µιλος ΕΤΕπ
κθεση δραστηριοττων 2001

Βασικ µεγθη του Οµ λου ΕΤΕπ
Ευρωπαϊκ Τρπεζα Επενδ#σεων

(σε εκατοµ. ευρ)

∆ραστηριτητα το 2001
Υπογραφε σες χρηµατοδοτικς συµβσεις
Ευρωπαϊκ
νωση
Χρες υποψ φιες προς νταξη
Χρες εταροι

36
31
2
2

776
184
659
933

Εγκριθε σες χρηµατοδοτσεις
Ευρωπαϊκ
νωση
Χρες υποψ φιες προς νταξη
Χρες εταροι

41
35
3
2

424
163
376
884

Εκταµιευθντα δνεια
Απ πρους της Τρπεζας
Απ δηµοσιονοµικο!ς πρους

31 573
31 368
205

Αντληθντες προι (µετ τις πρξεις ανταλλαγς)
Σε κοινοτικ νοµσµατα
Σε µη κοινοτικ νοµσµατα

32 172
28 597
3 575

Κατσταση της 31.12.2001
Υπλοιπο
∆ανεων απ πρους της Τρπεζας
Χορηγηθεισν εγγυ σεων
Χορηγ σεων απ δηµοσιονοµικο!ς πρους
Μακροπρθεσµου, µεσοπρθεσµου και
βραχυπρθεσµου δανεισµο!
+δια κεφλαια
Σ#νολο ενεργητικο#
Καθαρ αποτελσµατα χρσης
Αναληφθν κεφλαιο
εκ του οποου καταβεβληµνο

221 116
543
2 558
176 027
23
209
1
100
6

296
376
311
000
000

Ευρωπαϊκ Ταµε ο Επενδ#σεων
∆ραστηριτητα το 2001
Υπογραφε σες συµβσεις
Επιχειρηµατικ κεφλαια (57 εταιρεες)
Εγγυ σεις (39 πρ ξεις)

1 758
800
958

Κατσταση της 31.12.2001
Χαρτοφυλκιο πρξεων
Επιχειρηµατικ κεφλαια (153 εταιρεες)
Εγγυ σεις (86 πρ ξεις)
Αναληφθν κεφλαιο
εκ του οποου καταβεβληµνο
Καθαρ αποτελσµατα χρσης
συµπεριλαµβανοµνου ενς κτακτου αποτελσµατος
ψους 60,5 εκατοµµυρων
Αποθεµατικ και προβλψεις

5
2
3
2

340
005
335
000
400
76

100

Περιεχµενα
Σελ.

Μνυµα του Προδρου

4

Πλα σιο δραστηριτητας και επισκπηση του 2001

6

Επιχειρησιακ Πργραµµα 2002-2004

8

Η δραστηριτητα του Οµ λου ΕΤΕπ κατ5 το τος 2001

10

Συµβολ στην ισρροπη αν.πτυξη της

11

νωσης

«Πρωτοβουλα Καινοτοµα 2000»

14

Προστασα του περιβ.λλοντος και βελτωση
της ποιτητας της ζω ς

16

Προετοιµασα των χωρν που εναι υποψ φιες προς νταξη

18

Συνεργασα µε τις χρες εταρους

21

Ο 3µιλος ΕΤΕπ στην υπηρεσα των
µικροµεσαων επιχειρ σεων

24

Χρηµατοδτηση των διευρωπαϊκν δικτ!ων

26

Επενδ!σεις για το ανθρπινο κεφ.λαιο

28

6νας ενδι5µεσος χρηµατοδοτικς φορας
πρ7του µεγθους

30

∆ραστηριτητα στις κεφαλαιαγορς

31

Συνεργασα µε την τραπεζικ κοιντητα

35

Ποικιλα προσφερµενων προϊντων

35

Εσωτερικ λειτουργ α του Οµ λου ΕΤΕπ

36

Βελτωση της λογοδοσας µσω της α!ξησης
της διαφ.νειας

37

∆ιοικητικ δι.ρθρωση της ΕΤΕπ

40

∆ιευθ!νουσα Επιτροπ της ΕΤΕπ

41

∆ι.ρθρωση των υπηρεσιν της ΕΤΕπ

42

∆ι.ρθρωση της διοκησης και των υπηρεσιν του ΕΤΑΕ

44

Εσωτερικ λειτουργα του Οµλου ΕΤΕπ

45

Απλοποιηµνος ισολογισµς του Οµλου ΕΤΕπ

46

Επενδυτικ5 σχδια επιλξιµα για χρηµατοδτηση
απ τον 8µιλο ΕΤΕπ

47

∆ιευθ#νσεις του Οµ λου ΕΤΕπ

48

Μ νυµα του Προδρου
H ΕΤΕπ δεν εναι µα τρ.πεζα σαν τις λλες< δηµιουργ θηκε µε σκοπ να στηρζει χρηµατοδοτικ τους στχους
της Ευρωπαϊκ ς νωσης. Την ιδιαιτερτητα αυτ , τη
συνψισα στο χαρακτηρισµ «Policy driven Public Bank»,
δηλαδ µα δηµσια τρπεζα η οποα, σε πλ ρη αρµονα
µε τα λλα κοινοτικ ργανα και χωρς να βαρ!νει τα
δηµσια οικονοµικ, συµβλλει στην πραγµατοποηση
επενδ!σεων που υλοποιο!ν τις οικονοµικς, κοινωνικς
και, τελικ, πολιτικς προτεραιτητες της Ευρωπαϊκ ς
νωσης.
Το 2001, η ΕΤΕπ χορ γησε χρηµατοδοτ σεις συνολικο!
!ψους 36,8 δισεκατοµµυρων ευρ, εκ των οποων περισστερα απ 31 δισεκατοµµ!ρια χορηγ θηκαν στο εσωτερικ της νωσης, και ντλησε µε δανεισµ απ τις αγορς
32,3 δισεκατοµµ!ρια σε 13 νοµσµατα. Παρλληλα, η εξειδικευµνη θυγατρικ της, το Ευρωπαϊκ Ταµεο Επενδ!σεων (ΕΤΑΕ), α!ξησε σηµαντικ τις δραστηριτητς της
υπρ των µικροµεσαων επιχειρ σεων, επενδ!οντας
περισστερα απ 800 εκατοµµ!ρια υπ µορφ επιχειρηµατικν κεφαλαων και χορηγντας εγγυ σεις συνολικο!
!ψους νω των 960 εκατοµµυρων. Αλλ, πρα απ τα
ποσοτικ µεγθη, αυτ που επιθυµ να υπογραµµσω
εναι ο ποιοτικς προσανατολισµς αυτ ς της δραστηριτητας. Περισστερα απ τα 2/3 των πρξεων του Οµλου,
τοι 22 δισεκατοµµ!ρια ευρ, συνβαλαν στη δηµιουργα
πλο!του στις λιγτερο προηγµνες περιοχς της Ευρωπαϊκ ς νωσης των µελλοντικν κρατν µελν της.
Η δραστηριτητα αυτ , η οποα καλ!πτει λους τους
τοµες της οικονοµας - απ τα ργα βασικ ς υποδοµ ς
ως τις µικροµεσαες επιχειρ σεις - εχε σηµαντικ καταλυτικ επδραση προσελκ!οντας τη συµµετοχ και λλων
χρηµατοδοτικν πηγν, τσο τραπεζικν σο και κοινοτικν, µσω των διαρθρωτικν ταµεων της νωσης.
Ο δε!τερος στχος µας εναι ο εκσυγχρονισµς της
ευρωπαϊκ ς οικονοµας, στε να µπορσει η νωση, που
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σ µερα χει ενδυναµωθε χρις στο ενιαο νµισµα, να
διαδραµατσει πλ ρως το ρλο που της αν κει σε µα
παγκοσµιοποιηµνη οικονοµα. Η Πρωτοβουλα Καινοτοµα 2000 («i2i»), την οποα θσπισε ο 3µιλος ΕΤΕπ σε
συνχεια των συµπερασµτων του Ευρωπαϊκο! Συµβουλου της Λισσαβνας το Μρτιο 2000, υπηρετε αυτ το
σκοπ στηρζοντας την ανπτυξη µας οικονοµας βασιζµενης στη γνση και την καινοτοµα. Το 2001, η «i2i»
σηµεωσε εξαιρετικς επιδσεις, µε εγκρσεις χρηµατοδοτ σεων συνολικο! !ψους νω των 10,3 δισεκατοµµυρων ευρ, σε λα τα κρτη µλη νωσης και σε επτ
απ τις υποψ φιες προς νταξη χρες. Συνεπς, ο 3µιλος χει διαν!σει σηµαντικ απσταση προς την κατε!θυνση που του ρισε το Ευρωπαϊκ Συµβο!λιο, δηλαδ
να επενδ!σει 12 ως 15 δισεκατοµµ!ρια ευρ στο πλασιο της «i2i» ως το τλος του 2003.
Κατ τη διρκεια του τους υποστηρξαµε χι λιγτερα
απ δδεκα σχδια ρευνας και ανπτυξης µεγστου
ενδιαφροντος για το δυναµισµ της οικονοµας µας,
εν παρλληλα σχεδν 100 000 µικροµεσαες επιχειρ σεις ενισχ!θηκαν µε διφορους τρπους απ την ΕΤΕπ
απ το ΕΤΑΕ. Επιπλον, η Τρπεζα, ανταποκρινµενη
στην επιθυµα του Ευρωπαϊκο! Συµβουλου της Γνδης,
αποφσισε πρσφατα να εντενει την υποστ ριξ της
στους τοµες που χουν πληγε ιδιατερα απ τη συγκυριακ επιβρδυνση της οικονοµικ ς ανπτυξης. Προς το
σκοπ αυτ, θα χρησιµοποι σει λη την τεχνογνωσα
που διαθτει ο 3µιλος στη συγκρτηση χρηµατοδοτικν
σχηµτων, ιδως για την ανληψη των κινδ!νων απ κοινο! µε τους κυρους των χρηµατοδοτο!µενων ργων.
Η Τρπεζα δεν µπορε να διατηρε αυτ το υψηλ εππεδο
δραστηριτητας χωρς να λαµβνει υπψη τις νµιµες
προσδοκες των λαν της νωσης για οικονοµικ ανπτυξη που σβεται το περιβλλον. Για το λγο αυτ, η Τρπεζα, χι µνο εξετζει τις περιβαλλοντικς πτυχς κατ
την αξιολγηση λων των επενδυτικν σχεδων που χρη-

µατοδοτε, αλλ και αφιερνει σχεδν το 1/4 της δραστηριτητς της στην υποστFριξη σχεδων που χουν
ως στχο την προστασα του
φυσικο! περιβλλοντος, την
ανρθωση υποβαθµισµνων
καταστσεων - ιδως στις
υπ νταξη χρες - τη βελτωση της ποιτητας ζω ς σε
αστικς περιοχς. Η Τρπεζα
αναπροσαρµζει διαρκς τις
µεθδους της και επανεξτασε πρσφατα την εσωτερικ της οργνωση στον
τοµα αυτ, στε να εναι σε
θση να υποστηρζει λο και
πιο αποτελεσµατικ τις δεσµε!σεις που χει αναλβει
η νωση σον αφορ την αειφρο ανπτυξη και τις κλιµατικς αλλαγς.
ξω απ την Ευρωπαϊκ
νωση, ο 3µιλος ΕΤΕπ δνει ιδιατερη προσοχ σε δ!ο περιοχς ζωτικ ς σηµασας για την
Ευρπη του α!ριο: την Κεντρικ Ευρπη και τη λεκνη
της Μεσογεου. ∆ραστηριοποιο!µενη στις περιοχς αυτς
βσει εντολν που της χει αναθσει η νωση, και στις
οποες χει προσθσει, µε δικ της πρωτοβουλα και κνδυνο, ειδικο!ς χρηµατοδοτικο!ς µηχανισµο!ς, η ΕΤΕπ
εναι, µε απσταση, η κυριτερη πηγ τραπεζικ ς χρηµατοδτησης για την πραγµατοποηση επενδ!σεων στις µορες
µε την νωση χρες προς βορρ και ανατολ . Η Τρπεζα
προγει στις χρες αυτς τη φιλελευθεροποηση της οικονοµας, τη µεταφορ κεφαλαων και τεχνογνωσας µσω
της προθησης των µεσων ξνων επενδ!σεων, και την
πραγµατοποηση ργων περιφερειακ ς εµβλειας. ∆ιαθτοντας λα της τα µσα για την υποστ ριξη της εξλιξης
των κοινοτικν πολιτικν χει, και σε αυτν τον τοµα,
στεν συµµετοχ , µαζ µε την Επιτροπ , στις αναλ!σεις
που διεξγονται υπ την αιγδα της ισπανικ ς προεδρας
της νωσης µε στχο την αναζωογνηση της Ευρωµεσογειακ ς Εταιρικ ς Σχσης, που θεσπστηκε στη Βαρκελνη
το 1995.
Η µριµνα για επιχειρησιακ αποτελεσµατικτητα πρπει
να εντσσεται σε να πλασιο διαφνειας και υπευθυντητας, που θα επιτρπει την προσγγιση µεταξ! του ιδρ!µατς µας και των ευρωπαων πολιτν, οι οποοι εναι, λλωστε, οι τελικο ωφελο!µενοι απ τις δραστηριτητς µας.
Για το λγο αυτ, κατ το 2001 η ΕΤΕπ εµβθυνε τον πολιτικ διλογ της µε το Ευρωπαϊκ Κοινοβο!λιο και ανπτυξε επαφς µε την Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ

της νωσης. Επιπλον, εφρµοσε µα να πολιτικ διαφνειας, η οποα οδ γησε σε
επανεξταση της πολιτικ ς
της σον αφορ την πληροφρηση και σε εµβθυνση
του διαλγου της µε την κοινωνα των πολιτν µσω των
µη κυβερνητικν οργανσεων.
∆εν χρειζεται υπενθ!µιση το
γεγονς τι ο 3µιλος ΕΤΕπ
χρηµατοδοτε τις δραστηριτητς του µσω µας διεθνο!ς
παρουσας στις κεφαλαιαγορς λου του κσµου. Η ποιτητα των µετχων και του
χαρτοφυλακου χορηγ σεων της ΕΤΕπ, καθς και η ισορροπα µεταξ! σ!νεσης και καινοτοµας που χαρακτηρζει
τη δανειοληπτικ της πολιτικ , της επιτρπουν να αποτελε
στις αγορς να εκδτη αναφορς σχεδν ιστιµο µε το
∆ηµσιο, πργµα που αντικατοπτρζεται στην οµφωνη
βαθµολγηση της πιστοληπτικ ς της ικαντητας µε «ΑΑΑ».
Στις 31 ∆εκεµβρου 2001, το υπλοιπο χορηγ σεων της
Τρπεζας ανερχταν σε 221 δισεκατοµµ!ρια ευρ, πλησιζοντας το θεωρητικ αντατο ριο των 250 δισεκατοµµυρων ευρ. Για το λγο αυτ, και προκειµνου να εξακολουθ σουµε να προγουµε τους στχους µας, πρτεινα
στους µετχους µας α!ξηση του κεφαλαου κατ 50%. Οι
εργασες του ∆ιοικητικο! Συµβουλου σχετικ µε τις
πολυετες προτεραιτητες της δραστηριτητας της Τρπεζας και τα µσα µε τα οποα µπορε να πραγµατοποιηθε
µα αυτοχρηµατοδοτο!µενη α!ξηση του κεφαλαου, αποτλεσαν σε µεγλο βαθµ τη βση για την απφαση που
λαβε το Συµβο!λιο των ∆ιοικητν στις 4 Ιουνου 2002. Με
την ευκαιρα αυτ η Τρπεζα λαβε, ακµη µα φορ, την
επιβεβαωση της σταθερ ς και οµφωνης υποστ ριξης
των µετχων της - των κρατν µελν της νωσης - στους
οποους απευθ!νω τις ευχαριστες µου.

Philippe Maystadt
Πρεδρος του Οµλου ΕΤΕπ
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Πλασιο δραστηριτητας
και επισκπηση του 2001
Λειτουργντας ως δηµσια τρπεζα και συνεργαζµενη µε τα λλα θεσµικ
ργανα της νωσης, η ΕΤΕπ συµβλλει, χωρς να επιβαρ!νει τα δηµσια οικονοµικ, στην υλοποηση ργων που ανταποκρνονται στις οικονοµικς και κοινωνικς προτεραιτητες της νωσης, σ!µφωνα µε το Καταστατικ της και τις αποφσεις των Ευρωπαϊκν Συµβουλων.
Μετ το Ευρωπαϊκ Συµβο!λιο της Λισσαβνας, το Μρτιο 2000, το Συµβο!λιο
των ∆ιοικητν αποφσισε τη συγκρτηση του «Οµλου ΕΤΕπ», ο οποος αποτελεται απ την Ευρωπαϊκ Τρπεζα Επενδ!σεων και το Ευρωπαϊκ Ταµεο Επενδ!σεων (ΕΤΑΕ). Η ΕΤΕπ κατστη, κατ τον τρπο αυτ, πλειοψηφν µτοχος και
φορας εκµετλλευσης του ΕΤΑΕ, της θυγατρικ ς της που ειδικε!εται στην
παροχ επιχειρηµατικν κεφαλαων και εγγυ σεων υπρ των ΜΜΕ.
Το 2001, η δραστηριτητα της Τρπεζας επηρεστηκε απ τις κατευθ!νσεις που
ρισαν τα Ευρωπαϊκ Συµβο!λια της Στοκχλµης και του Γκτεµποργκ (το Μρτιο και τον Ιο!νιο 2001), καθς και της Γνδης και του Laeken (τον Οκτβριο και
το ∆εκµβριο 2001), τα οποα κλεσαν την ΕΤΕπ :
• να συνεχσει την υποστ ριξ της στις υποψ φιες προς νταξη χρες<
• να εντενει τη δραστηριτητ της για την ανπτυξη µας ευρωπαϊκ ς οικονοµας βασιζµενης στη γνση και την καινοτοµα<
• να προωθ σει µα στρατηγικ αειφρου ανπτυξης και να συνεργασθε µε
την Επιτροπ για την εφαρµογ µας ευρωπαϊκ ς πολιτικ ς σχετικ µε τις
κλιµατικς αλλαγς<
• να υποστηρξει τις επενδ!σεις σε τοµες που πλ ττονται ιδιατερα απ την
επιβρδυνση της οικονοµας.
Προκειµνου να ανταποκριθε στα εν λγω αιτ µατα, η ΕΤΕπ ανλαβε µα σειρ
πρωτοβουλιν :
• εντατικοποηση των χρηµατοδοτ σεων της ΕΤΕπ και του ΕΤΑΕ για ργα που
ανταποκρνονται στην «Πρωτοβουλα Καινοτοµα 2000» (i2i), η οποα θεσπστηκε µετ το Ευρωπαϊκ Συµβο!λιο της Λισσαβνας, και επκταση της εν
λγω πρωτοβουλας στις υποψ φιες προς νταξη χρες,
• ειδικ προσοχ στα ργα που χουν θετικ αντκτυπο στο περιβλλον, και
θσπιση µας ενισχυµνης δοµ ς για την περιβαλλοντικ αξιολγηση των
ργων απ τη Γενικ ∆ιε!θυνση Επενδυτικν Σχεδων,
• χρηµατοδτηση µχρι του 75% του κστους ορισµνων ργων στους τοµες
των µεταφορν, της προστασας του περιβλλοντος, του τουρισµο!, καθς
και στους τοµες που καλ!πτονται απ την «Πρωτοβουλα Καινοτοµα 2000»
(«i2i»), συµπεριλαµβανοµνου του τοµα της παιδεας.
3λα τα ποσ εναι εκφρασµνα σε ευρ, εκτς εν υπρχει αντθετη νδειξη.
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• Οι χρηµατοδοτσεις που υπγραψε η
ΕΤΕπ το 2001 αν λθαν συνολικ σε
36,8 δισεκατοµµ#ρια, σηµεινοντας
µικρ α!ξηση σε σχση µε το 2000
(36 δισεκατοµµ!ρια), γεγονς που
αντικατοπτρζει την προτεραιτητα
που δθηκε στην ποιοτικ δισταση
των χρηµατοδοτικν αποφσεων.
Οι χρηµατοδοτ σεις κατανεµ θηκαν
ως εξ ς:
- 31,2 δισεκατοµµ!ρια στο εσωτερικ
της Ευρωπαϊκ ς νωσης,
- 2,7 δισεκατοµµ!ρια στις υποψ φιες
προς νταξη χρες,
- 1,4 δισεκατοµµ!ριο στις χρες της
Ευρωµεσογειακ ς εταιρικ ς σχσης,
- 319 εκατοµµ!ρια στα Βαλκνια,
- 520 εκατοµµ!ρια στα κρτη ΑΚΕ
και στις ΥΧΕ,
- 150 εκατοµµ!ρια
Αφρικ ,

στη

Ντια

- 543 εκατοµµ!ρια στις χρες της
Ασας και της Λατινικ ς Αµερικ ς.
• Οι εκταµιε#σεις δανεων αν λθαν
συνολικ σε 31,6 δισεκατοµµ#ρια, εκ
των οποων 27,8 δισεκατοµµ!ρια
κατευθ!νθηκαν στα κρτη µλη της
Ευρωπαϊκ ς νωσης. Το 70% των
εκταµιε!σεων πραγµατοποι θηκε σε
ευρ.

• Το 2001 οι υπηρεσες της Τρπεζας
εξτασαν περπου 310 επενδυτικ
σχδια και οι χρηµατοδοτσεις που
εγκρ θηκαν εντς της οικονοµικ ς
χρ σης αν λθαν σε 41,4 δισεκατοµµ#ρια.
• Στο τλος της οικονοµικ ς χρ σης
2001, το συνολικ υπλοιπο των
χορηγηθντων δανε ων απ ιδους
πρους της Τρπεζας και των εγγυ σεων ανερχταν σε 221,7 δισεκατοµµ!ρια, εν το συνολικ υπλοιπο του
δανεισµο# της Τρπεζας ανερχταν
σε 176 δισεκατοµµ!ρια. Το σ!νολο
ενεργητικο! της Τρπεζας ανερχταν σε 209,4 δισεκατοµµ!ρια.
• Μσω της δανειοληπτικς της δραστηριτητας η Τρπεζα ντλησε
πρους συνολικο! !ψους 32,2 δισεκατοµµυρ ων, µετ. τις πρ.ξεις
ανταλλαγ ς. Οι προι αυτο αντλ θηκαν µσω 148 δανειοληπτικν πρξεων, σε 13 νοµσµατα. Μετ τις
πρξεις ανταλλαγ ς, το ευρ αντιπροσπευε το 67% των αντληθντων πρων, η λρα στερλνα το 21%
και το δολριο ΗΠΑ το 8%.

Εκταµιε#σεις, υπογραφε σες
χρηµατοδοτικς συµβ5σεις και
εγκριθε σες χρηµατοδοτ σεις απ
την ETEπ (1997 - 2001)
(εκατοµ. ευρ)
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1997

• Παρλληλα, το Ευρωπαϊκ Ταµεο
Επενδ!σεων (ΕΤΑΕ) (1) ανπτυξε
σηµαντικ τις δραστηριτητς του
υπρ των µικροµεσαων επιχειρ σεων επενδ!οντας περισστερα απ
800 εκατοµµ!ρια σε επιχειρηµατικ
κεφλαια και χορηγντας εγγυ σεις
συνολικο! !ψους 960 εκατοµµυρων.

1998

1999

2000

2001

Εκταµιε!σεις
Υπογραφς
Εγκρσεις

(1) Ο αναγνστης µπορε να συµπληρσει τις πληροφορες που περιχονται στην παρο!σα κθεση του
Οµλου ΕΤΕπ, ανατρχοντας στο φυλλδιο του Ευρωπαϊκο! Ταµεου Επενδ!σεων, που περιχεται στην
ιστοσελδα του ΕΤΑΕ στο ∆ιαδκτυο: www.eif.org.
3λα τα στατιστικ στοιχεα σχετικ µε τη δραστηριτητα της Τρπεζας κατ το τος 2001 και κατ την
περοδο 1997-2001, καθς και ο κατλογος των επενδυτικν σχεδων που χρηµατοδοτ θηκαν απ τον
3µιλο ΕΤΕπ κατ τη διρκεια του τους, περιχονται στο CD-Rom που εσωκλεεται στο παρν φυλλδιο, καθς και στην ιστοσελδα της ΕΤΕπ στο ∆ιαδκτυο: www. eib.org, στο κεφλαιο «Publications».
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Επιχειρησιακ Πργραµµα
2002-2004
Το Επιχειρησιακ Πργραµµα, το οποο καταρτστηκε για πρτη φορ κατπιν πρωτοβουλας του Συµβουλου των ∆ιοικητν τον Ιο!νιο του 1998, αποτελε στρατηγικ
γγραφο, που εγκρνεται απ το ∆ιοικητικ Συµβο!λιο και καθιστ δυνατ τον καθορισµ µας µεσοπρθεσµης πολιτικ ς και επιχειρησιακν προτεραιοτ των, µε βση τους
στχους που χει ορσει για την Τρπεζα το Συµβο!λιο των ∆ιοικητν της, στε να διασφαλιστε η εκπλ ρωση των αποστολν της, πως ορζονται στο ρθρο 267 της Συνθ κης της Ρµης. Το Επιχειρησιακ Πργραµµα αποτελε, επσης, µσο ex-post αξιολγησης της δραστηριτητας της ΕΤΕπ. Καλ!πτει περοδο τριν ετν, αλλ οι στρατηγικς
προοπτικς µπορο!ν να αναπροσαρµζονται κατ τη διρκεια της εν λγω περιδου,
στε να λαµβνονται υπψη οι νες εντολς που ανατθενται στην Τρπεζα και η εξλιξη του οικονοµικο! περιβλλοντος. Το Επιχειρησιακ Πργραµµα που εγκρθηκε τον
∆εκµβριο 2001, καλ!πτει την περοδο 2002-2004.
Πντε επιχειρησιακς προτεραιτητες διπουν τη χρηµατοδοτικ δραστηριτητα:
1. Η περιφερειακ αν5πτυξη και η οικονοµικ και κοινωνικ συνοχ στο εσωτερικ της
νωσης: πρκειται για την υπ' αριθµν να προτεραιτητα της Τρπεζας, η οποα χει
θσει ως στχο τη διατ ρηση στο 70%, τουλχιστον, του ποσοστο! των ατοµικν
δανεων που χορηγο!νται στις ενισχυµενες περιοχς της νωσης, µε στχο το 50% για
τα συνολικ δνεια. Στο πλασιο της υλοποησης αυτν των στχων, η Τρπεζα συνεργζεται στεν µε την Επιτροπ για τη µεγιστοποηση της συµπληρωµατικ ς αποτελεσµατικτητας των χρηµατοδοτικν και δηµοσιονοµικν µσων που εφαρµζονται απ τους
δ!ο φορες.
Η Τρπεζα εξακολουθε να βελτινει την προσγγισ της στον τοµα της χορ γησης
δανεων υπρ της περιφερειακ ς ανπτυξης. Για το σκοπ αυτ, επεξεργζεται µα σειρ
δεικτν επιδσεων των χρηµατοδοτο!µενων ργων (βλπε νθετο σελ. 13).
2. Η εφαρµογ της πρωτοβουλ ας «Καινοτοµ α 2000» µε σκοπ τη στ ριξη της δηµιουργας στην Ευρπη µας οικονοµας βασιζµενης στην πληροφορα και τη γνση. Οι
στχοι που επιδικονται στο πλασιο αυτ εναι, ειδικτερα, η α!ξηση των δανεων
υπρ των δικτ!ων τεχνολογας των πληροφοριν και της επικοινωνας, η ρευνα και
ανπτυξη, η ανπτυξη των ΜΜΕ και η διδοση των πληροφοριν, συµπεριλαµβανοµνου του οπτικοακουστικο! τοµα. 3σον αφορ την ρευνα και την υποστ ριξη των
στχων της Ευρωπαϊκ ς νωσης στον οπτικοακουστικ τοµα, το 2001 θεσπστηκε
να πλασιο ενισχυµνης συνεργασας µε την Επιτροπ .
3. Η στρατηγικ της χορ γησης δανεων υπρ της προστασας του περιβ5λλοντος και της
βελτωσης της ποιτητας ζω ς ανασχεδισθηκε και δηµιουργ θηκε µα να περιβαλλοντικ δοµ στο εσωτερικ των Υπηρεσιν της Τρπεζας (βλπε νθετο σελ. 17). Για την
καλ!τερη ενηµρωση του κοινο! σχετικ µε την υποστ ριξη που παρχει η Τρπεζα στον
πρωταρχικ αυτ στχο, η ΕΤΕπ δηµοσευσε στην ιστοσελδα της στο ∆ιαδκτυο τη να
περιβαλλοντικ διακ ρυξ της καθς και συνοπτικς αναλ!σεις σχετικ µε τις κλιµατικς αλλαγς και την αειφρο ανπτυξη. Στον τοµα αυτ, επσης, η συνεργασα µε την
Επιτροπ , καθς και µε λλους χρηµατοδοτικο!ς φορες, παραµνει απαρατητη.
4. Η προετοιµασα της νταξης των υποψφιων χωρ7ν εξακολουθε να χει λη την προσοχ της Τρπεζας. Για το σκοπ αυτ, η ΕΤΕπ περιορζει το στχο της α!ξησης των
χορηγ σεν της εντς της νωσης, στε να διαθτει µεγαλ!τερα περιθρια για χρηµατοδοτ σεις στις υποψ φιες χρες. Η χρηµατοδοτικ στρατηγικ επανεξετστηκε
(βλπε νθετο σελ. 20). Το ΕΤΑΕ επεξτεινε επσης τις δραστηριτητες επιχειρηµατικο! κεφαλαου στις χρες που βρσκονται στο προενταξιακ στδιο, οι οποες αναµνεται να απορροφ σουν το 10% της επενδυτικ ς ικαντητς του.
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5. Η Τρπεζα υποστηρζει την κοινοτικ πολιτικ παροχ ς βο θειας για την ανπτυξη και
συνεργασας µε τις χ7ρες ετα ρους.
- στις χρες της λεκ νης της Μεσογεου, κ!ρια προτεραιτητα εναι η χρηµατοδτηση επενδ!σεων που ανταποκρνονται στο στχο της Ευρωµεσογειακ ς εταιρικ ς
σχσης, η οποα δροµολογ θηκε στη Βαρκελνη το Νοµβριο του 1995. Για το σκοπ
αυτ, η ΕΤΕπ ακολουθε στη δανειοδοτικ πολιτικ της τρεις ξονες: την ανπτυξη
του ιδιωτικο! τοµα και την ενσχυση του τοπικο! χρηµατοπιστωτικο! τοµα, τη δηµιουργα βασικν υποδοµν, ιδως στον τοµα της προστασας του περιβλλοντος, και
την υποστ ριξη ργων περιφερειακ ς κλµακας που αποτελο!ν τον καρπ συνεργασας µεταξ! ενδιαφερµενων χωρν<
- στα Βαλκνια, η ΕΤΕπ εφρµοσε το πργραµµα προτεραιτητας για την ανασυγκρτηση (Quick Start Package), εν ανλαβε επσης πρωταρχικ ρλο στο πλασιο της
εφαρµογ ς ενς δευτρου προγρµµατος ανρθωσης της οικονοµας, µε ιδιατερη
µφαση στη χρηµατοδτηση διασυνοριακν ργων περιφερειακ ς κλµακας στους
τοµες των µεταφορν και της ενργειας<
- η χρηµατοδτηση ργων αµοιβαου ενδιαφροντος θα εξακολουθ σει να αποτελε
προτεραιτητα στις χρες της Λατινικ ς Αµερικ ς και της Ασας, που η συνεργασα
µε τους πολυµερες και διµερες χρηµατοδοτικο!ς φορες θα συνεχιστε και θα διευρυνθε<
- στις χρες ΑΚΕ, στο πλασιο των γενικν στχων της συµφωνας της Κοτονο!, κ!ρια
προτεραιτητα θα εναι η υποστ ριξη του ιδιωτικο! τοµα. Η Τρπεζα θα επιδιξει
επσης τη χρηµατοδτηση, σε επιλεκτικ βση, ργων στους τοµες της παιδεας και
της υγεας.
Ως συµπλ ρωµα των κ!ριων προτεραιοτ των του, το Επιχειρησιακ Πργραµµα αναφρει επσης τι η χρηµατοδτηση των µικροµεσαων επιχειρ σεων (ΜΜΕ), µσω συνολικν δανεων και κεφαλαων επιχειρηµατικο! κινδ!νου, θα εξακολουθ σει να αποτελε
τοµα δραστηριοποησης του Οµλου ΕΤΕπ. Επ του παρντος εξετζονται να προϊντα.
Η υποστ ριξη στα διευρωπαϊκ δκτυα (∆Ε∆) µεταφορν και ενργειας θα διατηρηθε,
εν οι χρηµατοδοτ σεις που αφορο!ν συµπρξεις µεταξ! του δηµοσου και του ιδιωτικο! τοµα θα ενισχυθο!ν περαιτρω, τσο σε γεωγραφικ σο και σε τοµεακ εππεδο.
3σον αφορ το ανθρ7πινο κεφ5λαιο, οι χρηµατοδοτ σεις θα επεκταθο!ν σταδιακ στο
εξωτερικ της

νωσης.
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Η δραστηριτητα του Οµλου
ΕΤΕπ κατ το τος 2001

Συµβολ στην ισρροπη ανπτυξη
της νωσης
Η προαγωγ της οικονοµικ ς και κοινωνικ ς συνοχ ς της νωσης εναι η πρωταρχικ αποστολ που ανατθηκε
στην Τρπεζα, αρχικ απ τη Συνθ κη της Ρµης και στη συνχεια απ τη Συνθ κη του [µστερνταµ (Ιο!νιος 1997)
και αποτελε τον κυριτερο στχο προτεραιτητας του Επιχειρησιακο! Προγρµµατος. Για την καλ!τερη αξιολγηση του αντκτυπου που χει η δρση της ΕΤΕπ σε σχση µε το στχο αυτ, οι υπηρεσες της χουν καθορσει
δεκτες, οι οποοι επιτρπουν την εκτµηση των επιδσεων των ργων που υποστηρζει η Τρπεζα.
Η Τρπεζα συνεργζεται στεν µε την Επιτροπ , κυρως συµπληρνοντας τις επιχορηγ σεις που χορηγο!νται απ
τον κοινοτικ προϋπολογισµ, στε να µεγιστοποιεται η αποτελεσµατικτητα των µσων παρµβασης των δ!ο
οργνων. Η Τρπεζα δρα επσης ως ισχυρς καταλ!της για την προσλκυση λλων πηγν χρηµατοδτησης, κυρως
τραπεζικν.
Αποδεικν!οντας την ικαντητ της να προσανατολζει επιλεκτικ τις ενισχ!σεις της προς τους τοµες και τις περιοχς που τις χουν περισστερο ανγκη, η Τρπεζα αυξνει διαρκς, τα τελευταα χρνια, τις χορηγ σεις της υπρ
της περιφερειακ ς ανπτυξης, εν παρλληλα χει ως γενικ στχο τη συγκρτηση του ρυθµο! α!ξησης των
δανειοδοτικν της δραστηριοτ των στο εσωτερικ της νωσης. Ο µσος ρυθµς α!ξησης των χορηγ σεν της
υπρ της περιφερειακ ς ανπτυξης απ το 1994, τος ναρξης της δε!τερης φσης προγραµµατισµο! των κοινοτικν διαρθρωτικν δρσεων, ανρχεται στο 5% ετησως, εν στις περιοχς του Στχου 1 ο ρυθµς α!ξησης απ το
2000 υπερβη το 19%.
Το 70% των ατοµικ7ν δανε ων στο
εσωτερικ της 6νωσης αφορο#σε την
περιφερειακ αν5πτυξη
Κατ τη διρκεια του 2001, η ΕΤΕπ
χορ γησε ατοµικ5 δ5νεια συνολικο!
!ψους 14,5 δισεκατοµµυρ ων – 70% του
συνλου των ατοµικν δανεων της στο
εσωτερικ της νωσης – για επενδ!σεις που συµβλλουν στην ανπτυξη
περιοχν οι οποες υστερο!ν απ οικονοµικ ποψη
αντιµετωπζουν διαρθρωτικ προβλ µατα.
Το 56% αφορο#σε περιοχς του
Στχου 1
Στις περιοχς του Στχου 1, καθς και
στις περιοχς του Στχου 1 σε µεταβατικ
φση, χορηγ θηκαν ατοµικ
δνεια συνολικο! !ψους 8,2 δισεκατοµµυρων. 1,8 δισεκατοµµ!ρια χορηγ θηκαν στα ανατολικ Länder της Γερµανας, 5,1 δισεκατοµµ!ρια στις «χρες
της συνοχ ς» (Ισπανα, Πορτογαλα,
Ιρλανδα και Ελλδα) και 866 εκατοµµ!ρια στο ιταλικ Μετζοτζιρνο.
Οι χορηγ σεις στις περιοχς αυτς
αυξ θηκαν σηµαντικ σε σχση µε το

2000 (+19%), κυρως λγω της επιτχυνσης, για τρτο συνεχ χρνο, των
χρηµατοδοτ σεων
στα
ανατολικ
Länder της Γερµανας. Παρλληλα, οι
χορηγ σεις στην Ελλδα παρµειναν
στο υψηλ εππεδο του 2000, εν οι
χορηγ σεις στην Πορτογαλα αυξ θηκαν κατ 25%.
Απτ υλοποηση της συµφωνας µεταξ!
της ΕΤΕπ και της Επιτροπ ς αποτλεσε
η συγχρηµατοδτηση απ την Τρπεζα,
για πρτη φορ, του συνλου ενς
επενδυτικο! προγρµµατος που εχε
καθοριστε απ το Κοινοτικ Πλασιο
Στ ριξης (2000-2006) για την περιοχ
Βασιλικτα στην Ιταλα.
40% για τις µεταφορς 16% για το ανθρ7πινο κεφ5λαιο

Περιφερειακ αν5πτυξη
Ατοµικ5 δ5νεια
1997-2001 : 65 δισεκατοµµ#ρια

2001
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Στχος 1
Στχος 2
Πολυπεριφερειακ δνεια

Οι µεταφορς ταν ο κ!ριος τοµας
που υποστηρχθηκε στις περιοχς του
Στχου 1, που απορρφησαν το 40%
των χρηµατοδοτ σεων - ποσοστ πολ!
υψηλτερο σε σχση µε το µσο ρο
στο σ!νολο της νωσης (25%). Οι χρηµατοδοτ σεις αυτς συµβλλουν στην
αντιµετπιση των προβληµτων που
συνδονται µε την αποµακρυσµνη
γεωγραφικ θση ορισµνων περιοχν.
σελ. 
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Τα 2/3 των χρηµατοδοτ σεων αφορο!σαν
την αναβθµιση υποδοµν. Ωστσο, τα
δνεια στους τοµες της βιοµηχανας και
των υπηρεσιν, οι οποοι δηµιουργο!ν
πλο!το και απασχληση, αν λθαν στο 17%
και τα δνεια στους τοµες της παιδεας και
της υγεας στο 16%, τοι στο διπλσιο του
κοινοτικο! µσου ρου. Αυτ αντικατοπτρζει τη θληση της Τρπεζας να αναπτ!ξει, στις υστερο!σες αυτς περιοχς, υπηρεσες παιδεας και υγεας επιπδου
ανλογου µε εκενο των πιο προηγµνων
περιοχν και να ευνο σει τσι την ση πρσβαση των κατοκων της
νωσης στις
πλον προηγµνες παιδαγωγικς τεχνικς
και συνθ κες υγειονοµικ ς περθαλψης.
Ο αντ κτυπος των συνολικ7ν δανε ων
Περιφερειακ αν5πτυξη
Κατανοµ των ατοµικ7ν δανε ων
κατ5 τοµα (2001)
(σε εκατοµ. ευρ)

Σ!νολο
Ποσ

Ενργεια
2
Επικοινωνες
6
∆ιαχεριση υδτων
και διφορα
Πολεοδοµικ ργα
Βιοµηχανα,
γεωργα

%

770
194

19
43

134
445

1
3

2 365

16

Παιδεα, υγεα
1 957
[λλες υπηρεσες
677

13
5

Σ#νολο ατοµικ7ν
δανε ων
14 542

100

Η ΕΤΕπ, µσω των γραµµν πιστσεων που
ανογει σε τρπεζες και λλα πιστωτικ
ιδρ!µατα, υποστηρζει τις µικροµεσαες
επιχειρ σεις, τα µικρ ργα υποδοµ ς
τοπικ ς κλµακας και τις περιβαλλοντικς
επενδ!σεις µικρο! µεγθους. Το γεγονς
τι τα συνολικ δνεια εξυπηρετο!ν πολλαπλο!ς στχους, δεν πρπει να αποκρ!βει τη συµβολ τους στο στχο της περιφερειακ ς ανπτυξης. Το 2001, εκτιµται
τι οι πιστσεις που χορηγ θηκαν απ
συνολικ δνεια στις λιγτερο ευνοηµνες
περιοχς της Ευρωπαϊκ ς νωσης αν λθαν σε περπου 5,3 δισεκατοµµ!ρια, εκ των
οποων το µισυ κατευθ!νθηκε σε περιοχς του Στχου 1.
6νταξη των υποψ φιων χωρ7ν
Η ΕΤΕπ, επιθυµντας να συµβλει στην
ρση των περιφερειακν ανισοτ των δη
απ τρα, χει ενσωµατσει τις υποψ φιες
προς νταξη χρες στη δρση της υπρ
των λιγτερο ευνοηµνων περιοχν. Το
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2001 χορηγ θηκαν στις χρες αυτς ατοµικ δνεια συνολικο! !ψους 2,1 δισεκατοµµυρων, εκ των οποων το 48% απορροφ θηκε απ την Πολωνα, το 16% απ την
Ουγγαρα, το 13% απ την Τσεχικ ∆ηµοκρατα και το 9% απ τη Σλοβενα.
Οι κ!ριοι τοµες που ενισχ!θηκαν ταν
οι µεταφορς (51%), οι τηλεπικοινωνες
(20%) και τα ργα υποδοµ ς για την προστασα του περιβλλοντος (25%). Η Τρπεζα χορ γησε επσης τα πρτα της δνεια
για την παιδεα και την υγεα στις χρες
αυτς (75 εκατοµµ!ρια).
Επιπλον, 600 εκατοµµ!ρια χορηγ θηκαν
υπ µορφ συνολικν δανεων για τη χρηµατοδτηση µικροµεσαων επιχειρ σεων και
µικρν ργων υποδοµ ς τοπικ ς κλµακας.
Συµβολ των δραστηριοττων
επιχειρηµατικο# κεφαλα ου
Οι δραστηριτητες που αναπτ!σσει το
Ευρωπαϊκ Ταµεο Επενδ!σεων (ΕΤΑΕ) µε
επιχειρηµατικ κεφλαια ανταποκρνονται
στην ανγκη προθησης µας ισρροπης
αγορς επιχειρηµατικν κεφαλαων στο
εσωτερικ της Ευρωπαϊκ ς νωσης. Στις
ντιες χρες της νωσης (Ελλδα, Πορτογαλα και Ισπανα), πως και στις υποψ φιες προς νταξη χρες, η δραστηριτητα
του ΕΤΑΕ συνβαλε σηµαντικ στην ανπτυξη των σχετικν αγορν. Το ΕΤΑΕ διαδραµατζει επσης καταλυτικ ρλο στις
χρες αυτς, προσελκ!οντας λλους
επενδυτς. Επιπλον, να µρος των
εγγυ σεων που χορ γησε το ΕΤΑΕ απ
τους ιδους πρους του, αφορο!σαν περιφερειακς εταιρεες κεφαλαου επιχειρηµατικν συµµετοχν σε περιοχς του Στχου 1 στο Ηνωµνο Βασλειο και στα να
Länder της Γερµανας.

Μτρηση των επιδσεων των ργων που ανταποκρνονται στο στχο της
περιφερειακ ς ανπτυξης
Προκειµνου να αξιολογηθε ο τρπος µε τον οποο φρει σε πρας τις αποστολς που της χουν ανατεθε, η Τρπεζα διεξ γαγε αναλ!σεις µε σκοπ τον καθορισµ κατλληλων δεικτν επιδσεων των ργων που χρηµατοδοτε
σε σχση µε τους στχους της, και καταρχς σε σχση µε τη συµβολ της στην περιφερειακ ανπτυξη. Το εγχερηµα αυτ στηρχθηκε στους «τρεις πυλνες» της προστιθµενης αξας της Τρπεζας:
• Εγγεν ς ποιτητα του ργου: εγκυρτητα του ργου απ οικονοµικ , χρηµατοδοτικ , τεχνικ και περιβαλλοντικ
ποψη.
• Συµβολ στις αποστολς της Τρ5πεζας: καταλληλτητα του ργου ως προς τους προσανατολισµο!ς των κοινοτικν
διαρθρωτικν παρεµβσεων των εθνικν προγραµµτων ανπτυξης, συνεργα µε τις κοινοτικς επιχορηγ σεις.
• Χρηµατοδοτικ προστιθµενη αξ α της χρ σης των πρων της Τρπεζας για τους ενδιαφερµενους φορες: επικουρικτητα, καταλυτικ επδραση, χρηµατοδοτικς τεχνικς.
Καθς η µτρηση των επιδσεων των ργων εναι µα συνεχ ς διαδικασα, απ την προετοιµασα τους ως τη
φυσικ υλοποηση και εκµετλλευσ τους, η προτεινµενη µεθοδολογα εφαρµζεται καθ' λη τη διρκεια του
κ!κλου κθε ργου.
Μα πρτη ανλυση που εκπον θηκε, αφορο!σε τον απολογισµ της δραστηριτητας υπρ της περιφερειακ ς ανπτυξης το 2000. Τα ατοµικ δνεια υπρ της περιφερειακ ς ανπτυξης αν λθαν σε !ψος 13,7 δισεκατοµµυρων. Περισστερο απ το µισυ των δανεων αυτν αφορο!σε περιοχς του Στχου 1. Το σ!νολο των ενισχ!σεων για ργα υποδοµ ς αντιπροσπευε περισστερο απ τα τρα τταρτα, εν οι µεταφορς µνο αντιπροσπευαν σχεδν το να τρτο.
• Ποιτητα: το µισυ των χρηµατοδοτ σεων εµφανζει ποσοστ οικονοµικ ς αποδοτικτητας αντερα του 10%,
και τα τρα τταρτα των βασικν υποδοµν, που εναι απαρατητες για την ανπτυξη, εµφανζουν ποσοστ νω
του 6%, τα αποα αποτελο!ν τη συν θη κλµακα για ργα αυτο! του τ!που.
• Συµβολ στις αποστολς: παρατηρεται στεν συµπληρωµατικτητα µεταξ! των επενδυτικν επιλογν της Τρπεζας στις περιοχς αυτς και της υλοποησης των στχων που χουν καθοριστε σε εππεδο νωσης: τα 3/4 των
χρηµατοδοτ σεων αφορο!σαν κοινοτικ δκτυα επικοινωνιν, το 63% την προστασα του περιβλλοντος, και το
87% των παρεµβσεων υπρ του ανθρπινου κεφαλαου κατευθ!νθηκαν στις λιγτερο ανεπτυγµνες περιοχς.
Τλος, το σ!νολο σχεδν των δανεων που εγκρθηκαν στο πλασιο της πρωτοβουλας Καινοτοµα 2000 αφορο!σαν τις λιγτερο προηγµνες περιοχς της νωσης. Το να τταρτο των δανεων αφορο!σε συγχρηµατοδοτ σεις
µε πρους απ τον κοινοτικ προϋπολογισµ, εν δνεια !ψους 4,5 δισεκατοµµυρων (30% των ενισχ!σεων)
συνδυστηκαν µε διαρθρωτικς επιχορηγ σεις !ψους περπου 2,3 δισεκατοµµυρων.
• Προστιθµενη αξ α: Τα κ!ρια στοιχεα που προβλλουν οι ανδοχοι των ργων αξιολογντας την παρµβαση της
Τρπεζας αφορο!ν τους ρους της, δηλαδ τη διρκεια και τα επιτκια των δανεων. Τα πλεονεκτ µατα αυτ
επτρεψαν στον πελτη ετε να περιορσει το συνολικ βρος του χρους του ετε, µεινοντας το κστος των
δανεων του, να µεισει τα τλη για τους χρ στες για τις τοπικς αρχς. Εξλλου, η τ ρηση της αρχ ς της επικουρικτητας αποδεικν!εται απ το γεγονς τι, για το µισυ των χρηµατοδοτ σεων, η παρµβαση της Τρπεζας
αντιστοιχε σε λιγτερο απ 50% των εξωτερικν τραπεζικν χρηµατοδοτ σεων. Η αναλογα αυτ εναι µεγαλ!τερη ταν πρκειται για δηµσια ργα υποδοµ ς για επενδ!σεις που πραγµατοποιο!νται σε περιοχς του Στχου 1, που η συµµετοχ του εµπορικο! τραπεζικο! τοµα εναι φυσικ πιο περιορισµνη.
Οι αναλ!σεις που εκπον θηκαν σχετικ µε τις χρηµατοδοτ σεις του 2000 εναι ακµη συνοπτικς και οι µεθοδολογες θα βελτιωθο!ν. Ωστσο, παρχουν µα θετικ εικνα σχετικ µε τον τρπο µε τον οποο η Τρπεζα διεκπεραινει τις αποστολς της.
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«Πρωτοβουλα Καινοτοµα 2000»
Ο 3µιλος ΕΤΕπ θσπισε την «Πρωτοβουλα Καινοτοµα 2000» (i2i), µετ τα συµπερσµατα
του Ευρωπαϊκο! Συµβουλου της Λισσαβνας (Μρτιος 2000), µε στχο να στηρξει την
ανπτυξη µας ευρωπαϊκ ς οικονοµας βασιζµενης στη γνση και την καινοτοµα. Το 2001,
η «i2i» γνρισε αξιοσηµεωτη ανπτυξη, καθς ο γκος των χορηγ σεων που εγκρθηκαν,
στο σ!νολο των κρατν µελν και σε επτ υποψ φιες προς νταξη χρες, αν λθε σε
περισστερα απ 10,3 δισεκατοµµ!ρια (9,1 δισεκατοµµ!ρια για την ΕΤΕπ και 1,2 δισεκατοµµ!ριο για το ΕΤΑΕ). Στο τλος του 2001, το συνολικ !ψος των υπογραφντων δανεων
ανερχταν σε 7,2 δισεκατοµµ!ρια (εκ των οποων περισστερα απ 5 δισεκατοµµ!ρια υπεγρφησαν το 2001), ο δε γκος των συµµετοχν του ΕΤΑΕ υπερβαινε τα 2 δισεκατοµµ!ρια
(εκ των οποων 800 δισεκατοµµ!ρια µνο για το τος 2001). Κατ τον τρπο αυτν, ο 3µιλος ΕΤΕπ σηµεωσε σηµαντικ προδο σον αφορ τους στχους που του ανθεσε το
Ευρωπαϊκ Συµβο!λιο της Λισσαβνας το Μρτιο 2000, δηλαδ την πραγµατοποηση επενδ!σεων !ψους µεταξ! 12 και 15 δισεκατοµµυρων στο πλασιο της πρωτοβουλας «i2i» ως
το τλος του 2003.
Η πρωτοβουλα «i2i» διαρθρνεται γ!ρω απ πντε στχους, που προετοιµζουν τον τεχνολογικ εκσυγχρονισµ και την προσαρµοστικτητα του ανθρωπνου κεφαλαου στην ευρωπαϊκ οικονοµα του α!ριο.
6ρευνα και αν5πτυξη
Το 2001, η ΕΤΕπ χορ γησε 1,7 δισεκατοµµ!ριο για 12 σχδια ρευνας και ανπτυξης σε
10 χρες της νωσης και στην Ουγγαρα,
στους τοµες της χηµεας-φαρµακευτικ ς,
της µεταλλουργας, των ηλεκτρονικν εξαρτηµτων και των τηλεπικοινωνιν. Μεταξ!
αυτν, αξζει να επισηµανθο!ν δ!ο σχδια
πανευρωπαϊκ ς εµβλειας, που αφορο!ν τις
ερευνητικς προσπθειες σχετικ µε την
υλοποηση και την επιµερισµνη διαχεριση
των δικτ!ων τηλεπικοινωνιν της τρτης
γενις.
Πολλς απ τις εταιρεες κεφαλαου επιχειρηµατικν συµµετοχν που στηρζει το
ΕΤΑΕ, συµβλλουν επσης στη χρηµατοδτηση της ρευνας. Μεταξ! αυτν µπορο!ν
να αναφερθο!ν οι «Heidelberg Innovation»,
στη Γερµανα, «BIOAM», στη Γαλλα και
«SYMBION», στη ∆ανα.
Αν5πτυξη των ΜΜΕ και επιχειρηµατικ
πνε#µα
Κατ τη διρκεια του οικονοµικο! τους,
το ΕΤΑΕ επνδυσε περισστερα απ
800 εκατοµµ!ρια – τα οποα αντιπροσπευαν το 1/4 περπου της ευρωπαϊκ ς αγορς κεφαλαων εκκνησης – σε 57 εταιρεες
κεφαλαου επιχειρηµατικν συµµετοχν,
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δρντας ως καταλ!της για την πραγµατοποηση επενδ!σεων !ψους περπου 3 δισεκατοµµυρων στο σ!νολο των κρατν
µελν και σε πντε υποψ φιες προς
νταξη χρες. Αξζει επσης να υπογραµµισθε η απκτηση συµµετοχν σε 11 πανευρωπαϊκς εταιρεες κεφαλαου επιχειρηµατικν συµµετοχν, οι οποες συνετλεσαν
στην ανδειξη φορων µεγθους που µπορε να συγκριθε µε τα µεγθη των Ηνωµνων Πολιτειν.
Τεχνολογ ες πληροφορι7ν και
επικοινων ας (ΤΠΕ)
Το 2001, η ΕΤΕπ χορ γησε για τεχνολογικ
δκτυα πληροφοριν και επικοινωνας –
βασικο!ς φορες διδοσης της καινοτοµας
και ανταλλαγ ς δεδοµνων µεταξ! των
επιχειρ σεων – δνεια !ψους 1,8 δισεκατοµµυρου, στην Ισπανα, την Πορτογαλα,
την Ιταλα, το Ηνωµνο Βασλειο, τη Σουηδα, τη Φινλανδα και τις υποψ φιες προς
νταξη χρες. Ειδικτερα, αξζει να σηµειωθε η χρηµατοδτηση του πανευρωπαϊκο! ργου «Télia», το οποο αφορ την
επκταση του δικτ!ου ευρεας ζνης απ
τη Σκανδιναβα, τη Γερµανα και την
Αυστρα προς τις υποψ φιες προς νταξη
χρες της Κεντρικ ς Ευρπης (χρες της
Βαλτικ ς, Πολωνα, Τσεχικ ∆ηµοκρατα,
Σλοβακα, Ουγγαρα).

Εµπλουτισµς του ανθρ7πινου
κεφαλα ου

Επιπλον, 700 εκατοµµ!ρια χορηγ θηκαν στον τοµα της υγεας.

Το 2001, η ΕΤΕπ χορ γησε 1,4 δισεκατοµµ!ριο για τη χρηµατοδτηση 11 επενδυτικν σχεδων στον τοµα της παιδεας,
τα οποα αφορο!σαν τον εκσυγχρονισµ
και την εισαγωγ της πληροφορικ ς σε
σχολεα, κολγια και πανεπιστ µια στην
ανατολικ Γερµανα, την Αυστρα, τη
∆ανα, την Ελλδα, το Ηνωµνο Βασλειο,
και την Πολωνα.

Πρωτοβουλ α «i2i» για τον
οπτικοακουστικ τοµα

Τα σχδια αυτ αφορο!ν λα ζνες περιφερειακ ς ανπτυξης και χουν σκοπ
να βελτισουν την πρσβαση των εγχριων πληθυσµν στις περισστερο
προηγµνες εκπαιδευτικς πρακτικς.

Ο 3µιλος ΕΤΕπ δροµολγησε το ∆εκµβριο του 2000 την πρωτοβουλα «i2i» για
τον οπτικοακουστικ τοµα, µε σκοπ να
στηρξει την ευρωπαϊκ δηµιουργα στον
τοµα αυτ και τη στροφ του προς τις
τεχνολογες της επικοινωνας.
Το 2001, η ΕΤΕπ χρηµατοδτησε µε
147 εκατοµµ!ρια να νο τηλεοπτικ
κντρο (παραγωγ , ψηφιοποηση και
µετδοση) στη ∆ανα, καθς και δ!ο
ενδιµεσους χρηµατοδοτικο!ς φορες
ειδικευµνους στη χρηµατοδτηση της

παραγωγ ς ταινιν, οι οποοι δραστηριοποιο!νται σε πανευρωπαϊκ βση απ τη
Γαλλα. Με τα δνεια αυτ, οι χρηµατοδοτ σεις που χει υπογρψει η ΕΤΕπ στον
οπτικοακουστικ τοµα ανρχονται
συνολικ σε 219 εκατοµµ!ρια.
Εξλλου, το ΕΤΑΕ επνδυσε περπου
89 εκατοµµ!ρια σε 7 εταιρεες κεφαλαου επιχειρηµατικν συµµετοχν στη
Γερµανα, τη Φινλανδα, την Ιταλα, την
Ισπανα και τη ∆ανα, οι οποες ειδικε!ονται κυρως στην ενσχυση των ιδων
κεφαλαων των µικροµεσαων επιχειρ σεων του οπτικοακουστικο! τοµα, και
ιδως εκενων που δραστηριοποιο!νται
στον τοµα της παραγωγ ς.

Συνεργασα για την προαγωγ της ρευνας και της ανπτυξης
Η Ευρωπαϊκ Τρπεζα Επενδ!σεων, εκπροσωπο!µενη απ τον Πρεδρ της Philippe
Maystadt, και η Ευρωπαϊκ Επιτροπ , εκπροσωπο!µενη απ τον αρµδιο για θµατα
ρευνας Επτροπο Philippe Busquin, υπγραψαν τον Ιο!νιο 2001 συµφωνα για την ενσχυση της συνεργασας τους, µε στχο την τνωση της ρευνας και της τεχνολογικ ς
καινοτοµας στην Ευρπη, µε την παροχ συµπληρωµατικν χρηµατοδοτ σεων.
Κ!ριος στχος της ενργειας αυτ ς εναι η µεγιστοποηση του αντκτυπου, αφενς, των
χρηµατοδοτ σεων της νωσης και, αφετρου, των δανεων της ΕΤΕπ και του επιχειρηµατικο! κεφαλαου του ΕΤΑΕ, που αφορο!ν µεσα ργα υποδοµ ς ερευνητικς δραστηριτητες καινοτµους επιχειρ σεις. Ο στχος αυτς θα επιτευχθε µε τη βελτωση
του συντονισµο! των χρηµατοδοτ σεων των δ!ο φορων και µε τη δηµιουργα συνεργιν µεταξ! του προγρµµατος-πλαισου για την ρευνα της νωσης και της «Πρωτοβουλας Καινοτοµα 2000» της ΕΤΕπ.
Αυτ η ενεργς συνεργασα µεταξ! της Ευρωπαϊκ ς Επιτροπ ς και του Οµλου ΕΤΕπ θα
αναπτυχθε καταρχς σε τρεις ειδικο!ς τοµες:
• παροχ κιν τρων για επενδ!σεις τεχνολογικ ς ρευνας και ανπτυξης και αξιοποηση των αποτελεσµτων τους<
• στ ριξη των υποδοµν ρευνας και δηµιουργα «κντρων αριστεας» που θα συγκεντρνουν πανεπιστ µια, επιχειρ σεις και εργαστ ρια ρευνας-ανπτυξης<
• χρηµατοδτηση των επιχειρ σεων υψηλ ς τεχνολογας και των φυτωρων επιχειρ σεων µε εισφορ επιχειρηµατικν κεφαλαων.
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«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΑ KΑΙΝΟΤΟΜIΑ 2000»

Προστασα του περιβλλοντος και
βελτωση της ποιτητας της ζω ς
Περιβ5λλον και ποιτητα ζω ς
Ατοµικ5 δ5νεια
1997-2001: 29 εκατοµµ#ρια

2001
2000
1999
1998
1997
2 000

4 000

6 000

8 000

Φυσικ περιβλλον
Αστικ περιβλλον
Περιφερειακ και
παγκσµιο περιβλλον

ζως Aτοµικ δνεια (2001)
(σε εκατοµ.
ευρ)
Σ!νολο

Αστικ περιβλλον

238
1 792
2 917

Περιφερειακ και
παγκσµιο περιβλλον

1 503

Περιβλλον και υγεα

Η ΕΤΕπ υποστηρζει την πολιτικ της νωσης σον αφορ τις κλιµατικς αλλαγς,
κυρως χορηγντας δνεια για ργα που συµβλλουν στην ορθολογικ χρ ση της ενργειας – π.χ. συνδυασµνη παραγωγ θερµτητας και ηλεκτρικο! ρε!µατος, ενσχυση της
αποτελεσµατικτητας της βιοµηχανας, προαγωγ των δηµσιων µεταφορν – στη
χρ ση ανανεσιµων πηγν ενργειας.
Η Τρπεζα χει θσει ως στχο να διαθτει για τα ργα προστασας και διατ ρησης του
περιβλλοντος µεταξ! του 1/4 και του 1/3 των ατοµικν δανεων που χορηγε στο εσωτερικ της Ευρωπαϊκ ς νωσης. Ανλογο ποσοστ προβλπεται να διατεθε και στις υπ
νταξη χρες.

Περιβλλον και υγεα

φυσικ περιβλλον

Η προστασα του περιβλλοντος και η βελτωση της ποιτητας της ζω ς, καθς και η
υποστ ριξη της πολιτικ ς της Ευρωπαϊκ ς νωσης σον αφορ τις κλιµατικς αλλαγς,
περιλαµβνονται µεταξ! των προτεραιοτ των της ΕΤΕπ. Η πολιτικ της Τρπεζας στον
τοµα αυτ διατυπθηκε επσηµα για πρτη φορ στη ∆ λωση υπρ της προστασας του
περιβλλοντος, που εξδωσε το Συµβο!λιο των ∆ιοικητν το 1984. Η ΕΤΕπ χρηµατοδοτε
επενδ!σεις που αφορο!ν µεσα την προστασα του περιβλλοντος, αλλ λαµβνει επσης υπψη τα περιβαλλοντικ θµατα κατ την αξιολγηση λων των επενδυτικν σχεδων που της υποβλλονται για χρηµατοδτηση.

Σ#νολο ατοµικ7ν δανε ων 5 937*
* Επειδ ορισµνα ργα ανταποκρνονται σε περισστερους του ενς
στχους, τα επιµρους ποσ δεν
εναι αθροσιµα µεταξ! τους.

Τα ατοµικ δνεια που χορ γησε η ΕΤΕπ
υπρ της προστασας του περιβλλοντος
στο εσωτερικ της Ευρωπαϊκς 6νωσης
αν λθαν σε 5,9 δισεκατοµµ!ρια και αντιπροσπευαν το 29% του συνλου των ατοµικν δανεων της.
• Το µεγαλ!τερο µρος των δανεων
(3,4 δισεκατοµµ!ρια) αφορο!σε το
αστικ περιβλλον: δκτυα δηµσιων
µεταφορν σε πολυριθµες πλεις,
αναβθµιση αστικν περιοχν µε ργα
κοινωνικ ς στγασης στη Φινλανδα, τη
Σουηδα και το Ηνωµνο Βασλειο, ργα
προστασας της πολιτιστικ ς κληρονοµις και λλα στη Βενετα.
• Χρηµατοδοτ σεις χορηγ θηκαν επσης
για ργα αποχτευσης, επεξεργασας
στερεν και επικνδυνων αποβλ των,
βελτωσης της ποιτητας της ατµσφαιρας, εξοικονµησης ενργειας και υποκατστασης ενεργειακν πηγν.
• Επιπλον, απ συνολικ δνεια χορηγ θηκαν πιστσεις !ψους περπου 2 δισεκατοµµυρων για µικρ ργα υποδοµ ς
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τοπικ ς κλµακας που συχν χουν αποφασιστικ αντκτυπο στην ποιτητα του
περιβλλοντος των περιφερειν µας.
• Στο πλασιο του Προγρµµατος «Ανπτυξη και Περιβλλον», το Ευρωπαϊκ
Ταµε ο Επενδ#σεων (ΕΤΑΕ) χορ γησε
εγγυ σεις !ψους 86 εκατοµµυρων σε
πιστωτικ ιδρ!µατα σε 8 χρες µλη της
νωσης. Στο πλασιο αυτο! του πιλοτικο! προγρµµατος, το οποο θεσπστηκε
κατπιν πρωτοβουλας του Ευρωπαϊκο!
Κοινοβουλου, το ΕΤΑΕ παρχει µερικ
εγγυητικ κλυψη, µε δικ του κνδυνο,
σε επενδυτικ χαρτοφυλκια µικροµεσαων επιχειρ σεων στον τοµα του
περιβλλοντος. Το ποσ που διατθεται
για το σκοπ απ τον κοινοτικ προϋπολογισµ (25 εκατοµµ!ρια) λαµβνει
υπψη τα ασφλιστρα που καταβλλουν
οι µικροµεσαες επιχειρ σεις. Συνολικ,
απ την ναρξ του, το εν λγω πργραµµα χει διευκολ!νει τις επενδ!σεις
περισστερων απ 4 750 ΜΜΕ στον
τοµα αυτ.

Στις υποψφιες προς νταξη χ7ρες,
τα δνεια για την προστασα του περιβλλοντος αν λθαν σε 484 εκατοµµ!ρια, στο 20% του συνλου των ατοµικν δανεων.
Η Τρπεζα χρηµατοδτησε ργα ανοικοδµησης µετ τις πληµµ!ρες που πληξαν την Πολωνα και την Ουγγαρα,
καθς και ργα αποχτευσης λυµτων
στην Πολωνα, στην Πργα και σε διφορες πλεις της Ουγγαρας και της
Σλοβενας.

Οι χρηµατοδοτ σεις της ΕΤΕπ στις
χρες αυτς, τις βοηθο!ν να συµµορφωθο!ν προς τις περιβαλλοντικς προδιαγραφς της νωσης. Ορισµνα ργα
συγχρηµατοδοτ θηκαν απ την Ευρωπαϊκ Επιτροπ µε κοινοτικς επιχορηγ σεις.
Στις χ7ρες της Ευρωµεσογειακς εταιρικς σχσης οι χρηµατοδοτ σεις
αν λθαν σε συνολικ !ψος 580 εκατοµµυρων και αφορο!σαν κατ το µεγαλ!τερο µρος τους ργα !δρευσης και

αποχτευσης στο Μαρκο, την Αλγερα,
την Τουρκα και την Τυνησα. Τα δνεια
της ΕΤΕπ για περιβαλλοντικ ργα µπορο!ν να χορηγο!νται µε επιδτηση επιτοκου κατ 3% χρηµατοδοτο!µενη
απ πρους του προϋπολογισµο! της
Ευρωπαϊκ ς νωσης. Το 2001 επιδοτ θηκαν κατ' αυτ τον τρπο δνεια
συνολικο! !ψους 60 εκατοµµυρων.

Nα περιβαλλοντικ δοµ στην ETEπ
`στερα απ µα περοδο αναλ!σεων και διαβουλε!σεων, η ETEπ aσπισε µα σειρ νων µτρων µε στχο να ενισχ!σει
την αξιολγηση των επενδυτικν σχεδων απ περιβαλλοντικ ποψη, στο πλασιο των χρηµατοδοτικν της
δραστηριοτ των. Tα aεσµικ µτρα που λαβε η Tρπεζα λαµβνουν υπψη την προτεραιτητα που δδεται στους
περιβαλλοντικο!ς στχους, καaς και την ποικιλα και πολυπλοκτητα των aεµτων που αφορο!ν την προστασα και
βελτωση του περιβλλοντος.
H ∆ιευa!νουσα Eπιτροπ της ETEπ, στηριζµενη στην εµπειρα παρµοιων µε την Tρπεζα χρηµατοπιστωτικν
οργανισµν και στην τεχνογνωσα της διας της Tρπεζας - που της επτρεψε στο παρελaν να επιτ!χει aετικ
αποτελσµατα στον τοµα του περιβλλοντος - ενκρινε τρα κ!ρια µτρα :

• τη δηµιουργα µας « Eπιτροπ ς καaοδ γησης υψηλο! επιπδου » για τα περιβαλλοντικ aµατα (ENVSC), η οποα
αποτελεται απ αντιπροσπους πολυριaµων ∆ιευa!νσεων της ETEπ και χει αποστολ να δνει κατευa!νσεις στα
ργανα λ ψης αποφσεων της Tρπεζας σχετικ µε τα βασικ, να aµατα πολιτικ ς που προκ!πτουν στον τοµα
του περιβλλοντος·
• τη διε!ρυνση των αρµοδιοτ των της « ∆ιε!aυνσης Eπενδυτικν Σχεδων » σον αφορ την περιβαλλοντικ αξιολγηση, συνοδευµενη απ µα προσπaεια διαρκο!ς ανπτυξης των µεaοδολογιν και βελτωσης της τεχνογνωσας
µσω της δηµιουργας µας εξειδικευµνης οµδας που χει αναλβει την ενσχυση της αξιολγησης των περιβαλλοντικν πτυχν των επενδυτικν σχεδων (ENVAG).
• τη δηµιουργα µας µονδας « Περιβλλον » (ENVU), επσης στους κλπους της « ∆ιε!aυνσης Eπενδυτικν Σχεδων »,
η οποα aα λειτουργε ως σηµεο αναφορς για την επεξεργασα και τη διδοση των περιβαλλοντικν πολιτικν και
διαδικασιν της Tρπεζας και aα εναι υπε!aυνη για την ενσχυση των σχσεων - υφιστµενων νων - µε τον ξω
κσµο σε aµατα περιβλλοντος.
Tα να αυτ µτρα aα ενισχ!σουν τη συµβολ της ETEπ στην προαγωγ της περιβαλλοντικ ς πολιτικ ς της νωσης και
στην αειφρο ανπτυξη, aα επιτρψουν να ληφaε µριµνα στε λες οι δραστηριτητες που χρηµατοδοτε η Tρπεζα
να εµφανζουν την καλ!τερη δυνατ σχση µεταξ! κστους και περιβαλλοντικν ωφελειν, και aα χρησιµε!σουν ως
βση για την παροχ προστιaµενης αξας απ την Tρπεζα στον τοµα του περιβλλοντος.
Χ7ρες υποψ φιες προς νταξη
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ΠPOΣTAΣIA TOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ

Προετοιµασα των χωρν που
εναι υποψ φιες προς νταξη
Απ το 1990, η ΕΤΕπ χει χορηγ σει συνολικ στις υπ νταξη χρες δνεια !ψους
16,8 δισεκατοµµυρων: 16,2 εκατοµµ!ρια στις χρες της Κεντρικ ς Ευρπης και 567 εκατοµµ!ρια στην Κ!προ και στη Μλτα (1). Την περοδο 1996-2000, το µσο ετ σιο !ψος
των δανεων αν λθε σε 21, δισεκατοµµ!ρια. Το 2001, η Τρπεζα, εξακολουθντας να προσανατολζει σηµαντικ ποσ προς επενδ!σεις που θα επιτρψουν στις υπ νταξη να
υιοθετ σουν τις πολιτικς και τις προδιαγραφς που ισχ!ουν στην Ευρωπαϊκ
νωση,
χορ γησε συνολικ 2,7 δισεκατοµµ!ρια, σε 12 υποψ φιες χρες.
1997-2001: 12 δισεκατοµµ#ρια

Οι χορηγ σεις της Τρπεζας εντσσονται στο πλασιο:

2001

2 659

2000

2 948

1999

2 373

1998

2 375

1997

1 544

• της χρηµατοδοτικ ς εντολ ς, η οποα συνδυζεται µε ειδικο!ς µηχανισµο!ς εγγυ σεων
συνδεδεµνων µε τον κοινοτικ προϋπολογισµ και η οποα επιτρπει στην Τρπεζα να
χορηγ σει χρηµατοδοτ σεις µχρι συνολικο! !ψους 8,68 δισεκατοµµυρων κατ την
περοδο 2000-2006<
• του τριετο!ς Προενταξιακο! Μηχανισµο! (2000-2003), ο οποος χει προικοδοτηθε µε
συνολικ ποσ 8,5 δισεκατοµµυρων. Ο µηχανισµς αυτς λειτουργε µε πρωτοβουλα
και µε κνδυνο της Τρπεζας και δεν καλ!πτεται απ κοινοτικ εγγ!ηση.
Στις δανειοδοτικς της πρξεις στις υποψ φιες χρες, η Τρπεζα εφαρµζει τη συν θη
πολιτικ της σον αφορ τους πιστωτικο!ς κινδ!νους.

Χ7ρες υποψφιες προς νταξη
Χορηγσεις κατ5 το 2001
(σε εκατοµ. ευρ)

Πολωνα
Ουγγαρα
Τσεχικ ∆ηµοκρατα
Σλοβενα
Βουλγαρα
Σλοβακικ ∆ηµοκρατα
Λιθουανα
Ρουµανα
Εσθονα
Λεττονα

1 144
483
390
223
130
79
55
40
35
5

Κεντρικ' Ευρπ'

2 584

Κ!προς
Μλτα

50
25

Μεσγειος

75

Υποψφιες χ7ρες *

2 659

* εκ των οποων 2 285 εκατοµµ!ρια
στο πλασιο του Προενταξιακο!
Μηχανισµο!

O O M I Λ O Σ E T E π TO 2 0 0 1

Βελτ ωση του περιβ5λλοντος

Παιδε α και υγε α

Για τις υποψ φιες χρες, η νταξ τους
στην νωση προϋποθτει τη συµµρφωσ
τους προς τις Κοινοτικς προδιαγραφς σε
θµατα περιβλλοντος.

Το 2001 χορηγ θηκαν τα πρτα δνεια,
συνολικο! !ψους 75 εκατοµµυρων, στους
τοµες αυτο!ς, για τον εκσυγχρονισµ υποδοµν υγεας και παιδεας στο Lodz της
Πολωνας και για τον εξοπλισµ ενς νου
νοσοκοµεου στη Λευκωσα.

Η Τρπεζα, για να τις βοηθ σει να το επιτ!χουν, χορ γησε το 2001 δνεια συνολικο!
!ψους 484 εκατοµµυρων σε ργα επεξεργασας δηµοτικν αποβλ των και λυµτων
στην Ουγγαρα, δκτυα διανοµ ς νερο! και
αποχτευσης στην Πολωνα (Szczecin και
Lodz), στην Τσεχικ ∆ηµοκρατα (Πργα)
και στη Σλοβενα.
Στην Ουγγαρα και στην Πολωνα χρηµατοδοτ θηκαν αντιπληµµυρικ ργα και επισκευς µετ απ πληµµ!ρες.

Αποτελεσµατικ στ ριξη των
µικροµεσα ων επιχειρ σεων
Οι ενισχ!σεις της ΕΤΕπ στο βιοµηχανικ
τοµα χορηγ θηκαν υπ µορφ ορων
πιστσεων προς τρπεζες εταρους, οι
οποες επαναχορηγο!ν τα κεφλαια σε
µικροµεσαες επιχειρ σεις (ΜΜΕ). Οι ΜΜΕ
εναι βασικς µοχλς ανπτυξης ενς δυναµικο! ιδιωτικο! τοµα, που δηµιουργε
θσεις απασχλησης, στις υποψ φιες χρες.

(1) Το 2001, η Τουρκα προστθηκε στον κατλογο των χωρν που εναι επιλξιµες για χρηµατοδοτ σεις µσω του
Προενταξιακο! Μηχανισµο! της Τρπεζας. Ωστσο, τα δνεια που υπεγρφησαν κατ τη διρκεια της οικονοµικ ς χρ σης (370 εκατοµµ!ρια), συνοµολογ θηκαν στο πλασιο της Ευρωµεσογειακ ς Εταιρικ ς Σχσης και του
Μηχανισµο! TERRA. Για το λγο αυτ, προκειµνου να υπρχει συνοχ στην παρουσαση, οι χρηµατοδοτ σεις
στην Τουρκα χουν ενταχθε στο κεφλαιο που αφορ τις χρες εταρους.
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Επιπλον, το Ευρωπαϊκ Ταµε ο Επενδ#σεων (ΕΤΑΕ) απκτησε συµµετοχς,
συνολικο! !ψους 65 εκατοµµυρων, σε
πντε εταιρεες κεφαλαου επιχειρηµατικν συµµετοχν, που καλ!πτουν λες
τις υποψ φιες χρες της Κεντρικ ς
Ευρπης. Πρκειται για τις Baltic
Investment Fund, Baltic SME Fund, Baring
Central Europe Fund, Raiffeisen central
and Eastern Europe Equity Fund και
Innova/3 L.P. Το ΕΤΑΕ διαδραµατζει διαρκς σηµαντικτερο ρλο σον αφορ
την ανδυση εταιρειν παροχ ς αναπτυξιακν κεφαλαων στην περιοχ .

µεταφορ7ν και τηλεπικοινωνι7ν

ουργα αυτοκινητοδρµων και µα γφυρα
πνω απ το ∆ο!ναβη.

Το 2001, η ΕΤΕπ προσανατλισε το 40%
των χορηγ σεν της προς τον τοµα των
µεταφορ7ν, προκειµνου να ανταποκριθε
στις σηµαντικς ανγκες των υποψ φιων
χωρν στον τοµα αυτ. Οι χρηµατοδοτ σεις αφορο!σαν την ενσχυση του δυναµικο! και την αποκατσταση του σιδηροδροµικο! δικτ!ου, την αποκατσταση
τµηµτων περιφερειακν οδν, τη δηµι-

Η !παρξη σ!γχρονης υποδοµ ς τηλεπικοινωνι7ν αποτελε προϋπθεση για την
οικονοµικ δραστηριτητα και η !παρξη
αποτελεσµατικν µσων επικοινωνας
εναι απαρατητη για την προσλκυση
νων ξνων επενδ!σεων. Για τη βελτωση των σταθερν και κινητν συνδσεων, χορηγ θηκαν συνολικ 423 εκατοµµ!ρια, σε 7 χρες.

∆ιαρκς υποστριξη στα δ κτυα

St. Petersburg
Helsinki
Tallinn
IX

Pskov
I

Moskva
IX

Ventspils

II

Riga
Klaipeda

Πρωτε#οντες 5ξονες µεταφορ7ν στις
υποψφιες χ7ρες της Κεντρικς Ευρ7πης,
ΕΤΕπ

VI

[ξονες προτεραιτητας

Berlin

Σιδηρδροµος

IX

IX

I

VI

II

IX

VI
II

VI

Dresden

VI

Kiyev

III

Λιµνας
Αερολιµνας

Minsk

Warszawa

Οδς
∆ιαχεριση εναριας κυκλοφορας

Vilnius

IX

I

για τους οπο ους χουν υπογραφε δ5νεια της

I

IX

Kaliningrad

III
IV

Nürnberg
VII

Praha
IV

Dona

u

VI

V

V

IX

Bratislava V
Wien IV
Budapest
Salzburg
Gyor

München

X

Ljubljana
Trieste
V

Venice

Koper V
Rijeka

Kishinev
Odessa

IV

V
V

IV

X

Zagreb

VII

IV

X

Bucuresti

Sarajevo

Belgrade

VII

Constanta

ea

nar

Du

Burgas

X
X

V

Sofia

VIII
IV

Skopje
VIII

Durrës Tiranë
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Istanbul

IV
X

X

Alexandroúpoli
Thessaloniki

XΩPEΣ YΠOΨHΦIEΣ ΠPOΣ ENTAΞH

Το µλλον της χρηµατοδοτικ ς πολιτικ ς στις υποψ φιες χρες
Στα επµενα τη, η δραστηριτητα της ΕΤΕπ στις χρες που εναι υποψ φιες προς νταξη
θα συνεχσει να εντατικοποιεται και να διαφοροποιεται, µε στχο την επιτυχα της διε!ρυνσης, επιβεβαινοντας τη βο!ληση της Τρπεζας να συµβλει στην υλοποηση των πολιτικν της Ευρωπαϊκ ς νωσης. 3πως υπογραµµζεται στο Επιχειρησιακ Πργραµµα, τα
δνεια που χορηγο!νται στις υποψ φιες χρες συµβλλουν στην περιφερειακ ανπτυξη,
στο πλασιο της διευρυµνης κοινοτικ ς προοπτικ ς. Πργµατι, εν θεωρηθο!ν ως ενιαο
σ!νολο οι χορηγ σεις της ΕΤΕπ κατ το 2001 στις υποψ φιες χρες και στις µειονεκτο!σες περιοχς της νωσης, τα ατοµικ. δ.νεια που χορ γησε η Τρπεζα για την ενσχυση
της οικονοµικ ς και κοινωνικ ς συνοχ ς αντιπροσωπε!ουν το 73% της δραστηριτητς
της. Οι χρηµατοδοτ σεις αυτς θα χορηγο!νται σε στεν συνεργασα µε την Επιτροπ .
• Στον τοµα των µεταφορ7ν, θα δοθε µφαση στην ισρροπη κατανοµ των χρηµατοδοτικν µσων µεταξ! σιδηροδροµικν και οδικν µεταφορν καθς και στη βελτωση
των αεροπορικν µεταφορν επιβατν και φορτων.
• Το περιβλλον θα εξακολουθ σει να απαιτε διαρκς περισστερες επενδ!σεις, καθς
οι χρες θα ευθυγραµµζονται µε τις απαιτ σεις των περιβαλλοντικν οδηγιν της
νωσης. Η επεξεργασα των λυµτων και των στερεν αποβλ των, τα αστικ µσα
µεταφορν και το αστικ περιβλλον, η αντικατσταση και ο εκσυγχρονισµς βιοµηχανικν εγκαταστσεων εναι τοµες στους οποους θα αποδοθε ιδιατερη προσοχ .
• Η συνεργασα µε τις τρπεζες θα ενισχυθε µσω των συνολικν δανεων της ΕΤΕπ,
προκειµνου να τονωθε το επιχειρηµατικ πνε!µα και να υποστηριχθε ο σηµαντικς
τοµας των µικροµεσαων επιχειρ σεων (ΜΜΕ). Το ΕΤΑΕ ξεκνησε επσης τις παρεµβσεις του υπρ του επιχειρηµατικο! κεφαλαου και η δρση του θα εντατικοποιηθε.
• Θα υποστηριχθε ευρ! φσµα βιοµηχανικ7ν επενδ!σεων, που θα καταστ σουν δυνατ
την αναδιρθρωση επιχειρ σεων και την εγκατσταση ξνων επενδυτν. τσι θα
ευνοηθε η δηµιουργα νων θσεων απασχλησης και θα αυξηθε η προστιθµενη αξα
των δη υπαρχουσν θσεων απασχλησης στην περιοχ .
• Στον τοµα της ενργειας, οι προσπθειες θα επικεντρωθο!ν στα δκτυα διανοµ ς και
στην αντικατσταση των πεπαλαιωµνων εγκαταστσεων καθς και στην ορθολογικ
χρ ση της ενργειας και την ασφλεια του εφοδιασµο!.
• Ιδιατερη προσοχ θα δοθε στους τοµες της παιδε ας και της υγε ας, καθς οι υφιστµενες εγκαταστσεις και ικαντητες δεν συνδουν καθλου µε τις απαιτ σεις της σ!γχρονης οικονοµας.
• Η Τρπεζα θα επιβεβαισει την υποστ ριξ της στα δκτυα τηλεπικοινωνι7ν που κνουν
χρ ση των τεχνολογιν των πληροφοριν και των επικοινωνιν και ευνοο!ν τη δηµιουργα µας οικονοµας βασιζµενης στη γνση.
Οι χρηµατοδοτ σεις στους προαναφερθντες τοµες θα υποστηριχθο!ν επσης απ την
«Πρωτοβουλα Καινοτοµα 2000», η οποα επεκτθηκε στις υποψ φιες προς νταξη χρες,
κατπιν αιτ µατος του Ευρωπαϊκο! Συµβουλου της Στοκχλµης (Μρτιος 2001).
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Συνεργασα µε τις χρες
εταρους
Η ΕΤΕπ στηρζει τις κοινοτικς πολιτικς παροχ ς αναπτυξιακ ς βο θειας και συµµετχει ενεργ στις πολιτικς συνεργασας που εφαρµζει η νωση µε 150 περπου
τρτες χρες. Η Τρπεζα δραστηριοποιεται, αφενς, στο πλασιο χρηµατοδοτικν
εντολν (1) που της αναθτει η νωση και οι οποες καλ!πτονται απ εξωτερικ
εγγ!ηση, και, αφετρου, στο πλασιο του επιπρσθετου χρηµατοδοτικο! µηχανισµο!
της ευρωµεσογειακ ς εταιρικ ς σχσης, τον οποο θσπισε η ΕΤΕπ !στερα απ το
Ευρωπαϊκ Συµβο!λιο της Νκαιας (∆εκµβριος 2000) και µσω του οποου προβλπεται η χορ γηση δανεων µχρι συνολικο! !ψους 1 δισεκατοµµυρου ως το 2007,
για τη χρηµατοδτηση διαπεριφερειακν ργων στους τοµες των µεταφορν, της
ενργειας και του περιβλλοντος.

Χ7ρες ετα ροι
1997-2001: 11 δισεκατοµµ#ρια
2001
2000
1999
1998
1997
1 000

2 000

Ευρωµεσογειακ Εταιρικ Σχση
Για την υποστ ριξη των στχων της
ευρωµεσογειακ ς εταιρικ ς σχσης, η
οποα αποσκοπε στη δηµιουργα µας
ζνης οικονοµικ ς σταθερτητας και
ευηµερας, η ΕΤΕπ χορ γησε το 2001
δνεια που αν λθαν στο χωρς προηγο!µενο !ψος του 1,4 δισεκατοµµυρ ου.
Οι χρηµατοδοτ σεις επικεντρθηκαν
στα ργα υποδοµ ς - διαχεριση υδτων,
µεταφορς, πολεοδοµικ ργα και ενργεια - τα οποα απορρφησαν συνολικ
1,1 δισεκατοµµ!ριο. Το υπλοιπο διατθηκε µσω συνολικν δανεων για τη
στ ριξη της ανπτυξης των ιδιωτικν
µικροµεσαων επιχειρ σεων.
Αξζει να σηµειωθε ιδιατερα να δνειο
που χορηγ θηκε στο πλασιο του µηχανισµο! TERRA για την ανοικοδµηση βιοµηχανικν εγκαταστσεων στις σεισµπληκτες περιοχς της Τουρκας.
Η ΕΤΕπ εναι η κυριτερη τραπεζικ
πηγ χρηµατοδοτ σεων για την αειφρο
ανπτυξη των χωρν αυτν. Ο γκος
των χορηγ σεων το 2001 καθς και το
ευρ! φσµα των τοµων που ενισχ!θηκαν και των µσων που χρησιµοποι θηκαν, επιβεβαινουν το ρλο της Τρπεζας ως σηµαντικο! παργοντα για την
οικονοµικ ανπτυξη των µεσογειακν
χωρν εταρων.

Η ΕΤΕπ συµµετχει ενεργ, στο

Μεσγειος

πλευρ της Επιτροπ ς, στις αναλ!-

ΑΚΕ

σεις που διεξγονται υπ την αιγδα

Ντια Αφρικ

της ισπανικ ς προεδρας για την

ΑΛΑ

αναζωογνηση της ευρωµεσογεια-

Βαλκνια

κ ς εταιρικ ς σχσης, που δροµολογ θηκε το 1995 στη Βαρκελνη.

Μεσογειακς χ7ρες
Χορηγσεις κατ5 το 2001
(σε εκατοµ. ευρ)

εκ των οποων
επιχειρηµατικ
Σ!νολο

Τουρκα
Τυνησα
Αλγερα
Αγυπτος
Μαρκο
Συρα
Περιφερειακ
δνειο
Μεσγειος

κεφλαια

370
225
225
180
280
115
6

6

1 401

6

(1) Βλ. πνακα G «Συµβσεις, χρηµατοδοτικ πρωτκολλα και αποφσεις που ισχ!ουν εναι υπ διαπραγµτευση την 28η Ιανουαρου 2002», ο οποος περιχεται στο CD-Rom που εσωκλεεται στο παρν
φυλλδιο, καθς και στην ιστοσελδα της ΕΤΕπ στο ∆ιαδκτυο: www.eib.org.
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3 000

Βαλκ5νια
Χορηγσεις κατ5 το 2001

Βαλκ5νια

(σε εκατοµ. ευρ)

Σ!νολο
Κροατα
Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα
της Γιουγκοσλαβας
Αλβανα
Βοσνα-Ερζεγοβνη

ΠΓ∆Μ
Βαλκνια

146
66
47
40
20
319

Η ΕΤΕπ, αφο! ενσχυσε κυρως τον τοµα
των µεταφορν, απ την ναρξη των δραστηριοτ των της στα Βαλκνια στο πλασιο
του Συµφνου Σταθερτητας, διε!ρυνε το
2001 το φσµα των παρεµβσεν της, µε
σκοπ να προσφρει µεγαλ!τερη υποστ ριξη στον ιδιωτικ τοµα. Η εξλιξη αυτ
οφελεται κυρως στο γεγονς τι χουν
αρχσει να εµφανζονται σηµεα σταθερτητας και οικονοµικ ς ανπτυξης στην
περιοχ , Ωστσο, η ΕΤΕπ θα εξακολουθ σει
να χρηµατοδοτε ργα υποδοµ ς, δεδοµνου τι χει κληθε να αναλβει αποφασιστικ ρλο στην εφαρµογ του δε!τερου
πακτου επειγντων ργων ανοικοδµησης,
τα οποα αντιπροσωπε!ουν επενδ!σεις
συνολικο! !ψους 2,4 δισεκατοµµυρων.
Το 2001, οι χρηµατοδοτ σεις της ΕΤΕπ στην
περιοχ αυξ θηκαν αισθητ, ανερχµενες
σε 319 εκατοµµ#ρια: 79% για ργα βασικ ς
υποδοµ ς, συµπεριλαµβανοµνων ενεργειακν επενδ!σεων, και 21% για τον ιδιωτικ
τοµα µσω συνολικν δανεων στην Κροατα και στην ΠΓ∆Μ.

ΑΚΕ-ΥΧΕ
Χορηγσεις κατ5 το 2001
(σε εκατοµ. ευρ)

εκ των οποων
επιχειρηµατικ
Σ!νολο κεφλαια
Αφρικ
436
Κεντρικ και
Ισηµεριν
144
Μεσηµβριν και
Ινδικς Ωκεανς 139
Ανατολικ
85
∆υτικ
66
Περιφερειακ
δνειο - Αφρικ
2
Καραϊβικ
73
Σ!νολο χωρν
ΑΚΕ
8
ΥΧΕ
3

278

ΑΚΕ-ΥΧΕ

332

520

56
69
85
66
2
43
8
3
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Η Τρπεζα χορ γησε το πρτο της δνειο
στην Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα της Γιουγκοσλαβας.
Αφρικ, Καραϊβικ, Ειρηνικς και ΥΧΕ
Η ΕΤΕπ συµβλλει στη χρηµατοδτηση της
ανπτυξης στα κρτη ΑΚΕ και στις ΥΧΕ, στο
πλασιο των αναπτυξιακν πολιτικν της
Ευρωπαϊκ ς νωσης. Η να Σ!µβαση της
Κοτονο!, ταν τεθε σε ισχ!, θα περιλαµβνει
το µεγαλ!τερο χρηµατοδοτικ πακτο που
χει προβλεφθε ως σ µερα για τις χρες
αυτς: 1,7 δισεκατοµµ!ριο απ τους ιδους
πρους της Τρπεζας και 2,2 δισεκατοµµ!ρια
κατ τα ερχµενα 5 τη στο πλασιο του νου
επενδυτικο! µσου, του οποου η διαχεριση
ανατθεται απ τη Σ!µβαση στην ΕΤΕπ. Η Τρπεζα προετοιµζει δραστ ρια την εφαρµογ
του νου αυτο! µσου, στο πλασιο του
οποου θα χρησιµοποιηθο!ν διφορα µσα
καταµερισµο! των κινδ!νων.
Το 2001, η Τρπεζα δραστηριοποι θηκε σε
21 χρες και υποστ ριξε επσης πντε επενδυτικ σχδια περιφερειακ ς κλµακας. Οι
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χορηγ σεις αν λθαν συνολικ σε 520 εκατοµµ#ρια, εκ των οποων 322 εκατοµµ!ρια αφορο!σαν επιχειρηµατικ κεφλαια.
Μεταξ! των σηµαντικτερων ργων που χρηµατοδοτ θηκαν, περιλαµβνονται η τοποθτηση ενς πετρελαιαγωγο! µεταξ! Τσαντ και
Καµερο!ν, µρος ενς ευρ!τερου ργου, το
οποο χει ως στχο την αξιοποηση των
πετρελαϊκν πρων της περιοχ ς και πρκειται να χει σηµαντικ αντκτυπο στο ΑΕΠ των
περιοχν που αφορ.
Ντια Αφρικ
∆νεια συνολικο! !ψους 150 εκατοµµυρ ων
χορηγ θηκαν για τη χρηµατοδτηση µικρν
ργων υποδοµ ς και µικροµεσαων επιχειρ σεων καθς και για τον οδικ ξονα µε διδια Ν4, ο οποος αποτελε σηµαντικ τµ µα
του δικτ!ου που εξυπηρετε τα περχωρα
της Πραιτρια.
Χ7ρες της Ασ ας και της Λατινικς Αµερικς
Τα δνεια που χορηγ θηκαν το 2001
(543 εκατοµµ#ρια) αφορο!σαν τσο τη Λατινικ Αµερικ (365 εκατοµµ!ρια) σο και την
Ασα (178 εκατοµµ!ρια).
Κ!ρια προτεραιτητα παραµνει η ενσχυση
της διεθνο!ς παρουσας των ευρωπαϊκν
επιχειρ σεων και τραπεζν, µσω της υποστ ριξης των θυγατρικν τους και των κοινν επιχειρ σεων στις οποες συµµετχουν.
Περισστερα απ τα 90% των δανεων χορηγ θηκαν για το σκοπ αυτ.

Ασ α και Λατινικ Αµερικ
Χορηγσεις κατ5 το 2000
(σε εκατοµ. ευρ)

Λατινικ Αµερικ
Βραζιλα
Αργεντιν
Παναµς
Μεξικ
Ασα
Φιλιππνες
Κνα
Ινδονησα

365
171
124
54
16
178
93
56
28

Ασ α, Λατινικ Αµερικ

543

Συνδριο ΕΤΕπ: Συνεργασα στη Μεσγειο
Το βδοµο Συνδριο της ΕΤΕπ (1) συγκντρωσε στις 25 και 26 Οκτωβρου 2001, στο
Σορντο, περπου 400 ειδικο!ς, στελχη κυβερν σεων και πολιτικο!ς καθς και παργοντες της διοκησης, της βιοµηχανας και του τραπεζικο! τοµα, απ τις χρες της
νωσης και των µεσογειακν εταρων. Οι σ!νεδροι εξτασαν τα αποτελσµατα της διαδικασας της Βαρκελνης και µελτησαν τους παργοντες επιτυχας αποτυχας της
οικονοµικ ς ανπτυξης της περιοχ ς.

M. Solbes Mira,
Eυρωπαος Eπτροπος

Στην εναρκτ ρια οµιλα του, ο κ. Philippe Maystadt, Πρεδρος της ΕΤΕπ, ζ τησε την εκ
νου ενσχυση της ευρωµεσογειακ ς συνεργασας, µε στχο τη διασφλιση της σταθερτητας και της ανπτυξης της περιοχ ς. Υπογρµµισε επσης τι τα τελευταα τη η
οικονοµικ ανπτυξη µεταξ! των κρατν της περιοχ ς της Μεσογεου εµφνισε µεγλες διαφορς.
Ολοκληρνοντας τις συζητ σεις, ο κ. Francis Mayer, Αντιπρεδρος της ΕΤΕπ αρµδιος
µεταξ! λλων για τις χορηγ σεις της Τρπεζας στους µεσογειακο!ς εταρους, συνψισε τις εργασες του συνεδρου λγοντας τα εξ ς: «Οι µεσογειακς χρες που επιθυµο!ν να ωφεληθο!ν απ τις αυξηµνες ευκαιρες που δηµιουργε η θσπιση ζνης
ελε!θερων συναλλαγν µε την νωση, η οποα αναµνεται να τεθε σε ισχ! το 2010,
πρπει να εντενουν τις προσπθεις τους για τον εκσυγχρονισµ των οικονοµιν τους
και την πραγµατοποηση των αναγκαων διαρθρωτικν µεταρρυθµσεων µε στχο την
οικονοµικ ανπτυξη και την προσλκυση των ξνων επενδ!σεων. Η Ευρωπαϊκ
νωση
εναι πρθυµη να υποστηρξει τη διαδικασα αυτ . Οι εν λγω προσπθειες θα δσουν
να θηση στη διαδικασα της Βαρκελνης και θα παρσχουν επσης τη δυναττητα
στην περιοχ να ωφεληθε απ τις συνπειες της νας διε!ρυνσης της νωσης. Η αειφρος ανπτυξη της περιοχ ς µπορε να επιτευχθε µνο µε την ολονα στεντερη
συνεργασα µεταξ! του συνλου των χωρν και των οικονοµικν παραγντων. Εναι
απαρατητη η ενσχυση της “συνεργασας Ντου-Ντου“ στην περιοχ ».
Σηµαντικ υπ ρξε η εκπροσπηση των µεσογειακν εταρων µεταξ! των οµιλητν του
συνεδρου, µε την παρουσα του κ. Dervis, Υπουργο! Οικονοµικν (Τουρκα), του
κ. El-Dersh, Υπουργο! Προγραµµατισµο! και ∆ιεθνο!ς συνεργασας (Αγυπτος), του
κ. Merdassi, Υπουργο! ∆ιεθνο!ς συνεργασας και Ξνων επενδ!σεων (Τυνησα), του
κ. Oualalou, Υπουργο! Οικονοµικν, Οικονοµας, Ιδιωτικοποι σεων και Τουρισµο!
(Μαρκο), του κ. Lahlimi, Υπουργο! Κοινωνικ ς οικονοµας, Μικροµεσαων επιχειρ σεων
και Βιοτεχνιν, αρµδιου για τις γενικς υποθσεις της κυβρνησης (Μαρκο), του
κ. Benjelloun, Γενικο! Γραµµατα της Banque marocaine du commerce extérieur
(Μαρκο), του κ. Canevi, Προδρου της Turk Ekonomi Bankasi (Τουρκα), και του κ.
Abdelkefi, Προδρου της Tuninvest Finance Group (Τυνησα).

M. Laurent Fabius,
Yπουργς E<νικ'ς
Oικονοµας και Oικονοµικν

Λρδος Rothschild, Πρεδρος
της Rothschild capital Ltd

M. Miquel Nadal Segalá,
Aναπληρωτ'ς Yπουργς
Eξωτερικν

M. Henri Proglio, Πρεδρος
της Eκτελεστικ'ς Eπιτροπ'ς
της Vivendi Environnement

Προσκεκληµνος οµιλητ ς στο φρουµ της ΕΤΕπ 2001 ταν ο κ. Pedrag Matvejeviã,
συγγραφας και καθηγητ ς στο Πανεπιστ µιο Sapienza της Ρµης. Στο συγγραφικ
ργο του περιλαµβνεται το «Mediterranean – a cultural landscape», το οποο αφορ
τις χρες της λεκνης της Μεσογεου.

(1) Περισστερες πληροφορες σχετικ µε το Συνδριο ΕΤΕπ περιχονται στο δελτο της ΕΤΕπ
EIB-Information, αριθ. 109, καθς και στο ∆ιαδκτυο (www.eib.org).

M. Vito Tanzi,
Yφυπουργς Oικονοµικν
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Ο 3µιλος ΕΤΕπ στην υπηρεσα
των µικροµεσαων επιχειρ σεων
Οι µικροµεσαες επιχειρ σεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπε!ουν περισστερο απ 98% του συνλου
των ιδιωτικν επιχειρ σεων στην Ευρπη και συµβλλουν σηµαντικ στη δηµιουργα
θσεων απασχλησης. Στη διρκεια των δκα τελευταων ετν, ο αριθµς των θσεων
απασχλησης που δηµιο!ργησαν αντιστθµισε τις απλειες θσεων απασχλησης που
προκλ θηκαν απ µτρα εξορθολογισµο! στο πλασιο βιοµηχανικν προγραµµτων µεγλης κλµακας. Εν το!τοις, οι ΜΜΕ εξακολουθο!ν να υποφρουν απ λλειψη χρηµατοδοτ σεων προσαρµοσµνων στις ανγκες τους, απ ποψη τσο µεγθους σο και διρκειας.
Ο 3µιλος ΕΤΕπ εναι σε θση να παρχει τσο παραδοσιακς, µεσοπρθεσµες και µακροπρθεσµες χρηµατοδοτ σεις, µσω των κλασικν συνολικν δανεων, σο και δια κεφλαια, µσω χρηµατοδοτ σεων µε επιχειρηµατικ κεφλαια. Τρα διαφορετικ µσα παρχουν τη δυναττητα στον 3µιλο ΕΤΕπ να ανταποκρνεται στις ανγκες χρηµατοδτησης
των ΜΜΕ:
• τα συνολικ δνεια της ΕΤΕπ<
• το χαρτοφυλκιο εγγυ σεων του ΕΤΑΕ υπρ των ΜΜΕ<
• οι πρξεις επιχειρηµατικο! κεφαλαου του ΕΤΑΕ.
Συνολικ, απ λες τις ανωτρω δραστηριτητες ωφελο!νται περπου 100 000 ΜΜΕ στην
Ευρωπαϊκ
νωση και τις υποψ φιες χρες.

Τα συνολικ δνεια της ΕΤΕπ
Η χρηµατοδτηση των ΜΜΕ εναι µα δραστηριτητα που ασκεται σε τοπικ εππεδο.
Για το λγο αυτ, η Τρπεζα στηρζεται σε
να αποκεντρωµνο δκτυο χρηµατοδοτικν εταρων, µε τη διαµεσολβηση των
οποων υποστηρζει επενδυτικ σχδια
περιορισµνης κλµακας.
Το 2001, η ΕΤΕπ χορ γησε συνολικ δνεια
!ψους 10,5 δισεκατοµµυρων σε χρες της
Ευρωπαϊκ ς

νωσης, εκ των οποων τα µισ

περπου αφορο!σαν επενδ!σεις ΜΜΕ.
Μσω των δανεων αυτν, !ψους 5,2 δισεκατοµµυρων, θα ενισχυθο!ν περπου 24 000
επιχειρ σεις.
Το µσο !ψος των χρηµατοδοτ σεων, οι
οποες εναι πολ! καλ προσαρµοσµνες
στις ανγκες των επιχειρ σεων, ανρχεται
σε περπου 215 000 ευρ. Τα δ!ο τρτα των
χρηµατοδοτο!µενων MME εναι επιχειρ σεις που απασχολο!ν λιγτερους απ 100
υπαλλ λους.
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Προκειµνου να διευρ!νει περαιτρω το
πεδο δρσης της, η ΕΤΕπ διαφοροποιε και
εξειδικε!ει το φσµα των τραπεζικν εταρων της, προωθντας κυρως τη χρηµατοδτηση ΜΜΕ απ τρπεζες εταρους µε
ντονη παρουσα σε περιοχς περιφερειακ ς ανπτυξης.

Επιχειρηµατικ κεφλαια
Τον Ιανουριο του 2001, η ΕΤΕπ µεταββασε
στο ΕΤΑΕ τη δραστηριτητα απκτησης
συµµετοχν στο κεφλαιο επιχειρ σεων,
καθιστντας το ΕΤΑΕ το χρηµατοπιστωτικ
δρυµα της Ευρωπαϊκ ς νωσης που ειδικε!εται στο επιχειρηµατικ κεφλαιο και
στην παροχ εγγυ σεων υπρ των ΜΜΕ.
Το 2001, το ΕΤΑΕ διεν ργησε 57 πρξεις
συνολικο! !ψους 800 εκατοµµυρων ευρ,
σε 15 χρες µλη και σε 5 υποψ φιες
χρες, καθιστµενο τσι µεζων παργοντας στην ευρωπαϊκ αγορ του επιχειρηµατικο! κεφαλαου, και ιδως στον τοµα
του κεφαλαου εκκνησης, τµ µα της αγορς

στο οποο επικεντρνεται η δραστηριτητ του.
Το µεγαλ!τερο µρος των πρων του
ΕΤΑΕ προρχεται απ την ΕΤΕπ, στο
πλασιο της «Πρωτοβουλας Καινοτοµα
2000». Συµπληρωµατικ κονδ!λια τθενται στη διθεσ του απ την Επιτροπ ,
στο πλασιο του πολυετο!ς προγρµµατος για τις επιχειρ σεις (ΠΠΕ)
(2001/2005) για τη χρηµατοδτηση αρχικο! κεφαλαου («seed-capital») και
φυτωρων επιχειρ σεων. Αξζει να υπογραµµιστε ο συµπληρωµατικς χαρακτ ρας των δραστηριοτ των της Επιτροπ ς και της ΕΤΕπ, οι οποες αφορο!ν
διαδοχικο!ς κ!κλους του επιχειρηµατικο! κεφαλαου (αρχικ κεφλαιο και
κεφλαιο εκκνησης).
Η επενδυτικ στρατηγικ του ΕΤΑΕ αναπτ!σσεται γ!ρω απ 3 ξονες:
• υποστ ριξη της ευρωπαϊκ ς υψηλ ς
τεχνολογας<
• ανπτυξη δραστ ριων εταιρειν
κεφαλαου επιχειρηµατικν συµµετοχν στις ντιες περιοχς της Ευρπης (Ισπανα, ντια Ιταλα, Πορτογαλα
και Ελλδα) καθς και στις υποψ φιες χρες, που η αγορ εναι λιγτερο ανεπτυγµνη<
• ανπτυξη εταιρειν κεφαλαου επιχειρηµατικν συµµετοχν που λειτουργο!ν σε «πανευρωπαϊκ» εππεδο, µε

στχο

να

αποκτ σουν

κρσιµη µζα ανλογη εκενης των
µεγλων

αµερικανικν

εταιρειν

αυτο! του .εδους.
Την 1η Ιανουαρου 2002, το ΕΤΑΕ διαχειριζταν να χαρτοφυλκιο 153 εταιρειν, που αντιπροσπευαν 2 δισεκατοµµ!ρια ευρ.

Οι εγγυσεις υπρ των ΜΜΕ
Η παροχ εγγυ σεων για χαρτοφυλκια
τραπεζικν δανεων υπρ των ΜΜΕ αποτελε το δε!τερο πυλνα της δραστηριτητας του ΕΤΑΕ: αφορ πρξεις ενσχυσης της πιστοληπτικ ς ικαντητας,
αντασφλισης και αντεγγ!ησης και στηρζεται σε να δκτυο 86 ενδιµεσων
χρηµατοδοτικν φορων. Το 2001, το
ΕΤΑΕ υπγραψε 39 νες πρξεις εγγ!ησης χαρτοφυλακων ΜΜΕ, συνολικο!
!ψους 958 εκατοµµυρων ευρ.
Η πλειοντητα των πρξεων αυτν (64%
του χαρτοφυλακου) υπογρφηκε στο
πλασιο του Μηχανισµο! ΜΜΕ, ο οποος
χρηµατοδοτεται απ πρους του κοινοτικο! προϋπολογισµο!. Στο πλασιο του
πολυετο!ς Προγρµµατος για τις επιχειρ σεις 2001/2005, ο εν λγω µηχανισµς
επεκτθηκε πρσφατα στην παροχ
εγγυ σεων για µικροπιστσεις, για την
απκτηση συµµετοχν και για επενδ!σεις ΜΜΕ στον τοµα των τεχνολογιν
των πληροφοριν.
Το ΕΤΑΕ διαχειρζεται επσης το πργραµµα «Ανπτυξη και περιβλλον»
(20% του χαρτοφυλακου), το οποο επιτρπει την παροχ εγγυ σεων για επενδ!σεις ΜΜΕ στους τοµες της προστασας του περιβλλοντος και των
οικολογικν επιχειρ σεων.
Τλος, σηµαντικ αναπτ!χθηκαν οι πρξεις εγγυοδοσας που διενεργε το ΕΤΑΕ
απ διους πρους του: αυτς οι πρξεις
του ΕΤΑΕ χουν ιδιατερα σηµαντικ
πολλαπλασιαστικ αποτλεσµα και συνιστο!ν ενδιαφρουσα περπτωση βελτιστοποησης της χρ σης των πρων.
Το σ!νολο των δεσµε!σεων που χει
αναλβει το ΕΤΑΕ σε ρους εγγυ σεων
υπερβανει τα 3,3 δισεκατοµµ!ρια ευρ.
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Χρηµατοδτηση των
διευρωπαϊκν δικτ!ων
Η δηµιουργα αποτελεσµατικν δικτ!ων µεταφορν, τηλεπικοινωνιν και µεταφορς ενργειας αποτελε βασικ προϋπθεση για την οικονοµικ ενοποηση της Ευρωπαϊκ ς νωσης
και την προετοιµασα της διε!ρυνσ ς της. Απ το 1993, στη συνχεια των εργασιν της
Οµδας Christophersen, και !στερα απ τον εντοπισµ των διευρωπαϊκν δικτ!ων (∆Ε∆)
προτεραιτητας απ το Ευρωπαϊκ Συµβο!λιο του σσεν (∆εκµβριος 1994), η ΕΤΕπ χει
αυξ σει σταθερ τις δραστηριτητς υπρ των ∆Ε∆.

Η ΕΤΕπ χει µχρι
στιγµ'ς αναλβει
δεσµεσεις
χρηµατοδοτ σεων
συνολικο ψους
17 δισεκατοµµυρων για
11 απ τα 14 ∆Ε∆ προτεραιτητας στον τοµα
των µεταφορν και

Η ΕΤΕπ εναι η κυριτερη πηγ τραπεζικ7ν χρηµατοδοτσεων για τα µεγλα αυτ δκτυα.
Εναι σε θση, χι µνο να κινητοποιε µε τους καλ!τερους ρους τα σηµαντικ κεφλαια που
απαιτο!νται για την υλοποηση τους, αλλ και να προσφρει χρηµατοδοτ σεις των οποων η
διρκεια και οι ροι ανταποκρνονται στις ανγκες των ργων, και να προσελκ!ει επσης
λλες πηγς χρηµατοδτησης. Αυτ φανεται, µεταξ! λλων, απ τον αυξανµενο αριθµ
ργων που υποστηρζει η ΕΤΕπ στο πλασιο συµπρξεων µεταξ# του δηµσιου και του ιδιωτικο# τοµα, οι οποες επιτρπουν το συνδυασµ των πλεονεκτηµτων καθενς απ τους δ!ο
τοµες για την υλοποηση αυτν των ργων υποδοµ ς. χοντας χρηµατοδοτ σει σηµαντικ
αριθµ ττοιων ργων στο εσωτερικ της Ευρωπαϊκ ς νωσης, η Τρπεζα επεξτεινε το 2001
αυτ τη µορφ εταιρικ ς σχσης στις υποψ φιες προς νταξη χρες.
Το 2000, η ΕΤΕπ δηµιο!ργησε να Μηχανισµ ∆ιαρθρωµνης Χρηµατοδτησης (Μ∆Χ), µσω
του οποου εναι σε θση να προσφρει ευρ! φσµα χρηµατοδοτικν προϊντων. Στχος
της εναι να προσφρει προστιθµενη αξα σε ργα προτεραιτητας, συµπληρνοντας το
ρλο των εµπορικν τραπεζν και των κεφαλαιαγορν.

7 απ τα 10 ∆Ε∆
προτεραιτητας στον
ενεργειακ τοµα

6,1 δισεκατοµµ#ρια στο εσωτερικ της

1 δισεκατοµµ#ριο στις υποψφιες προς

6νωσης

νταξη χ7ρες

Το 2001, οι χορηγ σεις της ΕΤΕπ για ∆Ε∆ στο

Στις υποψφιες χ7ρες, που υπρχουν

εσωτερικ της

νωσης παρµειναν σε σηµα-

σηµαντικς ανγκες ανπτυξης και αποκα-

ντικ !ψος: 5,1 δισεκατοµµ!ρια για δκτυα

τστασης της υποδοµ ς, οι χρηµατοδοτ -

µεταφορν και 1 δισεκατοµµ!ριο για τις

σεις για ∆Ε∆ µεταφορν και τηλεπικοινω-

τηλεπικοινωνες.

νιν αν λθαν σε 1 δισεκατοµµ#ριο, και

Τα κ!ρια ργα που χρηµατοδοτ θηκαν στον
τοµα των µεταφορ7ν ταν:
• η κατασκευ

σιδηροδροµικν γραµµν

υψηλ ς ταχτητας στη Γαλλα, την Ιταλα
και τις Κτω Χρες<
• βελτισεις δικτων δρµων και αυτοκινητοδρµων σε 8 χρες<
• η ενσχυση της υποδοµ ς αερολιµνων
στη Γερµανα, την Ισπανα, το Ηνωµνο
Βασλειο, την Ιρλανδα και την Πορτογαλα<
• η επκταση και ο εκσυγχρονισµς λιµενι-

κν υποδοµν.

O O M I Λ O Σ E T E π TO 2 0 0 1
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αφορο!σαν σιδηροδροµικο!ς και οδικο!ς
ξονες προτεραιτητας και δκτυα τηλεπικοινωνιν και κινητ ς τηλεφωνας.

Η ΕΤΕπ συµβλλει στην αναζωογνηση των
σιδηροδροµικν µεταφορν
3πως εχε ανακοινσει στη να Λευκ Ββλο για τις µεταφορς, η οποα εγκρθηκε στις
12 Σεπτεµβρου 2001, η Ευρωπαϊκ Επιτροπ πρτεινε τον Ιανουριο του 2002 µα να
δσµη µτρων µε στχο την αναζωογνηση των σιδηροδροµικν µεταφορν. Η ΕΤΕπ χρηµατοδοτε τις σιδηροδροµικς µεταφορς εδ και πολλ τη. Την τελευταα πενταετα,
χορ γησε δνεια !ψους 12,3 δισεκατοµµυρων υπρ των σιδηροδρµων (12,6 δισεκατοµµ!ρια για αυτοκινητοδρµους). 3σον αφορ ειδικτερα τα τρνα µεγλης ταχ!τητας, η
ΕΤΕπ χορ γησε χρηµατοδοτ σεις συνολικο! !ψους νω των 7 δισεκατοµµυρων για το
γαλλικ, το βελγικ, το ισπανικ, το ιταλικ και το βρετανικ δκτυο.
Το 2001, η ΕΤΕπ υποστ ριξε δ!ο ργα µεγλης σπουδαιτητας, τα οποα περιλαµβνονται
µεταξ! των δεκατεσσρων ργων προτεραιτητας: το TGV Est-Europe στη Γαλλα και το
ργο HSL Zuid στις Κτω Χρες.
Το TGV Est-Europe, που θα συνδει τη Γαλλα µε το Λουξεµβο!ργο και τη Γερµανα, αποτελε σηµαντικ τµ µα του µελλοντικο! ευρωπαϊκο! σιδηροδροµικο! δικτ!ου µεγλης ταχ!τητας. Με συνολικ µ κος 405 χιλιοµτρων, το δκτυο θα εννει το Metz µε το Παρσι σε
1 ρα και 30 λεπτ, το Στρασβο!ργο µε το Παρσι σε 2 ρες και 20 λεπτ και τη Φρανκφο!ρτη µε το Παρσι σε 3 ρες και 45 λεπτ. Θα ενισχ!σει την ελκυστικτητα των σιδηροδρµων για τους ταξιδιτες που µετακινο!νται σε µεγλες αποστσεις, µεινοντας τη
διρκεια και βελτινοντας την νεση των µετακιν σεων σε µεγλο µρος της Γαλλας και
σε ορισµνες περιοχς της Γερµανας, καθς και στο Λουξεµβο!ργο. Οι προκαταρκτικς
εργασες ξεκνησαν στις αρχς του 2001 και το ργο προβλπεται να τεθε σε λειτουργα
το 2006.
Το 2001 χορηγ θηκαν 510 εκατοµµ!ρια στο Réseau Ferré de France και στις περιφρειες
Καµπανα-Αρδννες, Αλσατα και Λορρανη.
Το ργο HSL Zuid (στις Κτω Χρες) αποτελε το τελικ στδιο της δηµιουργας του ευρ!τατου σιδηροδροµικο! δικτ!ου µεγλης ταχ!τητας PKBAL (Παρσι – Κολωνα – Βρυξλλες
– [µστερνταµ – Λονδνο). Αφορ την κατασκευ µας σιδηροδροµικ ς γραµµ ς µεγλης
ταχ!τητας που θα εννει το [µστερνταµ, στις Κτω Χρες, µε τα βελγικ σ!νορα της
χρας, µσω του Ρτερνταµ.
Η γραµµ HSL Zuid, µ κους 80 χιλιοµτρων, η οποα προβλπεται να τεθε σε λειτουργα το
2006, θα προσφρει στους επιβτες εξοικονµηση χρνου και αυξηµνη αξιοπιστα. Το
[µστερνταµ θα απχει πλον 3 περπου ρες απ το Παρσι, εν το Λονδνο 3 ρες και
40 λεπτ. Με τον τρπο αυτ θα ενισχυθε η συνολικ ελκυστικτητα της χρ σης των
σιδηροδροµικν µεταφορν σε ναν ευρωπαϊκ ξονα κεφαλαιδους σηµασας.
Το ργο HSL Zuid θα µενει στην ιστορα των Κτω Χωρν, χι µνο επειδ θα εναι συννυµο µας υπηρεσας καλ!τερης ποιτητας για τους ταξιδιτες, αλλ και επειδ θα αποτελσει την πρτη σ!µπραξη µεταξ! του δηµοσου και του ιδιωτικο! τοµα που θα λβει
χρηµατοδτηση βσει ργου στη χρα αυτ . Η ΕΤΕπ συνβαλε ενεργ, σε συνεργασα µε
οµδα διεθνν τραπεζν, στη οργνωση της χρηµατοδτησης, !ψους 1,2 δισεκατοµµυρων ευρ, που απαιτετο για αυτ το ργο σιδηροδροµικ ς υποδοµ ς. Το 2001 η ΕΤΕπ
χορ γησε για το ργο να δνειο !ψους 400 εκατοµµυρων.
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Επενδ!σεις για το ανθρπινο κεφλαιο
Η προαγωγ του ανθρπινου κεφαλαου - παιδεα, υγεα - αποτελε ουσιδη συνιστσα
της οικονοµικ ς και κοινωνικ ς ανπτυξης.
Αυτ υπενθυµζεται, λλωστε, και στα συµπερσµατα του Ευρωπαϊκο! Συµβουλου της Λισσαβνας (Μρτιος 2000): «Οι ανθρπινοι προι εναι το κ!ριο πλεονκτηµα της Ευρπης
και θα πρπει να βρσκονται στο κντρο των πολιτικν της νωσης».
Η ΕΤΕπ, επιθυµντας να επιτρψει και στις υπ νταξη χρες να βελτισουν τα συστ µατα υγεας και παιδεας τους, επκτεινε τις χρηµατοδοτ σεις της για τους τοµες αυτο!ς
στις 12 υποψ φιες χρες. Τα πρτα δνεια υπεγρφησαν το 2001 στη Λευκωσα (Κ!προς)
και στο Lodz (Πολωνα).
Το 2001, οι χορηγ σεις στον τοµα της υγεας και της παιδεας αυξ θηκαν σηµαντικ,
ανερχµενες σε 2,1 δισεκατοµµ!ρια ναντι 1,2 δισεκατοµµυρου το 2000.
Ανθρ7πινο κεφ5λαιο
Ατοµικ5 δ5νεια
1997-2001: 5 δισεκατοµµ#ρια

1,4 δισεκατοµµ#ριο για την παιδε α

700 εκατοµµ#ρια για την υγε α

Στον τοµα αυτ, χορηγ θηκαν χρηµατοδο-

Οι χρηµατοδοτ σεις στον τοµα της υγεας

τ σεις για την υποστ ριξη ευρος φσµα-

αφορο!σαν µεταξ! λλων:

2001

τος ργων υποδοµ ς, και ειδικτερα για:

2000

• τον εκσυγχρονισµ ιδρυµτων τριτοβθ-

ταστσεων στην Κ!προ και την Πολωνα

µιας εκπαδευσης στην ανατολικ Γερµα-

( ταν τα πρτα δνεια που χορ γησε η

να και πρωτοβθµιας εκπαδευσης στην

Τρπεζα εκτς Ευρωπαϊκ ς

1999

• τον εκσυγχρονισµ νοσοκοµειακν εγκα-

Ελλδα<

1998
1997

• ργα µεγλης κλµακας στο νοσοκοµει-

• την ανακανιση σχολεων και την προµ 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Παιδεα
Υγεα

θεια µσων της τεχνολογας των πληροφοριν και των επικοινωνιν στην Αγγλα
και τη Σκωτα, στο πλασιο συµφωνιν
σ!µπραξης µεταξ! του δηµσιου και του
ιδιωτικο! τοµα<
τοµα

της

πληροφορικ ς

και

δικτ!ων ανταλλαγ ς δεδοµνων στην
Ελλδα<

• την υλοποηση στο Ηνωµνο Βασλειο
ενς ργου που αφορο!σε την αναδιρθρωση ενς νοσοκοµεου και τον εξοπλισµο! του σε τεχνολογες των πληροφοµεταξ! του δηµσιου και του ιδιωτικο!
τοµα<
• την ανγερση ενς νου νοσοκοµεου σε
ενισχυµενη περιοχ

της Ισπανας και

• την υλοποηση διαφρων ργων στην

τον εκσυγχρονισµ των υποδοµν παρο-

Αυστρα, τη ∆ανα και τη Φινλανδα (εγκα-

χ ς υγειονοµικν υπηρεσιν στο ανατο-

τσταση σ!γχρονων εκπαιδευτικν υπο-

λικ τµ µα της Γερµανας.

δοµν, πως π.χ. βιβλιοθηκν, εργαστηρων κ.λπ.)
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ακ τοµα στην [νω και Κτω Αυστρα<

ριν στο πλασιο συµφωνας σ!µπραξης

• τη δηµιουργα εργαστηρων ρευνας
στον

νωσης)<
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Απ το 1997 χουν χορηγηθε 8 δισεκατοµµ!ρια για
το ανθρπινο κεφλαιο
Απ το 1997, η Τρπεζα χει χορηγ σει δνεια !ψους νω των 5 δισεκατοµµυρων για την υποστ ριξη επενδ!σεων στους τοµες της υγεας και της παιδεας. Eπιπλον, περπου 3 δισεκατοµµ!ρια
χορηγ θηκαν στους διους τοµες, µσω συνολικν δανεων, για υποδοµς µικρτερης κλµακας.
Σχεδν 90% των ργων που χρηµατοδοτ θηκαν αφορο!ν ενισχυµενες περιοχς. Πολλ απ τα
ργα παρχουν τη δυναττητα στα σχολεα, τα πανεπιστ µια και τα νοσοκοµειακ ιδρ!µατα να απολα!σουν τα πλεονεκτ µατα των πιο προηγµνων τεχνολογιν πληροφρησης και επικοινωνιν.

Χορηγσεις της ΕΤΕπ στους τοµε ς της παιδε ας και
της υγε ας την περ οδο 1997-2001

St. Petersburg
Helsinki

Παιδεα

Oslo

Tallinn
Stockholm

Υγεα
Πιστσεις απ συνολικ δνεια

Moskva

Riga
Edinburgh
Belfast

Vilnius
København

Minsk

Dublin

Berlin

Cork
Amsterdam

Warszawa

London
Bruxelles

Kiyev
Praha

Luxembourg
Paris
Strasbourg

Bratislava

München

Wien

Ljubljana
Lyon

Kishinev

Budapest

Odessa

Zagreb
Bucuresti

Milano

Sarajevo

Belgrade
Sofia
Istanbul

Porto
Skopje
Madrid

Barcelona

Roma

Tiranë

Lisboa

Thessaloniki

Athinai

Nicosia
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>νας ενδιµεσος χρηµατοδοτικς
φορας πρτου µεγθους

Πολ!πλευρη και διαρκ ς παρουσα στις
κεφαλαιαγορς
Η µεωση του κστους δανεισµο! σε διαρκ βση και η ενσχυση της ρευσττητας των ττλων της στη
δευτερογεν αγορ συνιστο!ν τους πυλνες της δανειοληπτικ ς στρατηγικ ς της Τρπεζας. Η στρατηγικ αυτ στοχε!ει στη διατ ρηση της θσης της ΕΤΕπ ως κορυφαου µη κρατικο! δανειολ πτη µε
πιστοληπτικ ικαντητα «ΑΑΑ», η οποα επιτρπει στην Τρπεζα να χορηγε δνεια µε τους καλ!τερους
δυνατο!ς ρους και να εξακολουθε τσι να εξυπηρετε τις πολιτικς της Ευρωπαϊκ ς νωσης. Για να
επιτ!χει τα ανωτρω, η Τρπεζα εφρµοσε να συνδυασµ στρατηγικ ς προσγγισης και καθοδηγο!µενης απ την αγορ προσγγισης.
Σηµαντικ στοιχεο της δανειοληπτικ ς δραστηριτητας της ΕΤΕπ ταν η κδοση µεγλων οµολογιακν δανεων αναφορς µε υψηλ ρευσττητα σε ευρ, δολρια ΗΠΑ και λρες στερλνες. Αυτ η
δανειοληπτικ στρατηγικ στοχε!ει στη διε!ρυνση της βσης επενδυτν της ΕΤΕπ και στην ενσχυση
της παρουσας της στην αγορ, µε την προσφορ στους επενδυτς προϊντων υψηλ ς ρευσττητας,
που αποτελο!ν αντικεµενο ηλεκτρονικν συναλλαγν. Ιδιατερη µφαση δθηκε στη διαφνεια, µε
την εφαρµογ της διαδικασας του βιβλου προσφορν και της µεθδου της κοινοπρακτικ ς αναδοχ ς
ττλων.
Επιπλον, η Tρπεζα εξδωσε εξατοµικευµνα προϊντα, για ειδικς επενδυτικς ανγκες, σε λα τα
διαθσιµα νοµσµατα. Οι ανγκες των λιανικν και των θεσµικν επενδυτν για ειδικ επενδυτικ
µσα καλ!φθηκαν µε την πραγµατοποηση ειδικ σχεδιασµνων και καινοτµων εκδσεων, οι οποες
συχν περιελµβαναν στοιχεα πως δικαιµατα πρωρης αποπληρωµ ς (calls), αντατα ρια επιτοκων (caps) και καττατα ρια επιτοκων (floors), καθς και τη σ!νδεση των τοκοµεριδων και των
ποσν εξφλησης µε τις διακυµνσεις χρηµατιστηριακν δεικτν και συναλλαγµατικν ισοτιµιν. Στο
πλασιο της πολιτικ ς διαχερισης των κινδ!νων της, η Τρπεζα παρµεινε προσεκτικ πραγµατοποιντας αυστηρς αναλ!σεις και λαµβνοντας αντισταθµιστικ µτρα για την κλυψη των διαφρων κινδ!νων που εµπεριχονται στις εκδσεις αυτς.
Η ΕΤΕπ συνχισε τις προσπθειες δανεισµο! της στα νοµσµατα των υποψ φιων προς νταξη χωρν,
τσο στις εγχριες αγορς σο και στην ευρωαγορ. Χρη στην ριστη πιστοληπτικ ικαντητ της, η
Τρπεζα εξακολουθε να εναι σε θση να εκδδει µακροπρθεσµα οµλογα εκφρασµνα στα εν λγω
νοµσµατα, συµβλλοντας τσι στην περαιτρω ανπτυξη των κεφαλαιαγορν. Οι προι που συγκεντρνονται στα εν λγω νοµσµατα επαναχορηγο!νται ως δνεια σε επενδυτς στην περιοχ , η δε
εξλειψη των συναλλαγµατικν κινδ!νων, που επιτυγχνεται µε αυτ τον τρπο, αποτελε ισχυρ κνητρο για επενδ!σεις, ενισχ!οντας τελικ την ολοκλ ρωση.
Ο ρλος της ΕΤΕπ ως σηµαντικο! διεθνο!ς εκδτη ττλων αντικατοπτρζεται στην ποικιλα των νοµισµτων που χρησιµοποιε και αποδεικν!εται απ την ντονη παρουσα της σε αγορς πως της Ιαπωνας, της Ασας, του Ειρηνικο! και της Ντιας Αφρικ ς.
Η ΕΤΕπ εφρµοσε να ολοκληρωµνο και αποτελεσµατικ πργραµµα µρκετινγκ απευθυνµενο τσο
στους θεσµικο!ς σο και στους λιανικο!ς επενδυτς. Στο πλασιο του προγρµµατος αυτο! πραγµατοποι θηκαν πολυριθµες ενηµερωτικς εκδηλσεις στα κυριτερα χρηµατοπιστωτικ κντρα του
κσµου, µε στχο τη βελτωση των δικτ!ων διανοµ ς της ΕΤΕπ και την περαιτρω εξοικεωση των
επενδυτν µε το φσµα των προϊντων της.
Το συνολικ !ψος των δανειοληπτικν
πρξεων που υπεγρφησαν, πριν απ τις
πρξεις ανταλλαγ ς, αν λθε σε 32 305
εκατοµµ!ρια, ποσ που αντιπροσωπε!ει
α!ξηση κατ 11% σε σ!γκριση µε το
προηγο!µενο τος (29 002 εκατοµµ!ρια

το 2000). Το ποσοστ των πρων που
συγκεντρθηκε σε νοµσµατα της ΕΕ
αν λθε σε 53% (72% το 2000). Η Τρπεζα
δανεστηκε συνολικ πρους σε 13 διαφορετικ νοµσµατα (10 το 2000) µσω
148 συναλλαγν (149 το 2000).
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Μετ τις πρξεις ανταλλαγ ς συγκεντρ-

των κεφαλαιαγορν της Κεντρικ ς Ευρ-

θηκαν προι συνολικο! !ψους 32 172 εκα-

πης και της Ασας.

τοµµυρων σε 11 νοµσµατα (29 038 εκατοµµ!ρια το 2000). Η προσφυγ

της Τρπεζας

στις αγορς πρξεων ανταλλαγ ς, η οποα
απφερε συνολικ 26 209 εκατοµµ!ρια,
παρµεινε πολ! υψηλ

(81% των αντληθ-

ντων πρων ναντι 83% και 24 197 εκατοµµυρων το 2000). Η Τρπεζα προσφυγε στις
πρξεις ανταλλαγ ς για να ανταποκριθε
στην ανγκη προσαρµογ ς στις απαιτ σεις
των δανειοληπτν της, σον αφορ τα νοµσµατα και τα επιτκια, αλλ και για γενικο!ς
σκοπο!ς αντιστθµισης κινδ!νων.
Επ του συνλου των αντληθντων πρων,

∆ανειοληπτικς πρ5ξεις που

οι προι κυµαινµενου επιτοκου (25 818

υπεγρ5φησαν το 2001
(ποσ σε εκατοµµ!ρια ευρ)
Πριν απ τις
ανταλλαγς
εκατοµ. ευρ %

Μετ τις
ανταλλαγς
εκατοµ. ευρ %

EUR

10 398

32,2

21 535

66,9

DKK

0

0,0

31

0,1

GBP

6 862

21,2

6 971

21,7

SEK

0

0,0

60

0,2

εκατοµµ!ρια ναντι 24 006 εκατοµµυρων το
2000) αντιπροσπευαν το 80%, εν οι προι
σταθερο! επιτοκου αυξ θηκαν απ 5 032
εκατοµµ!ρια το 2000 σε 6 354 εκατοµµ!ρια.
Η µση διρκεια των δανεων ταν 6,3 τη,
δηλαδ

µικρτερη απ αυτ

του 2000

(12,5 τη).
Στο πλασιο της διαχερισης του χρους της,

Σ#νολο
17 261
ΕΕ

53,4

AUD

117

0,4

HF

204

0,6

ZK

16

0,0

HKD

413

1,3

88,9

η Τρπεζα προβη σε εξοφλ σεις χρεογρ-

0

0,0

φων πριν απ τη λ ξη τους και σε επαναγο-

204

0,6

ρς, συνολικο! !ψους 981 εκατοµµυρων

23

0,1

(828 εκατοµµ!ρια το 2000).

0

0,0

28 597

∆ανειοληπτικ δραστηριτητα στις αγορς

HUF

79

0,2

0

0,0

JPY

379

1,2

541

1,7

NDK

50

0,2

0

0,0

PLN

209

0,6

142

0,4

εκδτης ττλων και ο µνος εκδτης ττλων

SKK

0

0,0

111

0,3

αναφορς που προσφρει καµπ!λες απδο-

313

1,0

0

0,0

σης, οι οποες αποτελο!ν αναφορ και

USD

13 092

40,5

2 484

7,7

χαρακτηρζονται απ υψηλ ρευσττητα, σε

ZAR

171

0,5

69

0,2

λα τα κ!ρια νοµσµατα δανεισµο!: ευρ,

Σ#νολο εκτς
15 044
ΕΕ

46,6

3 575

11,1

ΣΥΝΟΛΟ 32 305

100

32 172

100

TWD

Η ΕΤΕπ εναι ο µεγαλ!τερος υπερεθνικς

δολρια ΗΠΑ και λρες στερλνες. Επιπλον,
η ΕΤΕπ προσφρει στους επενδυτς ευρ!
φσµα ειδικ διαρθρωµνων και εξατοµικευµνων οµολγων εκφρασµνων σε ποικιλα νοµισµτων. Τλος, στο πλασιο της γενικ ς δανειοληπτικ ς πολιτικ ς της, η ΕΤΕπ
συµβλλει επσης ενεργ στην ανπτυξη
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Ευρ7: 10 398 εκατοµµ#ρια πριν απ τις
πρξεις ανταλλαγς/ 21 535 εκατοµµ#ρια
µετ τις πρξεις ανταλλαγ ς
Στο πλασιο του προγρµµατος EARN (Euro
Area Reference Notes), πραγµατοποι θηκαν
το 2001 τσσερις εκδσεις αναφορς σε
ευρ, συνολικο! !ψους 10 δισεκατοµµυρων
ευρ, ενισχ!οντας την πγια πολιτικ της
ΕΤΕπ που εναι η υποστ ριξη του νοµσµατος
της Ευρπης, και ενδυναµνοντας την
παρουσα της Τρπεζας στις διεθνες αγορς.
Στο πρτο µρος του τους, η Τρπεζα
συνχισε την πολιτικ της, που συνσταται
στην α!ξηση δη υφιστµενων δανεων
αναφορς, µε στχο την ενσχυση της ρευσττητς τους στε να πληρο!ν τις υψηλτερες προδιαγραφς που ισχ!ουν στη ζνη
του ευρ. Η Τρπεζα πραγµατοποησε τρεις
επανεκδσεις δανεων: να δνειο EARN
!ψους 3 δισεκατοµµυρων ευρ µε λ ξη το
2006, να δνειο EARN !ψους 1 δισεκατοµµυρου ευρ µε λ ξη το 2008 και να δνειο
EARN !ψους 1 δισεκατοµµυρου ευρ µε
λ ξη το 2005. τσι, δ!ο απ αυτ τα δνεια
αναφορς επτυχαν το ελχιστο ριο των 5
δισεκατοµµυρων ευρ που απαιτεται για
την νταξη στο δκτυο Euro-MTS (την
ευρως αναγνωρισµνη πλατφρµα ηλεκτρονικν συναλλαγν), και µπορο!ν να
αποτελο!ν το αντικεµενο συναλλαγν σ!µφωνα µε τα συστ µατα που ισχ!ουν για τα
ευρωπαϊκ οµλογα ∆ηµοσου µε την υψηλτερη ρευσττητα.
Στο δε!τερο µρος του τους, πραγµατοποι θηκε µα να κδοση αναφορς EARN: η
Τρπεζα εξδωσε να παγκσµιο οµολογιακ δνειο EARN, µε λ ξη το 2007 και
!ψος 5 δισεκατοµµυρων ευρ, το οποο
αποτελε το µεγαλ!τερο µεµονωµνο
δνειο που χει εκδσει ως σ µερα η
ΕΤΕπ. Το δνειο εκδθηκε !στερα απ προσεκτικ προετοιµασα και µε την πλ ρη υποστ ριξη της διεθνο!ς τραπεζικ ς κοιντητας. Η τιµ
του καθορστηκε µσω

διεξοδικ ς εφαρµογ ς της διαδικασας
βιβλου προσφορν, µε αποτλεσµα να
επιτευχθε κστος δανεισµο! χαµηλτερο απ τα αντστοιχα εππεδα της δευτερογενο!ς αγορς της ΕΤΕπ. Η κδοση
αυτ χαρακτηρστηκε απ το Euroweek
«Καλ!τερη υπερεθνικ κδοση οµολγου για το τος 2001» («Best supranational
bond issue of the Year 2001»), µε
βση την αντδραση της αγορς στη
διεκπεραωση και την τιµολγησ της.
Στο τλος του 2001, η καµπ!λη του EARN
αποτελετο απ 9 δνεια αναφορς, µε
λ ξεις απ το 2003 ως το 2010 και µε
ανεξφλητο συνολικ υπλοιπο !ψους
σχεδν 40 δισεκατοµµυρων ευρ (βλ.
πνακα κατωτρω), τα οποα εναι λα
ενταγµνα στο δκτυο ηλεκτρονικν
συναλλαγν MTS. Πντε απ αυτ εναι
εισηγµνα στο Euro-MTS (το τµ µα του
MTS µε τη µεγαλ!τερη ρευσττητα), µε
παρλληλη αναφορ τιµ ς.
Εκτς απ τη δραστηριτητα κδοσης
δανεων αναφορς σε ευρ, η Τρπεζα
εξακολο!θησε να εκδδει ειδικ διαρθρωµνα και εξατοµικευµνα δνεια, για να
ανταποκριθε στις ειδικς προτιµ σεις
λιανικν και θεσµικν επενδυτν. Τα
δνεια αυτ αν λθαν σε συνολικ !ψος
398 εκατοµµυρων ευρ. Ανταποκρινµενη στη ζ τηση που υπρχει στην Ιαπωνα για διαρθρωµνα προϊντα, η Τρπεζα
προβη για πρτη φορ στην κδοση
ενς οµολγου εκφρασµνου σε ευρ, το
οποο απευθυνταν στους ιπωνες λιανικο!ς επενδυτς.
GBP: 4 279 εκατοµµ#ρια πριν απ τις
πρξεις ανταλλαγς/ 4 337 εκατοµµ#ρια
µετ τις πρξεις ανταλλαγς
(σε ευρ: 6 862 εκατοµ./6 971 εκατοµ.)
Στο πλασιο της δανειοληπτικ ς στρατηγικ ς της, το 2001, η ΕΤΕπ επεδωξε τη
διαφοροποηση της βσης επενδυτν
της και την α!ξηση της ρευσττητας,
και, συνεπς, της ελκυστικτητας των
οµολγων της για τους επενδυτς.

Συνολικ συγκεντρθηκαν 4,3 δισεκατοµµ!ρια λρες στερλνες, ποσ που
αντιπροσωπε!ει το 8,2% των συνολικν
χρεογρφων σταθερ ς απδοσης (µη
συµπεριλαµβανοµνων των ττλων του
βρετανικο! ∆ηµοσου - «Gilts») που
εκδθηκαν σε στερλνες το 2001. Τα οµλογα της ΕΤΕπ αντιπροσωπε!ουν περισστερο απ 12% του δεκτη ττλων σταθερο! εισοδ µατος σε στερλνες (µη
συµπεριλαµβανοµνων των ττλων
«Gilts»), η δε ΕΤΕπ εναι ο εκδτης αναφορς σε ττλους εκτς «Gilts».
Το µεγαλ!τερο µρος του δανεισµο! σε
λρες στερλνες λαβε τη µορφ επανκδοσης υφισταµνων δανεων αναφορς.
Εν στην αρχ του τους οι αυξ σεις
αφορο!σαν τα µακροπρθεσµα δνεια
(µε λ ξεις απ το 2021 ως το 2039),
λγω µεταβολν στο κανονιστικ περιβλλον του Ηνωµνου Βασιλεου, η
δανειοληπτικ δραστηριτητα µετατοπστηκε στη συνχεια προς οµλογα των
οποων η διρκεια δεν υπερβαινε τη
δεκαετα. Η Τρπεζα εξδωσε επσης να
νο δνειο µε επιτκιο 5,5% και λ ξη το
2011, το οποο α!ξησε στη συνχεια σε
950 εκατοµµ!ρια λρες στερλνες.
Με στχο τη βελτωση της ρευσττητας
των δανεων αναφορς της ΕΤΕπ δηµιουργ θηκε µα διευκλυνση repo (συµφωνα επαναγορς) διαµρφωσης της
αγορς. ∆ηµιουργ θηκε, επσης, µα
σελδα τιµν σε πραγµατικ χρνο στη
σελδα του Reuters «EIBGBP01» µε τιµς
δηµοσιευµενες απ την οµδα των
χρηµατοπιστωτικν διαµεσολαβητν
της ΕΤΕπ για τις λρες στερλνες.
Η ΕΤΕπ πραγµατοποησε επσης µε επιτυχα την κδοση ενς δανεου, που
απευθυνταν σε λιανικο!ς επενδυτς
και προσφρθηκε µσω των ηλεκτρονικν συστηµτων συναλλαγ ς των τραπεζν στις οποες η Τρπεζα ανθεσε τη
διαµεσολβηση σε λρες στερλνες.

τιµν λιανικ ς πλησης και διρκειας 33
ετν, της οποας το προϊν προοριζταν
για απευθεας επαναχορ γηση στο
Νοσοκοµεο Dudley (Dudley Hospital
PPP). Τλος, η Τρπεζα πραγµατοποησε,
επσης, µα κδοση 30ετν οµολγων
µερικς συνδεδεµνων µε τον πληθωρισµ (δεκτης τιµν λιανικ ς µγ. 5%,
ελχ. 0%), η οποα εναι η πρτη που
πραγµατοποιεται απ εκδτη µε πιστοληπτικ ικαντητα « AAA ».
USD: 11 705 εκατοµµ#ρια πριν απ τις
πρξεις ανταλλαγς/ 2 276 εκατοµµ#ρια
µετ τις πρξεις ανταλλαγ ς
(σε ευρ: 13 092 εκατοµ./2 484 εκατοµ.)
Σε δολρια ΗΠΑ αντλ θηκαν 11,7 δισεκατοµµ!ρια, ποσ που αντιπροσωπε!ει
το µεγαλ!τερο ετ σιο δανεισµ που
πραγµατοποησε ποτ η ΕΤΕπ στο νµισµα αυτ. Η Τρπεζα εξδωσε τσσερα
παγκσµια οµολογιακ δνεια, τα οποα
τοποθετ θηκαν κατ αυξανµενο ποσοστ σε αµερικανο!ς επενδυτς. Το
παγκσµιο δνειο !ψους 4 δισεκατοµµυρων δολαρων ΗΠΑ µε λ ξη το 2006,
συνιστ τη µεγαλ!τερη υφιστµενη
κδοση της ΕΤΕπ σε δολρια ΗΠΑ.
Σε λη τη διρκεια του τους, η Τρπεζα
πραγµατοποησε εκδσεις µεγλου
!ψους, οι οποες αφενς ενισχ!ουν τη
ρευσττητα και αφετρου επιτρπουν τη
λιγτερο συχν προσφυγ στην αγορ,
µε θετικς συνπειες τσο για την απδοση σο και για το κστος δανεισµο!.
∆ηµιουργ θηκε µα καµπ!λη εκδσεων
αναφορς µε υψηλ ρευσττητα, τρχοντος !ψους 24 δισεκατοµµυρων δολαρων ΗΠΑ, των οποων οι τιµς δηµοσιε!ονται σε πραγµατικ χρνο απ τους
διαµεσολαβητς στη σελδα του Reuters
«EIBUSD01».

Στα διαρθρωµνα δνεια περιλαµβνεται µα κδοση µε αποπληρωµ σε ισποσες δσεις, συνδεδεµνη µε το δεκτη
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Μσω εκδσεων που απευθ!νονταν σε λιανικο!ς επενδυτς και διαρθρωµνων οµολγων σε USD, η ΕΤΕπ διε!ρυνε περαιτρω τη
βση επενδυτν της στο νµισµα αυτ,
συµπληρνοντας το φσµα των προϊντων
που προορζονταν ειδικ για τη ζ τηση στην
Ιαπωνα και την Ευρπη.
Ευρωπαϊκς αγορς

Υπλοιπο των εκδσεων EARN
στις 31 ∆εκεµβρου 2001
Τοκοµερδιο

Ηµεροµηνα

%

λ ξης

Ποσ
(εκατοµ.
ευρ)

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

15.02.2003
15.04.2004
15.04.2005
15.04.2006
15.02.2007
15.02.2007
15.04.2008
15.04.2009
15.10.2010

3
6
3
5
5
2
6
4
3

360
188
000
000
000
578
082
538
000

38 746

Σε κορνες Νορβηγας (NOK) πραγµατοποιθηκε µα κδοση !ψους 400 εκατοµµυρων
και διρκειας 5 ετν, το προϊν της οποας
µετατρπηκε σε κορνες Σουηδας (SEK)
µσω πρξεων ανταλλαγ ς. Στη Σουηδα
συνοµολογ θηκε να πργραµµα κδοσης
χρεογρφων !ψους 30 δισεκατοµµυρων
SEK. Η κδοση ενς δανεου !ψους 300 εκατοµµυρων ελβετικν φργκων (CHF) και
διρκειας 10 ετν, παρσχε τη δυναττητα
στην Τρπεζα να επανεµφανιστε στην ελβετικ αγορ. Τλος, 228 εκατοµµ!ρια κορνες ∆ανας (DKK) και 577 εκατοµµ!ρια
κορνες Σουηδας (SEK) συγκεντρθηκαν
µσω διανοµισµατικν πρξεων ανταλλαγ ς, λγω των δυσµενν συνθηκν δανεισµο! στα εν λγω νοµσµατα.
Αγορς της Κεντρικς και Ανατολικς
Ευρ7πης
Η ΕΤΕπ α!ξησε το δανεισµ της στις χρες
της Κεντρικ ς και Ανατολικ ς Ευρπης κατ
σχεδν 50% σε σχση µε το 2000, µε εννα
εκδσεις συνολικο! !ψους 304 εκατοµµυρων ευρ σε τσεχικς κορνες (CZK), φριντ
Ουγγαρας (HUF) και ζλτυ Πολωνας (PLN).
Η Τρπεζα συνβαλε σηµαντικ στην ανπτυξη της πολωνικ ς αγορς, ντας ο πρτος εκδτης που συνοµολγησε να εγχριο πργραµµα κδοσης χρεογρφων,
!ψους 3 δισεκατοµµυρων PLN. Στο πλασιο
του προγρµµατος αυτο!, εκδθηκε να
οµολογιακ δνειο σε PLN χωρς τοκοµερδιο, !ψους 500 εκατοµµυρων και διρκειας
10 ετν, του οποου οι ττλοι τοποθετ θηκαν σε εγχριους επενδυτς.
Στην Ουγγαρα, µετ την ρση των συναλλαγµατικν περιορισµν, η οποα κατστησε δυνατο!ς τους διακανονισµο!ς
στο ουγγρικ νµισµα εκτς της χρας, η
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Τρπεζα ταν επσης η πρτη που εξδωσε
δνειο σε HUF στη διεθν αγορ, µε µα
συναλλαγ
!ψους 20 δισεκατοµµυρων
φριντ. Τα τελευταα χρνια, η ΕΤΕπ εχε
δη πραγµατοποι σει εκδσεις δανεων
στην εγχρια αγορ HUF, στο πλασιο του
προγρµµατος κδοσης χρεογρφων που
χει συνοµολογ σει.
3σον αφορ την τσεχικ κορνα, η Τρπεζα
α!ξησε το υπλοιπο του οµολογιακο!
δανεου που εχε εκδσει σε CZK, χωρς
τοκοµερδιο και µε λ ξη το 2013, κατ
1 δισεκατοµµ!ριο CZK. Οι ττλοι τοποθετ θηκαν κυρως στο εσωτερικ της Τσεχικ ς
∆ηµοκρατας.
Σε κορνες Σλοβακας (SKK) συγκεντρθηκαν συνολικ 4,7 δισεκατοµµ!ρια µσω διανοµισµατικν πρξεων ανταλλαγ ς, για τη
χρηµατοδτηση δανεων της Τρπεζας στο
εσωτερικ της χρας.
Αγορς της Ντιας Αφρικς, της Ασ ας και
του Ειρηνικο#
Το συνολικ !ψος του δανεισµο! σε ραντ
Ντιας Αφρικ ς (ZAR) αν λθε σε 1,3 δισεκατοµµ!ριο ZAR, γεγονς που επτρεψε στην
Τρπεζα χρηµατοδοτ σει µε ευελιξα ργα
στη Ντια Αφρικ , µεταξ! των οποων τον
αυτοκινητδροµο Ν4, ργο που τιµ θηκε µε
βραβεο.
Στην Ιαπωνα, η Τρπεζα α!ξησε το µερδι
της στην αγορ των διαρθρωµνων εκδσεων, συγκεντρνοντας 40 δισεκατοµµ!ρια
γεν (JPY) µσω µεγλου αριθµο! συναλλαγν.
ντονη υπ ρξε η παρουσα της ΕΤΕπ στις
αγορς της Αυστραλασας, και ιδως στις
εγχριες αγορς της Ταϊβν και της Αυστραλας καθς και του Χονγκ-Κονγκ. Απ την
αγορ της Ταϊβν αντλ θηκε συνολικ ποσ
9 δισεκατοµµυρων δολαρων Ταϊβν (TWD). Η
Τρπεζα επαν λθε στις εγχριες αγορς της
Αυστραλας, µε µα κδοση !ψους 200 εκατοµµυρων δολαρων Αυστραλας (AUD). Στο
Χονγκ-Κονγκ, η ΕΤΕπ εδραιθηκε ως ο µεγαλ!τερος διεθν ς εκδτης και πραγµατοποησε την πρτη συναλλαγ της χιλιετας µε τη
µορφ µας κδοσης !ψους 2,5 δισεκατοµµυρων δολαρων Χονγκ-Κονγκ (HKD).

Συνεργασα µε την τραπεζικ κοιντητα
Η ΕΤΕπ διατηρε στεν συνεργασα µε τον τραπεζικ τοµα, τσο για τις δραστηριτητς της στις κεφαλαιαγορς σο και για
τη χορ γηση δανεων. Η συνεργασα αυτ εναι απαρατητη προκειµνου ο 3µιλος ΕΤΕπ:
• να συµβλλει στη χρηµατοδτηση σηµαντικο! αριθµο! µεµονωµνων σχεδων επενδ!σεων µεγλης κλµακας προσφε!γοντας, στις κατλληλες περιπτσεις, στην τραπεζικ διαµεσολβηση<
• να µπορε να εξασφαλζει κατλληλες εγγυ σεις για τη χρηµατοδτηση µεµονωµνων επενδυτικν σχεδων του ιδιωτικο!
τοµα, δεδοµνου τι το 1/3 των εγγυ σεων που προσφρονται στην ΕΤΕπ προρχεται απ τρπεζες

λλα πιστωτικ ιδρ!-

µατα<
• να µπορε, χρη στην περα που διαθτει στην αξιολγηση επενδυτικν σχεδων τα οποα απαιτο!ν µακροπρθεσµες χρηµατοδοτ σεις, να ασκε τον καταλυτικ ρλο του για τη συγκρτηση ε!ρωστων χρηµατοδοτικν σχηµτων, που επιτρπουν τη
χρηµατοδτηση των επενδ!σεων µε τους καλ!τερους δυνατο!ς ρους σον αφορ τα επιτκια και τη διρκεια<
• να συµβλλει, µσω της χορ γησης συνολικν δανεων στον τραπεζικ τοµα, στη βελτωση του οικονοµικο! περιβλλοντος
των µικροµεσαων επιχειρ σεων και των φορων που πραγµατοποιο!ν ργα υποδοµ ς µικρο!
Οι χρηµατοδοτ σεις που χορηγε η ΕΤΕπ

σ!στηµα µσα στην τελευταα τριετα)

σε συνεργασα µε την τραπεζικ

χουν ακολουθ σει σταθερ ανοδικ

κοιν-

τητα αφορο!ν, κυρως, τα συνολικ

πορεα και το 2001 αντιπροσπευαν το

δνεια. Πρκειται για να µηχανισµ

1/3 της δραστηριτητας της Τρπεζας

µµεσης και αποκεντρωµνης χρηµατο-

στο εσωτερικ της Ευρωπαϊκ ς

δτησης των επενδ!σεων µικρο! και

Ο µηχανισµς αυτς χρησιµοποιεται

µεσαου µεγθους, ο οποος δηµιουργ -

επσης στις υποψ φιες προς νταξη

θηκε για µπορσει η ΕΤΕπ να προσεγγ-

χρες και στις χρες εταρους, σε

σει τις ανγκες των µικροµεσαων επι-

συνεργασα µε περπου 60 τρπεζες. Τα

χειρ σεων (ΜΜΕ) και των φορων

συνολικ δνεια επιτρπουν τσι κθε

τοπικ ς αυτοδιοκησης, που δεν µπορε,

χρνο

για λγους αποτελεσµατικτητας, να

χιλιδων ΜΜΕ και οργανισµν τοπικ ς

χρηµατοδοτε µεσα. Τα συνολικ δνεια,

αυτοδιοκησης µε πιστσεις της ΕΤΕπ.

τα οποα ανταποκρνονται σε µα πραγµα-

Στις τρτες χρες, η ΕΤΕπ συνεργζεται
επσης µε πολυµερ και διµερ χρηµατοπιστωτικ ιδρ!µατα.

τικ

ανγκη και διοχετε!ονται σ µερα

µσω ενς δικτ!ου 180 περπου τραπεζν
εταρων της ΕΤΕπ (των οποων περισστερο απ το 1/4 χει προσχωρ σει στο

τη

χρηµατοδτηση

νωσης.

δεκδων

Προκειµνου να επιτυγχνεται, ανλογα
µε την εκστοτε επνδυση, η µεγαλ!-

µεσαου µεγθους.

τερη δυνατ συνεργα µεταξ! των διαθσιµων πρων, η ΕΤΕπ θα εξακολουθ σει να συνεργζεται µε τα ιδρ!µατα
αυτ, για την προθηση των πιο αποτελεσµατικν χρηµατοδοτικν σχηµτων,
τη διασφλιση του καταµερισµο! των
κινδ!νων και την ενσχυση του συντονισµο! και της συµπληρωµατικτητας
µεταξ! των διαφρων χρηµατοδοτικν
φορων.
Το ΕΤΑΕ (Ευρωπαϊκ Ταµεο Επενδ!σεων) παρεµβανει συχν, σε στεν
συνεργασα µε την τραπεζικ κοιντητα,
για την ανπτυξη δοµν παροχ ς επιχειρηµατικν κεφαλαων, τσο στην νωση
σο και στις υποψ φιες προς νταξη
χρες, και για την εξασφλιση του χαρτοφυλακου τραπεζν υπρ µικροµεσαων επιχειρ σεων.

Ποικιλ α προσφερµενων προϊντων
Ο 3µιλος ΕΤΕπ, επιθυµντας να προ-

Εκτς απ τα µεσοπρθεσµα και µακρο-

3µιλος ΕΤΕπ προσφρει, µσω του Μηχα-

σφρει στους πελτες του τις καλ!τερες

πρθεσµα δνεια, τα συνολικ δνεια, τα

νισµο! ∆ιαρθρωµνης Χρηµατοδτησης

δυνατς πηγς χρηµατοδτησης και να

επιχειρηµατικ κεφλαια και τις εγγυ σεις

(Μ∆Χ), µα πλ ρη σειρ προϊντων για τη

συµβαδζει µε τις εξελξεις της αγορς,

υπρ των µικροµεσαων επιχειρ σεων, ο

χρηµατοδτηση επιχειρ σεων και ργων.

εξακολουθε να διευρ!νει και να εκσυγχρονζει το φσµα των χρηµατοδοτικν
του προϊντων.

σελ. 
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ΕσωτερικC λειτουργα του Οµλου ΕΤΕπ

Bελτωση της λογοδοσας µσω
της α!ξησης της διαφνειας

Eταιρικ σχση µε τους αιρετο#ς
αντιπροσ7πους των ευρωπα ων πολιτ7ν
Στο πρασµα των ετν, η ETEπ, εξ ονµατος του Oµλου, καθιρωσε, και στη
συνχεια εµβθυνε, τον πολιτικ διλογο
µε το Eυρωπαϊκ Kοινοβο#λιο, ο οποος
χαρακτηρζεται απ τη συµµετοχ σε
πολλς συνεδρισεις κοινοβουλευτικν
επιτροπν (κυρως, της Eπιτροπ ς Oικονοµικ ς και Nοµισµατικ ς Πολιτικ ς)
καθς και απ την εξταση, στην ολοµλεια, της «κθεσης του Kοινοβουλου
σχετικ µε την παρακολο!θηση των δραστηριοτ των της Tρπεζας». O διλογος
επιτρπει στους µεν αιρετο!ς αντιπροσπους των πολιτν της
νωσης
να γνωρσουν καλ!τερα τη δρση του
Oµλου, στο δε 3µιλο να ενηµερνεται
εκ του σ!νεγγυς για τις προτεραιτητες
του Eυρωπαϊκο! Kοινοβουλου σον
αφορ τις πολιτικς της νωσης. Tλος,
αυτ η συνεχ ς σχση εργασας επιτρπει στο Kοινοβο!λιο να ενσωµατνει τη
δρση του Oµλου ETEπ στην εκτλεση
των νοµοθετικν και δηµοσιονοµικν
καθηκντων του καθς και των καθηκντων πολιτικο! ελγχου, ενισχ!οντας
κατ’ αυτν τον τρπο τη συνοχ των
δρσεων που αναλαµβνει η
νωση
προς φελος των πολιτν της.

Για την ενσχυση αυτ ς της στρατηγικ ς
ανογµατος, η ETEπ προσγγισε επσης
την Oικονοµικ και Kοινωνικ Eπιτροπ
(OKE), µε σκοπ, αφενς, να λαµβνει
υπψη τις γνµες της OKE κατ τον
καθορισµ των επενδυτικν της στρατηγικν, και, αφετρου, να αξιοποι σει τον
ενισχυµνο ρλο της OKE (πως αυτς
καθορζεται απ τη Συνθ κη της Nκαιας)
ως συνδσµου µεταξ! των οργνων της
Eυρωπαϊκ ς νωσης και της κοινωνας
των πολιτν.

O κ. Philippe Maystadt
σε σνοδο ολοµλειας του Eυρωπαϊκο Kοινοβουλου
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Συνεργασ α µε το Συµβο#λιο
Παρλληλα, η Tρπεζα, εξ ονµατος του Oµλου, παρσταται τακτικ στο Συµβο#λιο
ECOFIN και στα προπαρασκευαστικ ργαν
του, παρχοντας την εµπειρογνωµοσ!νη της
σε θµατα οικονοµικ ς φ!σεως και χρηµατοδτησης επενδ!σεων. Eπιπλον, το Eυρωπαϊκ Συµβο!λιο απευθ!νεται συχν στην
Tρπεζα στο ETAE, για την υλοποηση νων
κοινοτικν δρσεων µε χρ ση τραπεζικν
χρηµατοπιστωτικν µσων. Aυτ συνβη τον
Mρτιο του 2001, στο Συµβο!λιο της Στοκχλµης, ταν ο 3µιλος ETEπ κλ θηκε να
εντατικοποι σει τις χρηµατοδοτ σεις και τις
συµµετοχς του στο µετοχικ κεφλαιο επιχειρ σεων στους τοµες της γνσης και της
καινοτοµας, και στο Συµβο!λιο της Γ νδης,
τον Oκτβριο του διου τους, ταν ζητ θηκε απ την ETEπ να αναλβει δρση µε
στχο τη σταθεροποηση των επενδ!σεων
στους τοµες που χουν πληγε περισστερο
απ την επιβρδυνση της οικονοµας.

O O M I Λ O Σ E T E π TO 2 0 0 1
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Σχσεις εργασ ας µε την Eυρωπαϊκ
Eπιτροπ
O 3µιλος ETEπ ενσχυσε επσης τους επιχειρησιακο!ς δεσµο!ς του µε την Eπιτροπ,
προκειµνου να βελτισει τις συνεργες
µεταξ! δανεων της Tρπεζας, παρεµβσεων
του ETAE και δηµοσιονοµικν µσων της
νωσης για τη στ ριξη κοινν στχων. Aυτ
ισχ!ει κυρως για τους τοµες της περιφερειακ ς ανπτυξης, της προετοιµασας των
υποψ φιων προς νταξη χωρν, της ρευνας και ανπτυξης, της στ ριξης της ευρωπαϊκ ς παραγωγ ς στον οπτικοακουστικ
τοµα, τοµες που αποτλεσαν αντικεµενο
συµφωνιν µεταξ! του Oµλου και της Eπιτροπ ς. Eπιπλον, το ETAE και η Eπιτροπ
υπγραψαν διαχειριστικ συµφωνα, βσει
της οποας ανατθεται στο Tαµεο η εκτλεση
του επιχειρησιακο! προϋπολογισµο! της Γ∆Eπιχειρ σεις στο πλασιο του «Πολυετο!ς
προγρµµατος για τις επιχειρ σεις». Tλος,
η ETEπ και η Eπιτροπ συν ψαν σηµαντικ
συµφωνα στον τοµα της προστασας του
περιβλλοντος, µε στχο τη βελτωση του
συντονισµο! των δραστηριοτ των τους,
στε να διευκολυνθε η υλοποηση των
δεσµε!σεων που χει αναλβει η νωση
στον τοµα αυτ.

∆ιαφνεια και διλογος µε την
κοινων α των πολιτ7ν
Στις αρχς του 2001, η Tρπεζα θεσε σε
εφαρµογ µα να πολιτικ διαφνειας,
στο πλα σιο της οποας αναθερησε
κυρως την πολιτικ της στον τοµα της
πληροφρησης, στε να ανταποκρνεται
στις απαιτ σεις της πλον προηγµνης
κοινοτικ ς νοµοθεσας και στα βασικ
αιτ µατα των φορων που συµµετχουν
στις δραστηριτητες της Tρπεζας. τσι,
η ETEπ δηµοσιε!ει πλον στην ιστοσελδα της:

• τις επιχειρησιακς στρατηγικς της, µε
την παρουσαση του Eπιχειρησιακο!
της Προγρµµατος και των τοµεακν
πολιτικν της, και ιδως εκενων που
αφορο!ν το περιβλλον, την αειφρο
ανπτυξη, τις κλιµατικς αλλαγς και
την προετοιµασα των χωρν που εναι
υποψ φιες προς νταξη<
• τον κατλογο των επενδυτικν σχεδων που τελο!ν υπ εξταση, µε την
επιφ!λαξη, εφσον συντρχει λγος,
της προστασας των νµιµων απαιτ σεων επιχειρησιακο! απορρ του της
Tρπεζας και των αντισυµβαλλµενων

της< κθε σχδιο που δηµοσιε!εται,

ζας, και τη δε!τερη στο Λονδνο, τον

συνοδε!εται απ αναλυτικς πληρο-

Nοµβριο, προκειµνου να συζητηθο!ν

φορες σχετικ µε τις παραµτρους

οι πολιτικς για την καταπολµηση της

της προβλεπµενης επνδυσης<

νδειας και την προαγωγ

• αναλυτικς επεξηγηµατικς σηµεισεις σχετικ µε τα δη χρηµατοδοτηθντα
σχδια,
στα
οποα
οι
οµδες συµφερντων αποδδουν ιδιατερη σηµασα<
• εκθσεις σχετικ µε τις διαδικασες
και τις µεθδους αξιολγησης, τον
κ!κλο που διαν!ει κθε επενδυτικ
σχδιο καθς και τις δοµς παρακολο!θησης των χρηµατοδοτο!µενων
επενδ!σεων.
Στο πλασιο αυτ ς της προσπθειας για
διαφνεια εντσσεται και ο συνεχ'ς δι λογος µε την κοινωνα των πολιτν µσω
των MKO. Kατ τη διρκεια του 2001 και
µνο, η Tρπεζα συµµετσχε σε 5 συνεδρισεις που διοργνωσαν MKO σχετικ
µε τοµεακς πτυχς των δραστηριοτ -

ανπτυξης στις αναδυµενες χρες.
Eπιπλον, ανταποκρινµενη στο ατηµα
του Eυρωπαϊκο! Kοινοβουλου, του Συµβουλου και της Eπιτροπ ς, µε το οποο
καλο!νται τα λλα θεσµικ ργανα και οι
οργανισµο της EE να λβουν υπψη τις
αρχς και τους περιορισµο!ς του νου
Kανονισµο! στον οποο υπκεινται, η
Tρπεζα ανλαβε να αναθεωρ σει τους
καννες της σχετικ µε την πρσβαση
του κοινο! στα γγραφα.
Tλος, η Tρπεζα εφαρµζει κδικα χρηστ ς διοικητικ ς συµπεριφορς στις
σχσεις της µε το κοιν, µε ρους παρµοιους µε εκενους που χουν υιοθετ σει τα λλα θεσµικ ργανα της

νωσης,

κατλληλα προσαρµοσµνους στην ιδιατερη φ!ση των τραπεζικν και χρηµατοδοτικν δραστηριοτ των της.

των της, εν η δια η ETEπ διοργνωσε
δ!ο στρογγυλς τρπεζες, την πρτη
τον Iο!νιο, στις Bρυξλλες, σχετικ µε
την πολιτικ

αειφρου

πληροφρησης της Tρπε-

H ETEπ διοργαννει κ θε
χρνο περπου εκοσι
συνεντεξεις τπου
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∆ιοικητικ διρθρωση της ETEπ
Tο Συµβο#λιο των ∆ιοικητ7ν της ETEπ αποτελεται απ υπουργο!ς, τους οποους ορζουν τα κρτη µλη (συν θως τους Yπουργο!ς
Oικονοµικν).
Xαρσσει
τις
κατευθ!νσεις της πιστωτικ ς πολιτικ ς της
Tρπεζας, εγκρνει τους ετ σιους λογαριασµο!ς και τον ισολογισµ της, και αποφασζει για τη συµµετοχ της Tρπεζας σε χρηµατοδοτ σεις εκτς Eυρωπαϊκ ς νωσης
και για τις αυξ σεις του κεφαλαου της. ∆ιορζει τα µλη του ∆ιοικητικο! Συµβουλου,
της ∆ιευθ!νουσας Eπιτροπ ς και της Eλεγκτικ ς Eπιτροπ ς.

Tο ∆ιοικητικ Συµβολιο

Tο ∆ιοικητικ Συµβο#λιο
διασφαλζει τι η διαχεριση της Tρπεζας ασκεται σ!µφωνα µε τις διατξεις της Συνθ κης και του
Kαταστατικο!, και µε τις
γενικς οδηγες που διατυπνει το Συµβο!λιο των
∆ιοικητν, και χει αποκλειστικ αρµοδιτητα να
αποφασζει για τη λ ψη
και τη χορ γηση δανεων
και εγγυ σεων. Tα µλη
του διορζονται απ το
Συµβο!λιο των ∆ιοικητν για θητεα πντε
ετν (ανανεσιµη), βσει πρτασης των
κρατν µελν, και ευθ!νονται µνον ναντι
της Tρπεζας. Tο ∆ιοικητικ Συµβο!λιο αποτελεται απ 25 τακτικ µλη και 13 αναπληρωτς, εκ των οποων 24 και 12, αντστοιχα,
προτενονται απ τα κρτη µλη.
να
τακτικ µλος και νας αναπληρωτ ς προτενονται απ την Eυρωπαϊκ Eπιτροπ .

H Eλεγκτικ' Eπιτροπ'
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H ∆ιευθ#νουσα Eπιτροπ εναι το συλλογικ
εκτελεστικ ργανο, του οποου τα µλη απασχολο!νται πλ ρως στην Tρπεζα. Yπ την
εποπτεα του Προδρου της ETEπ και υπ
τον λεγχο του ∆ιοικητικο! Συµβουλου, η
∆ιευθ!νουσα Eπιτροπ διαχειρζεται τις τρχουσες υποθσεις της Tρπεζας, προετοιµζει τις αποφσεις του ∆ιοικητικο! Συµβουλου και διασφαλζει την εκτλεσ τους. O
Πρεδρος της Tρπεζας , σε περπτωση
απουσας του, νας απ τους Aντιπροδρους
προεδρε!ει των συνεδρισεων του ∆ιοικητικο! Συµβουλου. Tα µλη της ∆ιευθ!νουσας
Eπιτροπ ς ευθ!νονται µνον ναντι της
Tρπεζας. ∆ιορζονται απ το Συµβο!λιο των
∆ιοικητν, βσει πρτασης του ∆ιοικητικο!
Συµβουλου, για θητεα 6 ετν.
H Eλεγκτικ Eπιτροπ αποτελεται απ τρα
µλη, τα οποα διορζονται απ το Συµβο!λιο των ∆ιοικητν για θητεα τριν ετν
(ανανεσιµη). Aπ το 1996, η Eλεγκτικ Eπιτροπ περιλαµβνει επσης να παρατηρητ , ο οποος διορζεται κθε χρνο για
µονοετ θητεα. Λειτουργντας ως ανεξρτητο ργανο, που λογοδοτε µεσα στο Συµβο!λιο των ∆ιοικητν, η Eλεγκτικ Eπιτροπ επαληθε!ει τι οι εργασες της
Tρπεζας διεξ χθησαν σ!µφωνα µε τους
τ!πους και τις διαδικασες που προβλπονται απ το καταστατικ της και ελγχει την
κανονικτητα των βιβλων της Tρπεζας. Tο
Συµβο!λιο των ∆ιοικητν λαµβνει υπψη
την κθεση της Eλεγκτικ ς Eπιτροπ ς και
τα πορσµατ της, καθς και τη ∆ λωση της
Eλεγκτικ ς Eπιτροπ ς, πριν εγκρνει την
ετ σια κθεση του ∆ιοικητικο! Συµβουλου.

H ∆ιευθ#νουσα Eπιτροπ της ETEπ
Tο συλλογικ ργανο διοκησης της Tρ πεζας και η κατανοµ' των αρµοδιοτ'των παρακολοθησης των δραστηριοτ'των µεταξ των µελν του

Philippe MAYSTADT
Πρεδρος της ETEπ και του
∆ιοικητικο! Συµβουλου της

Massimo PONZELLINI
Aντιπρεδρος

Wolfgang ROTH
Aντιπρεδρος

- Xορηγ σεις στη Γερµανα
και στις υποψ φιες προς
νταξη χρες της Kεντρικ ς Eυρπης
- Πολιτικ πληροφρησης
και επικοινωνας
- Yποδιοικητ ς της ETAA

Ewald NOWOTNY
Aντιπρεδρος

- Σχσεις µε το Kοινοβο!λιο
- Θεσµικ θµατα
- Σχσεις µε τον Oικονοµικ
ελεγκτ και τον Eσωτερικ
λεγχο
- Aνθρπινο δυναµικ
- Προϋπολογισµς
- Tεχνολογες πληροφρησης
- ∆ιοικητ ς της ETAA

- Xορηγ σεις στην Iταλα,
Eλλδα, K!προ και Mλτα
- Πιστωτικο κνδυνοι και
διαχεριση των χρηµατοδοτ σεων
- Λογιστικ και λεγχος των
χρηµατοπιστωτικν κινδ!νων
- ∆ραστηριτητες υπρ των
µικροµεσαων επιχειρ σεων

Fgrancis MAYER
Aντιπρεδρος

- Xορηγ σεις στην Aυστρα,
Σουηδα, Φινλανδα, Iσλανδα,
Nορβηγα, Σλοβενα, Tουρκα
και στα Bαλκνια, και σχσεις
µε την Eλβετα
- Oικονοµικς και χρηµατοπιστωτικς µελτες
- ∆ιευρωπαϊκ δκτυα
- Eπαφς µε τη NIB

Michael TUTTY
Aντιπρεδρος

Peter SEDGWICK
Aντιπρεδρος

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Aντιπρεδρος

- Xορηγ σεις στη Γαλλα, το
Mαγκρµπ, το Mασρκ, το
Iσρα λ, τη Γζα και τη
∆υτικ 3χθη
- Xρηµατοπιστωτικς πολιτικς
- Kεφαλαιαγορς
- ∆ιαχεριση διαθεσµων
- Mλος του ∆ιοικητικο!
Συµβουλου του ETAE

- Xορηγ σεις στο Hνωµνο
Bασλειο
- Προστασα του περιβλλοντος
- Σχσεις µε τις MKO,
νοιγµα και διαφνεια
- Eσωτερικς και εξωτερικς λεγχος και σχσεις
µε την Eλεγκτικ Eπιτροπ
- Σχσεις µε το Eλεγκτικ
Συνδριο
- Mλος του ∆ιοικητικο!
Συµβουλου του ETAE

- Xορηγ σεις στην Iσπανα,
την Πορτογαλα, το Bλγιο, το Λουξεµβο!ργο, την
Aσα και τη Λατινικ Aµερικ
- ∆ιαρθρωµνες χρηµατοδοτ σεις και να δανειοδοτικ µσα
- Nοµικς υποθσεις (επιχειρησιακς πτυχς)
- Eπαφς µε την BIAD και
την BAsD

σελ. 

- Xορηγ σεις στην Iρλανδα, τη
∆ανα, τις Kτω Xρες, τις
χρες AKE και τη Nτια
Aφρικ
- Aξιολγηση των επενδυτικν
σχεδων και ex-post αξιολγηση των χρηµατοδοτ σεων
- Περιφερειακ ανπτυξη
- Συνoλικ δνεια
- Eπαφς µε τη BAD
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∆ιρθρωση των υπηρεσι7ν
(κατ σταση της 15ης Απριλου 2002)

Γενικ Γραµµατεα
Francis CARPENTER
Γενικς Γραµµατας

Γενικ διοκηση
Rémy JACOB
∆ιευθυντ ς
∆ιοικοντα ργανα, Πρωτκολλο
Hugo WOESTMANN
Στρατηγικς σχεδιασµς, προϋπολογισµς και
λεγχος
Theoharry GRAMMATIKOS
Μετ φραση
Georg AIGNER
Προµ'θειες και διοικητικς υπηρεσες
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Γενικς υπηρεσες και διαχεριση του
περιβ λλοντος
εργασας
Agustín AURÍA

Θεσµικ ργανα

Ισπανα - PPP, >ργα υποδοµ'ς,
Κοινωνικς τοµας και πολεοδοµικ ργα
Christopher KNOWLES
Ισπανα - Τρ πεζες, Βιοµηχανα, Ενργεια
και τηλεπικοινωνες
Fernando de la FUENTE
Γραφεο Μαδρτης
Alberto BARRAGAN
Πορτογαλα
Rui Artur MARTINS
Γραφεο Λισσαβνας
David COKER

Γαλλα, Μπενελο!ξ
Laurent de MAUTORT
∆ιευθυντ ς
Γαλλα - >ργα υποδοµ'ς
Jacques DIOT
Γαλλα - Επιχειρ'σεις
Constantin SYNADINO
Βλγιο, Λουξεµβοργο, Κ τω Χρες
Henk DELSING

Γερµανα, Αυστρα

Γραφεο Βρυξελλν
Dominique de CRAYENCOUR
∆ιευθυντ ς

Joachim LINK
∆ιευθυντ ς

Εξωτερικς συντονισµς
Evelyne POURTEAU
∆ιευθ!ντρια Συνεργαζµενη

Πληροφρηση και επικοινωνα
Henry MARTY-GAUQUIÉ
∆ιευθυντ ς
Πολιτικ' Επικοινωνας
Adam McDONAUGH
Εξωτερικ' επικοινωνα και σχσεις µε τα µσα
ενηµρωσης
Paul Gerd LÖSER
∆ιαχεριση τεκµηρωσης και πληροφοριν
Marie-Odile KLEIBER
∆ιευθ!ντρια Συνεργαζµενη
Υλοποηση των συστ σεων του Ελγχου
Helmut KUHRT
∆ιερυνση και εσωτερικς συντονισµς
Ferdinand SASSEN
Κ!ριος σ!µβουλος

∆ιε!θυνση χορηγ σεων
στην Ευρπη
Terence BROWN

Γερµανα - Βρεια Länder
Peggy NYLUND GREEN
Γερµανα - Ντια Länder
Heinz OLBERS
Γραφεο Βερολνου
Franz-Josef VETTER
Αυστρα, Ενργεια και τηλεπικοινωνες στη
Γερµανα
Paolo MUNINI

Χρες υπ νταξη
Emanuel MARAVIC
∆ιευθυντ ς
Εσθονα, Λεττονα, Λιθουανα, Πολωνα,
Ευρατµ
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
∆ιευθ!ντρια Συνεργαζµενη
Ουγγαρα, Σλοβενα, Τρ πεζες, ΑΞΕ (Rµεσες
Ξνες Επενδσεις)
Cormac MURPHY
Βουλγαρα, Ρουµανα
Rainer SAERBECK
Τσεχικ' ∆ηµοκρατα, Σλοβακα
Jean VRLA

Ιταλα, Ελλς, Κ!προς, Μλτα

Γενικς ∆ιευθυντ ς

Ηνωµνο Βασλειο, Ιρλανδα, Βρειες
χρες
Thomas BARRETT
∆ιευθυντ ς
Τρ πεζες, Βιοµηχανα και τιτλοποηση
Bruno DENIS
Οικονοµικς υποδοµς
Tilman SEIBERT
∆ιαρθρωµνες χρηµατοδοτ'σεις και
δηµσιες-ιδιωτικς συµπρ ξεις (PPP)
Cheryl FISCHER
Βρειες χρες
Michael O'HALLORAN

Thomas HACKETT
∆ιευθυντ ς
>ργα υποδοµ'ς
Bruno LAGO
Ενργεια, Περιβ λλον και Τηλεπικοινωνες
Alexander ANDÒ
Βιοµηχανα και Τρ πεζες
Jean-Christophe CHALINE
Ελλς
Themistoklis KOUVARAKIS

Υπηρεσα «Υποστ ριξη
χρηµατοδοτ σεων»

Ισπανα, Πορτογαλα

Jos van KAAM
∆ιευθυντ ς

Alfonso QUEREJETA
∆ιευθυντ ς

Συντονισµς
Thomas FAHRTMANN
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Πληροφορικ' και πληροφορες διαχερισης
Guy BERMAN
Υποστ'ριξη των δανειοδοτικν δραστηριοτ'των
Ralph BAST

∆ιε!θυνση χορηγ σεων σε λλες χρες
Jean-Louis BIANCARELLI
Γενικς ∆ιευθυντ ς
Συµβουλευτικ' υπηρεσα για τα
Οικονοµικ θµατα Αν πτυξης
Daniel OTTOLENGHI
Επικεφαλ ς σ!µβουλος σε θµατα ανπτυξης
Flavia PALANZA
Κ!ρια οικονοµικ σ!µβουλος

Μεσγειος και Βαλκνια
Antonio PUGLIESE
∆ιευθυντ ς
Μαγκρµπ
Alain SÈVE
Μασρ κ, Μση Ανατολ'
Jane MACPHERSON
Βαλκ νια, Τουρκα
Patrick WALSH

Αφρικ , Καραϊβικ , Ειρηνικς,
Ντια Αφρικ
Martin CURWEN
∆ιευθυντ ς
∆υτικ' Αφρικ' και Αφρικ' του Σαχλ
Tassilo HENDUS
Κεντρικ' και Ανατολικ' Αφρικ'
Jacqueline NOËL
∆ιευθ!ντρια Συνεργαζµενη
Μεσηµβριν' Αφρικ' και Ινδικς Ωκεανς
Justin LOASBY
Καραϊβικ' και Ειρηνικς
Stephen McCARTHY

Ασα και Λατινικ Αµερικ
Claudio CORTESE
∆ιευθυντ ς
Λατινικ' Αµερικ'
Matthias ZÖLLNER
Ασα
Siward de VRIES

∆ιε!θυνση
Οικονοµικν Υπηρεσιν
René KARSENTI
Γενικς ∆ιευθυντ ς

Κεφαλαιαγορς
Barbara BARGAGLI-PETRUCCI
∆ιευθ!ντρια
Ευρ - Εκδσεις δανεων αναφορ ς
Carlos FERREIRA da SILVA
Ευρ - Rλλεςεκδσεις
Joseph VOGTEN
Ευρπη (εκτςΕυρ), Αφρικ'
David CLARK
Αµερικ', Ασα, Ειρηνικς
Carlos GUILLE

ΕπειδF η δι.ρθρωση των υπηρεσιν υπκειται σε εξελξεις, ο αναγνστης µπορε να βρσκει
την ενηµερωµνη κατστασ της στην ιστοσελδα της ΕΤΕπ στο ∆ιαδκτυο: www.eib.org

Οικονοµικ Υπηρεσα

Βιοµηχανα και Υπηρεσες

Anneli PESHKOFF
∆ιευθντρια
∆ιαχεριση ∆ιαθεσµων
Francis ZEGHERS
∆ιαχεριση Ενεργητικο/Παθητικο
Jean-Dominique POTOCKI
∆ιαχεριση Χαρτοφυλακου
James RANAIVOSON

Constantin CHRISTOFIDIS
∆ιευθυντ ς

Προβλψεις και διακανονισµς
των χρηµατοοικονοµικν πρξεων
Francisco de PAULA COELHO
∆ιευθυντ ς
Back-Offi‹e Χορηγ'σεις
Gianmaria MUSELLA
Back-Offi‹e ∆ιαθσιµα
Erling CRONQVIST
Back-Offi‹e ∆ανεισµς
Yves KIRPACH
Αν πτυξη συστηµ των, β ση δεδοµνων
για τις χορηγ σεις
Charles ANIZET

Πρωτογενες προι και βιοεπιστ'µες
Jean-Jacques MERTENS
Peder PEDERSEN
Μεταποιητικ' βιοµηχανα και Υπηρεσες
Bernard BÉLIER
Pedro OCHOA
Ανθρπινο κεφ λαιο
Stephen WRIGHT
Βιοµηχανικ' οικονοµα
Hans-Harald JAHN

Υπηρεσα «Υποστ ριξη της
στρατηγικ ς»
Patrice GÉRAUD
∆ιευθυντ ς
Gianni CARBONARO

>ργα υποδοµ'ς και Βιοµηχανα
Per JEDEFORS
∆ιευθυντ ς
Κνδυνοι χρηµατοδτησης επενδυτικν σχεδων
Klaus TRÖMEL
Μεθοδολογες πιστωτικν κινδ!νων και
παργωγων προϊντων
Luis GONZALEZ-PACHECO
Τρ πεζες
Georg HUBER
Συντονισµς και υποστ'ριξη
Elizabeth MATIZ

Ανθρπινο δυναµικ
Andreas VERYKIOS
∆ιευθυντ ς
Προϋπολογισµς και οριζντια ολοκλ'ρωση
Zacharias ZACHARIADIS
Προι
Jörg-Alexander UEBBING
Αν πτυξη
….
∆ιοκηση
Michel GRILLI

∆ιε!θυνση Επενδυτικν Σχεδων

Χρηµατοδοτικς πολιτικς
Guy CLAUSSE
∆ιαχεριση της ποιτητας
Angelo BOIOLI
∆ιαχεριση των πρων
Daphné VENTURAS
Μον δα «Περιβ λλον»
Peter CARTER

∆ιε!θυνση Νοµικν
Υποθσεων

Horst FEUERSTEIN

Michel DELEAU

Eberhard UHLMANN

Juan ALARIO GASULLA
Campbell THOMSON

Χρηµατοπιστωτικ' πολιτικ', ∆ΕΠ και διαχεριση
των κινδνων αγορ ς
Alain GODARD
Συντονισµς
Henri-Pierre SAUNIER

Γενικς ∆ιευθυντ ς
Mateo TURRÓ CALVET
∆ιευθυντ ς Συνεργαζµενος, δκτυα υποδοµν
Οικονοµικς και Χρηµατοοικονοµικς Μελτες
Eric PERÉE

ργα υποδοµ ς
Christopher HURST
∆ιευθυντ ς
Axel HÖRHAGER
(Συντονιστ'ς για τα Βαλκ νια)
Andrew ALLEN
Luigi MARCON
Oδικς και σιδηροδροµικς µεταφορς
José Luis ALFARO
Εναριες, θαλ σσιες και αστικς µεταφορς
Philippe OSTENC
(Αν θεση συµβ σεων)
Uδρευση και αποχτευση
José FRADE

Ενργεια, Τηλεπικοινωνες, ∆ιαχεριση
στερεhν αποβλ των
Günter WESTERMANN
∆ιευθυντ ς
Ηλεκτρικ' ενργεια και διαχεριση αποβλ'των
René van ZONNEVELD
Heiko GEBHARDT
(∆ιαχερισηαποβλ'των)
Πετρλαιο και αριο
(Günter WESTERMANN)
Τηλεπικοινωνες και Τεχνολογα πληροφρησης
Carillo ROVERE
Οικονοµικ θµατα
Gerhardus van MUISWINKEL

Γενικς ∆ιευθυντ ς
Χρηµατοοικονοµικ θµατα και Θεσµικ'
πολιτικ'
Marc DUFRESNE
Συνδιευθυντ ς
Χρηµατοοικονοµικ θµατα
Nicola BARR
Θεσµικ' πολιτικ'
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

Χρηµατοπιστωτικς δραστηριτητες
Konstantin ANDREOPOULOS
Αναπληρωτ ς Γενικς ∆ιευθυντ ς
Επιχειρησιακ' πολιτικ' και Βαλκ νια
Roderick DUNNETT
Γερµανα, Αυστρα, ΧΚΑΕ
Gerhard HÜTZ
Ισπανα, Πορτογαλα
Ignacio LACORNAZA
∆ανα, Ιρλανδα, φινλανδα, Σουηδα, Ηνωµνο
Βασλειο
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
Βλγιο, Γαλλα, Λουξεµβοργο, Κ τω Χρες
Pierre ALBOUZE
ΑΚΕ, Ασα και Λατινικ' Αµερικ', Μεσγειος, ΥΧΕ
Regan WYLIE-OTTE
Ελλ ς, Ιταλα, Κπρος, Μ λτα
Manfredi TONCI OTTIERI

Πιστωτικο κνδυνοι
Pier Luigi GILIBERT
Γενικς ∆ιευθυντ'ς

Αξιολγηση
των χρηµατοδοτ σεων
∆ιευθυντ ς

Οικονοµικς λεγχος
Patrick KLAEDTKE
Οικονοµικς ελεγκτ ς
Luis BOTELLA MORALES
Αναπληρωτ ς Οικονοµικς ελεγκτ ς
Λογιστικ'
(Luis BOTELLA MORALES)
Εσωτερικς λεγχος και λεγχος διαχερισης
Antonio ROCA IGLESIAS

Τεχνολογες Πληροφρησης
Luciano DI MATTIA
∆ιευθυντ ς
Υφιστ µενα συστ'µατα και υποστ'ριξη
εφαρµογν
Joseph FOY
Πακτα λογισµικο για βασικς δραστηριτητες
(Luciano DI MATTIA)
∆ νεια, δηµοσιεσεις, προϋπολογισµς
Simon NORCROSS
Υποδοµ'
José GRINCHO

Εσωτερικς λεγχος
Peter MAERTENS
∆ιευθυντ ς Συνεργαζµενος

Chief Economist
Alfred STEINHERR
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∆ιοικητικ διρθρωση του ΕΤΑΕ
Το Ευρωπαϊκ Ταµεο Επενδ!σεων διευθ!νεται και διοικεται απ τις εξ ς τρεις αρχς:
• τη Γενικ Συνλευση λων των µετχων (ΕΤΕπ, Ευρωπαϊκ
οποα πραγµατοποιεται τουλ.χιστον µα φορ κατ' τος<

νωση και 28 τρ.πεζες), η

• το ∆ιοικητικ Συµβο!λιο, το οποο αποτελεται απ επτ µλη και αποφασζει για τις
πρξεις του Ταµεου<
• τον Γενικ ∆ιευθυντ , ο οποος εναι υπε!θυνος για τη διαχεριση του Ταµεου σ!µφωνα µε τις διατξεις του Καταστατικο! και µε τους κατευθυντ ριους ξονες και τις
οδηγες που εκδδει το ∆ιοικητικ Συµβο!λιο.
Τλος, οι λογαριασµο του Ταµεου ελγχονται απ µα Ελεγκτικ Επιτροπ αποτελο!µενη απ τρεις ελεγκτς, οι οποοι διορζονται απ τη Γενικ Συνλευση.

∆ι5ρθρωση του ΕΤΑΕ
Walter CERNOIA
Marc SCHUBLIN

Robert WAGENER

Γενικς Γραµµατας
Προϊστµενος του Τµ'µατος ∆ιοκησης και οικονοµικο
ελγχου

Maria LEANDER

Προϊστµενος του Τµ'µατος Νοµικν υπηρεσιν

John A. HOLLOWAY
Alessandro TAPPI
Jean-Philippe BURCKLEN

Kim KREILGAARD

Thomas MEYER

σελ. 

Προϊστµενος του Τµ'µατος Θεσµικο
και στρατηγικο συντονισµο

Frank TASSONE

Susanne RASMUSSEN
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Γενικς ∆ιευθυντς

Υπεθυνη Ανθρπινου δυναµικο
∆ιευθυντς χρηµατοπιστωτικ7ν δραστηριοτ των
Προϊστ µενος του Τµ'µατος Εγγυ'σεων
Προϊστ µενος του Τµ'µατος Πρ ξεων επιχειρηµατικο
κεφαλαου 1 (Βλγιο, Γαλλα, Ιταλα, Ελλ ς, Λουξεµβοργο, Κ τω Χρες, Ισπανα, Ηνωµνο Βασλειο)
Προϊστ εεµενος του Τµ'µατος Πρ ξεων επιχειρηµατικο
κεφαλαου 2 (Αυστρα, ∆ανα, Φινλανδα, Γερµανα, Ιρλανδα, Πορτογαλα, Σουηδα, υποψ'φιες χρες)
Προϊστ µενος του Τµ'µατος ∆ιαχερισης και ελγχου
των κινδνων

Εσωτερικ λειτουργα του Οµλου ΕΤΕπ
Μεριµνντας για τη διατ ρηση αρµονικν και εποικοδοµητικν συνθηκν
εργασας, η Τρπεζα ανπτυξε το 2001
νες πολιτικς και λαβε να µτρα,
µεταξ! των οποων περιλαµβνονταν η
θσπιση µας αναθεωρηµνης διαδικασας αξιολγησης των επιδσεων του
προσωπικο! και η µεταββαση αρµοδιοτ των, σε θµατα προϋπολογισµο! και
διαχερισης του ανθρπινου δυναµικο!,
στις ∆ιευθ!νσεις.
Οργ5νωση και δοµς
Η Τρπεζα αναπροσαρµζει τακτικ την
οργνωσ της και τις λειτουργικς
δοµς της. Το 2001, η κ!ρια εξλιξη ταν
η ενσχυση του δυναµικο! της σον
αφορ τον καθορισµ στρατηγικν προσανατολισµν και την υποστ ριξη των
δραστηριοτ των της, πως φανεται απ
το οργανγραµµα (σελ. 42 και 43), το
οποο περιχεται και στην ιστοσελδα
της ΕΤΕπ στο ∆ιαδκτυο (www.eib.org).
Αντιπροσ7πευση του προσωπικο#
Το 2001, η Επιτροπ Αντιπροσπων του
Προσωπικο! (RP) συνχισε, µαζ µε την
Υπηρεσα Ανθρπινου ∆υναµικο! (RH),
τις εργασες που εχε ξεκιν σει για την
επικαιροποηση του Κανονισµο! του
Προσωπικο!. Για να καταστε δυνατ η
ευρ!τερη δυνατ συµµετοχ , οι εργασες διεξ χθησαν µσω περισστερων
απ 10 οµδων εργασας RP/RH, οι
οποες εξτασαν θµατα σηµαντικ,
τσο για το προσωπικ, σο και για τη
διοκηση. Μεταξ! αυτν περιλαµβνονταν η ετ σια αξιολγηση των µελν του
προσωπικο!, οι αποδοχς, καθς και οι
εργασες των Επιτροπν σης εκπροσπησης, εκ των οποων η πιο πρσφατη
εναι η Επιτροπ για την υγεα, την υγιειν και τις συνθ κες εργασας.

Ιστητα ευκαιρι7ν
Η Επιτροπ σης εκπροσπησης για την
Ιστητα Ευκαιριν µεταξ! ανδρν και
γυναικν (ΕΠΙΕ) µεριµν για την εφαρµογ της πολιτικ ς παροχ ς σων ευκαιριν σε εππεδο σταδιοδροµιν, κατρτισης και κοινωνικν παροχν. Το 2001,
η ΕΠΙΕ υπβαλε κυρως προτσεις που
οδ γησαν στην επιτυχ εφαρµογ µας
βελτιωµνης πολιτικ ς γονικν αδειν,
στο πλασιο της οποας προβλπεται,
µεταξ! λλων, η µακροχρνια αντικατσταση υπαλλ λων µε δεια µητρτητας.

χαρακτ ρα και την ελε!θερη κυκλοφορα
αυτν των δεδοµνων, εφαρµζονται και
στα ργανα και τους οργανισµο!ς της
Κοιντητας. Το 2001, διεξ χθησαν σηµαντικς εργασες για να διασφαλιστε η
τ ρηση των διατξεων του κανονισµο!
αυτο! απ την Τρπεζα.
∆υναµικ προσωπικο#
Στις 31 ∆εκεµβρου 2001, το προσωπικ
της Τρπεζας αριθµο!σε 1 097 υπαλλ λους, σηµεινοντας α!ξηση κατ 6,2%
ναντι του προηγο!µενου τους.

ΕπαγγελµατικN εξλιξη

Το Ευρωπαϊκ Ταµε ο Επενδ#σεων

Στχος της Τρπεζας, σον αφορ την
επαγγελµατικ εξλιξη, παραµνει η
διατ ρηση των επαγγελµατικν προσντων και δεξιοτ των του προσωπικο!
της σε υψηλ εππεδο και η προσφορ
δυνατοτ των εξλιξης. Το 2001, ολοκληρθηκε η πρτη φση του «Προγρµµατος Κατρτισης των ∆ιοικητικν Στελεχν», το οποο εχε δροµολογηθε το
1999. Περισστερα απ 120 διοικητικ
στελχη συµµετσχαν σε σεµινρια µε
θµα τη στρατηγικ , την ηγετικ ικαντητα και τη διαχεριση των αλλαγν.
να νο πργραµµα προετοιµζεται
για την ανπτυξη των διοικητικν δεξιοτ των στην καθηµεριν διαχεριση των
υποθσεων.

Το ΕΤΑΕ, το οποο κατστη ο εξειδικευµνος βραχονας της ΕΤΕπ στον τοµα
του επιχειρηµατικο! κεφαλαου, συνχισε τον αναπροσανατολισµ των δραστηριοτ των του !στερα απ τη Γενικ
Συνλευση του Ιουνου 2000. Η α!ξηση
των δραστηριοτ των οδ γησε σε προσλ ψεις για την ενσχυση των επιχειρησιακν οµδων. Επιπλον, δηµιουργ θηκε να Τµ µα ∆ιαχερισης και ελγχου
των κινδ!νων. Στις 31 ∆εκεµβρου 2001,
το προσωπικ του Ταµεου αριθµο!σε 50
υπαλλ λους, εκ των οποων 78% αποτελο!σαν διοικητικο!ς υπαλλ λους, γεγονς που αντικατοπτρζει την προτεραιτητα που δδεται στην επιχειρησιακ
πλευρ και τις συνεργες που χουν αναπτυχθε σε διοικητικ εππεδο στο εσωτερικ του Οµλου.

Προστασ α δεδοµνων προσωπικο#
χαρακτNρα
Ο κανονισµς (EK) αριθ. 45/2001 της
18/12/2000, ο οποος τθηκε σε ισχ! την
1η φεβρουαρου 2002, χει σκοπ να διασφαλσει τι οι διατξεις που ισχ!ουν για
τα κρτη µλη, σον αφορ την προστασα των φυσικν προσπων ναντι της
επεξεργασας δεδοµνων προσωπικο!

σελ. 

E Σ Ω T E P I K H Λ E I TOΥ P Γ I A TOY
O M I Λ OY E T E π

Απλοποιηµνος ισολογισµς του Οµλου ΕΤΕπ
Ισολογισµς της 31ης ∆εκεµβρ ου 2001 (σε χιλιδες ευρ)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2001

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2001
1.

2.

Ταµεο, διαθσιµα σε κεντρικς τρπεζες
και σε ταχυδροµικ ταµιευτ ρια
Κρατικ αξιγραφα δεκτ για επαναχρηµατοδτηση απ τις κεντρικς τρπεζες
Αναπροσαρµογ πραγµατικ ς αξας

22 180

1.

1 519 621
106

2.

Kαθαρς διαφορς υπρ το ρτιο εκδσεων
Αναπροσαρµογ πραγµατικ ς αξας

181 292
9 917 933
84 654 699

Απαιτ σεις κατ πελατν
Ειδικς προβλψεις
Αναπροσαρµογς πραγµατικ ς αξας

3.

101 085 284
- 175 000
33 179

Λοιπ στοιχεα παθητικο!
α) προεισπραχθεσες επιδοτ σεις επιτοκου
β) πιστωτς διφοροι
γ) λοιπς υποχρεσεις
δ) αναπροσαρµογ πραγµατικ ς αξας
παραγγων

6.

Μετοχς και λλοι ττλοι µεταβλητ ς απδοσης
Αναπροσαρµογς πραγµατικ ς αξας µετοχν

[υλα στοιχεα ενεργητικο!

8.

Ενσµατα στοιχεα ενεργητικο!

9.

Λοιπ στοιχεα ενεργητικο!

3 773 404

3 262 797
3 418 574
- 46

Προβλψεις για κινδ!νους και βρη
* ταµεο συντξεων προσωπικο!
* προβλψεις για χορηγηθεσες εγγυ σεις

474 951
24 312

6.

∆ικαιµατα µειοψηφας

216 349

6 681 325

7.

Κεφλαιο
αναληφθν
µη απαιτητ

838 530
5 642
8.

Ενοποιηµνα αποθεµατικ
α) τακτικ αποθεµατικ
β) συµπληρωµατικ αποθεµατικ
γ) αποθεµατικ ενοποησης

1 236 663
6 948 150

10 000 000
3 154 706
27 279
13 181 985

δ) αναπροσαρµογς πραγµατικ ς
αξας 01.01.2001
ε) αποτµηση ττλων διαθσιµων
προς πληση
3 528
538 779

100 000 000
- 94 000 000
6 000 000

84 528

10. Προπληρωθντα ξοδα
και σοδα εισπρακτα

3 779 972

5.

7 788

α) απαιτ σεις απ επιδοτ σεις επιτοκου
που χουν προκαταβληθε στο πλασιο
του ΕΝΣ
β) χρεστες διφοροι
γ) λογαριασµς αναπροσαρµογ ς των
συµβσεων ανταλλαγ ς νοµισµτων
δ) αναπροσαρµογ πραγµατικ ς αξας
παραγγων

2 414 809

Προεισπραχθντα σοδα και πληρωτα ξοδα

844 172
7.

324 956
989 394
44 245

4.

Οµολογες και λλοι ττλοι
σταθερ ς απδοσης
α) του ∆ηµοσου
β) λλων εκδοτν
Αναπροσαρµογ πραγµατικ ς αξας

17 852
4 741 338
183 909 706

100 943 463
5.

178 293 413
857 103
179 150 516

94 753 924
4.

Υποχρεσεις απ πιστωτικο!ς ττλους
α) χρεγραφα και οµολογες σε κυκλοφορα
β) λοιπο πιστωτικο ττλοι

Απαιτ σεις κατ πιστωτικν ιδρυµτων
α) ψεως
β) λοιπς απαιτ σεις
γ) χορηγηθντα δνεια

607 622
607 622

1 519 727
3.

Υποχρεσεις προς πιστωτικ ιδρ!µατα
α) ψεως
β) προθεσµας µε προειδοποηση

- 117 883
3 266
13 067 368

9.

Προι διατεθντες στο µηχανισµ
διαρθρωµνης χρηµατοδτησης

250 000

8 727 120

10. Προι διατεθντες για πρξεις
επιχειρηµατικο! κεφαλαου

1 500 000

2 378 477

11. Κεφλαια για γενικο!ς τραπεζικο!ς
κινδ!νους

1 080 000

215 962 704

12. Αποτελσµατα χρ σης
προ διθεσης
ποσ διατεθν εντς της χρ σης
στα Κεφλαια για γενικο!ς
τραπεζικο!ς κινδ!νους
µετ τη διθεση

1 424 021
- 145 000
1 279 021
215 962 704
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Επενδυτικ σχδια επιλξιµα για
χρηµατοδτηση απ τον 3µιλο ΕΤΕπ
Στο εσωτερικ της ΕυρωπαϊκNς 6νωσης
και στις υποψNφιες προς νταξη χ7ρες
τα σχδια στων οποων τη χρηµατοδτηση µπορε να συµβλει η ΕΤΕπ, πρπει
να προγουν ναν περισστερους απ
τους παρακτω στχους:
• ενσχυση της οικονοµικ ς και κοινωνικ ς συνοχ ς, δηµιουργα οικονοµικ ς δραστηριτητας που συµβλλει
στην οικονοµικ ανπτυξη των λιγτερο ευνοηµνων περιοχν<
• προαγωγ των επενδ!σεων για µια
κοινωνα βασιζµενη στη γνση και
την καινοτοµα<
• βελτωση της υποδοµ ς και των υπηρεσιν στους τοµες της παιδεας και
της υγεας, που εναι θεµελιδους
σηµασας για το ανθρπινο κεφλαιο<
• ανπτυξη των υποδοµν κοινοτικο!
ενδιαφροντος στους τοµες των
µεταφορν, των τηλεπικοινωνιν και
της µεταφορς ενργειας<
• προστασα του περιβλλοντος και
βελτωση της ποιτητας ζω ς, µεταξ!
λλων µε τη χρ ση ανανεσιµων
πηγν ενργειας<

• ενσχυση της ασφλειας του ενεργειακο! εφοδιασµο! χρις στην ορθολογικ χρ ση της ενργειας, την αξιοποηση των εγχριων ενεργειακν
πρων και τη διαφοροποηση των
εισαγωγν<
• βελτωση του οικονοµικο! περιβλλοντος των µικροµεσαων επιχειρ σεων
στε να ευνοηθε η ανπτυξ τους:
- µσω µακροπρθεσµων και µεσοπρθεσµων συνολικν δανεων της
ΕΤΕπ<
- µσω των δραστηριοτ των του ΕΤΑΕ
µε επιχειρηµατικ κεφλαια<
- µσω των εγγυ σεων του ΕΤΑΕ
υπρ των ΜΜΕ.
Στις χ7ρες ετα ρους, η ΕΤΕπ συµµετχει
στην εφαρµογ
των πολιτικν της
νωσης για παροχ βο θειας και συνεργασα υπρ της ανπτυξης, χορηγντας
µακροπρθεσµα δνεια απ τους ιδους
πρους της καθς και εξαρτηµνα δνεια
και χρηµατοδοτ σεις µε επιχειρηµατικ
κεφλαια απ πρους του προϋπολογισµο! των κρατν µελν της νωσης. Η
ΕΤΕπ αναπτ!σσει δραστηριτητες:

Ευρωµεσογειακ ς Εταιρικ ς Σχσης,
εν ψει της δηµιουργας τελωνειακ ς
νωσης ως το 2010<
• στις χρες της Αφρικ ς, της Καραϊβικ ς και του Ειρηνικο! (ΑΚΕ), στη
Ντια Αφρικ και στις υπερπντιες
χρες και εδφη (ΥΧΕ)<
• στις χρες της Ασας και της Λατινικ ς Αµερικ ς, που υποστηρζει ορισµνα επενδυτικ σχδια που παρουσιζουν κοιν ενδιαφρον για την
Ευρωπαϊκ
νωση και την εκστοτε
χρα<
• στις βαλκανικς χρες, που συµβλλει στην επτευξη των στχων του
Συµφνου Σταθερτητας επικεντρνοντας τις δραστηριτητς της χι
µνο στην ανασυγκρτηση της βασικ ς υποδοµ ς και τη χρηµατοδτηση
ργων περιφερειακ ς κλµακας, αλλ
και στην ανπτυξη του ιδιωτικο!
τοµα.

• στις µεσογειακς χρες, για να συµβλει στην επτευξη των στχων της

H Ευρωπαϊκ Τρπεζα Επενδ!σεων εκφρζει τις ευχαριστες της στους επενδυτς και τα πρακτορεα που επτρεψαν τη χρ ση των φωτογραφιν οι οποες
περιχονται σε αυτ την κθεση:
Masterfile (εξφυλλο, σελ. 10, 12, 16, 19, 30, 32), Fotostock (εξφυλλο, σελ. 17, 28, 38), La Vie du Rail/Collardey (εξφυλλο), La Vie du Rail/Recoura (σελ. 25, 27),
La Vie du Rail/Besnard (σελ. 26), Benelux Press (εξφυλλο, σελ. 6, 8, 14, 17, 20, 24, 25, 26, 46, 47), Fränk Weber (σελ.3, 5, 45, 47), Rol Schleich (σελ. 4), Imedia (σελ.
5, 31, 40, 41, 42, 46), Getty Images (σελ.11), DaimlerChrysler (σελ. 13), Corbis Stockmarket (σελ. 13, 15, 27, 33, 35, 46, 47), CNRS (σελ. 14), Stone (σελ. 15, 47), Housing
·
Fund of Finland (σελ. 16), Sue Cunningham (σελ. 18, 19, 20, 22, 26), Barcs Endre (σελ. 18), Image Bank (σελ. 19, 28, 34), Klaipeda
State Seaport Authority (σελ. 20),
Meridiana (σελ. 21), Electricity Authority of Cyprus (σελ. 21), Bakwena Platinum Corridor Concessionnaire (σελ. 22), Office National de l'Electricité, Maroc (σελ. 23),
Pirelli (σελ. 23), SADE (σελ. 23), Graffinity Pharmaceutical Design GmbH (σελ. 24, 25, 46), Cofiroute (σελ. 27), Siemens press photo (σελ. 28, 29), Universidad de
Alicante (σελ. 29), Parlement européen (σελ. 37, 39), Isopress (σελ. 39), K. Scheel (σελ. 41, 42), J.P. Kiefer (σελ. 41, 42), Cofiroute (σελ. 46), ENEL (σελ. 47).
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∆ιευθ#νσεις του Οµ λου ΕΤΕπ

ΕυρωπαϊκN Τρ5πεζα Επενδ#σεων
100, bd Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Τηλ. (+352) 43 79-1
Φαξ (+352) 43 77 04
∆ιαδ κτυο: www.bei.org
E-mail : info@bei.org

Υπηρεσα χρηµατοδοτCσεων:
Ιταλα, Ελλς, Κπρος, Μλτα
Via Sardegna, 38
I - 00187 Roma
Τηλ. +39 06 47 19 1
Φαξ +39 06 42 87 34 38
Γραφεο Αθηνν:
Λεωφρος Κηφισας 364 &
∆ελφν 1
GR - 152 33 Χαλνδρι / Αθ να
Τηλ. (+30) 10 682 45 17 - 9
Φαξ (+30) 10 682 45 20

Γραφεο Λισσαβνας:
Regus Business Center
Avenida da Liberdade,
110-2°P - 1269-046 Lisbonne
Τηλ. +351 - 21 342 89 89
(351) 21 342 88 48
Φαξ +351 - 21 347 04 87

Γραφεο Βερολνου:
Lennéstrasse, 17
D - 10785 Berlin
Τηλ. +49 (0) 30 59 00 479 - 0
Φαξ +49 (0) 30 59 00 47 99

Γραφεο Μαδρτης:
Calle José Ortega y Gasset, 29
E - 28006 Madrid
Τηλ. +34 914 311 340
Φαξ +34 914 311 3 83

Ευρωπαϊκ Ταµε ο Επενδ#σεων
43, avenue J.F. Kennedy
L - 2968 Luxembourg
Τηλ. (+352) 42 66 88-1
Φαξ (+352) 42 66 88-200
∆ιαδ κτυο: www.eif.org
E-mail : info@eif.org
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Γραφεο Βρυξελλν:
Rue de la loi 227
B - 1040 Bruxelles
Τηλ. +32 (0) 2 - 235 00 70
Φαξ +32 (0) 2 - 230 58 27
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