διευρυµνης Eυρωπαϊκς νωσης.
Tις εργασ ες διη$%ηνε ο κ. Francis Mayer, Aντιπρεδρος της ETEπ, ο οπο ος συνψισε
τα διδγµατα που αντλ%ηκαν απ αυτς τις ανταλλαγς απψεων και γνσεων :
• H ανπτυξη των διευρωπαϊκν δικτ$ων µεταφορν %α παραµε νει µεταξ$ των κ$ριων
προτεραιοττων της νωσης και της ETEπ, στε να αποφευχ%ε η διαρκς εντεινµενη κατσταση συµφρησης των κ$ριων ευρωπαϊκν αξνων και να προετοιµαστε η
διε$ρυνση της νωσης.
• Xρειζεται να καταβλη%ο$ν ακµη σηµαντικς επενδυτικς προσπ%ειες, αλλ %α
πρπει να προσανατολιστο$ν ποιοτικ προς ργα τα οπο α, εκτς απ τη δηµιουργ α
νων αρτηριν, %α επιτρψουν την καλ$τερη δυνατ αξιοπο ηση των υφιστµενων
συνδσεων, µε στχο, κυρ ως, την εν σχυση του µεριδ ου αγορς των σιδηροδρµων
στη διακ νηση εµπορευµτων.
• Eπενδ$σεις πρπει επ σης να πραγµατοποιη%ο$ν για την ανπτυξη ευφυν συστηµτων µεταφορν, στε να βελτιω%ε η απδοση των οργανοδιοικητικν αλυσ δων. Oι
σ$νεδροι υποδχ%ηκαν µε ικανοπο ηση το γεγονς τι η Tρπεζα χει πλον τη δυναττητα, µσω της Πρωτοβουλ ας «Kαινοτοµ α 2000», να συµµετχει στη χρηµατοδτηση δραστηριοττων ρευνας και ανπτυξης στο σηµαντικ αυτ τοµα.
• Λγω του τερστιου γκου των επενδ$σεων που πρπει ακµη να πραγµατοποιη%ο$ν,
%α εξακολου%σει να απαιτε ται σηµαντικ συµµετοχ του ιδιωτικο$ τοµα στο πλα σιο δηµσιων-ιδιωτικν συµπρξεων, τις οπο ες η ETEπ ε ναι σε %ση να υποστηρ ξει
µε το ευρ$ φσµα των χρηµατοδοτικν της προϊντων και ιδ ως µσω του Mηχανισµο$
∆ιαρ%ρωµνης Xρηµατοδτησης που δηµιο$ργησε πρσφατα.
• Tα κρτη µλη, πως και οι οικονοµικο παργοντες του τοµα των µεταφορν πρπει
να συµπεριλβουν την περιβαλλοντικ δισταση στο στρατηγικ επ πεδο της ανλυσης και του κα%ορισµο$ των επενδυτικν προτεραιοττων τους. Aυτ σηµα νει, µεταξ$ λλων, τι στο µλλον %α πρπει να εφαρµζονται στους χρστες τλη τα οπο α %α
αντικατοπτρ ζουν το πραγµατικ κστος της µεταφορς, συµπεριλαµβανοµνων των
εξωτερικν στοιχε ων, που χουν σχση µε τις επιπτσεις στο περιβλλον, τη διατρηση της ασφλειας και την κατανλωση ενργειας.
O κ. Ewald Nowotny, Aντιπρεδρος της ETEπ υπε$%υνος για τις δραστηριτητες της
Tρπεζας στον τοµα των διευρωπαϊκν δικτ$ων, κλεισε τις εργασ ες του συνεδρ ου
υπογραµµ ζοντας ιδια τερα την ευ%$νη των δηµσιων αρχν. «O$τε οι επενδ$σεις του
ιδιωτικο$ τοµα ο$τε η χρση καινοτµων µορφν χρηµατοδτησης µπορο$ν να αντικαταστσουν το ρλο του ∆ηµοσ ου στον τοµα των ∆E∆. Ωστσο, η συµµετοχ του
ιδιωτικο$ τοµα παραµνει κα%οριστικ για την επ τευξη των προτεραιοττων της νωσης στο χρο αυτ. H ETEπ, απ µρους της, ε ναι αποφασισµνη να δρσει καταλυτικ για την προσλκυση των αναγκα ων προς το σκοπ αυτ πρων».
Oι εισηγσεις των οµιλητν στο Συνδριο της 14ης Φεβρουαρ ου 2001 περιχονται στην ιστοσελ δα της ETEπ
στο ∆ιαδ κτυο (www.eib.org).
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Eπενδ$σεις για το αν%ρπινο κεφλαιο
H ETEπ, επι%υµντας να υποστηρ ξει τους τοµε ς της παιδε ας και της υγε ας, που ε ναι πρωταρχικς
σηµασ ας για το µλλον της ευρωπαϊκς οικονοµ ας, χορηγε απ το 1997 χρηµατοδοτσεις για το
«αν%ρπινο κεφλαιο».
Aρχικ προσανατολισµνη προς τη χρηµατοδτηση ργων υποδοµς στους τοµε ς αυτο$ς, η δραστηριτητα της ETEπ διευρ$ν%ηκε στο πλα σιο της Πρωτοβουλ ας «Kαινοτοµ α 2000», η οπο α παρχει στην Tρπεζα τη δυναττητα να χορηγε ενισχ$σεις για την ιατρικ και επιστηµονικ ρευνα κα%ς και για τον
εµπλουτισµ του αν%ρπινου κεφαλα ου µσω του εξοπλισµο$ σχολε ων, κολεγ ων και πανεπιστηµ ων µε
συστµατα πληροφορικς, και της ανπτυξης κντρων κατρτισης στις τεχνολογ ες των πληροφοριν.
Tο 2000, οι χορηγσεις της ETEπ στους
τοµε ς της παιδε ας και της υγε ας
ανλ%αν συνολικ σε 1,2 δισεκατοµµ$ριο.
536 εκατοµµ$ρια χορηγ%ηκαν στον
τοµα της παιδε ας σε 6 χρες µλη
της νωσης, για πανεπιστηµιακ ιδρ$µατα και σχολε α.
Στον τοµα της υγε ας χορηγ%ηκαν
652 εκατοµµ$ρια, για τη χρηµατοδ-

τηση εργαστηρ ων ορρολογ ας στη
∆αν α και νοσηλευτικν ιδρυµτων
στην Iσπαν α και τη Γερµαν α.
Eπιπλον, µσω συνολικν δανε ων
που χορηγ%ηκαν σε περιφρειες 
φορε ς τοπικς αυτοδιο κησης, χρηµατοδοτ%ηκαν πολυρι%µα σχολικ
και νοσηλευτικ ιδρ$µατα µικρο$
µεγ%ους.
Περισστερο απ το 80 % των χρηµα-

τοδοτσεων αφορο$σε περιοχς ενισχυµενες στο πλα σιο της περιφερειακς ανπτυξης, επιτρποντας τσι
στους τοπικο$ς πλη%υσµο$ς να χουν
καλ$τερη πρσβαση σε υποδοµς
υγε ας και παιδε ας των οπο ων το
ποιοτικ επ πεδο ε ναι ανλογο µε
εκε νο που προσφρεται στις υπλοιπες περιοχς της Eυρωπαϊκς νωσης.

H ETEπ και η υποστριξη των συµπρξεων µεταξ$ του
δηµσιου και του ιδιωτικο$ τοµα
Tα κρτη µλη της νωσης, επιδικοντας να διατηρσουν υψηλο$ς ρυ%µο$ς επενδ$σεων,
αναζητο$ν µηχανισµο$ς χρηµατοδτησης µε σ$µπραξη µεταξ$ του δηµσιου και του ιδιωτικο$ τοµα, χι µνο για να ελγξουν τις δηµοσιονοµικς δαπνες, αλλ και για να αξιοποισουν τα πλεονεκτµατα απ το συνδυασµ της ειδικς τεχνογνωσ ας που κατχει καστος των δ$ο αυτν τοµων. H ETEπ δια%τει πλον σηµαντικ πε ρα στη
συγκρτηση ττοιων κοινοπραξιν.
Fδη εδ και πολλ χρνια, η ETEπ χει προσφρει πολ$ σηµαντικ υποστριξη σε συµπρξεις µεταξ$ του δηµσιου και του ιδιωτικο$ τοµα, για ργα
υποδοµς των µεταφορν. Mεταξ$ των σηµαντικτερων ργων που χει
χρηµατοδοτσει στο πλα σιο αυτ, περιλαµβνονται ο αερολιµνας των
A%ηνν, η σιδηροδροµικ ζε$ξη υψηλς ταχ$τητας Λονδ νο-Σραγγα της
Mγχης, η ζε$ξη του ρεσουν µεταξ$ ∆αν ας και Σουηδ ας, η σραγγα κτω
απ τον λβα στο Aµβο$ργο και πολυρι%µα τµµατα αυτοκινητοδρµων
στο Hνωµνο Bασ λειο και στη Γερµαν α.
H ETEπ δ νει επ σης υψηλ προτεραιτητα στη χρηµατοδτηση δηµσιωνιδιωτικν συµπρξεων για κοινωνικ ργα υποδοµς. Mεταξ$ λλων χει
συµβλει µε χρηµατοδοτσεις στην αποκατσταση και τον εκσυγχρονισµ
σχολε ων στο Hνωµνο Bασ λειο (Falkrik, Γλασκβη, Λ βερπουλ, Σφηλντ,
Kirklees), τον εκσυγχρονισµ και την ανακα νιση νοσοκοµε ων (Jena,
Nordhausen και Eisenberg) και την επκταση µιας σχολς µηχανολγων στη Γερµαν α.

σελ. 

ANΘPΩΠINO KEφAΛAIO

Πολ$πλευρη παρουσ α στις
κεφαλαιαγορς
Tο 2000 η ETEπ, αξιοποιντας τη %ση της ως του κυριτερου µη κρατικο$ δανειολπτη µε πιστοληπτικ ικαντητα «AAA» στον κσµο, δανε στηκε 29 δισεκατοµµρια. Oι
δανειοληπτικUς πρξεις που διενργησε, σε να περιβλλον αστ%ειας των αγορν,
αντικατοπτρ ζουν τις βασικς αρχς της δανειοληπτικς πολιτικς της : ενσχυση της
ρευσττητας των οµολγων της και µεωση του κστους δανεισµο. Για να το επιτ$χει
αυτ, η ETEπ προσπα%ε να εναρµον σει τις βασικς στρατηγικς αρχς της, λαµβνοντας υπψη την αυξανµενη παγκοσµιοπο ηση της κεφαλαιαγορς, και να ευ%υγραµµ σει µε τις καλ$τερες τραπεζικς πρακτικς τα συστµατ της που αφορο$ν τον
λεγχο και τη διαχε ριση των κινδ$νων. Tο κα%κον της να συµβλλει στην ανπτυξη
των αγορ!ν της Eυρωπαϊκς $νωσης, και ιδ ως της αγορς του ευρ, την ω%ε επ σης να εν%αρρ$νει το νοιγµα και την ανπτυξη των αγορν στις υπ νταξη χρες.
Tλος, χρη στην παρουσ α της στις περισστερες µη ευρωπαϊκς κεφαλαιαγορς, η
ETEπ εν σχυσε τη %ση της ως µεγλου δανειολπτη αναφορς, διευρ$νοντας
παρλληλα τη βοη των επενδυτν και των αντισυµβαλλοµνων της.
Για τη διακνηση των χρεογρφων της στην αγορ, η Tρπεζα δωσε µφαση στην
καινοτοµα και στην ποικιλα. Eξδωσε για πρτη φορ ηλεκτρονικ «e-οµλογα» σε
ευρ, λ ρες στερλ νες και δολρια HΠA, εν, προκειµνου να ενισχσει τη διαφνεια των συναλλαγ!ν της και τη ρευσττητα στη δευτερογεν αγορ, συνδευσε
τις εκδσεις οµολγων της µε µια εντατικ προσπ%εια ενηµρωσης της αγορς, σε
συνδυασµ µε µια επκταση των διευ%ετσεων µε τους παργοντες που διαµορφνουν την αγορ της λ ρας στερλ νας, ακολου%ντας παρµοια τακτικ µε αυτ που
χρησιµοποιε για το πργραµµα EARN. Eπιπλον, η Tρπεζα διε$ρυνε το φσµα των
ειδικ διαρρωµνων προϊντων της - τα οπο α συµβλλουν στη µε ωση του
κστους ντλησης κεφαλα ων - προκειµνου να ικανοποισει τις ανγκες των οµδων επενδυτν που επι%υµο$σαν να επενδ$σουν σε τ τλους υψηλς απδοσης. Σε
λα τα δνεια ειδικς διρ%ρωσης η Tρπεζα επιδεικν$ει ιδια τερη µριµνα για την
ανλυση και την αντιστ%µιση των κινδ$νων.
'πως και το 1999, το ευρ!, η λρα στερλνα και το δολριο HΠA αντιπροσπευαν
περισστερο απ το 90% του δανεισµο$ της ETEπ. Στα νοµ σµατα αυτ η ETEπ
δηµιο$ργησε οµολογιακ δνεια αναφορς κατ µκος των αντ στοιχων καµπυλν
απδοσης, ε τε µε την προ%ηση νων εκδσεων ε τε µε την τεχνικ της επανκδοσης.
Aν και το ευρ! αντιπροσπευε µικρτερο µερ διο απ ,τι το 1999, εξαιτ ας των
συν%ηκν της αγορς, παρµεινε ωστσο το κ$ριο νµισµα στις εκταµιε$σεις δανε ων χρη στο προϊν ανταλλαγν λλων νοµισµτων. H ETEπ ταν ο πρτος µη κρατικς εκδτης του οπο ου οι τ τλοι, κατ µκος ολκληρης της καµπ$λης αποδσεων, γιναν δεκτο στην πλατφρµα ηλεκτρονικν συναλλαγν MTS στη δευτερογεν
αγορ. Oι εκδσεις στο πλα σιο του προγρµµατος EARN χουν ηµε ροµην ες λξης
που κυµα νονται απ το 2003 ως το 2010, και το συνολικ υπλοιπ τους ανρχεται
σε 29 δισεκατοµµ$ρια.
Oι συναλλαγς σε λρες στερλνες, το κ$ριο νµισµα δανεισµο$ της Tρπεζας
ευνο%ηκαν απ µια εξαιρετικ δυναµικ στρατηγικ και εδρα ωσαν τη %ση της Tρπεζας ως µεγλου εκδτη αναφορς πλι στο βρετανικ ∆ηµσιο, χρη σε µια συµφων α µε ναν µιλο ενδιµεσων χρηµατοπιστωτικν ιδρυµτων. H καµπ$λη αποδσεων για τις εκδσεις αναφορς σε λ ρες στερλ νες εκτε νεται τρα απ το τρχον
τος ως το 2039.
Σε δολρια HΠA, στα οπο α αντλ%ηκαν λιγτεροι προι απ ,τι το 1999, η Tρπεζα
εξδωσε δ$ο οµολογιακ δνεια αναφορς και εκµεταλλε$τηκε τις ευνοϊκς
συν%κες της αγορς προβα νοντας σε επανεκδσεις κατ µκος λης της καµπ$λης
αποδσεων.
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∆ανειοληπτικς πρξεις που υπεγρφησαν το 2000 (ποσ σε εκατοµµρια Eυρ!)
EUR

DKK

GBP

GRD

SEK

Σ$νολο

CHF

CZK

HKD

JPY

NDK

PLN

TWD

USD

ZAR Σ$νολο ΣYNOΛO

EE
Πριν απ τις

6 607

ανταλλαγς

22,8%

Mετ τις

12 366

ανταλλαγς

42,6%

0 14 352
0,0%

49,5%

108 11 105
0,4%

38,2%

εκτς EE

0

0

20 959

641

111

524

182

0

93

390

5 975

126

0,0%

0,0%

72,3%

2,2%

0,4%

1,8%

0,6%

0,0%

0,3%

1,3%

20,6%

0,4%

0

185

23 764

641

139

0

363

78

51

0

3 891

110

0,0%

0,6%

81,8%

2,2%

0,5%

0,0%

1,2%

0,3%

0,2%

0,0%

13,4%

0,4%

8 042

29 002

27,7% 100,0%
5 273

29 038

18,2% 100,0%

Στις χρες της Kεντρικς και Aνατολικς Eυρπης, η Tρπεζα εξδωσε τα πρτα της δνεια σε ζλτυ Πολων ας (PLN) στην ευρωαγορ, α$ξησε σε 50 δισεκατοµµ$ρια το πργραµµ της για την κδοση χρεογρφων σε
φριντ Oυγγαρ ας (HUF) και δανε στηκε τσεχικς κορνες (CZK) απ την εγχρια αγορ. Eπιπλον, η Tρπεζα
ανπτυξε ιδια τερα ντονη δραστηριτητα στις αγορς της Nτιας Aφρικς, της Aσ ας και του Eιρηνικο$.
Tο συνολικ ψος των δανειοληπτικ!ν
πρξεων που υπεγρφησαν, πριν απ
τις πρξεις ανταλλαγς, ανλ%ε σε
29 002 εκατοµµ$ρια, ποσ ελαφρς
καττερο σε σχση µε το 1999 (29 295
εκατοµµ$ρια, εκ των οπο ων 961 εκατοµµ$ρια υπεγρφησαν στο πλα σιο
της προσφορς ανταλλαγς χρεογρφων ναντι τ τλων σε ευρ), εν οι
συνολικο προι που συγκεντρ%ηκαν
ταν αυξηµνοι κατ 2% (28 334 εκατοµµ$ρια το 1999). Tο ποσοστ που
συγκεντρ%ηκε σε νοµ σµατα της
Eυρωπαϊκς νωσης ανλ%ε στο 72%
(68% το 1999). H Tρπεζα δανε στηκε
συνολικ πρους σε 10 διαφορετικ
νοµ σµατα (16 το 1999) µσω 136
συναλλαγν.
Mετ τις πρξεις ανταλλαγς συγκεντρ!ηκαν προι συνολικο$ $ψους
29 038 εκατοµµυρ ων σε 11 νοµ σµατα
(28 355 εκατοµµ$ρια το 1999). H προσφυγ της Tρπεζας στις αγορς πρξεων ανταλλαγς, που απφερε συνολικ 24 197 εκατοµµ$ρια (πριν απ τις
αναστροφς στα%ερο$ προς κυµαινµενο επιτκιο), παρµεινε υψηλ (83%
των αντλη%ντων πρων ναντι 87%
και 24 581 εκατοµµυρ ων το 1999). H

Tρπεζα προσφυγε στις πρξεις
ανταλλαγς για να ανταποκρι%ε στις
απαιτσεις δανειοληπτν της σον
αφορ τα νοµ σµατα και τα επιτκια,
για να καλ$ψει ανγκες διαχε ρισης
των δια%εσ µων της και για να µετατρψει ειδικ διαρ%ρωµνες εκδσεις
σε απλ προϊντα, κυρ ως κυµαινµενου επιτοκ ου.
Eπ του συνλου των αντλη%ντων
πρων, οι προι κυµαινµενου επιτοκου (24 006 εκατοµµ$ρια, ναντι
21 850 εκατοµµυρ ων το 1999) αντιπροσπευαν το 83% εν οι προι
στα%ερο$ επιτοκ ου µει%ηκαν απ
6 506 εκατοµµ$ρια το 1999 σε 5 032
εκατοµµ$ρια. H µση διρκεια των
δανεων επιµηκ$ν%ηκε στα 12,5 τη
(ναντι 10,1 ετν το 1999), εν οι επιµρους διρκειες κυµα νονται απ 2
ως 40 τη. Γενικ, οι µακρς διρκειες εφαρµστηκαν κυρ ως στις πρξεις
σε λ ρες Aγγλ ας.

∆ραστηριτητα στις αγορς
Σε σχση µε το συνολικ γκο των
εκδσεων που πραγµατοπο ησαν οι
υπερε%νικο οργανισµο , η Tρπεζα
παρµεινε ο κ$ριος εκδτης τ τλων σε
ευρ. 'πως η ETEπ, ολκληρος ο
υπερε%νικς και κρατικς τοµας υπστη µια πτση στις εκδσεις σε ευρ
το 2000, για δε$τερη συνεχ χρονι,
διτι λλες αγορς, πως π.χ. της
λ ρας στερλ νας και του δολαρ ου
HΠA, αποτλεσαν πηγς ντλησης
κεφαλα ων πιο ελκυστικς απ την
ποψη του κστους. Aπ τη σκοπι
των επενδυτν η εισαγωγ του ευρ
ταν επιτυχ α, διτι δηµιο$ργησε µια
τερστια δεξαµεν ενεργητικο$ και
επιπλον διε$ρυνε σηµαντικ το
φσµα των δανειζοµνων που ανταγων ζονται για να αντλσουν κεφλαια µε
ευνοϊκο$ς ρους.

Στο πλα σιο της διαχε ρισης του χρους της, η Tρπεζα προβη σε εξοφλσεις χρεογρφων πριν απ τη λξη
τους και σε επαναγορς, συνολικο$
$ψους 828 εκατοµµυρ ων.

σελ. 
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Yπλοιπο των εκδσεων EARN
στις 31 ∆εκεµβρου 2000
Tοκοµερ διο Hµεροµην α
%

Ποσ

λξης (εκατοµµ$ρια
ευρ)

4,500
5,250
3,875
4,875
5,750
5,000
4,000
5,625

15.02.2003
15.04.2004
15.04.2005
15.04.2006
15.02.2007
15.04.2008
15.04.2009
15.10.2010

3
6
2
2
2
5
4
3

360
100
000
000
578
082
538
000

28 658

Eυρ! : 6 607 εκατοµµρια EUR πριν απ
τις πρξεις ανταλλαγς/12 366 εκατοµµρια µετ τις πρξεις ανταλλαγς
- EARN - εκδσεις αναφορς : 5 681 εκατοµµ$ρια πριν και µετ τις πρξεις ανταλλαγς
H Tρπεζα, αφο$ εξδωσε µια σειρ δανε ων µεσα ου µεγ%ους, συνολικο$ $ψους
2 181 εκατοµµυρ ων, εξακολο$%ησε να
βελτινει το κστος και να ενισχ$ει τη
ρευσττητα παλαιτερων εκδσεων, προβα νοντας σε δ$ο επανεκδσεις συνολικο$
$ψους 500 εκατοµµυρ ων. Eντεινε επ σης
τις προσπ%εις της για προ%ηση των
τ τλων της στην αγορ, στε να επιτ$χει
στο τλος του τους το απαιτο$µενο επ πεδο µακροπρ%εσµης ρευσττητας. Στο
πλα σιο του προγρµµατος EARN, η µεγαλ$τερη κδοση που πραγµατοπο ησε η
ETEπ ε χε $ψος 3 δισεκατοµµυρ ων, µε
λξη τη σηµαντικ ηµεροµην α 2010.
Προς το τλος του 2000, η Tρπεζα εξδωσε 8 δνεια αναφορς σε τακτ διαστµατα κατ µκος της καµπ$λης αποδσεων µεταξ$ 2003 και 2010. Oι εκδσεις
αυτς, συνολικο$ $ψους 29 δισεκατοµµυρ ων, καλ$πτονται απ αυστηρς συµφων ες σον αφορ τη διακ νησ τους στην
αγορ, οι οπο ες ενισχ$ουν τη ρευσττητα των τ τλων και τους κα%ιστο$ν καλ$τερα γνωστο$ς στους επενδυτς. H νοµικ
και τεχνικ υποδοµ βελτι%ηκε σηµαντικ για την κδοση οµολογιακν δανε ων
αναφορς, την αντιστ%µιση των κινδ$νων και τη διακ νηση των οµολγων στη
δευτερογεν αγορ.
H πρτη συναλλαγ του τους σε ευρ
γινε εν µρει µε χρση ηλεκτρονικν
µσων, πργµα που σµερα αποτελε
συν%η πρακτικ για τις κ$ριες εκδσεις
της ETEπ στην πρωτογεν αγορ. Tο
δνειο EARN 2004 γινε δεκτ στην πλατφρµα συναλλαγν Euro-MTS, εν επτ
ακµη δνεια EARN εισχ%ησαν στο
Yπερε%νικ MTS, να λλο τµµα του
δικτ$ου MTS. Kατ’ αυτ τον τρπο, η Tρπεζα κατστη ο πρτος µη κρατικς εκδτης που χει τη δυναττητα ηλεκτρονικν
συναλλαγν σε λο το µκος της καµπ$-
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λης αποδσεν της. Oι διαχειριστς τ τλων της ETEπ µπορο$ν τρα να ανταλλσσουν οµλογα µσω του συστµατος
MTS, ανεξαρττως του τπου που βρ σκονται και των διαφορν στους κανονισµο$ς. Mε τον τρπο αυτ δηµιουργ%ηκε µια εµβρυακ πανευρωπαϊκ
ηλεκτρονικ αγορ.
- (λλες συναλλαγς σε ευρ! : 926 εκατοµµ$ρια πριν και µετ τις πρξεις ανταλλαγς
Προκειµνου να ικανοποισει τη ζτηση
των ευρωπα ων επενδυτν για προϊντα
µε υψηλ απδοση, η ETEπ εξδωσε µε
σ$νεση µια σειρ τ τλων µε πολ$πλοκη
διρ%ρωση, πως π.χ. χρεγραφα µε δε κτη τιµν χρηµατιστηρ ου αξιν. να νο
προϊν, που εκδ%ηκε απ κοινο$ µε µια
ασφαλιστικ εταιρε α, συνδεε να οµολογιακ δνειο µε να ασφαλιστριο ζως
και απευ%υνταν σε επενδυτς που επιδ ωκαν να δηµιουργσουν να ιδιωτικ
σ$στηµα κοινωνικς ασφλισης.
Λρα στερλνα
GBP : 8 730 εκατοµµρια πριν απ τις
πρξεις ανταλλαγς/ 6 757 εκατοµµρια
µετ τις πρξεις ανταλλαγς
H αγορ της GBP παρµεινε στα%ερ πηγ
ντλησης κεφαλα ων για πρξεις αρµπιτρζ, ιδ ως για τους εκδτες µε πιστοληπτικ ικαντητα «AAA» και τα χρηµατοπιστωτικ ιδρ$µατα. H ETEπ επτυχε να
δηµιουργσει µεγλα οµολογιακ δνεια
αναφορς µε υψηλ ρευσττητα, εφµιλλα των τ τλων του βρετανικο$ ∆ηµοσ ου
(«Gilts») και εδρα ωσε τη %ση της ως επ λεκτου εκδτη.
Στο πλα σιο της δανειοληπτικς στρατηγικς της στην αγορ της στερλ νας, η Tρπεζα, µσω µιας συµφων ας που συνψε
µε να µιλο µεσολαβο$ντων χρηµατοπιστωτικν φορων, εφρµοσε για τους τ τλους της µια πολιτικ τιµολγησης που
αποσκοπο$σε στην επ τευξη υψηλς διαφνειας και συνοχς, και εισγαγε µτρα
για την α$ξηση της ρευσττητας των οµολγων της σε GBP στη δευτερογεν
αγορ.

Tο ανεξφλητο υπλοιπο του δανεισµο$ της ETEπ σε λ ρες στερλ νες
αυξ%ηκε, απ 18 δισεκατοµµ$ρια το
1999 σε 27 δισεκατοµµ$ρια το 2000.
Aπ το ποσ αυτ, 20 δισεκατοµµ$ρια
αφορο$ν εκδσεις αναφορς κατ
µκος της καµπ$λης αποδσεων
(παλαιτερες εκδσεις µε ηµεροµην ες
λξης το 2009, 2014, 2021 και 2028 και
τσσερις νες εκδσεις µε λξη το
2011, 2025, 2032 και 2020, εκ των οπο ων η τελευτα α ταν συνδεδεµνη µε
το δε κτη τιµν λιανικς). H στρατηγικ
της Tρπεζας συµπληρ%ηκε µε την
πραγµατοπο ηση της πρτης ηλεκτρονικς κδοσης οµολγων σε στερλ νες
και της πρτης κδοσης οµολγων
ETEπ συνδεδεµνων µε τον πλη%ωρισµ. Στη δευτερογεν αγορ των οµολγων αναφορς της ETEπ, ο µιλος
των µεσολαβο$ντων χρηµατοπιστωτικν φορων πραγµατοπο ησε συναλλαγς συνολικο$ $ψους 40 δισεκατοµµυρ ων GBP, ποσ πολ$ εντυπωσιακ
σε σχση µε το µσο γκο που
εκδ%ηκε κατ τη διρκεια του τους.
H υψηλ ρευσττητα που προκυψε,
αποτελε σηµαντικ κ νητρο για τους
διφορους οργανισµο$ς, στε να
επενδ$σουν σε τ τλους της ETEπ.
Περ που το να τταρτο των κεφαλα ων που συγκεντρ%ηκαν σε στερλ νες,
ανταλλχ%ηκαν µε λλα νοµ σµατα.
∆ολριο HΠA
USD : 5 603 εκατοµµρια πριν απ τις
πρξεις ανταλλαγς/3 734 εκατοµµρια µετ τις πρξεις ανταλλαγς
Mια αρχικ συναλλαγ, $ψους 1 δισεκατοµµυρ ου και τριετο$ς διρκειας,
πραγµατοποι%ηκε τον Iανουριο. H
Tρπεζα εκµεταλλε$τηκε τις ευνοϊκς
συν%κες στην ευρωαγορ του δολαρ ου για να προβε σε επανεκδσεις
δκα υφιστµενων δανε ων αναφορς,
για ποσ που κυµα νονταν απ 100 ως
250 εκατοµµ$ρια USD και µε διρκειες
2, 3, 5, 7, 8 και 9 ετν. Oι συναλλαγς
αυτς, οι οπο ες διεξχ%ησαν εξαιρετι-

κ οµαλ κα%ς οι επανεκδσεις ε χαν
προτοπο%ετη%ε σε %εσµικο$ς επενδυτς, συνβαλαν στην εν σχυση της ρευσττητας της αγορς. Tον Iο$νιο, η
Tρπεζα εξδωσε να νο δνειο αναφορς, $ψους 1 δισεκατοµµυρ ου και
πενταετο$ς διρκειας, το οπο ο προσφρ%ηκε στους επενδυτς µσω του
∆ιαδικτ$ου, και συγκεκριµνα µσω
των ιστοσελ δων των κ$ριων αναδχων.
Kατ τη διρκεια του τους εκδ%ηκαν
επ σης δ$ο δνεια σε USD, τα οπο α
απευ%$νονταν στους Iπωνες λιανικο$ς επενδυτς, διευρ$νοντας τσι
περαιτρω τη βση επενδυτν της
ETEπ.
(λλες ευρωπαϊκς αγορς
Tα σκανδιναβικ νοµσµατα - κορνες
∆αν ας (DKK), Σουηδ ας (SEK) και Nορβηγ ας (NOK) - συγκεντρ%ηκαν µσω
πρξεων ανταλλαγς, πργµα που
επτρεψε εκταµιε$σεις µεσα συνδεδεµνες µε την ντληση των σχετικν
κεφαλα ων (back-to-back) στο νµισµα
που ζητο$σαν οι τοπικο πελτες της
Tρπεζας. 'σον αφορ το ελβετικ
φργκο (CHF), η δραστηριτητα της
ETEπ επικεντρ%ηκε στην αναχρηµατοδτηση οµολογιακν εκδσεων που
πλησ αζαν στη λξη τους.
Aναδυµενες αγορς των χωρ!ν της
Kεντρικς και Aνατολικς Eυρ!πης
- χοντας δη συνοµολογσει να
πργραµµα κδοσης χρεογρφων σε
φριντ Oυγγαρ ας (HUF) - το οπο ο
αυξ%ηκε σε 50 δισεκατοµµ$ρια - κι
να λλο σε τσεχικς κορνες (CZK)
στις αντ στοιχες εγχριες αγορς, η
ETEπ δηµιο$ργησε να ανλογο πργραµµα στην Πολων α, για το ζλτυ
(PLN), το οπο ο %α της επιτρψει να
ε ναι παρο$σα στην πολωνικ αγορ το
2001 και να συµβλει τσι στην ανπτυξη των εγχριων αγορν στις υπ
νταξη χρες. Tο 2000, η Tρπεζα
ντλησε για πρτη κεφλαια σε ζλτυ
Πολων ας απ την ευρωαγορ, πργµα

που της επτρεψε να πραγµατοποισει
αντικριστς (back-to-back) εκταµιε$σεις σε πελτες στην Πολων α που
ζητο$σαν κεφλαια µακρς διρκειας.
- Στην εγχρια αγορ της τσεχικς
κορνας η ETEπ εξδωσε δ$ο οµολογιακ δνεια. Tο να απ αυτ - µια
15ετς κδοση αναφορς - της επτρεψε για µια ακµη φορ να επιµηκ$νει την καµπ$λη αποδσεων για την
τσεχικ κορνα. Tα κεφλαια που
συγκεντρ%ηκαν, κρατ%ηκαν στα
δια%σιµα της Tρπεζας, προτο$ εκταµιευ%ο$ν σε Tσχους δανειολπτες. H
Tρπεζα ε χε επ σης ενεργ παρουσ α
στην ευρωαγορ του νοµ σµατος
αυτο$.
Aγορς της Nτιας Aφρικς, της
Aσας και του Eιρηνικο
'σον αφορ το ραντ, το κ$ριο γεγονς κατ το 2000 ταν η δηµιουργ α
δια%εσ µων στο νµισµα αυτ και η
συγκντρωση 800 εκατοµµυρ ων µε
εξαιρετικ ευνοϊκο$ς ρους. Σε γιεν
Iαπων ας (JPY) η Tρπεζα επτυχε,
µσω ειδικ διαρ%ρωµνων συναλλαγν, να αντλσει πρους µε πολ$
ελκυστικ κστος µετ απ πρξεις
ανταλλαγς και να ενισχ$σει το γητρ της στην αγορ του νοµ σµατος
αυτο$. Στην αγορ του δολαρ ου
Xονγκ-Kονγκ (HKD), η ETEπ επιβεβα ωσε τη %ση της ως εκδτη αναφορς
καλ$πτοντας να ευρ$ φσµα ηµεροµηνιν λξης κατ µκος της καµπ$λης αποδσεων, µε 3ετε ς, 5ετε ς και
10ετε ς εκδσεις. Στην αγορ του
δολαρ ου Tαϊβν (TWD) η δανειοληπτικ δραστηριτητα της Tρπεζας
φτασε πρυσι σε επ πεδα ρεκρ,
παρ την ντονη αστ%εια που
παρουσ ασε η αγορ αυτ. Oι προι,
που συγκεντρ%ηκαν, µε ελκυστικο$ς
ρους, στα δ$ο αυτ νοµ σµατα
ανταλλχ%ηκαν ναντι δολαρ ων HΠA
και ευρ.
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Aποτελεσµατικς ενδι µεσος
χρηµατοδοτικς φορ ας

Συνεργασ α µε την τραπεζικ
κοιντητα
H ETEπ διατηρε στεν συνεργασ α µε τον τραπεζικ τοµα, τσο για τις δραστηριτητς της στις
κεφαλαιαγορς σο και για τη χοργηση δανε ων. H συνεργασ α αυτ ε ναι απαρα τητη προκειµνου η
ETEπ :
• να συµβλλει στη χρηµατοδτηση σηµαντικο$ αρι%µο$ µεµονωµνων σχεδ ων επενδ$σεων µεγλης
κλ µακας προσφε$γοντας, στις κατλληλες περιπτσεις, στην τραπεζικ διαµεσολβηση,
• να µπορε να εξασφαλ ζει κατλληλες εγγυσεις για τη χρηµατοδτηση µεµονωµνων επενδυτικν
σχεδ ων του ιδιωτικο$ τοµα, δεδοµνου τι το 1/3 των εγγυσεων που προσφρονται στην ETEπ
προρχονται απ τρπεζες  λλα πιστωτικ ιδρ$µατα,
• να µπορε , χρη στην πε ρα που δια%τει στην αξιολγηση επενδυτικν σχεδ ων τα οπο α απαιτο$ν
µακροπρ%εσµες χρηµατοδοτσεις, να ασκε τον καταλυτικ ρλο της για τη συγκρτηση ε$ρωστων
χρηµατοδοτικν σχηµτων, που επιτρπουν τη χρηµατοδτηση των επενδ$σεων µε τους καλ$τερους δυνατο$ς ρους σον αφορ τα επιτκια και τη διρκεια,
• να συµβλλει, µσω της χοργησης συνολικν δανε ων στον τραπεζικ τοµα, στη βελτ ωση του
οικονοµικο$ περιβλλοντος των µικροµεσα ων επιχειρσεων και των φορων που πραγµατοποιο$ν
ργα υποδοµς µικρο$  µεσα ου µεγ%ους.
Oι χρηµατοδοτσεις που χορηγο$νται
σε συνεργασ α µε την τραπεζικ κοιντητα αφορο$ν, κυρ ως, τα συνολικ
δνεια. Πρκειται για να µηχανισµ
µµεσης και αποκεντρωµνης χρηµατοδτησης των επενδ$σεων µικρο$
και µεσα ου µεγ%ους, ο οπο ος δηµιουργ%ηκε για µπορσει η ETEπ να
προσεγγ σει τις ανγκες των µικροµεσα ων επιχειρσεων (MME) και των
φορων τοπικς αυτοδιο κησης, που
δεν µπορε , για λγους αποτελεσµατικτητας, να χρηµατοδοτε µεσα. Tα
συνολικ δνεια, τα οπο α ανταποκρ νονται σε µ α πραγµατικ ανγκη και
διοχετε$ονται σµερα µσω ενς
δικτ$ου 180 περ που τραπεζν ετα ρων της ETEπ (των οπο ων περισστερο απ το 1/3 χει προσχωρσει στο
σ$στηµα µσα στην τελευτα α τριετ α)
χουν ακολου%σει στα%ερ ανοδικ
πορε α και το 2000 αντιπροσπευαν το

40% της δραστηριτητας της Tρπεζας
στο εσωτερικ της Eυρωπαϊκς νωσης. Tα δνεια αυτ επιτρπουν κ%ε
χρνο τη χρηµατοδτηση δεκδων
χιλιδων MME και οργανισµν τοπικς
αυτοδιο κησης.
Aπ το 1997 η ETEπ δραστηριοποιε ται
επ σης, σε στεν συνεργασ α µε την
τραπεζικ κοιντητα, για την ανπτυξη
δοµν παροχς επιχειρηµατικν
κεφαλα ων στο σ$νολο της νωσης, µε
στχο την εν σχυση των ιδ ων κεφαλα ων των MME που εφαρµζουν καινοτοµ ες  υψηλ τεχνολογ α. 2στερα
απ τη µεταρρ$%µιση του Eυρωπαϊκο$
Tαµε ου Eπενδ$σεων, το χαρτοφυλκιο πρξεων αυτο$ του ε δους µεταφρ%ηκε στο Tαµε ο.

διµερε ς χρηµατοπιστωτικο$ς οργανισµο$ς κα%ς και κοινοτικ ργανα,
χρησιµοποιντας πρους απ τον προϋπολογισµ της Eυρωπαϊκς νωσης 
των κρατν µελν.
Προκειµνου να επιτυγχνεται, ανλογα µε την εκστοτε επνδυση, η µεγαλ$τερη δυνατ συνεργ α µεταξ$ των
δια%σιµων πρων, η ETEπ %α εξακολου%σει να συνεργζεται µε τα ιδρ$µατα αυτ, στε να προω%ο$νται τα
πιο αποτελεσµατικ χρηµατοδοτικ
σχµατα, να διασφαλ ζεται ο καταµερισµς των κινδ$νων και να ενισχ$ονται
ο συντονισµς και η συµπληρωµατικτητα µεταξ$ των διαφρων χρηµατοδοτικν φορων.

Στις τρ τες χρες η ETEπ συνεργζεται επ σης µε εµπορικς, ε%νικς και
ευρωπαϊκς τρπεζες, πολυµερε ς και
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Eτα ρος των κοινοτικν οργνων
'λο και συχντερα, το Eυρωπαϊκ Συµβολιο προσφε$γει στον 'µιλο ETEπ για
την ταχε α υλοπο ηση των βασικν στχων που %τει, σον αφορ την οικονοµικ πολιτικ. Aυτ συνβη και µε το
Eυρωπαϊκ Συµβο$λιο της Λισσαβνας
(Mρτιος 2000), στη συνχεια του οπο ου
η ETEπ δηµιο$ργησε την «Πρωτοβουλ α
Kαινοτοµ α 2000».
H σηµαντικ συµβολ της Tρπεζας στην
εφαρµογ των βασικν πολιτικν της
Eυρωπαϊκς νωσης χει παρλληλα οδηγσει στην ανπτυξη διαρκς στεντερων
σχσεων µε το Eυρωπαϊκ Kοινοβολιο
και %ησε το Kοινοβο$λιο να συνυπολογ ζει τη συνεισφορ της ETEπ ταν αξιολογε το βα%µ επ τευξης των στχων της
νωσης. Tο Φεβρουριο 2001, σηµαντικ
εξλιξη σε %εσµικ επ πεδο αποτλεσε η
γκριση της πρτης κοινοβουλευτικς
κ%εσης σχετικ µε την παρακολο$%ηση
των δραστηριοττων της ETEπ, µε την
ευκαιρ α της οπο ας ο Πρεδρος της Tρπεζας απευ%$ν%ηκε στην ολοµλεια του
Eυρωπαϊκο$ Kοινοβουλ ου.
∆ιαρκς στεντερη συνεργασ α αναπτ$σσεται επ σης µε την Eπιτροπ, σε λους
τους τοµε ς που καλ$πτει η Tρπεζα.
Παραδε γµατος χρη, τα δ$ο ργανα υπγραψαν συµφων α συνεργασ ας µε σκοπ

την α$ξηση της συµπληρωµατικτητας
µεταξ$ των δραστηριοττων της Tρπεζας
και των παρεµβσεων µε πρους του κοινοτικο$ προϋπολογισµο$, στο πλα σιο των
διαρ%ρωτικν δρσεων και της προετοιµασ ας της διε$ρυνσης κατ την περ οδο
2000-2006.
Στις τρ τες χρες, η ETEπ συνεργζεται
επ σης µε τους πολυµερες  διµερες
χρηµατοπιστωτικος οργανισµος και µε
τα ργανα της Eυρωπαϊκς νωσης, στε
να προω%ο$νται τα πλον αποτελεσµατικ χρηµατοδοτικ σχµατα και να διασφαλ ζεται η µεγαλ$τερη δυνατ συµπληρωµατικτητα µεταξ$ των δραστηριοττων
των διαφρων ετα ρων.
H Tρπεζα µοιρζεται µε το σ$νολο των
οργνων της Eυρωπαϊκς νωσης τη
µριµνα για προστασ α των οικονοµικν
συµφερντων της νωσης. Στη βση
αυτ, οι δραστηριτητες της ETEπ που
διεξγονται µε πρους προερχµενους
απ τον κοινοτικ προϋπολογισµ, ελγχονται απ το Eυρωπαϊκ Eλεγκτικ Συνδριο. Mε το διο πνε$µα, η Tρπεζα λαβε
µ α εσωτερικ απφαση µε στχο να επιτρψει στην Eυρωπαϊκ Yπηρεσα Kαταπολµησης της Aπτης να εκπληρσει
την αποστολ της σον αφορ τις δραστηριτητες της ETEπ.

Ποικιλ α προσφερµενων
προϊντων
H ETEπ, επι%υµντας να προσφρει
στους πελτες της τις καλ$τερες δυνατς
πηγς χρηµατοδτησης και να συµβαδ ζει
µε τις εξελ ξεις της αγορς, εξακολου%ε
να διευρ$νει και να εκσυγχρον ζει το
φσµα των χρηµατοδοτικν της προϊντων.
Eκτς απ τα µεσοπρ%εσµα και µακροπρ%εσµα δνεια, τα συνολικ δνεια και
τα επιχειρηµατικ κεφλαια, ο 'µιλος
ETEπ προσφρει, µσω του Mηχανισµο$
∆ιαρ%ρωµνης Xρηµατοδτησης (M∆X),
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µ α πλρη σειρ προϊντων για τη χρηµατοδτηση επιχειρσεων και επενδυτικν
σχεδ ων.
Eπιπλον, χρη στη συγκντρωση των
δραστηριοττων επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου και των εγγυσεων υπρ των
µικροµεσα ων
επιχειρσεων
(MME)
στους κλπους του Eυρωπαϊκο$ Tαµε ου
Eπενδ$σεων, ο 'µιλος ETEπ ε ναι σε
%ση να ανταποκρ νεται σε λες τις ανγκες χρηµατοδτησης των MME.

∆ιοικητικ διρ%ρωση
Tο Συµβολιο των ∆ιοικητ!ν της ETEπ
αποτελε ται απ υπουργο$ς, τους
οπο ους ορ ζουν τα κρτη µλη
(συν%ως τους Yπουργο$ς Oικονοµικν). Xαρσσει τις κατευ%$νσεις της
πιστωτικς πολιτικς της Tρπεζας,
εγκρ νει τους ετσιους λογαριασµο$ς
και τον ισολογισµ της, και αποφασ ζει
για τη συµµετοχ της Tρπεζας σε
χρηµατοδοτσεις εκτς Eυρωπαϊκς
νωσης και για τις αυξσεις του κεφαλα ου της. ∆ιορ ζει τα µλη του ∆ιοικητικο$ Συµβουλ ου, της ∆ιευ%$νουσας
Eπιτροπς και της Eλεγκτικς Eπιτροπς.
Tο ∆ιοικητικ Συµβολιο διασφαλ ζει
τι η διαχε ριση της Tρπεζας ασκε ται
σ$µφωνα µε τις διατξεις της
Συν%κης και του Kαταστατικο$, και
µε τις γενικς οδηγ ες που διατυπνει
το Συµβο$λιο των ∆ιοικητν, και χει
αποκλειστικ αρµοδιτητα να αποφασ ζει για τη λψη και τη χοργηση
δανε ων και εγγυσεων. Tα µλη του
διορ ζονται απ το Συµβο$λιο των
∆ιοικητν για %ητε α πντε ετν (ανανεσιµη), βσει πρτασης των κρατν
µελν, και ευ%$νονται µνον ναντι

της Tρπεζας. Tο ∆ιοικητικ Συµβο$λιο
αποτελε ται απ 25 τακτικ µλη και 13
αναπληρωτς, εκ των οπο ων 24 και 12,
αντ στοιχα, προτε νονται απ τα
κρτη µλη. να τακτικ µλος και
νας αναπληρωτς προτε νονται απ
την Eυρωπαϊκ Eπιτροπ.
H ∆ιευνουσα Eπιτροπ ε ναι το συλλογικ εκτελεστικ ργανο, του οπο ου τα µλη απασχολο$νται πλρως
στην Tρπεζα. Yπ την εποπτε α του
Προδρου της ETEπ και υπ τον λεγχο του ∆ιοικητικο$ Συµβουλ ου, η
∆ιευ%$νουσα Eπιτροπ διαχειρ ζεται
τις τρχουσες υπο%σεις της Tρπεζας, προετοιµζει τις αποφσεις του
∆ιοικητικο$ Συµβουλ ου και διασφαλ ζει την εκτλεσ τους. O Πρεδρος
της Tρπεζας , σε περ πτωση απουσ ας του, νας απ τους Aντιπροδρους προεδρε$ει των συνεδρισεων
του ∆ιοικητικο$ Συµβουλ ου. Tα µλη
της ∆ιευ%$νουσας Eπιτροπς ευ%$νονται µνον ναντι της Tρπεζας. ∆ιορ ζονται απ το Συµβο$λιο των ∆ιοικητν, βσει πρτασης του ∆ιοικητικο$
Συµβουλ ου, για %ητε α 6 ετν.

Tο ∆ιοικητικ Συµβολιο
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Philippe MAYSTADT
Πρεδρος της ETEπ και του
∆ιοικητικο$ Συµβουλ ου της

Massimo PONZELLINI
Aντιπρεδρος

Wolfgang ROTH
Aντιπρεδρος

Ewald NOWOTNY
Aντιπρεδρος

H ∆ιευνουσα
Eπιτροπ
Tο συλλογικ ργανο
διο#κησης της Tρ πεζας και η κατανοµ των
αρµοδιοττων παρακολο'ησης των δραστηριοττων µεταξ των
µελν του

- Xορηγσεις στη Γερµαν α
και στις υποψφιες προς
νταξη χρες της Kεντρικς Eυρπης
- Πληροφρηση και Eπικοινων α
- Yποδιοικητς της ETAA

- Σχσεις µε το Kοινοβο$λιο
- Θεσµικ %µατα
- Xρηµατοοικονοµικς
λεγχος
- Aν%ρπινο δυναµικ
- Προϋπολογισµς
- Πρεδρος του ∆ιοικητικο$
Συµβουλ ου του ETAE
- ∆ιοικητς της ETAA

Francis MAYER
Aντιπρεδρος

- Xορηγσεις στην Iταλ α,
Eλλδα, K$προ και Mλτα
- Πιστωτικο κ νδυνοι και
διαχε ριση των χρηµατοδοτσεων
- Λογιστικ και λεγχος των
χρηµατοπιστωτικν κινδ$νων
- Mλος του ∆ιοικητικο$
Συµβουλ ου του ETAE
- ∆ραστηριτητες υπρ των
µικροµεσα ων επιχειρσεων

- Xορηγσεις στην Aυστρ α,
Σουηδ α, Φινλανδ α, Iσλανδ α, Nορβηγ α, Σλοβεν α,
Tουρκ α και στα Bαλκνια,
και σχσεις µε την Eλβετ α
- Oικονοµικς και χρηµατοπιστωτικς µελτες
- ∆ιευρωπαϊκ δ κτυα
- Eπαφς µε τη NIB

Michael G. TUTTY
Aντιπρεδρος

Peter SEDGWICK
Aντιπρεδρος

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Aντιπρεδρος

- Xορηγσεις στη Γαλλ α,
στο Mαγκρµπ, στο Mασρκ, στο Iσραλ, στη Γζα
και στη ∆υτικ 'χ%η
- Xρηµατοπιστωτικς πολιτικς
- Kεφαλαιαγορς
- ∆ιαχε ριση δια%εσ µων

- Xορηγσεις στο Hνωµνο
Bασ λειο και στη Nτια
Aφρικ
- Προστασ α του περιβλλοντος
- Σχσεις µε τις MKO, νοιγµα και διαφνεια
- Eσωτερικς και εξωτερικς λεγχος και σχσεις
µε την Eλεγκτικ Eπιτροπ
- Σχσεις µε το Eλεγκτικ
Συνδριο

H Eλεγκτικ Eπιτροπ αποτελε ται απ
τρ α µλη, τα οπο α διορ ζονται απ το
Συµβο$λιο των ∆ιοικητν για %ητε α
τριν ετν (ανανεσιµη). Aπ το 1996, η
Eλεγκτικ Eπιτροπ περιλαµβνει επ σης
να παρατηρητ, ο οπο ος διορ ζεται κ%ε
χρνο για µονοετ %ητε α. Λειτουργντας ως ανεξρτητο ργανο, µεσα αναφερµενο στο Συµβο$λιο των ∆ιοικητν,
η Eλεγκτικ Eπιτροπ επαλη%ε$ει τι οι
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- Xορηγσεις στην Iσπαν α,
την Πορτογαλ α, το
Bλγιο, τις Kτω Xρες, το
Λουξεµβο$ργο, την Aσ α
και τη Λατινικ Aµερικ
- ∆ιαρ%ρωµνες χρηµατοδοτσεις και να δανειοδοτικ µσα
- Nοµικς υπο%σεις (επιχειρησιακς πτυχς)
- Eπαφς µε την BIAD και
την BAsD

- Xορηγσεις στην
Iρλανδ α, στη ∆αν α και
στις χρες AKE
- Aξιολγηση των επενδυτικν σχεδ ων και ex-post
αξιολγηση των χρηµατοδοτσεων
- Περιφερειακ ανπτυξη
- Eπαφς µε τη BAD

εργασ ες της Tρπεζας διεξχ%ησαν σ$µφωνα µε τους τ$πους και τις διαδικασ ες
που προβλπονται απ το καταστατικ
της και ελγχει την κανονικτητα των
βιβλ ων της Tρπεζας. Tο Συµβο$λιο των
∆ιοικητν λαµβνει υπψη την κ%εση
της Eλεγκτικς Eπιτροπς και τα συµπερσµατ της, κα%ς και τη ∆λωση της
Eλεγκτικς Eπιτροπς.

Eσωτερικ λειτουργ α της ETEπ
Eπαγγελµατικ εξλιξη
Mια απ τις κ$ριες προτεραιτητες της
διαχε ρισης του αν%ρπινου δυναµικο$
στην ETEπ ε ναι η διατρηση των επαγγελµατικν προσντων και δεξιοττων
του προσωπικο$ σε υψηλ επ πεδο,
στε να ανταποκρ νονται στις υπρχουσες και στις µελλοντικς απαιτσεις, και
η προσφορ δυνατοττων επαγγελµατικς εξλιξης. Tο 2001, τα κονδ$λια για
την επαγγελµατικ κατρτιση %α
ανατε%ο$ν στις επιµρους ∆ιευ%$νσεις,
στο εσωτερικ των οπο ων τα αντερα
στελχη %α συµµετσχουν ενεργ στο
σχεδιασµ και την εφαρµογ εκπαιδευτικν προγραµµτων, σε συνεργασ α µε
την Yπηρεσ α Aν%ρπινου ∆υναµικο$
που %α ασκε συντονιστικ ρλο.
$ρευνα σχετικ µε τις απψεις και
προσδοκες του προσωπικο
H ∆ιευ%$νουσα Eπιτροπ, για να αποκτσει σαφστερη αντ ληψη των επιπτσεων που χει η ταχε α εξλιξη
του
εργασιακο$
περιβλλοντος,
αν%εσε σε εξειδικευµνη εταιρε α τη
διενργεια σφυγµοµτρησης µεταξ$
των µελν του προσωπικο$ της Tρπεζας. Aν και το προσωπικ εξφρασε
να ντονο α σ%ηµα επαγγελµατικς
ικανοπο ησης, διατ$πωσε επ σης
παρατηρσεις που επιβλλουν την
καταβολ προσπα%ειν βελτ ωσης σε
ορισµνους τοµε ς. Στη συνχεια της
ρευνας αυτς, δ%ηκε προτεραιτητα στη βελτ ωση της διαδικασ ας αξιολγησης των µελν του προσωπικο$
και σε λα σα συνδονται µε αυτν απδοση, κατρτιση και ανπτυξη των
ικανοττων, προαγωγς κ.λπ. - τοµε ς
για τους οπο ους ο διος ο Πρεδρος
της Tρπεζας επδειξε πολ$ ντονο
ενδιαφρον.
Προσλψεις
H Tρπεζα συνχισε το 2000 την ενεργητικ πολιτικ της σον αφορ την
αναζτηση εξωτερικν υποψηφ ων

υπαλλλων, προσπα%ντας παρλληλα να αξιοποισει το εσωτερικ της
δυναµικ.
Eπ του συνλου των υπαλλλων που
προσελφ%ησαν το 2000 διατηρ%ηκε
η ιστητα µεταξ$ ανδρν και γυναικν, εν σε επ πεδο διοικητικν στελεχν οι γυνα κες αντιπροσπευαν το
1/3 των προσλψεων. Στις 31 ∆εκεµβρ ου 2000 το προσωπικ της Tρπεζας αρι%µο$σε 1 033 υπαλλλους,
σηµεινοντας α$ξηση κατ 2,18%
ναντι του προηγο$µενου τους.
H σ$σταση του Oµ λου ETEπ ε χε ως
συνακλου%ο αποσπσεις και ανταλλαγς υπαλλλων µεταξ$ της ETEπ και
του Eυρωπαϊκο$ Tαµε ου Eπενδ$σεων
µε σκοπ την επ τευξη της καλ$τερης
δυνατς συνεργ ας σε επιχειρησιακ
και διοικητικ επ πεδο.
Aντιπροσ!πευση του προσωπικο
H Eπιτροπ Aντιπροσπων του Προσωπικο$ συνχισε το 2000 το διλογο
που ε χε αρχ σει τον προηγο$µενο
χρνο µε τη διο κηση της Tρπεζας,
σχετικ µε τον εκσυγχρονισµ της
πολιτικς
προσωπικο$
και
τις
συν%κες εργασ ας. H επιτροπ διαπραγµατε$τηκε µε τη διο κηση τη
%σπιση ενς νου συστµατος υποβολς ενστσεων και συνχισε τις διαπραγµατε$σεις µε την Yπηρεσ α
Aν%ρπινου ∆υναµικο$ για την
ανα%ερηση του Kανονισµο$ Προσωπικο$.
Iστητα ευκαιρι!ν
H Eπιτροπ σης εκπροσπησης για
την Iστητα Eυκαιριν (EΠIE) µεριµν
για την εφαρµογ της πολιτικς παροχς σων ευκαιριν σε επ πεδο σταδιοδροµιν, κατρτισης και κοινωνικν
παροχν. H EΠIE δωσε το ναυσµα
για την εφαρµογ ενς προγρµµατος
επιχειρησιακν βοη%ν, το οπο ο %α
προσφρει νες προοπτικς σταδιοδροµ ας στο εκτελεστικ προσωπικ.

∆ιοικητικς δοµς
H Tρπεζα αναπροσαρµζει τακτικ
την οργανωτικ και λειτουργικ της
δοµ, στε να συµβαδ ζει µε την εξλιξη του περιβλλοντος και των δραστηριοττων της. Oι αλλαγς που γιναν
το 2000 αντικατοπτρ ζονται στο οργανγραµµα, το οπο ο παρουσιζεται
στις σελ. 36 και 37. Tο οργανγραµµα
επικαιροποιε ται σε τακτικ βση στην
ιστοσελ δα της ETEπ στο ∆ιαδ κτυο
(www.eib.org).
Tο ολοκληρωµνο στρατηγικ σστηµα πληροφορι!ν (ISIS)
Tον Iο$λιο 2000, η ∆ιευ%$νουσα Eπιτροπ αποφσισε να δσει συνχεια στα
αποτελσµατα της µεσοπρ%εσµης
επανεξτασης του συστµατος πληροφοριν εγκρ νοντας να σηµαντικ,
πολυετς πργραµµα ανανωσης και
αντικατστασης της πλειοντητας των
εφαρµογν και υποδοµν που βρ σκονται σε λειτουργ α στην Tρπεζα.
Ωστσο, το ολοκληρωµνο στρατηγικ
σ$στηµα πληροφοριν (Integrated
Strategic Information System - ISIS) ε ναι
πολ$ περισστερο απ να απλ σχδιο στον τοµα της τεχνολογ ας των
πληροφοριν : πηγζοντας απ τις
ανγκες που συνδονται µε τις δραστηριτητες της ETEπ, αποτελε µια
πρωτοβουλ α που χει σκοπ να µεταβλει το οργανωτικ πλα σιο της Tρπεζας. Tα πλεονεκτµατα που µπορε
να προσφρει καλ$πτουν ευρ$ φσµα
και ε ναι ττοιας φ$σης, στε αναµνεται τι %α χουν σηµαντικ αντ κτυπο στη δοµ και τις µε%δους εργασ ας της Tρπεζας.
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∆ιρρωση των υπηρεσι!ν
(στις 15 Aπριλ#ου 2001)

Γενικ Γραµµατε α

∆ιαρ'ρωµ νες χρηµατοδοτσεις και
δηµσιες-ιδιωτικ ς συµπρ ξεις (PPP)

Γραφε#ο A'ηνν (+30 6824517-9)

Bρειες χρες

∆ιε$%υνση χορηγσεων
εκτς Eυρωπαϊκς
νωσης

Θεµιστοκλς KOYBAPAKHΣ

Francis CARPENTER (4310)
Γενικς Γραµµατας

Paul DONNERUP

Iσπαν α, Πορτογαλ α

Γενικς Yπο%σεις

Alfonso QUEREJETA (6416)

Rémy JACOB (4312)

∆ιευ%υντς

∆ιευ%υντς

Iσπαν#α - PPP, /ργα υποδοµς, Kοινωνικς τοµ ας και πολεοδοµικ ργα

Γραµµατε#α

Hugo WOESTMANN
Στρατηγικς σχεδιασµς, προϋπολογισµς και
λεγχος

Θεοχρης ΓPAMMATIKOΣ
Mετ φραση

Christopher KNOWLES
Iσπαν#α - Tρ πεζες, Bιοµηχαν#α, Eν ργεια και
τηλεπικοινων#ες

Προµ'ειες και διοικητικ ς υπηρεσ#ες

Manfredo PAULUCCI de CALBOLI

Γενικς ∆ιευ%υντς
Συµβουλευτικ υπηρεσ#α για τα Oικονοµικ
' µατα αν πτυξης

Daniel OTTOLENGHI
Eπικεφαλς σ$µβουλος σε %µατα ανπτυξης

Flavia PALANZA
K$ρια οικονοµικ σ$µβουλος

Γραφε#ο Mαδρ#της (+34 914311340)

Mεσγειος και Bαλκνια

Πορτογαλ#α

Filipe CARTAXO
Γραφε#ο Λισσαβνας (+351 213428989)

Συντονισµς

Jean-Louis BIANCARELLI (7009)

Fernando de la FUENTE
José Miguel ZUDAIRE

Georg AIGNER

Aργυρ EΛEYΘEPIA∆OY

Antonio PUGLIESE (7327)
∆ιευ%υντς
Xρες του Mαγκρ µπ

Evelyne POURTEAU

David COKER

Alain SÈVE

Γραφε ο Bρυξελλν (+322 2350070)

Γαλλ α, Mπενελο$ξ

Jane MACPHERSON

Dominique de CRAYENCOUR

Alain BELLAVOINE (6464)

Xρες του Mασρ κ, M ση Aνατολ
Tουρκ#α, Bαλκ νια

∆ιευ%υντς

∆ιευ%υντς

Patrick WALSH

Γενικ ς υπηρεσ#ες και διαχε#ριση του περιβ λλοντος εργασ#ας

Γαλλ#α - /ργα υποδοµς

Jacques DIOT

Aφρικ, Kαραϊβικ, Eιρηνικς,
Nτια Aφρικ

Agustín AURÍA
Yλοπο#ηση των συστ σεων του Eλ γχου

Helmut KUHRT

Γαλλ#α - Eπιχειρσεις
Kωνσταντ νος ΣYNA∆INOΣ
B λγιο, Λουξεµβοργο, K τω Xρες

Ferdinand SASSEN

Tεχνολογ α Πληροφρησης

∆ιε$%υνση Kεντρικ
Eυρπη

Luciano DI MATTIA (9600)
∆ιευ%υντς

Martin CURWEN (7230)
∆ιευ%υντς
∆υτικ Aφρικ και Aφρικ του Σαχ λ

Tassilo HENDUS
Kεντρικ και Aνατολικ Aφρικ

Jacqueline NOËL
Mεσηµβριν Aφρικ και Iνδικς tκεανς

Justin LOASBY

Σχεδιασµς λογισµικο

Kαραϊβικ και Eιρηνικς

Alexander ANDÒ

Terence BROWN (6259)

Yπηρεσ#ες

Γενικς ∆ιευ%υντς

Stephen McCARTHY

Γερµαν α, Aυστρ α

Aσ α και Λατινικ Aµερικ

Joachim LINK

Claudio CORTESE (7414)

Andrew ALLEN
Yποδοµ

José GRINCHO
Ernest FOUSSE

Γενικ ∆ιε$%υνση
χορηγσεων

∆ιευ%υντς

∆ιευ%υντς

Γερµαν#α (βρεια Länder)

Aσ#α

Laurent de MAUTORT
Γερµαν#α (ντια Länder)

Heinz OLBERS

∆ιε$%υνση ∆υτικ
Eυρπη

Γραφε#ο Bερολ#νου (+49 305900479-0)

Franz-Josef VETTER

Michel DELEAU (5436)

Aυστρ#α, Eν ργεια και τηλεπικοινων#ες στn Γερµαν#α

Γενικς ∆ιευ%υντς

Paolo MUNINI

Eπιχειρησιακ υποστριξη και διαχε ριση

Xρες υπ νταξη

Jos van KAAM (5446)

Emanuel MARAVIC (7444)

∆ιευ%υντς

∆ιευ%υντς

Christian CAREAGA GUZMAN

Eσ'ον#α, Λεττον#α, Λι'ουαν#α, Πολων#α

Γραµµατικ TΣIΓKOY-ΠAΠA∆OΠETPOY

Συντονισµς

Thomas FAHRTMANN

Oυγγαρ#α, Σλοβακ#α, Σλοβεν#α, EYPATOM

Eπιχειρησιακ ς πολιτικ ς

Henk DELSING

Guy CLAUSSE

Συστµατα πληροφρησης και παρακολο'ησης

Bουλγαρ#α, Pουµαν#α

Guy BERMAN

Guido BRUCH

Siward W. de VRIES
Λατινικ Aµερικ

Matthias ZÖLLNER

∆ιε$%υνση Oικονοµικν
Yπηρεσιν
René KARSENTI (5263)
Γενικς ∆ιευ%υντς

Kεφαλαιαγορς

Barbara BARGAGLI-PETRUCCI (4267)
∆ιευ%$ντρια
Eυρ - Eκδσεις δανε#ων αναφορ ς

Carlos FERREIRA da SILVA
Eυρ - *λλες εκδσεις

Joseph VOGTEN
Eυρπη (εκτς Eυρ), Aφρικ

David O. CLARK

Yποστριξη της χρηµατοοικονοµικς διαχε#ρισης

Tσεχικ ∆ηµοκρατ#α, συνολικ δ νεια

Ralph BAST

Jean VRLA

∆ιαρ'ρωµ νες χρηµατοδοτσεις

Alain TERRAILLON

Iταλ α, Eλλς, K$προς, Mλτα

Oικονοµικ Yπηρεσ α

Thomas HACKETT (+39 064719-1)

Anneli PESHKOFF (5124)

Hνωµνο Bασ λειο, Iρλανδ α, Bρειες
χρες
Thomas BARRETT (5426)

∆ιευ%υντς
/ργα υποδοµς

∆ιευ%υντς
Tρ πεζες, Bιοµηχαν#α και χρεογραφοπο#ηση

Bruno LAGO

Oικονοµικ ς υποδοµ ς

Eν ργεια, περιβ λλον και τηλεπικοινων#ες

Aµερικ, Aσ#α, Eιρηνικς

Carlos GUILLE

∆ιευ%$ντρια
∆ιαχε#ριση ∆ια'εσ#µων

Francis ZEGHERS
∆ιαχε#ριση Eνεργητικο/Πα'ητικο

Bruno DENIS

Michael O’HALLORAN
Bιοµηχαν#α και τρ πεζες

∆ιαχε#ριση Xαρτοφυλακ#ου

Tilman SEIBERT

Jean-Christophe CHALINE

James RANAIVOSON
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Jean-Dominique POTOCKI

Eπειδ η διοικητικ διρ%ρωση υπκειται σε εξελ ξεις, ο αναγνστης µπορε να βρει την ενηµερωµνη κατστασ της στις σελ δες της ETEπ στο ∆ιαδ κτυο : www.eib.org
Oι πλρεις αρι%µο τηλεφνου αντιστοιχο$ν στα περιφερειακ γραφε α της ETEπ. Για τις τηλεφωνικς κλσεις
στην δρα της Tρπεζας στο Λουξεµβο$ργο (+352 4379-1), σηµεινονται µνο οι εσωτερικο αρι%µο κλσης.

Προβλψεις και διακανονισµς των χρηµατοοικονοµικν πρξεων
Francisco de PAULA COELHO (5213)

Aν'ρπινο κεφ λαιο

Stephen WRIGHT
Bιοµηχανικ οικονοµ#α

∆ιευ%υντς

Hans-Harald JAHN

Back-office Xορηγσεις

Συντονισµς και λεγχος

Back-office ∆ια' σιµα

Patrice GÉRAUD (2481)

Erling CRONQVIST

Aναπληρωτς ∆ιευ%υντς

Back-office ∆ανεισµς

Peter CARTER

Gianmaria MUSELLA

Yves KIRPACH

Aνπτυξη συστηµτων, βση δεδοµνων για τις
χορηγσεις

(Συντονιστς %εµτων περιβλλοντος)

Πιστωτικο κ νδυνοι
Pier Luigi GILIBERT (5339)
Γενικς ∆ιευ%υντς
/ργα υποδοµς και Bιοµηχαν#α

Per JEDEFORS (6337)
∆ιευ%υντς
K#νδυνοι χρηµατοδτησης επενδυτικν σχεδ#ων

Klaus TRÖMEL

Charles ANIZET

Angelo BOIOLI

Mε'οδολογ#ες πιστωτικν κινδνων και παρ γωγα προϊντα

Xρηµατοπιστωτικ πολιτικ, GAP και διαχε#ριση
των κινδνων αγορ ς

Γενικ ς πολιτικ ς

Tρ πεζες

Alain GODARD
Συντονισµς

Henri-Pierre SAUNIER

∆ιε$%υνση
Eπενδυτικν Σχεδ ων

Eπιχειρησιακς συντονισµς

Agostino FONTANA
…….

∆ιε$%υνση Nοµικν
Yπο%σεων
Eberhard UHLMANN (3602)
Γενικς ∆ιευ%υντς

Caroline REID (2451)
Γενικ ∆ιευ%$ντρια

ργα υποδοµς
Peter BOND (2668)
∆ιευ%υντς

Xρηµατοοικονοµικ ' µατα και 'εσµικ πολιτικ

Marc DUFRESNE (3625)

Luis GONZALEZ-PACHECO
Georg HUBER
Συντονισµς και υποστριξη

Elizabeth MATIZ

Aν%ρπινο δυναµικ
Aνδρας BEPYKIOΣ (2576)
∆ιευ%υντς

Christopher SIBSON

Συνδιευ%υντς

K$ριος σ$µβουλος σε %µατα προσωπικο$

Xρηµατοικονοµικ ' µατα

Προι

Nicola BARR
Θεσµικ πολιτικ

Jörg-Alexander UEBBING
Aν πτυξη

Carlos GOMEZ DE LA CRUZ

Margareta HÖLCKE

(Συντονιστς για τα Bαλκνια)

Xρηµατοπιστωτικς δραστηριτητες

Zαχαρ ας ZAXAPIA∆HΣ

Philippe OSTENC

Kωνσταντ νος AN∆PEOΠOYΛOΣ (3562)

Barendt STOFKOPER
Axel HÖRHAGER
(Aν%εση συµβσεων)

Mateo TURRÓ CALVET
(Συντονιστς των οικονοµολγων της Yπηρεσ ας)
Σιδηρδροµοι και δρµοι

Lars NORDIN
José Luis ALFARO
Luigi MARCON
Eνα ριες και Θαλ σσιες µεταφορ ς

Jean-Pierre DAUBET
Πολεοδοµικ

ργα

Luis LÓPEZ RODRÍGUEZ
Gianni CARBONARO
1δρευση και αποχ τευση

Aναπληρωτς Γενικς ∆ιευ%υντς
Eπιχειρησιακ πολιτικ και Bαλκ νια

∆ιο#κηση

Aξιολγηση των
χρηµατοδοτσεων

Roderick DUNNETT
Γερµαν#α, Aυστρ#α, Xρες της Kεντρικς και
Aνατολικς Eυρπης

Horst FEUERSTEIN (3480)

Gerhard HÜTZ

Juan ALARIO GASULLA
Campbell THOMSON

Iσπαν#α, Πορτογαλ#α

Ignacio LACORNAZA
∆αν#α, Iρλανδ#α, Φινλανδ#α, Σουηδ#α, Hνωµ νο
Bασ#λειο

Patrick Hugh CHAMBERLAIN
B λγιο,Γαλλ#α, Λουξεµβοργο, K τω Xρες

Pierre ALBOUZE

José FRADE

AKE, Aσ#α και Λατινικ Aµερικ, Mεσγειος, YXE

Eνργεια, Tηλεπικοινων ες, ∆ιαχε ριση
στερεν αποβλτων

Eλλ ς, Iταλ#α, Kπρος, M λτα

Regan WYLIE-OTTE

∆ιευ%υντς

Xρηµατοοικονοµικς
λεγχος
Patrick KLAEDTKE (3228)
∆ιευ%υντς
Λογιστικ

Luis BOTELLA MORALES (3282)

Manfredi TONCI OTTIERI

Aναπληρωτς ∆ιευ%υντς
Eσωτερικς λεγχος και λεγχος της διαχε#ρισης

∆ιε$%υνση Oικονοµικν Mελετν
και Πληροφρησης

Antonio ROCA IGLESIAS

René van ZONNEVELD
Heiko GEBHARDT

Alfred STEINHERR (3446)

Peter MAERTENS

(∆ιαχε ριση στερεν αποβλτων)
Πετρ λαιο και A ριο

Oικονοµικ ς και Xρηµατοοικονοµικ ς Mελ τες

Günter WESTERMANN (2444)
∆ιευ%υντς
Hλεκτρικ εν ργεια και ∆ιαχε#ριση στερεν
αποβλτων

(Günter WESTERMANN)
Tηλεπικοινων#ες και Tεχνολογ#α πληροφρησης

Carillo ROVERE

Chief Economist

Christopher HURST
Eric PERÉE
Tεκµηρ#ωση και Bιβλιο'κη

Oικονοµικ ' µατα

Marie-Odile KLEIBER

Gerhardus van MUISWINKEL

Πληροφρηση και επικοινων α

Bιοµηχαν α και Yπηρεσ ες

Henry MARTY-GAUQUIÉ (3149)

Kωνσταντ νος XPIΣTOΦI∆HΣ (8604)

∆ιευ%υντς

∆ιευ%υντς

Πολιτικ Eπικοινων#ας

Πρωτογενε#ς προι και βιοεπιστµες

Adam McDONAUGH

Jean-Jacques MERTENS
Peder PEDERSEN
Mεταποιητικ βιοµηχαν#α και Yπηρεσ#ες

Bernard BÉLIER
Pedro OCHOA

Eσωτερικς λεγχος

Eξωτερικ επικοινων#α και σχ σεις µε τα µ σα
ενµερωσης

Paul Gerd LÖSER
Συντονισµς

∆φνη BENTOYPA
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A Π OT E Λ E Σ Μ AT I K O Σ E N ∆ I A M E Σ O Σ
X P H M ATO Π Ι Σ Τ Ω T I K O Σ Φ O P E A Σ

Πολιτικ πληροφρησης και
διαφνειας
Στις αρχς του 2001, η Tρπεζα λαβε µια
σειρ αποφσεων µε σκοπ να προσφρει
στο κοιν µεγαλ$τερη διαφνεια και πληροφρηση σον αφορ τις διαδικασ ες και
τις δραστηριτητς της.
H να πολιτικ πληροφρησης της Tρπεζας υλοποιε ται κυρ ως µε την προσ%κη
ενς ειδικο$ κεφαλα ου στην ιστοσελ δα
της ETEπ στο ∆ιαδ κτυο (www.eib.org), το
οπο ο χει τον τ τλο «information policy».
Tο κεφλαιο αυτ συγκεντρνει λα τα
γγραφα που διπουν τις σχσεις της
ETEπ µε το κοιν, διφορα δηµοσιε$µατα
σχετικ µε τις πολιτικς και τις διαδικασ ες του ιδρ$µατος, κα%ς και πληροφορ ες σχετικ µε τα επενδυτικ σχδια για
τα οπο α χουν υποβλη%ε ερωτµατα εκ
µρους της κοινων ας των πολιτν της
Eυρπης. O κατλογος των επενδυτικν
σχεδ ων που τελο$ν υπ εξταση για
ενδεχµενη χρηµατοδτηση απ τις
αρχς του 2001, δηµοσιε$εται επ σης στις
σελ δες της ETEπ στο ∆ιαδ κτυο. H δηµοσ ευση αυτ γ νεται λ γο πριν απ τη λψη
της απφασης χρηµατοδτησης απ το
∆ιοικητικ Συµβο$λιο της ETEπ, εκτς
εν ο σχετικς επενδυτικς φορας αντιτε%ε για βσιµους λγους απορρτου.
H εξλιξη αυτ εντσσεται στο πλα σιο
ενς διαλγου που ρχισε εδ και πολλ
χρνια µεταξ$ της ETEπ και του Eυρωπαϊκο Kοινοβουλου και ενισχ$%ηκε απ τη
συµµετοχ της Tρπεζας σε πολυρι%µες
κοινοβουλευτικς επιτροπς κ%ε χρνο.
Tην νοιξη του 2001, οι ροι αυτο$ του
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διαλγου επηρεστηκαν απ µια σηµαντικ εξλιξη σε %εσµικ επ πεδο, που ταν
η γκριση, κατ τη σ$νοδο ολοµλειας,
της πρτης κ%εσης του Kοινοβουλ ου
σχετικ µε την παρακολο$%ηση των δραστηριοττων της Tρπεζας. Mε την ευκαιρ α αυτ, ο Πρεδρος της Tρπεζας
δωσε, κατ τη σ$νοδο ολοµλειας, απαντσεις στα ερωτµατα των βουλευτν
και, µσω αυτν, στα ερωτµατα των
πολιτν της νωσης τους οπο ους εκπροσωπο$ν. Tο κε µενο της παρµβασης του
Προδρου στη σ$νοδο ολοµλειας κα%ς
και οι παρεµβσεις των βουλευτν και η
κ%εση του Kοινοβουλ ου περιχονται
στις σελ δες της ETEπ στο ∆ιαδ κτυο.
H ETEπ διατηρε επ σης διαρκ διλογο µε
διφορες οργανσεις της κοινωνας των
πολιτ!ν, σχετικ µε τους στχους της και
το ργο της στην υπηρεσ α της ευρωπαϊκς ολοκλρωσης.
H Tρπεζα επι%υµε µε τον τρπο αυτ,
και σεβµενη πντοτε την ιδιαιτερτητα
της σχσης της µε µια πελατε α κατ το
πλε στον ιδιωτικ, να συνεισφρει στις
προσπ%ειες που καταβλλουν τα κοινοτικ ργανα προκειµνου να πλησισουν
τους πολ τες οι οπο οι, λλωστε, ε ναι οι
τελικο αποδκτες των ωφελειν απ τις
δραστηριτητς της.

Eπενδυτικ σχδια
επιλξιµα για χρηµατοδτηση
Στο εσωτερικ της Eυρωπαϊκς $νωσης, τα σχδια στων οπο ων τη χρηµατοδτηση µπορε να συµβλει η ETEπ,
πρπει να προγουν να  περισστερους απ τους παρακτω στχους :
• εν σχυση της οικονοµικς και κοινωνικς συνοχς, δηµιουργ α οικονοµικς δραστηριτητας που συµβλλει
στην οικονοµικ ανπτυξη των λιγτερο ευνοηµνων περιοχν,
• προαγωγ των επενδ$σεων για µια
κοινων α βασιζµενη στη γνση και
την καινοτοµ α,
• βελτ ωση της υποδοµς και των υπηρεσιν στους τοµε ς της παιδε ας
και της υγε ας, που ε ναι %εµελιδους σηµασ ας για το αν%ρπινο
κεφλαιο,
• ανπτυξη των υποδοµν κοινοτικο$
ενδιαφροντος στους τοµε ς των
µεταφορν, των τηλεπικοινωνιν
και της µεταφορς ενργειας,

• εν σχυση της ασφλειας του ενεργειακο$ εφοδιασµο$ χρις στην
ορ%ολογικ χρση της ενργειας,
την αξιοπο ηση των εγχριων ενεργειακν πρων και τη διαφοροπο ηση των εισαγωγν,
• βελτ ωση του οικονοµικο$ περιβλλοντος των µικροµεσα ων επιχειρσεων
στε να ευνοη%ε η ανπτυξ τους :
• µσω µακροπρ%εσµων δανε ων,
• µσω επιχειρηµατικν κεφαλα ων.
Στις χ!ρες που εναι υποψφιες προς
νταξη, η ETEπ συµβλλει στην ανπτυξη της βασικς υποδοµς, στη
δηµιουργ α νων δραστηριοττων,
στην προστασ α του περιβλλοντος και
στη µεταφορ του κοινοτικο$ κεκτηµνου.

• προστασ α του φυσικο$ και αστικο$
περιβλλοντος, µεταξ$ λλων µε τη
χρση ανανεσιµων πηγν ενργειας,

$ξω απ την Eυρωπαϊκ $νωση, η Tρπεζα συµµετχει στην εφαρµογ των
πολιτικν της νωσης για παροχ
βο%ειας και συνεργασ α υπρ της
ανπτυξης, χορηγντας µακροπρ%εσµα δνεια απ τους ιδ ους
πρους της κα%ς και εξαρτηµνα
δνεια και χρηµατοδοτσεις µε επιχειρηµατικ κεφλαια απ πρους του
προϋπολογισµο$ των κρατν µελν 
της νωσης. H ETEπ αναπτ$σσει δραστηριτητες :
• στις µεσογειακς χρες, για να συµβλει στην επ τευξη των στχων της
Eυρωµεσογειακς Eταιρικς Σχσης,
εν ψει της δηµιουργ ας τελωνειακς νωσης ως το 2010,
• στις χρες της Aφρικς, της Kαραϊβικς και του Eιρηνικο$ (AKE), στη
Nτια Aφρικ και στις υπερπντιες
χρες και εδφη (YXE),
• στις χρες της Aσ ας και της Λατινικς Aµερικς, που υποστηρ ζει ορισµνα επενδυτικ σχδια που
παρουσιζουν κοιν ενδιαφρον για
την Eυρωπαϊκ νωση και την εκστοτε χρα,
• στις βαλκανικς χρες, που συµβλλει στην επ τευξη των στχων
του Συµφνου Στα%ερτητας συγκεντρνοντας τις δραστηριτητς της
στην ανασυγκρτηση της βασικς
υποδοµς και τη χρηµατοδτηση
ργων περιφερειακς κλ µακας.

H Eυρωπαϊκ Tρπεζα Eπενδ$σεων εκφρζει τις ευχαριστ ες της στους επενδυτς και τα πρακτορε α που επτρεψαν τη
χρση των φωτογραφιν οι οπο ες περιχονται σε αυτ την κ%εση :
Fränk Weber (εξφυλλο, σελ. 1, 2), Masterfile (σελ. 4, 8, 9, 11, 12, 21, 22, 25, 26, 38), Image Bank (σελ. 6, 7, 10, 20, 26, 28),
Sue Cunningham (σελ. 9, 13, 14, 15, 29), CE (10, 15, 32), Stone (σελ. 12, 19, 20, 21), Photodisc (σελ. 10, 12, 20), Fotostock
(σελ.12, 18), La Vie du Rail (σελ.18, 23, 24), TAV (σελ.22).

Oι ροι παρµβασης και οι δραστηριτητες της Tρπεζας στις διφορες χρες, περιοχς  τοµε ς
παρουσιζονται σε ειδικ φυλλδια, τα οπο α περιχονται στην ιστοσελ δα της ETEπ στο ∆ιαδ κτυο, εν
µπορο$ν επ σης να ληφ%ο$ν µε απλ α τηση απ την Yπηρεσ α Πληροφρησης και Eπικοινων ας της ETEπ.
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A Π OT E Λ E Σ Μ AT I K O Σ E N ∆ I A M E Σ O Σ
X P H M ATO Π Ι Σ Τ Ω T I K O Σ Φ O P E A Σ

Aπλοποιηµνος ισολογισµς του Oµ λου ETEπ
Iσολογισµς της 31ης ∆εκεµβρου 2000 (σε χιλιδες ευρ)
ENEPΓHTIKO

31.12.2000

1. Tαµε ο, δια%σιµα σε κεντρικς τρπεζες και
σε ταχυδροµικ ταµιευτρια
2. Kρατικ αξιγραφα δεκτ για επαναχρηµατοδτηση απ τις κεντρικς τρπεζες
3. Aπαιτσεις κατ πιστωτικν ιδρυµτων
α) ψεως
β) λοιπς απαιτσεις
γ) χορηγη%ντα δνεια

24 726

31.12.2000

1. Yποχρεσεις προς πιστωτικ ιδρ$µατα
α) ψεως
β) προ%εσµ ας  µε προειδοπο ηση

13
507 889
507 902

1 474 510

135 178
11 257 184
75 767 232
87 159 595

4. Aπαιτσεις κατ πελατν
Eιδικς προβλψεις

ΠAΘHTIKO

93 101 379
- 175 000
92 926 379

2. Yποχρεσεις απ πιστωτικο$ς τ τλους
α) χρεγραφα και οµολογ ες σε κυκλοφορ α
β) λοιπο πιστωτικο τ τλοι

161 488 067
825 137
162 313 204

3. Λοιπ στοιχε α πα%ητικο$
α) προεισπραχ%ε σες επιδοτσεις επιτοκ ου
β) πιστωτς διφοροι
γ) υποχρεσεις απ συµβσεις ανταλλαγς
νοµισµτων
δ) λοιπς υποχρεσεις

334 562
896 320
28 064 569
38 290
29 333 741

5. Oµολογ ες και λλοι τ τλοι στα%ερς απδοσης
α) του ∆ηµοσ ου
β) λλων εκδοτν

1 423 468
2 310 668
3 734 135

6. Mετοχς και λλοι τ τλοι µεταβλητς απδοσης

632 409

7. .υλα στοιχε α ενεργητικο$

10 018

8. Eνσµατα στοιχε α ενεργητικο$

83 459

9. Λοιπ στοιχε α ενεργητικο$
α) απαιτσεις απ επιδοτσεις επιτοκ ου που
χουν προκαταβλη%ε στο πλα σιο του ENΣ
7 636
β) χρεστες διφοροι
902 504
γ) απαιτσεις απ συµβσεις ανταλλαγς
νοµισµτων
29 067 793
29 977 933
10. Προπληρω%ντα ξοδα και σοδα εισπρακτα

3 444 117
219 467 279

ΕYPΩΠΑΪKH TPAΠΕZA ΕΠΕΝ∆YΣΕΩΝ
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4. Προεισπραχ%ντα σοδα και πληρωτα ξοδα

4 775 375

5. Προβλψεις για κινδ$νους και βρη
ταµε ο συντξεων προσωπικο$

433 281

6. Kεφλαια για γενικο$ς τραπεζικο$ς κινδ$νους

980 005

7. Kεφλαιο
αναληφ%ν
µη απαιτητ

100 000 000
-94 000 000
6 000 000

8. Aπο%εµατικ
α) τακτικ απο%εµατικ
β) συµπληρωµατικ απο%εµατικ

10 000 000
2 124 244
12 124 244

9. Προι διατε%ντες για πρξεις
επιχειρηµατικο$ κεφαλα ου

1 500 000

10. Aποτελσµατα χρσης

1 307 741

11. ∆ικαιµατα µειοψηφ ας

191 786
219 467 279

∆ιευ%$νσεις του Oµ λου ETEπ
Eυρωπαϊκ Tρπεζα Eπενδσεων
100, bd Konrad Adenauer
L - 2950 Luxembourg
Tηλ. (+352) 43 79-1
Φαξ (+352) 43 77 04

Eυρωπαϊκ Tαµεο Eπενδσεων
43, avenue J.F. Kennedy
L - 2968 Luxembourg
Tηλ. (+352) 42 66 88-1
Φαξ (+352) 42 66 88-200

∆ιαδκτυο : www.bei.org
E-mail : info@eib.org

∆ιαδκτυο : www.eif.org
E-mail : info@eif.org
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