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Bασικ� στ�ι�ε
α

(σε εκατ�µ. ευρ�) 2000 1999

Yπ�γρα�ε�σες �ρηµατ�δ�τικ�ς συµ��σεις 36 033 31 800

Eυρωπαϊκ� �νωση 30 644 27 765

X�ρες υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η 2 948 2 373
(εκ των �π��ων Πρ�εντα�ιακ�ς Mη�ανισµ�ς) (1 618) (1 467)

X�ρες ετα�ρ�ι 2 441 1 662

• Mεσ�γειακ�ς ��ρες (πλην K�πρ�υ και M�λτας) 1 214 802
• A�ρικ�, Kαραϊ�ικ�, Eιρηνικ�ς, YXE 401 341
• N�τια A�ρικ� 140 150
• Aσ�α, Λατινικ� Aµερικ� 532 310
• Bαλκ�νια 154 60

Eγκρι�ε�σες �ρηµατ�δ�τ�σεις 40 940 35 117
Στ� εσωτερικ� της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης 35 003 30 380
Yπ�ψ��ιες ��ρες 3 268 2 677
X�ρες ετα�ρ�ι 2 669 2 060

Πραγµατ�π�ιη�ε�σες εκταµιε�σεις 29 994 27 612
Aπ� ιδ��υς π�ρ�υς 29 809 27 449
Aπ� �λλ�υς π�ρ�υς 185 163

Aντλη��ντες π�ρ�ι 29 038 28 355
Σε κ�ιν�τικ� ν�µ�σµατα 23 764 19 658
Σε µη κ�ιν�τικ� ν�µ�σµατα 5 273 8 697

Yπ�λ�ιπ�

∆ανε�ων απ� ιδ��υς π�ρ�υς της Tρ�πε!ας 198 918 178 775
Eγγυ�σεων 223 277
X�ρηγ�σεων απ� π�ρ�υς πρ�ϋπ�λ�γισµ�$ 2 386 2 352
Mακρ�πρ�%εσµ�υ, µεσ�πρ�%εσµ�υ και

&ρα�υπρ�%εσµ�υ δανεισµ�$ 159 860 146 223

�δι�ι π�ρ�ι 21 840 20 494

Σ�ν�λ� ενεργητικ�� 219 196 201 104

Aναλη���ν κε��λαι� στις 31.12 1000 000 1000 000
εκ τ�υ �π���υ κατα&ε&ληµ�ν� 6 000 6 000
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σελ. EYPΩΠΑΪKH TPAΠEZA EΠEN∆YΣEΩΝ

M�νυµα τ�υ
Πρ��δρ�υ

T� 2000, η Eυρωπαϊκ� Tρ�πε!α Eπενδ$σεων
ε�ακ�λ�$%ησε να πρ��γει τ�υς στ���υς της
Eυρωπαϊκ�ς �νωσης, τ�σ� µ�σω της δανει�-
ληπτικ�ς της δραστηρι�τητας (29 δισεκατ�µ-
µ$ρια ευρ�) �σ� και µ�σω των ��ρηγ�σε�ν
της (36 δισεκατ�µµ$ρια ευρ�).

Π�ρα απ� τα µεγ�%η της δραστηρι�τητ�ς της,
η Tρ�πε!α συγκ�ντρωσε τις πρ�σπ�%ει�ς της
στη εκπλ�ρωση της πρωταρ�ικ�ς απ�στ�λ�ς
της, π�υ ε
ναι η πρ�αγωγ� της κ�ινωνικ�ς και
�ικ�ν�µικ�ς συν���ς στην �νωση (τ� 73%
των ��ρηγ�σε�ν µας στ� εσωτερικ� της
�νωσης διατ�%ηκε για την υπ�στ�ρι�η επεν-
δ$σεων στις λιγ�τερ� πρ�ηγµ�νες περι���ς).



σελ.  MHNYMA TOY ΠPOE∆POY

.λλη σηµαντικ� πρ�τεραι�τητα για την Tρ�-
πε!α π�ρυσι, �ταν η �ναρ�η ε�αρµ�γ�ς της
Πρωτ�&�υλ
ας «Kαιν�τ�µ
α 2000», εν�ς ειδι-
κ�$ πρ�γρ�µµατ�ς για την υπ�στ�ρι�η των
επενδ$σεων �ι �π�
ες ���υν σκ�π� να διευ-
κ�λ$ν�υν τη µετατρ�π� της Eυρ�πης σε µ
α
κ�ινων
α &ασι!�µενη στην καιν�τ�µ
α και τη
γν�ση - στ���ς � �π�
�ς κα%�ρ
στηκε ως
πρ�τεραι�τητα απ� τ� Eυρωπαϊκ� Συµ&�$λι�
της Λισσα&�νας τ� M�ρτι� 2000.

Σηµαντικ� στ�ι�ε
�, π�υ διευκ�λ$νει την
ε�αρµ�γ� τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς αυτ�$, �ταν η
δηµι�υργ
α τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ τ�ν I�$νι� 2000,
εντ�ς τ�υ �π�
�υ τ� Eυρωπαϊκ� Tαµε
� Eπεν-
δ$σεων κατ�στη %υγατρικ� ε�ειδικευµ�νη
στις πρ��εις επι�ειρηµατικ�$ κε�αλα
�υ και
στις ενισ�$σεις πρ�ς µικρ�µεσα
ες επι�ειρ�-
σεις. Aυτ� επιτρ�πει στ�ν 'µιλ� ETEπ να
πρ�σ��ρει στις MME τ� πλ�ρες ��σµα των
�ρηµατ�δ�τικ�ν πρ�ϊ�ντων π�υ ε
ναι απαρα
-
τητα για την αν�πτυ�� τ�υς σε µ
α τα��ως
µετα&αλλ�µενη �ικ�ν�µ
α.

��ω απ� την Eυρωπαϊκ� �νωση, η Tρ�πε!α,
ανταπ�κριν�µενη πλ�ρως στις συστ�σεις
των Eυρωπαϊκ�ν Συµ&�υλ
ων (ιδ
ως τ�υ
Eλσ
νκι, τ� ∆εκ�µ&ρι� 1999, και της N
καιας,
τ� ∆εκ�µ&ρι� 2000), εστ
ασε τις δραστηρι�-
τητ�ς της στις �µ�ρες µε την �νωση ��ρες
πρ�ς Aνατ�λ� και N�τ�, στηρ
!�ντας την
πρ�εντα�ιακ� διαδικασ
α και ενισ�$�ντας
την ευρωµεσ�γειακ� εταιρικ� σ��ση. Eκτ�ς
απ� την αναν�ωση τ�υ Πρ�εντα�ιακ�$
Mη�ανισµ�$ της απ� τ� 2000, η ETEπ
απ���σισε να συγ�ωνε$σει σε µ
α ενια
α 

∆ιε$%υνση τις �ρηµατ�δ�τικ�ς της υπηρεσ
ες
π�υ ε
ναι αρµ�διες για τις ��ρηγ�σεις στ�
εσωτερικ� της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης και στις
υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η ��ρες. E�αρµ�!�ντας
τα 
δια κριτ�ρια και τις 
διες διαδικασ
ες επιλ�-
γ�ς και �ρηµατ�δ�τησης των επενδυτικ�ν
σ�εδ
ων, η Tρ�πε!α απ�σκ�πε
 στη διευκ�λυν-
ση της �ντα�ης των µελλ�ντικ�ν κρατ�ν
µελ�ν στην �νωση.

Στις κε�αλαιαγ�ρ�ς, η Tρ�πε!α
ε�ακ�λ�$%ησε να ε�αρµ�!ει π�λ$πλευρη και
καιν�τ�µ� δανει�ληπτικ� στρατηγικ�, π�υ
αντικατ�πτρ
!ει τη %�ση της ως εν�ς απ�
τ�υς κ�ρυ�α
�υς εκδ�τες δανε
ων µε πιστ�-
ληπτικ� ικαν�τητα «AAA», εκτ�ς των κρατ�ν.
K$ρι�ς στ���ς της Tρ�πε!ας ε
ναι να ελα�ι-
στ�π�ιε
 τ� κ�στ�ς �ντλησης των π�ρων της,
�στε να ε
ναι σε %�ση να πρ�σ��ρει τ�υς
καλ$τερ�υς δυνατ�$ς �ρηµατ�πιστωτικ�$ς
�ρ�υς στα επενδυτικ� σ��δια π�υ �ρηµατ�-
δ�τε
.

'σ�ν α��ρ� τ� µ�λλ�ν, η ETEπ %α εστι�σει
τις δραστηρι�τητ�ς της στ�υς τ�µε
ς στ�υς
�π�
�υς ε
ναι σε %�ση να πρ�σ��ρει την υψη-
λ�τερη πρ�στι%�µενη α�
α συµ&�λλ�ντας
στην πρ�αγωγ� των στ��ων της Eυρωπαϊκ�ς
�νωσης, σ$µ�ωνα µε τις διατ��εις τ�υ κατα-
στατικ�$ της και τις απ���σεις τ�υ Eυρωπαϊ-
κ�$ Συµ&�υλ
�υ. Aυτ� %α συν�δευτε
 απ� µ
α
ανα%ε�ρηση των εσωτερικ�ν διαδικασι�ν
της Tρ�πε!ας και �να αναπρ�σανατ�λισµ� της
�ρηµατ�δ�τικ�ς δραστηρι�τητ�ς της κα%�ς
και απ� µ
α πρ�σπ�%εια εν
σ�υσης της δια��-
νειας.

H ∆ιευΘ�ν�υσα Eπιτρ�π�

Philippe Maystadt
Πρ�εδρ�ς της ETEπ και τ�υ ∆ι�ικητικ�$ Συµ&�υλ
�υ της



EYPΩΠΑΪKH TPAΠEZA EΠEN∆YΣEΩΝ

T� γενικ� πλα
σι� δραστηρι�τητας τ� 2000 �αρακτηρ
στηκε απ� τη δηµι�υργ
α

τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ και απ� τις κατευ%$νσεις π�υ ��ρα�αν τα Eυρωπαϊκ� Συµ-

&�$λια τ�υ Eλσ
νκι (∆εκ�µ&ρι�ς 1999) και της Λισσα&�νας (M�ρτι�ς 2000), τα

�π�
α �%εσαν την �µ�αση στην πρ�ετ�ιµασ
α της διε$ρυνσης και στην αν�-

πτυ�η της κ�ινων
ας της γν�σης και της καιν�τ�µ
ας.

T�ν I�$νι� 2000, τ� Συµ&�$λι� των ∆ι�ικητ�ν εν�κρινε τη µεταρρ$%µιση τ�υ

Eυρωπαϊκ�$ Tαµε
�υ Eπενδ$σεων (ETAE), πρ�κειµ�ν�υ να καταστ�σει τ�ν

�ργανισµ� αυτ� τ� ε�ειδικευµ�ν� �ργαν� τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ για τις πρ��εις επι-

�ειρηµατικ�$ κε�αλα
�υ και τις εγγυ�σεις σε µικρ�µεσα
ες επι�ειρ�σεις (MME).
Oι δραστηρι�τητες τ�υ ETAE καλ$πτ�υν τ� σ$ν�λ� της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης

και σταδιακ� %α επεκτα%�$ν στις υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η ��ρες, µε σκ�π� την

πρ��%ηση της αν�πτυ�ης τ�υ επι�ειρηµατικ�$ κε�αλα
�υ και της δηµι�υργ
ας

επι�ειρ�σεων στ�ν τ�µ�α των υψηλ�ν τε�ν�λ�γι�ν στις ��ρες αυτ�ς.

Για να ανταπ�κρι%ε
 στα αιτ�µατα των ευρωπαϊκ�ν Συµ&�υλ
ων, � 'µιλ�ς

ETEπ αν�λα&ε µια σειρ� απ� πρωτ�&�υλ
ες, µε σκ�π� να ενισ�$σει την ικαν�-

τητ� τ�υ να στηρ
!ει απ�τελεσµατικ� τις αν�γκες της ευρωπαϊκ�ς �ικ�ν�µ
ας

και των �ωρ�ν π�υ ε
ναι υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η.

• Mια αναπρ�σαρµ�γ� των δ�µ�ν επ�τρεψε την υι�%�τηση ενια
ων επι�ειρη-

σιακ�ν διαδικασι�ν και πρακτικ�ν για τις �ρηµατ�δ�τ�σεις και την επιλ�γ�

των επενδυτικ�ν σ�εδ
ων εντ�ς και εκτ�ς Eυρωπαϊκ�ς �νωσης. H µεταρ-

ρ$%µιση αυτ� ��ει κυρ
ως σκ�π� να επιτα�$νει τη µετα��ρ� τ�υ κ�ιν�τικ�$

κεκτηµ�ν�υ στις υπ�ψ��ιες ��ρες, πρ�γµα π�υ απ�τελε
 �να απ� τ�υς κ$ρι-

�υς στ���υς της ETEπ στ� πλα
σι� της πρ�ετ�ιµασ
ας για τη διε$ρυνση της

�νωσης.

Oι �ρηµατ�δ�τ�σεις στις ��ρες της κεντρικ�ς Eυρ�πης π�υ ε
ναι υπ�ψ��ιες

για �ντα�η, αυ��%ηκαν σηµαντικ� (2,9 δισεκατ�µµ$ρια, �τ�ι + 24 %) και

��ρηγ�%ηκαν κατ� περισσ�τερ� απ� τ� �µισυ στ� πλα
σι� τ�υ Πρ�εντα�ια-

κ�$ Mη�ανισµ�$ π�υ ε�αρµ�!ει η Tρ�πε!α µε δικ� της κ
νδυν�.

• 2στερα απ� τ� Eυρωπαϊκ� Συµ&�$λι� της Λισσα&�νας (M�ρτι�ς 2000), � 'µι-

λ�ς ETEπ �%εσε απ��ασιστικ� σε ε�αρµ�γ� �να ν�� πρ�γραµµα µε σκ�π�

την υπ�στ�ρι�η των επενδ$σεων π�υ πρ�ετ�ιµ�!�υν τη µετατρ�π� της

Eυρ�πης σε µια κ�ινων
α &ασι!�µενη στη γν�ση και την καιν�τ�µ
α. T� πρ�-

γραµµα αυτ�, τ� �π�
� �ν�µ�στηκε «Πρωτ�&�υλ
α Kαιν�τ�µ
α 2000», λει-

τ�υργε
 συµπληρωµατικ� ως πρ�ς τις παραδ�σιακ�ς δραστηρι�τητες της

ETEπ και πρ�σανατ�λ
!ει σηµαντικ� µ�ρ�ς των �ρηµατ�δ�τ�σε�ν της πρ�ς

π�ντε τ�µε
ς πρ�τεραι�τητας : τη &ελτ
ωση τ�υ αν%ρ�πιν�υ κε�αλα
�υ

(κατ�ρτιση), την �ρευνα και αν�πτυ�η, τα ν�α δ
κτυα π�υ &ασ
!�νται στις

τε�ν�λ�γ
ες των πληρ���ρι�ν και της επικ�ινων
ας, τη δι�δ�ση της καιν�-

τ�µ
ας και την αν�πτυ�η τ�υ επι�ειρηµατικ�$ πνε$µατ�ς στις καιν�τ�µ�υς

µικρ�µεσα
ες επι�ειρ�σεις.

Πλα
σι� δραστηρι�τητας
και επισκ�πηση τ�υ 2000

Στ� �υλλ�δι� αυτ� �λα τα π�σ� ε
ναι εκ�ρασµ�να σε εκατ�µµ$ρια ευρ�, εκτ�ς ε�ν υπ�ρ�ει αντ
%ετη �νδει�η.

σελ. 
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Oι �ρηµατ�δ�τ�σεις π�υ υπ�γραψε η

Tρ�πε!α τ� 2000 αν�λ%αν συν�λικ� σε

36 δισεκατ�µµ$ρια, �ναντι 31,8 δισε-

κατ�µµυρ
ων τ� 1999 (+13%). Oι �ρη-

µατ�δ�τ�σεις π�υ υπεγρ��ησαν για

επενδυτικ� σ��δια στ� εσωτερικ� της

Eυρωπαϊκ�ς �νωσης αν�λ%αν σε

30,6 δισεκατ�µµ$ρια, σηµει�ν�ντας

α$�ηση κατ� 10%. Tα ατ�µικ� δ�νεια

π�υ ��ρηγ�%ηκαν υπ�ρ της περι�ερει-

ακ�ς αν�πτυ�ης αντιπρ�σ�πευαν τ�

73% τ�υ συν�λ�υ.

Oι εκταµιε�σεις δανε
ων αν�λ%αν

συν�λικ� σε 30,2 δισεκατ�µµ$ρια, εκ

των �π�
ων 26,8 δισεκατ�µµ$ρια

κατευ%$ν%ηκαν στα κρ�τη µ�λη της

Eυρωπαϊκ�ς �νωσης. T� 58% των

εκταµιε$σεων πραγµατ�π�ι�%ηκε σε

ευρ�.

T� 2000, �ι υπηρεσ
ες της Tρ�πε!ας

ε��τασαν περ
π�υ 310 επενδυτικ� σ��-

δια και �ι �ρηµατ�δ�τ�σεις π�υ

εγκρ��ηκαν εντ�ς της �ικ�ν�µικ�ς

Στ� πλα
σι� τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς αυτ�$ πρ�&λ�πεται η ��ρ�γηση δανε
ων συν�λικ�$ $ψ�υς 12 �ως

15 δισεκατ�µµυρ
ων εντ�ς της ερ��µενης τριετ
ας. Στ� 
δι� πλα
σι�, τ� Συµ&�$λι� των ∆ι�ικητ�ν

απ���σισε επ
σης να διπλασι�σει τ� π�σ� π�υ δια%�τει � 'µιλ�ς ETEπ για τις πρ��εις επι�ειρηµατι-

κ�$ κε�αλα
�υ, αυ��ν�ντ�ς τ� σε 2 δισεκατ�µµ$ρια.

• O 'µιλ�ς ETEπ �δωσε επ
σης ιδια
τερη πρ�σ��� στ� !�τηµα της �ρηµατ�δ�τησης επενδ$σεων π�υ

���υν %ετικ� αντ
κτυπ� στ� περι&�λλ�ν. Oι �ρηµατ�δ�τ�σεις στ�ν τ�µ�α αυτ� αυ��%ηκαν π�λ$

αισ%ητ� και η ∆ιε$%υνση Eπενδυτικ�ν Σ�εδ
ων �δωσε ιδια
τερη �µ�αση στη µε%�δ�λ�γ
α α�ι�λ�γη-

σης των επενδ$σεων απ� περι&αλλ�ντικ� �π�ψη και στ�ν κα%�ρισµ� µιας στρατηγικ�ς µε σκ�π� την

υπ�στ�ρι�η των δεσµε$σεων π�υ ��ει αναλ�&ει η �νωση για την πρ�ληψη των κλιµατικ�ν αλλαγ�ν.

• H Tρ�πε!α διε$ρυνε τ� ��σµα των �ρηµατ�πιστωτικ�ν της πρ�ϊ�ντων και αν�πτυ�ε δι���ρ�υς

τ$π�υς διαρ%ρωµ�νων �ρηµατ�δ�τ�σεων, π�υ %α της επιτρ�ψ�υν να ανταπ�κρι%ε
 καλ$τερα στις

ειδικ�ς αν�γκες �ρισµ�νων επενδυτικ�ν σ�εδ
ων, ιδ
ως στ�υς τ�µε
ς της υπ�δ�µ�ς µετα��ρ�ν και

τηλεπικ�ινωνι�ν.

'λα τα στατιστικ� στ�ι�ε
α σ�ετικ� µε τη δραστηρι�τητα της Tρ�πε!ας κατ� τ� �τ�ς 2000 και κατ� την

περ
�δ� 1996-2000, κα%�ς και � κατ�λ�γ�ς των επενδυτικ�ν σ�εδ
ων π�υ �ρηµατ�δ�τ�%ηκαν κατ� τη

δι�ρκεια τ�υ 2000, περι���νται σε �να �ωριστ� �υλλ�δι�, τ� �π�
� διατ
%εται στα αγγλικ�, γαλλικ� και

γερµανικ�. Tα δεδ�µ�να αυτ� περι���νται, επ
σης, στ� CD-Rom π�υ εσωκλε
εται στ� παρ�ν �υλλ�δι�,
κα%�ς και στην ιστ�σελ
δα της ETEπ στ� ∆ιαδ
κτυ� : www. eib.org.

Eκταµιε�σεις, υπ�γρα�ε�σες �ρηµατ�δ�τι-

κ�ς συµ��σεις και εγκρι�ε�σες �ρηµατ�δ�-

τ�σεις (1996 - 2000)

(σε εκατ�µ. ευρ�)
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Yπ�γρα��ς

Eγκρ
σεις

�ρ�σης αν�λ%αν σε 40,9 δισεκατ�µµ$-

ρια (�ναντι 35,1 δισεκατ�µµυρ
ων τ�

1999, �τ�ι +17%).

Στ� τ�λ�ς της �ικ�ν�µικ�ς �ρ�σης

2000, τ� συν�λικ� υπ�λ�ιπ� των ��ρη-

γη��ντων δανε�ων απ� ιδ
�υς π�ρ�υς

της Tρ�πε!ας και των εγγυ�σεων

ανερ��ταν σε 199 δισεκατ�µµ$ρια,
εν� τ� συν�λικ� υπ�λ�ιπ� τ�υ δανει-

σµ�� της Tρ�πε!ας ανερ��ταν σε

159,9 δισεκατ�µµ$ρια. T� σ$ν�λ�

ενεργητικ�$ της Tρ�πε!ας ανερ��ταν

σε 219,2 δισεκατ�µµ$ρια, σηµει�ν�-

ντας α$�ηση κατ� 9%.

O δανεισµ�ς της Tρ�πε!ας απ��ερε

π�ρ�υς συν�λικ�$ $ψ�υς 29 δισεκα-

τ�µµυρ
ων, µετ� τις πρ��εις ανταλλα-

γ�ς. Oι π�ρ�ι αυτ�
 αντλ�%ηκαν µ�σω

136 δανει�ληπτικ�ν πρ��εων, σε

11 ν�µ
σµατα. Mετ� τις πρ��εις ανταλ-

λαγ�ς, τ� ευρ�, η λ
ρα στερλ
να και τ�

δ�λ�ρι� HΠA αντιπρ�σ�πευαν τ� 94%
των αντλη%�ντων π�ρων.



H δραστηρι�τητα τ�υ Oµ#λ�υ
ETEπ κατ� τ� �τ�ς 2000
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Π�ντε πρ�τεραι�τητες κα%�ρ
στηκαν

�σ�ν α��ρ� τις �ρηµατ�δ�τ�σεις :

• υπ�στ�ρι�η της �ικ�ν�µικ�ς και κ�ι-

νωνικ�ς συν���ς και της περι�ερει-

ακ�ς αν�πτυ�ης. Πρ�ς τ� σκ�π�

αυτ� %α επιδιω�%ε
 εν
σ�υση της

συνεργασ
ας µε την Eπιτρ�π�·

• ε�αρµ�γ� της Πρωτ�&�υλ
ας «Kαι-

ν�τ�µ
α 2000», η �π�
α ��ει ως

στ��� την πρ��%ηση των επενδ$σε-

ων για τη δηµι�υργ
α µιας κ�ινων
ας

&ασι!�µενης στη γν�ση και στην και-

ν�τ�µ
α·

• πρ�ετ�ιµασ
α των �ωρ�ν π�υ ε
ναι

υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η·

• υπ�στ�ρι�η της π�λιτικ�ς της �νω-

σης υπ�ρ της αν�πτυ�ης και της

συνεργασ
ας µε τις ��ρες ετα
ρ�υς·

• εν%�ρρυνση της πρ�στασ
ας τ�υ

περι&�λλ�ντ�ς και της αει��ρ�υ

αν�πτυ�ης, συµ&�λλ�ντας, µετα�$

�λλων, στην επ
τευ�η των στ��ων

π�υ κα%�ρ
στηκαν απ� τ� πρωτ�-

κ�λλ� τ�υ Kι�τ�.

H ETEπ %α ε�ακ�λ�υ%�σει επ
σης να

διευρ$νει και να εκσυγ�ρ�ν
!ει τ�

��σµα των �ρηµατ�δ�τικ�ν της πρ�ϊ-

�ντων, �στε να πρ�σαρµ�στε
 στις

ε�ελ
�εις της αγ�ρ�ς και να ανταπ�-

κρι%ε
 καλ$τερα στις αν�γκες των

πελατ�ν της, και %α συνε�
σει την

ανα%ε�ρηση της π�λιτικ�ς της �σ�ν

α��ρ� την τιµ�λ�γηση των δανε
ων.

Kεντρικ�ς ���νας της δραστηρι�τητας

τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ κατ� τα ερ��µενα

�ρ�νια %α ε�ακ�λ�υ%�σει να ε
ναι, ��ι

η µεγιστ�π�
ηση τ�υ κ$κλ�υ εργασι�ν

τ�υ, αλλ� η πρ�στι%�µενη α�
α π�υ

πρ�σ��ρει µε τις παρεµ&�σεις τ�υ,
στην υπηρεσ
α της απ�στ�λ�ς τ�υ στ�

πλα
σι� της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης.

T� πρ�τ� Eπι�ειρησιακ� Πρ�γραµµα της Tρ�πε%ας (EΠT) καταρτ#στηκε �στερα απ� την �γκριση τ�υ

Στρατηγικ�� Πλαισ#�υ απ� τ� Συµ���λι� των ∆ι�ικητ�ν τ�ν I��νι� 1998. T� EΠT ε#ναι �να µ�σ� τ� �π�#�

επιτρ�πει τ�ν κα'�ρισµ� µιας µεσ�πρ�'εσµης π�λιτικ�ς και επι�ειρησιακ�ν πρ�τεραι�τ�των ��σει των

στ��ων π�υ ��ει �ρ#σει για την Tρ�πε%α τ� Συµ���λι� των ∆ι�ικητ�ν της. Aπ�τελε# επ#σης �να µ�σ� ex-
post α(ι�λ�γησης της δραστηρι�τητας της Tρ�πε%ας. T� πρ�γραµµα αυτ� καλ�πτει µια τριετ#α, αλλ� �ι

στρατηγικ�ς πρ��πτικ�ς µπ�ρ��ν να τρ�π�π�ι��νται κατ� τη δι�ρκεια της τριετ��ς περι�δ�υ, �στε να

λαµ��ν�υν υπ�ψη τις ν�ες εντ�λ�ς π�υ ανατ#'ενται στην Tρ�πε%α και την ε(�λι(η τ�υ �ικ�ν�µικ��

περι��λλ�ντ�ς. T� EΠT π�υ εγκρ#'ηκε τ� ∆εκ�µ�ρι� 2000, καλ�πτει την περ#�δ� 2001-2003.

T� Eπι�ειρησιακ� Πρ�γραµµα της
Tρ�πε!ας (EΠT) 2001 - 2003

*π�ψη τ�υ

εσωτερικ�� των

κεντρικ�ν

γρα�ε�ων της

ETEπ, στ�

Λ�υ(εµ���ργ�
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T� 73 % των ατ�µικ!ν δανε�ων α��ρ��σε
την περι�ερειακ� αν�πτυ"η

Kατ� τη δι�ρκεια τ�υ �τ�υς 2000 η ETEπ,
σε στεν� συνεργασ
α µε τα ∆ιαρ%ρωτικ�
Tαµε
α της �νωσης, ��ρ�γησε ατ�µικ�
δ�νεια συν�λικ�$ $ψ�υς 13,7 δισεκατ�µ-
µυρ�ων - �τ�ι τ� 73 % τ�υ συν�λ�υ των
ατ�µικ�ν δανε
ων π�υ ��ρ�γησε στ� εσω-
τερικ� της �νωσης - για επενδ$σεις στις
περι���ς π�υ υστερ�$ν αναπτυ�ιακ� �
αντιµετωπ
!�υν διαρ%ρωτικ� πρ�&λ�µα-
τα.

E�ν λη�%�$ν επιπλ��ν υπ�ψη τα συν�λι-
κ� δ�νεια π�υ ��ρηγ�%ηκαν για επενδ$-
σεις µικρ�$ µεγ�%�υς στις υστερ�$σες
περι���ς, τ� σ$ν�λ� των ��ρηγ�σεων της
Tρ�πε!ας υπ�ρ της περι�ερειακ�ς αν�-
πτυ�ης αν�λ%ε σε περ
π�υ 20 δισεκατ�µ-
µ$ρια.

H αν�πτυ�η της υπ�δ�µ�ς µετα��ρ�ν και
τηλεπικ�ινωνι�ν, π�υ απ�τελε
 πρ�ϋ-
π�%εση για την πρ��δ� και τη δηµι�υργ
α
δραστηρι�τ�των, κα%�ς και η �ρηµατ�-
δ�τηση επενδ$σεων π�υ συµ&�λλ�υν
στην πρ�στασ
α τ�υ περι&�λλ�ντ�ς, ε
ναι
απ� τ�υς κ$ρι�υς στ���υς π�υ επιδι�κ�-
νται στις υστερ�$σες περι���ς.

Πρ�κειµ�ν�υ να συµ&�λει στη &ελτ
ωση
της π�ι�τητας !ω�ς, η Tρ�πε!α ��ρ�γησε
2,8 δισεκατ�µµ$ρια για επενδ$σεις π�υ
πρ��γ�υν την πρ�στασ
α τ�υ �υσικ�$
περι&�λλ�ντ�ς, την ανα!ω�γ�νηση αστι-
κ�ν περι���ν, την αν�πτυ�η των µ�σων

µα!ικ�ς µετα��ρ�ς κα%�ς και την κατα-
σκευ� και τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� υπ�δ�µ�ν
υγει�ν�µικ�ς περ
%αλψης.

Παρ�λληλα, 8,8 δισεκατ�µµ$ρια ��ρη-
γ�%ηκαν για τη �ρηµατ�δ�τηση �ργων
υπ�δ�µ�ς στ�υς τ�µε
ς των µετα��ρ�ν,
των τηλεπικ�ινωνι�ν και της εν�ργειας.
Oι �ρηµατ�δ�τ�σεις αυτ�ς �ταν ιδια
τερα
σηµαντικ�ς στην Iσπαν
α, την Eλλ�δα, την

H ισ�ρρ�πη αν�πτυ�η της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης απ�τελε
 την κ$ρια απ�στ�λ� π�υ

ανατ�%ηκε στην Tρ�πε!α απ� τη Συν%�κη της P�µης και επανα&ε&αι�%ηκε απ� τη

Συν%�κη τ�υ .µστερνταµ (I�$νι�ς 1997). Ως εκ τ�$τ�υ, η ETEπ δια%�τει, κατ� µ�σ�ν

�ρ�, περισσ�τερα απ� τα 2/3 των ατ�µικ�ν δανε
ων της για τη �ρηµατ�δ�τηση ευρ$-

τατ�υ ��σµατ�ς επενδ$σεων στις περι���ς π�υ υστερ�$ν αναπτυ�ιακ� � αντιµετωπ
-

!�υν διαρ%ρωτικ� πρ�&λ�µατα.

Λειτ�υργ�ντας σε στεν� συνεργ
α µε τα κ�ιν�τικ� ∆ιαρ%ρωτικ� Tαµε
α, η Tρ�πε!α

συµπληρ�νει τις κ�ιν�τικ�ς επι��ρηγ�σεις, συµ&�λλ�ντας �τσι στην καλ$τερη δυνατ�

καταν�µ� των π�ρων. H συνεργασ
α αυτ� πρ�κειται να ενισ�υ%ε
 στ� πλα
σι� της

ε�αρµ�γ�ς τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς «Aτ!�ντα 2000», τ� �π�
� κα%�ρ
!ει τ� πλα
σι� δρ�σης

για τις διαρ%ρωτικ�ς π�λιτικ�ς και την π�λιτικ� συν���ς της �νωσης κατ� την περ
�-

δ� 2000-2006.

Συµ&�λ� στην ισ�ρρ�πη
αν�πτυ�η της �νωσης

σε εκατ�µ. ευρ�)

Σ$ν�λ�

Π�σ� %

Eν�ργεια 2216 16

Eπικ�ινων
ες 6613 48

∆ια�ε
ριση υδ�των

και δι���ρα 1096 8

Π�λε�δ�µικ� �ργα 644 5

Bι�µη�αν
α,

υπηρεσ
ες 2109 16

Παιδε
α, υγε
α 1031 8

Σ�ν�λ� ατ�µικ!ν

δανε�ων 13709 100

Συν�λικ� δ�νεια 6000

Περι�ερειακ� αν�πτυ"η

Kαταν�µ� των ατ�µικ!ν

δανε�ων κατ� τ�µ�α (2000)

Περι�ερειακ� αν�πτυ"η
1996-2000 : 94 δισεκατ�µµ�ρια

2000

1999

1998

1997

1996

5000 15 00010000 20 000

Στ���ς 1

Στ���ς 2

Π�λυπερι�ερειακ� σ��δια

Συν�λικ� δ�νεια
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Συν�δρι� ETEπ : Περι�ερειακ� αν�πτυ�η - Kαλ$τερη
δυνατ� �ρησιµ�π�
ηση των �ρηµατ�δ�τικ�ν π�ρων

T� �κτ� Συν�δρι� της ETEπ, τ� �π�
� πραγµατ�π�ι�%ηκε στις 19 και 20 Oκτω&ρ
�υ
2000, συγκ�ντρωσε περ
π�υ 350 ειδ�µ�νες απ� τ�ν κυ&ερνητικ� και π�λιτικ� ��ρ�, απ�
τα κ�ιν�τικ� �ργανα, κα%�ς και απ� τη δηµ�σια δι�
κηση, τη &ι�µη�αν
α και τ�ν τραπε-
!ικ� τ�µ�α. Kατ� τ� Συν�δρι� ε�ετ�στηκαν �ι παρ�γ�ντες επιτυ�
ας � απ�τυ�
ας στ�υς
�π�
�υς ��ε
λ�νται �ι δια��ρ�ς επιδ�σεων µετα�$ των ευρωπαϊκ�ν περι�ερει�ν.

Στην εναρκτ�ρια �µιλ
α τ�υ, � Πρ�εδρ�ς της ETEπ, κ. Philippe Maystadt, υπ�γρ�µµισε
�τι τ� πρ�γραµµα δρ�σης Aτ!�ντα. 2000, τ� �π�
� κα%�ρ
!ει τ� �ρηµατ��ικ�ν�µικ�
πλα
σι� τ�υ πρ�ϋπ�λ�γισµ�$ της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης �ως τ� 2006, δεν πρ�&λ�πει
σηµαντικ� α$�ηση των δαπαν�ν για την περι�ερειακ� αν�πτυ�η. Συνεπ�ς, κατ� τα
ερ��µενα �ρ�νια δεν %α ε
ναι δυνατ�ν να επιτευ�%�$ν καλ$τερα απ�τελ�σµατα, παρ�
µ�ν� µε απ�τελεσµατικ�τερη �ρ�ση των δια%�σιµων �ρηµατ�δ�τικ�ν π�ρων.

Kατ� τις συ!ητ�σεις τ�υ Συνεδρ
�υ υπ�γραµµ
στηκε η αν�γκη καλ�$ συντ�νισµ�$
µετα�$ �λων των σηµαντικ�ν παραγ�ντων των περι�ερει�ν, µετα�$ των περι�ερει�ν
και της κεντρικ�ς κυ&�ρνησης απ� την �π�
α ε�αρτ�νται, κα%�ς και µε την Eυρωπαϊ-
κ� Eπιτρ�π�. Yπ�γραµµ
στηκε επ
σης η αν�γκη συνεργασ
ας µετα�$ της Eπιτρ�π�ς και
της ETEπ, ως απαρα
τητης πρ�ϋπ�%εσης για την καλ$τερη δυνατ� �ρησιµ�π�
ηση των
περι�ερειακ�ν ενισ�$σεων. M�ν� η διαρκ�ς επιδ
ω�η σ$γκλισης των πρ�σπα%ει�ν
µετα�$ των �ργ�νων της �νωσης, των ε%νικ�ν και τ�πικ�ν δ�µ�ν και των τ�πικ�ν
��ρ�ων, %α επιτρ�ψει να αντιµετωπιστ�$ν µε επιτυ�
α �ι ν�ες πρ�κλ�σεις π�υ συν�-
δε$�υν την αν�δυση της κ�ινων
ας των πληρ���ρι�ν, αλλ� επ
σης, και πριν απ’ �λα,
τη διε$ρυνση της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης, η �π�
α %α αυ��σει τις ανισ�τητες µετα�$
περι�ερει�ν στ� εσωτερικ� της �νωσης σε επ
πεδα �ωρ
ς πρ�ηγ�$µεν�.

Eπ
τιµ�ς πρ�σκεκληµ�ν�ς �ταν � κ. Günter Grass, &ρα&ε
� N�µπελ λ�γ�τε�ν
ας 1999,
� �π�
�ς περι�γραψε την εικ�να µιας Tρ�πε!ας π�υ %α επεδ
ωκε επ
σης κ�ινωνικ�$ς
στ���υς και %α επ�νδυε εκε
 π�υ �ι αν�γκες ε
ναι µεγαλ$τερες : «Στη σ$γ�ρ�νη
Eυρ�πη, �π�υ η απ�σταση µετα�$ πλ�υσ
ων και πτω��ν ε
ναι τερ�στια, δεν λε
π�υν
�ι ευκαιρ
ες για παρ��� υπ�στ�ρι�ης στις υπαν�πτυκτες περι���ς».

Kλε
ν�ντας τις εργασ
ες τ�υ Συνεδρ
�υ, � κ. Wolfgang Roth, Aντιπρ�εδρ�ς της ETEπ,
συν�ψισε µε την ε��ς �ρ�ση τα συµπερ�σµατα τ�υ διαλ�γ�υ : «Συντ�νισµ�ς ε
ναι η
λ��η κλειδ
». Πρ�γµατι, �ι απαρα
τητες πρ�ϋπ�%�σεις για την επιτυ�
α κ�%ε εγ�ειρ�-
µατ�ς ε
ναι �να σα��ς �ραµα, η κινητ�π�
ηση �λων των π�ρων στην υπηρεσ
α µιας
στρατηγικ�ς π�υ απ�σκ�πε
 να µετατρ�ψει τ� �ραµα αυτ� σε πραγµατικ�τητα, και
τ�λ�ς, � συντ�νισµ�ς της δρ�σης �λων των συµµετε��ντων : «Aπαρα
τητη
πρ�ϋπ�%εση για την επιτυ�
α κ�%ε π�λιτικ�ς ε
ναι η επιλ�γ� εν�ς σα��$ς στ���υ και
µιας απ�τελεσµατικ�ς �ργ�νωσης, και τ� 
δι� ισ�$ει για την περι�ερειακ� π�λιτικ�.
Πρ�πει να ε
ναι �ργανωµ�νη».

'σ�ν α��ρ� ειδικ�τερα την κεντρικ� και ανατ�λικ� Eυρ�πη, δεν πρ�πει να αναµ�νε-
ται �τι η περι�ερειακ� π�λιτικ� της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης, η �π�
α σ�µερα παρ��ει
σηµαντικ�ς ενισ�$σεις, %α µπ�ρ�σει να ε�αρµ�στε
 αυτ�$σια στις υπ�ψ��ιες ��ρες.
Συνεπ�ς, πρ�πει να γ
νει καλ$τερη �ρ�ση των �ρηµατ�δ�τικ�ν π�ρων. Aυτ� σηµα
νει
�τι η ETEπ, τ� �ρηµατ�πιστωτικ� �ργαν� της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης, %α πρ�πει στ� µ�λ-
λ�ν να διαδραµατ
σει σηµαντικ�τερ� ρ�λ� για την αν�πτυ�η �λων των περι���ν της
�νωσης π�υ υστερ�$ν αναπτυ�ιακ�.

Σ$ν�ψη των εισηγ�σεων τ�υ

Συνεδρ
�υ ETEπ 2000 περι��εται

στ� ∆ελτ
� «ETEπ-
Πληρ���ρ
ες», αρι%.106, τ�

�π�
� δηµ�σιε$%ηκε τ� ∆εκ�µ-

&ρι� 2000 και µπ�ρε
 να λη�%ε


µε απλ� α
τηση απ� την Yπηρε-

σ
α Πληρ���ρησης και

Eπικ�ινων
ας της ETEπ (e-mail :
info@eib .org).

Wolfgang Roth, 
Aντιπρ�εδρ�ς της ETEπ
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Iταλ
α, την Π�ρτ�γαλ
α και τ� Hνωµ�ν�
Bασ
λει�.

T�λ�ς, περ
π�υ 2,1 δισεκατ�µµ$ρια ��ρη-
γ�%ηκαν για τη �ρηµατ�δ�τηση της επ�-
κτασης, τ�υ εκσυγ�ρ�νισµ�$ � της δηµι-
�υργ
ας &ι�µη�ανικ�ν επι�ειρ�σεων, µε
στ��� την εν
σ�υση τ�υ δυναµισµ�$ της
�ικ�ν�µ
ας.

Oι ��ρηγ�σεις αυτ�ς α��ρ�$σαν κυρ
ως
την εν
σ�υση της διε%ν�$ς ανταγωνιστι-
κ�τητας της ευρωπαϊκ�ς &ι�µη�αν
ας
στ�υς τ�µε
ς της παραγωγ�ς αυτ�κιν�-
των, τ�υ ηλεκτρ�λ�γικ�$ και ηλεκτρ�νι-
κ�$ ε��πλισµ�$, της κατεργασ
ας µετ�λ-
λων, τ�υ �αρτι�$ και των πρ�ϊ�ντων απ�
ελαστικ�.

H �ρηµατ�δ�τηση των αναγκα
ων αναπρ�-
σαρµ�γ�ν τ�υ &ι�µη�ανικ�$ τ�µ�α, η εν
-
σ�υση της ανταγωνιστικ�τητ�ς τ�υ και η
συµ&�λ� στην αν�πτυ�η απ�δ�τικ�ν επι-
�ειρ�σεων, ικαν�ν να αντιµετωπ
σ�υν τ�
διε%ν� ανταγωνισµ� και να δηµι�υργ�$ν
%�σεις απασ��λησης, συνιστ�$ν πρ�-
σπ�%ειες κα
ριας σηµασ
ας για την �ικ�-
ν�µ
α µας.

T� 50 % των ��ρηγ�σεων υπ�ρ της περι-
�ερειακ�ς αν�πτυ"ης α��ρ��σε τις
περι���ς τ�υ Στ���υ 1

T� 2000, στις περι���ς π�υ υστερ�$ν
αναπτυ�ιακ� (καλ�$µενες περι���ς τ�υ
Στ���υ 1) ��ρηγ�%ηκαν ατ�µικ� δ�νεια
συν�λικ�$ $ψ�υς 6 875 εκατ�µµυρ
ων.
1 101 εκατ�µµ$ρια ��ρηγ�%ηκαν στα ανα-
τ�λικ� Länder της Γερµαν
ας, 4 081 εκατ�µ-
µ$ρια στις ��ρες της συν���ς (Iσπαν
α,
Π�ρτ�γαλ
α, Iρλανδ
α και Eλλ�δα) και
955 εκατ�µµ$ρια στ� ιταλικ� Mετ!�τ!ι�ρν�.

T� 60 % των �ρηµατ�δ�τ�σεων α��ρ�$σε
�ργα υπ�δ�µ�ς µετα��ρ�ν, τηλεπικ�ινω-
νι�ν και διαν�µ�ς εν�ργειας, τα �π�
α
συµ&�λλ�υν στην αντιµετ�πιση των πρ�-
&ληµ�των π�υ συνδ��νται µε τη γεωγρα-
�ικ� απ�µ�νωση των περι���ν αυτ�ν,
εν� τ� 13 % α��ρ�$σε τη &ελτ
ωση τ�υ
�υσικ�$ και αστικ�$ περι&�λλ�ντ�ς, τ�
16 % τ� &ι�µη�ανικ� τ�µ�α και τ� 11 %
τ�υς τ�µε
ς της παιδε
ας και της υγε
ας.

Eπιτ��υνση της �ικ�ν�µικ�ς πρ�σαρµ�γ�ς

Στις περι���ς τ�υ Στ���υ 2, �ι �π�
ες
λαµ&�ν�υν ενισ�$σεις για τ�ν �ικ�ν�µικ�
και κ�ινωνικ� αναπρ�σανατ�λισµ� !ων�ν
π�υ αντιµετωπ
!�υν διαρ%ρωτικ� πρ�&λ�-
µατα, ��ρηγ�%ηκαν ατ�µικ� δ�νεια συν�-
λικ�$ $ψ�υς 5 247 εκατ�µµυρ
ων. Aπ� την
καταν�µ� των ��ρηγ�σεων στις περι���ς
αυτ�ς κατ� τ�µ�α, διαπιστ�νεται υπερ���
των �ργων υπ�δ�µ�ς µετα��ρ�ν (35 %)
κα%�ς και η σηµασ
α π�υ δ
δεται στην
πρ�στασ
α τ�υ �υσικ�$ και αστικ�$ περι-
&�λλ�ντ�ς (16 %). H &ι�µη�αν
α και �ι
υπηρεσ
ες απ�ρρ��ησαν τ� 18 % τ�υ
συν�λ�υ, και �ι τ�µε
ς της παιδε
ας και
της υγε
ας τ� 7 %.

Πρ�πει να σηµειω%ε
 �τι τ� 80 % των
επενδ$σεων π�υ �ρηµατ�δ�τε
 η Tρ�πε!α
στ�υς ανωτ�ρω τ�µε
ς, πραγµατ�π�ι�$-
νται σε !�νες περι�ερειακ�ς αν�πτυ�ης,
τις �π�
ες &�η%�$ν να καλ$ψ�υν την
υστ�ρησ� τ�υς σε σ��ση µε τις πι� ανε-
πτυγµ�νες περι���ς της �νωσης.

Συµ��λ� στη �ρηµατ�δ�τηση δικτ�ων

1 585 εκατ�µµ$ρια ��ρηγ�%ηκαν για τη
�ρηµατ�δ�τηση υπ�δ�µ�ν τηλεπικ�ινω-
νιακ�ν δικτ$ων π�υ α��ρ�$σαν περισσ�-
τερες της µιας ενισ�υ�µενες περι���ς �
τ� σ$ν�λ� µιας ��ρας.

Στεν� συνεργασ�α µε την Eπιτρ�π�

H ETEπ, πρ�κειµ�ν�υ να συσ�
�ει ακ�µη
περισσ�τερ� τ�υς επι�ειρησιακ�$ς
δεσµ�$ς της µε την Eπιτρ�π�, υπ�γραψε
µε τ� �ργαν� αυτ� συµ�ων
α συνεργα-
σ
ας και συµ�ων
ες-πλα
σια, �ι �π�
ες %α
επιτρ�ψ�υν να ενισ�υ%ε
 η συµ&�λ� της
Tρ�πε!ας στην α�ι�λ�γηση επενδ$σεων
π�υ ενισ�$�νται µε επι��ρηγ�σεις, και να
&ελτιω%ε
 � συντ�νισµ�ς µετα�$ της δρ�-
σης τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ και της Eπιτρ�π�ς.

H Tρ�πε!α συν�&αλε, επ
σης, στ�ν πρ�-
γραµµατισµ� των διαρ%ρωτικ�ν δρ�σεων
για την περ
�δ� 2000-2006 και συµµετ��ει,
$στερα απ� α
τηµα των λ�ιπ�ν µερ�ν,
στην ε�αρµ�γ� τ�υ ν��υ Xρηµατ�δ�τικ�$
Mη�ανισµ�$ τ�υ EOX.
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Παρ�υσ�αση της Πρωτ���υλ�ας «i2i»

T� τριετ�ς αυτ� πρ�γραµµα %εσπ
στη-

κε µε &�ση π�ντε στ���υς :

• την αν�πτυ"η των MME και τ�υ επι-

�ειρηµατικ�� πνε�µατ�ς, κυρ
ως

µ�σω της εν
σ�υσης των δραστηρι�-

τ�των επι�ειρηµατικ�$ κε�αλα
�υ

π�υ ευν��$ν την αν�πτυ�η των και-

ν�τ�µων µικρ�µεσα
ων επι�ειρ�σε-

ων στην Eυρωπαϊκ� �νωση. H δρα-

στηρι�τητα αυτ� αναπτ$σσεται απ�

τ� Eυρωπαϊκ� Tαµε
� Eπενδ$σεων

(ETAE), π�υ ε
ναι τ� ε�ειδικευµ�ν�

�ργαν� τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ στ�ν τ�µ�α

τ�υ επι�ειρηµατικ�$ κε�αλα
�υ.

• τη δι�δ�ση της καιν�τ�µ�ας, µ�σω

της �ρηµατ�δ�τησης επενδ$σεων

κ�%ε µεγ�%�υς, π�υ πραγµατ�π�ι-

�$νται ε
τε απ� ��ρε
ς δηµ�σιας

αυτ�δι�
κησης ε
τε απ� επι�ειρ�σεις

και ���υν ως στ��� τη δι�δ�ση και

�ρησιµ�π�
ηση της καιν�τ�µ
ας

κα%�ς και την αν�πτυ�η των απαρα
-

τητων δε�ι�τ�των για τη �ρησιµ�-

π�
ηση των ν�ων τε�ν�λ�γι�ν.

• την πρ�αγωγ� της �ρευνας και της

αν�πτυ"ης, µ�σω της υπ�στ�ρι�ης

δηµ�σιων � ιδιωτικ�ν ερευνητικ�ν

πρ�γραµµ�των (ιδ
ως εκε
νων στα

�π�
α συµµετ���υν επι�ειρ�σεις και

δηµ�σι�ι �ργανισµ�
) και της αν�-

πτυ�ης υπ�δ�µ�ν �ρευνας, κ�ντρων

αριστε
ας και δ�µ�ν π�υ διευκ�λ$-

ν�υν την πρ�σ&αση των MME σε

ερευνητικ� πρ�γρ�µµατα.

• την αν�πτυ"η των τε�ν�λ�γι!ν π�υ

���υν σ��ση µε την πληρ���ρηση

και την επικ�ινων�α, µ�σω της �ρη-

µατ�δ�τησης διευρωπαϊκ�ν δικτ$ων

ευρε
ας !�νης και π�λυµ�σων

κα%�ς και των υλικ�ν � ιδεατ�ν

υπ�δ�µ�ν π�υ επιτρ�π�υν την τ�πι-

κ� πρ�σ&αση σε αυτ� τα δ
κτυα,
ιδ
ως στις λιγ�τερ� πρ�ηγµ�νες

περι���ς της �νωσης.

• τ�ν εµπλ�υτισµ� τ�υ αν�ρ!πιν�υ

κε�αλα��υ, µ�σω τ�υ εκσυγ�ρ�νι-

σµ�$ και τ�υ πληρ���ρικ�$ ε��πλι-

σµ�$ σ��λε
ων, κ�λεγ
ων και πανεπι-

στηµ
ων, και της ��ρ�γησης δανε
ων

για κ�ντρα κατ�ρτισης στις τε�ν�λ�-

γ
ες των πληρ���ρι�ν.

O 'µιλ�ς ETEπ %�σπισε την «Πρωτ�&�υλ
α Kαιν�τ�µ
α 2000» («Innovation 2000 Initiative» - «i2i»), πρ�κειµ�ν�υ

να υπ�στηρ
�ει τ�υς κατευ%υντ�ρι�υς ���νες π�υ κα%�ρισαν �ι αρ�ηγ�
 κρατ�ν και κυ&ερν�σεων στη Λισσα-

&�να, στις 23 και 24 Mαρτ
�υ 2000, µε στ��� την �ικ�δ�µηση µιας ευρωπαϊκ�ς �ικ�ν�µ
ας &ασι!�µενης στη

γν�ση και στην καιν�τ�µ
α.

Kατ� τη δι�ρκεια της ερ��µενης τριετ
ας, � 'µιλ�ς ETEπ %α υπ�στηρ
�ει τη στρατηγικ� της Λισσα&�νας µ�σω

εν�ς ειδικ�$ πρ�γρ�µµατ�ς µεσ�πρ�%εσµων και µακρ�πρ�%εσµων δανει�δ�τ�σεων, συν�λικ�$ $ψ�υς 12 �ως

15 δισεκατ�µµυρ
ων ευρ�.

H «Πρωτ�&�υλ
α Kαιν�τ�µ
α 2000» δεν %α ��ει τ�σ� ως απ�τ�λεσµα την α$�ηση τ�υ �γκ�υ των ��ρηγ�σεων,
�σ� �να π�ι�τικ� αναπρ�σανατ�λισµ� των δραστηρι�τ�των τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ πρ�ς τ�µε
ς µε υψηλ� τε�ν�λ�-

γικ� πρ�στι%�µενη α�
α και π�λλ� υπ�σ��µεν�υς για τ� µ�λλ�ν.

«Πρωτ�&�υλ
α Kαιν�τ�µ
α 2000»
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Πρ!τα απ�τελ�σµατα

A��τ�υ %εσπ
στηκε η «Πρωτ�&�υλ
α Kαιν�-
τ�µ
α 2000», η ETEπ ��ει εγκρ
νει επενδυτι-
κ� σ��δια π�υ α��ρ�$ν τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ�
πανεπιστηµ
ων και σ��λε
ων, την αν�πτυ�η
των τηλεπικ�ινωνι�ν και των δικτ$ων τ�υ
Internet, �πτικ�ακ�υστικ� ε��πλισµ�,
κα%�ς και δραστηρι�τητες �ρευνας και
αν�πτυ�ης στ� �αρµακευτικ� τ�µ�α.

T� 2000 υπεγρ��ησαν δανει�δ�τικ�ς
συµ&�σεις συν�λικ�$ $ψ�υς 1,6 δισεκα-
τ�µµυρ
�υ π�υ α��ρ�$σαν 11 ��ρες
της �νωσης και συγκεκριµ�να τ�υς
τ�µε
ς τ�υ επι�ειρηµατικ�$ κε�αλα
�υ
(214 εκατ�µµ$ρια), της παιδε
ας (448 εκα-
τ�µµ$ρια), και των τηλεπικ�ινωνι�ν και
της τηλε�ρασης (965 εκατ�µµ$ρια).

H πρωτ�&�υλ
α «i2i» και � �πτικ�ακ�υστικ�ς τ�µ�ας
Στις 19 ∆εκεµ&ρ
�υ 2000, η Viviane Reding, Eυρωπα
α Eπ
τρ�π�ς αρµ�δια για τ�ν π�λιτι-
στικ� και τ�ν �πτικ�ακ�υστικ� τ�µ�α, και � Philippe Maystadt, Πρ�εδρ�ς τ�υ Oµ
λ�υ
ETEπ, παρ�υσ
ασαν στις Bρυ��λλες µια ν�α στρατηγικ� συνεργασ
ας µετα�$ της Eπι-
τρ�π�ς, της ETEπ και τ�υ ETAE στ�ν �πτικ�ακ�υστικ� τ�µ�α. Aυτ� η ν�α πτυ�� των
δραστηρι�τ�των τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ εντ�σσεται στ� πλα
σι� της πρωτ�&�υλ
ας «i2i».

Παρ�υσι�στηκαν τ�σσερις συγκεκριµ�ν�ι ���νες δρ�σης :

• H ��ρ�γηση �ρ
ων πιστ�σεων (� «συν�λικ�ν δανε
ων») της ETEπ σε τραπε!ικ�$ς
��ρε
ς ε�ειδικευµ�ν�υς στ�ν �πτικ�ακ�υστικ� τ�µ�α, για τη �ρηµατ�δ�τηση µικρ�-
µεσα
ων επι�ειρ�σεων (MME) π�υ δηµι�υργ�$ν �πτικ�ακ�υστικ� πρ�ϊ�ντα, �ρησιµ�-
π�ι�$ν �πτικ�ακ�υστικ�ς τε�ν�λ�γ
ες � αναλαµ&�ν�υν υπεργ�λα&
ες στ�ν τ�µ�α
αυτ�. Oρισµ�να απ� αυτ� τα συν�λικ� δ�νεια %α µπ�ρ�σ�υν να συµπληρ�σ�υν µη�α-
νισµ�$ς δηµ�σιων ενισ�$σεων για την �πτικ�ακ�υστικ� δηµι�υργ
α, εν� �λλα ενδ��ε-
ται να περιλαµ&�ν�υν στ�ι�ε
α καταµερισµ�$ των κινδ$νων και να καλ$πτ�νται απ�
ε�ωτερικ�ς εγγυητικ�ς δ�µ�ς υπ�στηρι!�µενες κυρ
ως απ� τ� ETAE.

• H ��ρ�γηση απ� την ETEπ, σε συνεργασ
α µε τ�ν τραπε!ικ� τ�µ�α, µεσ�πρ�%εσµων
και µακρ�πρ�%εσµων �ρηµατ�δ�τ�σεων σε µεγ�λ�υς ιδιωτικ�$ς � δηµ�σι�υς �µ
λ�υς
στ�υς τ�µε
ς της τηλε�ρασης � της τηλε�πτικ�ς παραγωγ�ς και διαν�µ�ς, για τις
επενδ$σεις τ�υς σε υπ�δ�µ� (στ�$ντι�, ψη�ιακ�ς εγκαταστ�σεις, στα%µ�$ς εκπ�-
µπ�ς κ.λπ.) � σε δηµι�υργ
α (παραγωγ� πακ�των ταινι�ν, διαν�µ� �ργων � καταλ�-
γων).

• H �ρηµατ�δ�τηση εταιρι�ν κε�αλα
�υ επι�ειρηµατικ�ν συµµετ���ν ε�ειδικευµ�νων
στ�ν �πτικ�ακ�υστικ� τ�µ�α, µ�σω της συµµετ���ς τ�υ ETAE στ� κε��λαι� τ�υς. Mε
τ�ν τρ�π� αυτ� τ� ETAE, λειτ�υργ�ντας ως �ργανισµ�ς επενδ$σεων σε �λλ�υς �ργα-
νισµ�$ς, %α επεκτε
νει τις δραστηρι�τητ�ς τ�υ σε �να π�λ$ ε�ειδικευµ�ν� τ�µ�α,
στ�ν �π�
� η �λλειψη �ρηµατ�δ�τικ�ν π�ρων και πανευρωπαϊκ�ν ��ρ�ων παρεµπ�-
δ
!ει τη δηµι�υργ
α µιας απ�τελεσµατικ�ς αγ�ρ�ς επι�ειρηµατικ�$ κε�αλα
�υ. Fδη
���υν �λ�κληρω%ε
 � &ρ
σκ�νται κα%’ �δ�ν �ρισµ�νες παρεµ&�σεις, �ι �π�
ες α��-
ρ�$ν κυρ
ως τη δηµι�υργ
α ε�ειδικευµ�νων εταιρει�ν «TIME» (Telecom- Internet-
Media-Entertainment).

• H αν�ληψη κ�ιν�ν πρωτ�&�υλι�ν απ� τ�ν 'µιλ� ETEπ και την Eυρωπαϊκ� Eπιτρ�π�
υπ�ρ της αν�πτυ�ης της �πτικ�ακ�υστικ�ς &ι�µη�αν
ας (κυρ
ως κινηµατ�γρα�ικ�ς και
τηλε�πτικ�ς) και της κατ�ρτισης των �ικ�ν�µικ�ν παραγ�ντων τ�υ τ�µ�α. Oι πρωτ�-
&�υλ
ες αυτ�ς %α ���υν ως στ��� την επ
τευ�η µεγαλ$τερης συµπληρωµατικ�τητας
µετα�$ των τραπε!ικ�ν π�ρων τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ και των κ�ιν�τικ�ν επι��ρηγ�σεων
τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς Media Plus, τ� �π�
� ��ει πρ�ϋπ�λ�γισµ� 400 εκατ�µµυρ
ων ευρ�
για µια πενταετ
α.
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T� 2000, �ι �ρηµατ�δ�τ�σεις στις υπ�

�ντα�η ��ρες α��ρ�$σαν ε� �λ�κλ�-

ρ�υ την κεντρικ� Eυρ�πη και αν�λ%αν

σε συν�λικ� $ψ�ς 2 948 εκατ�µµυ-

ρ
ων. 1 618 εκατ�µµ$ρια πρ��λ%αν

απ� τ�υς π�ρ�υς τ�υ Πρ�εντα�ιακ�$

Mη�ανισµ�$.

Eπικ�ινων�ες : η κ�ρια πρ�τεραι�τητα

�να δ
κτυ� επικ�ινωνι�ν ανεπτυγµ�ν�

και σ$µ�ων� µε τις κ�ιν�τικ�ς πρ�δια-

γρα��ς ε
ναι απαρα
τητη πρ�ϋπ�%εση

για την �ικ�ν�µικ� πρ��δ� και την επι-

τυ�� �ντα�η των υπ�ψη�
ων �ωρ�ν. Για

τ� λ�γ� αυτ�, η �ρηµατ�δ�τηση σιδη-

ρ�δρ�µικ�ν και �δικ�ν συνδ�σεων,
λιµ�νων, αερ�λιµ�νων και συστηµ�των

ελ�γ��υ της ενα�ριας κυκλ���ρ
ας,
κα%�ς και δικτ$ων τηλεπικ�ινωνι�ν,
απ�τελε
 την κ$ρια πρ�τεραι�τητα της

ETEπ.

Oι �ρηµατ�δ�τ�σεις �ργων υπ�δ�µ�ς

για τις επικ�ινων
ες αν�λ%αν τ� 2000
σε 1,5 δισεκατ�µµ$ρι� και α��ρ�$σαν

σιδηρ�δρ�µικ� δ
κτυα, την ανα&�%µιση

τ�υ υ�ιστ�µεν�υ �δικ�$ δικτ$�υ και τη

δηµι�υργ
α ν�ων αυτ�κινητ�δρ�µων,
�ργα στ�υς τ�µε
ς των %αλ�σσιων και

ενα�ριων µετα��ρ�ν και τηλεπικ�ινω-

νιακ�ς επενδ$σεις.

Aυ"ηµ�νη υπ�στ�ρι"η στ� �υσικ� και

αστικ� περι��λλ�ν

∆ιαρκ�ς µεγαλ$τερη �µ�αση δ
δεται

στα �ργα π�υ συµ&�λλ�υν στη &ελτ
ω-

ση τ�υ �υσικ�$ και αστικ�$ περι&�λ-

λ�ντ�ς. Oι ��ρηγ�σεις για τ� στ���

αυτ� αν�λ%αν σε 496 εκατ�µµ$ρια και

α��ρ�$σαν πρ�γρ�µµατα δια�ε
ρισης

υδ�των και απ�&λ�των, τ�ν εκσυγ�ρ�-

νισµ� γραµµ�ν µετρ� και τραµ και τη

δηµι�υργ
α σ$ν%ετων αστικ�ν υπ�δ�-

µ�ν.

H Tρ�πε!α ��ρ�γησε επ
σης 250 εκα-

τ�µµ$ρια στη P�υµαν
α για τα �ργα

&ασικ�ς υπ�δ�µ�ς π�υ υπ�στησαν

!ηµι�ς απ� τις πληµµ$ρες, και δ�ρισε

500 000 ευρ� πρ�κειµ�ν�υ να συµ&�-

λει στην παρ��� &��%ειας στις πληγε
-

σες περι���ς.

Στ�ρι"η τ�υ �ι�µη�ανικ�� τ�µ�α

H Tρ�πε!α υπ�στηρ
!ει επ
σης τ� &ι�-

µη�ανικ� τ�µ�α στις υπ�ψ��ιες

��ρες, κυρ
ως µ�σω συν�λικ�ν δανε
-

ων π�υ ��ρηγε
 σε �ρηµατ�δ�τικ�$ς

��ρε
ς µε τ�υς �π�
�υς συνεργ�!εται

(τραπε!ικ� ιδρ$µατα απ� την �νωση

εγκατεστηµ�να στην περι��� � ε%νικ�

πιστωτικ� ιδρ$µατα).

Aπ� τ� 1990, τα δ�νεια π�υ ��ει ��ρηγ�σει η ETEπ στις υπ� �ντα�η ��ρες αν�ρ��νται
σε συν�λικ� $ψ�ς �νω των 14 δισεκατ�µµυρ
ων, εκ των �π�
ων 2,9 δισεκατ�µµ$ρια
��ρηγ�%ηκαν τ� 2000. H δραστηρι�τητα αυτ�, η �π�
α αναπτ$σσεται στ� πλα
σι� της
µετα��ρ�ς τ�υ κ�ιν�τικ�$ κεκτηµ�ν�υ, ��ει σκ�π� να συµ&�λει στην πρ�σ�γγιση των
�ικ�ν�µι�ν των �ωρ�ν αυτ�ν πρ�ς την �ικ�ν�µ
α της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης πριν απ�
την �ντα�� τ�υς.
Oι �ρηµατ�δ�τ�σεις αυτ�ς ��ρηγ�$νται, α�εν�ς &�σει εντ�λ�ς της Eυρωπαϊκ�ς �νω-
σης για ��ρ�γηση ενισ�$σεων µ��ρι συν�λικ�$ $ψ�υς 8,7 δισεκατ�µµυρ
ων στην
κεντρικ� και ανατ�λικ� Eυρ�πη �ως τ� �τ�ς 2007, και, α�ετ�ρ�υ, στ� πλα
σι� τ�υ
Πρ�εντα�ιακ�$ Mη�ανισµ�$, � �π�
�ς δηµι�υργ�%ηκε µε πρωτ�&�υλ
α και µε κ
νδυν�
της Tρ�πε!ας και παρ��ει τη δυνατ�τητα ��ρ�γησης ενισ�$σεων συν�λικ�$ $ψ�υς
8,5 δισεκατ�µµυρ
ων, �ως τ� �τ�ς 2003.

Πρ�ετ�ιµασ
α των �ωρ�ν π�υ
ε
ναι υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η

(σε εκατ�µ. ευρ�)

Π�λων
α 941

P�υµαν
α 853

Tσε�ικ� ∆ηµ�κρατ
α 385

Σλ�&ακικ� ∆ηµ�κρατ
α 242

Oυγγαρ
α 240

B�υλγαρ
α 160

Σλ�&εν
α 65

Eσ%�ν
α 42

Λεττ�ν
α 10

Λι%�υαν
α 10

Yπ�ψ��ιες �!ρες * 2948

* εκ των �π�
ων 1 618 

εκατ�µµ$ρια στ� πλα
σι�

τ�υ Πρ�εντα�ιακ�$ Mη�ανισµ�$

X!ρες υπ�ψ��ιες για �ντα"η

X�ρηγ�σεις κατ� τ� 2000

X!ρες υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα"η
1996-2000 : 10 δισεκατ�µµ�ρια

2948

2373

2375

1541

1158

2000

1999

1998

1997

1996
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Aπ� τ� 1990, �ι ��ρηγ�σεις της ETEπ στις
δ�κα ��ρες της κεντρικ�ς Eυρ�πης π�υ
ε
ναι υπ�ψ��ιες για �ντα�η, στην K$πρ�
και στη M�λτα, ���υν αν�λ%ει συν�λικ� σε
14,2 δισεκατ�µµ$ρια, εκ των �π�
ων
4,5 δισεκατ�µµ$ρια ��ρηγ�%ηκαν στ�
πλα
σι� τ�υ επιπρ�σ%ετ�υ µη�ανισµ�$
πρ�εντα�ιακ�ν δανει�δ�τ�σεων, π�υ
δηµι�υργ�%ηκε απ� την ETEπ στις αρ��ς
τ�υ 1998. H Tρ�πε!α κατ�στη π�λ$ γρ�γ�-
ρα η σηµαντικ�τερη πηγ� διε%ν�ν �ρηµα-
τ�δ�τ�σεων για επενδ$σεις στην κεντρι-
κ� Eυρ�πη.

Iδια�τερη πρ�σπ��εια υπ�ρ των επενδ�-
σεων στ�υς τ�µε�ς των επικ�ινωνι!ν

O τ�µ�ας των µετα��ρ�ν κατ��ει κυρ
αρ-
�η %�ση στη δραστηρι�τητα της Tρ�πε!ας,
αντιπρ�σωπε$�ντας τ� 47 % τ�υ συν�λ�υ
των ��ρηγη%�ντων δανε
ων, απ� τ� �π�
�
1,7 δισεκατ�µµ$ρι� α��ρ�$σε τις σιδηρ�-
δρ�µικ�ς µετα��ρ�ς και 700 εκατ�µµ$ρια
τις αστικ�ς µετα��ρ�ς. Σηµαντικ� ενι-
σ�$εται επ
σης µε δ�νεια της Tρ�πε!ας �
τ�µ�ας των τηλεπικ�ινωνι�ν, � �π�
�ς
απ�ρρ��ησε συν�λικ� 2 δισεκατ�µµ$ρια.

Tα �ργα υπ�δ�µ�ς στ�υς τ�µε
ς αυτ�$ς
ενισ�$�υν τ�υς �ργανικ�$ς δεσµ�$ς µε
την �νωση και %�τ�υν τις &�σεις για επι-
τυ�ηµ�νη αν�πτυ�η και �ικ�ν�µικ� εν�-
π�
ηση.

Aυ"αν�µενη πρ�τεραι�τητα στ� περι��λ-
λ�ν

Π�λλ� �ργα π�υ πραγµατ�π�ι�$νται
στ�υς τ�µε
ς των µετα��ρ�ν και της
εν�ργειας, συµ&�λλ�υν ταυτ��ρ�να στη
&ελτ
ωση τ�υ �υσικ�$ και αστικ�$ περι-
&�λλ�ντ�ς. H Tρ�πε!α �ρηµατ�δ�τησε
κυρ
ως µεγ�λα �ργα στ�υς τ�µε
ς των
αστικ�ν µετα��ρ�ν (µετρ� B�υδαπ�στης
και Πρ�γας, γραµµ�ς τραµ στην Kρακ�&
α,
την Tιµισ��ρα και τ� B�υκ�υρ�στι).

Παρ�λληλα, η ETEπ �ρηµατ�δ�τησε
π�λλ� δηµ�τικ� �ργα υπ�δ�µ�ς για την
αντιµετ�πιση καταστ�σεων υπ�&�%µισης
τ�υ περι&�λλ�ντ�ς. Tα �ργα αυτ� α��-
ρ�$σαν κυρ
ως τ�υς τ�µε
ς της $δρευσης
και της απ���τευσης και τη συλλ�γικ�
δια�ε
ριση της εν�ργειας.

Eν�σ�υση της συνεργ�ας των κ�ιν�τικ!ν
µ�σων

H συνεργασ
α µετα�$ της Tρ�πε!ας και
της Eπιτρ�π�ς συνετ�λεσε στην καλ$τερη
δυνατ� α�ι�π�
ηση των συνεργι�ν µετα�$
των �ρηµατ�δ�τικ�ν µ�σων της �νωσης
και την εν
σ�υση των απ�τελεσµ�των
τ�υς. Oι υπηρεσ
ες της Tρ�πε!ας και της
Eπιτρ�π�ς συνεργ�στηκαν στεν� για την
επε�εργασ
α και τη �ρηµατ�δ�τηση σηµα-
ντικ�$ αρι%µ�$ επενδυτικ�ν σ�εδ
ων σε
�λ�υς τ�υς τ�µε
ς π�υ µπ�ρ�$ν να
λ�&�υν �ρηµατ�δ�τηση απ� την ETEπ.
Eπιπλ��ν, κ�%ε ��ρ� π�υ τ� απαιτε
 τ�
συµ��ρ�ν µιας επ�νδυσης, η Tρ�πε!α
συνεργ�!εται µε �λλ�υς π�λυµερε
ς �ρη-
µατ�δ�τικ�$ς �ργανισµ�$ς π�υ δραστη-
ρι�π�ι�$νται στην περι���, και ιδ
ως µε
την Eυρωπαϊκ� Tρ�πε!α για την Aνασυ-
γκρ�τηση και την Aν�πτυ�η και µε την
Παγκ�σµια Tρ�πε!α.

Aν�πτυ"η των κε�αλαιαγ�ρ!ν στην
κεντρικ� Eυρ!πη

H ETEπ �ρ�ισε να δανε
!εται π�ρ�υς σε
ν�µ
σµατα των �ωρ�ν της κεντρικ�ς και
ανατ�λικ�ς Eυρ�πης �δη απ� τ� 1996.
Στ� πλα
σι� αυτ� ε��δωσε στην ευρωα-
γ�ρ� �µ�λ�γιακ� δ�νεια σε τσε�ικ�ς
κ�ρ�νες και, στη συν��εια, σε κ�ρ�νες
Eσ%�ν
ας και Σλ�&ακ
ας, εν� διεν�ργησε
επ
σης πρ��εις σε π�λωνικ� !λ�τυ. Oι
�µ�λ�γιακ�ς αυτ�ς εκδ�σεις συν�&αλαν
στη δι���τευση απ�ταµιευτικ�ν π�ρων
απ� τη ∆$ση πρ�ς την περι��� αυτ�. Aπ�
τ� 1997, η Tρ�πε!α συν�ψε συµ&�σεις-
πλα
σια για την �κδ�ση τ
τλων στις εγ��-
ριες αγ�ρ�ς τ�υ ��ριντ Oυγγαρ
ας και
της τσε�ικ�ς κ�ρ�νας, π�υ της επ�τρε-
ψαν να δηµι�υργ�σει µακρ�πρ�%εσµ�υς
τ
τλ�υς ανα��ρ�ς στ� τµ�µα αυτ� της
αγ�ρ�ς και να πρ�σελκ$σει την εγ��ρια
απ�ταµ
ευση. Γενικ� η Tρ�πε!α επ�τυ�ε,
�π�τε τ� επ�τρεπε η ε%νικ� ν�µ�%εσ
α,
να πρ�σ��ρει πιστ�σεις στα ε%νικ�
ν�µ
σµατα απαλλ�σσ�ντας �τσι τ�υς
δανει!�µεν�υς απ� τ� συναλλαγµατικ�
κ
νδυν�.

∆ρ�ση σε ����ς για την πρ�ετ�ιµασ�α της διε�ρυνσης



σελ.  XΩPEΣ YΠOΨHΦIEΣ ΠPOΣ ENTA?H
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T� περι&�λλ�ν στις υπ�ψ��ιες ��ρες

Aπ� τ� 1990, η ETEπ ε�ει ��ρηγ�%ει �µεσα δ�νεια $ψ�υς 2,3 δισεκατ�µµυρ
ων (16 %
τ�υ συν�λ�υ των δανε
ων π�υ �σρηγ�βει µ�σα στη δεκαετ
α) για �ργα πρ�στασ
ας
τ�υ περι&�λλ�ντ�ς, τ�σ� τ�υ �υσικ�$ - απ���τευση, επε�εργασ
α απ�&λ�των, ανα-
δ�σωση - �σ� και τ�υ αστικ�$ - µετρ�, τραµ, αστικ� %�ρµανση και �λλα �ργα. T�
2000, �ι περι&αλλ�ντικ�ς επενδ$σεις απ�ρρ��ησαν σ�εδ�ν τ� 1/4 των �ρηµατ�δ�τ�-
σεων. H διαρκ�ς α$�ηση των ��ρηγ�σεων της Tρ�πε!ας στ�ν τ�µ�α αυτ� αντικατ�-
πτρ
!ει, α�εν�ς τη συνειδητ�π�
ηση της αν�γκης αει��ρ�υ αν�πτυ�ης απ� την
κ�ιν� γν�µη στις εν λ�γω ��ρες και, α�ετ�ρ�υ, τη &ελτ
ωση των γν�σεων και
των ικαν�τ�των των τ�πικ�ν ��ρ�ων µε τη &��%εια των π�ρων π�υ δι��ε-
τε$%ηκαν µ�σω των πρ�γραµµ�των Phare της Eπιτρ�π�ς.

H �ρηµατ�δ�τηση επενδ$σεων π�υ α��ρ�$ν �µεσα περι&αλλ�ντι-
κ� πρ�&λ�µατα, συµ&�λλει σηµαντικ� στην τ�ρηση των πρ�-
διαγρα��ν π�υ ισ�$�υν στην Eυρωπαϊκ� �νωση και, ως
εκ τ�$τ�υ, &�η%� τις υπ�ψ��ιες ��ρες να πρ�ετ�ιµ�-
σ�υν την ε
σ�δ� τ�υς στην �νωση. .λλωστε, π�λλ�ς
υπ�ψ��ιες ��ρες ���υν �δη υι�%ετ�σει περι&αλ-
λ�ντικ� ν�µ�%εσ
α π�υ εµπν�εται �µεσα απ�
εκε
νη π�υ ισ�$ει στην �νωση. Eπιπλ��ν, κατ�
την α�ι�λ�γηση κ�%ε επενδυτικ�$ σ�εδ
�υ η
ETEπ ε�ετ�!ει πρ�σεκτικ� τις επιπτ�σεις τ�υ
στ� περι&�λλ�ν και, ε�ν �ρειαστε
, !ητε

την υι�%�τηση ικαν�π�ιητικ�ν
µ�τρων µε &�ση τις πρ�διαγρα��ς
π�υ ισ�$�υν στην �νωση.

$ργα πρ�στασ�ας τ�υ

περι��λλ�ντ�ς π�υ

�ρηµατ�δ�τ��ηκαν στις υπ�ψ��ιες

�!ρες την περ��δ� 1990-2000
Aστικ� %�ρµανση/
Παραγωγ� ηλεκτρικ�ς εν�ργειας/%ερµ�τητας

Aστικ�ς µετα��ρ�ς

∆ια�ε
ριση υδ�των

Aστικ�ς υπ�δ�µ�ς

Aναδ�σωση

Aνασυγκρ�τηση µετ� απ� πληµµ$ρες



σελ. 

Eυρωµεσ�γειακ� Eταιρικ� Σ��ση

T� 2000, η ETEπ ��ρ�γησε δ�νεια συν�λι-

κ�$ $ψ�υς 1 214 εκατ�µµυρ
ων - εκ των

�π�
ων 21 εκατ�µµ$ρια υπ� µ�ρ�� επι�ει-

ρηµατικ�ν κε�αλα
ων απ� π�ρ�υς τ�υ

πρ�ϋπ�λ�γισµ�$ της �νωσης - για την

υπ�στ�ρι�η των στ��ων της Eυρωµεσ�-

γειακ�ς Eταιρικ�ς Σ��σης, η �π�
α απ�-

σκ�πε
 στη δηµι�υργ
α µιας !�νης �ικ�ν�-

µικ�ς στα%ερ�τητας και ευηµερ
ας. Aπ�

τ� ανωτ�ρω π�σ�, 375 εκατ�µµ$ρια ��ρη-

γ�%ηκαν στην T�υρκ
α, µ�σω τ�υ µη�ανι-

σµ�$ TERRA, τ�ν �π�
� δηµι�$ργησε η

Tρ�πε!α για να συµ&�λει στην ανασυγκρ�-

τηση της τ�υρκικ�ς �ικ�ν�µ
ας $στερα

απ� τ�υς σεισµ�$ς τ�υ 1999.

Iδια
τερη �µ�αση δ�%ηκε στ�ν εκσυγ�ρ�-

νισµ� τ�υ ιδιωτικ�$ τ�µ�α, συµπεριλαµ-

&αν�µ�νων των µικρ�µεσα
ων επι�ειρ�σε-

ων, την αν�πτυ�η τ�υ �ρηµατ�πιστωτικ�$

τ�µ�α και τη &ελτ
ωση των υπ�δ�µ�ν και

τ�υ περι&�λλ�ντ�ς.

H Tρ�πε!α δραστηρι�π�ι�%ηκε εκ ν��υ

στη Συρ
α µε τη �ρηµατ�δ�τηση εγκατα-

στ�σεων µετασ�ηµατισµ�$ και µετα��ρ�ς

ηλεκτρικ�ς εν�ργειας.

Συνεργασ
α µε τις ��ρες
ετα
ρ�υς
Aπ� τη δεκαετ
α τ�υ 1960, η ETEπ συµµετ��ει ενεργ� στις π�λιτικ�ς συνεργασ
ας π�υ
ε�αρµ�!ει η �νωση µε 150 περ
π�υ τρ
τες ��ρες.

Στις ��ρες της ευρωµεσ�γειακ�ς εταιρικ�ς σ��σης η ETEπ υπ�στηρ
!ει τ�υς στ���υς
της «διαδικασ
ας της Bαρκελ�νης» εν�ψει της εγκα%
δρυσης !�νης ελε$%ερων συναλ-
λαγ�ν µετα�$ των �ωρ�ν αυτ�ν και της �νωσης. Συµµετ��ει επ
σης στην πρ�σπ�%εια
αλληλεγγ$ης π�υ κατα&�λλει η Eυρ�πη �ναντι των �ωρ�ν της A�ρικ�ς, της Kαραϊ&ι-
κ�ς και τ�υ Eιρηνικ�$ και συµ&�λλει στην ε�αρµ�γ� τ�υ Συµ��ν�υ Στα%ερ�τητας για
τη ν�τι�ανατ�λικ� Eυρ�πη. T�λ�ς, υπ�στηρ
!ει �ρισµ�να επενδυτικ� σ��δια π�υ
παρ�υσι�!�υν αµ�ι&α
� ενδια��ρ�ν για την �νωση και τις ��ρες της Aσ
ας και της
Λατινικ�ς Aµερικ�ς.

Oι παρ�µετρ�ι δραστηρι�τητας της Tρ�πε!ας στ� πλα
σι� της συνεργασ
ας µε τρ
τες
��ρες κα%�ρ
!�νται απ� π�λυετε
ς εντ�λ�ς π�υ της ανα%�τει η �νωση (1).

Στις 10 Aπριλ
�υ 2001, τ� ∆ι�ικητικ�
Συµ&�$λι� της ETEπ συνεδρ
ασε
στ� K�ιρ�. H επιλ�γ� της Aιγ$πτ�υ
για την πραγµατ�π�
ηση αυτ�ς της
ετ�σιας συνεδρ
ασης εκτ�ς �δρας
της Tρ�πε!ας, µαρτυρ� τη σηµασ
α
π�υ δ
δει η ETEπ στη ��ρα αυτ� σε
�ικ�ν�µικ� και π�λιτικ� επ
πεδ�. O
κ. Mayer, Aντιπρ�εδρ�ς της ETEπ
αρµ�δι�ς για τις δραστηρι�τητες
της Tρ�πε!ας στις ��ρες της Eυρω-
µεσ�γειακ�ς Eταιρικ�ς Σ��σης,
υπ�γρ�µµισε τη %�ληση της ETEπ
να αυ��σει τις ��ρηγ�σεις της για
επενδ$σεις στην A
γυπτ� κα%�ς
και στ� σ$ν�λ� της Mεσ�γε
�υ.

(1) Bλ. π
νακα G «Συµ&�σεις, �ρηµατ�δ�τικ� πρωτ�κ�λλα και απ���σεις π�υ ισ�$�υν � ε
ναι υπ� διαπραγµ�τευ-

ση την 1η Aπριλ
�υ 2000», � �π�
�ς περι��εται στ� CD-Rom π�υ εσωκλε
εται στ� παρ�ν �υλλ�δι�, κα%�ς και

στην ιστ�σελ
δα της ETEπ στ� ∆ιαδ
κτυ� : www. eib.org.

Mεσ�γειακ�ς �!ρες
X�ρηγ�σεις κατ� τ� 2000

X!ρες ετα�ρ�ι 1996-2000 :
9 δισεκατ�µµ�ρια

(σε εκατ�µ. ευρ�)

εκ των

�π�
ων

επισ�αλ�

Σ$ν�λ� κε��λαια

T�υρκ
α 575

Tυνησ
α 155 5

Aλγερ
α 143 3

A
γυπτ�ς 100

Mαρ�κ� 83

Συρ
α 75

I�ρδαν
α 70 10

Γ�!α/

∆υτικ� '�%η 13 3

Mεσ�γει�ς 1214 21

EYPΩΠΑΪKH TPAΠEZA EΠEN∆YΣEΩΝ

2000

1999

1998

1997

1996

500 2 0001000 2 5001 500

Mεσ�γει�ς

AKE

N�τια A�ρικ�

AΛA

Bαλκ�νια



σελ.  XΩPEΣ  ETA IPOI

A�ρικ�, Kαραϊ�ικ�, Eιρηνικ�ς και YXE

Στα κρ�τη AKE και στις YXE η Tρ�πε!α

��ρ�γησε �ρηµατ�δ�τ�σεις σε 25
��ρες κα%�ς και για π�ντε επενδυτικ�

σ��δια περι�ερειακ�ς κλ
µακας. Oι

��ρηγ�σεις αν�λ%αν συν�λικ� σε

401 εκατ�µµ$ρια, εκ των �π�
ων

215 εκατ�µµ$ρια α��ρ�$σαν επι�ειρη-

µατικ� κε��λαια. H ETEπ συγκ�ντρωσε

ιδια
τερα τις πρ�σπ�%ει�ς της στην

αν�πτυ�η τ�υ ιδιωτικ�$ τ�µ�α.

Eκ�ρ�!�ντας την αλληλεγγ$η της

πρ�ς τις πτω��τερες ��ρες, η ETEπ

απ���σισε να συµ&�λει κατ� 70 εκα-

τ�µµ$ρια στην ελ��ρυνση τ�υ �ρ��υς

δ�δεκα �ωρ�ν, στ� πλα
σι� της πρω-

τ�&�υλ
ας για µε
ωση τ�υ �ρ��υς των

υπερ�ρεωµ�νων πτω��ν �ωρ�ν

(HIPC).

AKE-YXE
X�ρηγ�σεις κατ� τ� 2000

(σε εκατ�µ. ευρ�)

εκ των

�π�
ων

επισ�αλ�

Σ$ν�λ� κε��λαια

A�ρικ� 265 171

Mεσηµ�ριν� 120 67

Kεντρικ� και

Iσηµεριν� 37 26

Aνατ�λικ� 83 53

Περι�ερειακ�

δ�νει�- A�ρικ� 25 25

Kαραϊ&ικ� 77 42

Eιρηνικ�ς 3 3

Σ$ν�λ� �ωρ�ν AKE 50

YXE 7

AKE-YXE 401 215

Aσ�α και Λατινικ� Aµερικ�
X�ρηγ�σεις κατ� τ� 2000

(σε εκατ�µ. ευρ�)

Λατινικ� Aµερικ� 400

Bρα!ιλ
α 205

Aργεντιν� 147

Mε�ικ� 48

Aσ�α 132

Iνδ�νησ
α 70

Mπαγκλαντ�ς 36

Tαϊλ�νδη 26

AΣIA, ΛATINIKH AMEPIKH 532

N�τια A�ρικ�

∆�νεια συν�λικ�$ $ψ�υς 140 εκατ�µ-

µυρ
ων ��ρηγ�%ηκαν για τις τηλεπικ�ι-

νων
ες, τη &ι�µη�αν
α και τη �ρηµατ�-

δ�τηση µικρ�ν �ργων υπ�δ�µ�ς

τ�πικ�ς κλ
µακας.

X!ρες της Aσ�ας και της Λατινικ�ς

Aµερικ�ς

Oι �ρηµατ�δ�τ�σεις π�υ υπεγρ��η-

σαν τ� 2000 (532 εκατ�µµ$ρια) α��-

ρ�$σαν κατ� τα 400 εκατ�µµ$ρια την

Λατινικ� Aµερικ� και κατ� 132 εκατ�µ-

µ$ρια την Aσ
α.

Περισσ�τερα απ� τα 3/4 των δανε
ων

κατευ%$ν%ηκαν σε επενδ$σεις τ�υ

ιδιωτικ�$ τ�µ�α για την υπ�στ�ρι�η

κ�ιν�ν επι�ειρ�σεων στις �π�
ες συµ-

µετ���υν επενδυτ�ς και τρ�πε!ες απ�

την Eυρ�πη µε ετα
ρ�υς απ� τις ��ρες

της περι���ς.

Bαλκ�νια

H ETEπ συν�&αλε στην ε�αρµ�γ� τ�υ

Συµ��ν�υ Στα%ερ�τητας για τη ν�τι�-

ανατ�λικ� Eυρ�πη ��ρηγ�ντας συν�-

λικ� 154 εκατ�µµ$ρια στην περι���

αυτ�. Συµµετ�σ�ε στη �ρηµατ�δ�τηση

της κατασκευ�ς µιας γ��υρας στ�

∆�$να&η, π�υ συνδ�ει τη B�υλγαρ
α

µε τη P�υµαν
α, στην ανα&�%µιση των

δικτ$ων µετα��ρ�ς ηλεκτρικ�ς εν�ρ-

γειας στη B�σν
α-Eρ!εγ�&
νη και στη

&ελτ
ωση τ�υ κ$ρι�υ �δικ�$ ���να

&�ρρ�-ν�τ�υ στην Aλ&αν
α.

Συν�λικ�, ���υν �δη �ρηµατ�δ�τη%ε


π�ντε �ργα απ� τα δεκατ�σσερα π�υ

πρ�&λ�πει τ� πρ�γραµµα τα�ε
ας εκκ
-

νησης, µε δ�νεια συν�λικ�$ $ψ�υς

548 εκατ�µµυρ
ων.



σελ. EYPΩΠΑΪKH TPAΠEZA EΠEN∆YΣEΩΝ

T� 2000, τα ατ�µικ� δ�νεια υπ�ρ της πρ�-

στασ
ας τ�υ περι&�λλ�ντ�ς σηµε
ωσαν

σηµαντικ� α$�ηση σε σ��ση µε τ� 1999
(+ 40 %) ανερ��µενα σε 6,4 δισεκατ�µµ�-
ρια. Eπιπλ��ν, απ� τα καλ�$µενα συν�λι-

κ� δ�νεια ��ρηγ�%ηκαν πιστ�σεις $ψ�υς

περ
π�υ 2 δισεκατ�µµυρ
ων, για απ��ε-

τευτικ� �ργα και π�λε�δ�µικ�ς παρεµ&�-

σεις, κυρ
ως στη Γερµαν
α. Συνεπ�ς, τ�

2000 η Tρ�πε!α δι�%εσε συν�λικ� για τ�

περι&�λλ�ν περισσ�τερα απ� 8,4 δισεκα-

τ�µµ$ρια.

56 % για τ� �υσικ� περι��λλ�ν

Tα ατ�µικ� δ�νεια π�υ ��ρηγ�%ηκαν για

την πρ�στασ
α τ�υ �υσικ�$ περι&�λλ�-

ντ�ς αν�λ%αν σε 3,6 δισεκατ�µµ$ρια και

α��ρ�$σαν �ργα για την επε�εργασ
α

λυµ�των και την παρ��� π�σιµ�υ νερ�$,
την επε�εργασ
α αστικ�ν απ�&λ�των

(συν�δευ�µενη συν�%ως απ� την παρα-

γωγ� %ερµ�τητας και ηλεκτρικ�ς εν�ργει-

ας) και τ�ν περι�ρισµ� των τ��ικ�ν εκπ�-

µπ�ν &ι�µη�ανικ�ν µ�ν�δων.

∆ιαρκ�ς υπ�στ�ρι"η στα π�λε�δ�µικ�

�ργα και τις αστικ�ς µετα��ρ�ς

H &ελτ
ωση τ�υ πλαισ
�υ !ω�ς στις π�λεις

πρ�ϋπ�%�τει πριν απ� �λα τ�ν περι�ρισµ�

των ��λ�σεων π�υ πρ�καλε
 η κυκλ���-

ρ
α. Για τ� λ�γ� αυτ� η Tρ�πε!α πρ�-

σπα%ε
, εδ� και π�λλ� �ρ�νια, να συµ&�-

λει στην αν�πτυ�η των αστικ�ν µ�σων

µετα��ρ�ς µε απ�κλειστικ�$ς διαδρ�-

µ�υς κυκλ���ρ
ας. T� 2000 �ρηµατ�δ�τη-

σε στ� πλα
σι� αυτ� σ��δια τραµ, µετρ�

και αστικ�ν σιδηρ�δρ�µων σε δ�κα περ
-

π�υ αστικ�ς περι���ς και συν�&αλε στην

κατασκευ� �δικ�ν παρακ�µψεων και

σηρ�γγων µε στ��� την απ�συµ��ρηση

των κ�ντρων π�λεων.

H ETEπ �ρηµατ�δ�τησε επ
σης π�λυ�-

ρι%µα �ργα αν�πλασης αστικ�ν περι���ν,
κα%�ς και την ανα&�%µιση εργατικ�ν

κατ�ικι�ν σε υστερ�$σες περι���ς τ�υ

Hνωµ�ν�υ Bασιλε
�υ.

Πρ�στασ
α τ�υ �υσικ�$ και
αστικ�$ περι&�λλ�ντ�ς
H δραστηρι�τητα της Tρ�πε!ας στ�ν τ�µ�α τ�υ περι&�λλ�ντ�ς α��ρ� τ�σ� την πρ�-

στασ
α τ�υ �υσικ�$ περι&�λλ�ντ�ς - δια�ε
ριση υδ�των, επε�εργασ
α απ�&λ�των, µε
-

ωση της ατµ�σ�αιρικ�ς ρ$πανσης, ε�αρµ�γ� µη ρυπ�γ�νων &ι�µη�ανικ�ν µε%�δων,

πρ�στασ
α τ�υ εδ���υς - �σ� και τη &ελτ
ωση τ�υ αστικ�$ περι&�λλ�ντ�ς - συστ�µατα

µα!ικ�ν µετα��ρ�ν σε απ�κλειστικ� δι�δρ�µ� και �ργα αν�πλασης αστικ�ν περι���ν,

συµπεριλαµ&αν�µ�νης της ανα&�%µισης � αν�ικ�δ�µησης εργατικ�ν κατ�ικι�ν.

H ETEπ συµ&�λλει µε π�λ$ απτ� τρ�π� στην ε�αρµ�γ� των περι&αλλ�ντικ�ν π�λιτικ�ν

της �νωσης, ��ι µ�ν� �ρηµατ�δ�τ�ντας επενδ$σεις π�υ α��ρ�$ν �µεσα την πρ�στα-

σ
α τ�υ περι&�λλ�ντ�ς, αλλ� και λαµ&�ν�ντας συστηµατικ� υπ�ψη τα περι&αλλ�ντικ�

%�µατα κατ� την α�ι�λ�γηση �λων των επενδυτικ�ν σ�εδ
ων π�υ �ρηµατ�δ�τε
. H

τ�ρηση των ισ�υ�υσ�ν περι&αλλ�ντικ�ν πρ�διαγρα��ν και η λ�ψη των καταλληλ�τε-

ρων δυνατ�ν µ�τρων πρ�στασ
ας τ�υ περι&�λλ�ντ�ς µε &�ση την κ�ιν�τικ� ν�µ�%εσ
α

απ�τελ�$ν απαρα
τητη πρ�ϋπ�%εση για τη ��ρ�γηση �π�ι�δ�π�τε δανε
�υ της ETEπ.

Aπ� τ� 1996 τα δ�νεια της ETEπ υπ�ρ τ�υ περι&�λλ�ντ�ς αντιπρ�σ�πευαν 25 % περ
-

π�υ των ��ρηγ�σε�ν της στ� εσωτερικ� της �νωσης. T� 2000 τα δ�νεια αυτ� αυ��%η-

καν αισ%ητ�, ανερ��µενα στ� 34 % των ατ�µικ�ν δανε
ων π�υ ��ρ�γησε η Tρ�πε!α στ�

εσωτερικ� της �νωσης. Eπιπλ��ν, η ETEπ �δωσε ιδια
τερη πρ�σ��� στις επενδ$σεις

π�υ συµ&�λλ�υν στη &ελτ
ωση τ�υ περι&�λλ�ντ�ς στις υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η ��ρες.

Φυσικ� και αστικ�
περι��λλ�ν (2000)

(σε εκατ�µ. ευρ�)

Σ$ν�λ�

Φυσικ� περι��λλ�ν 3620
Πρ�στασ
α και δια�ε
ριση

υδ�των 1575
∆ια�ε
ριση απ�&λ�των 771
Kαταπ�λ�µηση της

ατµ�σ�αιρικ�ς ρ$πανσης 1274
Aστικ� περι��λλ�ν 2801
Aστικ�ς και πρ�αστιακ�ς

µετα��ρ�ς 1389
Π�λε�δ�µικ� �ργα 1412

Σ�ν�λ� ατ�µικ!ν δανε�ων 6422

Συν�λικ� δ�νεια 2000

2000

1999

1998

1997

1996

2000 4000 6 000 8000

Φυσικ� περι&�λλ�ν

Aστικ� περι&�λλ�ν

Συν�λικ� δ�νεια

Φυσικ� και αστικ� περι��λλ�ν
1996-2000 : 34 εκατ�µµ�ρια



σελ.  ΦYΣIKO KAI  AΣT IKO

ΠEPIBAΛΛON

T� περι��λλ�ν στις υπ�ψ��ιες �!ρες

Στις υπ�ψ��ιες ��ρες δ
δεται ιδια
τε-

ρη πρ�σ��� στις επενδ$σεις π�υ συµ-

&�λλ�υν στη &ελτ
ωση τ�υ περι&�λλ�-

ντ�ς - $δρευση, απ���τευση, επε�ερ-

γασ
α δηµ�τικ�ν απ�&λ�των, π�λε�-

δ�µικ� �ργα. T� 2000 τα επενδυτικ�

σ��δια αυτ�ς της κατηγ�ρ
ας πρ�σ�λ-

κυσαν σ�εδ�ν τ� 1/3 των �ρηµατ�δ�-

τ�σεων π�υ ��ρηγ�%ηκαν στις ��ρες

αυτ�ς.

H δραστηρι�τητα της ETEπ και η πρ�ληψη των κλιµατικ�ν αλλαγ�ν

H πρ�στασ
α και η ανα&�%µιση τ�υ περι&�λλ�ντ�ς κα%�ς και η υπ�στ�ρι�η των δεσµε$-
σεων π�υ ��ει αναλ�&ει η Eυρωπαϊκ� �νωση για την πρ�ληψη των κλιµατικ�ν αλλαγ�ν
(«Στρατηγικ� τ�υ Kι�τ�») απ�τελ�$ν πρ�τεραι�τητες για την Tρ�πε!α σ$µ�ωνα µε τ�
Eπι�ειρησιακ� της Πρ�γραµµα.

Για τ� λ�γ� αυτ�, η ETEπ ��ει �δη πρ�σ��ρει συ�ν� την υπ�στ�ρι�� της σε �ργα π�υ
πρ��γ�υν τη �ρ�ση ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ργειας, την ε��ικ�ν�µηση εν�ργειας, τη
συνδυασµ�νη παραγωγ� %ερµ�τητας και ηλεκτρικ�$ ρε$µατ�ς, την επε�εργασ
α των
στερε�ν απ�&λ�των και τις δηµ�σιες µετα��ρ�ς.

Kατ� την περ
�δ� 1997-2000, �ι ��ρηγ�σεις της Tρ�πε!ας για την εκµετ�λλευση ανανε-
�σιµων πηγ�ν εν�ργειας, υδρ�ηλεκτρικ�$ς στα%µ�$ς, αι�λικ� π�ρκα, γεω%ερµικ�ς
µ�ν�δες και εγκαταστ�σεις παραγωγ�ς εν�ργειας απ� &ι�µ�!α (εκτ�ς της επε�εργασ
ας
απ�&λ�των) αν�λ%αν σε 800 εκατ�µµ$ρια, εκ των �π�
ων 535 εκατ�µµ$ρια ��ρηγ�%ηκαν
στ� εσωτερικ� της �νωσης. Για �ργα δηµ�σιων µετα��ρ�ν, αστικ�$ς και υπεραστικ�$ς
σιδηρ�δρ�µ�υς, µετρ� και τραµ ��ρηγ�%ηκαν 10,9 δισεκατ�µµ$ρια, εκ των �π�
ων
9,6 δισεκατ�µµ$ρια στ� εσωτερικ� της �νωσης.

Yπεν%υµ
!εται �τι � στ���ς π�υ ε
�ε τε%ε
 κατ� τη ∆ι�σκεψη τ�υ P
�, τ� 1992, �ταν η
διατ�ρηση των εκπ�µπ�ν αερ
ων π�υ πρ�καλ�$ν τ� �αιν�µεν� %ερµ�κηπ
�υ στ� επ
πε-
δ� στ� �π�
� &ρ
σκ�νταν τ� 1990. T� 1997, τ� µ�τρ� αυτ� ενισ�$%ηκε µε την υπ�γρα��
τ�υ Πρωτ�κ�λλ�υ τ�υ Kι�τ�, σ$µ�ωνα µε τ� �π�
� �ι πι� πρ�ηγµ�νες &ι�µη�ανικ�
��ρες πρ�πει, εντ�ς της περι�δ�υ 2008-2012, να µει�σ�υν τις εκπ�µπ�ς τ�υς κατ� 5 %
σε σ��ση µε τ� επ
πεδ� τ�υ 1990.

H Tρ�πε!α %α υπ�στηρ
�ει σ%εναρ� την π�λιτικ� της �νωσης για την πρ�ληψη των κλι-
µατικ�ν αλλαγ�ν και %α αναπτ$�ει τη δρ�ση της στ�ν τ�µ�α αυτ� σε στεν� συνεργασ
α
µε την Eυρωπαϊκ� Eπιτρ�π�, τα κρ�τη µ�λη, τ�ν �ρηµατ�πιστωτικ� τ�µ�α και τ�υς λ�ι-
π�$ς π�λυµερε
ς �ργανισµ�$ς.

Πρ�ς τ� σκ�π� αυτ�, η ETEπ πρ�τ
%εται να αυ��σει τις �ρηµατ�δ�τ�σεις της σε δ$�
&ασικ�$ς τ�µε
ς : την ε��ικ�ν�µηση εν�ργειας (συστ�µατα µα!ικ�ν µετα��ρ�ν, συµπα-
ραγωγ� %ερµ�τητας και ηλεκτρικ�$ ρε$µατ�ς) και την υπ�κατ�σταση των πηγ�ν εν�ρ-
γειας (πρ�αγωγ� µ�ρ��ν εν�ργειας π�υ �ρησιµ�π�ι�$ν λιγ�τερα �ρυκτ� κα$σιµα και
αντικατ�σταση των καυσ
µων αυτ�ν απ� ανανε�σιµες πηγ�ς εν�ργειας).

Oι �ρηµατ�δ�τ�σεις αυτ�ς µπ�ρ�$ν να ��ρηγ�$νται τ�σ� υπ� µ�ρ�� ατ�µικ�ν δανε
ων,
�σ� και πιστ�σεων απ� συν�λικ� δ�νεια. Eπιπλ��ν, η Tρ�πε!α σκ�πε$ει να αναπτ$�ει
στ� �πακρ� τη συνεργ
α µετα�$ των περι&αλλ�ντικ�ν δανε
ων της και εκε
νων π�υ
��ρηγε
 στ� πλα
σι� της Πρωτ�&�υλ
ας «Kαιν�τ�µ
α 2000», κυρ
ως �ρηµατ�δ�τ�ντας
καιν�τ�µα σ��δια �ρευνας και αν�πτυ�ης σε τ�µε
ς π�υ ���υν %ετικ� αντ
κτυπ� στ�
περι&�λλ�ν και υπ�στηρ
!�ντας επενδ$σεις &ασι!�µενες στις &ι�µη�ανικ�ς ε�αρµ�γ�ς
της �ρευνας αυτ�ς.



σελ. EYPΩΠΑΪKH TPAΠEZA EΠEN∆YΣEΩΝ

H σ�σταση τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ

T�ν I�$νι� 2000, σε συν��εια των Συµπε-

ρασµ�των τ�υ Eυρωπαϊκ�$ Συµ&�υλ
�υ

της Λισσα&�νας, τ� Συµ&�$λι� των ∆ι�ι-

κητ�ν της ETEπ επ�τρεψε τη συγκρ�τηση

τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ. T� Eυρωπαϊκ� Tαµε
�

Eπενδ$σεων (ETAE), διατηρ�ντας την τρι-

µερ� σ$ν%εση τ�υ µετ��ικ�$ κε�αλα
�υ

τ�υ (στ� �π�
� συµµετ���υν η ETEπ, η

Eπιτρ�π� και εµπ�ρικ�ς τρ�πε!ες) κατ�-

στη %υγατρικ� της ETEπ, η �π�
α κατ��ει

περισσ�τερ� απ� τ� 60 % τ�υ κε�αλα
�υ

τ�υ Tαµε
�υ.

Στ� πλα
σι� αυτ�, τ� ETAE %α διενεργε


�λες τις πρ��εις επι�ειρηµατικ�$ κε�αλα
-

�υ τ�υ νε�συστα%�ντ�ς Oµ
λ�υ και %α ε�α-

κ�λ�υ%�σει να πρ�σ��ρει �να ευρ$ ��σµα

εγγυητικ�ν µ�σων υπ�ρ των MME. Aυτ� η

ν�α µ�ρ�� σ��σεων µετα�$ της ETEπ και

τ�υ ETAE %α επιτρ�ψει απ�τελεσµατικ�τε-

ρη στ���%�τηση των παρεµ&�σεων στ�υς

π�λ$ ε�ειδικευµ�ν�υς αυτ�$ς τ�µε
ς και %α

ενισ�$σει την καταλυτικ� επ
δραση των

δραστηρι�τ�των τ�υ Oµ
λ�υ στ�υς κ�λ-

π�υς της ευρωπαϊκ�ς τραπε!ικ�ς και �ρη-

µατ�πιστωτικ�ς κ�ιν�τητας, πρ�ς ��ελ�ς

των MME.

H µεταρρ$%µιση αυτ� ε
�ε ως απ�τ�λεσµα

τη µετα��ρ� τ�υ �αρτ��υλακ
�υ πρ��ε-

ων επι�ειρηµατικ�$ κε�αλα
�υ π�υ ε
�ε

υπ�γρ�ψει η ETEπ, �ταν τις διενεργ�$σε

η 
δια, την περ
�δ� 1997-2000.

Στ� πλα
σι� των συνεργι�ν εντ�ς τ�υ Oµ
-

λ�υ, η ETEπ αν�λα&ε �ρισµ�να δι�ικητικ�

κα%�κ�ντα τ�υ ETAE, �στε να επιτρ�ψει

στ� Tαµε
� να α��σιω%ε
 στ� επι�ειρησια-

κ� µ�ρ�ς.

T� Συµ&�$λι� των ∆ι�ικητ�ν της ETEπ

επ�τρεψε επ
σης στην Tρ�πε!α να

δια%�σει µ��ρι 2 δισεκατ�µµ$ρια ευρ�

απ� τα ετ�σια πλε�ν�σµατ� της, για τις

πρ��εις επι�ειρηµατικ�$ κε�αλα
�υ π�υ

%α διενεργ�σει τ� ETAE �ως τ� �τ�ς 2003.

Xρηµατ�δ�τηση MME µ�σω των συν�λι-

κ!ν δανε�ων της ETEπ

T� 2000, η ETEπ υπ�γραψε συν�λικ�

δ�νεια �λικ�$ $ψ�υς 11,4 δισεκατ�µµυ-

ρ
ων. Aυτ� τα δ�νεια απ�τελ�$ν �ρια

πιστ�σεων π�υ η ETEπ αν�
γει σε τρ�πε-

!ες και �λλα πιστωτικ� ιδρ$µατα. H

συνεργασ
α µε αυτ�$ς τ�υς τ�πικ�$ς

ενδι�µεσ�υς ��ρε
ς επιτρ�πει στις MME

να ���υν �µεση πρ�σ&αση σε ετα
ρ�υς

O �µιλ�ς ETEπ και �ι
µικρ�µεσα
ες επι�ειρ�σεις
H πρ�αγωγ� της αν�πτυ�ης των µικρ�µεσα
ων επι�ειρ�σεων (MME) µ�σω της &ελτ
ω-

σης τ�υ �ικ�ν�µικ�$ περι&�λλ�ντ�ς τ�υς, απ�τελε
 µια απ� τις πρ�τεραι�τητες της

ETEπ εδ� και περισσ�τερα απ� 30 �ρ�νια. Oι MME αντιπρ�σωπε$�υν τ� 98 % τ�υ

συν�λ�υ των ιδιωτικ�ν επι�ειρ�σεων στην Eυρ�πη και η συνεισ��ρ� τ�υς στην �ικ�-

ν�µικ� δραστηρι�τητα και τη δηµι�υργ
α %�σεων απασ��λησης ε
ναι π�λ$ σηµαντικ�.
Eπιπλ��ν, σ�µερα διαδραµατ
!�υν %εµελι�δη ρ�λ� �σ�ν α��ρ� την ε�αρµ�γ� πρ�ηγ-

µ�νης τε�ν�λ�γ
ας.

O 'µιλ�ς ETEπ, µ�σω της π�ικιλ
ας πρ�ϊ�ντων π�υ πρ�σ��ρει - µεσ�πρ�%εσµα και

µακρ�πρ�%εσµα δ�νεια, επι�ειρηµατικ� κε��λαια και εγγυ�σεις - ε
ναι σε %�ση να στη-

ρ
�ει την αν�πτυ�η των MME και την πρ�σαρµ�γ� τ�υς στις ε�ελ
�εις της ευρωπαϊκ�ς

�ικ�ν�µ
ας.

2000

1999

1998

1997

1996

4000 8 000 12 000

Kλασσικ� συν�λικ� δ�νεια

Συν�λικ� δ�νεια &�σει
�αρτ��υλακ
�υ

Eπι�ειρηµατικ� κε��λαια

Συν�λικ� δ�νεια
1996-2000 : 42 εκατ�µµ�ρια



σελ.  XPHMATO∆OTHΣH MIKPOMEΣAIΩN
EΠIXEIPHΣEΩN

π�υ &ρ
σκ�νται κ�ντ� τ�υς, δια%�τ�υν

πληρ���ρ
ες �ριστης π�ι�τητας και

γνωρ
!�υν εκ τ�υ σ$νεγγυς τις αν�-

γκες των επι�ειρ�σεων.

T� �µισυ των συν�λικ�ν δανε
ων ��ει

ως τελικ�$ς απ�δ�κτες µικρ�µεσα
ες

επι�ειρ�σεις. T� 2000, η ETEπ δι�%εσε

5,7 δισεκατ�µµ�ρια για να συµ&�λει

στην αν�πτυ�η περ
π�υ 27 000 MME.

Oι µικρ�τερες απ� τις επι�ειρ�σεις

αυτ�ς (µε πρ�σωπικ� κ�τω των 100
εργα!�µ�νων) απ�ρρ��ησαν τα 2/3
των �ρηµατ�δ�τ�σεων.

Eπι�ειρηµατικ� κε��λαια

O 'µιλ�ς ETEπ αναπτ$σσει δραστη-

ρι�τητες στ�ν τ�µ�α τ�υ επι�ειρηµατι-

κ�$ κε�αλα
�υ απ� τ� 1997, στ� πλα
-

σι� τ�υ ειδικ�$ τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς για

τη στ�ρι�η της �ικ�ν�µικ�ς αν�πτυ�ης

και της απασ��λησης.

T� Eυρωπαϊκ� Συµ&�$λι� της Λισσα-

&�νας, π�υ πραγµατ�π�ι�%ηκε στις 23
και 24 Mαρτ
�υ 2000, εν
σ�υσε ακ�µη

περισσ�τερ� τ�ν πρ�σανατ�λισµ�

αυτ� καλ�ντας τ�ν 'µιλ� ETEπ να

αναπτ$�ει περαιτ�ρω τις δραστηρι�τη-

τ�ς τ�υ για την εν
σ�υση των ιδ
ων

κε�αλα
ων των καιν�τ�µων MME στην

�νωση, µ�σω τ�υ Eυρωπαϊκ�$ Tαµε
�υ

Eπενδ$σεων.

T� 2000, 450 εκατ�µµ�ρια διατ�%ηκαν

για τη �ρηµατ�δ�τηση 24 εταιρει�ν

κε�αλα
�υ επι�ειρηµατικ�ν συµµετ�-

��ν σε 10 ��ρες της Eυρωπαϊκ�ς �νω-

σης. Oι εταιρε
ες αυτ�ς ���υν ως αντι-

κε
µεν� την απ�κτηση συµµετ���ν

στ� κε��λαι� καιν�τ�µων MME σε

τ�µε
ς υψηλ�ς τε�ν�λ�γ
ας και την

εν
σ�υση της �ικ�ν�µικ�ς &�σης των

επι�ειρ�σεων αυτ�ν.

Aπ� τ� 1997 η ETEπ ��ει αναλ�&ει

δεσµε$σεις συν�λικ�$ $ψ�υς �νω τ�υ

1,2 δισεκατ�µµυρ
�υ, για 80 πρ��εις

αυτ�$ τ�υ τ$π�υ. Παρ�λληλα, �ι πρ�-

�εις επι�ειρηµατικ�$ κε�αλα
�υ π�υ

��ει διενεργ�σει τ� ETAE, αν�ρ��νται

σε 296 εκατ�µµ$ρια. H σ$σταση τ�υ

Oµ
λ�υ ETEπ επ�τρεψε τη συγκ�ντρω-

ση �λων αυτ�ν των πρ��εων στ�

ETAE.

Xαρτ��υλ�κι� εγγυ�σεων τ�υ ETAE

υπ�ρ µικρ�µεσα�ων επι�ειρ�σεων

O µη�ανισµ�ς παρ���ς εγγυ�σεων για

τις MME δηµι�υργ�%ηκε µε σκ�π� να

διευκ�λ$νει την πρ�σ&αση των µικρ�ν

ευρωπαϊκ�ν επι�ειρ�σεων π�υ ���υν

δυνατ�τητες δηµι�υργ
ας %�σεων

απασ��λησης, στη �ρηµατ�δ�τηση

µ�σω δανεισµ�$.

T� ETAE πρ�σ��ρει επ
σης εγγυητικ�

µ�σα πρ��ρι!�µενα για την κ�λυψη

των κινδ$νων π�υ εν���υν �ι σ�ετικ�ς

µε τις MME δραστηρι�τητες τραπε!�ν

και �ρηµατ�πιστωτικ�ν �ργανισµ�ν.
Στ� πλα
σι� αυτ� δια�ειρ
!εται 54 διευ-

κ�λ$νσεις, �ι �π�
ες στ� τ�λ�ς τ�υ

2000 αντιπρ�σ�πευαν συν�λικ� π�σ�

σ�εδ�ν 1,4 δισεκατ�µµυρ
�υ. Λαµ&α-

ν�µ�ν�υ υπ�ψη τ�υ π�λλαπλασιαστι-

κ�$ απ�τελ�σµατ�ς αυτ�$ τ�υ �ρηµα-

τ�πιστωτικ�$ µ�σ�υ, τ� ανωτ�ρω π�σ�

αντιστ�ι�ε
 στην κ�λυψη πιστ�σεων

συν�λικ�$ $ψ�υς �νω των 5,5 δισεκα-

τ�µµυρ
ων, �ι �π�
ες ��ρηγ�%ηκαν σε

MME απ� τ�υς σ�ετικ�$ς ενδι�µεσ�υς

��ρε
ς.



σελ. EYPΩΠΑΪKH TPAΠEZA EΠEN∆YΣEΩΝ

6,6 δισεκατ�µµ�ρια στ� εσωτερικ� της
$νωσης

T� 2000, �ι ��ρηγ�σεις της ETEπ για ∆E∆
στ� εσωτερικ� της �νωσης αν�λ%αν σε
συν�λικ� $ψ�ς 6,6 δισεκατ�µµυρ
ων και
α��ρ�$σαν δ
κτυα µετα��ρ�ν (4 δισεκα-
τ�µµ$ρια), εν�ργειας (0,4 δισεκατ�µµ$-
ρια) και τηλεπικ�ινωνι�ν (2,2 δισεκατ�µ-
µ$ρια). Περισσ�τερα απ� τα 2/3 των
�ρηµατ�δ�τ�σεων για τα �ργα αυτ�
κατευ%$ν%ηκαν σε !�νες περι�ερειακ�ς
αν�πτυ�ης. Iδια
τερα �ντ�νη �ταν η �ρη-
µατ�δ�τικ� δραστηρι�τητα στην Eλλ�δα,
την Iσπαν
α και την Π�ρτ�γαλ
α (�νω τ�υ
50 % τ�υ συν�λ�υ).

Tα κ$ρια �ργα π�υ �ρηµατ�δ�τ�%ηκαν
στ�ν τ�µ�α των µετα��ρ�ν �ταν η γ��υ-
ρα Ρ
� – Aντ
ρρι� στην Eλλ�δα, µια γραµ-
µ� τρ�νων υψηλ�ς τα�$τητας στην Iταλ
α
και η απ�κατ�σταση της σ�ραγγας τ�υ
Λευκ�$ 'ρ�υς.

Στ�ν ενεργειακ� τ�µ�α �ι �ρηµατ�δ�τ�-
σεις α��ρ�$σαν �ργα διαν�µ�ς �υσικ�$
αερ
�υ και διασυνδ�σεις δικτ$ων ηλεκτρι-
σµ�$.

Oι �ρηµατ�δ�τ�σεις για δ
κτυα τηλεπικ�ι-
νωνι�ν α��ρ�$σαν κυρ
ως την Iσπαν
α,
την Iταλ
α και την Π�ρτ�γαλ
α, �π�υ συν�-

&αλαν στην �ρση της απ�µ�νωσης υστε-
ρ�υσ�ν περι���ν.

1,5 δισεκατ�µµ�ρι� στις υπ�ψ��ιες πρ�ς
�ντα"η �!ρες

Στις υπ�ψ��ιες ��ρες, �π�υ υπ�ρ��υν
σηµαντικ�ς αν�γκες αν�πτυ�ης και απ�-
κατ�στασης της υπ�δ�µ�ς µετα��ρ�ν, �ι
�ρηµατ�δ�τ�σεις αν�λ%αν σε 1,5 δισεκα-
τ�µµ$ρι� και α��ρ�$σαν �ργα σε σιδηρ�-
δρ�µικ�$ς και �δικ�$ς ���νες πρ�τεραι�-
τητας, λιµενικ� �ργα και επενδ$σεις σε
δ
κτυα τηλεπικ�ινωνι�ν και κινητ�ς τηλε-
�ων
ας.

Eπενδ�σεις συν�λικ�� �ψ�υς 244 δισεκα-
τ�µµυρ�ων

Aπ� τ� 1993, η Tρ�πε!α ��ει εγκρ
νει �ρη-
µατ�δ�τ�σεις συν�λικ�$ $ψ�υς 73 δισε-
κατ�µµυρ
ων για τα διευρωπαϊκ� δ
κτυα.
T� συν�λικ� κ�στ�ς των �ργων π�υ �ρη-
µατ�δ�τησε εκτιµ�ται σε περ
π�υ
244 δισεκατ�µµ$ρια.

Aπ� τα εγκρι%�ντα δ�νεια, ���υν υπ�γρα-
�ε
 συµ&�σεις για 51 δισεκατ�µµ$ρια. H
καταν�µ� κατ� τ�µ�α στ� σ$ν�λ� της
περι�δ�υ δε
�νει υπερ��� των δανε
ων
για δ
κτυα µετα��ρ�ν, τα �π�
α αντιπρ�-
σωπε$�υν τ� 60 % τ�υ συν�λ�υ των �ρη-
µατ�δ�τ�σεων, εν� τ� 30 % α��ρ�

Xρηµατ�δ�τηση των
διευρωπαϊκ�ν δικτ$ων
H δηµι�υργ
α απ�τελεσµατικ�ν δικτ$ων µετα��ρ�ν, τηλεπικ�ινωνι�ν και µετα��ρ�ς

εν�ργειας απ�τελε
 &ασικ� πρ�ϋπ�%εση για την �ικ�ν�µικ� εν�π�
ηση της Eυρ�πης

και την πρ�ετ�ιµασ
α της διε$ρυνσ�ς της.

2στερα απ� τ�ν κα%�ρισµ�, απ� τ� Eυρωπαϊκ� Συµ&�$λι� τ�υ �σσεν (∆εκ�µ&ρι�ς

1994), των διευρωπαϊκ�ν δικτ$ων (∆E∆) πρ�τεραι�τητας στ�υς τ�µε
ς των µετα��ρ�ν,
της εν�ργειας και των τηλεπικ�ινωνι�ν και των πρ�εκτ�σε�ν τ�υς πρ�ς τις �µ�ρες µε

την �νωση ��ρες, και ιδ
ως τις ��ρες κεντρικ�ς Eυρ�πης π�υ ε
ναι υπ�ψ��ιες πρ�ς

�ντα�η, η Tρ�πε!α αν�πτυ�ε σηµαντικ� τις δραστηρι�τητ�ς της στ�ν τ�µ�α των ∆E∆.

H ETEπ ε
ναι η κυρι�τερη πηγ� τραπε!ικ�ν �ρηµατ�δ�τ�σεων για τα µεγ�λα αυτ�

δ
κτυα και κατ��ει �τσι κεντρικ� %�ση στην κατασκευ� των µεγ�λων �ργων υπ�δ�µ�ς.
H Tρ�πε!α ε
ναι σε %�ση, ��ι µ�ν� να κινητ�π�ιε
 µε τ�υς καλ$τερ�υς �ρ�υς τα σηµα-

ντικ� κε��λαια π�υ απαιτ�$νται για την υλ�π�
ηση των �ργων αυτ�ν, αλλ� και να πρ�-

σ��ρει �ρηµατ�δ�τ�σεις των �π�
ων η δι�ρκεια και �ι �ρ�ι ε
ναι πρ�σαρµ�σµ�ν�ι στις

αν�γκες των �ργων, και να πρ�σελκ$ει επ
σης �λλες πηγ�ς �ρηµατ�δ�τησης. Aυτ�

�α
νεται, µετα�$ �λλων, απ� τ�ν αυ�αν�µεν� αρι%µ� �ργων π�υ υπ�στηρ
!ει η ETEπ

στ� πλα
σι� συµπρ��εων µετα�$ τ�υ δηµ�σι�υ και τ�υ ιδιωτικ�$ τ�µ�α, �ι �π�
ες επι-

τρ�π�υν τ� συνδυασµ� των πλε�νεκτηµ�των κα%εν�ς απ� τ�υς δ$� τ�µε
ς για την

υλ�π�
ηση αυτ�ν των �ργων υπ�δ�µ�ς.

2000
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1998

1997

1996

6 000 10 0002000

Mετα��ρ�ς

Tηλεπικ�ινων
ες

Eν�ργεια

∆ιευρωπαϊκ� δ�κτυα
1996-2000 : 43 εκατ�µµ�ρια



σελ.  ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚA ∆IΚΤΥΑ

Στ���ς τ�υ M∆X ε
ναι να πρ�σ��ρει
πρ�στι%�µενη α�
α σε �ργα πρ�τεραι�-
τητας παρεµ&α
ν�ντας συµπληρωµατι-
κ� ως πρ�ς τις τρ�πε!ες και τις κε�α-

λαιαγ�ρ�ς. Oι σ�ετικ�ς πρ��εις %α διε-
νεργ�$νται κυρ
ως στα κρ�τη µ�λη της
Eυρωπαϊκ�ς �νωσης, αλλ� και σε τρ
-
τες ��ρες.
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Tµ�µατα των ∆E∆ αυτ�ν για τα �π�
α ���υν
εγκρι%ε
 � �δη ��ρηγη%ε
 �ρηµατ�δ�τ�σεις

.λλα �ργα υπ�δ�µ�ς και δ
κτυα ευρωπαϊκ�$
ενδια��ρ�ντ�ς π�υ ���υν �ρηµατ�δ�τη%ε


Oδικ�
 και σιδηρ�δρ�µικ�
 ���νες στην
κεντρικ� και ανατ�λικ� Eυρ�πη

Tµ�µατα των α��νων αυτ�ν π�υ
���υν �ρηµατ�δ�τη%ε


Oδ�ς/Σιδηρ�δρ�µ�ς

Aερ�λιµ�νας

Στα%µ�ς συνδυασµ�νων
µετα��ρ�ν

Λιµ�νας

∆ια�ε
ριση
ενα�ριας κυκλ���ρ
ας

Xρηµατ�δ�τ�σεις της ETEπ για διευρωπαϊκ� δ�κτυα µετα��ρ!ν και για �δικ��ς
και σιδηρ�δρ�µικ��ς �"�νες στις �µ�ρες µε την $νωση �!ρες 1993-2000

δ
κτυα τηλεπικ�ινωνι�ν και τ� 10 %
ενεργειακ� δ
κτυα.

M��ρι σ�µερα ���υν εγκρι%ε
 �ρηµα-
τ�δ�τ�σεις για 11 απ� τα 14 �ργα πρ�-
τεραι�τητας στ�ν τ�µ�α των µετα��-
ρ�ν και για 7 απ� τα 10 �ργα
πρ�τεραι�τητας στ�ν τ�µ�α της εν�ρ-
γειας (µετα�$ �λλων, για τη γραµµ�
τρ�νων υψηλ�ς τα�$τητας TGV-Est και
τ� �λλανδικ� τµ�µα της γραµµ�ς
PBKAL τ� 2000).

O Mη�ανισµ�ς ∆ιαρ�ρωµ�νης Xρηµα-
τ�δ�τησης

H ETEπ, πρ�κειµ�ν�υ να µπ�ρ�σει να
πρ�σαρµ�σει τ� ��σµα των �ρηµατ�-
δ�τ�σεων της στις αν�γκες �ργων π�υ
εν���υν υψηλ� κ
νδυν� και να συνε�
-
σει τις δραστηρι�τητες π�υ α��ρ�$ν
τη �ρηµατ�δ�τηση ιδ
ων κε�αλα
ων �
την παρ��� εγγυ�σεων για µεγ�λα
�ργα υπ�δ�µ�ς, δηµι�$ργησε �να
Mη�ανισµ� ∆ιαρ%ρωµ�νης Xρηµατ�-
δ�τησης (M∆X), � �π�
�ς, ε��διασµ�-
ν�ς µε �να απ�%εµα 750 εκατ�µµυρ
ων
για την επ�µενη τριετ
α, ��ει σκ�π� να
επιτρ�ψει τη διεν�ργεια πρ��εων
συν�λικ�$ $ψ�υς µετα�$ 1,5 δισεκα-
τ�µµυρ
�υ και 2,5 δισεκατ�µµυρ
ων
και να πρ�σ��ρει ευρ$ ��σµα �ρηµα-
τ�δ�τικ�ν πρ�ϊ�ντων :

• δ�νεια και εγγυ�σεις πρ�της τ��εως
π�υ %α λαµ&�ν�υν υπ�ψη τ�ν κ
νδυ-
ν� τ�υ �ργ�υ πριν απ� την �λ�κλ�-
ρωσ� τ�υ και κατ� την αρ�ικ� ��ση
εκµετ�λλευσ�ς τ�υ,

• ε�αρτηµ�να δ�νεια και εγγυ�σεις
αν�τερης τ��ης απ� τα ε�αρτηµ�να
δ�νεια των µετ��ων,

• �ρηµατ�δ�τ�σεις mezannine,
συµπεριλαµ&αν�µ�νων �ρεωστικ�ν
τ
τλων υψηλ�ς απ�δ�σης εκδιδ�µε-
νων απ� &ι�µη�ανικ�ς επι�ειρ�σεις
π�υ &ρ
σκ�νται ε
τε σε µετα&ατικ�
��ση, ���ντας �εκιν�σει απ�
µ�γε%�ς MME, ε
τε σε ��ση ανα-
δι�ρ%ρωσης,

• παρ�γωγα πρ�ϊ�ντα συνδε�µενα µε
επενδυτικ� σ��δια.



σελ. EYPΩΠΑΪKH TPAΠEZA EΠEN∆YΣEΩΝ

Συν�δρι� µε %�µα την αν�πτυ�η των διευρωπαϊκ�ν
δικτ$ων µετα��ρ�ν - Στρασ&�$ργ�, 14 Φε&ρ�υαρ
�υ 2001
Eν� η Eυρωπαϊκ� Eπιτρ�π� εντε
νει τις πρ�σπ�%ει�ς της για τ�ν κα%�ρισµ� της π�λιτι-
κ�ς της �νωσης στ�ν τ�µ�α των µετα��ρ�ν κατ� την ερ��µενη δεκαετ
α, η ETEπ
συγκ�λεσε περ
π�υ 300 ειδ�µ�νες στ�ν τ�µ�α των µετα��ρ�ν απ� τα κρ�τη µ�λη και
τις υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η ��ρες, κα%�ς και εκπρ�σ�π�υς τ�υ &ι�µη�ανικ�$ και �ρη-
µατ��ικ�ν�µικ�$ τ�µ�α και της κ�ινων
ας των π�λιτ�ν, πρ�κειµ�ν�υ να διερευν�σ�υν
τις πρ�τεραι�τητες και τ�υς εν�π�ιητικ�$ς ���νες π�υ πρ�πει να δι�π�υν µια τ�τ�ια
π�λιτικ� στην κλ
µακα της διευρυµ�νης Eυρωπαϊκ�ς �νωσης.

Tις εργασ
ες διη$%ηνε � κ. Francis Mayer, Aντιπρ�εδρ�ς της ETEπ, � �π�
�ς συν�ψισε
τα διδ�γµατα π�υ αντλ�%ηκαν απ� αυτ�ς τις ανταλλαγ�ς απ�ψεων και γν�σεων :

• H αν�πτυ�η των διευρωπαϊκ�ν δικτ$ων µετα��ρ�ν %α παραµε
νει µετα�$ των κ$ριων
πρ�τεραι�τ�των της �νωσης και της ETEπ, �στε να απ��ευ�%ε
 η διαρκ�ς εντειν�µε-
νη κατ�σταση συµ��ρησης των κ$ριων ευρωπαϊκ�ν α��νων και να πρ�ετ�ιµαστε
 η
διε$ρυνση της �νωσης.

• Xρει�!εται να κατα&λη%�$ν ακ�µη σηµαντικ�ς επενδυτικ�ς πρ�σπ�%ειες, αλλ� %α
πρ�πει να πρ�σανατ�λιστ�$ν π�ι�τικ� πρ�ς �ργα τα �π�
α, εκτ�ς απ� τη δηµι�υργ
α
ν�ων αρτηρι�ν, %α επιτρ�ψ�υν την καλ$τερη δυνατ� α�ι�π�
ηση των υ�ιστ�µενων
συνδ�σεων, µε στ���, κυρ
ως, την εν
σ�υση τ�υ µεριδ
�υ αγ�ρ�ς των σιδηρ�δρ�µων
στη διακ
νηση εµπ�ρευµ�των.

• Eπενδ$σεις πρ�πει επ
σης να πραγµατ�π�ιη%�$ν για την αν�πτυ�η ευ�υ�ν συστηµ�-
των µετα��ρ�ν, �στε να &ελτιω%ε
 η απ�δ�ση των �ργαν�δι�ικητικ�ν αλυσ
δων. Oι
σ$νεδρ�ι υπ�δ��%ηκαν µε ικαν�π�
ηση τ� γεγ�ν�ς �τι η Tρ�πε!α ��ει πλ��ν τη δυνα-
τ�τητα, µ�σω της Πρωτ�&�υλ
ας «Kαιν�τ�µ
α 2000», να συµµετ��ει στη �ρηµατ�δ�τη-
ση δραστηρι�τ�των �ρευνας και αν�πτυ�ης στ� σηµαντικ� αυτ� τ�µ�α.

• Λ�γω τ�υ τερ�στι�υ �γκ�υ των επενδ$σεων π�υ πρ�πει ακ�µη να πραγµατ�π�ιη%�$ν,
%α ε�ακ�λ�υ%�σει να απαιτε
ται σηµαντικ� συµµετ��� τ�υ ιδιωτικ�$ τ�µ�α στ� πλα
-
σι� δηµ�σιων-ιδιωτικ�ν συµπρ��εων, τις �π�
ες η ETEπ ε
ναι σε %�ση να υπ�στηρ
�ει
µε τ� ευρ$ ��σµα των �ρηµατ�δ�τικ�ν της πρ�ϊ�ντων και ιδ
ως µ�σω τ�υ Mη�ανισµ�$
∆ιαρ%ρωµ�νης Xρηµατ�δ�τησης π�υ δηµι�$ργησε πρ�σ�ατα.

• Tα κρ�τη µ�λη, �πως και �ι �ικ�ν�µικ�
 παρ�γ�ντες τ�υ τ�µ�α των µετα��ρ�ν πρ�πει
να συµπεριλ�&�υν την περι&αλλ�ντικ� δι�σταση στ� στρατηγικ� επ
πεδ� της αν�λυ-
σης και τ�υ κα%�ρισµ�$ των επενδυτικ�ν πρ�τεραι�τ�των τ�υς. Aυτ� σηµα
νει, µετα-
�$ �λλων, �τι στ� µ�λλ�ν %α πρ�πει να ε�αρµ�!�νται στ�υς �ρ�στες τ�λη τα �π�
α %α
αντικατ�πτρ
!�υν τ� πραγµατικ� κ�στ�ς της µετα��ρ�ς, συµπεριλαµ&αν�µ�νων των
ε�ωτερικ�ν στ�ι�ε
ων, π�υ ���υν σ��ση µε τις επιπτ�σεις στ� περι&�λλ�ν, τη διατ�-
ρηση της ασ��λειας και την καταν�λωση εν�ργειας.

O κ. Ewald Nowotny, Aντιπρ�εδρ�ς της ETEπ υπε$%υν�ς για τις δραστηρι�τητες της
Tρ�πε!ας στ�ν τ�µ�α των διευρωπαϊκ�ν δικτ$ων, �κλεισε τις εργασ
ες τ�υ συνεδρ
�υ
υπ�γραµµ
!�ντας ιδια
τερα την ευ%$νη των δηµ�σιων αρ��ν. «O$τε �ι επενδ$σεις τ�υ
ιδιωτικ�$ τ�µ�α �$τε η �ρ�ση καιν�τ�µων µ�ρ��ν �ρηµατ�δ�τησης µπ�ρ�$ν να αντι-
καταστ�σ�υν τ� ρ�λ� τ�υ ∆ηµ�σ
�υ στ�ν τ�µ�α των ∆E∆. Ωστ�σ�, η συµµετ��� τ�υ
ιδιωτικ�$ τ�µ�α παραµ�νει κα%�ριστικ� για την επ
τευ�η των πρ�τεραι�τ�των της �νω-
σης στ� ��ρ� αυτ�. H ETEπ, απ� µ�ρ�υς της, ε
ναι απ��ασισµ�νη να δρ�σει καταλυτι-
κ� για την πρ�σ�λκυση των αναγκα
ων πρ�ς τ� σκ�π� αυτ� π�ρων».

Oι εισηγ�σεις των �µιλητ�ν στ� Συν�δρι� της 14ης Φε&ρ�υαρ
�υ 2001 περι���νται στην ιστ�σελ
δα της ETEπ
στ� ∆ιαδ
κτυ� (www.eib.org).

Philippe Maystadt

Loyola De Palacio

Henning Christophersen

Kωνσταντ#ν�ς Xατ%ηδ�κης

Jaromir Schling

Ewald Nowotny



σελ.  ANΘPΩΠINO KEφAΛAIO

T� 2000, �ι ��ρηγ�σεις της ETEπ στ�υς
τ�µε
ς της παιδε
ας και της υγε
ας
αν�λ%αν συν�λικ� σε 1,2 δισεκατ�µµ$-
ρι�.

536 εκατ�µµ$ρια ��ρηγ�%ηκαν στ�ν
τ�µ�α της παιδε
ας σε 6 ��ρες µ�λη
της �νωσης, για πανεπιστηµιακ� ιδρ$-
µατα και σ��λε
α.

Στ�ν τ�µ�α της υγε
ας ��ρηγ�%ηκαν
652 εκατ�µµ$ρια, για τη �ρηµατ�δ�-

τηση εργαστηρ
ων �ρρ�λ�γ
ας στη
∆αν
α και ν�σηλευτικ�ν ιδρυµ�των
στην Iσπαν
α και τη Γερµαν
α.

Eπιπλ��ν, µ�σω συν�λικ�ν δανε
ων
π�υ ��ρηγ�%ηκαν σε περι��ρειες �
��ρε
ς τ�πικ�ς αυτ�δι�
κησης, �ρη-
µατ�δ�τ�%ηκαν π�λυ�ρι%µα σ��λικ�
και ν�σηλευτικ� ιδρ$µατα µικρ�$
µεγ�%�υς.

Περισσ�τερ� απ� τ� 80 % των �ρηµα-

τ�δ�τ�σεων α��ρ�$σε περι���ς ενι-

σ�υ�µενες στ� πλα
σι� της περι�ερει-

ακ�ς αν�πτυ�ης, επιτρ�π�ντας �τσι

στ�υς τ�πικ�$ς πλη%υσµ�$ς να ���υν

καλ$τερη πρ�σ&αση σε υπ�δ�µ�ς

υγε
ας και παιδε
ας των �π�
ων τ�

π�ι�τικ� επ
πεδ� ε
ναι αν�λ�γ� µε

εκε
ν� π�υ πρ�σ��ρεται στις υπ�λ�ι-

πες περι���ς της Eυρωπαϊκ�ς �νω-

σης.

Eπενδ$σεις για τ� αν%ρ�πιν� κε��λαι�
H ETEπ, επι%υµ�ντας να υπ�στηρ
�ει τ�υς τ�µε
ς της παιδε
ας και της υγε
ας, π�υ ε
ναι πρωταρ�ικ�ς

σηµασ
ας για τ� µ�λλ�ν της ευρωπαϊκ�ς �ικ�ν�µ
ας, ��ρηγε
 απ� τ� 1997 �ρηµατ�δ�τ�σεις για τ�

«αν%ρ�πιν� κε��λαι�».

Aρ�ικ� πρ�σανατ�λισµ�νη πρ�ς τη �ρηµατ�δ�τηση �ργων υπ�δ�µ�ς στ�υς τ�µε
ς αυτ�$ς, η δραστηρι�-

τητα της ETEπ διευρ$ν%ηκε στ� πλα
σι� της Πρωτ�&�υλ
ας «Kαιν�τ�µ
α 2000», η �π�
α παρ��ει στην Tρ�-

πε!α τη δυνατ�τητα να ��ρηγε
 ενισ�$σεις για την ιατρικ� και επιστηµ�νικ� �ρευνα κα%�ς και για τ�ν

εµπλ�υτισµ� τ�υ αν%ρ�πιν�υ κε�αλα
�υ µ�σω τ�υ ε��πλισµ�$ σ��λε
ων, κ�λεγ
ων και πανεπιστηµ
ων µε

συστ�µατα πληρ���ρικ�ς, και της αν�πτυ�ης κ�ντρων κατ�ρτισης στις τε�ν�λ�γ
ες των πληρ���ρι�ν.

H ETEπ και η υπ�στ�ρι�η των συµπρ��εων µετα�$ τ�υ
δηµ�σι�υ και τ�υ ιδιωτικ�$ τ�µ�α

Tα κρ�τη µ�λη της �νωσης, επιδι�κ�ντας να διατηρ�σ�υν υψηλ�$ς ρυ%µ�$ς επενδ$σεων,
ανα!ητ�$ν µη�ανισµ�$ς �ρηµατ�δ�τησης µε σ$µπρα�η µετα�$ τ�υ δηµ�σι�υ και τ�υ ιδιω-
τικ�$ τ�µ�α, ��ι µ�ν� για να ελ�γ��υν τις δηµ�σι�ν�µικ�ς δαπ�νες, αλλ� και για να α�ι�-
π�ι�σ�υν τα πλε�νεκτ�µατα απ� τ� συνδυασµ� της ειδικ�ς τε�ν�γνωσ
ας π�υ κατ��ει �κα-
στ�ς των δ$� αυτ�ν τ�µ�ων. H ETEπ δια%�τει πλ��ν σηµαντικ� πε
ρα στη
συγκρ�τηση τ�τ�ιων κ�ιν�πρα�ι�ν.

Fδη εδ� και π�λλ� �ρ�νια, η ETEπ ��ει πρ�σ��ρει π�λ$ σηµαντικ� υπ�στ�-
ρι�η σε συµπρ��εις µετα�$ τ�υ δηµ�σι�υ και τ�υ ιδιωτικ�$ τ�µ�α, για �ργα
υπ�δ�µ�ς των µετα��ρ�ν. Mετα�$ των σηµαντικ�τερων �ργων π�υ ��ει
�ρηµατ�δ�τ�σει στ� πλα
σι� αυτ�, περιλαµ&�ν�νται � αερ�λιµ�νας των
A%ην�ν, η σιδηρ�δρ�µικ� !ε$�η υψηλ�ς τα�$τητας Λ�νδ
ν�-Σ�ραγγα της
M�γ�ης, η !ε$�η τ�υ �ρεσ�υν µετα�$ ∆αν
ας και Σ�υηδ
ας, η σ�ραγγα κ�τω
απ� τ�ν �λ&α στ� Aµ&�$ργ� και π�λυ�ρι%µα τµ�µατα αυτ�κινητ�δρ�µων
στ� Hνωµ�ν� Bασ
λει� και στη Γερµαν
α.

H ETEπ δ
νει επ
σης υψηλ� πρ�τεραι�τητα στη �ρηµατ�δ�τηση δηµ�σιων-
ιδιωτικ�ν συµπρ��εων για κ�ινωνικ� �ργα υπ�δ�µ�ς. Mετα�$ �λλων ��ει
συµ&�λει µε �ρηµατ�δ�τ�σεις στην απ�κατ�σταση και τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ�
σ��λε
ων στ� Hνωµ�ν� Bασ
λει� (Falkrik, Γλασκ�&η, Λ
&ερπ�υλ, Σ��ηλντ,
Kirklees), τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� και την ανακα
νιση ν�σ�κ�µε
ων (Jena,
Nordhausen και Eisenberg) και την επ�κταση µιας σ��λ�ς µη�αν�λ�γων στη Γερµαν
α.
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T� 2000 η ETEπ, α�ι�π�ι�ντας τη %�ση της ως τ�υ κυρι�τερ�υ µη κρατικ�$ δανει�λ�-
πτη µε πιστ�ληπτικ� ικαν�τητα «AAA» στ�ν κ�σµ�, δανε
στηκε 29 δισεκατ�µµ�ρια. Oι
δανει�ληπτικUς πρ��εις π�υ διεν�ργησε, σε �να περι&�λλ�ν αστ�%ειας των αγ�ρ�ν,
αντικατ�πτρ
!�υν τις &ασικ�ς αρ��ς της δανει�ληπτικ�ς π�λιτικ�ς της : εν�σ�υση της
ρευστ�τητας των �µ�λ�γων της και µε�ωση τ�υ κ�στ�υς δανεισµ��. Για να τ� επιτ$�ει
αυτ�, η ETEπ πρ�σπα%ε
 να εναρµ�ν
σει τις �ασικ�ς στρατηγικ�ς αρ��ς της, λαµ&�ν�-
ντας υπ�ψη την αυ�αν�µενη παγκ�σµι�π�
ηση της κε�αλαιαγ�ρ�ς, και να ευ%υγραµ-
µ
σει µε τις καλ$τερες τραπε!ικ�ς πρακτικ�ς τα συστ�µατ� της π�υ α��ρ�$ν τ�ν
�λεγ�� και τη δια�ε
ριση των κινδ$νων. T� κα%�κ�ν της να συµ&�λλει στην αν�πτυ"η
των αγ�ρ!ν της Eυρωπαϊκ�ς $νωσης, και ιδ
ως της αγ�ρ�ς τ�υ ευρ�, την ω%ε
 επ
-
σης να εν%αρρ$νει τ� �ν�ιγµα και την αν�πτυ�η των αγ�ρ�ν στις υπ� �ντα�η ��ρες.
T�λ�ς, ��ρη στην παρ�υσ
α της στις περισσ�τερες µη ευρωπαϊκ�ς κε�αλαιαγ�ρ�ς, η
ETEπ εν
σ�υσε τη %�ση της ως µεγ�λ�υ δανει�λ�πτη ανα��ρ�ς, διευρ$ν�ντας
παρ�λληλα τη &��η των επενδυτ�ν και των αντισυµ&αλλ�µ�νων της.

Για τη διακ�νηση των �ρε�γρ��ων της στην αγ�ρ�, η Tρ�πε!α �δωσε �µ�αση στην
καιν�τ�µ�α και στην π�ικιλ�α. E��δωσε για πρ�τη ��ρ� ηλεκτρ�νικ� «e-�µ�λ�γα» σε
ευρ�, λ
ρες στερλ
νες και δ�λ�ρια HΠA, εν�, πρ�κειµ�ν�υ να ενισ��σει τη δια��-
νεια των συναλλαγ!ν της και τη ρευστ�τητα στη δευτερ�γεν� αγ�ρ�, συν�δευσε
τις εκδ�σεις �µ�λ�γων της µε µια εντατικ� πρ�σπ�%εια ενηµ�ρωσης της αγ�ρ�ς, σε
συνδυασµ� µε µια επ�κταση των διευ%ετ�σεων µε τ�υς παρ�γ�ντες π�υ διαµ�ρ��-
ν�υν την αγ�ρ� της λ
ρας στερλ
νας, ακ�λ�υ%�ντας παρ�µ�ια τακτικ� µε αυτ� π�υ
�ρησιµ�π�ιε
 για τ� πρ�γραµµα EARN. Eπιπλ��ν, η Tρ�πε!α διε$ρυνε τ� ��σµα των
ειδικ� διαρ�ρωµ�νων πρ�ϊ�ντων της - τα �π�
α συµ&�λλ�υν στη µε
ωση τ�υ
κ�στ�υς �ντλησης κε�αλα
ων - πρ�κειµ�ν�υ να ικαν�π�ι�σει τις αν�γκες των �µ�-
δων επενδυτ�ν π�υ επι%υµ�$σαν να επενδ$σ�υν σε τ
τλ�υς υψηλ�ς απ�δ�σης. Σε
�λα τα δ�νεια ειδικ�ς δι�ρ%ρωσης η Tρ�πε!α επιδεικν$ει ιδια
τερη µ�ριµνα για την
αν�λυση και την αντιστ�%µιση των κινδ$νων.

'πως και τ� 1999, τ� ευρ!, η λ�ρα στερλ�να και τ� δ�λ�ρι� HΠA αντιπρ�σ�πευαν
περισσ�τερ� απ� τ� 90% τ�υ δανεισµ�$ της ETEπ. Στα ν�µ
σµατα αυτ� η ETEπ
δηµι�$ργησε �µ�λ�γιακ� δ�νεια ανα��ρ�ς κατ� µ�κ�ς των αντ
στ�ι�ων καµπυλ�ν
απ�δ�σης, ε
τε µε την πρ��%ηση ν�ων εκδ�σεων ε
τε µε την τε�νικ� της επαν�κδ�-
σης.

Aν και τ� ευρ! αντιπρ�σ�πευε µικρ�τερ� µερ
δι� απ� �,τι τ� 1999, ε�αιτ
ας των
συν%ηκ�ν της αγ�ρ�ς, παρ�µεινε ωστ�σ� τ� κ$ρι� ν�µισµα στις εκταµιε$σεις δανε
-
ων ��ρη στ� πρ�ϊ�ν ανταλλαγ�ν �λλων ν�µισµ�των. H ETEπ �ταν � πρ�τ�ς µη κρα-
τικ�ς εκδ�της τ�υ �π�
�υ �ι τ
τλ�ι, κατ� µ�κ�ς �λ�κληρης της καµπ$λης απ�δ�σε-
ων, �γιναν δεκτ�
 στην πλατ��ρµα ηλεκτρ�νικ�ν συναλλαγ�ν MTS στη δευτερ�γεν�
αγ�ρ�. Oι εκδ�σεις στ� πλα
σι� τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς EARN ���υν ηµε ρ�µην
ες λ��ης
π�υ κυµα
ν�νται απ� τ� 2003 �ως τ� 2010, και τ� συν�λικ� υπ�λ�ιπ� τ�υς αν�ρ�εται
σε 29 δισεκατ�µµ$ρια.

Oι συναλλαγ�ς σε λ�ρες στερλ�νες, τ� κ$ρι� ν�µισµα δανεισµ�$ της Tρ�πε!ας
ευν��%ηκαν απ� µια ε�αιρετικ� δυναµικ� στρατηγικ� και εδρα
ωσαν τη %�ση της Tρ�-
πε!ας ως µεγ�λ�υ εκδ�τη ανα��ρ�ς πλ�ι στ� &ρετανικ� ∆ηµ�σι�, ��ρη σε µια συµ-
�ων
α µε �ναν �µιλ� ενδι�µεσων �ρηµατ�πιστωτικ�ν ιδρυµ�των. H καµπ$λη απ�δ�-
σεων για τις εκδ�σεις ανα��ρ�ς σε λ
ρες στερλ
νες εκτε
νεται τ�ρα απ� τ� τρ���ν
�τ�ς �ως τ� 2039.

Σε δ�λ�ρια HΠA, στα �π�
α αντλ�%ηκαν λιγ�τερ�ι π�ρ�ι απ� �,τι τ� 1999, η Tρ�πε!α
ε��δωσε δ$� �µ�λ�γιακ� δ�νεια ανα��ρ�ς και εκµεταλλε$τηκε τις ευν�ϊκ�ς
συν%�κες της αγ�ρ�ς πρ�&α
ν�ντας σε επανεκδ�σεις κατ� µ�κ�ς �λης της καµπ$λης
απ�δ�σεων.

Π�λ$πλευρη παρ�υσ
α στις
κε�αλαιαγ�ρ�ς
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T� συν�λικ� �ψ�ς των δανει�ληπτικ!ν
πρ�"εων π�υ υπεγρ��ησαν, πριν απ�
τις πρ��εις ανταλλαγ�ς, αν�λ%ε σε
29 002 εκατ�µµ$ρια, π�σ� ελα�ρ�ς
κατ�τερ� σε σ��ση µε τ� 1999 (29 295
εκατ�µµ$ρια, εκ των �π�
ων 961 εκα-
τ�µµ$ρια υπεγρ��ησαν στ� πλα
σι�
της πρ�σ��ρ�ς ανταλλαγ�ς �ρε�γρ�-
�ων �ναντι τ
τλων σε ευρ�), εν� �ι
συν�λικ�
 π�ρ�ι π�υ συγκεντρ�%ηκαν
�ταν αυ�ηµ�ν�ι κατ� 2% (28 334 εκα-
τ�µµ$ρια τ� 1999). T� π�σ�στ� π�υ
συγκεντρ�%ηκε σε ν�µ
σµατα της
Eυρωπαϊκ�ς �νωσης αν�λ%ε στ� 72%
(68% τ� 1999). H Tρ�πε!α δανε
στηκε
συν�λικ� π�ρ�υς σε 10 δια��ρετικ�
ν�µ
σµατα (16 τ� 1999) µ�σω 136
συναλλαγ�ν.

Mετ� τις πρ��εις ανταλλαγ�ς συγκε-
ντρ!�ηκαν π�ρ�ι συν�λικ�$ $ψ�υς
29 038 εκατ�µµυρ
ων σε 11 ν�µ
σµατα
(28 355 εκατ�µµ$ρια τ� 1999). H πρ�-
σ�υγ� της Tρ�πε!ας στις αγ�ρ�ς πρ�-
�εων ανταλλαγ�ς, π�υ απ��ερε συν�-
λικ� 24 197 εκατ�µµ$ρια (πριν απ� τις
αναστρ���ς στα%ερ�$ πρ�ς κυµαιν�-
µεν� επιτ�κι�), παρ�µεινε υψηλ� (83%
των αντλη%�ντων π�ρων �ναντι 87%
και 24 581 εκατ�µµυρ
ων τ� 1999). H

Tρ�πε!α πρ�σ��υγε στις πρ��εις
ανταλλαγ�ς για να ανταπ�κρι%ε
 στις
απαιτ�σεις δανει�ληπτ�ν της �σ�ν
α��ρ� τα ν�µ
σµατα και τα επιτ�κια,
για να καλ$ψει αν�γκες δια�ε
ρισης
των δια%εσ
µων της και για να µετα-
τρ�ψει ειδικ� διαρ%ρωµ�νες εκδ�σεις
σε απλ� πρ�ϊ�ντα, κυρ
ως κυµαιν�µε-
ν�υ επιτ�κ
�υ.

Eπ
 τ�υ συν�λ�υ των αντλη%�ντων
π�ρων, �ι π�ρ�ι κυµαιν�µεν�υ επιτ�-
κ��υ (24 006 εκατ�µµ$ρια, �ναντι
21 850 εκατ�µµυρ
ων τ� 1999) αντι-
πρ�σ�πευαν τ� 83% εν� �ι π�ρ�ι
στα%ερ�$ επιτ�κ
�υ µει�%ηκαν απ�
6 506 εκατ�µµ$ρια τ� 1999 σε 5 032
εκατ�µµ$ρια. H µ�ση δι�ρκεια των
δανε�ων επιµηκ$ν%ηκε στα 12,5 �τη
(�ναντι 10,1 ετ�ν τ� 1999), εν� �ι επι-
µ�ρ�υς δι�ρκειες κυµα
ν�νται απ� 2
�ως 40 �τη. Γενικ�, �ι µακρ�ς δι�ρκει-
ες ε�αρµ�στηκαν κυρ
ως στις πρ��εις
σε λ
ρες Aγγλ
ας.

Στ� πλα
σι� της δια�ε
ρισης τ�υ �ρ�-
�υς της, η Tρ�πε!α πρ��&η σε ε���λ�-
σεις �ρε�γρ��ων πριν απ� τη λ��η
τ�υς και σε επαναγ�ρ�ς, συν�λικ�$
$ψ�υς 828 εκατ�µµυρ
ων.

∆ραστηρι�τητα στις αγ�ρ�ς

Σε σ��ση µε τ� συν�λικ� �γκ� των
εκδ�σεων π�υ πραγµατ�π�
ησαν �ι
υπερε%νικ�
 �ργανισµ�
, η Tρ�πε!α
παρ�µεινε � κ$ρι�ς εκδ�της τ
τλων σε
ευρ�. 'πως η ETEπ, �λ�κληρ�ς �
υπερε%νικ�ς και κρατικ�ς τ�µ�ας υπ�-
στη µια πτ�ση στις εκδ�σεις σε ευρ�
τ� 2000, για δε$τερη συνε�� �ρ�νι�,
δι�τι �λλες αγ�ρ�ς, �πως π.�. της
λ
ρας στερλ
νας και τ�υ δ�λαρ
�υ
HΠA, απ�τ�λεσαν πηγ�ς �ντλησης
κε�αλα
ων πι� ελκυστικ�ς απ� την
�π�ψη τ�υ κ�στ�υς. Aπ� τη σκ�πι�
των επενδυτ�ν η εισαγωγ� τ�υ ευρ�
�ταν επιτυ�
α, δι�τι δηµι�$ργησε µια
τερ�στια δε�αµεν� ενεργητικ�$ και
επιπλ��ν διε$ρυνε σηµαντικ� τ�
��σµα των δανει!�µ�νων π�υ ανταγω-
ν
!�νται για να αντλ�σ�υν κε��λαια µε
ευν�ϊκ�$ς �ρ�υς.

∆ανει�ληπτικ�ς πρ�"εις π�υ υπεγρ��ησαν τ� 2000 (π�σ� σε εκατ�µµ�ρια Eυρ!)

EUR DKK GBP GRD SEK Σ$ν�λ� CHF CZK HKD JPY NDK PLN TWD USD ZAR Σ$ν�λ� ΣYNOΛO

EE εκτ�ς EE

Πριν απ� τις 6 607 0 14 352 0 0 20 959 641 111 524 182 0 93 390 5 975 126 8 042 29 002

ανταλλαγ�ς 22,8% 0,0% 49,5% 0,0% 0,0% 72,3% 2,2% 0,4% 1,8% 0,6% 0,0% 0,3% 1,3% 20,6% 0,4% 27,7% 100,0%

Mετ� τις 12 366 108 11 105 0 185 23 764 641 139 0 363 78 51 0 3 891 110 5 273 29 038

ανταλλαγ�ς 42,6% 0,4% 38,2% 0,0% 0,6% 81,8% 2,2% 0,5% 0,0% 1,2% 0,3% 0,2% 0,0% 13,4% 0,4% 18,2% 100,0%

Στις ��ρες της Kεντρικ�ς και Aνατ�λικ�ς Eυρ�πης, η Tρ�πε!α ε��δωσε τα πρ�τα της δ�νεια σε !λ�τυ Π�λω-
ν
ας (PLN) στην ευρωαγ�ρ�, α$�ησε σε 50 δισεκατ�µµ$ρια τ� πρ�γραµµ� της για την �κδ�ση �ρε�γρ��ων σε
��ριντ Oυγγαρ
ας (HUF) και δανε
στηκε τσε�ικ�ς κ�ρ�νες (CZK) απ� την εγ��ρια αγ�ρ�. Eπιπλ��ν, η Tρ�πε!α
αν�πτυ�ε ιδια
τερα �ντ�νη δραστηρι�τητα στις αγ�ρ�ς της N�τιας A�ρικ�ς, της Aσ
ας και τ�υ Eιρηνικ�$.
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Eυρ! : 6 607 εκατ�µµ�ρια EUR πριν απ�
τις πρ�"εις ανταλλαγ�ς/12 366 εκατ�µµ�-
ρια µετ� τις πρ�"εις ανταλλαγ�ς

- EARN - εκδ�σεις ανα��ρ�ς : 5 681 εκα-
τ�µµ$ρια πριν και µετ� τις πρ��εις ανταλ-
λαγ�ς

H Tρ�πε!α, α��$ ε��δωσε µια σειρ� δανε
-
ων µεσα
�υ µεγ�%�υς, συν�λικ�$ $ψ�υς
2 181 εκατ�µµυρ
ων, ε�ακ�λ�$%ησε να
&ελτι�νει τ� κ�στ�ς και να ενισ�$ει τη
ρευστ�τητα παλαι�τερων εκδ�σεων, πρ�-
&α
ν�ντας σε δ$� επανεκδ�σεις συν�λικ�$
$ψ�υς 500 εκατ�µµυρ
ων. Eν�τεινε επ
σης
τις πρ�σπ�%ει�ς της για πρ��%ηση των
τ
τλων της στην αγ�ρ�, �στε να επιτ$�ει
στ� τ�λ�ς τ�υ �τ�υς τ� απαιτ�$µεν� επ
-
πεδ� µακρ�πρ�%εσµης ρευστ�τητας. Στ�
πλα
σι� τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς EARN, η µεγα-
λ$τερη �κδ�ση π�υ πραγµατ�π�
ησε η
ETEπ ε
�ε $ψ�ς 3 δισεκατ�µµυρ
ων, µε
λ��η τη σηµαντικ� ηµερ�µην
α 2010.

Πρ�ς τ� τ�λ�ς τ�υ 2000, η Tρ�πε!α ε��-
δωσε 8 δ�νεια ανα��ρ�ς σε τακτ� διαστ�-
µατα κατ� µ�κ�ς της καµπ$λης απ�δ�σε-
ων µετα�$ 2003 και 2010. Oι εκδ�σεις
αυτ�ς, συν�λικ�$ $ψ�υς 29 δισεκατ�µµυ-
ρ
ων, καλ$πτ�νται απ� αυστηρ�ς συµ�ω-
ν
ες �σ�ν α��ρ� τη διακ
νησ� τ�υς στην
αγ�ρ�, �ι �π�
ες ενισ�$�υν τη ρευστ�τη-
τα των τ
τλων και τ�υς κα%ιστ�$ν καλ$τε-
ρα γνωστ�$ς στ�υς επενδυτ�ς. H ν�µικ�
και τε�νικ� υπ�δ�µ� &ελτι�%ηκε σηµαντι-
κ� για την �κδ�ση �µ�λ�γιακ�ν δανε
ων
ανα��ρ�ς, την αντιστ�%µιση των κινδ$-
νων και τη διακ
νηση των �µ�λ�γων στη
δευτερ�γεν� αγ�ρ�.

H πρ�τη συναλλαγ� τ�υ �τ�υς σε ευρ�
�γινε εν µ�ρει µε �ρ�ση ηλεκτρ�νικ�ν
µ�σων, πρ�γµα π�υ σ�µερα απ�τελε

συν�%η πρακτικ� για τις κ$ριες εκδ�σεις
της ETEπ στην πρωτ�γεν� αγ�ρ�. T�
δ�νει� EARN 2004 �γινε δεκτ� στην πλατ-
��ρµα συναλλαγ�ν Euro-MTS, εν� επτ�
ακ�µη δ�νεια EARN εισ��%ησαν στ�
Yπερε%νικ� MTS, �να �λλ� τµ�µα τ�υ
δικτ$�υ MTS. Kατ’ αυτ� τ�ν τρ�π�, η Tρ�-
πε!α κατ�στη � πρ�τ�ς µη κρατικ�ς εκδ�-
της π�υ ��ει τη δυνατ�τητα ηλεκτρ�νικ�ν
συναλλαγ�ν σε �λ� τ� µ�κ�ς της καµπ$-

λης απ�δ�σε�ν της. Oι δια�ειριστ�ς τ
τ-
λων της ETEπ µπ�ρ�$ν τ�ρα να ανταλ-
λ�σσ�υν �µ�λ�γα µ�σω τ�υ συστ�µατ�ς
MTS, ανε�αρτ�τως τ�υ τ�π�υ �π�υ &ρ
-
σκ�νται και των δια��ρ�ν στ�υς καν�νι-
σµ�$ς. Mε τ�ν τρ�π� αυτ� δηµι�υρ-
γ�%ηκε µια εµ&ρυακ� πανευρωπαϊκ�
ηλεκτρ�νικ� αγ�ρ�.

- (λλες συναλλαγ�ς σε ευρ! : 926 εκατ�µ-
µ$ρια πριν και µετ� τις πρ��εις ανταλλα-
γ�ς

Πρ�κειµ�ν�υ να ικαν�π�ι�σει τη !�τηση
των ευρωπα
ων επενδυτ�ν για πρ�ϊ�ντα
µε υψηλ� απ�δ�ση, η ETEπ ε��δωσε µε
σ$νεση µια σειρ� τ
τλων µε π�λ$πλ�κη
δι�ρ%ρωση, �πως π.�. �ρε�γρα�α µε δε
-
κτη τιµ�ν �ρηµατιστηρ
�υ α�ι�ν. �να ν��
πρ�ϊ�ν, π�υ εκδ�%ηκε απ� κ�ιν�$ µε µια
ασ�αλιστικ� εταιρε
α, συν�δεε �να �µ�-
λ�γιακ� δ�νει� µε �να ασ�αλιστ�ρι� !ω�ς
και απευ%υν�ταν σε επενδυτ�ς π�υ επι-
δ
ωκαν να δηµι�υργ�σ�υν �να ιδιωτικ�
σ$στηµα κ�ινωνικ�ς ασ��λισης.

Λ�ρα στερλ�να

GBP : 8 730 εκατ�µµ�ρια πριν απ� τις
πρ�"εις ανταλλαγ�ς/ 6 757 εκατ�µµ�ρια
µετ� τις πρ�"εις ανταλλαγ�ς

H αγ�ρ� της GBP παρ�µεινε στα%ερ� πηγ�
�ντλησης κε�αλα
ων για πρ��εις αρµπι-
τρ�!, ιδ
ως για τ�υς εκδ�τες µε πιστ�λη-
πτικ� ικαν�τητα «AAA» και τα �ρηµατ�πι-
στωτικ� ιδρ$µατα. H ETEπ επ�τυ�ε να
δηµι�υργ�σει µεγ�λα �µ�λ�γιακ� δ�νεια
ανα��ρ�ς µε υψηλ� ρευστ�τητα, ε��µιλ-
λα των τ
τλων τ�υ &ρετανικ�$ ∆ηµ�σ
�υ
(«Gilts») και εδρα
ωσε τη %�ση της ως επ
-
λεκτ�υ εκδ�τη.

Στ� πλα
σι� της δανει�ληπτικ�ς στρατηγι-
κ�ς της στην αγ�ρ� της στερλ
νας, η Tρ�-
πε!α, µ�σω µιας συµ�ων
ας π�υ συν�ψε
µε �να �µιλ� µεσ�λα&�$ντων �ρηµατ�πι-
στωτικ�ν ��ρ�ων, ε��ρµ�σε για τ�υς τ
τ-
λ�υς της µια π�λιτικ� τιµ�λ�γησης π�υ
απ�σκ�π�$σε στην επ
τευ�η υψηλ�ς δια-
��νειας και συν���ς, και εισ�γαγε µ�τρα
για την α$�ηση της ρευστ�τητας των �µ�-
λ�γων της σε GBP στη δευτερ�γεν�
αγ�ρ�.

Yπ�λ�ιπ� των εκδ�σεων EARN
στις 31 ∆εκεµ�ρ��υ 2000

T�κ�µερ
δι� Hµερ�µην
α Π�σ�

% λ��ης (εκατ�µµ$ρια

ευρ�)

4,500 15.02.2003 3 360

5,250 15.04.2004 6 100

3,875 15.04.2005 2 000

4,875 15.04.2006 2 000

5,750 15.02.2007 2 578

5,000 15.04.2008 5 082

4,000 15.04.2009 4 538

5,625 15.10.2010 3 000

28 658
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Π5ΛYΠΛΕYPH ΠAPOYΣIA  
ΣΤ IΣ  KEΦAΛAIAΓOPEΣ

T� ανε���λητ� υπ�λ�ιπ� τ�υ δανει-
σµ�$ της ETEπ σε λ
ρες στερλ
νες
αυ��%ηκε, απ� 18 δισεκατ�µµ$ρια τ�
1999 σε 27 δισεκατ�µµ$ρια τ� 2000.
Aπ� τ� π�σ� αυτ�, 20 δισεκατ�µµ$ρια
α��ρ�$ν εκδ�σεις ανα��ρ�ς κατ�
µ�κ�ς της καµπ$λης απ�δ�σεων
(παλαι�τερες εκδ�σεις µε ηµερ�µην
ες
λ��ης τ� 2009, 2014, 2021 και 2028 και
τ�σσερις ν�ες εκδ�σεις µε λ��η τ�
2011, 2025, 2032 και 2020, εκ των �π�
-
ων η τελευτα
α �ταν συνδεδεµ�νη µε
τ� δε
κτη τιµ�ν λιανικ�ς). H στρατηγικ�
της Tρ�πε!ας συµπληρ�%ηκε µε την
πραγµατ�π�
ηση της πρ�της ηλεκτρ�-
νικ�ς �κδ�σης �µ�λ�γων σε στερλ
νες
και της πρ�της �κδ�σης �µ�λ�γων
ETEπ συνδεδεµ�νων µε τ�ν πλη%ωρι-
σµ�. Στη δευτερ�γεν� αγ�ρ� των �µ�-
λ�γων ανα��ρ�ς της ETEπ, � �µιλ�ς
των µεσ�λα&�$ντων �ρηµατ�πιστωτι-
κ�ν ��ρ�ων πραγµατ�π�
ησε συναλ-
λαγ�ς συν�λικ�$ $ψ�υς 40 δισεκατ�µ-
µυρ
ων GBP, π�σ� π�λ$ εντυπωσιακ�
σε σ��ση µε τ� µ�σ� �γκ� π�υ
εκδ�%ηκε κατ� τη δι�ρκεια τ�υ �τ�υς.
H υψηλ� ρευστ�τητα π�υ πρ��κυψε,
απ�τελε
 σηµαντικ� κ
νητρ� για τ�υς
δι���ρ�υς �ργανισµ�$ς, �στε να
επενδ$σ�υν σε τ
τλ�υς της ETEπ.
Περ
π�υ τ� �να τ�ταρτ� των κε�αλα
-
ων π�υ συγκεντρ�%ηκαν σε στερλ
νες,
ανταλλ��%ηκαν µε �λλα ν�µ
σµατα.

∆�λ�ρι� HΠA

USD : 5 603 εκατ�µµ�ρια πριν απ� τις
πρ�"εις ανταλλαγ�ς/3 734 εκατ�µµ�-
ρια µετ� τις πρ�"εις ανταλλαγ�ς

Mια αρ�ικ� συναλλαγ�, $ψ�υς 1 δισε-
κατ�µµυρ
�υ και τριετ�$ς δι�ρκειας,
πραγµατ�π�ι�%ηκε τ�ν Iαν�υ�ρι�. H
Tρ�πε!α εκµεταλλε$τηκε τις ευν�ϊκ�ς
συν%�κες στην ευρωαγ�ρ� τ�υ δ�λα-
ρ
�υ για να πρ�&ε
 σε επανεκδ�σεις
δ�κα υ�ιστ�µενων δανε
ων ανα��ρ�ς,
για π�σ� π�υ κυµα
ν�νταν απ� 100 �ως
250 εκατ�µµ$ρια USD και µε δι�ρκειες
2, 3, 5, 7, 8 και 9 ετ�ν. Oι συναλλαγ�ς
αυτ�ς, �ι �π�
ες διε���%ησαν ε�αιρετι-

κ� �µαλ� κα%�ς �ι επανεκδ�σεις ε
�αν
πρ�τ�π�%ετη%ε
 σε %εσµικ�$ς επενδυ-
τ�ς, συν�&αλαν στην εν
σ�υση της ρευ-
στ�τητας της αγ�ρ�ς. T�ν I�$νι�, η
Tρ�πε!α ε��δωσε �να ν�� δ�νει� ανα-
��ρ�ς, $ψ�υς 1 δισεκατ�µµυρ
�υ και
πενταετ�$ς δι�ρκειας, τ� �π�
� πρ�-
σ��ρ%ηκε στ�υς επενδυτ�ς µ�σω τ�υ
∆ιαδικτ$�υ, και συγκεκριµ�να µ�σω
των ιστ�σελ
δων των κ$ριων αναδ�-
�ων.

Kατ� τη δι�ρκεια τ�υ �τ�υς εκδ�%ηκαν
επ
σης δ$� δ�νεια σε USD, τα �π�
α
απευ%$ν�νταν στ�υς I�πωνες λιανι-
κ�$ς επενδυτ�ς, διευρ$ν�ντας �τσι
περαιτ�ρω τη &�ση επενδυτ�ν της
ETEπ.

(λλες ευρωπαϊκ�ς αγ�ρ�ς

Tα σκανδινα�ικ� ν�µ�σµατα - κ�ρ�νες
∆αν
ας (DKK), Σ�υηδ
ας (SEK) και N�ρ-
&ηγ
ας (NOK) - συγκεντρ�%ηκαν µ�σω
πρ��εων ανταλλαγ�ς, πρ�γµα π�υ
επ�τρεψε εκταµιε$σεις �µεσα συνδε-
δεµ�νες µε την �ντληση των σ�ετικ�ν
κε�αλα
ων (back-to-back) στ� ν�µισµα
π�υ !ητ�$σαν �ι τ�πικ�
 πελ�τες της
Tρ�πε!ας. 'σ�ν α��ρ� τ� ελ&ετικ�
�ρ�γκ� (CHF), η δραστηρι�τητα της
ETEπ επικεντρ�%ηκε στην ανα�ρηµα-
τ�δ�τηση �µ�λ�γιακ�ν εκδ�σεων π�υ
πλησ
α!αν στη λ��η τ�υς.

Aναδυ�µενες αγ�ρ�ς των �ωρ!ν της
Kεντρικ�ς και Aνατ�λικ�ς Eυρ!πης

- ���ντας �δη συν�µ�λ�γ�σει �να
πρ�γραµµα �κδ�σης �ρε�γρ��ων σε
��ριντ Oυγγαρ
ας (HUF) - τ� �π�
�
αυ��%ηκε σε 50 δισεκατ�µµ$ρια - κι
�να �λλ� σε τσε�ικ�ς κ�ρ�νες (CZK)
στις αντ
στ�ι�ες εγ��ριες αγ�ρ�ς, η
ETEπ δηµι�$ργησε �να αν�λ�γ� πρ�-
γραµµα στην Π�λων
α, για τ� !λ�τυ
(PLN), τ� �π�
� %α της επιτρ�ψει να
ε
ναι παρ�$σα στην π�λωνικ� αγ�ρ� τ�
2001 και να συµ&�λει �τσι στην αν�-
πτυ�η των εγ��ριων αγ�ρ�ν στις υπ�
�ντα�η ��ρες. T� 2000, η Tρ�πε!α
�ντλησε για πρ�τη κε��λαια σε !λ�τυ
Π�λων
ας απ� την ευρωαγ�ρ�, πρ�γµα

π�υ της επ�τρεψε να πραγµατ�π�ι�σει
αντικριστ�ς (back-to-back) εκταµιε$-
σεις σε πελ�τες στην Π�λων
α π�υ
!ητ�$σαν κε��λαια µακρ�ς δι�ρκειας.

- Στην εγ��ρια αγ�ρ� της τσε�ικ�ς
κ�ρ�νας η ETEπ ε��δωσε δ$� �µ�λ�-
γιακ� δ�νεια. T� �να απ� αυτ� - µια
15ετ�ς �κδ�ση ανα��ρ�ς - της επ�-
τρεψε για µια ακ�µη ��ρ� να επιµηκ$-
νει την καµπ$λη απ�δ�σεων για την
τσε�ικ� κ�ρ�να. Tα κε��λαια π�υ
συγκεντρ�%ηκαν, κρατ�%ηκαν στα
δια%�σιµα της Tρ�πε!ας, πρ�τ�$ εκτα-
µιευ%�$ν σε Tσ���υς δανει�λ�πτες. H
Tρ�πε!α ε
�ε επ
σης ενεργ� παρ�υσ
α
στην ευρωαγ�ρ� τ�υ ν�µ
σµατ�ς
αυτ�$.

Aγ�ρ�ς της N�τιας A�ρικ�ς, της
Aσ�ας και τ�υ Eιρηνικ��

'σ�ν α��ρ� τ� ραντ, τ� κ$ρι� γεγ�-
ν�ς κατ� τ� 2000 �ταν η δηµι�υργ
α
δια%εσ
µων στ� ν�µισµα αυτ� και η
συγκ�ντρωση 800 εκατ�µµυρ
ων µε
ε�αιρετικ� ευν�ϊκ�$ς �ρ�υς. Σε γιεν
Iαπων
ας (JPY) η Tρ�πε!α επ�τυ�ε,
µ�σω ειδικ� διαρ%ρωµ�νων συναλλα-
γ�ν, να αντλ�σει π�ρ�υς µε π�λ$
ελκυστικ� κ�στ�ς µετ� απ� πρ��εις
ανταλλαγ�ς και να ενισ�$σει τ� γ�η-
τρ� της στην αγ�ρ� τ�υ ν�µ
σµατ�ς
αυτ�$. Στην αγ�ρ� τ�υ δ�λαρ
�υ
X�νγκ-K�νγκ (HKD), η ETEπ επι&ε&α
-
ωσε τη %�ση της ως εκδ�τη ανα��ρ�ς
καλ$πτ�ντας �να ευρ$ ��σµα ηµερ�-
µηνι�ν λ��ης κατ� µ�κ�ς της καµπ$-
λης απ�δ�σεων, µε 3ετε
ς, 5ετε
ς και
10ετε
ς εκδ�σεις. Στην αγ�ρ� τ�υ
δ�λαρ
�υ Tαϊ&�ν (TWD) η δανει�λη-
πτικ� δραστηρι�τητα της Tρ�πε!ας
��τασε π�ρυσι σε επ
πεδα ρεκ�ρ,
παρ� την �ντ�νη αστ�%εια π�υ
παρ�υσ
ασε η αγ�ρ� αυτ�. Oι π�ρ�ι,
π�υ συγκεντρ�%ηκαν, µε ελκυστικ�$ς
�ρ�υς, στα δ$� αυτ� ν�µ
σµατα
ανταλλ��%ηκαν �ναντι δ�λαρ
ων HΠA
και ευρ�.



Aπ�τελεσµατικ�ς ενδι�µεσ�ς
�ρηµατ�δ�τικ�ς ��ρ�ας
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Oι �ρηµατ�δ�τ�σεις π�υ ��ρηγ�$νται
σε συνεργασ
α µε την τραπε!ικ� κ�ιν�-
τητα α��ρ�$ν, κυρ
ως, τα συν�λικ�
δ�νεια. Πρ�κειται για �να µη�ανισµ�
�µµεσης και απ�κεντρωµ�νης �ρηµα-
τ�δ�τησης των επενδ$σεων µικρ�$
και µεσα
�υ µεγ�%�υς, � �π�
�ς δηµι-
�υργ�%ηκε για µπ�ρ�σει η ETEπ να
πρ�σεγγ
σει τις αν�γκες των µικρ�µε-
σα
ων επι�ειρ�σεων (MME) και των
��ρ�ων τ�πικ�ς αυτ�δι�
κησης, π�υ
δεν µπ�ρε
, για λ�γ�υς απ�τελεσµατι-
κ�τητας, να �ρηµατ�δ�τε
 �µεσα. Tα
συν�λικ� δ�νεια, τα �π�
α ανταπ�κρ
-
ν�νται σε µ
α πραγµατικ� αν�γκη και
δι��ετε$�νται σ�µερα µ�σω εν�ς
δικτ$�υ 180 περ
π�υ τραπε!�ν ετα
-
ρων της ETEπ (των �π�
ων περισσ�τε-
ρ� απ� τ� 1/3 ��ει πρ�σ�ωρ�σει στ�
σ$στηµα µ�σα στην τελευτα
α τριετ
α)
���υν ακ�λ�υ%�σει στα%ερ� αν�δικ�
π�ρε
α και τ� 2000 αντιπρ�σ�πευαν τ�

40% της δραστηρι�τητας της Tρ�πε!ας
στ� εσωτερικ� της Eυρωπαϊκ�ς �νω-
σης. Tα δ�νεια αυτ� επιτρ�π�υν κ�%ε
�ρ�ν� τη �ρηµατ�δ�τηση δεκ�δων
�ιλι�δων MME και �ργανισµ�ν τ�πικ�ς
αυτ�δι�
κησης.

Aπ� τ� 1997 η ETEπ δραστηρι�π�ιε
ται
επ
σης, σε στεν� συνεργασ
α µε την
τραπε!ικ� κ�ιν�τητα, για την αν�πτυ�η
δ�µ�ν παρ���ς επι�ειρηµατικ�ν
κε�αλα
ων στ� σ$ν�λ� της �νωσης, µε
στ��� την εν
σ�υση των ιδ
ων κε�α-
λα
ων των MME π�υ ε�αρµ�!�υν και-
ν�τ�µ
ες � υψηλ� τε�ν�λ�γ
α. 2στερα
απ� τη µεταρρ$%µιση τ�υ Eυρωπαϊκ�$
Tαµε
�υ Eπενδ$σεων, τ� �αρτ��υλ�-
κι� πρ��εων αυτ�$ τ�υ ε
δ�υς µετα-
��ρ%ηκε στ� Tαµε
�.

Στις τρ
τες ��ρες η ETEπ συνεργ�!ε-
ται επ
σης µε εµπ�ρικ�ς, ε%νικ�ς και
ευρωπαϊκ�ς τρ�πε!ες, π�λυµερε
ς και

διµερε
ς �ρηµατ�πιστωτικ�$ς �ργανι-
σµ�$ς κα%�ς και κ�ιν�τικ� �ργανα,
�ρησιµ�π�ι�ντας π�ρ�υς απ� τ�ν πρ�-
ϋπ�λ�γισµ� της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης �
των κρατ�ν µελ�ν.

Πρ�κειµ�ν�υ να επιτυγ��νεται, αν�λ�-
γα µε την εκ�στ�τε επ�νδυση, η µεγα-
λ$τερη δυνατ� συνεργ
α µετα�$ των
δια%�σιµων π�ρων, η ETEπ %α ε�ακ�-
λ�υ%�σει να συνεργ�!εται µε τα ιδρ$-
µατα αυτ�, �στε να πρ�ω%�$νται τα
πι� απ�τελεσµατικ� �ρηµατ�δ�τικ�
σ��µατα, να διασ�αλ
!εται � καταµερι-
σµ�ς των κινδ$νων και να ενισ�$�νται
� συντ�νισµ�ς και η συµπληρωµατικ�-
τητα µετα�$ των δια��ρων �ρηµατ�-
δ�τικ�ν ��ρ�ων.

Συνεργασ
α µε την τραπε!ικ�
κ�ιν�τητα
H ETEπ διατηρε
 στεν� συνεργασ
α µε τ�ν τραπε!ικ� τ�µ�α, τ�σ� για τις δραστηρι�τητ�ς της στις

κε�αλαιαγ�ρ�ς �σ� και για τη ��ρ�γηση δανε
ων. H συνεργασ
α αυτ� ε
ναι απαρα
τητη πρ�κειµ�ν�υ η

ETEπ :

• να συµ&�λλει στη �ρηµατ�δ�τηση σηµαντικ�$ αρι%µ�$ µεµ�νωµ�νων σ�εδ
ων επενδ$σεων µεγ�λης

κλ
µακας πρ�σ�ε$γ�ντας, στις κατ�λληλες περιπτ�σεις, στην τραπε!ικ� διαµεσ�λ�&ηση,

• να µπ�ρε
 να ε�ασ�αλ
!ει κατ�λληλες εγγυ�σεις για τη �ρηµατ�δ�τηση µεµ�νωµ�νων επενδυτικ�ν

σ�εδ
ων τ�υ ιδιωτικ�$ τ�µ�α, δεδ�µ�ν�υ �τι τ� 1/3 των εγγυ�σεων π�υ πρ�σ��ρ�νται στην ETEπ

πρ��ρ��νται απ� τρ�πε!ες � �λλα πιστωτικ� ιδρ$µατα,

• να µπ�ρε
, ��ρη στην πε
ρα π�υ δια%�τει στην α�ι�λ�γηση επενδυτικ�ν σ�εδ
ων τα �π�
α απαιτ�$ν

µακρ�πρ�%εσµες �ρηµατ�δ�τ�σεις, να ασκε
 τ�ν καταλυτικ� ρ�λ� της για τη συγκρ�τηση ε$ρωστων

�ρηµατ�δ�τικ�ν σ�ηµ�των, π�υ επιτρ�π�υν τη �ρηµατ�δ�τηση των επενδ$σεων µε τ�υς καλ$τε-

ρ�υς δυνατ�$ς �ρ�υς �σ�ν α��ρ� τα επιτ�κια και τη δι�ρκεια,

• να συµ&�λλει, µ�σω της ��ρ�γησης συν�λικ�ν δανε
ων στ�ν τραπε!ικ� τ�µ�α, στη &ελτ
ωση τ�υ

�ικ�ν�µικ�$ περι&�λλ�ντ�ς των µικρ�µεσα
ων επι�ειρ�σεων και των ��ρ�ων π�υ πραγµατ�π�ι�$ν

�ργα υπ�δ�µ�ς µικρ�$ � µεσα
�υ µεγ�%�υς.
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'λ� και συ�ν�τερα, τ� Eυρωπαϊκ� Συµ-
���λι� πρ�σ�ε$γει στ�ν 'µιλ� ETEπ για
την τα�ε
α υλ�π�
ηση των &ασικ�ν στ�-
�ων π�υ %�τει, �σ�ν α��ρ� την �ικ�ν�-
µικ� π�λιτικ�. Aυτ� συν�&η και µε τ�
Eυρωπαϊκ� Συµ&�$λι� της Λισσα&�νας
(M�ρτι�ς 2000), στη συν��εια τ�υ �π�
�υ
η ETEπ δηµι�$ργησε την «Πρωτ�&�υλ
α
Kαιν�τ�µ
α 2000».

H σηµαντικ� συµ&�λ� της Tρ�πε!ας στην
ε�αρµ�γ� των &ασικ�ν π�λιτικ�ν της
Eυρωπαϊκ�ς �νωσης ��ει παρ�λληλα �δη-
γ�σει στην αν�πτυ�η διαρκ�ς στεν�τερων
σ��σεων µε τ� Eυρωπαϊκ� K�ιν����λι�
και �%ησε τ� K�ιν�&�$λι� να συνυπ�λ�γ
-
!ει τη συνεισ��ρ� της ETEπ �ταν α�ι�λ�-
γε
 τ� &α%µ� επ
τευ�ης των στ��ων της
�νωσης. T� Φε&ρ�υ�ρι� 2001, σηµαντικ�
ε��λι�η σε %εσµικ� επ
πεδ� απ�τ�λεσε η
�γκριση της πρ�της κ�ιν�&�υλευτικ�ς
�κ%εσης σ�ετικ� µε την παρακ�λ�$%ηση
των δραστηρι�τ�των της ETEπ, µε την
ευκαιρ
α της �π�
ας � Πρ�εδρ�ς της Tρ�-
πε!ας απευ%$ν%ηκε στην �λ�µ�λεια τ�υ
Eυρωπαϊκ�$ K�ιν�&�υλ
�υ.

∆ιαρκ�ς στεν�τερη συνεργασ
α αναπτ$σ-
σεται επ
σης µε την Eπιτρ�π�, σε �λ�υς
τ�υς τ�µε
ς π�υ καλ$πτει η Tρ�πε!α.
Παραδε
γµατ�ς ��ρη, τα δ$� �ργανα υπ�-
γραψαν συµ�ων
α συνεργασ
ας µε σκ�π�

H ETEπ, επι%υµ�ντας να πρ�σ��ρει
στ�υς πελ�τες της τις καλ$τερες δυνατ�ς
πηγ�ς �ρηµατ�δ�τησης και να συµ&αδ
!ει
µε τις ε�ελ
�εις της αγ�ρ�ς, ε�ακ�λ�υ%ε

να διευρ$νει και να εκσυγ�ρ�ν
!ει τ�
��σµα των �ρηµατ�δ�τικ�ν της πρ�ϊ�-
ντων.

Eκτ�ς απ� τα µεσ�πρ�%εσµα και µακρ�-
πρ�%εσµα δ�νεια, τα συν�λικ� δ�νεια και
τα επι�ειρηµατικ� κε��λαια, � 'µιλ�ς
ETEπ πρ�σ��ρει, µ�σω τ�υ Mη�ανισµ�$
∆ιαρ%ρωµ�νης Xρηµατ�δ�τησης (M∆X),

µ
α πλ�ρη σειρ� πρ�ϊ�ντων για τη �ρηµα-
τ�δ�τηση επι�ειρ�σεων και επενδυτικ�ν
σ�εδ
ων.

Eπιπλ��ν, ��ρη στη συγκ�ντρωση των
δραστηρι�τ�των επι�ειρηµατικ�$ κε�α-
λα
�υ και των εγγυ�σεων υπ�ρ των
µικρ�µεσα
ων επι�ειρ�σεων (MME)
στ�υς κ�λπ�υς τ�υ Eυρωπαϊκ�$ Tαµε
�υ
Eπενδ$σεων, � 'µιλ�ς ETEπ ε
ναι σε
%�ση να ανταπ�κρ
νεται σε �λες τις αν�-
γκες �ρηµατ�δ�τησης των MME.

την α$�ηση της συµπληρωµατικ�τητας
µετα�$ των δραστηρι�τ�των της Tρ�πε!ας
και των παρεµ&�σεων µε π�ρ�υς τ�υ κ�ι-
ν�τικ�$ πρ�ϋπ�λ�γισµ�$, στ� πλα
σι� των
διαρ%ρωτικ�ν δρ�σεων και της πρ�ετ�ι-
µασ
ας της διε$ρυνσης κατ� την περ
�δ�
2000-2006.

Στις τρ
τες ��ρες, η ETEπ συνεργ�!εται
επ
σης µε τ�υς π�λυµερε�ς � διµερε�ς
�ρηµατ�πιστωτικ��ς �ργανισµ��ς και µε
τα �ργανα της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης, �στε
να πρ�ω%�$νται τα πλ��ν απ�τελεσµατι-
κ� �ρηµατ�δ�τικ� σ��µατα και να διασ�α-
λ
!εται η µεγαλ$τερη δυνατ� συµπληρω-
µατικ�τητα µετα�$ των δραστηρι�τ�των
των δια��ρων ετα
ρων.

H Tρ�πε!α µ�ιρ�!εται µε τ� σ$ν�λ� των
�ργ�νων της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης τη
µ�ριµνα για πρ�στασ
α των �ικ�ν�µικ�ν
συµ�ερ�ντων της �νωσης. Στη &�ση
αυτ�, �ι δραστηρι�τητες της ETEπ π�υ
διε��γ�νται µε π�ρ�υς πρ�ερ��µεν�υς
απ� τ�ν κ�ιν�τικ� πρ�ϋπ�λ�γισµ�, ελ�γ-
��νται απ� τ� Eυρωπαϊκ� Eλεγκτικ� Συν�-
δρι�. Mε τ� 
δι� πνε$µα, η Tρ�πε!α �λα&ε
µ
α εσωτερικ� απ��αση µε στ��� να επι-
τρ�ψει στην Eυρωπαϊκ� Yπηρεσ�α Kατα-
π�λ�µησης της Aπ�της να εκπληρ�σει
την απ�στ�λ� της �σ�ν α��ρ� τις δρα-
στηρι�τητες της ETEπ.

Eτα
ρ�ς των κ�ιν�τικ�ν �ργ�νων

Π�ικιλ
α πρ�σ�ερ�µενων
πρ�ϊ�ντων
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T� Συµ���λι� των ∆ι�ικητ!ν της ETEπ

απ�τελε
ται απ� υπ�υργ�$ς, τ�υς

�π�
�υς �ρ
!�υν τα κρ�τη µ�λη

(συν�%ως τ�υς Yπ�υργ�$ς Oικ�ν�µι-

κ�ν). Xαρ�σσει τις κατευ%$νσεις της

πιστωτικ�ς π�λιτικ�ς της Tρ�πε!ας,
εγκρ
νει τ�υς ετ�σι�υς λ�γαριασµ�$ς

και τ�ν ισ�λ�γισµ� της, και απ��ασ
!ει

για τη συµµετ��� της Tρ�πε!ας σε

�ρηµατ�δ�τ�σεις εκτ�ς Eυρωπαϊκ�ς

�νωσης και για τις αυ��σεις τ�υ κε�α-

λα
�υ της. ∆ι�ρ
!ει τα µ�λη τ�υ ∆ι�ικη-

τικ�$ Συµ&�υλ
�υ, της ∆ιευ%$ν�υσας

Eπιτρ�π�ς και της Eλεγκτικ�ς Eπιτρ�-

π�ς.

T� ∆ι�ικητικ� Συµ���λι� διασ�αλ
!ει

�τι η δια�ε
ριση της Tρ�πε!ας ασκε
ται

σ$µ�ωνα µε τις διατ��εις της

Συν%�κης και τ�υ Kαταστατικ�$, και

µε τις γενικ�ς �δηγ
ες π�υ διατυπ�νει

τ� Συµ&�$λι� των ∆ι�ικητ�ν, και ��ει

απ�κλειστικ� αρµ�δι�τητα να απ��α-

σ
!ει για τη λ�ψη και τη ��ρ�γηση

δανε
ων και εγγυ�σεων. Tα µ�λη τ�υ

δι�ρ
!�νται απ� τ� Συµ&�$λι� των

∆ι�ικητ�ν για %ητε
α π�ντε ετ�ν (ανα-

νε�σιµη), &�σει πρ�τασης των κρατ�ν

µελ�ν, και ευ%$ν�νται µ�ν�ν �ναντι

της Tρ�πε!ας. T� ∆ι�ικητικ� Συµ&�$λι�

απ�τελε
ται απ� 25 τακτικ� µ�λη και 13
αναπληρωτ�ς, εκ των �π�
ων 24 και 12,
αντ
στ�ι�α, πρ�τε
ν�νται απ� τα

κρ�τη µ�λη. �να τακτικ� µ�λ�ς και

�νας αναπληρωτ�ς πρ�τε
ν�νται απ�

την Eυρωπαϊκ� Eπιτρ�π�.

H ∆ιευ��ν�υσα Eπιτρ�π� ε
ναι τ� συλ-

λ�γικ� εκτελεστικ� �ργαν�, τ�υ �π�
-

�υ τα µ�λη απασ��λ�$νται πλ�ρως

στην Tρ�πε!α. Yπ� την επ�πτε
α τ�υ

Πρ��δρ�υ της ETEπ και υπ� τ�ν �λεγ-

�� τ�υ ∆ι�ικητικ�$ Συµ&�υλ
�υ, η

∆ιευ%$ν�υσα Eπιτρ�π� δια�ειρ
!εται

τις τρ���υσες υπ�%�σεις της Tρ�πε-

!ας, πρ�ετ�ιµ�!ει τις απ���σεις τ�υ

∆ι�ικητικ�$ Συµ&�υλ
�υ και διασ�αλ
-

!ει την εκτ�λεσ� τ�υς. O Πρ�εδρ�ς

της Tρ�πε!ας �, σε περ
πτωση απ�υ-

σ
ας τ�υ, �νας απ� τ�υς Aντιπρ��-

δρ�υς πρ�εδρε$ει των συνεδρι�σεων

τ�υ ∆ι�ικητικ�$ Συµ&�υλ
�υ. Tα µ�λη

της ∆ιευ%$ν�υσας Eπιτρ�π�ς ευ%$ν�-

νται µ�ν�ν �ναντι της Tρ�πε!ας. ∆ι�ρ
-

!�νται απ� τ� Συµ&�$λι� των ∆ι�ικη-

τ�ν, &�σει πρ�τασης τ�υ ∆ι�ικητικ�$

Συµ&�υλ
�υ, για %ητε
α 6 ετ�ν.

∆ι�ικητικ� δι�ρ%ρωση

T� ∆ι�ικητικ� Συµ���λι�
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H Eλεγκτικ� Eπιτρ�π� απ�τελε
ται απ�
τρ
α µ�λη, τα �π�
α δι�ρ
!�νται απ� τ�
Συµ&�$λι� των ∆ι�ικητ�ν για %ητε
α
τρι�ν ετ�ν (ανανε�σιµη). Aπ� τ� 1996, η
Eλεγκτικ� Eπιτρ�π� περιλαµ&�νει επ
σης
�να παρατηρητ�, � �π�
�ς δι�ρ
!εται κ�%ε
�ρ�ν� για µ�ν�ετ� %ητε
α. Λειτ�υργ�-
ντας ως ανε��ρτητ� �ργαν�, �µεσα ανα-
�ερ�µεν� στ� Συµ&�$λι� των ∆ι�ικητ�ν,
η Eλεγκτικ� Eπιτρ�π� επαλη%ε$ει �τι �ι

εργασ
ες της Tρ�πε!ας διε���%ησαν σ$µ-
�ωνα µε τ�υς τ$π�υς και τις διαδικασ
ες
π�υ πρ�&λ�π�νται απ� τ� καταστατικ�
της και ελ�γ�ει την καν�νικ�τητα των
&ι&λ
ων της Tρ�πε!ας. T� Συµ&�$λι� των
∆ι�ικητ�ν λαµ&�νει υπ�ψη την �κ%εση
της Eλεγκτικ�ς Eπιτρ�π�ς και τα συµπε-
ρ�σµατ� της, κα%�ς και τη ∆�λωση της
Eλεγκτικ�ς Eπιτρ�π�ς.

T� συλλ�γικ� �ργαν�

δι�#κησης της Tρ�πε-

%ας και η καταν�µ� των

αρµ�δι�τ�των παρακ�-

λ��'ησης των δραστη-

ρι�τ�των µετα(� των

µελ�ν τ�υ

Philippe MAYSTADT
Πρ�εδρ�ς της ETEπ και τ�υ
∆ι�ικητικ�$ Συµ&�υλ
�υ της

- Σ��σεις µε τ� K�ιν�&�$λι�
- Θεσµικ� %�µατα
- Xρηµατ��ικ�ν�µικ�ς

�λεγ��ς
- Aν%ρ�πιν� δυναµικ�
- Πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς
- Πρ�εδρ�ς τ�υ ∆ι�ικητικ�$

Συµ&�υλ
�υ τ�υ ETAE
- ∆ι�ικητ�ς της ETAA

- X�ρηγ�σεις στην Aυστρ
α,
Σ�υηδ
α, Φινλανδ
α, Iσλαν-
δ
α, N�ρ&ηγ
α, Σλ�&εν
α,
T�υρκ
α και στα Bαλκ�νια,
και σ��σεις µε την Eλ&ετ
α

- Oικ�ν�µικ�ς και �ρηµατ�-
πιστωτικ�ς µελ�τες

- ∆ιευρωπαϊκ� δ
κτυα
- Eπα��ς µε τη NIB

- X�ρηγ�σεις στην Iταλ
α,
Eλλ�δα, K$πρ� και M�λτα

- Πιστωτικ�
 κ
νδυν�ι και
δια�ε
ριση των �ρηµατ�-
δ�τ�σεων

- Λ�γιστικ� και �λεγ��ς των
�ρηµατ�πιστωτικ�ν κινδ$-
νων

- M�λ�ς τ�υ ∆ι�ικητικ�$
Συµ&�υλ
�υ τ�υ ETAE

- ∆ραστηρι�τητες υπ�ρ των
µικρ�µεσα
ων επι�ειρ�σε-
ων

- X�ρηγ�σεις στη Γερµαν
α
και στις υπ�ψ��ιες πρ�ς
�ντα�η ��ρες της Kεντρι-
κ�ς Eυρ�πης

- Πληρ���ρηση και Eπικ�ι-
νων
α

- Yπ�δι�ικητ�ς της ETAA

- X�ρηγ�σεις στη Γαλλ
α,
στ� Mαγκρ�µπ, στ� Mασ-
ρ�κ, στ� Iσρα�λ, στη Γ�!α
και στη ∆υτικ� '�%η

- Xρηµατ�πιστωτικ�ς π�λι-
τικ�ς

- Kε�αλαιαγ�ρ�ς
- ∆ια�ε
ριση δια%εσ
µων

- X�ρηγ�σεις στ� Hνωµ�ν�
Bασ
λει� και στη N�τια
A�ρικ�

- Πρ�στασ
α τ�υ περι&�λλ�-
ντ�ς

- Σ��σεις µε τις MKO, �ν�ιγ-
µα και δια��νεια

- Eσωτερικ�ς και ε�ωτερι-
κ�ς �λεγ��ς και σ��σεις
µε την Eλεγκτικ� Eπιτρ�π�

- Σ��σεις µε τ� Eλεγκτικ�
Συν�δρι�

- X�ρηγ�σεις στην Iσπαν
α,
την Π�ρτ�γαλ
α, τ�
B�λγι�, τις K�τω X�ρες, τ�
Λ�υ�εµ&�$ργ�, την Aσ
α
και τη Λατινικ� Aµερικ�

- ∆ιαρ%ρωµ�νες �ρηµατ�δ�-
τ�σεις και ν�α δανει�δ�τι-
κ� µ�σα

- N�µικ�ς υπ�%�σεις (επι�ει-
ρησιακ�ς πτυ��ς)

- Eπα��ς µε την BIAD και
την BAsD

- X�ρηγ�σεις στην
Iρλανδ
α, στη ∆αν
α και
στις ��ρες AKE

- A�ι�λ�γηση των επενδυτι-
κ�ν σ�εδ
ων και ex-post
α�ι�λ�γηση των �ρηµατ�-
δ�τ�σεων

- Περι�ερειακ� αν�πτυ�η
- Eπα��ς µε τη BAD

Wolfgang ROTH
Aντιπρ�εδρ�ς

Massimo PONZELLINI
Aντιπρ�εδρ�ς

Ewald NOWOTNY
Aντιπρ�εδρ�ς

Francis MAYER
Aντιπρ�εδρ�ς

Peter SEDGWICK
Aντιπρ�εδρ�ς

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Aντιπρ�εδρ�ς

Michael G. TUTTY
Aντιπρ�εδρ�ς

H ∆ιευ��ν�υσα
Eπιτρ�π�
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Eπαγγελµατικ� ε"�λι"η

Mια απ� τις κ$ριες πρ�τεραι�τητες της
δια�ε
ρισης τ�υ αν%ρ�πιν�υ δυναµικ�$
στην ETEπ ε
ναι η διατ�ρηση των επαγ-
γελµατικ�ν πρ�σ�ντων και δε�ι�τ�των
τ�υ πρ�σωπικ�$ σε υψηλ� επ
πεδ�,
�στε να ανταπ�κρ
ν�νται στις υπ�ρ��υ-
σες και στις µελλ�ντικ�ς απαιτ�σεις, και
η πρ�σ��ρ� δυνατ�τ�των επαγγελµατι-
κ�ς ε��λι�ης. T� 2001, τα κ�νδ$λια για
την επαγγελµατικ� κατ�ρτιση %α
ανατε%�$ν στις επιµ�ρ�υς ∆ιευ%$νσεις,
στ� εσωτερικ� των �π�
ων τα αν�τερα
στελ��η %α συµµετ�σ��υν ενεργ� στ�
σ�εδιασµ� και την ε�αρµ�γ� εκπαιδευ-
τικ�ν πρ�γραµµ�των, σε συνεργασ
α µε
την Yπηρεσ
α Aν%ρ�πιν�υ ∆υναµικ�$
π�υ %α ασκε
 συντ�νιστικ� ρ�λ�.

$ρευνα σ�ετικ� µε τις απ�ψεις και
πρ�σδ�κ�ες τ�υ πρ�σωπικ��

H ∆ιευ%$ν�υσα Eπιτρ�π�, για να απ�-
κτ�σει σα��στερη αντ
ληψη των επι-
πτ�σεων π�υ ��ει η τα�ε
α ε��λι�η
τ�υ εργασιακ�$ περι&�λλ�ντ�ς,
αν�%εσε σε ε�ειδικευµ�νη εταιρε
α τη
διεν�ργεια σ�υγµ�µ�τρησης µετα�$
των µελ�ν τ�υ πρ�σωπικ�$ της Tρ�-
πε!ας. Aν και τ� πρ�σωπικ� ε���ρασε
�να �ντ�ν� α
σ%ηµα επαγγελµατικ�ς
ικαν�π�
ησης, διατ$πωσε επ
σης
παρατηρ�σεις π�υ επι&�λλ�υν την
κατα&�λ� πρ�σπα%ει�ν &ελτ
ωσης σε
�ρισµ�ν�υς τ�µε
ς. Στη συν��εια της
�ρευνας αυτ�ς, δ�%ηκε πρ�τεραι�τη-
τα στη &ελτ
ωση της διαδικασ
ας α�ι�-
λ�γησης των µελ�ν τ�υ πρ�σωπικ�$
και σε �λα �σα συνδ��νται µε αυτ�ν -
απ�δ�ση, κατ�ρτιση και αν�πτυ�η των
ικαν�τ�των, πρ�αγωγ�ς κ.λπ. - τ�µε
ς
για τ�υς �π�
�υς � 
δι�ς � Πρ�εδρ�ς
της Tρ�πε!ας επ�δει�ε π�λ$ �ντ�ν�
ενδια��ρ�ν.

Πρ�σλ�ψεις

H Tρ�πε!α συν��ισε τ� 2000 την ενερ-
γητικ� π�λιτικ� της �σ�ν α��ρ� την
ανα!�τηση ε�ωτερικ�ν υπ�ψη�
ων

υπαλλ�λων, πρ�σπα%�ντας παρ�λλη-
λα να α�ι�π�ι�σει τ� εσωτερικ� της
δυναµικ�.

Eπ
 τ�υ συν�λ�υ των υπαλλ�λων π�υ
πρ�σελ��%ησαν τ� 2000 διατηρ�%ηκε
η ισ�τητα µετα�$ ανδρ�ν και γυναι-
κ�ν, εν� σε επ
πεδ� δι�ικητικ�ν στε-
λε��ν �ι γυνα
κες αντιπρ�σ�πευαν τ�
1/3 των πρ�σλ�ψεων. Στις 31 ∆εκεµ-
&ρ
�υ 2000 τ� πρ�σωπικ� της Tρ�πε-
!ας αρι%µ�$σε 1 033 υπαλλ�λ�υς,
σηµει�ν�ντας α$�ηση κατ� 2,18%
�ναντι τ�υ πρ�ηγ�$µεν�υ �τ�υς.

H σ$σταση τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ ε
�ε ως
συνακ�λ�υ%� απ�σπ�σεις και ανταλ-
λαγ�ς υπαλλ�λων µετα�$ της ETEπ και
τ�υ Eυρωπαϊκ�$ Tαµε
�υ Eπενδ$σεων
µε σκ�π� την επ
τευ�η της καλ$τερης
δυνατ�ς συνεργ
ας σε επι�ειρησιακ�
και δι�ικητικ� επ
πεδ�.

Aντιπρ�σ!πευση τ�υ πρ�σωπικ��

H Eπιτρ�π� Aντιπρ�σ�πων τ�υ Πρ�-
σωπικ�$ συν��ισε τ� 2000 τ� δι�λ�γ�
π�υ ε
�ε αρ�
σει τ�ν πρ�ηγ�$µεν�
�ρ�ν� µε τη δι�
κηση της Tρ�πε!ας,
σ�ετικ� µε τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� της
π�λιτικ�ς πρ�σωπικ�$ και τις
συν%�κες εργασ
ας. H επιτρ�π� δια-
πραγµατε$τηκε µε τη δι�
κηση τη
%�σπιση εν�ς ν��υ συστ�µατ�ς υπ�-
&�λ�ς ενστ�σεων και συν��ισε τις δια-
πραγµατε$σεις µε την Yπηρεσ
α
Aν%ρ�πιν�υ ∆υναµικ�$ για την
ανα%ε�ρηση τ�υ Kαν�νισµ�$ Πρ�σω-
πικ�$.

Iσ�τητα ευκαιρι!ν

H Eπιτρ�π� 
σης εκπρ�σ�πησης για
την Iσ�τητα Eυκαιρι�ν (EΠIE) µεριµν�
για την ε�αρµ�γ� της π�λιτικ�ς παρ�-
��ς 
σων ευκαιρι�ν σε επ
πεδ� σταδι�-
δρ�µι�ν, κατ�ρτισης και κ�ινωνικ�ν
παρ���ν. H EΠIE �δωσε τ� �ναυσµα
για την ε�αρµ�γ� εν�ς πρ�γρ�µµατ�ς
επι�ειρησιακ�ν &�η%�ν, τ� �π�
� %α
πρ�σ��ρει ν�ες πρ��πτικ�ς σταδι�-
δρ�µ
ας στ� εκτελεστικ� πρ�σωπικ�.

∆ι�ικητικ�ς δ�µ�ς

H Tρ�πε!α αναπρ�σαρµ�!ει τακτικ�
την �ργανωτικ� και λειτ�υργικ� της
δ�µ�, �στε να συµ&αδ
!ει µε την ε��λι-
�η τ�υ περι&�λλ�ντ�ς και των δραστη-
ρι�τ�των της. Oι αλλαγ�ς π�υ �γιναν
τ� 2000 αντικατ�πτρ
!�νται στ� �ργα-
ν�γραµµα, τ� �π�
� παρ�υσι�!εται
στις σελ. 36 και 37. T� �ργαν�γραµµα
επικαιρ�π�ιε
ται σε τακτικ� &�ση στην
ιστ�σελ
δα της ETEπ στ� ∆ιαδ
κτυ�
(www.eib.org).

T� �λ�κληρωµ�ν� στρατηγικ� σ�στη-
µα πληρ���ρι!ν (ISIS)

T�ν I�$λι� 2000, η ∆ιευ%$ν�υσα Eπιτρ�-
π� απ���σισε να δ�σει συν��εια στα
απ�τελ�σµατα της µεσ�πρ�%εσµης
επανε��τασης τ�υ συστ�µατ�ς πληρ�-
��ρι�ν εγκρ
ν�ντας �να σηµαντικ�,
π�λυετ�ς πρ�γραµµα αναν�ωσης και
αντικατ�στασης της πλει�ν�τητας των
ε�αρµ�γ�ν και υπ�δ�µ�ν π�υ &ρ
σκ�-
νται σε λειτ�υργ
α στην Tρ�πε!α.
Ωστ�σ�, τ� �λ�κληρωµ�ν� στρατηγικ�
σ$στηµα πληρ���ρι�ν (Integrated
Strategic Information System - ISIS) ε
ναι
π�λ$ περισσ�τερ� απ� �να απλ� σ��-
δι� στ�ν τ�µ�α της τε�ν�λ�γ
ας των
πληρ���ρι�ν : πηγ�!�ντας απ� τις
αν�γκες π�υ συνδ��νται µε τις δρα-
στηρι�τητες της ETEπ, απ�τελε
 µια
πρωτ�&�υλ
α π�υ ��ει σκ�π� να µετα-
&�λει τ� �ργανωτικ� πλα
σι� της Tρ�-
πε!ας. Tα πλε�νεκτ�µατα π�υ µπ�ρε

να πρ�σ��ρει καλ$πτ�υν ευρ$ ��σµα
και ε
ναι τ�τ�ιας �$σης, �στε αναµ�-
νεται �τι %α ���υν σηµαντικ� αντ
κτυ-
π� στη δ�µ� και τις µε%�δ�υς εργα-
σ
ας της Tρ�πε!ας.

Eσωτερικ� λειτ�υργ
α της ETEπ
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Γενικ� Γραµµατε
α

Francis CARPENTER (4310)
Γενικ�ς Γραµµατ�ας

Γενικ�ς Yπ�%�σεις

Rémy JACOB (4312)
∆ιευ%υντ�ς

Γραµµατε#α
Hugo WOESTMANN
Στρατηγικ�ς σ�εδιασµ�ς, πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς και
�λεγ��ς
Θε���ρης ΓPAMMATIKOΣ
Mετ��ραση
Georg AIGNER
Πρ�µ�'ειες και δι�ικητικ�ς υπηρεσ#ες
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Συντ�νισµ�ς
Evelyne POURTEAU

Γρα�ε
� Bρυ�ελλ�ν (+322 2350070)
Dominique de CRAYENCOUR
∆ιευ%υντ�ς

Γενικ�ς υπηρεσ#ες και δια�ε#ριση τ�υ περι��λ-
λ�ντ�ς εργασ#ας
Agustín AURÍA
Yλ�π�#ηση των συστ�σεων τ�υ Eλ�γ��υ
Helmut KUHRT

Tε�ν�λ�γ
α Πληρ���ρησης
Luciano DI MATTIA (9600)
∆ιευ%υντ�ς

Σ�εδιασµ�ς λ�γισµικ��
Alexander ANDÒ
Yπηρεσ#ες
Andrew ALLEN
Yπ�δ�µ�
José GRINCHO
Ernest FOUSSE

Γενικ� ∆ιε$%υνση
��ρηγ�σεων

∆ιε$%υνση ∆υτικ�
Eυρ�πη

Michel DELEAU (5436)
Γενικ�ς ∆ιευ%υντ�ς

Eπι�ειρησιακ� υπ�στ�ρι�η και δια�ε
ριση
Jos van KAAM (5446)
∆ιευ%υντ�ς

Christian CAREAGA GUZMAN
Συντ�νισµ�ς
Thomas FAHRTMANN
Eπι�ειρησιακ�ς π�λιτικ�ς
Guy CLAUSSE
Συστ�µατα πληρ���ρησης και παρακ�λ��'ησης
Guy BERMAN
Yπ�στ�ρι(η της �ρηµατ��ικ�ν�µικ�ς δια�ε#ρισης
Ralph BAST
∆ιαρ'ρωµ�νες �ρηµατ�δ�τ�σεις
Alain TERRAILLON

Hνωµ�ν� Bασ
λει�, Iρλανδ
α, B�ρειες
��ρες
Thomas BARRETT (5426)
∆ιευ%υντ�ς
Tρ�πε%ες, Bι�µη�αν#α και �ρε�γρα��π�#ηση
Bruno DENIS
Oικ�ν�µικ�ς υπ�δ�µ�ς
Tilman SEIBERT

∆ιαρ'ρωµ�νες �ρηµατ�δ�τ�σεις και
δηµ�σιες-ιδιωτικ�ς συµπρ�(εις (PPP)
Θεµιστ�κλ�ς KOYBAPAKHΣ
B�ρειες ��ρες
Paul DONNERUP

Iσπαν
α, Π�ρτ�γαλ
α
Alfonso QUEREJETA (6416)
∆ιευ%υντ�ς

Iσπαν#α - PPP, /ργα υπ�δ�µ�ς, K�ινωνικ�ς τ�µ�-
ας και π�λε�δ�µικ� �ργα
Christopher KNOWLES
Iσπαν#α - Tρ�πε%ες, Bι�µη�αν#α, Eν�ργεια και
τηλεπικ�ινων#ες
Fernando de la FUENTE
Γρα�ε#� Mαδρ#της (+34 914311340)
José Miguel ZUDAIRE
Π�ρτ�γαλ#α
Filipe CARTAXO
Γρα�ε#� Λισσα��νας (+351 213428989)
David COKER

Γαλλ
α, Mπενελ�$�

Alain BELLAVOINE (6464)
∆ιευ%υντ�ς

Γαλλ#α - /ργα υπ�δ�µ�ς
Jacques DIOT
Γαλλ#α - Eπι�ειρ�σεις
Kωνσταντ
ν�ς ΣYNA∆INOΣ
B�λγι�, Λ�υ(εµ���ργ�, K�τω X�ρες
Ferdinand SASSEN

∆ιε$%υνση Kεντρικ�
Eυρ�πη

Terence BROWN (6259)
Γενικ�ς ∆ιευ%υντ�ς

Γερµαν
α, Aυστρ
α
Joachim LINK
∆ιευ%υντ�ς

Γερµαν#α (��ρεια Länder)
Laurent de MAUTORT
Γερµαν#α (ν�τια Länder)
Heinz OLBERS
Γρα�ε#� Bερ�λ#ν�υ (+49 305900479-0)
Franz-Josef VETTER
Aυστρ#α, Eν�ργεια και τηλεπικ�ινων#ες στn Γερ-
µαν#α
Paolo MUNINI

X�ρες υπ� �ντα�η
Emanuel MARAVIC (7444)
∆ιευ%υντ�ς

Eσ'�ν#α, Λεττ�ν#α, Λι'�υαν#α, Π�λων#α
Γραµµατικ� TΣIΓKOY-ΠAΠA∆OΠETPOY
Oυγγαρ#α, Σλ��ακ#α, Σλ��εν#α, EYPATOM
Henk DELSING
B�υλγαρ#α, P�υµαν#α
Guido BRUCH
Tσε�ικ� ∆ηµ�κρατ#α, συν�λικ� δ�νεια
Jean VRLA

Iταλ
α, Eλλ�ς, K$πρ�ς, M�λτα
Thomas HACKETT (+39 064719-1)
∆ιευ%υντ�ς

/ργα υπ�δ�µ�ς
Bruno LAGO
Eν�ργεια, περι��λλ�ν και τηλεπικ�ινων#ες
Michael O’HALLORAN
Bι�µη�αν#α και τρ�πε%ες
Jean-Christophe CHALINE

Γρα�ε#� A'ην�ν (+30 6824517-9)
Aργυρ� EΛEYΘEPIA∆OY

∆ιε$%υνση ��ρηγ�σεων
εκτ�ς Eυρωπαϊκ�ς
�νωσης
Jean-Louis BIANCARELLI (7009)
Γενικ�ς ∆ιευ%υντ�ς

Συµ��υλευτικ� υπηρεσ#α για τα Oικ�ν�µικ�
'�µατα αν�πτυ(ης
Daniel OTTOLENGHI
Eπικε�αλ�ς σ$µ&�υλ�ς σε %�µατα αν�πτυ�ης
Flavia PALANZA
K$ρια �ικ�ν�µικ� σ$µ&�υλ�ς

Mεσ�γει�ς και Bαλκ�νια
Antonio PUGLIESE (7327)
∆ιευ%υντ�ς

X�ρες τ�υ Mαγκρ�µπ
Alain SÈVE
X�ρες τ�υ Mασρ�κ, M�ση Aνατ�λ�
Jane MACPHERSON
T�υρκ#α, Bαλκ�νια
Patrick WALSH

A�ρικ�, Kαραϊ&ικ�, Eιρηνικ�ς,
N�τια A�ρικ�
Martin CURWEN (7230)
∆ιευ%υντ�ς

∆υτικ� A�ρικ� και A�ρικ� τ�υ Σα��λ
Tassilo HENDUS
Kεντρικ� και Aνατ�λικ� A�ρικ�
Jacqueline NOËL
Mεσηµ�ριν� A�ρικ� και Iνδικ�ς κεαν�ς
Justin LOASBY
Kαραϊ�ικ� και Eιρηνικ�ς
Stephen McCARTHY

Aσ
α και Λατινικ� Aµερικ�
Claudio CORTESE (7414)
∆ιευ%υντ�ς

Aσ#α
Siward W. de VRIES
Λατινικ� Aµερικ�
Matthias ZÖLLNER

∆ιε$%υνση Oικ�ν�µικ�ν
Yπηρεσι�ν

René KARSENTI (5263)
Γενικ�ς ∆ιευ%υντ�ς

Kε�αλαιαγ�ρ�ς
Barbara BARGAGLI-PETRUCCI (4267)
∆ιευ%$ντρια

Eυρ� - Eκδ�σεις δανε#ων ανα��ρ�ς
Carlos FERREIRA da SILVA
Eυρ� - *λλες εκδ�σεις
Joseph VOGTEN
Eυρ�πη (εκτ�ς Eυρ�), A�ρικ�
David O. CLARK
Aµερικ�, Aσ#α, Eιρηνικ�ς
Carlos GUILLE

Oικ�ν�µικ� Yπηρεσ
α
Anneli PESHKOFF (5124)
∆ιευ%$ντρια

∆ια�ε#ριση ∆ια'εσ#µων
Francis ZEGHERS
∆ια�ε#ριση Eνεργητικ��/Πα'ητικ��
Jean-Dominique POTOCKI
∆ια�ε#ριση Xαρτ��υλακ#�υ
James RANAIVOSON

∆ι�ρ�ρωση των υπηρεσι!ν
(στις 15 Aπριλ#�υ 2001)
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Eπειδ� η δι�ικητικ� δι�ρ%ρωση υπ�κειται σε ε�ελ
�εις, � αναγν�στης µπ�ρε
 να &ρει την ενηµερωµ�νη κατ�-
στασ� της στις σελ
δες της ETEπ στ� ∆ιαδ
κτυ� : www.eib.org

Oι πλ�ρεις αρι%µ�
 τηλε��ν�υ αντιστ�ι��$ν στα περι�ερειακ� γρα�ε
α της ETEπ. Για τις τηλε�ωνικ�ς κλ�σεις
στην �δρα της Tρ�πε!ας στ� Λ�υ�εµ&�$ργ� (+352 4379-1), σηµει�ν�νται µ�ν� �ι εσωτερικ�
 αρι%µ�
 κλ�σης.

Πρ�&λ�ψεις και διακαν�νισµ�ς των �ρηµα-
τ��ικ�ν�µικ�ν πρ��εων
Francisco de PAULA COELHO (5213)
∆ιευ%υντ�ς

Back-office X�ρηγ�σεις
Gianmaria MUSELLA
Back-office ∆ια'�σιµα
Erling CRONQVIST
Back-office ∆ανεισµ�ς
Yves KIRPACH
Aν�πτυ�η συστηµ�των, &�ση δεδ�µ�νων για τις
��ρηγ�σεις
Charles ANIZET
Xρηµατ�πιστωτικ� π�λιτικ�, GAP και δια�ε#ριση
των κινδ�νων αγ�ρ�ς
Alain GODARD
Συντ�νισµ�ς
Henri-Pierre SAUNIER

∆ιε$%υνση
Eπενδυτικ�ν Σ�εδ
ων

Caroline REID (2451)
Γενικ� ∆ιευ%$ντρια

�ργα υπ�δ�µ�ς
Peter BOND (2668)
∆ιευ%υντ�ς

Barendt STOFKOPER
Axel HÖRHAGER
(Συντ�νιστ�ς για τα Bαλκ�νια)
Philippe OSTENC
(Aν�%εση συµ&�σεων)
Mateo TURRÓ CALVET
(Συντ�νιστ�ς των �ικ�ν�µ�λ�γων της Yπηρεσ
ας)

Σιδηρ�δρ�µ�ι και δρ�µ�ι
Lars NORDIN
José Luis ALFARO
Luigi MARCON
Eνα�ριες και Θαλ�σσιες µετα��ρ�ς
Jean-Pierre DAUBET
Π�λε�δ�µικ� �ργα
Luis LÓPEZ RODRÍGUEZ
Gianni CARBONARO
1δρευση και απ���τευση
José FRADE

Eν�ργεια, Tηλεπικ�ινων
ες, ∆ια�ε
ριση
στερε�ν απ�&λ�των
Günter WESTERMANN (2444)
∆ιευ%υντ�ς

Hλεκτρικ� εν�ργεια και ∆ια�ε#ριση στερε�ν
απ��λ�των
René van ZONNEVELD
Heiko GEBHARDT
(∆ια�ε
ριση στερε�ν απ�&λ�των)
Πετρ�λαι� και A�ρι�
(Günter WESTERMANN)
Tηλεπικ�ινων#ες και Tε�ν�λ�γ#α πληρ���ρησης
Carillo ROVERE
Oικ�ν�µικ� '�µατα
Gerhardus van MUISWINKEL

Bι�µη�αν
α και Yπηρεσ
ες
Kωνσταντ
ν�ς XPIΣTOΦI∆HΣ (8604)
∆ιευ%υντ�ς

Πρωτ�γενε#ς π�ρ�ι και �ι�επιστ�µες
Jean-Jacques MERTENS
Peder PEDERSEN
Mεταπ�ιητικ� �ι�µη�αν#α και Yπηρεσ#ες
Bernard BÉLIER
Pedro OCHOA

Aν'ρ�πιν� κε��λαι�
Stephen WRIGHT
Bι�µη�ανικ� �ικ�ν�µ#α
Hans-Harald JAHN

Συντ�νισµ�ς και �λεγ��ς
Patrice GÉRAUD (2481)
Aναπληρωτ�ς ∆ιευ%υντ�ς

Peter CARTER
(Συντ�νιστ�ς %εµ�των περι&�λλ�ντ�ς)

Eπι�ειρησιακ�ς συντ�νισµ�ς
Angelo BOIOLI

Γενικ�ς π�λιτικ�ς
Agostino FONTANA
…….

∆ιε$%υνση N�µικ�ν
Yπ�%�σεων

Eberhard UHLMANN (3602)
Γενικ�ς ∆ιευ%υντ�ς

Xρηµατ��ικ�ν�µικ� '�µατα και 'εσµικ� π�λιτικ�
Marc DUFRESNE (3625)
Συνδιευ%υντ�ς

Xρηµατ�ικ�ν�µικ� '�µατα
Nicola BARR
Θεσµικ� π�λιτικ�
Carlos GOMEZ DE LA CRUZ

Xρηµατ�πιστωτικ�ς δραστηρι�τητες
Kωνσταντ
ν�ς AN∆PEOΠOYΛOΣ (3562)
Aναπληρωτ�ς Γενικ�ς ∆ιευ%υντ�ς
Eπι�ειρησιακ� π�λιτικ� και Bαλκ�νια
Roderick DUNNETT
Γερµαν#α, Aυστρ#α, X�ρες της Kεντρικ�ς και
Aνατ�λικ�ς Eυρ�πης
Gerhard HÜTZ
Iσπαν#α, Π�ρτ�γαλ#α
Ignacio LACORNAZA
∆αν#α, Iρλανδ#α, Φινλανδ#α, Σ�υηδ#α, Hνωµ�ν�
Bασ#λει�
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
B�λγι�,Γαλλ#α, Λ�υ(εµ���ργ�, K�τω X�ρες
Pierre ALBOUZE
AKE, Aσ#α και Λατινικ� Aµερικ�, Mεσ�γει�ς, YXE
Regan WYLIE-OTTE
Eλλ�ς, Iταλ#α, K�πρ�ς, M�λτα
Manfredi TONCI OTTIERI

∆ιε$%υνση Oικ�-
ν�µικ�ν Mελετ�ν
και Πληρ���ρησης

Alfred STEINHERR (3446)
Chief Economist

Oικ�ν�µικ�ς και Xρηµατ��ικ�ν�µικ�ς Mελ�τες
Christopher HURST
Eric PERÉE
Tεκµηρ#ωση και Bι�λι�'�κη
Marie-Odile KLEIBER

Πληρ���ρηση και επικ�ινων
α
Henry MARTY-GAUQUIÉ (3149)
∆ιευ%υντ�ς

Π�λιτικ� Eπικ�ινων#ας
Adam McDONAUGH
E(ωτερικ� επικ�ινων#α και σ��σεις µε τα µ�σα
εν�µερωσης
Paul Gerd LÖSER
Συντ�νισµ�ς
∆��νη BENTOYPA

Πιστωτικ�
 κ
νδυν�ι

Pier Luigi GILIBERT (5339)
Γενικ�ς ∆ιευ%υντ�ς

/ργα υπ�δ�µ�ς και Bι�µη�αν#α
Per JEDEFORS (6337)
∆ιευ%υντ�ς

K#νδυν�ι �ρηµατ�δ�τησης επενδυτικ�ν σ�εδ#ων
Klaus TRÖMEL
Mε'�δ�λ�γ#ες πιστωτικ�ν κινδ�νων και παρ�-
γωγα πρ�ϊ�ντα
Luis GONZALEZ-PACHECO
Tρ�πε%ες
Georg HUBER
Συντ�νισµ�ς και υπ�στ�ρι(η
Elizabeth MATIZ

Aν%ρ�πιν� δυναµικ�

Aνδρ�ας BEPYKIOΣ (2576)
∆ιευ%υντ�ς

Christopher SIBSON
K$ρι�ς σ$µ&�υλ�ς σε %�µατα πρ�σωπικ�$

Π�ρ�ι
Jörg-Alexander UEBBING
Aν�πτυ(η
Margareta HÖLCKE
∆ι�#κηση
Zα�αρ
ας ZAXAPIA∆HΣ

A�ι�λ�γηση των
�ρηµατ�δ�τ�σεων

Horst FEUERSTEIN (3480)
∆ιευ%υντ�ς

Juan ALARIO GASULLA
Campbell THOMSON

Xρηµατ��ικ�ν�µικ�ς
�λεγ��ς

Patrick KLAEDTKE (3228)
∆ιευ%υντ�ς

Λ�γιστικ�
Luis BOTELLA MORALES (3282)
Aναπληρωτ�ς ∆ιευ%υντ�ς
Eσωτερικ�ς �λεγ��ς και �λεγ��ς της δια�ε#ρισης
Antonio ROCA IGLESIAS

Eσωτερικ�ς �λεγ��ς

Peter MAERTENS
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Στις αρ��ς τ�υ 2001, η Tρ�πε!α �λα&ε µια
σειρ� απ���σεων µε σκ�π� να πρ�σ��ρει
στ� κ�ιν� µεγαλ$τερη δια��νεια και πλη-
ρ���ρηση �σ�ν α��ρ� τις διαδικασ
ες και
τις δραστηρι�τητ�ς της.

H ν�α π�λιτικ� πληρ���ρησης της Tρ�πε-
!ας υλ�π�ιε
ται κυρ
ως µε την πρ�σ%�κη
εν�ς ειδικ�$ κε�αλα
�υ στην ιστ�σελ
δα
της ETEπ στ� ∆ιαδ
κτυ� (www.eib.org), τ�
�π�
� ��ει τ�ν τ
τλ� «information policy».
T� κε��λαι� αυτ� συγκεντρ�νει �λα τα
�γγρα�α π�υ δι�π�υν τις σ��σεις της
ETEπ µε τ� κ�ιν�, δι���ρα δηµ�σιε$µατα
σ�ετικ� µε τις π�λιτικ�ς και τις διαδικα-
σ
ες τ�υ ιδρ$µατ�ς, κα%�ς και πληρ���-
ρ
ες σ�ετικ� µε τα επενδυτικ� σ��δια για
τα �π�
α ���υν υπ�&λη%ε
 ερωτ�µατα εκ
µ�ρ�υς της κ�ινων
ας των π�λιτ�ν της
Eυρ�πης. O κατ�λ�γ�ς των επενδυτικ�ν
σ�εδ
ων π�υ τελ�$ν υπ� ε��ταση για
ενδε��µενη �ρηµατ�δ�τηση απ� τις
αρ��ς τ�υ 2001, δηµ�σιε$εται επ
σης στις
σελ
δες της ETEπ στ� ∆ιαδ
κτυ�. H δηµ�-
σ
ευση αυτ� γ
νεται λ
γ� πριν απ� τη λ�ψη
της απ��ασης �ρηµατ�δ�τησης απ� τ�
∆ι�ικητικ� Συµ&�$λι� της ETEπ, εκτ�ς
ε�ν � σ�ετικ�ς επενδυτικ�ς ��ρ�ας αντι-
τε%ε
 για &�σιµ�υς λ�γ�υς απ�ρρ�τ�υ.

H ε��λι�η αυτ� εντ�σσεται στ� πλα
σι�
εν�ς διαλ�γ�υ π�υ �ρ�ισε εδ� και π�λλ�
�ρ�νια µετα�$ της ETEπ και τ�υ Eυρωπαϊ-
κ�� K�ιν���υλ��υ και ενισ�$%ηκε απ� τη
συµµετ��� της Tρ�πε!ας σε π�λυ�ρι%µες
κ�ιν�&�υλευτικ�ς επιτρ�π�ς κ�%ε �ρ�ν�.
Tην �ν�ι�η τ�υ 2001, �ι �ρ�ι αυτ�$ τ�υ

διαλ�γ�υ επηρε�στηκαν απ� µια σηµαντι-
κ� ε��λι�η σε %εσµικ� επ
πεδ�, π�υ �ταν
η �γκριση, κατ� τη σ$ν�δ� �λ�µ�λειας,
της πρ�της �κ%εσης τ�υ K�ιν�&�υλ
�υ
σ�ετικ� µε την παρακ�λ�$%ηση των δρα-
στηρι�τ�των της Tρ�πε!ας. Mε την ευκαι-
ρ
α αυτ�, � Πρ�εδρ�ς της Tρ�πε!ας
�δωσε, κατ� τη σ$ν�δ� �λ�µ�λειας, απα-
ντ�σεις στα ερωτ�µατα των &�υλευτ�ν
και, µ�σω αυτ�ν, στα ερωτ�µατα των
π�λιτ�ν της �νωσης τ�υς �π�
�υς εκπρ�-
σωπ�$ν. T� κε
µεν� της παρ�µ&ασης τ�υ
Πρ��δρ�υ στη σ$ν�δ� �λ�µ�λειας κα%�ς
και �ι παρεµ&�σεις των &�υλευτ�ν και η
�κ%εση τ�υ K�ιν�&�υλ
�υ περι���νται
στις σελ
δες της ETEπ στ� ∆ιαδ
κτυ�.

H ETEπ διατηρε
 επ
σης διαρκ� δι�λ�γ� µε
δι���ρες �ργαν�σεις της κ�ινων�ας των
π�λιτ!ν, σ�ετικ� µε τ�υς στ���υς της και
τ� �ργ� της στην υπηρεσ
α της ευρωπαϊ-
κ�ς �λ�κλ�ρωσης.

H Tρ�πε!α επι%υµε
 µε τ�ν τρ�π� αυτ�,
και σε&�µενη π�ντ�τε την ιδιαιτερ�τητα
της σ��σης της µε µια πελατε
α κατ� τ�
πλε
στ�ν ιδιωτικ�, να συνεισ��ρει στις
πρ�σπ�%ειες π�υ κατα&�λλ�υν τα κ�ιν�-
τικ� �ργανα πρ�κειµ�ν�υ να πλησι�σ�υν
τ�υς π�λ
τες �ι �π�
�ι, �λλωστε, ε
ναι �ι
τελικ�
 απ�δ�κτες των ω�ελει�ν απ� τις
δραστηρι�τητ�ς της.

Π�λιτικ� πληρ���ρησης και
δια��νειας
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Στ� εσωτερικ� της Eυρωπαϊκ�ς $νω-
σης, τα σ��δια στων �π�
ων τη �ρηµα-
τ�δ�τηση µπ�ρε
 να συµ&�λει η ETEπ,
πρ�πει να πρ��γ�υν �να � περισσ�τε-
ρ�υς απ� τ�υς παρακ�τω στ���υς :

• εν
σ�υση της �ικ�ν�µικ�ς και κ�ινω-
νικ�ς συν���ς, δηµι�υργ
α �ικ�ν�µι-
κ�ς δραστηρι�τητας π�υ συµ&�λλει
στην �ικ�ν�µικ� αν�πτυ�η των λιγ�-
τερ� ευν�ηµ�νων περι���ν,

• πρ�αγωγ� των επενδ$σεων για µια
κ�ινων
α &ασι!�µενη στη γν�ση και
την καιν�τ�µ
α,

• &ελτ
ωση της υπ�δ�µ�ς και των υπη-
ρεσι�ν στ�υς τ�µε
ς της παιδε
ας
και της υγε
ας, π�υ ε
ναι %εµελι�-
δ�υς σηµασ
ας για τ� αν%ρ�πιν�
κε��λαι�,

• αν�πτυ�η των υπ�δ�µ�ν κ�ιν�τικ�$
ενδια��ρ�ντ�ς στ�υς τ�µε
ς των
µετα��ρ�ν, των τηλεπικ�ινωνι�ν
και της µετα��ρ�ς εν�ργειας,

• πρ�στασ
α τ�υ �υσικ�$ και αστικ�$
περι&�λλ�ντ�ς, µετα�$ �λλων µε τη
�ρ�ση ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ρ-
γειας,

• εν
σ�υση της ασ��λειας τ�υ ενερ-
γειακ�$ ε��διασµ�$ ��ρις στην
�ρ%�λ�γικ� �ρ�ση της εν�ργειας,
την α�ι�π�
ηση των εγ��ριων ενερ-
γειακ�ν π�ρων και τη δια��ρ�π�
η-
ση των εισαγωγ�ν,

• &ελτ
ωση τ�υ �ικ�ν�µικ�$ περι&�λλ�-
ντ�ς των µικρ�µεσα
ων επι�ειρ�σεων
�στε να ευν�η%ε
 η αν�πτυ�� τ�υς :

• µ�σω µακρ�πρ�%εσµων δανε
ων,

• µ�σω επι�ειρηµατικ�ν κε�αλα
ων.

Στις �!ρες π�υ ε�ναι υπ�ψ��ιες πρ�ς
�ντα"η, η ETEπ συµ&�λλει στην αν�-
πτυ�η της &ασικ�ς υπ�δ�µ�ς, στη
δηµι�υργ
α ν�ων δραστηρι�τ�των,
στην πρ�στασ
α τ�υ περι&�λλ�ντ�ς και
στη µετα��ρ� τ�υ κ�ιν�τικ�$ κεκτη-
µ�ν�υ.

$"ω απ� την Eυρωπαϊκ� $νωση, η Tρ�-
πε!α συµµετ��ει στην ε�αρµ�γ� των
π�λιτικ�ν της �νωσης για παρ���
&��%ειας και συνεργασ
α υπ�ρ της
αν�πτυ�ης, ��ρηγ�ντας µακρ�π-
ρ�%εσµα δ�νεια απ� τ�υς ιδ
�υς
π�ρ�υς της κα%�ς και ε�αρτηµ�να
δ�νεια και �ρηµατ�δ�τ�σεις µε επι�ει-
ρηµατικ� κε��λαια απ� π�ρ�υς τ�υ
πρ�ϋπ�λ�γισµ�$ των κρατ�ν µελ�ν �
της �νωσης. H ETEπ αναπτ$σσει δρα-
στηρι�τητες :

• στις µεσ�γειακ�ς ��ρες, για να συµ-
&�λει στην επ
τευ�η των στ��ων της
Eυρωµεσ�γειακ�ς Eταιρικ�ς Σ��σης,
εν �ψει της δηµι�υργ
ας τελωνεια-
κ�ς �νωσης �ως τ� 2010,

• στις ��ρες της A�ρικ�ς, της Kαραϊ-
&ικ�ς και τ�υ Eιρηνικ�$ (AKE), στη
N�τια A�ρικ� και στις υπερπ�ντιες
��ρες και εδ��η (YXE),

• στις ��ρες της Aσ
ας και της Λατινι-
κ�ς Aµερικ�ς, �π�υ υπ�στηρ
!ει �ρι-
σµ�να επενδυτικ� σ��δια π�υ
παρ�υσι�!�υν κ�ιν� ενδια��ρ�ν για
την Eυρωπαϊκ� �νωση και την εκ�-
στ�τε ��ρα,

• στις &αλκανικ�ς ��ρες, �π�υ συµ-
&�λλει στην επ
τευ�η των στ��ων
τ�υ Συµ��ν�υ Στα%ερ�τητας συγκε-
ντρ�ν�ντας τις δραστηρι�τητ�ς της
στην ανασυγκρ�τηση της &ασικ�ς
υπ�δ�µ�ς και τη �ρηµατ�δ�τηση
�ργων περι�ερειακ�ς κλ
µακας.

Eπενδυτικ� σ��δια
επιλ��ιµα για �ρηµατ�δ�τηση

Oι �ρ�ι παρ�µ&ασης και �ι δραστηρι�τητες της Tρ�πε!ας στις δι���ρες ��ρες, περι���ς � τ�µε
ς

παρ�υσι�!�νται σε ειδικ� �υλλ�δια, τα �π�
α περι���νται στην ιστ�σελ
δα της ETEπ στ� ∆ιαδ
κτυ�, εν�

µπ�ρ�$ν επ
σης να λη�%�$ν µε απλ� α
τηση απ� την Yπηρεσ
α Πληρ���ρησης και Eπικ�ινων
ας της ETEπ.

H Eυρωπαϊκ� Tρ�πε!α Eπενδ$σεων εκ�ρ�!ει τις ευ�αριστ
ες της στ�υς επενδυτ�ς και τα πρακτ�ρε
α π�υ επ�τρεψαν τη

�ρ�ση των �ωτ�γρα�ι�ν �ι �π�
ες περι���νται σε αυτ� την �κ%εση :
Fränk Weber (ε���υλλ�, 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).
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Aπλ�π�ιηµ�ν�ς ισ�λ�γισµ�ς τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ
Iσ�λ�γισµ�ς της 31ης ∆εκεµ�ρ��υ 2000 (σε �ιλι�δες ευρ�)

ENEPΓHTIKO 31.12.2000

1. Tαµε
�, δια%�σιµα σε κεντρικ�ς τρ�πε!ες και
σε τα�υδρ�µικ� ταµιευτ�ρια 24 726

2. Kρατικ� α�ι�γρα�α δεκτ� για επανα�ρηµα-
τ�δ�τηση απ� τις κεντρικ�ς τρ�πε!ες 1 474 510

3. Aπαιτ�σεις κατ� πιστωτικ�ν ιδρυµ�των
α) �ψεως 135 178
&) λ�ιπ�ς απαιτ�σεις 11 257 184
γ) ��ρηγη%�ντα δ�νεια 75 767 232

87 159 595

4. Aπαιτ�σεις κατ� πελατ�ν 93 101 379
Eιδικ�ς πρ�&λ�ψεις - 175 000

92 926 379

5. Oµ�λ�γ
ες και �λλ�ι τ
τλ�ι στα%ερ�ς απ�δ�σης
α) τ�υ ∆ηµ�σ
�υ 1 423 468
&) �λλων εκδ�τ�ν 2 310 668

3 734 135

6. Mετ���ς και �λλ�ι τ
τλ�ι µετα&λητ�ς απ�δ�σης 632 409

7. .υλα στ�ι�ε
α ενεργητικ�$ 10 018

8. Eνσ�µατα στ�ι�ε
α ενεργητικ�$ 83 459

9. Λ�ιπ� στ�ι�ε
α ενεργητικ�$
α) απαιτ�σεις απ� επιδ�τ�σεις επιτ�κ
�υ π�υ

���υν πρ�κατα&λη%ε
 στ� πλα
σι� τ�υ ENΣ 7 636
&) �ρε�στες δι���ρ�ι 902 504
γ) απαιτ�σεις απ� συµ&�σεις ανταλλαγ�ς

ν�µισµ�των 29 067 793

29 977 933

10. Πρ�πληρω%�ντα ���δα και �σ�δα εισπρακτ�α 3 444 117

219 467 279

ΠAΘHTIKO 31.12.2000

1. Yπ��ρε�σεις πρ�ς πιστωτικ� ιδρ$µατα
α) �ψεως 13
&) πρ�%εσµ
ας � µε πρ�ειδ�π�
ηση 507 889

507 902

2. Yπ��ρε�σεις απ� πιστωτικ�$ς τ
τλ�υς
α) �ρε�γρα�α και �µ�λ�γ
ες σε κυκλ���ρ
α 161 488 067
&) λ�ιπ�
 πιστωτικ�
 τ
τλ�ι 825 137

162 313 204

3. Λ�ιπ� στ�ι�ε
α πα%ητικ�$
α) πρ�εισπρα�%ε
σες επιδ�τ�σεις επιτ�κ
�υ 334 562
&) πιστωτ�ς δι���ρ�ι 896 320
γ) υπ��ρε�σεις απ� συµ&�σεις ανταλλαγ�ς

ν�µισµ�των 28 064 569
δ) λ�ιπ�ς υπ��ρε�σεις 38 290

29 333 741

4. Πρ�εισπρα�%�ντα �σ�δα και πληρωτ�α ���δα 4 775 375

5. Πρ�&λ�ψεις για κινδ$ν�υς και &�ρη
ταµε
� συντ��εων πρ�σωπικ�$ 433 281

6. Kε��λαια για γενικ�$ς τραπε!ικ�$ς κινδ$ν�υς 980 005

7. Kε��λαι�
αναλη�%�ν 100 000 000
µη απαιτητ� -94 000 000

6 000 000

8. Aπ�%εµατικ�
α) τακτικ� απ�%εµατικ� 10 000 000
&) συµπληρωµατικ� απ�%εµατικ� 2 124 244

12 124 244

9. Π�ρ�ι διατε%�ντες για πρ��εις
επι�ειρηµατικ�$ κε�αλα
�υ 1 500 000

10. Aπ�τελ�σµατα �ρ�σης 1 307 741

11. ∆ικαι�µατα µει�ψη�
ας 191 786

219 467 279



∆ιευ%$νσεις τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ

Eυρωπαϊκ� Tρ�πε)α Eπενδ�σεων
100, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxembourg 
Tηλ. (+352) 43 79-1 
Φα� (+352) 43 77 04

∆ιαδ�κτυ� : www.bei.org
E-mail : info@eib.org

Yπηρε#α �ρηµατ�δ�τ�σεων
Iταλ#α, Eλλ�ς, K�πρ�ς, M�λτα
Via Sardegna, 38 
I - 00187 Roma 
Tηλ. +39 - 06- 47 19 - 1 
Φα� +39 - 06 - 42 87 34 38

Γρα�ε�� A'ην�ν
Λεω��ρ�ς Kη�ισ
ας 364 &
∆ελ��ν 1
GR - 152 33 Xαλ�νδρι / A%�να
Tηλ. +30 (1) 682 45 17 - 9
Φα� +30 (1) 682 45 20

Γρα�ε#� Bερ�λ#ν�υ
Lennéstrasse, 17 
D - 10785 Berlin
Tηλ. +49 (0) 30 59 00 479 - 0
Φα� +49 (0) 30 59 00 47 99

Γρα�ε�� Bρυ(ελλ�ν
Rue de la loi 227 
B - 1040 Bruxelles 
Tηλ. +32 (0) 2 - 235 00 70 
Φα� +32 (0) 2 - 230 58 27

Γρα�ε#� Λισσα��νας
Regus Business Center
Avenida da Liberdade, 110-2°
P - 1269-046 Lisbonne 
Tηλ. +351 - 21 342 89 89 �
(351) 21 342 88 48 
Φα� +351 - 21 347 04 87

Γρα�ε#� Mαδρ#της
Calle José Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madrid 
Tηλ. +34 - 914 311 340
Φα� +34 - 914 311 383

Eυρωπαϊκ� Tαµε�� Eπενδ�σεων
43, avenue J.F. Kennedy 
L - 2968 Luxembourg
Tηλ. (+352) 42 66 88-1
Φα� (+352) 42 66 88-200

∆ιαδ�κτυ� : www.eif.org
E-mail : info@eif.org

Eυρωπαϊκ� Tαµε
� Eπενδ$σεων
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