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Μ	νυµα τ�υ  Πρ��δρ�υ
H ΕΤΕπ δεν ε�ναι µ�α τρ.πε�α σαν τις �λλες< δηµι�υργ	-
θηκε µε σκ�π� να στηρ��ει #ρηµατ�δ�τικ� τ�υς στ�#�υς
της Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης. Την ιδιαιτερ�τητα αυτ	, τη
συν�ψισα στ� #αρακτηρισµ� «Policy driven Public Bank»,
δηλαδ	 µ�α δηµ�σια τρ�πε�α η �π��α, σε πλ	ρη αρµ�ν�α
µε τα �λλα κ�ιν�τικ� �ργανα και #ωρ�ς να &αρ!νει τα
δηµ�σια �ικ�ν�µικ�, συµ&�λλει στην πραγµατ�π��ηση
επενδ!σεων π�υ υλ�π�ι�!ν τις �ικ�ν�µικ�ς, κ�ινωνικ�ς
και, τελικ�, π�λιτικ�ς πρ�τεραι�τητες της Ευρωπαϊκ	ς

νωσης.

Τ� 2001, η ΕΤΕπ #�ρ	γησε #ρηµατ�δ�τ	σεις συν�λικ�!
!ψ�υς 36,8 δισεκατ�µµυρ�ων ευρ�, εκ των �π��ων περισ-
σ�τερα απ� 31 δισεκατ�µµ!ρια #�ρηγ	θηκαν στ� εσωτε-
ρικ� της 
νωσης, και �ντλησε µε δανεισµ� απ� τις αγ�ρ�ς
32,3 δισεκατ�µµ!ρια σε 13 ν�µ�σµατα. Παρ�λληλα, η ε�ει-
δικευµ�νη θυγατρικ	 της, τ� Ευρωπαϊκ� Ταµε�� Επενδ!-
σεων (ΕΤΑΕ), α!�ησε σηµαντικ� τις δραστηρι�τητ�ς της
υπ�ρ των µικρ�µεσα�ων επι#ειρ	σεων, επενδ!�ντας
περισσ�τερα απ� 800 εκατ�µµ!ρια υπ� µ�ρ�	 επι#ειρηµα-
τικ�ν κε�αλα�ων και #�ρηγ�ντας εγγυ	σεις συν�λικ�!
!ψ�υς �νω των 960 εκατ�µµυρ�ων. Αλλ�, π�ρα απ� τα
π�σ�τικ� µεγ�θη, αυτ� π�υ επιθυµ� να υπ�γραµµ�σω
ε�ναι � π�ι�τικ�ς πρ�σανατ�λισµ�ς αυτ	ς της δραστηρι�-
τητας. Περισσ�τερα απ� τα 2/3 των πρ��εων τ�υ 1µ�λ�υ,
	τ�ι 22 δισεκατ�µµ!ρια ευρ�, συν�&αλαν στη δηµι�υργ�α
πλ�!τ�υ στις λιγ�τερ� πρ�ηγµ�νες περι�#�ς της Ευρω-
παϊκ	ς 
νωσης 	 των µελλ�ντικ�ν κρατ�ν µελ�ν της.
Η δραστηρι�τητα αυτ	, η �π��α καλ!πτει �λ�υς τ�υς
τ�µε�ς της �ικ�ν�µ�ας - απ� τα �ργα &ασικ	ς υπ�δ�µ	ς
�ως τις µικρ�µεσα�ες επι#ειρ	σεις - ε�#ε σηµαντικ	 κατα-
λυτικ	 επ�δραση πρ�σελκ!�ντας τη συµµετ�#	 και �λλων
#ρηµατ�δ�τικ�ν πηγ�ν, τ�σ� τραπε�ικ�ν �σ� και κ�ιν�τι-
κ�ν, µ�σω των διαρθρωτικ�ν ταµε�ων της 
νωσης.

1 δε!τερ�ς στ�#�ς µας ε�ναι � εκσυγ#ρ�νισµ�ς της
ευρωπαϊκ	ς �ικ�ν�µ�ας, �στε να µπ�ρ�σει η 
νωση, π�υ

σ	µερα �#ει ενδυναµωθε� #�ρις στ� ενια�� ν�µισµα, να
διαδραµατ�σει πλ	ρως τ� ρ�λ� π�υ της αν	κει σε µ�α
παγκ�σµι�π�ιηµ�νη �ικ�ν�µ�α. Η Πρωτ�&�υλ�α Καιν�τ�-
µ�α 2000 («i2i»), την �π��α θ�σπισε � 3µιλ�ς ΕΤΕπ σε
συν�#εια των συµπερασµ�των τ�υ Ευρωπαϊκ�! Συµ&�υ-
λ��υ της Λισσα&�νας τ� Μ�ρτι� 2000, υπηρετε� αυτ� τ�
σκ�π� στηρ���ντας την αν�πτυ�η µ�ας �ικ�ν�µ�ας &ασι-
��µενης στη γν�ση και την καιν�τ�µ�α. Τ� 2001, η «i2i»
σηµε�ωσε ε�αιρετικ�ς επιδ�σεις, µε εγκρ�σεις #ρηµατ�-
δ�τ	σεων συν�λικ�! !ψ�υς �νω των 10,3 δισεκατ�µµυ-
ρ�ων ευρ�, σε �λα τα κρ�τη µ�λη 
νωσης και σε επτ�
απ� τις υπ�ψ	�ιες πρ�ς �ντα�η #�ρες. Συνεπ�ς, � 3µι-
λ�ς �#ει διαν!σει σηµαντικ	 απ�σταση πρ�ς την κατε!-
θυνση π�υ τ�υ �ρισε τ� Ευρωπαϊκ� Συµ&�!λι�, δηλαδ	
να επενδ!σει 12 �ως 15 δισεκατ�µµ!ρια ευρ� στ� πλα�-
σι� της «i2i» �ως τ� τ�λ�ς τ�υ 2003.

Κατ� τη δι�ρκεια τ�υ �τ�υς υπ�στηρ��αµε �#ι λιγ�τερα
απ� δ�δεκα σ#�δια �ρευνας και αν�πτυ�ης µεγ�στ�υ
ενδια��ρ�ντ�ς για τ� δυναµισµ� της �ικ�ν�µ�ας µας,
εν� παρ�λληλα σ#εδ�ν 100 000 µικρ�µεσα�ες επι#ειρ	-
σεις ενισ#!θηκαν µε δι���ρ�υς τρ�π�υς απ� την ΕΤΕπ 
	 απ� τ� ΕΤΑΕ. Επιπλ��ν, η Τρ�πε�α, ανταπ�κριν�µενη
στην επιθυµ�α τ�υ Ευρωπαϊκ�! Συµ&�υλ��υ της Γ�νδης,
απ���σισε πρ�σ�ατα να εντε�νει την υπ�στ	ρι�	 της
στ�υς τ�µε�ς π�υ �#�υν πληγε� ιδια�τερα απ� τη συγκυ-
ριακ	 επι&ρ�δυνση της �ικ�ν�µικ	ς αν�πτυ�ης. Πρ�ς τ�
σκ�π� αυτ�, θα #ρησιµ�π�ι	σει �λη την τε#ν�γνωσ�α
π�υ διαθ�τει � 3µιλ�ς στη συγκρ�τηση #ρηµατ�δ�τικ�ν
σ#ηµ�των, ιδ�ως για την αν�ληψη των κινδ!νων απ� κ�ι-
ν�! µε τ�υς κυρ��υς των #ρηµατ�δ�τ�!µενων �ργων.

Η Τρ�πε�α δεν µπ�ρε� να διατηρε� αυτ� τ� υψηλ� επ�πεδ�
δραστηρι�τητας #ωρ�ς να λαµ&�νει υπ�ψη τις ν�µιµες
πρ�σδ�κ�ες των λα�ν της 
νωσης για �ικ�ν�µικ	 αν�-
πτυ�η π�υ σ�&εται τ� περι&�λλ�ν. Για τ� λ�γ� αυτ�, η Τρ�-
πε�α, �#ι µ�ν� ε�ετ��ει τις περι&αλλ�ντικ�ς πτυ#�ς κατ�
την α�ι�λ�γηση �λων των επενδυτικ�ν σ#εδ�ων π�υ #ρη-
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µατ�δ�τε�, αλλ� και α�ιερ�-
νει σ#εδ�ν τ� 1/4 της δρα-
στηρι�τητ�ς της στην υπ�-
στFρι�η σ#εδ�ων π�υ �#�υν
ως στ�#� την πρ�στασ�α τ�υ
�υσικ�! περι&�λλ�ντ�ς, την
αν�ρθωση υπ�&αθµισµ�νων
καταστ�σεων - ιδ�ως στις
υπ� �ντα�η #�ρες - 	 τη &ελ-
τ�ωση της π�ι�τητας �ω	ς σε
αστικ�ς περι�#�ς. Η Τρ�πε�α
αναπρ�σαρµ��ει διαρκ�ς τις
µεθ�δ�υς της και επανε��-
τασε πρ�σ�ατα την εσωτε-
ρικ	 της �ργ�νωση στ�ν
τ�µ�α αυτ�, �στε να ε�ναι σε
θ�ση να υπ�στηρ��ει �λ� και
πι� απ�τελεσµατικ� τις δεσµε!σεις π�υ �#ει αναλ�&ει 
η 
νωση �σ�ν α��ρ� την αει��ρ� αν�πτυ�η και τις κλιµα-
τικ�ς αλλαγ�ς.


�ω απ� την Ευρωπαϊκ	 
νωση, � 3µιλ�ς ΕΤΕπ δ�νει ιδια�-
τερη πρ�σ�#	 σε δ!� περι�#�ς �ωτικ	ς σηµασ�ας για την
Ευρ�πη τ�υ α!ρι�: την Κεντρικ	 Ευρ�πη και τη λεκ�νη
της Μεσ�γε��υ. ∆ραστηρι�π�ι�!µενη στις περι�#�ς αυτ�ς
&�σει εντ�λ�ν π�υ της �#ει αναθ�σει η 
νωση, και στις
�π��ες �#ει πρ�σθ�σει, µε δικ	 της πρωτ�&�υλ�α και κ�ν-
δυν�, ειδικ�!ς #ρηµατ�δ�τικ�!ς µη#ανισµ�!ς, η ΕΤΕπ
ε�ναι, µε απ�σταση, η κυρι�τερη πηγ	 τραπε�ικ	ς #ρηµατ�-
δ�τησης για την πραγµατ�π��ηση επενδ!σεων στις �µ�ρες
µε την 
νωση #�ρες πρ�ς &�ρρ� και ανατ�λ	. Η Τρ�πε�α
πρ��γει στις #�ρες αυτ�ς τη �ιλελευθερ�π��ηση της �ικ�-
ν�µ�ας, τη µετα��ρ� κε�αλα�ων και τε#ν�γνωσ�ας µ�σω
της πρ��θησης των �µεσων ��νων επενδ!σεων, και την
πραγµατ�π��ηση �ργων περι�ερειακ	ς εµ&�λειας. ∆ιαθ�-
τ�ντας �λα της τα µ�σα για την υπ�στ	ρι�η της ε��λι�ης
των κ�ιν�τικ�ν π�λιτικ�ν �#ει, και σε αυτ�ν τ�ν τ�µ�α,
στεν	 συµµετ�#	, µα�� µε την Επιτρ�π	, στις αναλ!σεις
π�υ διε��γ�νται υπ� την αιγ�δα της ισπανικ	ς πρ�εδρ�ας
της 
νωσης µε στ�#� την ανα�ω�γ�νηση της Ευρωµεσ�-
γειακ	ς Εταιρικ	ς Σ#�σης, π�υ θεσπ�στηκε στη Βαρκελ�νη
τ� 1995.

Η µ�ριµνα για επι#ειρησιακ	 απ�τελεσµατικ�τητα πρ�πει
να εντ�σσεται σε �να πλα�σι� δια��νειας και υπευθυν�τη-
τας, π�υ θα επιτρ�πει την πρ�σ�γγιση µετα�! τ�υ ιδρ!µα-
τ�ς µας και των ευρωπα�ων π�λιτ�ν, �ι �π���ι ε�ναι, �λλω-
στε, �ι τελικ�� ω�ελ�!µεν�ι απ� τις δραστηρι�τητ�ς µας.
Για τ� λ�γ� αυτ�, κατ� τ� 2001 η ΕΤΕπ εµ&�θυνε τ�ν π�λι-
τικ� δι�λ�γ� της µε τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�&�!λι� και αν�-
πτυ�ε επα��ς µε την 1ικ�ν�µικ	 και Κ�ινωνικ	 Επιτρ�π	

της 
νωσης. Επιπλ��ν, ε��ρ-
µ�σε µ�α ν�α π�λιτικ	 δια��-
νειας, η �π��α �δ	γησε σε
επανε��ταση της π�λιτικ	ς
της �σ�ν α��ρ� την πληρ�-
��ρηση και σε εµ&�θυνση
τ�υ διαλ�γ�υ της µε την κ�ι-
νων�α των π�λιτ�ν µ�σω των
µη κυ&ερνητικ�ν �ργαν�-
σεων.

∆εν #ρει��εται υπενθ!µιση τ�
γεγ�ν�ς �τι � 3µιλ�ς ΕΤΕπ
#ρηµατ�δ�τε� τις δραστηρι�-
τητ�ς τ�υ µ�σω µ�ας διεθν�!ς
παρ�υσ�ας στις κε�αλαιαγ�-
ρ�ς �λ�υ τ�υ κ�σµ�υ. Η π�ι�-
τητα των µετ�#ων και τ�υ

#αρτ��υλακ��υ #�ρηγ	σεων της ΕΤΕπ, καθ�ς και η ισ�ρ-
ρ�π�α µετα�! σ!νεσης και καιν�τ�µ�ας π�υ #αρακτηρ��ει
τη δανει�ληπτικ	 της π�λιτικ	, της επιτρ�π�υν να απ�τελε�
στις αγ�ρ�ς �να εκδ�τη ανα��ρ�ς σ#εδ�ν ισ�τιµ� µε τ�
∆ηµ�σι�, πρ�γµα π�υ αντικατ�πτρ��εται στην �µ��ωνη
&αθµ�λ�γηση της πιστ�ληπτικ	ς της ικαν�τητας µε «ΑΑΑ».

Στις 31 ∆εκεµ&ρ��υ 2001, τ� υπ�λ�ιπ� #�ρηγ	σεων της
Τρ�πε�ας ανερ#�ταν σε 221 δισεκατ�µµ!ρια ευρ�, πλησι�-
��ντας τ� θεωρητικ� αν�τατ� �ρι� των 250 δισεκατ�µµυ-
ρ�ων ευρ�. Για τ� λ�γ� αυτ�, και πρ�κειµ�ν�υ να ε�ακ�-
λ�υθ	σ�υµε να πρ��γ�υµε τ�υς στ�#�υς µας, πρ�τεινα
στ�υς µετ�#�υς µας α!�ηση τ�υ κε�αλα��υ κατ� 50%. 1ι
εργασ�ες τ�υ ∆ι�ικητικ�! Συµ&�υλ��υ σ#ετικ� µε τις
π�λυετε�ς πρ�τεραι�τητες της δραστηρι�τητας της Τρ�πε-
�ας και τα µ�σα µε τα �π��α µπ�ρε� να πραγµατ�π�ιηθε�
µ�α αυτ�#ρηµατ�δ�τ�!µενη α!�ηση τ�υ κε�αλα��υ, απ�τ�-
λεσαν σε µεγ�λ� &αθµ� τη &�ση για την απ��αση π�υ
�λα&ε τ� Συµ&�!λι� των ∆ι�ικητ�ν στις 4 Ι�υν��υ 2002. Με
την ευκαιρ�α αυτ	 η Τρ�πε�α �λα&ε, ακ�µη µ�α ��ρ�, την
επι&ε&α�ωση της σταθερ	ς και �µ��ωνης υπ�στ	ρι�ης
των µετ�#ων της - των κρατ�ν µελ�ν της 
νωσης - στ�υς
�π���υς απευθ!νω τις ευ#αριστ�ες µ�υ.

Philippe Maystadt
Πρ�εδρ�ς τ�υ 1µ�λ�υ ΕΤΕπ
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Λειτ�υργ�ντας ως δηµ�σια τρ�πε�α και συνεργα��µενη µε τα �λλα θεσµικ�

�ργανα της 
νωσης, η ΕΤΕπ συµ&�λλει, #ωρ�ς να επι&αρ!νει τα δηµ�σια �ικ�-

ν�µικ�, στην υλ�π��ηση �ργων π�υ ανταπ�κρ�ν�νται στις �ικ�ν�µικ�ς και κ�ινω-

νικ�ς πρ�τεραι�τητες της 
νωσης, σ!µ�ωνα µε τ� Καταστατικ� της και τις απ�-

��σεις των Ευρωπαϊκ�ν Συµ&�υλ�ων.

Μετ� τ� Ευρωπαϊκ� Συµ&�!λι� της Λισσα&�νας, τ� Μ�ρτι� 2000, τ� Συµ&�!λι�

των ∆ι�ικητ�ν απ���σισε τη συγκρ�τηση τ�υ «1µ�λ�υ ΕΤΕπ», � �π���ς απ�τε-

λε�ται απ� την Ευρωπαϊκ	 Τρ�πε�α Επενδ!σεων και τ� Ευρωπαϊκ� Ταµε�� Επεν-

δ!σεων (ΕΤΑΕ). Η ΕΤΕπ κατ�στη, κατ� τ�ν τρ�π� αυτ�, πλει�ψη��ν µ�τ�#�ς και

��ρ�ας εκµετ�λλευσης τ�υ ΕΤΑΕ, της θυγατρικ	ς της π�υ ειδικε!εται στην

παρ�#	 επι#ειρηµατικ�ν κε�αλα�ων και εγγυ	σεων υπ�ρ των ΜΜΕ.

Τ� 2001, η δραστηρι�τητα της Τρ�πε�ας επηρε�στηκε απ� τις κατευθ!νσεις π�υ

�ρισαν τα Ευρωπαϊκ� Συµ&�!λια της Στ�κ#�λµης και τ�υ Γκ�τεµπ�ργκ (τ� Μ�ρ-

τι� και τ�ν Ι�!νι� 2001), καθ�ς και της Γ�νδης και τ�υ Laeken (τ�ν 1κτ�&ρι� και

τ� ∆εκ�µ&ρι� 2001), τα �π��α κ�λεσαν την ΕΤΕπ :

• να συνε#�σει την υπ�στ	ρι�	 της στις υπ�ψ	�ιες πρ�ς �ντα�η #�ρες<

• να εντε�νει τη δραστηρι�τητ� της για την αν�πτυ�η µ�ας ευρωπαϊκ	ς �ικ�ν�-

µ�ας &ασι��µενης στη γν�ση και την καιν�τ�µ�α<

• να πρ�ωθ	σει µ�α στρατηγικ	 αει��ρ�υ αν�πτυ�ης και να συνεργασθε� µε

την Επιτρ�π	 για την ε�αρµ�γ	 µ�ας ευρωπαϊκ	ς π�λιτικ	ς σ#ετικ� µε τις

κλιµατικ�ς αλλαγ�ς<

• να υπ�στηρ��ει τις επενδ!σεις σε τ�µε�ς π�υ πλ	ττ�νται ιδια�τερα απ� την

επι&ρ�δυνση της �ικ�ν�µ�ας.

Πρ�κειµ�ν�υ να ανταπ�κριθε� στα εν λ�γω αιτ	µατα, η ΕΤΕπ αν�λα&ε µ�α σειρ�

πρωτ�&�υλι�ν :

• εντατικ�π��ηση των #ρηµατ�δ�τ	σεων της ΕΤΕπ και τ�υ ΕΤΑΕ για �ργα π�υ

ανταπ�κρ�ν�νται στην «Πρωτ�&�υλ�α Καιν�τ�µ�α 2000» (i2i), η �π��α θεσπ�-

στηκε µετ� τ� Ευρωπαϊκ� Συµ&�!λι� της Λισσα&�νας, και επ�κταση της εν

λ�γω πρωτ�&�υλ�ας στις υπ�ψ	�ιες πρ�ς �ντα�η #�ρες,

• ειδικ	 πρ�σ�#	 στα �ργα π�υ �#�υν θετικ� αντ�κτυπ� στ� περι&�λλ�ν, και

θ�σπιση µ�ας ενισ#υµ�νης δ�µ	ς για την περι&αλλ�ντικ	 α�ι�λ�γηση των

�ργων απ� τη Γενικ	 ∆ιε!θυνση Επενδυτικ�ν Σ#εδ�ων,

• #ρηµατ�δ�τηση µ�#ρι τ�υ 75% τ�υ κ�στ�υς �ρισµ�νων �ργων στ�υς τ�µε�ς
των µετα��ρ�ν, της πρ�στασ�ας τ�υ περι&�λλ�ντ�ς, τ�υ τ�υρισµ�!, καθ�ς
και στ�υς τ�µε�ς π�υ καλ!πτ�νται απ� την «Πρωτ�&�υλ�α Καιν�τ�µ�α 2000»
(«i2i»), συµπεριλαµ&αν�µ�ν�υ τ�υ τ�µ�α της παιδε�ας.

Πλα�σι� δραστηρι�τητας
και επισκ�πηση τ�υ 2001

3λα τα π�σ� ε�ναι εκ�ρασµ�να σε ευρ�, εκτ�ς ε�ν υπ�ρ#ει αντ�θετη �νδει�η.
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• 1ι �ρηµατ�δ�τ�σεις π�υ υπ�γραψε η
ΕΤΕπ τ� 2001 αν	λθαν συν�λικ� σε
36,8 δισεκατ�µµ#ρια, σηµει�ν�ντας
µικρ	 α!�ηση σε σ#�ση µε τ� 2000
(36 δισεκατ�µµ!ρια), γεγ�ν�ς π�υ
αντικατ�πτρ��ει την πρ�τεραι�τητα
π�υ δ�θηκε στην π�ι�τικ	 δι�σταση
των #ρηµατ�δ�τικ�ν απ���σεων.

1ι #ρηµατ�δ�τ	σεις κατανεµ	θηκαν 
ως ε�	ς:

- 31,2 δισεκατ�µµ!ρια στ� εσωτερικ�
της Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης,

- 2,7 δισεκατ�µµ!ρια στις υπ�ψ	�ιες
πρ�ς �ντα�η #�ρες,

- 1,4 δισεκατ�µµ!ρι� στις #�ρες της

Ευρωµεσ�γειακ	ς εταιρικ	ς σ#�σης,

- 319 εκατ�µµ!ρια στα Βαλκ�νια,

- 520 εκατ�µµ!ρια στα κρ�τη ΑΚΕ
και στις Υ�Ε,

- 150 εκατ�µµ!ρια στη Ν�τια
Α�ρικ	,

- 543 εκατ�µµ!ρια στις #�ρες της
Ασ�ας και της Λατινικ	ς Αµερικ	ς.

• 1ι εκταµιε#σεις δανε�ων αν	λθαν
συν�λικ� σε 31,6 δισεκατ�µµ#ρια, εκ
των �π��ων 27,8 δισεκατ�µµ!ρια
κατευθ!νθηκαν στα κρ�τη µ�λη της
Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης. Τ� 70% των
εκταµιε!σεων πραγµατ�π�ι	θηκε σε
ευρ�.

• Τ� 2001 �ι υπηρεσ�ες της Τρ�πε�ας
ε��τασαν περ�π�υ 310 επενδυτικ�
σ#�δια και �ι �ρηµατ�δ�τ�σεις π�υ
εγκρ	θηκαν εντ�ς της �ικ�ν�µικ	ς
#ρ	σης αν	λθαν σε 41,4 δισεκατ�µ-
µ#ρια.

• Στ� τ�λ�ς της �ικ�ν�µικ	ς #ρ	σης
2001, τ� συν�λικ� υπ�λ�ιπ� των
��ρηγηθ�ντων δανε	ων απ� ιδ��υς
π�ρ�υς της Τρ�πε�ας και των εγγυ	-
σεων ανερ#�ταν σε 221,7 δισεκατ�µ-
µ!ρια, εν� τ� συν�λικ� υπ�λ�ιπ� τ�υ
δανεισµ�# της Τρ�πε�ας ανερ#�ταν
σε 176 δισεκατ�µµ!ρια. Τ� σ!ν�λ�
ενεργητικ�! της Τρ�πε�ας ανερ#�-
ταν σε 209,4 δισεκατ�µµ!ρια.

• Μ�σω της δανει�ληπτικ�ς της δρα-
στηρι�τητας η Τρ�πε�α �ντλησε
π�ρ�υς συν�λικ�! !ψ�υς 32,2 δισε-
κατ�µµυρ	ων, µετ. τις πρ.�εις
ανταλλαγ	ς. 1ι π�ρ�ι αυτ�� αντλ	θη-
καν µ�σω 148 δανει�ληπτικ�ν πρ�-
�εων, σε 13 ν�µ�σµατα. Μετ� τις 
πρ��εις ανταλλαγ	ς, τ� ευρ� αντι-
πρ�σ�πευε τ� 67% των αντληθ�-
ντων π�ρων, η λ�ρα στερλ�να τ� 21%
και τ� δ�λ�ρι� ΗΠΑ τ� 8%.

• Παρ�λληλα, τ� Ευρωπαϊκ� Ταµε��
Επενδ!σεων (ΕΤΑΕ) (1) αν�πτυ�ε
σηµαντικ� τις δραστηρι�τητ�ς τ�υ
υπ�ρ των µικρ�µεσα�ων επι#ειρ	-
σεων επενδ!�ντας περισσ�τερα απ�
800 εκατ�µµ!ρια σε επι#ειρηµατικ�
κε��λαια και #�ρηγ�ντας εγγυ	σεις
συν�λικ�! !ψ�υς 960 εκατ�µµυρ�ων.

(1) 1 αναγν�στης µπ�ρε� να συµπληρ�σει τις πληρ���ρ�ες π�υ περι�#�νται στην παρ�!σα �κθεση τ�υ
1µ�λ�υ ΕΤΕπ, ανατρ�#�ντας στ� �υλλ�δι� τ�υ Ευρωπαϊκ�! Ταµε��υ Επενδ!σεων, π�υ περι�#εται στην
ιστ�σελ�δα τ�υ ΕΤΑΕ στ� ∆ιαδ�κτυ�: www.eif.org.

3λα τα στατιστικ� στ�ι#ε�α σ#ετικ� µε τη δραστηρι�τητα της Τρ�πε�ας κατ� τ� �τ�ς 2001 και κατ� την
περ��δ� 1997-2001, καθ�ς και � κατ�λ�γ�ς των επενδυτικ�ν σ#εδ�ων π�υ #ρηµατ�δ�τ	θηκαν απ� τ�ν
3µιλ� ΕΤΕπ κατ� τη δι�ρκεια τ�υ �τ�υς, περι�#�νται στ� CD-Rom π�υ εσωκλε�εται στ� παρ�ν �υλλ�-
δι�, καθ�ς και στην ιστ�σελ�δα της ΕΤΕπ στ� ∆ιαδ�κτυ�: www. eib.org, στ� κε��λαι� «Publications».
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Τ� Επι#ειρησιακ� Πρ�γραµµα, τ� �π��� καταρτ�στηκε για πρ�τη ��ρ� κατ�πιν πρωτ�-

&�υλ�ας τ�υ Συµ&�υλ��υ των ∆ι�ικητ�ν τ�ν Ι�!νι� τ�υ 1998, απ�τελε� στρατηγικ�

�γγρα��, π�υ εγκρ�νεται απ� τ� ∆ι�ικητικ� Συµ&�!λι� και καθιστ� δυνατ� τ�ν καθ�ρι-

σµ� µ�ας µεσ�πρ�θεσµης π�λιτικ	ς και επι#ειρησιακ�ν πρ�τεραι�τ	των, µε &�ση τ�υς

στ�#�υς π�υ �#ει �ρ�σει για την Τρ�πε�α τ� Συµ&�!λι� των ∆ι�ικητ�ν της, �στε να δια-

σ�αλιστε� η εκπλ	ρωση των απ�στ�λ�ν της, �πως �ρ���νται στ� �ρθρ� 267 της Συνθ	-

κης της Ρ�µης. Τ� Επι#ειρησιακ� Πρ�γραµµα απ�τελε�, επ�σης, µ�σ� ex-post α�ι�λ�γη-

σης της δραστηρι�τητας της ΕΤΕπ. Καλ!πτει περ��δ� τρι�ν ετ�ν, αλλ� �ι στρατηγικ�ς

πρ��πτικ�ς µπ�ρ�!ν να αναπρ�σαρµ���νται κατ� τη δι�ρκεια της εν λ�γω περι�δ�υ,

�στε να λαµ&�ν�νται υπ�ψη �ι ν�ες εντ�λ�ς π�υ ανατ�θενται στην Τρ�πε�α και η ε��-

λι�η τ�υ �ικ�ν�µικ�! περι&�λλ�ντ�ς. Τ� Επι#ειρησιακ� Πρ�γραµµα π�υ εγκρ�θηκε τ�ν

∆εκ�µ&ρι� 2001, καλ!πτει την περ��δ� 2002-2004.

Π�ντε επι#ειρησιακ�ς πρ�τεραι�τητες δι�π�υν τη #ρηµατ�δ�τικ	 δραστηρι�τητα:

1. Η περι�ερειακ� αν5πτυ�η και η �ικ�ν�µικ	 και κ�ινωνικ	 συν�#	 στ� εσωτερικ� της


νωσης: πρ�κειται για την υπ' αριθµ�ν �να πρ�τεραι�τητα της Τρ�πε�ας, η �π��α �#ει

θ�σει ως στ�#� τη διατ	ρηση στ� 70%, τ�υλ�#ιστ�ν, τ�υ π�σ�στ�! των ατ�µικ�ν

δανε�ων π�υ #�ρηγ�!νται στις ενισ#υ�µενες περι�#�ς της 
νωσης, µε στ�#� τ� 50% για

τα συν�λικ� δ�νεια. Στ� πλα�σι� της υλ�π��ησης αυτ�ν των στ�#ων, η Τρ�πε�α συνεργ�-

�εται στεν� µε την Επιτρ�π	 για τη µεγιστ�π��ηση της συµπληρωµατικ	ς απ�τελεσµατι-

κ�τητας των #ρηµατ�δ�τικ�ν και δηµ�σι�ν�µικ�ν µ�σων π�υ ε�αρµ���νται απ� τ�υς

δ!� ��ρε�ς.

Η Τρ�πε�α ε�ακ�λ�υθε� να &ελτι�νει την πρ�σ�γγισ	 της στ�ν τ�µ�α της #�ρ	γησης

δανε�ων υπ�ρ της περι�ερειακ	ς αν�πτυ�ης. Για τ� σκ�π� αυτ�, επε�εργ��εται µ�α σειρ�

δεικτ�ν επιδ�σεων των #ρηµατ�δ�τ�!µενων �ργων (&λ�πε �νθετ� σελ. 13).

2. Η ε�αρµ�γ	 της πρωτ���υλ	ας «Καιν�τ�µ	α 2000» µε σκ�π� τη στ	ρι�η της δηµι�υρ-

γ�ας στην Ευρ�πη µ�ας �ικ�ν�µ�ας &ασι��µενης στην πληρ���ρ�α και τη γν�ση. 1ι

στ�#�ι π�υ επιδι�κ�νται στ� πλα�σι� αυτ� ε�ναι, ειδικ�τερα, η α!�ηση των δανε�ων

υπ�ρ των δικτ!ων τε#ν�λ�γ�ας των πληρ���ρι�ν και της επικ�ινων�ας, η �ρευνα και

αν�πτυ�η, η αν�πτυ�η των ΜΜΕ και η δι�δ�ση των πληρ���ρι�ν, συµπεριλαµ&αν�µ�-

ν�υ τ�υ �πτικ�ακ�υστικ�! τ�µ�α. 3σ�ν α��ρ� την �ρευνα και την υπ�στ	ρι�η των

στ�#ων της Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης στ�ν �πτικ�ακ�υστικ� τ�µ�α, τ� 2001 θεσπ�στηκε

�να πλα�σι� ενισ#υµ�νης συνεργασ�ας µε την Επιτρ�π	.

3. Η στρατηγικ	 της #�ρ	γησης δανε�ων υπ�ρ της πρ�στασ�ας τ�υ περι�5λλ�ντ�ς και της

&ελτ�ωσης της π�ι�τητας �ω	ς ανασ#εδι�σθηκε και δηµι�υργ	θηκε µ�α ν�α περι&αλλ�-

ντικ	 δ�µ	 στ� εσωτερικ� των Υπηρεσι�ν της Τρ�πε�ας (&λ�πε �νθετ� σελ. 17). Για την

καλ!τερη ενηµ�ρωση τ�υ κ�ιν�! σ#ετικ� µε την υπ�στ	ρι�η π�υ παρ�#ει η Τρ�πε�α στ�ν

πρωταρ#ικ� αυτ� στ�#�, η ΕΤΕπ δηµ�σ�ευσε στην ιστ�σελ�δα της στ� ∆ιαδ�κτυ� τη ν�α

περι&αλλ�ντικ	 διακ	ρυ�	 της καθ�ς και συν�πτικ�ς αναλ!σεις σ#ετικ� µε τις κλιµατι-

κ�ς αλλαγ�ς και την αει��ρ� αν�πτυ�η. Στ�ν τ�µ�α αυτ�, επ�σης, η συνεργασ�α µε την

Επιτρ�π	, καθ�ς και µε �λλ�υς #ρηµατ�δ�τικ�!ς ��ρε�ς, παραµ�νει απαρα�τητη.

4. Η πρ�ετ�ιµασ�α της �ντα�ης των υπ�ψ��ιων �ωρ7ν ε�ακ�λ�υθε� να �#ει �λη την πρ�-

σ�#	 της Τρ�πε�ας. Για τ� σκ�π� αυτ�, η ΕΤΕπ περι�ρ��ει τ� στ�#� της α!�ησης των

#�ρηγ	σε�ν της εντ�ς της 
νωσης, �στε να διαθ�τει µεγαλ!τερα περιθ�ρια για #ρη-

µατ�δ�τ	σεις στις υπ�ψ	�ιες #�ρες. Η #ρηµατ�δ�τικ	 στρατηγικ	 επανε�ετ�στηκε

(&λ�πε �νθετ� σελ. 20). Τ� ΕΤΑΕ επε��τεινε επ�σης τις δραστηρι�τητες επι#ειρηµατι-

κ�! κε�αλα��υ στις #�ρες π�υ &ρ�σκ�νται στ� πρ�εντα�ιακ� στ�δι�, �ι �π��ες αναµ�-

νεται να απ�ρρ��	σ�υν τ� 10% της επενδυτικ	ς ικαν�τητ�ς τ�υ.

Επι#ειρησιακ� Πρ�γραµµα
2002-2004
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5. Η Τρ�πε�α υπ�στηρ��ει την κ�ιν�τικ	 π�λιτικ	 παρ�#	ς &�	θειας για την αν�πτυ�η και

συνεργασ�ας µε τις �7ρες ετα	ρ�υς.

- στις #�ρες της λεκ	νης της Μεσ�γε��υ, κ!ρια πρ�τεραι�τητα ε�ναι η #ρηµατ�δ�-

τηση επενδ!σεων π�υ ανταπ�κρ�ν�νται στ� στ�#� της Ευρωµεσ�γειακ	ς εταιρικ	ς

σ#�σης, η �π��α δρ�µ�λ�γ	θηκε στη Βαρκελ�νη τ� Ν��µ&ρι� τ�υ 1995. Για τ� σκ�π�

αυτ�, η ΕΤΕπ ακ�λ�υθε� στη δανει�δ�τικ	 π�λιτικ	 της τρεις ���νες: την αν�πτυ�η

τ�υ ιδιωτικ�! τ�µ�α και την εν�σ#υση τ�υ τ�πικ�! #ρηµατ�πιστωτικ�! τ�µ�α, τη δηµι-

�υργ�α &ασικ�ν υπ�δ�µ�ν, ιδ�ως στ�ν τ�µ�α της πρ�στασ�ας τ�υ περι&�λλ�ντ�ς, και

την υπ�στ	ρι�η �ργων περι�ερειακ	ς κλ�µακας π�υ απ�τελ�!ν τ�ν καρπ� συνεργα-

σ�ας µετα�! ενδια�ερ�µενων #ωρ�ν< 

- στα Βαλκ�νια, η ΕΤΕπ ε��ρµ�σε τ� πρ�γραµµα πρ�τεραι�τητας για την ανασυγκρ�-

τηση (Quick Start Package), εν� αν�λα&ε επ�σης πρωταρ#ικ� ρ�λ� στ� πλα�σι� της

ε�αρµ�γ	ς εν�ς δευτ�ρ�υ πρ�γρ�µµατ�ς αν�ρθωσης της �ικ�ν�µ�ας, µε ιδια�τερη

�µ�αση στη #ρηµατ�δ�τηση διασυν�ριακ�ν �ργων περι�ερειακ	ς κλ�µακας στ�υς

τ�µε�ς των µετα��ρ�ν και της εν�ργειας<

- η #ρηµατ�δ�τηση �ργων αµ�ι&α��υ ενδια��ρ�ντ�ς θα ε�ακ�λ�υθ	σει να απ�τελε�

πρ�τεραι�τητα στις #�ρες της Λατινικ	ς Αµερικ	ς και της Ασ�ας, �π�υ η συνεργασ�α

µε τ�υς π�λυµερε�ς και διµερε�ς #ρηµατ�δ�τικ�!ς ��ρε�ς θα συνε#ιστε� και θα διευ-

ρυνθε�<

- στις #�ρες ΑΚΕ, στ� πλα�σι� των γενικ�ν στ�#ων της συµ�ων�ας της Κ�τ�ν�!, κ!ρια

πρ�τεραι�τητα θα ε�ναι η υπ�στ	ρι�η τ�υ ιδιωτικ�! τ�µ�α. Η Τρ�πε�α θα επιδι��ει

επ�σης τη #ρηµατ�δ�τηση, σε επιλεκτικ	 &�ση, �ργων στ�υς τ�µε�ς της παιδε�ας και

της υγε�ας.

Ως συµπλ	ρωµα των κ!ριων πρ�τεραι�τ	των τ�υ, τ� Επι#ειρησιακ� Πρ�γραµµα ανα��-

ρει επ�σης �τι η #ρηµατ�δ�τηση των µικρ�µεσα�ων επι#ειρ	σεων (ΜΜΕ), µ�σω συν�λι-

κ�ν δανε�ων και κε�αλα�ων επι#ειρηµατικ�! κινδ!ν�υ, θα ε�ακ�λ�υθ	σει να απ�τελε�

τ�µ�α δραστηρι�π��ησης τ�υ 1µ�λ�υ ΕΤΕπ. Επ� τ�υ παρ�ντ�ς ε�ετ���νται ν�α πρ�ϊ�ντα.

Η υπ�στ	ρι�η στα διευρωπαϊκ� δ�κτυα (∆Ε∆) µετα��ρ�ν και εν�ργειας θα διατηρηθε�,

εν� �ι #ρηµατ�δ�τ	σεις π�υ α��ρ�!ν συµπρ��εις µετα�! τ�υ δηµ�σ��υ και τ�υ ιδιωτι-

κ�! τ�µ�α θα ενισ#υθ�!ν περαιτ�ρω, τ�σ� σε γεωγρα�ικ� �σ� και σε τ�µεακ� επ�πεδ�.

3σ�ν α��ρ� τ� ανθρ7πιν� κε�5λαι�, �ι #ρηµατ�δ�τ	σεις θα επεκταθ�!ν σταδιακ� στ�

ε�ωτερικ� της 
νωσης.



Η δραστηρι�τητα τ�υ %µ�λ�υ 
ΕΤΕπ κατ� τ� �τ�ς 2001
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Τ� 70% των ατ�µικ7ν δανε	ων στ� 
εσωτερικ� της 6νωσης α��ρ�#σε την
περι�ερειακ� αν5πτυ�η

Κατ� τη δι�ρκεια τ�υ 2001, η ΕΤΕπ
#�ρ	γησε ατ�µικ5 δ5νεια συν�λικ�!
!ψ�υς 14,5 δισεκατ�µµυρ	ων – 70% τ�υ
συν�λ�υ των ατ�µικ�ν δανε�ων της στ�
εσωτερικ� της 
νωσης – για επενδ!-
σεις π�υ συµ&�λλ�υν στην αν�πτυ�η
περι�#�ν �ι �π��ες υστερ�!ν απ� �ικ�-
ν�µικ	 �π�ψη 	 αντιµετωπ���υν διαρ-
θρωτικ� πρ�&λ	µατα.

Τ� 56%  α��ρ�#σε περι���ς τ�υ 

Στ���υ 1

Στις περι�#�ς τ�υ Στ�#�υ 1, καθ�ς και

στις περι�#�ς τ�υ Στ�#�υ 1 σε µετα&α-

τικ	 ��ση, #�ρηγ	θηκαν ατ�µικ�

δ�νεια συν�λικ�! !ψ�υς 8,2 δισεκατ�µ-

µυρ�ων. 1,8 δισεκατ�µµ!ρια #�ρηγ	θη-

καν στα ανατ�λικ� Länder της Γερµα-

ν�ας, 5,1 δισεκατ�µµ!ρια στις «#�ρες

της συν�#	ς» (Ισπαν�α, Π�ρτ�γαλ�α,

Ιρλανδ�α και Ελλ�δα) και 866 εκατ�µµ!-

ρια στ� ιταλικ� Μετ��τ�ι�ρν�.

1ι #�ρηγ	σεις στις περι�#�ς αυτ�ς
αυ�	θηκαν σηµαντικ� σε σ#�ση µε τ�

2000 (+19%), κυρ�ως λ�γω της επιτ�-
#υνσης, για τρ�τ� συνε#	 #ρ�ν�, των
#ρηµατ�δ�τ	σεων στα ανατ�λικ�
Länder της Γερµαν�ας. Παρ�λληλα, �ι
#�ρηγ	σεις στην Ελλ�δα παρ�µειναν
στ� υψηλ� επ�πεδ� τ�υ 2000, εν� �ι
#�ρηγ	σεις στην Π�ρτ�γαλ�α αυ�	θη-
καν κατ� 25%.

Απτ	 υλ�π��ηση της συµ�ων�ας µετα�!
της ΕΤΕπ και της Επιτρ�π	ς απ�τ�λεσε
η συγ#ρηµατ�δ�τηση απ� την Τρ�πε�α,
για πρ�τη ��ρ�, τ�υ συν�λ�υ εν�ς
επενδυτικ�! πρ�γρ�µµατ�ς π�υ ε�#ε
καθ�ριστε� απ� τ� Κ�ιν�τικ� Πλα�σι�
Στ	ρι�ης (2000-2006) για την περι�#	
Βασιλικ�τα στην Ιταλ�α.

40% για τις µετα��ρ�ς - 
16% για τ� ανθρ7πιν� κε�5λαι�

1ι µετα��ρ�ς 	ταν � κ!ρι�ς τ�µ�ας
π�υ υπ�στηρ�#θηκε στις περι�#�ς τ�υ
Στ�#�υ 1, �π�υ απ�ρρ��ησαν τ� 40%
των #ρηµατ�δ�τ	σεων - π�σ�στ� π�λ!
υψηλ�τερ� σε σ#�ση µε τ� µ�σ� �ρ�
στ� σ!ν�λ� της 
νωσης (25%). 1ι #ρη-
µατ�δ�τ	σεις αυτ�ς συµ&�λλ�υν στην
αντιµετ�πιση των πρ�&ληµ�των π�υ
συνδ��νται µε την απ�µακρυσµ�νη
γεωγρα�ικ	 θ�ση �ρισµ�νων περι�#�ν.

Η πρ�αγωγ	 της �ικ�ν�µικ	ς και κ�ινωνικ	ς συν�#	ς της 
νωσης ε�ναι η πρωταρ#ικ	 απ�στ�λ	 π�υ ανατ�θηκε

στην Τρ�πε�α, αρ#ικ� απ� τη Συνθ	κη της Ρ�µης και στη συν�#εια απ� τη Συνθ	κη τ�υ [µστερνταµ (Ι�!νι�ς 1997)

και απ�τελε� τ�ν κυρι�τερ� στ�#� πρ�τεραι�τητας τ�υ Επι#ειρησιακ�! Πρ�γρ�µµατ�ς. Για την καλ!τερη α�ι�λ�-

γηση τ�υ αντ�κτυπ�υ π�υ �#ει η δρ�ση της ΕΤΕπ σε σ#�ση µε τ� στ�#� αυτ�, �ι υπηρεσ�ες της �#�υν καθ�ρ�σει

δε�κτες, �ι �π���ι επιτρ�π�υν την εκτ�µηση των επιδ�σεων των �ργων π�υ υπ�στηρ��ει η Τρ�πε�α.

Η Τρ�πε�α συνεργ��εται στεν� µε την Επιτρ�π	, κυρ�ως συµπληρ�ν�ντας τις επι#�ρηγ	σεις π�υ #�ρηγ�!νται απ�

τ�ν κ�ιν�τικ� πρ�ϋπ�λ�γισµ�, �στε να µεγιστ�π�ιε�ται η απ�τελεσµατικ�τητα των µ�σων παρ�µ&ασης των δ!�

�ργ�νων. Η Τρ�πε�α δρα επ�σης ως ισ#υρ�ς καταλ!της για την πρ�σ�λκυση �λλων πηγ�ν #ρηµατ�δ�τησης, κυρ�ως

τραπε�ικ�ν.

Απ�δεικν!�ντας την ικαν�τητ� της να πρ�σανατ�λ��ει επιλεκτικ� τις ενισ#!σεις της πρ�ς τ�υς τ�µε�ς και τις περι�-

#�ς π�υ τις �#�υν περισσ�τερ� αν�γκη, η Τρ�πε�α αυ��νει διαρκ�ς, τα τελευτα�α #ρ�νια, τις #�ρηγ	σεις της υπ�ρ

της περι�ερειακ	ς αν�πτυ�ης, εν� παρ�λληλα �#ει ως γενικ� στ�#� τη συγκρ�τηση τ�υ ρυθµ�! α!�ησης των

δανει�δ�τικ�ν της δραστηρι�τ	των στ� εσωτερικ� της 
νωσης. 1 µ�σ�ς ρυθµ�ς α!�ησης των #�ρηγ	σε�ν της

υπ�ρ της περι�ερειακ	ς αν�πτυ�ης απ� τ� 1994, �τ�ς �ναρ�ης της δε!τερης ��σης πρ�γραµµατισµ�! των κ�ιν�τι-

κ�ν διαρθρωτικ�ν δρ�σεων, αν�ρ#εται στ� 5% ετησ�ως, εν� στις περι�#�ς τ�υ Στ�#�υ 1 � ρυθµ�ς α!�ησης απ� τ�

2000 υπερ�&η τ� 19%.

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

Περι�ερειακ� αν5πτυ�η

Ατ�µικ5 δ5νεια

1997-2001 : 65 δισεκατ�µµ#ρια

2001

2000

1999

1998

1997

5 000 10 000 15 000

Στ�#�ς 1

Στ�#�ς 2

Π�λυπερι�ερειακ� δ�νεια
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Τα 2/3 των #ρηµατ�δ�τ	σεων α��ρ�!σαν
την ανα&�θµιση υπ�δ�µ�ν. Ωστ�σ�, τα
δ�νεια στ�υς τ�µε�ς της &ι�µη#αν�ας και
των υπηρεσι�ν, �ι �π���ι δηµι�υργ�!ν
πλ�!τ� και απασ#�ληση, αν	λθαν στ� 17%
και τα δ�νεια στ�υς τ�µε�ς της παιδε�ας και
της υγε�ας στ� 16%, 	τ�ι στ� διπλ�σι� τ�υ
κ�ιν�τικ�! µ�σ�υ �ρ�υ. Αυτ� αντικατ�-
πτρ��ει τη θ�ληση της Τρ�πε�ας να αναπτ!-
�ει, στις υστερ�!σες αυτ�ς περι�#�ς, υπη-
ρεσ�ες παιδε�ας και υγε�ας επιπ�δ�υ
αν�λ�γ�υ µε εκε�ν� των πι� πρ�ηγµ�νων
περι�#�ν και να ευν�	σει �τσι την �ση πρ�-
σ&αση των κατ��κων της 
νωσης στις
πλ��ν πρ�ηγµ�νες παιδαγωγικ�ς τε#νικ�ς
και συνθ	κες υγει�ν�µικ	ς περ�θαλψης.

% αντ	κτυπ�ς των συν�λικ7ν δανε	ων

Η ΕΤΕπ, µ�σω των γραµµ�ν πιστ�σεων π�υ
αν��γει σε τρ�πε�ες και �λλα πιστωτικ�
ιδρ!µατα, υπ�στηρ��ει τις µικρ�µεσα�ες
επι#ειρ	σεις, τα µικρ� �ργα υπ�δ�µ	ς
τ�πικ	ς κλ�µακας και τις περι&αλλ�ντικ�ς
επενδ!σεις µικρ�! µεγ�θ�υς. Τ� γεγ�ν�ς
�τι τα συν�λικ� δ�νεια ε�υπηρετ�!ν π�λ-
λαπλ�!ς στ�#�υς, δεν πρ�πει να απ�κρ!-
&ει τη συµ&�λ	 τ�υς στ� στ�#� της περι-
�ερειακ	ς αν�πτυ�ης. Τ� 2001, εκτιµ�ται
�τι �ι πιστ�σεις π�υ #�ρηγ	θηκαν απ�
συν�λικ� δ�νεια στις λιγ�τερ� ευν�ηµ�νες
περι�#�ς της Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης αν	λ-
θαν σε περ�π�υ 5,3 δισεκατ�µµ!ρια, εκ των
�π��ων τ� 	µισυ κατευθ!νθηκε σε περι�-
#�ς τ�υ Στ�#�υ 1.

6ντα�η των υπ�ψ	�ιων �ωρ7ν

Η ΕΤΕπ, επιθυµ�ντας να συµ&�λει στην
�ρση των περι�ερειακ�ν ανισ�τ	των 	δη
απ� τ�ρα, �#ει ενσωµατ�σει τις υπ�ψ	�ιες
πρ�ς �ντα�η #�ρες στη δρ�ση της υπ�ρ
των λιγ�τερ� ευν�ηµ�νων περι�#�ν. Τ�

2001 #�ρηγ	θηκαν στις #�ρες αυτ�ς ατ�-

µικ� δ�νεια συν�λικ�! !ψ�υς 2,1 δισεκα-

τ�µµυρ�ων, εκ των �π��ων τ� 48% απ�ρρ�-

�	θηκε απ� την Π�λων�α, τ� 16% απ� την

1υγγαρ�α, τ� 13% απ� την Τσε#ικ	 ∆ηµ�-

κρατ�α και τ� 9% απ� τη Σλ�&εν�α.

1ι κ!ρι�ι τ�µε�ς π�υ ενισ#!θηκαν 	ταν 
�ι µετα��ρ�ς (51%), �ι τηλεπικ�ινων�ες
(20%) και τα �ργα υπ�δ�µ	ς για την πρ�-
στασ�α τ�υ περι&�λλ�ντ�ς (25%). Η Τρ�-
πε�α #�ρ	γησε επ�σης τα πρ�τα της δ�νεια
για την παιδε�α και την υγε�α στις #�ρες
αυτ�ς (75 εκατ�µµ!ρια).

Επιπλ��ν, 600 εκατ�µµ!ρια #�ρηγ	θηκαν
υπ� µ�ρ�	 συν�λικ�ν δανε�ων για τη #ρη-
µατ�δ�τηση µικρ�µεσα�ων επι#ειρ	σεων και
µικρ�ν �ργων υπ�δ�µ	ς τ�πικ	ς κλ�µακας.

Συµ��λ� των δραστηρι�τ�των 
επι�ειρηµατικ�# κε�αλα	�υ

1ι δραστηρι�τητες π�υ αναπτ!σσει τ�
Ευρωπαϊκ� Ταµε�� Επενδ!σεων (ΕΤΑΕ) µε
επι#ειρηµατικ� κε��λαια ανταπ�κρ�ν�νται
στην αν�γκη πρ��θησης µ�ας ισ�ρρ�πης
αγ�ρ�ς επι#ειρηµατικ�ν κε�αλα�ων στ�
εσωτερικ� της Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης. Στις
ν�τιες #�ρες της 
νωσης (Ελλ�δα, Π�ρτ�-
γαλ�α και Ισπαν�α), �πως και στις υπ�ψ	-
�ιες πρ�ς �ντα�η #�ρες, η δραστηρι�τητα
τ�υ ΕΤΑΕ συν�&αλε σηµαντικ� στην αν�-
πτυ�η των σ#ετικ�ν αγ�ρ�ν. Τ� ΕΤΑΕ δια-
δραµατ��ει επ�σης καταλυτικ� ρ�λ� στις
#�ρες αυτ�ς, πρ�σελκ!�ντας �λλ�υς
επενδυτ�ς. Επιπλ��ν, �να µ�ρ�ς των
εγγυ	σεων π�υ #�ρ	γησε τ� ΕΤΑΕ απ�
τ�υς ιδ��υς π�ρ�υς τ�υ, α��ρ�!σαν περι-
�ερειακ�ς εταιρε�ες κε�αλα��υ επι#ειρη-
µατικ�ν συµµετ�#�ν σε περι�#�ς τ�υ Στ�-
#�υ 1 στ� Ηνωµ�ν� Βασ�λει� και στα ν�α
Länder της Γερµαν�ας.

Περι�ερειακ� αν5πτυ�η

Καταν�µ� των ατ�µικ7ν δανε	ων

κατ5 τ�µ�α (2001)

(σε εκατ�µ. ευρ�)

Σ!ν�λ�

Π�σ� %

Εν�ργεια

Επικ�ινων�ες

∆ια#ε�ριση υδ�των 
και δι���ρα

Π�λε�δ�µικ� �ργα

Βι�µη#αν�α,

γεωργ�α

Παιδε�α, υγε�α

[λλες υπηρεσ�ες

Σ#ν�λ� ατ�µικ7ν 
δανε	ων

2 770 19

6 194 43

134 1

445 3

2 365 16

1 957 13

677 5

14 542 100
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Μ�τρηση των επιδ�σεων των �ργων π�υ ανταπ�κρ�ν�νται στ� στ�#� της
περι�ερειακ	ς αν�πτυ�ης

Πρ�κειµ�ν�υ να α�ι�λ�γηθε� � τρ�π�ς µε τ�ν �π��� ��ρει σε π�ρας τις απ�στ�λ�ς π�υ της �#�υν ανατεθε�, η Τρ�-
πε�α διε�	γαγε αναλ!σεις µε σκ�π� τ�ν καθ�ρισµ� κατ�λληλων δεικτ�ν επιδ�σεων των �ργων π�υ #ρηµατ�δ�τε�
σε σ#�ση µε τ�υς στ�#�υς της, και καταρ#�ς σε σ#�ση µε τη συµ&�λ	 της στην περι�ερειακ	 αν�πτυ�η. Τ� εγ#ε�-
ρηµα αυτ� στηρ�#θηκε στ�υς «τρεις πυλ�νες» της πρ�στιθ�µενης α��ας της Τρ�πε�ας:

• Εγγεν	ς π�ι�τητα τ�υ �ργ�υ: εγκυρ�τητα τ�υ �ργ�υ απ� �ικ�ν�µικ	, #ρηµατ�δ�τικ	, τε#νικ	 και περι&αλλ�ντικ	
�π�ψη.

• Συµ��λ� στις απ�στ�λ�ς της Τρ5πε"ας: καταλληλ�τητα τ�υ �ργ�υ ως πρ�ς τ�υς πρ�σανατ�λισµ�!ς των κ�ιν�τικ�ν
διαρθρωτικ�ν παρεµ&�σεων 	 των εθνικ�ν πρ�γραµµ�των αν�πτυ�ης, συνεργ�α µε τις κ�ιν�τικ�ς επι#�ρηγ	σεις.

• &ρηµατ�δ�τικ� πρ�στιθ�µενη α�	α της #ρ	σης των π�ρων της Τρ�πε�ας για τ�υς ενδια�ερ�µεν�υς ��ρε�ς: επι-
κ�υρικ�τητα, καταλυτικ	 επ�δραση, #ρηµατ�δ�τικ�ς τε#νικ�ς.

Καθ�ς η µ�τρηση των επιδ�σεων των �ργων ε�ναι µ�α συνε#	ς διαδικασ�α, απ� την πρ�ετ�ιµασ�α τ�υς �ως τη
�υσικ	 υλ�π��ηση και εκµετ�λλευσ	 τ�υς, η πρ�τειν�µενη µεθ�δ�λ�γ�α ε�αρµ��εται καθ' �λη τη δι�ρκεια τ�υ
κ!κλ�υ κ�θε �ργ�υ.

Μ�α πρ�τη αν�λυση π�υ εκπ�ν	θηκε, α��ρ�!σε τ�ν απ�λ�γισµ� της δραστηρι�τητας υπ�ρ της περι�ερειακ	ς αν�-
πτυ�ης τ� 2000. Τα ατ�µικ� δ�νεια υπ�ρ της περι�ερειακ	ς αν�πτυ�ης αν	λθαν σε !ψ�ς 13,7 δισεκατ�µµυρ�ων. Περισ-
σ�τερ� απ� τ� 	µισυ των δανε�ων αυτ�ν α��ρ�!σε περι�#�ς τ�υ Στ�#�υ 1. Τ� σ!ν�λ� των ενισ#!σεων για �ργα υπ�-
δ�µ	ς αντιπρ�σ�πευε περισσ�τερ� απ� τα τρ�α τ�ταρτα, εν� �ι µετα��ρ�ς µ�ν� αντιπρ�σ�πευαν σ#εδ�ν τ� �να τρ�τ�.

• Π�ι�τητα: τ� 	µισυ των #ρηµατ�δ�τ	σεων εµ�αν��ει π�σ�στ� �ικ�ν�µικ	ς απ�δ�τικ�τητας αν�τερα τ�υ 10%,
και τα τρ�α τ�ταρτα των &ασικ�ν υπ�δ�µ�ν, π�υ ε�ναι απαρα�τητες για την αν�πτυ�η, εµ�αν���υν π�σ�στ� �νω
τ�υ 6%, τα απ��α απ�τελ�!ν τη συν	θη κλ�µακα για �ργα αυτ�! τ�υ τ!π�υ.

• Συµ��λ� στις απ�στ�λ�ς: παρατηρε�ται στεν	 συµπληρωµατικ�τητα µετα�! των επενδυτικ�ν επιλ�γ�ν της Τρ�-
πε�ας στις περι�#�ς αυτ�ς και της υλ�π��ησης των στ�#ων π�υ �#�υν καθ�ριστε� σε επ�πεδ� 
νωσης: τα 3/4 των
#ρηµατ�δ�τ	σεων α��ρ�!σαν κ�ιν�τικ� δ�κτυα επικ�ινωνι�ν, τ� 63% την πρ�στασ�α τ�υ περι&�λλ�ντ�ς, και τ�
87% των παρεµ&�σεων υπ�ρ τ�υ ανθρ�πιν�υ κε�αλα��υ κατευθ!νθηκαν στις λιγ�τερ� ανεπτυγµ�νες περι�#�ς.
Τ�λ�ς, τ� σ!ν�λ� σ#εδ�ν των δανε�ων π�υ εγκρ�θηκαν στ� πλα�σι� της πρωτ�&�υλ�ας Καιν�τ�µ�α 2000 α��ρ�!-
σαν τις λιγ�τερ� πρ�ηγµ�νες περι�#�ς της 
νωσης. Τ� �να τ�ταρτ� των δανε�ων α��ρ�!σε συγ#ρηµατ�δ�τ	σεις
µε π�ρ�υς απ� τ�ν κ�ιν�τικ� πρ�ϋπ�λ�γισµ�, εν� δ�νεια !ψ�υς 4,5 δισεκατ�µµυρ�ων (30% των ενισ#!σεων)
συνδυ�στηκαν µε διαρθρωτικ�ς επι#�ρηγ	σεις !ψ�υς περ�π�υ 2,3 δισεκατ�µµυρ�ων.

• Πρ�στιθ�µενη α�	α: Τα κ!ρια στ�ι#ε�α π�υ πρ�&�λλ�υν �ι αν�δ�#�ι των �ργων α�ι�λ�γ�ντας την παρ�µ&αση της
Τρ�πε�ας α��ρ�!ν τ�υς �ρ�υς της, δηλαδ	 τη δι�ρκεια και τα επιτ�κια των δανε�ων. Τα πλε�νεκτ	µατα αυτ�
επ�τρεψαν στ�ν πελ�τη ε�τε να περι�ρ�σει τ� συν�λικ� &�ρ�ς τ�υ #ρ��υς τ�υ ε�τε, µει�ν�ντας τ� κ�στ�ς των
δανε�ων τ�υ, να µει�σει τα τ�λη για τ�υς #ρ	στες 	 για τις τ�πικ�ς αρ#�ς. Ε��λλ�υ, η τ	ρηση της αρ#	ς της επι-
κ�υρικ�τητας απ�δεικν!εται απ� τ� γεγ�ν�ς �τι, για τ� 	µισυ των #ρηµατ�δ�τ	σεων, η παρ�µ&αση της Τρ�πε�ας
αντιστ�ι#ε� σε λιγ�τερ� απ� 50% των ε�ωτερικ�ν τραπε�ικ�ν #ρηµατ�δ�τ	σεων. Η αναλ�γ�α αυτ	 ε�ναι µεγαλ!-
τερη �ταν πρ�κειται για δηµ�σια �ργα υπ�δ�µ	ς 	 για επενδ!σεις π�υ πραγµατ�π�ι�!νται σε περι�#�ς τ�υ Στ�-
#�υ 1, �π�υ η συµµετ�#	 τ�υ εµπ�ρικ�! τραπε�ικ�! τ�µ�α ε�ναι �υσικ� πι� περι�ρισµ�νη.

1ι αναλ!σεις π�υ εκπ�ν	θηκαν σ#ετικ� µε τις #ρηµατ�δ�τ	σεις τ�υ 2000 ε�ναι ακ�µη συν�πτικ�ς και �ι µεθ�δ�λ�-
γ�ες θα &ελτιωθ�!ν. Ωστ�σ�, παρ�#�υν µ�α θετικ	 εικ�να σ#ετικ� µε τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π��� η Τρ�πε�α διεκπεραι�-
νει τις απ�στ�λ�ς της.
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1 3µιλ�ς ΕΤΕπ θ�σπισε την «Πρωτ�&�υλ�α Καιν�τ�µ�α 2000» (i2i), µετ� τα συµπερ�σµατα

τ�υ Ευρωπαϊκ�! Συµ&�υλ��υ της Λισσα&�νας (Μ�ρτι�ς 2000), µε στ�#� να στηρ��ει την

αν�πτυ�η µ�ας ευρωπαϊκ	ς �ικ�ν�µ�ας &ασι��µενης στη γν�ση και την καιν�τ�µ�α. Τ� 2001,

η «i2i» γν�ρισε α�ι�σηµε�ωτη αν�πτυ�η, καθ�ς � �γκ�ς των #�ρηγ	σεων π�υ εγκρ�θηκαν,

στ� σ!ν�λ� των κρατ�ν µελ�ν και σε επτ� υπ�ψ	�ιες πρ�ς �ντα�η #�ρες, αν	λθε σε

περισσ�τερα απ� 10,3 δισεκατ�µµ!ρια (9,1 δισεκατ�µµ!ρια για την ΕΤΕπ και 1,2 δισεκατ�µ-

µ!ρι� για τ� ΕΤΑΕ). Στ� τ�λ�ς τ�υ 2001, τ� συν�λικ� !ψ�ς των υπ�γρα��ντων δανε�ων

ανερ#�ταν σε 7,2 δισεκατ�µµ!ρια (εκ των �π��ων περισσ�τερα απ� 5 δισεκατ�µµ!ρια υπε-

γρ��ησαν τ� 2001), � δε �γκ�ς των συµµετ�#�ν τ�υ ΕΤΑΕ υπερ�&αινε τα 2 δισεκατ�µµ!ρια

(εκ των �π��ων 800 δισεκατ�µµ!ρια µ�ν� για τ� �τ�ς 2001). Κατ� τ�ν τρ�π� αυτ�ν, � 3µι-

λ�ς ΕΤΕπ σηµε�ωσε σηµαντικ	 πρ��δ� �σ�ν α��ρ� τ�υς στ�#�υς π�υ τ�υ αν�θεσε τ�

Ευρωπαϊκ� Συµ&�!λι� της Λισσα&�νας τ� Μ�ρτι� 2000, δηλαδ	 την πραγµατ�π��ηση επεν-

δ!σεων !ψ�υς µετα�! 12 και 15 δισεκατ�µµυρ�ων στ� πλα�σι� της πρωτ�&�υλ�ας «i2i» �ως

τ� τ�λ�ς τ�υ 2003.

Η πρωτ�&�υλ�α «i2i» διαρθρ�νεται γ!ρω απ� π�ντε στ�#�υς, π�υ πρ�ετ�ιµ���υν τ�ν τε#ν�-

λ�γικ� εκσυγ#ρ�νισµ� και την πρ�σαρµ�στικ�τητα τ�υ ανθρωπ�ν�υ κε�αλα��υ στην ευρω-

παϊκ	 �ικ�ν�µ�α τ�υ α!ρι�.

6ρευνα και αν5πτυ�η

Τ� 2001, η ΕΤΕπ #�ρ	γησε 1,7 δισεκατ�µµ!-
ρι� για 12 σ#�δια �ρευνας και αν�πτυ�ης σε
10 #�ρες της 
νωσης και στην 1υγγαρ�α,
στ�υς τ�µε�ς της #ηµε�ας-�αρµακευτικ	ς,
της µεταλλ�υργ�ας, των ηλεκτρ�νικ�ν ε�αρ-
τηµ�των και των τηλεπικ�ινωνι�ν. Μετα�!
αυτ�ν, α���ει να επισηµανθ�!ν δ!� σ#�δια
πανευρωπαϊκ	ς εµ&�λειας, π�υ α��ρ�!ν τις
ερευνητικ�ς πρ�σπ�θειες σ#ετικ� µε την
υλ�π��ηση και την επιµερισµ�νη δια#ε�ριση
των δικτ!ων τηλεπικ�ινωνι�ν της τρ�της
γενι�ς.

Π�λλ�ς απ� τις εταιρε�ες κε�αλα��υ επι#ει-
ρηµατικ�ν συµµετ�#�ν π�υ στηρ��ει τ�
ΕΤΑΕ, συµ&�λλ�υν επ�σης στη #ρηµατ�δ�-
τηση της �ρευνας. Μετα�! αυτ�ν µπ�ρ�!ν
να ανα�ερθ�!ν �ι «Heidelberg Innovation»,
στη Γερµαν�α, «BIOAM», στη Γαλλ�α και
«SYMBION», στη ∆αν�α.

Αν5πτυ�η των ΜΜΕ και επι�ειρηµατικ�

πνε#µα

Κατ� τη δι�ρκεια τ�υ �ικ�ν�µικ�! �τ�υς,
τ� ΕΤΑΕ επ�νδυσε περισσ�τερα απ� 
800 εκατ�µµ!ρια – τα �π��α αντιπρ�σ�-
πευαν τ� 1/4 περ�π�υ της ευρωπαϊκ	ς αγ�-
ρ�ς κε�αλα�ων εκκ�νησης – σε 57 εταιρε�ες
κε�αλα��υ επι#ειρηµατικ�ν συµµετ�#�ν,

δρ�ντας ως καταλ!της για την πραγµατ�-
π��ηση επενδ!σεων !ψ�υς περ�π�υ 3 δισε-
κατ�µµυρ�ων στ� σ!ν�λ� των κρατ�ν
µελ�ν και σε π�ντε υπ�ψ	�ιες πρ�ς
�ντα�η #�ρες. Α���ει επ�σης να υπ�γραµµι-
σθε� η απ�κτηση συµµετ�#�ν σε 11 πανευ-
ρωπαϊκ�ς εταιρε�ες κε�αλα��υ επι#ειρηµα-
τικ�ν συµµετ�#�ν, �ι �π��ες συνετ�λεσαν
στην αν�δει�η ��ρ�ων µεγ�θ�υς π�υ µπ�-
ρε� να συγκριθε� µε τα µεγ�θη των Ηνωµ�-
νων Π�λιτει�ν.

Τε�ν�λ�γ	ες πληρ���ρι7ν και 
επικ�ινων	ας (ΤΠΕ)

Τ� 2001, η ΕΤΕπ #�ρ	γησε για τε#ν�λ�γικ�
δ�κτυα πληρ���ρι�ν και επικ�ινων�ας –
&ασικ�!ς ��ρε�ς δι�δ�σης της καιν�τ�µ�ας
και ανταλλαγ	ς δεδ�µ�νων µετα�! των
επι#ειρ	σεων – δ�νεια !ψ�υς 1,8 δισεκα-
τ�µµυρ��υ, στην Ισπαν�α, την Π�ρτ�γαλ�α,
την Ιταλ�α, τ� Ηνωµ�ν� Βασ�λει�, τη Σ�υη-
δ�α, τη Φινλανδ�α και τις υπ�ψ	�ιες πρ�ς
�ντα�η #�ρες. Ειδικ�τερα, α���ει να σηµει-
ωθε� η #ρηµατ�δ�τηση τ�υ πανευρωπαϊ-
κ�! �ργ�υ «Télia», τ� �π��� α��ρ� την
επ�κταση τ�υ δικτ!�υ ευρε�ας ��νης απ�
τη Σκανδινα&�α, τη Γερµαν�α και την
Αυστρ�α πρ�ς τις υπ�ψ	�ιες πρ�ς �ντα�η
#�ρες της Κεντρικ	ς Ευρ�πης (#�ρες της
Βαλτικ	ς, Π�λων�α, Τσε#ικ	 ∆ηµ�κρατ�α,
Σλ�&ακ�α, 1υγγαρ�α).

«Πρωτ�&�υλ�α Καιν�τ�µ�α 2000»
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Εµπλ�υτισµ�ς τ�υ ανθρ7πιν�υ 
κε�αλα	�υ

Τ� 2001, η ΕΤΕπ #�ρ	γησε 1,4 δισεκατ�µ-
µ!ρι� για τη #ρηµατ�δ�τηση 11 επενδυ-
τικ�ν σ#εδ�ων στ�ν τ�µ�α της παιδε�ας,
τα �π��α α��ρ�!σαν τ�ν εκσυγ#ρ�νισµ�
και την εισαγωγ	 της πληρ���ρικ	ς σε
σ#�λε�α, κ�λ�για και πανεπιστ	µια στην
ανατ�λικ	 Γερµαν�α, την Αυστρ�α, τη
∆αν�α, την Ελλ�δα, τ� Ηνωµ�ν� Βασ�λει�,
και την Π�λων�α.

Τα σ#�δια αυτ� α��ρ�!ν �λα ��νες περι-
�ερειακ	ς αν�πτυ�ης και �#�υν σκ�π�
να &ελτι�σ�υν την πρ�σ&αση των εγ#�-
ριων πληθυσµ�ν στις περισσ�τερ�
πρ�ηγµ�νες εκπαιδευτικ�ς πρακτικ�ς.

Επιπλ��ν, 700 εκατ�µµ!ρια #�ρηγ	θη-
καν στ�ν τ�µ�α της υγε�ας.

Πρωτ���υλ	α «i2i» για τ�ν 
�πτικ�ακ�υστικ� τ�µ�α

1 3µιλ�ς ΕΤΕπ δρ�µ�λ�γησε τ� ∆εκ�µ-
&ρι� τ�υ 2000 την πρωτ�&�υλ�α «i2i» για
τ�ν �πτικ�ακ�υστικ� τ�µ�α, µε σκ�π� να
στηρ��ει την ευρωπαϊκ	 δηµι�υργ�α στ�ν
τ�µ�α αυτ� και τη στρ��	 τ�υ πρ�ς τις
τε#ν�λ�γ�ες της επικ�ινων�ας.

Τ� 2001, η ΕΤΕπ #ρηµατ�δ�τησε µε 
147 εκατ�µµ!ρια �να ν�� τηλε�πτικ�
κ�ντρ� (παραγωγ	, ψη�ι�π��ηση και
µετ�δ�ση) στη ∆αν�α, καθ�ς και δ!�
ενδι�µεσ�υς #ρηµατ�δ�τικ�!ς ��ρε�ς
ειδικευµ�ν�υς στη #ρηµατ�δ�τηση της

παραγωγ	ς ταινι�ν, �ι �π���ι δραστηρι�-
π�ι�!νται σε πανευρωπαϊκ	 &�ση απ� τη
Γαλλ�α. Με τα δ�νεια αυτ�, �ι #ρηµατ�δ�-
τ	σεις π�υ �#ει υπ�γρ�ψει η ΕΤΕπ στ�ν
�πτικ�ακ�υστικ� τ�µ�α αν�ρ#�νται
συν�λικ� σε 219 εκατ�µµ!ρια.

Ε��λλ�υ, τ� ΕΤΑΕ επ�νδυσε περ�π�υ 
89 εκατ�µµ!ρια σε 7 εταιρε�ες κε�α-
λα��υ επι#ειρηµατικ�ν συµµετ�#�ν στη
Γερµαν�α, τη Φινλανδ�α, την Ιταλ�α, την
Ισπαν�α και τη ∆αν�α, �ι �π��ες ειδικε!-
�νται κυρ�ως στην εν�σ#υση των ιδ�ων
κε�αλα�ων των µικρ�µεσα�ων επι#ειρ	-
σεων τ�υ �πτικ�ακ�υστικ�! τ�µ�α, και
ιδ�ως εκε�νων π�υ δραστηρι�π�ι�!νται
στ�ν τ�µ�α της παραγωγ	ς.

Συνεργασ�α για την πρ�αγωγ	 της �ρευνας και της αν�πτυ�ης

Η Ευρωπαϊκ	 Τρ�πε�α Επενδ!σεων, εκπρ�σωπ�!µενη απ� τ�ν Πρ�εδρ� της Philippe
Maystadt, και η Ευρωπαϊκ	 Επιτρ�π	, εκπρ�σωπ�!µενη απ� τ�ν αρµ�δι� για θ�µατα

�ρευνας Επ�τρ�π� Philippe Busquin, υπ�γραψαν τ�ν Ι�!νι� 2001 συµ�ων�α για την εν�-

σ#υση της συνεργασ�ας τ�υς, µε στ�#� την τ�νωση της �ρευνας και της τε#ν�λ�γικ	ς

καιν�τ�µ�ας στην Ευρ�πη, µε την παρ�#	 συµπληρωµατικ�ν #ρηµατ�δ�τ	σεων.

Κ!ρι�ς στ�#�ς της εν�ργειας αυτ	ς ε�ναι η µεγιστ�π��ηση τ�υ αντ�κτυπ�υ, α�εν�ς, των

#ρηµατ�δ�τ	σεων της 
νωσης και, α�ετ�ρ�υ, των δανε�ων της ΕΤΕπ και τ�υ επι#ειρη-

µατικ�! κε�αλα��υ τ�υ ΕΤΑΕ, π�υ α��ρ�!ν �µεσα �ργα υπ�δ�µ	ς 	 ερευνητικ�ς δρα-

στηρι�τητες 	 καιν�τ�µ�υς επι#ειρ	σεις. 1 στ�#�ς αυτ�ς θα επιτευ#θε� µε τη &ελτ�ωση

τ�υ συντ�νισµ�! των #ρηµατ�δ�τ	σεων των δ!� ��ρ�ων και µε τη δηµι�υργ�α συνερ-

γι�ν µετα�! τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς-πλαισ��υ για την �ρευνα της 
νωσης και της «Πρωτ�-

&�υλ�ας Καιν�τ�µ�α 2000» της ΕΤΕπ.

Αυτ	 η ενεργ�ς συνεργασ�α µετα�! της Ευρωπαϊκ	ς Επιτρ�π	ς και τ�υ 1µ�λ�υ ΕΤΕπ θα

αναπτυ#θε� καταρ#�ς σε τρεις ειδικ�!ς τ�µε�ς:

• παρ�#	 κιν	τρων για επενδ!σεις τε#ν�λ�γικ	ς �ρευνας και αν�πτυ�ης και α�ι�π��-

ηση των απ�τελεσµ�των τ�υς<

• στ	ρι�η των υπ�δ�µ�ν �ρευνας και δηµι�υργ�α «κ�ντρων αριστε�ας» π�υ θα συγκε-

ντρ�ν�υν πανεπιστ	µια, επι#ειρ	σεις και εργαστ	ρια �ρευνας-αν�πτυ�ης< 

• #ρηµατ�δ�τηση των επι#ειρ	σεων υψηλ	ς τε#ν�λ�γ�ας και των �υτωρ�ων επι#ειρ	-

σεων µε εισ��ρ� επι#ειρηµατικ�ν κε�αλα�ων.
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Η πρ�στασ�α τ�υ περι&�λλ�ντ�ς και η &ελτ�ωση της π�ι�τητας της �ω	ς, καθ�ς και η
υπ�στ	ρι�η της π�λιτικ	ς της Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης �σ�ν α��ρ� τις κλιµατικ�ς αλλαγ�ς,
περιλαµ&�ν�νται µετα�! των πρ�τεραι�τ	των της ΕΤΕπ. Η π�λιτικ	 της Τρ�πε�ας στ�ν
τ�µ�α αυτ� διατυπ�θηκε επ�σηµα για πρ�τη ��ρ� στη ∆	λωση υπ�ρ της πρ�στασ�ας τ�υ
περι&�λλ�ντ�ς, π�υ ε��δωσε τ� Συµ&�!λι� των ∆ι�ικητ�ν τ� 1984. Η ΕΤΕπ #ρηµατ�δ�τε�
επενδ!σεις π�υ α��ρ�!ν �µεσα την πρ�στασ�α τ�υ περι&�λλ�ντ�ς, αλλ� λαµ&�νει επ�-
σης υπ�ψη τα περι&αλλ�ντικ� θ�µατα κατ� την α�ι�λ�γηση �λων των επενδυτικ�ν σ#ε-
δ�ων π�υ της υπ�&�λλ�νται για #ρηµατ�δ�τηση.

Η ΕΤΕπ υπ�στηρ��ει την π�λιτικ	 της 
νωσης �σ�ν α��ρ� τις κλιµατικ�ς αλλαγ�ς,
κυρ�ως #�ρηγ�ντας δ�νεια για �ργα π�υ συµ&�λλ�υν στην �ρθ�λ�γικ	 #ρ	ση της εν�ρ-
γειας – π.#. συνδυασµ�νη παραγωγ	 θερµ�τητας και ηλεκτρικ�! ρε!µατ�ς, εν�σ#υση της
απ�τελεσµατικ�τητας της &ι�µη#αν�ας, πρ�αγωγ	 των δηµ�σιων µετα��ρ�ν – 	 στη
#ρ	ση ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ργειας.

Η Τρ�πε�α �#ει θ�σει ως στ�#� να διαθ�τει για τα �ργα πρ�στασ�ας και διατ	ρησης τ�υ
περι&�λλ�ντ�ς µετα�! τ�υ 1/4 και τ�υ 1/3 των ατ�µικ�ν δανε�ων π�υ #�ρηγε� στ� εσωτε-
ρικ� της Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης. Αν�λ�γ� π�σ�στ� πρ�&λ�πεται να διατεθε� και στις υπ�
�ντα�η #�ρες.

Τα ατ�µικ� δ�νεια π�υ #�ρ	γησε η ΕΤΕπ
υπ�ρ της πρ�στασ�ας τ�υ περι&�λλ�ντ�ς
στ� εσωτερικ� της Ευρωπαϊκ�ς 6νωσης
αν	λθαν σε 5,9 δισεκατ�µµ!ρια και αντι-
πρ�σ�πευαν τ� 29% τ�υ συν�λ�υ των ατ�-
µικ�ν δανε�ων της.

• Τ� µεγαλ!τερ� µ�ρ�ς των δανε�ων 
(3,4 δισεκατ�µµ!ρια) α��ρ�!σε τ�
αστικ� περι&�λλ�ν: δ�κτυα δηµ�σιων
µετα��ρ�ν σε π�λυ�ριθµες π�λεις,
ανα&�θµιση αστικ�ν περι�#�ν µε �ργα
κ�ινωνικ	ς στ�γασης στη Φινλανδ�α, τη
Σ�υηδ�α και τ� Ηνωµ�ν� Βασ�λει�, �ργα
πρ�στασ�ας της π�λιτιστικ	ς κληρ�ν�-
µι�ς και �λλα στη Βενετ�α.

• �ρηµατ�δ�τ	σεις #�ρηγ	θηκαν επ�σης
για �ργα απ�#�τευσης, επε�εργασ�ας
στερε�ν και επικ�νδυνων απ�&λ	των,
&ελτ�ωσης της π�ι�τητας της  ατµ�σ�αι-
ρας, ε��ικ�ν�µησης εν�ργειας και υπ�-
κατ�στασης ενεργειακ�ν πηγ�ν.

• Επιπλ��ν, απ� συν�λικ� δ�νεια #�ρηγ	-

θηκαν πιστ�σεις !ψ�υς περ�π�υ 2 δισε-

κατ�µµυρ�ων για µικρ� �ργα υπ�δ�µ	ς

τ�πικ	ς κλ�µακας π�υ συ#ν� �#�υν απ�-

�ασιστικ� αντ�κτυπ� στην π�ι�τητα τ�υ

περι&�λλ�ντ�ς των περι�ερει�ν µας.

• Στ� πλα�σι� τ�υ Πρ�γρ�µµατ�ς «Αν�-

πτυ�η και Περι&�λλ�ν», τ� Ευρωπαϊκ�

Ταµε	� Επενδ#σεων (ΕΤΑΕ) #�ρ	γησε

εγγυ	σεις !ψ�υς 86 εκατ�µµυρ�ων σε

πιστωτικ� ιδρ!µατα σε 8 #�ρες µ�λη της


νωσης. Στ� πλα�σι� αυτ�! τ�υ πιλ�τι-

κ�! πρ�γρ�µµατ�ς, τ� �π��� θεσπ�στηκε

κατ�πιν πρωτ�&�υλ�ας τ�υ Ευρωπαϊκ�!

Κ�ιν�&�υλ��υ, τ� ΕΤΑΕ παρ�#ει µερικ	

εγγυητικ	 κ�λυψη, µε δικ� τ�υ κ�νδυν�,

σε επενδυτικ� #αρτ��υλ�κια µικρ�µε-

σα�ων επι#ειρ	σεων στ�ν τ�µ�α τ�υ

περι&�λλ�ντ�ς. Τ� π�σ� π�υ διατ�θεται

για τ� σκ�π� απ� τ�ν κ�ιν�τικ� πρ�ϋπ�-

λ�γισµ� (25 εκατ�µµ!ρια) λαµ&�νει

υπ�ψη τα ασ��λιστρα π�υ κατα&�λλ�υν

�ι µικρ�µεσα�ες επι#ειρ	σεις. Συν�λικ�,

απ� την �ναρ�	 τ�υ, τ� εν λ�γω πρ�-

γραµµα �#ει διευκ�λ!νει τις επενδ!σεις

περισσ�τερων απ� 4 750 ΜΜΕ στ�ν

τ�µ�α αυτ�.

Πρ�στασ�α τ�υ περι&�λλ�ντ�ς και
&ελτ�ωση της π�ι�τητας της �ω	ς

Περι�5λλ�ν και π�ι�τητα "ω	ς

Ατ�µικ5 δ5νεια

1997-2001: 29 εκατ�µµ#ρια

"ω�ς Aτ�µικ� δ�νεια (2001)

(σε εκατ�µ.

* Επειδ	 �ρισµ�να �ργα ανταπ�κρ�-

ν�νται σε περισσ�τερ�υς τ�υ εν�ς

στ�#�υς, τα επιµ�ρ�υς π�σ� δεν

ε�ναι αθρ��σιµα µετα�! τ�υς.

2001

2000

1999

1998

1997

2 000 4 000 6 000 8 000

Φυσικ� περι&�λλ�ν

Περι&�λλ�ν και υγε�α

Αστικ� περι&�λλ�ν

Περι�ερειακ� και 

παγκ�σµι� περι&�λλ�ν

ευρ�)

Σ!ν�λ�

φυσικ� περι&�λλ�ν

Περι&�λλ�ν και υγε�α

Αστικ� περι&�λλ�ν

Περι�ερειακ� και 
παγκ�σµι� περι&�λλ�ν

Σ#ν�λ� ατ�µικ7ν δανε	ων

238

1 792

2 917

1 503

5 937*
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Στις υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η �7ρες,
τα δ�νεια για την πρ�στασ�α τ�υ περι-
&�λλ�ντ�ς αν	λθαν σε 484 εκατ�µµ!-
ρια, 	 στ� 20% τ�υ συν�λ�υ των ατ�µι-
κ�ν δανε�ων.

Η Τρ�πε�α #ρηµατ�δ�τησε �ργα αν�ικ�-
δ�µησης µετ� τις πληµµ!ρες π�υ �πλη-
�αν την Π�λων�α και την 1υγγαρ�α,
καθ�ς και �ργα απ�#�τευσης λυµ�των
στην Π�λων�α, στην Πρ�γα και σε δι�-
��ρες π�λεις της 1υγγαρ�ας και της
Σλ�&εν�ας.

1ι #ρηµατ�δ�τ	σεις της ΕΤΕπ στις
#�ρες αυτ�ς, τις &�ηθ�!ν να συµµ�ρ-
�ωθ�!ν πρ�ς τις περι&αλλ�ντικ�ς πρ�-
διαγρα��ς της 
νωσης. 1ρισµ�να �ργα
συγ#ρηµατ�δ�τ	θηκαν απ� την Ευρω-
παϊκ	 Επιτρ�π	 µε κ�ιν�τικ�ς επι#�ρη-
γ	σεις.

Στις �7ρες της Ευρωµεσ�γειακ�ς εται-
ρικ�ς σ��σης �ι #ρηµατ�δ�τ	σεις
αν	λθαν σε συν�λικ� !ψ�ς 580 εκατ�µ-
µυρ�ων και α��ρ�!σαν κατ� τ� µεγαλ!-
τερ� µ�ρ�ς τ�υς �ργα !δρευσης και

απ�#�τευσης στ� Μαρ�κ�, την Αλγερ�α,
την Τ�υρκ�α και την Τυνησ�α. Τα δ�νεια
της ΕΤΕπ για περι&αλλ�ντικ� �ργα µπ�-
ρ�!ν να #�ρηγ�!νται µε επιδ�τηση επι-
τ�κ��υ κατ� 3% #ρηµατ�δ�τ�!µενη
απ� π�ρ�υς τ�υ πρ�ϋπ�λ�γισµ�! της
Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης. Τ� 2001 επιδ�τ	-
θηκαν κατ' αυτ� τ�ν τρ�π� δ�νεια
συν�λικ�! !ψ�υς 60 εκατ�µµυρ�ων.

N�α περι&αλλ�ντικ	 δ�µ	 στην ETEπ
σ̀τερα απ� µ�α περ��δ� αναλ!σεων και δια&�υλε!σεων, η ETEπ a�σπισε µ�α σειρ� ν�ων µ�τρων µε στ�#� να ενισ#!σει

την α�ι�λ�γηση των επενδυτικ�ν σ#εδ�ων απ� περι&αλλ�ντικ	 �π�ψη, στ� πλα�σι� των #ρηµατ�δ�τικ�ν της
δραστηρι�τ	των. Tα aεσµικ� µ�τρα π�υ �λα&ε η Tρ�πε�α λαµ&�ν�υν υπ�ψη την πρ�τεραι�τητα π�υ δ�δεται στ�υς
περι&αλλ�ντικ�!ς στ�#�υς, καa�ς και την π�ικιλ�α και π�λυπλ�κ�τητα των aεµ�των π�υ α��ρ�!ν την πρ�στασ�α και
&ελτ�ωση τ�υ περι&�λλ�ντ�ς.

H ∆ιευa!ν�υσα Eπιτρ�π	 της ETEπ, στηρι��µενη στην εµπειρ�α παρ�µ�ιων µε την Tρ�πε�α #ρηµατ�πιστωτικ�ν
�ργανισµ�ν και στην τε#ν�γνωσ�α της �διας της Tρ�πε�ας - π�υ της επ�τρεψε στ� παρελa�ν να επιτ!#ει aετικ�
απ�τελ�σµατα στ�ν τ�µ�α τ�υ περι&�λλ�ντ�ς - εν�κρινε τρ�α κ!ρια µ�τρα :

• τη δηµι�υργ�α µ�ας « Eπιτρ�π	ς καa�δ	γησης υψηλ�! επιπ�δ�υ » για τα περι&αλλ�ντικ� a�µατα (ENVSC), η �π��α
απ�τελε�ται απ� αντιπρ�σ�π�υς π�λυ�ριaµων ∆ιευa!νσεων της ETEπ και �#ει απ�στ�λ	 να δ�νει κατευa!νσεις στα
�ργανα λ	ψης απ���σεων της Tρ�πε�ας σ#ετικ� µε τα &ασικ�, ν�α a�µατα π�λιτικ	ς π�υ πρ�κ!πτ�υν στ�ν τ�µ�α
τ�υ περι&�λλ�ντ�ς·

• τη διε!ρυνση των αρµ�δι�τ	των της « ∆ιε!aυνσης Eπενδυτικ�ν Σ#εδ�ων » �σ�ν α��ρ� την περι&αλλ�ντικ	 α�ι�λ�-
γηση, συν�δευ�µενη απ� µ�α πρ�σπ�aεια διαρκ�!ς αν�πτυ�ης των µεa�δ�λ�γι�ν και &ελτ�ωσης της τε#ν�γνωσ�ας
µ�σω της δηµι�υργ�ας µ�ας ε�ειδικευµ�νης �µ�δας π�υ �#ει αναλ�&ει την εν�σ#υση της α�ι�λ�γησης των περι&αλλ�-
ντικ�ν πτυ#�ν των επενδυτικ�ν σ#εδ�ων (ENVAG).

• τη δηµι�υργ�α µ�ας µ�ν�δας « Περι&�λλ�ν » (ENVU), επ�σης στ�υς κ�λπ�υς της « ∆ιε!aυνσης Eπενδυτικ�ν Σ#εδ�ων »,
η �π��α aα λειτ�υργε� ως σηµε�� ανα��ρ�ς για την επε�εργασ�α και τη δι�δ�ση των περι&αλλ�ντικ�ν π�λιτικ�ν και
διαδικασι�ν της Tρ�πε�ας και aα ε�ναι υπε!aυνη για την εν�σ#υση των σ#�σεων - υ�ιστ�µενων 	 ν�ων - µε τ�ν ��ω
κ�σµ� σε a�µατα περι&�λλ�ντ�ς.

Tα ν�α αυτ� µ�τρα aα ενισ#!σ�υν τη συµ&�λ	 της ETEπ στην πρ�αγωγ	 της περι&αλλ�ντικ	ς π�λιτικ	ς της 
νωσης και
στην αει��ρ� αν�πτυ�η, aα επιτρ�ψ�υν να λη�aε� µ�ριµνα �στε �λες �ι δραστηρι�τητες π�υ #ρηµατ�δ�τε� η Tρ�πε�α
να εµ�αν���υν την καλ!τερη δυνατ	 σ#�ση µετα�! κ�στ�υς και περι&αλλ�ντικ�ν ω�ελει�ν, και aα #ρησιµε!σ�υν ως
&�ση για την παρ�#	 πρ�στιa�µενης α��ας απ� την Tρ�πε�α στ�ν τ�µ�α τ�υ περι&�λλ�ντ�ς.
&7ρες υπ�ψ	�ιες πρ�ς �ντα�η
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Βελτ	ωση τ�υ περι�5λλ�ντ�ς

Για τις υπ�ψ	�ιες #�ρες, η �ντα�	 τ�υς

στην 
νωση πρ�ϋπ�θ�τει τη συµµ�ρ�ωσ	

τ�υς πρ�ς τις Κ�ιν�τικ�ς πρ�διαγρα��ς σε

θ�µατα περι&�λλ�ντ�ς.

Η Τρ�πε�α, για να τις &�ηθ	σει να τ� επιτ!-

#�υν, #�ρ	γησε τ� 2001 δ�νεια συν�λικ�!

!ψ�υς 484 εκατ�µµυρ�ων σε �ργα επε�ερ-

γασ�ας δηµ�τικ�ν απ�&λ	των και λυµ�των

στην 1υγγαρ�α, δ�κτυα διαν�µ	ς νερ�! και

απ�#�τευσης στην Π�λων�α (Szczecin και

Lodz), στην Τσε#ικ	 ∆ηµ�κρατ�α (Πρ�γα)

και στη Σλ�&εν�α.

Στην 1υγγαρ�α και στην Π�λων�α #ρηµατ�-

δ�τ	θηκαν αντιπληµµυρικ� �ργα και επι-

σκευ�ς µετ� απ� πληµµ!ρες.

Απ� τ� 1990, η ΕΤΕπ �#ει #�ρηγ	σει συν�λικ� στις υπ� �ντα�η #�ρες δ�νεια !ψ�υς 
16,8 δισεκατ�µµυρ�ων: 16,2 εκατ�µµ!ρια στις #�ρες της Κεντρικ	ς Ευρ�πης και 567 εκα-
τ�µµ!ρια στην Κ!πρ� και στη Μ�λτα (1). Την περ��δ� 1996-2000, τ� µ�σ� ετ	σι� !ψ�ς
των δανε�ων αν	λθε σε 21, δισεκατ�µµ!ρια. Τ� 2001, η Τρ�πε�α, ε�ακ�λ�υθ�ντας να πρ�-
σανατ�λ��ει σηµαντικ� π�σ� πρ�ς επενδ!σεις π�υ θα επιτρ�ψ�υν στις υπ� �ντα�η να
υι�θετ	σ�υν τις π�λιτικ�ς και τις πρ�διαγρα��ς π�υ ισ#!�υν στην Ευρωπαϊκ	 
νωση,
#�ρ	γησε συν�λικ� 2,7 δισεκατ�µµ!ρια, σε 12 υπ�ψ	�ιες #�ρες.

1ι #�ρηγ	σεις της Τρ�πε�ας εντ�σσ�νται στ� πλα�σι�:

• της #ρηµατ�δ�τικ	ς εντ�λ	ς, η �π��α συνδυ��εται µε ειδικ�!ς µη#ανισµ�!ς εγγυ	σεων
συνδεδεµ�νων µε τ�ν κ�ιν�τικ� πρ�ϋπ�λ�γισµ� και η �π��α επιτρ�πει στην Τρ�πε�α να
#�ρηγ	σει #ρηµατ�δ�τ	σεις µ�#ρι συν�λικ�! !ψ�υς 8,68 δισεκατ�µµυρ�ων κατ� την
περ��δ� 2000-2006<

• τ�υ τριετ�!ς Πρ�εντα�ιακ�! Μη#ανισµ�! (2000-2003), � �π���ς �#ει πρ�ικ�δ�τηθε� µε
συν�λικ� π�σ� 8,5 δισεκατ�µµυρ�ων. 1 µη#ανισµ�ς αυτ�ς λειτ�υργε� µε πρωτ�&�υλ�α
και µε κ�νδυν� της Τρ�πε�ας και δεν καλ!πτεται απ� κ�ιν�τικ	 εγγ!ηση.

Στις δανει�δ�τικ�ς της πρ��εις στις υπ�ψ	�ιες #�ρες, η Τρ�πε�α ε�αρµ��ει τη συν	θη
π�λιτικ	 της �σ�ν α��ρ� τ�υς πιστωτικ�!ς κινδ!ν�υς.

Παιδε	α και υγε	α

Τ� 2001 #�ρηγ	θηκαν τα πρ�τα δ�νεια,
συν�λικ�! !ψ�υς 75 εκατ�µµυρ�ων, στ�υς
τ�µε�ς αυτ�!ς, για τ�ν εκσυγ#ρ�νισµ� υπ�-
δ�µ�ν υγε�ας και παιδε�ας στ� Lodz της
Π�λων�ας και για τ�ν ε��πλισµ� εν�ς ν��υ
ν�σ�κ�µε��υ στη Λευκωσ�α.

Απ�τελεσµατικ� στ	ρι�η των 

µικρ�µεσα	ων επι�ειρ	σεων

1ι ενισ#!σεις της ΕΤΕπ στ� &ι�µη#ανικ�
τ�µ�α #�ρηγ	θηκαν υπ� µ�ρ�	 �ρ�ων
πιστ�σεων πρ�ς τρ�πε�ες ετα�ρ�υς, �ι
�π��ες επανα#�ρηγ�!ν τα κε��λαια σε
µικρ�µεσα�ες επι#ειρ	σεις (ΜΜΕ). 1ι ΜΜΕ
ε�ναι &ασικ�ς µ�#λ�ς αν�πτυ�ης εν�ς δυνα-
µικ�! ιδιωτικ�! τ�µ�α, π�υ δηµι�υργε�
θ�σεις απασ#�λησης, στις υπ�ψ	�ιες #�ρες.

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

1997-2001: 12 δισεκατ�µµ#ρια

&7ρες υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η

&�ρηγ�σεις κατ5 τ� 2001

(σε εκατ�µ. ευρ�)

Π�λων�α

1υγγαρ�α

Τσε#ικ	 ∆ηµ�κρατ�α

Σλ�&εν�α

Β�υλγαρ�α

Σλ�&ακικ	 ∆ηµ�κρατ�α

Λιθ�υαν�α

Ρ�υµαν�α

Εσθ�ν�α

Λεττ�ν�α

Κεντρικ' Ευρ�π'

Κ!πρ�ς

Μ�λτα

Μεσ�γει�ς

Υπ�ψ��ιες �7ρες *

* εκ των �π��ων 2 285 εκατ�µµ!ρια

στ� πλα�σι� τ�υ Πρ�εντα�ιακ�!

Μη#ανισµ�!

(1) Τ� 2001, η Τ�υρκ�α πρ�στ�θηκε στ�ν κατ�λ�γ� των #ωρ�ν π�υ ε�ναι επιλ��ιµες για #ρηµατ�δ�τ	σεις µ�σω τ�υ
Πρ�εντα�ιακ�! Μη#ανισµ�! της Τρ�πε�ας. Ωστ�σ�, τα δ�νεια π�υ υπεγρ��ησαν κατ� τη δι�ρκεια της �ικ�ν�µι-
κ	ς #ρ	σης (370 εκατ�µµ!ρια), συν�µ�λ�γ	θηκαν στ� πλα�σι� της Ευρωµεσ�γειακ	ς Εταιρικ	ς Σ#�σης και τ�υ
Μη#ανισµ�! TERRA. Για τ� λ�γ� αυτ�, πρ�κειµ�ν�υ να υπ�ρ#ει συν�#	 στην παρ�υσ�αση, �ι #ρηµατ�δ�τ	σεις
στην Τ�υρκ�α �#�υν εντα#θε� στ� κε��λαι� π�υ α��ρ� τις #�ρες ετα�ρ�υς.

2 659

2 948

2 373

2 375

1 544

2001

2000

1999

1998

1997

1 144

483

390

223

130

79

55

40

35

5

2 584

50

25

75

2 659
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Επιπλ��ν, τ� Ευρωπαϊκ� Ταµε	� Επενδ#-
σεων (ΕΤΑΕ) απ�κτησε συµµετ�#�ς,

συν�λικ�! !ψ�υς 65 εκατ�µµυρ�ων, σε

π�ντε εταιρε�ες κε�αλα��υ επι#ειρηµατι-

κ�ν συµµετ�#�ν, π�υ καλ!πτ�υν �λες

τις υπ�ψ	�ιες #�ρες της Κεντρικ	ς

Ευρ�πης. Πρ�κειται για τις Baltic
Investment Fund, Baltic SME Fund, Baring
Central Europe Fund, Raiffeisen central
and Eastern Europe Equity Fund και

Innova/3 L.P. Τ� ΕΤΑΕ διαδραµατ��ει διαρ-

κ�ς σηµαντικ�τερ� ρ�λ� �σ�ν α��ρ�

την αν�δυση εταιρει�ν παρ�#	ς ανα-

πτυ�ιακ�ν κε�αλα�ων στην περι�#	.

∆ιαρκ�ς υπ�στ�ρι�η στα δ	κτυα

µετα��ρ7ν και τηλεπικ�ινωνι7ν

Τ� 2001, η ΕΤΕπ πρ�σανατ�λισε τ� 40%

των #�ρηγ	σε�ν της πρ�ς τ�ν τ�µ�α των

µετα��ρ7ν, πρ�κειµ�ν�υ να ανταπ�κριθε�

στις σηµαντικ�ς αν�γκες των υπ�ψ	�ιων

#ωρ�ν στ�ν τ�µ�α αυτ�. 1ι #ρηµατ�δ�τ	-

σεις α��ρ�!σαν την εν�σ#υση τ�υ δυναµι-

κ�! και την απ�κατ�σταση τ�υ σιδηρ�-

δρ�µικ�! δικτ!�υ, την απ�κατ�σταση

τµηµ�των περι�ερειακ�ν �δ�ν, τη δηµι-

�υργ�α αυτ�κινητ�δρ�µων και µ�α γ��υρα

π�νω απ� τ� ∆�!να&η.

Η !παρ�η σ!γ#ρ�νης υπ�δ�µ	ς τηλεπι-
κ�ινωνι7ν απ�τελε� πρ�ϋπ�θεση για την

�ικ�ν�µικ	 δραστηρι�τητα και η !παρ�η

απ�τελεσµατικ�ν µ�σων επικ�ινων�ας

ε�ναι απαρα�τητη για την πρ�σ�λκυση

ν�ων ��νων επενδ!σεων. Για τη &ελ-

τ�ωση των σταθερ�ν και κινητ�ν συνδ�-

σεων, #�ρηγ	θηκαν συν�λικ� 423 εκα-

τ�µµ!ρια, σε 7 #�ρες.
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I

Πρωτε#�ντες 5��νες µετα��ρ7ν στις 

υπ�ψ��ιες �7ρες της Κεντρικ�ς Ευρ7πης,

για τ�υς �π�	�υς ���υν υπ�γρα�ε	 δ5νεια της

ΕΤΕπ

[��νες πρ�τεραι�τητας

Σιδηρ�δρ�µ�ς

1δ�ς

Λιµ�νας

∆ια#ε�ριση ενα�ριας κυκλ���ρ�ας

Αερ�λιµ�νας
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Τ� µ�λλ�ν της #ρηµατ�δ�τικ	ς π�λιτικ	ς στις υπ�ψ	�ιες #�ρες

Στα επ�µενα �τη, η δραστηρι�τητα της ΕΤΕπ στις #�ρες π�υ ε�ναι υπ�ψ	�ιες πρ�ς �ντα�η

θα συνε#�σει να εντατικ�π�ιε�ται και να δια��ρ�π�ιε�ται, µε στ�#� την επιτυ#�α της διε!-

ρυνσης, επι&ε&αι�ν�ντας τη &�!ληση της Τρ�πε�ας να συµ&�λει στην υλ�π��ηση των π�λι-

τικ�ν της Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης. 3πως υπ�γραµµ��εται στ� Επι#ειρησιακ� Πρ�γραµµα, τα

δ�νεια π�υ #�ρηγ�!νται στις υπ�ψ	�ιες #�ρες συµ&�λλ�υν στην περι�ερειακ	 αν�πτυ�η,

στ� πλα�σι� της διευρυµ�νης κ�ιν�τικ	ς πρ��πτικ	ς. Πρ�γµατι, ε�ν θεωρηθ�!ν ως ενια��

σ!ν�λ� �ι #�ρηγ	σεις της ΕΤΕπ κατ� τ� 2001 στις υπ�ψ	�ιες #�ρες και στις µει�νεκτ�!-

σες περι�#�ς της 
νωσης, τα ατ�µικ. δ.νεια π�υ #�ρ	γησε η Τρ�πε�α για την εν�σ#υση

της �ικ�ν�µικ	ς και κ�ινωνικ	ς συν�#	ς αντιπρ�σωπε!�υν τ� 73% της δραστηρι�τητ�ς

της. 1ι #ρηµατ�δ�τ	σεις αυτ�ς θα #�ρηγ�!νται σε στεν	 συνεργασ�α µε την Επιτρ�π	.

• Στ�ν τ�µ�α των µετα��ρ7ν, θα δ�θε� �µ�αση στην ισ�ρρ�πη καταν�µ	 των #ρηµατ�δ�-
τικ�ν µ�σων µετα�! σιδηρ�δρ�µικ�ν και �δικ�ν µετα��ρ�ν καθ�ς και στη &ελτ�ωση
των αερ�π�ρικ�ν µετα��ρ�ν επι&ατ�ν και ��ρτ�ων.

• Τ� περι��λλ�ν θα ε�ακ�λ�υθ	σει να απαιτε� διαρκ�ς περισσ�τερες επενδ!σεις, καθ�ς
�ι #�ρες θα ευθυγραµµ���νται µε τις απαιτ	σεις των περι&αλλ�ντικ�ν �δηγι�ν της

νωσης. Η επε�εργασ�α των λυµ�των και των στερε�ν απ�&λ	των, τα αστικ� µ�σα
µετα��ρ�ν και τ� αστικ� περι&�λλ�ν, η αντικατ�σταση και � εκσυγ#ρ�νισµ�ς &ι�µη#ανι-
κ�ν εγκαταστ�σεων ε�ναι τ�µε�ς στ�υς �π���υς θα απ�δ�θε� ιδια�τερη πρ�σ�#	.

• Η συνεργασ�α µε τις τρ�πε�ες θα ενισ#υθε� µ�σω των συν�λικ�ν δανε�ων της ΕΤΕπ,
πρ�κειµ�ν�υ να τ�νωθε� τ� επι#ειρηµατικ� πνε!µα και να υπ�στηρι#θε� � σηµαντικ�ς
τ�µ�ας των µικρ�µεσα�ων επι#ειρ	σεων (ΜΜΕ). Τ� ΕΤΑΕ �εκ�νησε επ�σης τις παρεµ&�-
σεις τ�υ υπ�ρ τ�υ επι#ειρηµατικ�! κε�αλα��υ και η δρ�ση τ�υ θα εντατικ�π�ιηθε�.

• Θα υπ�στηρι#θε� ευρ! ��σµα �ι�µη�ανικ7ν επενδ!σεων, π�υ θα καταστ	σ�υν δυνατ	
την αναδι�ρθρωση επι#ειρ	σεων και την εγκατ�σταση ��νων επενδυτ�ν. 
τσι θα
ευν�ηθε� η δηµι�υργ�α ν�ων θ�σεων απασ#�λησης και θα αυ�ηθε� η πρ�στιθ�µενη α��α
των 	δη υπαρ#�υσ�ν θ�σεων απασ#�λησης στην περι�#	.

• Στ�ν τ�µ�α της εν�ργειας, �ι πρ�σπ�θειες θα επικεντρωθ�!ν στα δ�κτυα διαν�µ	ς και
στην αντικατ�σταση των πεπαλαιωµ�νων εγκαταστ�σεων καθ�ς και στην �ρθ�λ�γικ	
#ρ	ση της εν�ργειας και την ασ��λεια τ�υ ε��διασµ�!.

• Ιδια�τερη πρ�σ�#	 θα δ�θε� στ�υς τ�µε�ς της παιδε	ας και της υγε	ας, καθ�ς �ι υ�ιστ�-
µενες εγκαταστ�σεις και ικαν�τητες δεν συν�δ�υν καθ�λ�υ µε τις απαιτ	σεις της σ!γ-
#ρ�νης �ικ�ν�µ�ας.

• Η Τρ�πε�α θα επι&ε&αι�σει την υπ�στ	ρι�	 της στα δ�κτυα τηλεπικ�ινωνι7ν π�υ κ�ν�υν
#ρ	ση των τε#ν�λ�γι�ν των πληρ���ρι�ν και των επικ�ινωνι�ν και ευν��!ν τη δηµι-
�υργ�α µ�ας �ικ�ν�µ�ας &ασι��µενης στη γν�ση.

1ι #ρηµατ�δ�τ	σεις στ�υς πρ�ανα�ερθ�ντες τ�µε�ς θα υπ�στηρι#θ�!ν επ�σης απ� την
«Πρωτ�&�υλ�α Καιν�τ�µ�α 2000», η �π��α επεκτ�θηκε στις υπ�ψ	�ιες πρ�ς �ντα�η #�ρες,
κατ�πιν αιτ	µατ�ς τ�υ Ευρωπαϊκ�! Συµ&�υλ��υ της Στ�κ#�λµης (Μ�ρτι�ς 2001).
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Ευρωµεσ�γειακ� Εταιρικ� Σ��ση

Για την υπ�στ	ρι�η των στ�#ων της
ευρωµεσ�γειακ	ς εταιρικ	ς σ#�σης, η
�π��α απ�σκ�πε� στη δηµι�υργ�α µ�ας
��νης �ικ�ν�µικ	ς σταθερ�τητας και
ευηµερ�ας, η ΕΤΕπ #�ρ	γησε τ� 2001
δ�νεια π�υ αν	λθαν στ� #ωρ�ς πρ�ηγ�!-
µεν� !ψ�ς τ�υ 1,4 δισεκατ�µµυρ	�υ.

1ι #ρηµατ�δ�τ	σεις επικεντρ�θηκαν
στα �ργα υπ�δ�µ	ς - δια#ε�ριση υδ�των,
µετα��ρ�ς, π�λε�δ�µικ� �ργα και εν�ρ-
γεια - τα �π��α απ�ρρ��ησαν συν�λικ�
1,1 δισεκατ�µµ!ρι�. Τ� υπ�λ�ιπ� διατ�-
θηκε µ�σω συν�λικ�ν δανε�ων για τη
στ	ρι�η της αν�πτυ�ης των ιδιωτικ�ν
µικρ�µεσα�ων επι#ειρ	σεων.

Α���ει να σηµειωθε� ιδια�τερα �να δ�νει�
π�υ #�ρηγ	θηκε στ� πλα�σι� τ�υ µη#ανι-
σµ�! TERRA για την αν�ικ�δ�µηση &ι�-
µη#ανικ�ν εγκαταστ�σεων στις σεισµ�-
πληκτες περι�#�ς της Τ�υρκ�ας.

Η ΕΤΕπ ε�ναι η κυρι�τερη τραπε�ικ	
πηγ	 #ρηµατ�δ�τ	σεων για την αει��ρ�
αν�πτυ�η των #ωρ�ν αυτ�ν. 1 �γκ�ς
των #�ρηγ	σεων τ� 2001 καθ�ς και τ�
ευρ! ��σµα των τ�µ�ων π�υ ενισ#!θη-
καν και των µ�σων π�υ #ρησιµ�π�ι	θη-
καν, επι&ε&αι�ν�υν τ� ρ�λ� της Τρ�πε-
�ας ως σηµαντικ�! παρ�γ�ντα για την
�ικ�ν�µικ	 αν�πτυ�η των µεσ�γειακ�ν
#ωρ�ν ετα�ρων.

Συνεργασ�α µε τις #�ρες
ετα�ρ�υς
Η ΕΤΕπ στηρ��ει τις κ�ιν�τικ�ς π�λιτικ�ς παρ�#	ς αναπτυ�ιακ	ς &�	θειας και συµ-

µετ�#ει ενεργ� στις π�λιτικ�ς συνεργασ�ας π�υ ε�αρµ��ει η 
νωση µε 150 περ�π�υ

τρ�τες #�ρες. Η Τρ�πε�α δραστηρι�π�ιε�ται, α�εν�ς, στ� πλα�σι� #ρηµατ�δ�τικ�ν

εντ�λ�ν (1) π�υ της αναθ�τει η 
νωση και �ι �π��ες καλ!πτ�νται απ� ε�ωτερικ	

εγγ!ηση, και, α�ετ�ρ�υ, στ� πλα�σι� τ�υ επιπρ�σθετ�υ #ρηµατ�δ�τικ�! µη#ανισµ�!

της ευρωµεσ�γειακ	ς εταιρικ	ς σ#�σης, τ�ν �π��� θ�σπισε η ΕΤΕπ !στερα απ� τ�

Ευρωπαϊκ� Συµ&�!λι� της Ν�καιας (∆εκ�µ&ρι�ς 2000) και µ�σω τ�υ �π���υ πρ�&λ�-

πεται η #�ρ	γηση δανε�ων µ�#ρι συν�λικ�! !ψ�υς 1 δισεκατ�µµυρ��υ �ως τ� 2007,

για τη #ρηµατ�δ�τηση διαπερι�ερειακ�ν �ργων στ�υς τ�µε�ς των µετα��ρ�ν, της

εν�ργειας και τ�υ περι&�λλ�ντ�ς.

Η ΕΤΕπ συµµετ�#ει ενεργ�, στ�

πλευρ� της Επιτρ�π	ς, στις αναλ!-

σεις π�υ διε��γ�νται υπ� την αιγ�δα

της ισπανικ	ς πρ�εδρ�ας για την

ανα�ω�γ�νηση της ευρωµεσ�γεια-

κ	ς εταιρικ	ς σ#�σης, π�υ δρ�µ�-

λ�γ	θηκε τ� 1995 στη Βαρκελ�νη.

&7ρες ετα	ρ�ι

1997-2001: 11 δισεκατ�µµ#ρια

Μεσ�γειακ�ς �7ρες

&�ρηγ�σεις κατ5 τ� 2001

(σε εκατ�µ. ευρ�)

εκ των �π��ων

επι#ειρηµατικ�

Σ!ν�λ� κε��λαια

Τ�υρκ�α

Τυνησ�α

Αλγερ�α

Α�γυπτ�ς

Μαρ�κ�

Συρ�α

Περι�ερειακ� 
δ�νει�

Μεσ�γει�ς

2001

2000

1999

1998

1997

2 0001 000 3 000

Μεσ�γει�ς

ΑΚΕ

Ν�τια Α�ρικ	

ΑΛΑ

Βαλκ�νια

(1) Βλ. π�νακα G «Συµ&�σεις, #ρηµατ�δ�τικ� πρωτ�κ�λλα και απ���σεις π�υ ισ#!�υν 	 ε�ναι υπ� δια-

πραγµ�τευση την 28η Ιαν�υαρ��υ 2002», � �π���ς περι�#εται στ� CD-Rom π�υ εσωκλε�εται στ� παρ�ν

�υλλ�δι�, καθ�ς και στην ιστ�σελ�δα της ΕΤΕπ στ� ∆ιαδ�κτυ�: www.eib.org.

370

225

225

180

280

115

6 6

1 401 6



#�ρηγ	σεις αν	λθαν συν�λικ� σε 520 εκατ�µ-
µ#ρια, εκ των �π��ων 322 εκατ�µµ!ρια α��-
ρ�!σαν επι#ειρηµατικ� κε��λαια.

Μετα�! των σηµαντικ�τερων �ργων π�υ #ρη-
µατ�δ�τ	θηκαν, περιλαµ&�ν�νται η τ�π�θ�-
τηση εν�ς πετρελαιαγωγ�! µετα�! Τσαντ και
Καµερ�!ν, µ�ρ�ς εν�ς ευρ!τερ�υ �ργ�υ, τ�
�π��� �#ει ως στ�#� την α�ι�π��ηση των
πετρελαϊκ�ν π�ρων της περι�#	ς και πρ�κει-
ται να �#ει σηµαντικ� αντ�κτυπ� στ� ΑΕΠ των
περι�#�ν π�υ α��ρ�.

Ν�τια Α�ρικ�

∆�νεια συν�λικ�! !ψ�υς 150 εκατ�µµυρ	ων
#�ρηγ	θηκαν για τη #ρηµατ�δ�τηση µικρ�ν
�ργων υπ�δ�µ	ς και µικρ�µεσα�ων επι#ειρ	-
σεων καθ�ς και για τ�ν �δικ� ���να µε δι�-
δια Ν4, � �π���ς απ�τελε� σηµαντικ� τµ	µα
τ�υ δικτ!�υ π�υ ε�υπηρετε� τα περ�#ωρα
της Πραιτ�ρια.

&7ρες της Ασ	ας και της Λατινικ�ς Αµερικ�ς

Τα δ�νεια π�υ #�ρηγ	θηκαν τ� 2001 
(543 εκατ�µµ#ρια) α��ρ�!σαν τ�σ� τη Λατι-
νικ	 Αµερικ	 (365 εκατ�µµ!ρια) �σ� και την
Ασ�α (178 εκατ�µµ!ρια).

Κ!ρια πρ�τεραι�τητα παραµ�νει η εν�σ#υση
της διεθν�!ς παρ�υσ�ας των ευρωπαϊκ�ν
επι#ειρ	σεων και τραπε��ν, µ�σω της υπ�-
στ	ρι�ης των θυγατρικ�ν τ�υς και των κ�ι-
ν�ν επι#ειρ	σεων στις �π��ες συµµετ�#�υν.
Περισσ�τερα απ� τα 90% των δανε�ων #�ρη-
γ	θηκαν για τ� σκ�π� αυτ�.

σελ. O OMIΛOΣ ETEπ  TO 2001

Βαλκ5νια

Η ΕΤΕπ, α��! εν�σ#υσε κυρ�ως τ�ν τ�µ�α
των µετα��ρ�ν, απ� την �ναρ�η των δρα-
στηρι�τ	των της στα Βαλκ�νια στ� πλα�σι�
τ�υ Συµ��ν�υ Σταθερ�τητας, διε!ρυνε τ�
2001 τ� ��σµα των παρεµ&�σε�ν της, µε
σκ�π� να πρ�σ��ρει µεγαλ!τερη υπ�στ	-
ρι�η στ�ν ιδιωτικ� τ�µ�α. Η ε��λι�η αυτ	
��ε�λεται κυρ�ως στ� γεγ�ν�ς �τι �#�υν
αρ#�σει να εµ�αν���νται σηµε�α σταθερ�τη-
τας και �ικ�ν�µικ	ς αν�πτυ�ης στην
περι�#	, Ωστ�σ�, η ΕΤΕπ θα ε�ακ�λ�υθ	σει
να #ρηµατ�δ�τε� �ργα υπ�δ�µ	ς, δεδ�µ�-
ν�υ �τι �#ει κληθε� να αναλ�&ει απ��ασι-
στικ� ρ�λ� στην ε�αρµ�γ	 τ�υ δε!τερ�υ
πακ�τ�υ επειγ�ντων �ργων αν�ικ�δ�µησης,
τα �π��α αντιπρ�σωπε!�υν επενδ!σεις
συν�λικ�! !ψ�υς 2,4 δισεκατ�µµυρ�ων.

Τ� 2001, �ι #ρηµατ�δ�τ	σεις της ΕΤΕπ στην
περι�#	 αυ�	θηκαν αισθητ�, ανερ#�µενες
σε 319 εκατ�µµ#ρια: 79% για �ργα &ασικ	ς
υπ�δ�µ	ς, συµπεριλαµ&αν�µ�νων ενεργεια-
κ�ν επενδ!σεων, και 21% για τ�ν ιδιωτικ�
τ�µ�α µ�σω συν�λικ�ν δανε�ων στην Κρ�α-
τ�α και στην ΠΓ∆Μ.

Η Τρ�πε�α #�ρ	γησε τ� πρ�τ� της δ�νει�
στην 1µ�σπ�νδιακ	 ∆ηµ�κρατ�α της Γι�υ-
γκ�σλα&�ας.

Α�ρικ�, Καραϊ�ικ�, Ειρηνικ�ς και Υ&Ε

Η ΕΤΕπ συµ&�λλει στη #ρηµατ�δ�τηση της
αν�πτυ�ης στα κρ�τη ΑΚΕ και στις Υ�Ε, στ�
πλα�σι� των αναπτυ�ιακ�ν π�λιτικ�ν της
Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης. Η ν�α Σ!µ&αση της
Κ�τ�ν�!, �ταν τεθε� σε ισ#!, θα περιλαµ&�νει
τ� µεγαλ!τερ� #ρηµατ�δ�τικ� πακ�τ� π�υ
�#ει πρ�&λε�θε� �ως σ	µερα για τις #�ρες
αυτ�ς: 1,7 δισεκατ�µµ!ρι� απ� τ�υς ιδ��υς
π�ρ�υς της Τρ�πε�ας και 2,2 δισεκατ�µµ!ρια
κατ� τα ερ#�µενα 5 �τη στ� πλα�σι� τ�υ ν��υ
επενδυτικ�! µ�σ�υ, τ�υ �π���υ η δια#ε�ριση
ανατ�θεται απ� τη Σ!µ&αση στην ΕΤΕπ. Η Τρ�-
πε�α πρ�ετ�ιµ��ει δραστ	ρια την ε�αρµ�γ	
τ�υ ν��υ αυτ�! µ�σ�υ, στ� πλα�σι� τ�υ
�π���υ θα #ρησιµ�π�ιηθ�!ν δι���ρα µ�σα
καταµερισµ�! των κινδ!νων.

Τ� 2001, η Τρ�πε�α δραστηρι�π�ι	θηκε σε 
21 #�ρες και υπ�στ	ρι�ε επ�σης π�ντε επεν-
δυτικ� σ#�δια περι�ερειακ	ς κλ�µακας. 1ι

(σε εκατ�µ. ευρ�)

εκ των �π��ων

επι#ειρηµατικ�

Σ!ν�λ� κε��λαια

Α�ρικ	

Κεντρικ	 και 
Ισηµεριν	

Μεσηµ�ριν	 και
Ινδικ�ς Ωκεαν�ς

Ανατ�λικ	

∆υτικ	

Περι:ερειακ�
δ�νει� - Α:ρικ	

Καραϊ&ικ	

Σ!ν�λ� #ωρ�ν 
ΑΚΕ

Υ�Ε

ΑΚΕ-Υ&Ε

Βαλκ5νια

&�ρηγ�σεις κατ5 τ� 2001

(σε εκατ�µ. ευρ�)

Σ!ν�λ�

Κρ�ατ�α

1µ�σπ�νδιακ	 ∆ηµ�κρατ�α 
της Γι�υγκ�σλα&�ας

Αλ&αν�α

Β�σν�α-Ερ�εγ�&�νη

ΠΓ∆Μ

Βαλκ�νια

ΑΚΕ-Υ&Ε

&�ρηγ�σεις κατ5 τ� 2001

(σε εκατ�µ. ευρ�)

Λατινικ� Αµερικ�

Βρα�ιλ�α

Αργεντιν	

Παναµ�ς

Με�ικ�

Ασ�α

Φιλιππ�νες

Κ�να

Ινδ�νησ�α

Ασ	α, Λατινικ� Αµερικ�

Ασ	α και Λατινικ� Αµερικ�

&�ρηγ�σεις κατ5 τ� 2000

146

66

47

40

20

319

436 278

144 56

139 69

85 85

66 66

2 2

73 43

8 8

3 3

520 332

365

171

124

54

16

178

93

56

28

543



σελ.  XΩPEΣ ETAIPOI

Συν�δρι� ΕΤΕπ: Συνεργασ�α στη Μεσ�γει�

Τ� �&δ�µ� Συν�δρι� της ΕΤΕπ (1) συγκ�ντρωσε στις 25 και 26 1κτω&ρ��υ 2001, στ�
Σ�ρ�ντ�, περ�π�υ 400 ειδικ�!ς, στελ�#η κυ&ερν	σεων και π�λιτικ�!ς καθ�ς και παρ�-
γ�ντες της δι��κησης, της &ι�µη#αν�ας και τ�υ τραπε�ικ�! τ�µ�α, απ� τις #�ρες της

νωσης και των µεσ�γειακ�ν ετα�ρων. 1ι σ!νεδρ�ι ε��τασαν τα απ�τελ�σµατα της δια-
δικασ�ας της Βαρκελ�νης και µελ�τησαν τ�υς παρ�γ�ντες επιτυ#�ας 	 απ�τυ#�ας της
�ικ�ν�µικ	ς αν�πτυ�ης της περι�#	ς.

Στην εναρκτ	ρια �µιλ�α τ�υ, � κ. Philippe Maystadt, Πρ�εδρ�ς της ΕΤΕπ, �	τησε την εκ
ν��υ εν�σ#υση της ευρωµεσ�γειακ	ς συνεργασ�ας, µε στ�#� τη διασ��λιση της σταθε-
ρ�τητας και της αν�πτυ�ης της περι�#	ς. Υπ�γρ�µµισε επ�σης �τι τα τελευτα�α �τη η
�ικ�ν�µικ	 αν�πτυ�η µετα�! των κρατ�ν της περι�#	ς της Μεσ�γε��υ εµ��νισε µεγ�-
λες δια��ρ�ς.

1λ�κληρ�ν�ντας τις συ�ητ	σεις, � κ. Francis Mayer, Αντιπρ�εδρ�ς της ΕΤΕπ αρµ�δι�ς
µετα�! �λλων για τις #�ρηγ	σεις της Τρ�πε�ας στ�υς µεσ�γειακ�!ς ετα�ρ�υς, συν�-
ψισε τις εργασ�ες τ�υ συνεδρ��υ λ�γ�ντας τα ε�	ς: «1ι µεσ�γειακ�ς #�ρες π�υ επιθυ-
µ�!ν να ω�εληθ�!ν απ� τις αυ�ηµ�νες ευκαιρ�ες π�υ δηµι�υργε� η θ�σπιση ��νης
ελε!θερων συναλλαγ�ν µε την 
νωση, η �π��α αναµ�νεται να τεθε� σε ισ#! τ� 2010,
πρ�πει να εντε�ν�υν τις πρ�σπ�θει�ς τ�υς για τ�ν εκσυγ#ρ�νισµ� των �ικ�ν�µι�ν τ�υς
και την πραγµατ�π��ηση των αναγκα�ων διαρθρωτικ�ν µεταρρυθµ�σεων µε στ�#� την
�ικ�ν�µικ	 αν�πτυ�η και την πρ�σ�λκυση των ��νων επενδ!σεων. Η Ευρωπαϊκ	 
νωση
ε�ναι πρ�θυµη να υπ�στηρ��ει τη διαδικασ�α αυτ	. 1ι εν λ�γω πρ�σπ�θειες θα δ�σ�υν
ν�α �θηση στη διαδικασ�α της Βαρκελ�νης και θα παρ�σ#�υν επ�σης τη δυνατ�τητα
στην περι�#	 να ω�εληθε� απ� τις συν�πειες της ν�ας διε!ρυνσης της 
νωσης. Η αει-
��ρ�ς αν�πτυ�η της περι�#	ς µπ�ρε� να επιτευ#θε� µ�ν� µε την �λ��να στεν�τερη
συνεργασ�α µετα�! τ�υ συν�λ�υ των #ωρ�ν και των �ικ�ν�µικ�ν παραγ�ντων. Ε�ναι
απαρα�τητη η εν�σ#υση της “συνεργασ�ας Ν�τ�υ-Ν�τ�υ“ στην περι�#	».

Σηµαντικ	 υπ	ρ�ε η εκπρ�σ�πηση των µεσ�γειακ�ν ετα�ρων µετα�! των �µιλητ�ν τ�υ
συνεδρ��υ, µε την παρ�υσ�α τ�υ κ. Dervis, Υπ�υργ�! 1ικ�ν�µικ�ν (Τ�υρκ�α), τ�υ 
κ. El-Dersh, Υπ�υργ�! Πρ�γραµµατισµ�! και ∆ιεθν�!ς συνεργασ�ας (Α�γυπτ�ς), τ�υ 
κ. Merdassi, Υπ�υργ�! ∆ιεθν�!ς συνεργασ�ας και X�νων επενδ!σεων (Τυνησ�α), τ�υ
κ. Oualalou, Υπ�υργ�! 1ικ�ν�µικ�ν, 1ικ�ν�µ�ας, Ιδιωτικ�π�ι	σεων και Τ�υρισµ�!
(Μαρ�κ�), τ�υ κ. Lahlimi, Υπ�υργ�! Κ�ινωνικ	ς �ικ�ν�µ�ας, Μικρ�µεσα�ων επι#ειρ	σεων
και Βι�τε#νι�ν, αρµ�δι�υ για τις γενικ�ς υπ�θ�σεις της κυ&�ρνησης (Μαρ�κ�), τ�υ 
κ. Benjelloun, Γενικ�! Γραµµατ�α της Banque marocaine du commerce extérieur
(Μαρ�κ�), τ�υ κ. Canevi, Πρ��δρ�υ της Turk Ekonomi Bankasi (Τ�υρκ�α), και τ�υ κ.
Abdelkefi, Πρ��δρ�υ της Tuninvest Finance Group (Τυνησ�α).

Πρ�σκεκληµ�ν�ς �µιλητ	ς στ� φ�ρ�υµ της ΕΤΕπ 2001 	ταν � κ. Pedrag Matvejeviã,
συγγρα��ας και καθηγητ	ς στ� Πανεπιστ	µι� Sapienza της Ρ�µης. Στ� συγγρα�ικ�
�ργ� τ�υ περιλαµ&�νεται τ� «Mediterranean – a cultural landscape», τ� �π��� α��ρ�
τις #�ρες της λεκ�νης της Μεσ�γε��υ.

(1) Περισσ�τερες πληρ���ρ�ες σ#ετικ� µε τ� Συν�δρι� ΕΤΕπ περι�#�νται στ� δελτ�� της ΕΤΕπ 

EIB-Information, αριθ. 109, καθ�ς και στ� ∆ιαδ�κτυ� (www.eib.org). M. Vito Tanzi,
Y:υπ�υργ�ς Oικ�ν�µικ�ν

M. Henri Proglio, Πρ�εδρ�ς 
της Eκτελεστικ'ς Eπιτρ�π'ς 

της Vivendi Environnement

M. Solbes Mira,
Eυρωπα��ς Eπ�τρ�π�ς

M. Laurent Fabius,
Yπ�υργ�ς E<νικ'ς

Oικ�ν�µ�ας και Oικ�ν�µικ�ν

Λ�ρδ�ς Rothschild, Πρ�εδρ�ς 
της Rothschild capital Ltd

M. Miquel Nadal Segalá,
Aναπληρωτ'ς Yπ�υργ�ς 

E
ωτερικ�ν
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Τα συν�λικ� δ�νεια της ΕΤΕπ

Η #ρηµατ�δ�τηση των ΜΜΕ ε�ναι µ�α δρα-

στηρι�τητα π�υ ασκε�ται σε τ�πικ� επ�πεδ�.

Για τ� λ�γ� αυτ�, η Τρ�πε�α στηρ��εται σε

�να απ�κεντρωµ�ν� δ�κτυ� #ρηµατ�δ�τι-

κ�ν ετα�ρων, µε τη διαµεσ�λ�&ηση των

�π��ων υπ�στηρ��ει επενδυτικ� σ#�δια

περι�ρισµ�νης κλ�µακας.

Τ� 2001, η ΕΤΕπ #�ρ	γησε συν�λικ� δ�νεια

!ψ�υς 10,5 δισεκατ�µµυρ�ων σε #�ρες της

Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης, εκ των �π��ων τα µισ�

περ�π�υ α��ρ�!σαν επενδ!σεις ΜΜΕ.

Μ�σω των δανε�ων αυτ�ν, !ψ�υς 5,2 δισε-

κατ�µµυρ�ων, θα ενισ#υθ�!ν περ�π�υ 24 000

επι#ειρ	σεις.

Τ� µ�σ� !ψ�ς των #ρηµατ�δ�τ	σεων, �ι

�π��ες ε�ναι π�λ! καλ� πρ�σαρµ�σµ�νες

στις αν�γκες των επι#ειρ	σεων, αν�ρ#εται

σε περ�π�υ 215 000 ευρ�. Τα δ!� τρ�τα των

#ρηµατ�δ�τ�!µενων MME ε�ναι επι#ειρ	-

σεις π�υ απασ#�λ�!ν λιγ�τερ�υς απ� 100

υπαλλ	λ�υς.

Πρ�κειµ�ν�υ να διευρ!νει περαιτ�ρω τ�

πεδ�� δρ�σης της, η ΕΤΕπ δια��ρ�π�ιε� και

ε�ειδικε!ει τ� ��σµα των τραπε�ικ�ν ετα�-

ρων της, πρ�ωθ�ντας κυρ�ως τη #ρηµατ�-

δ�τηση ΜΜΕ απ� τρ�πε�ες ετα�ρ�υς µε

�ντ�νη παρ�υσ�α σε περι�#�ς περι�ερεια-

κ	ς αν�πτυ�ης.

Επι�ειρηµατικ� κε��λαια

Τ�ν Ιαν�υ�ρι� τ�υ 2001, η ΕΤΕπ µετα&�&ασε

στ� ΕΤΑΕ τη δραστηρι�τητα απ�κτησης

συµµετ�#�ν στ� κε��λαι� επι#ειρ	σεων,

καθιστ�ντας τ� ΕΤΑΕ τ� #ρηµατ�πιστωτικ�

�δρυµα της Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης π�υ ειδι-

κε!εται στ� επι#ειρηµατικ� κε��λαι� και

στην παρ�#	 εγγυ	σεων υπ�ρ των ΜΜΕ.

Τ� 2001, τ� ΕΤΑΕ διεν	ργησε 57 πρ��εις

συν�λικ�! !ψ�υς 800 εκατ�µµυρ�ων ευρ�,

σε 15 #�ρες µ�λη και σε 5 υπ�ψ	�ιες

#�ρες, καθιστ�µεν� �τσι µε��ων παρ�γ�-

ντας στην ευρωπαϊκ	 αγ�ρ� τ�υ επι#ειρη-

µατικ�! κε�αλα��υ, και ιδ�ως στ�ν τ�µ�α

τ�υ κε�αλα��υ εκκ�νησης, τµ	µα της αγ�ρ�ς

1 3µιλ�ς ΕΤΕπ στην υπηρεσ�α
των µικρ�µεσα�ων επι#ειρ	σεων
1ι µικρ�µεσα�ες επι#ειρ	σεις (ΜΜΕ) αντιπρ�σωπε!�υν περισσ�τερ� απ� 98% τ�υ συν�λ�υ
των ιδιωτικ�ν επι#ειρ	σεων στην Ευρ�πη και συµ&�λλ�υν σηµαντικ� στη δηµι�υργ�α
θ�σεων απασ#�λησης. Στη δι�ρκεια των δ�κα τελευτα�ων ετ�ν, � αριθµ�ς των θ�σεων
απασ#�λησης π�υ δηµι�!ργησαν αντιστ�θµισε τις απ�λειες θ�σεων απασ#�λησης π�υ
πρ�κλ	θηκαν απ� µ�τρα ε��ρθ�λ�γισµ�! στ� πλα�σι� &ι�µη#ανικ�ν πρ�γραµµ�των µεγ�-
λης κλ�µακας. Εν τ�!τ�ις, �ι ΜΜΕ ε�ακ�λ�υθ�!ν να υπ���ρ�υν απ� �λλειψη #ρηµατ�δ�-
τ	σεων πρ�σαρµ�σµ�νων στις αν�γκες τ�υς, απ� �π�ψη τ�σ� µεγ�θ�υς �σ� και δι�ρκειας.

1 3µιλ�ς ΕΤΕπ ε�ναι σε θ�ση να παρ�#ει τ�σ� παραδ�σιακ�ς, µεσ�πρ�θεσµες και µακρ�-
πρ�θεσµες #ρηµατ�δ�τ	σεις, µ�σω των κλασικ�ν συν�λικ�ν δανε�ων, �σ� και �δια κε��-
λαια, µ�σω #ρηµατ�δ�τ	σεων µε επι#ειρηµατικ� κε��λαια. Τρ�α δια��ρετικ� µ�σα παρ�-
#�υν τη δυνατ�τητα στ�ν 3µιλ� ΕΤΕπ να ανταπ�κρ�νεται στις αν�γκες #ρηµατ�δ�τησης
των ΜΜΕ:

• τα συν�λικ� δ�νεια της ΕΤΕπ<
• τ� #αρτ��υλ�κι� εγγυ	σεων τ�υ ΕΤΑΕ υπ�ρ των ΜΜΕ<
• �ι πρ��εις επι#ειρηµατικ�! κε�αλα��υ τ�υ ΕΤΑΕ.

Συν�λικ�, απ� �λες τις ανωτ�ρω δραστηρι�τητες ω�ελ�!νται περ�π�υ 100 000 ΜΜΕ στην
Ευρωπαϊκ	 
νωση και τις υπ�ψ	�ιες #�ρες.
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στ� �π��� επικεντρ�νεται η δραστηρι�-

τητ� τ�υ.

Τ� µεγαλ!τερ� µ�ρ�ς των π�ρων τ�υ

ΕΤΑΕ πρ��ρ#εται απ� την ΕΤΕπ, στ�

πλα�σι� της «Πρωτ�&�υλ�ας Καιν�τ�µ�α

2000». Συµπληρωµατικ� κ�νδ!λια τ�θε-

νται στη δι�θεσ	 τ�υ απ� την Επιτρ�π	,

στ� πλα�σι� τ�υ π�λυετ�!ς πρ�γρ�µµα-

τ�ς για τις επι#ειρ	σεις (ΠΠΕ)

(2001/2005) για τη #ρηµατ�δ�τηση αρ#ι-

κ�! κε�αλα��υ («seed-capital») και

�υτωρ�ων επι#ειρ	σεων. Α���ει να υπ�-

γραµµιστε� � συµπληρωµατικ�ς #αρα-

κτ	ρας των δραστηρι�τ	των της Επιτρ�-

π	ς και της ΕΤΕπ, �ι �π��ες α��ρ�!ν

διαδ�#ικ�!ς κ!κλ�υς τ�υ επι#ειρηµατι-

κ�! κε�αλα��υ (αρ#ικ� κε��λαι� και

κε��λαι� εκκ�νησης).

Η επενδυτικ	 στρατηγικ	 τ�υ ΕΤΑΕ ανα-

πτ!σσεται γ!ρω απ� 3 ���νες:

• υπ�στ	ρι�η της ευρωπαϊκ	ς υψηλ	ς

τε#ν�λ�γ�ας<

• αν�πτυ�η δραστ	ριων εταιρει�ν

κε�αλα��υ επι#ειρηµατικ�ν συµµετ�-

#�ν στις ν�τιες περι�#�ς της Ευρ�-

πης (Ισπαν�α, ν�τια Ιταλ�α, Π�ρτ�γαλ�α

και Ελλ�δα) καθ�ς και στις υπ�ψ	-

�ιες #�ρες, �π�υ η αγ�ρ� ε�ναι λιγ�-

τερ� ανεπτυγµ�νη<

• αν�πτυ�η εταιρει�ν κε�αλα��υ επι-

#ειρηµατικ�ν συµµετ�#�ν π�υ λει-

τ�υργ�!ν σε «πανευρωπαϊκ�» επ�-

πεδ�, µε στ�#� να απ�κτ	σ�υν

κρ�σιµη µ��α αν�λ�γη εκε�νης των

µεγ�λων αµερικανικ�ν εταιρει�ν

αυτ�! τ�υ .ε�δ�υς.

Την 1η Ιαν�υαρ��υ 2002, τ� ΕΤΑΕ δια#ει-

ρι��ταν �να #αρτ��υλ�κι� 153 εται-

ρει�ν, π�υ αντιπρ�σ�πευαν 2 δισεκα-

τ�µµ!ρια ευρ�.

%ι εγγυ�σεις υπ�ρ των ΜΜΕ

Η παρ�#	 εγγυ	σεων για #αρτ��υλ�κια

τραπε�ικ�ν δανε�ων υπ�ρ των ΜΜΕ απ�-

τελε� τ� δε!τερ� πυλ�να της δραστη-

ρι�τητας τ�υ ΕΤΑΕ: α��ρ� πρ��εις εν�-

σ#υσης της πιστ�ληπτικ	ς ικαν�τητας,

αντασ��λισης και αντεγγ!ησης και στη-

ρ��εται σε �να δ�κτυ� 86 ενδι�µεσων

#ρηµατ�δ�τικ�ν ��ρ�ων. Τ� 2001, τ�

ΕΤΑΕ υπ�γραψε 39 ν�ες πρ��εις εγγ!η-

σης #αρτ��υλακ�ων ΜΜΕ, συν�λικ�!

!ψ�υς 958 εκατ�µµυρ�ων ευρ�.

Η πλει�ν�τητα των πρ��εων αυτ�ν (64%

τ�υ #αρτ��υλακ��υ) υπ�γρ��ηκε στ�

πλα�σι� τ�υ Μη#ανισµ�! ΜΜΕ, � �π���ς

#ρηµατ�δ�τε�ται απ� π�ρ�υς τ�υ κ�ιν�-

τικ�! πρ�ϋπ�λ�γισµ�!. Στ� πλα�σι� τ�υ

π�λυετ�!ς Πρ�γρ�µµατ�ς για τις επι#ει-

ρ	σεις 2001/2005, � εν λ�γω µη#ανισµ�ς

επεκτ�θηκε πρ�σ�ατα στην παρ�#	

εγγυ	σεων για µικρ�πιστ�σεις, για την

απ�κτηση συµµετ�#�ν και για επενδ!-

σεις ΜΜΕ στ�ν τ�µ�α των τε#ν�λ�γι�ν

των πληρ���ρι�ν.

Τ� ΕΤΑΕ δια#ειρ��εται επ�σης τ� πρ�-

γραµµα «Αν�πτυ�η και περι&�λλ�ν»

(20% τ�υ #αρτ��υλακ��υ), τ� �π��� επι-

τρ�πει την παρ�#	 εγγυ	σεων για επεν-

δ!σεις ΜΜΕ στ�υς τ�µε�ς της πρ�στα-

σ�ας τ�υ περι&�λλ�ντ�ς και των

�ικ�λ�γικ�ν επι#ειρ	σεων.

Τ�λ�ς, σηµαντικ� αναπτ!#θηκαν �ι πρ�-

�εις εγγυ�δ�σ�ας π�υ διενεργε� τ� ΕΤΑΕ

απ� �δι�υς π�ρ�υς τ�υ: αυτ�ς �ι πρ��εις

τ�υ ΕΤΑΕ �#�υν ιδια�τερα σηµαντικ�

π�λλαπλασιαστικ� απ�τ�λεσµα και συνι-

στ�!ν ενδια��ρ�υσα περ�πτωση &ελτι-

στ�π��ησης της #ρ	σης των π�ρων.

Τ� σ!ν�λ� των δεσµε!σεων π�υ �#ει

αναλ�&ει τ� ΕΤΑΕ σε �ρ�υς εγγυ	σεων

υπερ&α�νει τα 3,3 δισεκατ�µµ!ρια ευρ�.
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6,1 δισεκατ�µµ#ρια στ� εσωτερικ� της

6νωσης

Τ� 2001, �ι #�ρηγ	σεις της ΕΤΕπ για ∆Ε∆ στ�

εσωτερικ� της 
νωσης παρ�µειναν σε σηµα-

ντικ� !ψ�ς: 5,1 δισεκατ�µµ!ρια για δ�κτυα

µετα��ρ�ν και 1 δισεκατ�µµ!ρι� για τις

τηλεπικ�ινων�ες.

Τα κ!ρια �ργα π�υ #ρηµατ�δ�τ	θηκαν στ�ν

τ�µ�α των µετα��ρ7ν 	ταν:

• η κατασκευ	 σιδηρ�δρ�µικ�ν γραµµ�ν

υψηλ	ς τα=�τητας στη Γαλλ�α, την Ιταλ�α

και τις Κ�τω ��ρες<

• &ελτι�σεις δικτ�ων δρ�µων και αυτ�κινη-

τ�δρ�µων σε 8 #�ρες<

• η εν�σ#υση της υπ�δ�µ	ς αερ�λιµ�νων

στη Γερµαν�α, την Ισπαν�α, τ� Ηνωµ�ν�

Βασ�λει�, την Ιρλανδ�α και την Π�ρτ�γαλ�α<

• η επ�κταση και � εκσυγ#ρ�νισµ�ς λιµενι-

κ�ν υπ�δ�µ�ν.

1 δισεκατ�µµ#ρι� στις υπ�ψ��ιες πρ�ς

�ντα�η �7ρες

Στις υπ�ψ��ιες �7ρες, �π�υ υπ�ρ#�υν

σηµαντικ�ς αν�γκες αν�πτυ�ης και απ�κα-

τ�στασης της υπ�δ�µ	ς, �ι #ρηµατ�δ�τ	-

σεις για ∆Ε∆ µετα��ρ�ν και τηλεπικ�ινω-

νι�ν αν	λθαν σε 1 δισεκατ�µµ#ρι�, και

α��ρ�!σαν σιδηρ�δρ�µικ�!ς και �δικ�!ς

���νες πρ�τεραι�τητας και δ�κτυα τηλεπι-

κ�ινωνι�ν και κινητ	ς τηλε�ων�ας.

�ρηµατ�δ�τηση των 
διευρωπαϊκ�ν δικτ!ων
Η δηµι�υργ�α απ�τελεσµατικ�ν δικτ!ων µετα��ρ�ν, τηλεπικ�ινωνι�ν και µετα��ρ�ς εν�ρ-

γειας απ�τελε� &ασικ	 πρ�ϋπ�θεση για την �ικ�ν�µικ	 εν�π��ηση της Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης

και την πρ�ετ�ιµασ�α της διε!ρυνσ	ς της. Απ� τ� 1993, στη συν�#εια των εργασι�ν της

1µ�δας Christophersen, και !στερα απ� τ�ν εντ�πισµ� των διευρωπαϊκ�ν δικτ!ων (∆Ε∆)

πρ�τεραι�τητας απ� τ� Ευρωπαϊκ� Συµ&�!λι� τ�υ 
σσεν (∆εκ�µ&ρι�ς 1994), η ΕΤΕπ �#ει

αυ�	σει σταθερ� τις δραστηρι�τητ�ς υπ�ρ των ∆Ε∆.

Η ΕΤΕπ ε�ναι η κυρι�τερη πηγ� τραπε"ικ7ν �ρηµατ�δ�τ�σεων για τα µεγ�λα αυτ� δ�κτυα.

Ε�ναι σε θ�ση, �#ι µ�ν� να κινητ�π�ιε� µε τ�υς καλ!τερ�υς �ρ�υς τα σηµαντικ� κε��λαια π�υ

απαιτ�!νται για την υλ�π��ηση τ�υς, αλλ� και να πρ�σ��ρει #ρηµατ�δ�τ	σεις των �π��ων η

δι�ρκεια και �ι �ρ�ι ανταπ�κρ�ν�νται στις αν�γκες των �ργων, και να πρ�σελκ!ει επ�σης

�λλες πηγ�ς #ρηµατ�δ�τησης. Αυτ� �α�νεται, µετα�! �λλων, απ� τ�ν αυ�αν�µεν� αριθµ�

�ργων π�υ υπ�στηρ��ει η ΕΤΕπ στ� πλα�σι� συµπρ��εων µετα�# τ�υ δηµ�σι�υ και τ�υ ιδιωτι-
κ�# τ�µ�α, �ι �π��ες επιτρ�π�υν τ� συνδυασµ� των πλε�νεκτηµ�των καθεν�ς απ� τ�υς δ!�

τ�µε�ς για την υλ�π��ηση αυτ�ν των �ργων υπ�δ�µ	ς. 
#�ντας #ρηµατ�δ�τ	σει σηµαντικ�

αριθµ� τ�τ�ιων �ργων στ� εσωτερικ� της Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης, η Τρ�πε�α επε��τεινε τ� 2001

αυτ	 τη µ�ρ�	 εταιρικ	ς σ#�σης στις υπ�ψ	�ιες πρ�ς �ντα�η #�ρες.

Τ� 2000, η ΕΤΕπ δηµι�!ργησε �να Μη�ανισµ� ∆ιαρθρωµ�νης &ρηµατ�δ�τησης (Μ∆�), µ�σω

τ�υ �π���υ ε�ναι σε θ�ση να πρ�σ��ρει ευρ! ��σµα #ρηµατ�δ�τικ�ν πρ�ϊ�ντων. Στ�#�ς

της ε�ναι να πρ�σ��ρει πρ�στιθ�µενη α��α σε �ργα πρ�τεραι�τητας, συµπληρ�ν�ντας τ�

ρ�λ� των εµπ�ρικ�ν τραπε��ν και των κε�αλαιαγ�ρ�ν.

Η ΕΤΕπ �=ει µ�=ρι 

στιγµ'ς αναλ��ει

δεσµε�σεις

=ρηµατ�δ�τ	σεων

συν�λικ�� �ψ�υς 

17 δισεκατ�µµυρ�ων για

11 απ� τα 14 ∆Ε∆ πρ�τε-

ραι�τητας στ�ν τ�µ�α

των µετα:�ρ�ν και 

7 απ� τα 10 ∆Ε∆ 

πρ�τεραι�τητας στ�ν

ενεργειακ� τ�µ�α
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Η ΕΤΕπ συµ&�λλει στην ανα�ω�γ�νηση των 
σιδηρ�δρ�µικ�ν µετα��ρ�ν

3πως ε�#ε ανακ�ιν�σει στη ν�α Λευκ	 Β�&λ� για τις µετα��ρ�ς, η �π��α εγκρ�θηκε στις 
12 Σεπτεµ&ρ��υ 2001, η Ευρωπαϊκ	 Επιτρ�π	 πρ�τεινε τ�ν Ιαν�υ�ρι� τ�υ 2002 µ�α ν�α
δ�σµη µ�τρων µε στ�#� την ανα�ω�γ�νηση των σιδηρ�δρ�µικ�ν µετα��ρ�ν. Η ΕΤΕπ #ρη-
µατ�δ�τε� τις σιδηρ�δρ�µικ�ς µετα��ρ�ς εδ� και π�λλ� �τη. Την τελευτα�α πενταετ�α,
#�ρ	γησε δ�νεια !ψ�υς 12,3 δισεκατ�µµυρ�ων υπ�ρ των σιδηρ�δρ�µων (12,6 δισεκατ�µ-
µ!ρια για αυτ�κινητ�δρ�µ�υς). 3σ�ν α��ρ� ειδικ�τερα τα τρ�να µεγ�λης τα#!τητας, η
ΕΤΕπ #�ρ	γησε #ρηµατ�δ�τ	σεις συν�λικ�! !ψ�υς �νω των 7 δισεκατ�µµυρ�ων για τ�
γαλλικ�, τ� &ελγικ�, τ� ισπανικ�, τ� ιταλικ� και τ� &ρετανικ� δ�κτυ�.

Τ� 2001, η ΕΤΕπ υπ�στ	ρι�ε δ!� �ργα µεγ�λης σπ�υδαι�τητας, τα �π��α περιλαµ&�ν�νται
µετα�! των δεκατεσσ�ρων �ργων πρ�τεραι�τητας: τ� TGV Est-Europe στη Γαλλ�α και τ�
�ργ� HSL Zuid στις Κ�τω ��ρες.

Τ� TGV Est-Europe, π�υ θα συνδ�ει τη Γαλλ�α µε τ� Λ�υ�εµ&�!ργ� και τη Γερµαν�α, απ�τε-
λε� σηµαντικ� τµ	µα τ�υ µελλ�ντικ�! ευρωπαϊκ�! σιδηρ�δρ�µικ�! δικτ!�υ µεγ�λης τα#!-
τητας. Με συν�λικ� µ	κ�ς 405 #ιλι�µ�τρων, τ� δ�κτυ� θα εν�νει τ� Metz µε τ� Παρ�σι σε 
1 �ρα και 30 λεπτ�, τ� Στρασ&�!ργ� µε τ� Παρ�σι σε 2 �ρες και 20 λεπτ� και τη Φραν-
κ��!ρτη µε τ� Παρ�σι σε 3 �ρες και 45 λεπτ�. Θα ενισ#!σει την ελκυστικ�τητα των σιδη-
ρ�δρ�µων για τ�υς τα�ιδι�τες π�υ µετακιν�!νται σε µεγ�λες απ�στ�σεις, µει�ν�ντας τη
δι�ρκεια και &ελτι�ν�ντας την �νεση των µετακιν	σεων σε µεγ�λ� µ�ρ�ς της Γαλλ�ας και
σε �ρισµ�νες περι�#�ς της Γερµαν�ας, καθ�ς και στ� Λ�υ�εµ&�!ργ�. 1ι πρ�καταρκτικ�ς
εργασ�ες �εκ�νησαν στις αρ#�ς τ�υ 2001 και τ� �ργ� πρ�&λ�πεται να τεθε� σε λειτ�υργ�α
τ� 2006.

Τ� 2001 #�ρηγ	θηκαν 510 εκατ�µµ!ρια στ� Réseau Ferré de France και στις περι��ρειες
Καµπαν�α-Αρδ�ννες, Αλσατ�α και Λ�ρρα�νη.

Τ� �ργ� HSL Zuid (στις Κ�τω ��ρες) απ�τελε� τ� τελικ� στ�δι� της δηµι�υργ�ας τ�υ ευρ!-
τατ�υ σιδηρ�δρ�µικ�! δικτ!�υ µεγ�λης τα#!τητας PKBAL (Παρ�σι – Κ�λων�α – Βρυ��λλες
– [µστερνταµ – Λ�νδ�ν�). Α��ρ� την κατασκευ	 µ�ας σιδηρ�δρ�µικ	ς γραµµ	ς µεγ�λης
τα#!τητας π�υ θα εν�νει τ� [µστερνταµ, στις Κ�τω ��ρες, µε τα &ελγικ� σ!ν�ρα της
#�ρας, µ�σω τ�υ Ρ�τερνταµ.

Η γραµµ	 HSL Zuid, µ	κ�υς 80 #ιλι�µ�τρων, η �π��α πρ�&λ�πεται να τεθε� σε λειτ�υργ�α τ�
2006, θα πρ�σ��ρει στ�υς επι&�τες ε��ικ�ν�µηση #ρ�ν�υ και αυ�ηµ�νη α�ι�πιστ�α. Τ�
[µστερνταµ θα απ�#ει πλ��ν 3 περ�π�υ �ρες απ� τ� Παρ�σι, εν� τ� Λ�νδ�ν� 3 �ρες και 
40 λεπτ�. Με τ�ν τρ�π� αυτ� θα ενισ#υθε� η συν�λικ	 ελκυστικ�τητα της #ρ	σης των
σιδηρ�δρ�µικ�ν µετα��ρ�ν σε �ναν ευρωπαϊκ� ���να κε�αλαι�δ�υς σηµασ�ας.

Τ� �ργ� HSL Zuid θα µε�νει στην ιστ�ρ�α των Κ�τω �ωρ�ν, �#ι µ�ν� επειδ	 θα ε�ναι συν�-
νυµ� µ�ας υπηρεσ�ας καλ!τερης π�ι�τητας για τ�υς τα�ιδι�τες, αλλ� και επειδ	 θα απ�τε-
λ�σει την πρ�τη σ!µπρα�η µετα�! τ�υ δηµ�σ��υ και τ�υ ιδιωτικ�! τ�µ�α π�υ θα λ�&ει
#ρηµατ�δ�τηση &�σει �ργ�υ στη #�ρα αυτ	. Η ΕΤΕπ συν�&αλε ενεργ�, σε συνεργασ�α µε
�µ�δα διεθν�ν τραπε��ν, στη �ργ�νωση της #ρηµατ�δ�τησης, !ψ�υς 1,2 δισεκατ�µµυ-
ρ�ων ευρ�, π�υ απαιτε�τ� για αυτ� τ� �ργ� σιδηρ�δρ�µικ	ς υπ�δ�µ	ς. Τ� 2001 η ΕΤΕπ
#�ρ	γησε για τ� �ργ� �να δ�νει� !ψ�υς 400 εκατ�µµυρ�ων.
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1,4 δισεκατ�µµ#ρι� για την παιδε	α

Στ�ν τ�µ�α αυτ�, #�ρηγ	θηκαν #ρηµατ�δ�-

τ	σεις για την υπ�στ	ρι�η ευρ��ς ��σµα-

τ�ς �ργων υπ�δ�µ	ς, και ειδικ�τερα για:

• τ�ν εκσυγ#ρ�νισµ� ιδρυµ�των τριτ�&�θ-

µιας εκπα�δευσης στην ανατ�λικ	 Γερµα-

ν�α και πρωτ�&�θµιας εκπα�δευσης στην

Ελλ�δα<

• την ανακα�νιση σ#�λε�ων και την πρ�µ	-

θεια µ�σων της τε#ν�λ�γ�ας των πληρ�-

��ρι�ν και των επικ�ινωνι�ν στην Αγγλ�α

και τη Σκωτ�α, στ� πλα�σι� συµ�ωνι�ν

σ!µπρα�ης µετα�! τ�υ δηµ�σι�υ και τ�υ

ιδιωτικ�! τ�µ�α<

• τη δηµι�υργ�α εργαστηρ�ων �ρευνας

στ�ν τ�µ�α της πληρ���ρικ	ς και

δικτ!ων ανταλλαγ	ς δεδ�µ�νων στην

Ελλ�δα<

• την υλ�π��ηση δια��ρων �ργων στην

Αυστρ�α, τη ∆αν�α και τη Φινλανδ�α (εγκα-

τ�σταση σ!γ#ρ�νων εκπαιδευτικ�ν υπ�-

δ�µ�ν, �πως π.#. &ι&λι�θηκ�ν, εργαστη-

ρ�ων κ.λπ.)

700 εκατ�µµ#ρια για την υγε	α

1ι #ρηµατ�δ�τ	σεις στ�ν τ�µ�α της υγε�ας

α��ρ�!σαν µετα�! �λλων:

• τ�ν εκσυγ#ρ�νισµ� ν�σ�κ�µειακ�ν εγκα-

ταστ�σεων στην Κ!πρ� και την Π�λων�α

(	ταν τα πρ�τα δ�νεια π�υ #�ρ	γησε η

Τρ�πε�α εκτ�ς Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης)<

• �ργα µεγ�λης κλ�µακας στ� ν�σ�κ�µει-

ακ� τ�µ�α στην [νω και Κ�τω Αυστρ�α<

• την υλ�π��ηση στ� Ηνωµ�ν� Βασ�λει�

εν�ς �ργ�υ π�υ α��ρ�!σε την αναδι�ρ-

θρωση εν�ς ν�σ�κ�µε��υ και τ�ν ε��πλι-

σµ�! τ�υ σε τε#ν�λ�γ�ες των πληρ���-

ρι�ν στ� πλα�σι� συµ�ων�ας σ!µπρα�ης

µετα�! τ�υ δηµ�σι�υ και τ�υ ιδιωτικ�!

τ�µ�α<

• την αν�γερση εν�ς ν��υ ν�σ�κ�µε��υ σε

ενισ#υ�µενη περι�#	 της Ισπαν�ας και

τ�ν εκσυγ#ρ�νισµ� των υπ�δ�µ�ν παρ�-

#	ς υγει�ν�µικ�ν υπηρεσι�ν στ� ανατ�-

λικ� τµ	µα της Γερµαν�ας.

Επενδ!σεις για τ� ανθρ�πιν� κε��λαι�
Η πρ�αγωγ	 τ�υ ανθρ�πιν�υ κε�αλα��υ - παιδε�α, υγε�α - απ�τελε� �υσι�δη συνιστ�σα
της �ικ�ν�µικ	ς και κ�ινωνικ	ς αν�πτυ�ης.

Αυτ� υπενθυµ��εται, �λλωστε, και στα συµπερ�σµατα τ�υ Ευρωπαϊκ�! Συµ&�υλ��υ της Λισ-
σα&�νας (Μ�ρτι�ς 2000): «1ι ανθρ�πιν�ι π�ρ�ι ε�ναι τ� κ!ρι� πλε�ν�κτηµα της Ευρ�πης
και θα πρ�πει να &ρ�σκ�νται στ� κ�ντρ� των π�λιτικ�ν της 
νωσης».

Η ΕΤΕπ, επιθυµ�ντας να επιτρ�ψει και στις υπ� �ντα�η #�ρες να &ελτι�σ�υν τα συστ	-
µατα υγε�ας και παιδε�ας τ�υς, επ�κτεινε τις #ρηµατ�δ�τ	σεις της για τ�υς τ�µε�ς αυτ�!ς
στις 12 υπ�ψ	�ιες #�ρες. Τα πρ�τα δ�νεια υπεγρ��ησαν τ� 2001 στη Λευκωσ�α (Κ!πρ�ς)
και στ� Lodz (Π�λων�α).

Τ� 2001, �ι #�ρηγ	σεις στ�ν τ�µ�α της υγε�ας και της παιδε�ας αυ�	θηκαν σηµαντικ�,
ανερ#�µενες σε 2,1 δισεκατ�µµ!ρια �ναντι 1,2 δισεκατ�µµυρ��υ τ� 2000.

Ανθρ7πιν� κε�5λαι�

Ατ�µικ5 δ5νεια 

1997-2001: 5 δισεκατ�µµ#ρια
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&�ρηγ�σεις της ΕΤΕπ στ�υς τ�µε	ς της παιδε	ας και 

της υγε	ας την περ	�δ� 1997-2001

Παιδε�α

Υγε�α

Πιστ�σεις απ� συν�λικ� δ�νεια

Απ� τ� 1997 �#�υν #�ρηγηθε� 8 δισεκατ�µµ!ρια για
τ� ανθρ�πιν� κε��λαι�

Απ� τ� 1997, η Τρ�πε�α �#ει #�ρηγ	σει δ�νεια !ψ�υς �νω των 5 δισεκατ�µµυρ�ων για την υπ�στ	-

ρι�η επενδ!σεων στ�υς τ�µε�ς της υγε�ας και της παιδε�ας. Eπιπλ��ν, περ�π�υ 3 δισεκατ�µµ!ρια

#�ρηγ	θηκαν στ�υς �δι�υς τ�µε�ς, µ�σω συν�λικ�ν δανε�ων, για υπ�δ�µ�ς µικρ�τερης κλ�µακας.

Σ#εδ�ν 90% των �ργων π�υ #ρηµατ�δ�τ	θηκαν α��ρ�!ν ενισ#υ�µενες περι�#�ς. Π�λλ� απ� τα

�ργα παρ�#�υν τη δυνατ�τητα στα σ#�λε�α, τα πανεπιστ	µια και τα ν�σ�κ�µειακ� ιδρ!µατα να απ�-

λα!σ�υν τα πλε�νεκτ	µατα των πι� πρ�ηγµ�νων τε#ν�λ�γι�ν πληρ���ρησης και επικ�ινωνι�ν.



>νας ενδι�µεσ�ς =ρηµατ�δ�τικ�ς 
:�ρ�ας πρ�τ�υ µεγ�θ�υς
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Η µε�ωση τ�υ κ�στ�υς δανεισµ�! σε διαρκ	 &�ση και η εν�σ#υση της ρευστ�τητας των τ�τλων της στη

δευτερ�γεν	 αγ�ρ� συνιστ�!ν τ�υς πυλ�νες της δανει�ληπτικ	ς στρατηγικ	ς της Τρ�πε�ας. Η στρα-

τηγικ	 αυτ	 στ�#ε!ει στη διατ	ρηση της θ�σης της ΕΤΕπ ως κ�ρυ�α��υ µη κρατικ�! δανει�λ	πτη µε

πιστ�ληπτικ	 ικαν�τητα «ΑΑΑ», η �π��α επιτρ�πει στην Τρ�πε�α να #�ρηγε� δ�νεια µε τ�υς καλ!τερ�υς

δυνατ�!ς �ρ�υς και να ε�ακ�λ�υθε� �τσι να ε�υπηρετε� τις π�λιτικ�ς της Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης. Για να

επιτ!#ει τα ανωτ�ρω, η Τρ�πε�α ε��ρµ�σε �να συνδυασµ� στρατηγικ	ς πρ�σ�γγισης και καθ�δηγ�!µε-

νης απ� την αγ�ρ� πρ�σ�γγισης.

Σηµαντικ� στ�ι#ε�� της δανει�ληπτικ	ς δραστηρι�τητας της ΕΤΕπ 	ταν η �κδ�ση µεγ�λων �µ�λ�για-
κ�ν δανε�ων ανα��ρ�ς µε υψηλ	 ρευστ�τητα σε ευρ�, δ�λ�ρια ΗΠΑ και λ�ρες στερλ�νες. Αυτ	 η
δανει�ληπτικ	 στρατηγικ	 στ�#ε!ει στη διε!ρυνση της &�σης επενδυτ�ν της ΕΤΕπ και στην εν�σ#υση
της παρ�υσ�ας της στην αγ�ρ�, µε την πρ�σ��ρ� στ�υς επενδυτ�ς πρ�ϊ�ντων υψηλ	ς ρευστ�τητας,
π�υ απ�τελ�!ν αντικε�µεν� ηλεκτρ�νικ�ν συναλλαγ�ν. Ιδια�τερη �µ�αση δ�θηκε στη δια��νεια, µε
την ε�αρµ�γ	 της διαδικασ�ας τ�υ &ι&λ��υ πρ�σ��ρ�ν και της µεθ�δ�υ της κ�ιν�πρακτικ	ς αναδ�#	ς
τ�τλων.

Επιπλ��ν, η Tρ�πε�α ε��δωσε ε�ατ�µικευµ�να πρ�ϊ�ντα, για ειδικ�ς επενδυτικ�ς αν�γκες, σε �λα τα

διαθ�σιµα ν�µ�σµατα. 1ι αν�γκες των λιανικ�ν και των θεσµικ�ν επενδυτ�ν για ειδικ� επενδυτικ�

µ�σα καλ!�θηκαν µε την πραγµατ�π��ηση ειδικ� σ#εδιασµ�νων και καιν�τ�µων εκδ�σεων, �ι �π��ες

συ#ν� περιελ�µ&αναν στ�ι#ε�α �πως δικαι�µατα πρ�ωρης απ�πληρωµ	ς (calls), αν�τατα �ρια επιτ�-

κ�ων (caps) και κατ�τατα �ρια επιτ�κ�ων (floors), καθ�ς και τη σ!νδεση των τ�κ�µεριδ�ων και των

π�σ�ν ε���λησης µε τις διακυµ�νσεις #ρηµατιστηριακ�ν δεικτ�ν και συναλλαγµατικ�ν ισ�τιµι�ν. Στ�

πλα�σι� της π�λιτικ	ς δια#ε�ρισης των κινδ!νων της, η Τρ�πε�α παρ�µεινε πρ�σεκτικ	 πραγµατ�π�ι�-

ντας αυστηρ�ς αναλ!σεις και λαµ&�ν�ντας αντισταθµιστικ� µ�τρα για την κ�λυψη των δια��ρων κιν-

δ!νων π�υ εµπερι�#�νται στις εκδ�σεις αυτ�ς.

Η ΕΤΕπ συν�#ισε τις πρ�σπ�θειες δανεισµ�! της στα ν�µ�σµατα των υπ�ψ	�ιων πρ�ς �ντα�η #ωρ�ν,

τ�σ� στις εγ#�ριες αγ�ρ�ς �σ� και στην ευρωαγ�ρ�. ��ρη στην �ριστη πιστ�ληπτικ	 ικαν�τητ� της, η

Τρ�πε�α ε�ακ�λ�υθε� να ε�ναι σε θ�ση να εκδ�δει µακρ�πρ�θεσµα �µ�λ�γα εκ�ρασµ�να στα εν λ�γω

ν�µ�σµατα, συµ&�λλ�ντας �τσι στην περαιτ�ρω αν�πτυ�η των κε�αλαιαγ�ρ�ν. 1ι π�ρ�ι π�υ συγκε-

ντρ�ν�νται στα εν λ�γω ν�µ�σµατα επανα#�ρηγ�!νται ως δ�νεια σε επενδυτ�ς στην περι�#	, η δε

ε��λειψη των συναλλαγµατικ�ν κινδ!νων, π�υ επιτυγ#�νεται µε αυτ� τ�ν τρ�π�, απ�τελε� ισ#υρ� κ�νη-

τρ� για επενδ!σεις, ενισ#!�ντας τελικ� την �λ�κλ	ρωση.

1 ρ�λ�ς της ΕΤΕπ ως σηµαντικ�! διεθν�!ς εκδ�τη τ�τλων αντικατ�πτρ��εται στην π�ικιλ�α των ν�µι-

σµ�των π�υ #ρησιµ�π�ιε� και απ�δεικν!εται απ� την �ντ�νη παρ�υσ�α της σε αγ�ρ�ς �πως της Ιαπω-

ν�ας, της Ασ�ας, τ�υ Ειρηνικ�! και της Ν�τιας Α�ρικ	ς.

Η ΕΤΕπ ε��ρµ�σε �να �λ�κληρωµ�ν� και απ�τελεσµατικ� πρ�γραµµα µ�ρκετινγκ απευθυν�µεν� τ�σ�

στ�υς θεσµικ�!ς �σ� και στ�υς λιανικ�!ς επενδυτ�ς. Στ� πλα�σι� τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς αυτ�! πραγµατ�-

π�ι	θηκαν π�λυ�ριθµες ενηµερωτικ�ς εκδηλ�σεις στα κυρι�τερα #ρηµατ�πιστωτικ� κ�ντρα τ�υ

κ�σµ�υ, µε στ�#� τη &ελτ�ωση των δικτ!ων διαν�µ	ς της ΕΤΕπ και την περαιτ�ρω ε��ικε�ωση των

επενδυτ�ν µε τ� ��σµα των πρ�ϊ�ντων της.

Π�λ!πλευρη και διαρκ	ς παρ�υσ�α στις
κε�αλαιαγ�ρ�ς

Τ� συν�λικ� !ψ�ς των δανει�ληπτικ�ν

πρ��εων π�υ υπεγρ��ησαν, πριν απ� τις

πρ��εις ανταλλαγ	ς, αν	λθε σε 32 305

εκατ�µµ!ρια, π�σ� π�υ αντιπρ�σωπε!ει

α!�ηση κατ� 11% σε σ!γκριση µε τ�

πρ�ηγ�!µεν� �τ�ς (29 002 εκατ�µµ!ρια

τ� 2000). Τ� π�σ�στ� των π�ρων π�υ

συγκεντρ�θηκε σε ν�µ�σµατα της ΕΕ

αν	λθε σε 53% (72% τ� 2000). Η Τρ�πε�α

δανε�στηκε συν�λικ� π�ρ�υς σε 13 δια-

��ρετικ� ν�µ�σµατα (10 τ� 2000) µ�σω

148 συναλλαγ�ν (149 τ� 2000).
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Μετ� τις πρ��εις ανταλλαγ	ς συγκεντρ�-

θηκαν π�ρ�ι συν�λικ�! !ψ�υς 32 172 εκα-

τ�µµυρ�ων σε 11 ν�µ�σµατα (29 038 εκατ�µ-

µ!ρια τ� 2000). Η πρ�σ�υγ	 της Τρ�πε�ας

στις αγ�ρ�ς πρ��εων ανταλλαγ	ς, η �π��α

απ��ερε συν�λικ� 26 209 εκατ�µµ!ρια,

παρ�µεινε π�λ! υψηλ	 (81% των αντληθ�-

ντων π�ρων �ναντι 83% και 24 197 εκατ�µ-

µυρ�ων τ� 2000). Η Τρ�πε�α πρ�σ��υγε στις

πρ��εις ανταλλαγ	ς για να ανταπ�κριθε�

στην αν�γκη πρ�σαρµ�γ	ς στις απαιτ	σεις

των δανει�ληπτ�ν της, �σ�ν α��ρ� τα ν�µ�-

σµατα και τα επιτ�κια, αλλ� και για γενικ�!ς

σκ�π�!ς αντιστ�θµισης κινδ!νων.

Επ� τ�υ συν�λ�υ των αντληθ�ντων π�ρων,

�ι π�ρ�ι κυµαιν�µεν�υ επιτ�κ��υ (25 818

εκατ�µµ!ρια �ναντι 24 006 εκατ�µµυρ�ων τ�

2000) αντιπρ�σ�πευαν τ� 80%, εν� �ι π�ρ�ι

σταθερ�! επιτ�κ��υ αυ�	θηκαν απ� 5 032

εκατ�µµ!ρια τ� 2000 σε 6 354 εκατ�µµ!ρια.

Η µ�ση δι�ρκεια των δανε�ων 	ταν 6,3 �τη,

δηλαδ	 µικρ�τερη απ� αυτ	 τ�υ 2000 

(12,5 �τη).

Στ� πλα�σι� της δια#ε�ρισης τ�υ #ρ��υς της,

η Τρ�πε�α πρ��&η σε ε���λ	σεις #ρε�γρ�-

�ων πριν απ� τη λ	�η τ�υς και σε επαναγ�-

ρ�ς, συν�λικ�! !ψ�υς 981 εκατ�µµυρ�ων

(828 εκατ�µµ!ρια τ� 2000).

∆ανει�ληπτικ� δραστηρι�τητα στις αγ�ρ�ς 

Η ΕΤΕπ ε�ναι � µεγαλ!τερ�ς υπερεθνικ�ς

εκδ�της τ�τλων και � µ�ν�ς εκδ�της τ�τλων

ανα��ρ�ς π�υ πρ�σ��ρει καµπ!λες απ�δ�-

σης, �ι �π��ες απ�τελ�!ν ανα��ρ� και

#αρακτηρ���νται απ� υψηλ	 ρευστ�τητα, σε

�λα τα κ!ρια ν�µ�σµατα δανεισµ�!: ευρ�,

δ�λ�ρια ΗΠΑ και λ�ρες στερλ�νες. Επιπλ��ν,

η ΕΤΕπ πρ�σ��ρει στ�υς επενδυτ�ς ευρ!

��σµα ειδικ� διαρθρωµ�νων και ε�ατ�µι-

κευµ�νων �µ�λ�γων εκ�ρασµ�νων σε π�ικι-

λ�α ν�µισµ�των.Τ�λ�ς, στ� πλα�σι� της γενι-

κ	ς δανει�ληπτικ	ς π�λιτικ	ς της, η ΕΤΕπ

συµ&�λλει επ�σης ενεργ� στην αν�πτυ�η

των κε�αλαιαγ�ρ�ν της Κεντρικ	ς Ευρ�-

πης και της Ασ�ας.

Ευρ7: 10 398 εκατ�µµ#ρια πριν απ� τις
πρ��εις ανταλλαγ�ς/ 21 535 εκατ�µµ#ρια
µετ� τις πρ��εις ανταλλαγ	ς

Στ� πλα�σι� τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς EARN (Euro
Area Reference Notes), πραγµατ�π�ι	θηκαν

τ� 2001 τ�σσερις εκδ�σεις ανα��ρ�ς σε

ευρ�, συν�λικ�! !ψ�υς 10 δισεκατ�µµυρ�ων

ευρ�, ενισ#!�ντας την π�για π�λιτικ	 της

ΕΤΕπ π�υ ε�ναι η υπ�στ	ρι�η τ�υ ν�µ�σµατ�ς

της Ευρ�πης, και ενδυναµ�ν�ντας την

παρ�υσ�α της Τρ�πε�ας στις διεθνε�ς αγ�ρ�ς.

Στ� πρ�τ� µ�ρ�ς τ�υ �τ�υς, η Τρ�πε�α

συν�#ισε την π�λιτικ	 της, π�υ συν�σταται

στην α!�ηση 	δη υ�ιστ�µενων δανε�ων

ανα��ρ�ς, µε στ�#� την εν�σ#υση της ρευ-

στ�τητ�ς τ�υς �στε να πληρ�!ν τις υψηλ�-

τερες πρ�διαγρα��ς π�υ ισ#!�υν στη ��νη

τ�υ ευρ�. Η Τρ�πε�α πραγµατ�π��ησε τρεις

επανεκδ�σεις δανε�ων: �να δ�νει� EARN

!ψ�υς 3 δισεκατ�µµυρ�ων ευρ� µε λ	�η τ�

2006, �να δ�νει� EARN !ψ�υς 1 δισεκατ�µ-

µυρ��υ ευρ� µε λ	�η τ� 2008 και �να δ�νει�

EARN !ψ�υς 1 δισεκατ�µµυρ��υ ευρ� µε

λ	�η τ� 2005. 
τσι, δ!� απ� αυτ� τα δ�νεια

ανα��ρ�ς επ�τυ#αν τ� ελ�#ιστ� �ρι� των 5

δισεκατ�µµυρ�ων ευρ� π�υ απαιτε�ται για

την �ντα�η στ� δ�κτυ� Euro-MTS (την

ευρ�ως αναγνωρισµ�νη πλατ��ρµα ηλε-

κτρ�νικ�ν συναλλαγ�ν), και µπ�ρ�!ν να

απ�τελ�!ν τ� αντικε�µεν� συναλλαγ�ν σ!µ-

�ωνα µε τα συστ	µατα π�υ ισ#!�υν για τα

ευρωπαϊκ� �µ�λ�γα ∆ηµ�σ��υ µε την υψη-

λ�τερη ρευστ�τητα.

Στ� δε!τερ� µ�ρ�ς τ�υ �τ�υς, πραγµατ�-

π�ι	θηκε µ�α ν�α �κδ�ση ανα��ρ�ς EARN: η

Τρ�πε�α ε��δωσε �να παγκ�σµι� �µ�λ�-

γιακ� δ�νει� EARN, µε λ	�η τ� 2007 και

!ψ�ς 5 δισεκατ�µµυρ�ων ευρ�, τ� �π���

απ�τελε� τ� µεγαλ!τερ� µεµ�νωµ�ν�

δ�νει� π�υ �#ει εκδ�σει �ως σ	µερα η

ΕΤΕπ. Τ� δ�νει� εκδ�θηκε !στερα απ� πρ�-

σεκτικ	 πρ�ετ�ιµασ�α και µε την πλ	ρη υπ�-

στ	ρι�η της διεθν�!ς τραπε�ικ	ς κ�ιν�τη-

τας. Η τιµ	 τ�υ καθ�ρ�στηκε µ�σω

∆ανει�ληπτικ�ς πρ5�εις π�υ 

υπεγρ5�ησαν τ� 2001

(π�σ� σε εκατ�µµ!ρια ευρ�)

Πριν απ� τις Μετ� τις
ανταλλαγ�ς ανταλλαγ�ς
εκατ�µ. ευρ� % εκατ�µ. ευρ� %

EUR

DKK

GBP

SEK

Σ#ν�λ� 

ΕΕ

AUD

	HF

	ZK

HKD

HUF

JPY

NDK

PLN

SKK

TWD

USD

ZAR

Σ#ν�λ� εκτ�ς

ΕΕ

ΣΥΝ%Λ%

10 398 32,2 21 535 66,9

0 0,0 31 0,1

6 862 21,2 6 971 21,7

0 0,0 60 0,2

17 261 53,4 28 597 88,9

117 0,4 0 0,0

204 0,6 204 0,6

16 0,0 23 0,1

413 1,3 0 0,0

79 0,2 0 0,0

379 1,2 541 1,7

50 0,2 0 0,0

209 0,6 142 0,4

0 0,0 111 0,3

313 1,0 0 0,0

13 092 40,5 2 484 7,7

171 0,5 69 0,2

15 044 46,6 3 575 11,1

32 305 100 32 172 100
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διε��δικ	ς ε�αρµ�γ	ς της διαδικασ�ας

&ι&λ��υ πρ�σ��ρ�ν, µε απ�τ�λεσµα να

επιτευ#θε� κ�στ�ς δανεισµ�! #αµηλ�-

τερ� απ� τα αντ�στ�ι#α επ�πεδα της δευ-

τερ�γεν�!ς αγ�ρ�ς της ΕΤΕπ. Η �κδ�ση

αυτ	 #αρακτηρ�στηκε απ� τ� Euroweek
«Καλ!τερη υπερεθνικ	 �κδ�ση �µ�λ�-

γ�υ για τ� �τ�ς 2001» («Best supranational
bond issue of the Year 2001»), µε 

&�ση την αντ�δραση της αγ�ρ�ς στη

διεκπερα�ωση και την τιµ�λ�γησ	 της.

Στ� τ�λ�ς τ�υ 2001, η καµπ!λη τ�υ EARN
απ�τελε�τ� απ� 9 δ�νεια ανα��ρ�ς, µε
λ	�εις απ� τ� 2003 �ως τ� 2010 και µε
ανε���λητ� συν�λικ� υπ�λ�ιπ� !ψ�υς
σ#εδ�ν 40 δισεκατ�µµυρ�ων ευρ� (&λ.
π�νακα κατωτ�ρω), τα �π��α ε�ναι �λα
ενταγµ�να στ� δ�κτυ� ηλεκτρ�νικ�ν
συναλλαγ�ν MTS. Π�ντε απ� αυτ� ε�ναι
εισηγµ�να στ� Euro-MTS (τ� τµ	µα τ�υ
MTS µε τη µεγαλ!τερη ρευστ�τητα), µε
παρ�λληλη ανα��ρ� τιµ	ς.

Εκτ�ς απ� τη δραστηρι�τητα �κδ�σης
δανε�ων ανα��ρ�ς σε ευρ�, η Τρ�πε�α
ε�ακ�λ�!θησε να εκδ�δει ειδικ� διαρθρω-
µ�να και ε�ατ�µικευµ�να δ�νεια, για να
ανταπ�κριθε� στις ειδικ�ς πρ�τιµ	σεις
λιανικ�ν και θεσµικ�ν επενδυτ�ν. Τα
δ�νεια αυτ� αν	λθαν σε συν�λικ� !ψ�ς
398 εκατ�µµυρ�ων ευρ�. Ανταπ�κριν�-
µενη στη �	τηση π�υ υπ�ρ#ει στην Ιαπω-
ν�α για διαρθρωµ�να πρ�ϊ�ντα, η Τρ�πε�α
πρ��&η για πρ�τη ��ρ� στην �κδ�ση
εν�ς �µ�λ�γ�υ εκ�ρασµ�ν�υ σε ευρ�, τ�
�π��� απευθυν�ταν στ�υς ι�πωνες λιανι-
κ�!ς επενδυτ�ς.

GBP: 4 279 εκατ�µµ#ρια πριν απ� τις

πρ��εις ανταλλαγ�ς/ 4 337 εκατ�µµ#ρια

µετ� τις πρ��εις ανταλλαγ�ς 
(σε ευρ�: 6 862 εκατ�µ./6 971 εκατ�µ.)

Στ� πλα�σι� της δανει�ληπτικ	ς στρατη-
γικ	ς της, τ� 2001, η ΕΤΕπ επεδ�ω�ε τη
δια��ρ�π��ηση της &�σης επενδυτ�ν
της και την α!�ηση της ρευστ�τητας,
και, συνεπ�ς, της ελκυστικ�τητας των
�µ�λ�γων της για τ�υς επενδυτ�ς.

Συν�λικ� συγκεντρ�θηκαν 4,3 δισεκα-
τ�µµ!ρια λ�ρες στερλ�νες, π�σ� π�υ
αντιπρ�σωπε!ει τ� 8,2% των συν�λικ�ν
#ρε�γρ��ων σταθερ	ς απ�δ�σης (µη
συµπεριλαµ&αν�µ�νων των τ�τλων τ�υ
&ρετανικ�! ∆ηµ�σ��υ - «Gilts») π�υ
εκδ�θηκαν σε στερλ�νες τ� 2001.Τα �µ�-
λ�γα της ΕΤΕπ αντιπρ�σωπε!�υν περισ-
σ�τερ� απ� 12% τ�υ δε�κτη τ�τλων στα-
θερ�! εισ�δ	µατ�ς σε στερλ�νες (µη
συµπεριλαµ&αν�µ�νων των τ�τλων
«Gilts»), η δε ΕΤΕπ ε�ναι � εκδ�της ανα-
��ρ�ς σε τ�τλ�υς εκτ�ς «Gilts».

Τ� µεγαλ!τερ� µ�ρ�ς τ�υ δανεισµ�! σε
λ�ρες στερλ�νες �λα&ε τη µ�ρ�	 επαν�κ-
δ�σης υ�ισταµ�νων δανε�ων ανα��ρ�ς.
Εν� στην αρ#	 τ�υ �τ�υς �ι αυ�	σεις
α��ρ�!σαν τα µακρ�πρ�θεσµα δ�νεια
(µε λ	�εις απ� τ� 2021 �ως τ� 2039),
λ�γω µετα&�λ�ν στ� καν�νιστικ� περι-
&�λλ�ν τ�υ Ηνωµ�ν�υ Βασιλε��υ, η
δανει�ληπτικ	 δραστηρι�τητα µετατ�π�-
στηκε στη συν�#εια πρ�ς �µ�λ�γα των
�π��ων η δι�ρκεια δεν υπερ�&αινε τη
δεκαετ�α. Η Τρ�πε�α ε��δωσε επ�σης �να
ν�� δ�νει� µε επιτ�κι� 5,5% και λ	�η τ�
2011, τ� �π��� α!�ησε στη συν�#εια σε
950 εκατ�µµ!ρια λ�ρες στερλ�νες.

Με στ�#� τη &ελτ�ωση της ρευστ�τητας
των δανε�ων ανα��ρ�ς της ΕΤΕπ δηµι-
�υργ	θηκε µ�α διευκ�λυνση repo (συµ-
�ων�α επαναγ�ρ�ς) διαµ�ρ�ωσης της
αγ�ρ�ς. ∆ηµι�υργ	θηκε, επ�σης, µ�α
σελ�δα τιµ�ν σε πραγµατικ� #ρ�ν� στη
σελ�δα τ�υ Reuters «EIBGBP01» µε τιµ�ς
δηµ�σιευ�µενες απ� την �µ�δα των
#ρηµατ�πιστωτικ�ν διαµεσ�λα&ητ�ν
της ΕΤΕπ για τις λ�ρες στερλ�νες.

Η ΕΤΕπ πραγµατ�π��ησε επ�σης µε επι-
τυ#�α την �κδ�ση εν�ς δανε��υ, π�υ
απευθυν�ταν σε λιανικ�!ς επενδυτ�ς
και πρ�σ��ρθηκε µ�σω των ηλεκτρ�νι-
κ�ν συστηµ�των συναλλαγ	ς των τρα-
πε��ν στις �π��ες η Τρ�πε�α αν�θεσε τη
διαµεσ�λ�&ηση σε λ�ρες στερλ�νες.

Στα διαρθρωµ�να δ�νεια περιλαµ&�νε-
ται µ�α �κδ�ση µε απ�πληρωµ	 σε ισ�π�-
σες δ�σεις, συνδεδεµ�νη µε τ� δε�κτη

τιµ�ν λιανικ	ς π�λησης και δι�ρκειας 33
ετ�ν, της �π��ας τ� πρ�ϊ�ν πρ��ρι��ταν
για απευθε�ας επανα#�ρ	γηση στ�
Ν�σ�κ�µε�� Dudley (Dudley Hospital
PPP). Τ�λ�ς, η Τρ�πε�α πραγµατ�π��ησε,
επ�σης, µ�α �κδ�ση 30ετ�ν �µ�λ�γων
µερικ�ς συνδεδεµ�νων µε τ�ν πληθωρι-
σµ� (δε�κτης τιµ�ν λιανικ	ς µ�γ. 5%,
ελ�#. 0%), η �π��α ε�ναι η πρ�τη π�υ
πραγµατ�π�ιε�ται  απ� εκδ�τη µε πιστ�-
ληπτικ	 ικαν�τητα « AAA ».

USD: 11 705 εκατ�µµ#ρια πριν απ� τις
πρ��εις ανταλλαγ�ς/ 2 276 εκατ�µµ#ρια
µετ� τις πρ��εις ανταλλαγ	ς
(σε ευρ�: 13 092 εκατ�µ./2 484 εκατ�µ.)

Σε δ�λ�ρια ΗΠΑ αντλ	θηκαν 11,7 δισε-
κατ�µµ!ρια, π�σ� π�υ αντιπρ�σωπε!ει
τ� µεγαλ!τερ� ετ	σι� δανεισµ� π�υ
πραγµατ�π��ησε π�τ� η ΕΤΕπ στ� ν�µι-
σµα αυτ�. Η Τρ�πε�α ε��δωσε τ�σσερα
παγκ�σµια �µ�λ�γιακ� δ�νεια, τα �π��α
τ�π�θετ	θηκαν κατ� αυ�αν�µεν� π�σ�-
στ� σε αµερικαν�!ς επενδυτ�ς. Τ�
παγκ�σµι� δ�νει� !ψ�υς 4 δισεκατ�µµυ-
ρ�ων δ�λαρ�ων ΗΠΑ µε λ	�η τ� 2006,
συνιστ� τη µεγαλ!τερη υ�ιστ�µενη
�κδ�ση της ΕΤΕπ σε δ�λ�ρια ΗΠΑ.

Σε �λη τη δι�ρκεια τ�υ �τ�υς, η Τρ�πε�α
πραγµατ�π��ησε εκδ�σεις µεγ�λ�υ
!ψ�υς, �ι �π��ες α�εν�ς ενισ#!�υν τη
ρευστ�τητα και α�ετ�ρ�υ επιτρ�π�υν τη
λιγ�τερ� συ#ν	 πρ�σ�υγ	 στην αγ�ρ�,
µε θετικ�ς συν�πειες τ�σ� για την απ�-
δ�ση �σ� και για τ� κ�στ�ς δανεισµ�!.

∆ηµι�υργ	θηκε µ�α καµπ!λη εκδ�σεων
ανα��ρ�ς µε υψηλ	 ρευστ�τητα, τρ�#�-
ντ�ς !ψ�υς 24 δισεκατ�µµυρ�ων δ�λα-
ρ�ων ΗΠΑ, των �π��ων �ι τιµ�ς δηµ�σιε!-
�νται σε πραγµατικ� #ρ�ν� απ� τ�υς
διαµεσ�λα&ητ�ς στη σελ�δα τ�υ Reuters
«EIBUSD01».
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Μ�σω εκδ�σεων π�υ απευθ!ν�νταν σε λια-
νικ�!ς επενδυτ�ς και διαρθρωµ�νων �µ�λ�-
γων σε USD, η ΕΤΕπ διε!ρυνε περαιτ�ρω τη
&�ση επενδυτ�ν της στ� ν�µισµα αυτ�,
συµπληρ�ν�ντας τ� ��σµα των πρ�ϊ�ντων
π�υ πρ��ρ���νταν ειδικ� για τη �	τηση στην
Ιαπων�α και την Ευρ�πη.

Ευρωπαϊκ�ς αγ�ρ�ς

Σε κ�ρ�νες Ν�ρ&ηγ�ας (NOK) πραγµατ�π�ι-
	θηκε µ�α �κδ�ση !ψ�υς 400 εκατ�µµυρ�ων
και δι�ρκειας 5 ετ�ν, τ� πρ�ϊ�ν της �π��ας
µετατρ�πηκε σε κ�ρ�νες Σ�υηδ�ας (SEK)
µ�σω πρ��εων ανταλλαγ	ς. Στη Σ�υηδ�α
συν�µ�λ�γ	θηκε �να πρ�γραµµα �κδ�σης
#ρε�γρ��ων !ψ�υς 30 δισεκατ�µµυρ�ων
SEK. Η �κδ�ση εν�ς δανε��υ !ψ�υς 300 εκα-
τ�µµυρ�ων ελ&ετικ�ν �ρ�γκων (CHF) και
δι�ρκειας 10 ετ�ν, παρ�σ#ε τη δυνατ�τητα
στην Τρ�πε�α να επανεµ�ανιστε� στην ελ&ε-
τικ	 αγ�ρ�. Τ�λ�ς, 228 εκατ�µµ!ρια κ�ρ�-
νες ∆αν�ας (DKK) και 577 εκατ�µµ!ρια
κ�ρ�νες Σ�υηδ�ας (SEK) συγκεντρ�θηκαν
µ�σω διαν�µισµατικ�ν πρ��εων ανταλλα-
γ	ς, λ�γω των δυσµεν�ν συνθηκ�ν δανει-
σµ�! στα εν λ�γω ν�µ�σµατα.

Αγ�ρ�ς της Κεντρικ�ς και Ανατ�λικ�ς
Ευρ7πης

Η ΕΤΕπ α!�ησε τ� δανεισµ� της στις #�ρες
της Κεντρικ	ς και Ανατ�λικ	ς Ευρ�πης κατ�
σ#εδ�ν 50% σε σ#�ση µε τ� 2000, µε ενν�α
εκδ�σεις συν�λικ�! !ψ�υς 304 εκατ�µµυ-
ρ�ων ευρ� σε τσε#ικ�ς κ�ρ�νες (CZK), ��ριντ
1υγγαρ�ας (HUF) και �λ�τυ Π�λων�ας (PLN).

Η Τρ�πε�α συν�&αλε σηµαντικ� στην αν�-
πτυ�η της π�λωνικ	ς αγ�ρ�ς, �ντας � πρ�-
τ�ς εκδ�της π�υ συν�µ�λ�γησε �να εγ#�-
ρι� πρ�γραµµα �κδ�σης #ρε�γρ��ων,
!ψ�υς 3 δισεκατ�µµυρ�ων PLN. Στ� πλα�σι�
τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς αυτ�!, εκδ�θηκε �να
�µ�λ�γιακ� δ�νει� σε PLN #ωρ�ς τ�κ�µερ�-
δι�, !ψ�υς 500 εκατ�µµυρ�ων και δι�ρκειας
10 ετ�ν, τ�υ �π���υ �ι τ�τλ�ι τ�π�θετ	θη-
καν σε εγ#�ρι�υς επενδυτ�ς.

Στην 1υγγαρ�α, µετ� την �ρση των συναλ-
λαγµατικ�ν περι�ρισµ�ν, η �π��α κατ�-
στησε δυνατ�!ς τ�υς διακαν�νισµ�!ς 
στ� �υγγρικ� ν�µισµα εκτ�ς της #�ρας, η

Τρ�πε�α 	ταν επ�σης η πρ�τη π�υ ε��δωσε
δ�νει� σε HUF στη διεθν	 αγ�ρ�, µε µ�α
συναλλαγ	 !ψ�υς 20 δισεκατ�µµυρ�ων
��ριντ. Τα τελευτα�α #ρ�νια, η ΕΤΕπ ε�#ε
	δη πραγµατ�π�ι	σει εκδ�σεις δανε�ων
στην εγ#�ρια αγ�ρ� HUF, στ� πλα�σι� τ�υ
πρ�γρ�µµατ�ς �κδ�σης #ρε�γρ��ων π�υ
�#ει συν�µ�λ�γ	σει.

3σ�ν α��ρ� την τσε#ικ	 κ�ρ�να, η Τρ�πε�α
α!�ησε τ� υπ�λ�ιπ� τ�υ �µ�λ�γιακ�!
δανε��υ π�υ ε�#ε εκδ�σει σε CZK, #ωρ�ς
τ�κ�µερ�δι� και µε λ	�η τ� 2013, κατ� 
1 δισεκατ�µµ!ρι� CZK. 1ι τ�τλ�ι τ�π�θετ	-
θηκαν κυρ�ως στ� εσωτερικ� της Τσε#ικ	ς
∆ηµ�κρατ�ας.

Σε κ�ρ�νες Σλ�&ακ�ας (SKK) συγκεντρ�θη-
καν συν�λικ� 4,7 δισεκατ�µµ!ρια µ�σω δια-
ν�µισµατικ�ν πρ��εων ανταλλαγ	ς, για τη
#ρηµατ�δ�τηση δανε�ων της Τρ�πε�ας στ�
εσωτερικ� της #�ρας.

Αγ�ρ�ς της Ν�τιας Α�ρικ�ς, της Ασ	ας και
τ�υ Ειρηνικ�#

Τ� συν�λικ� !ψ�ς τ�υ δανεισµ�! σε ραντ
Ν�τιας Α�ρικ	ς (ZAR) αν	λθε σε 1,3 δισεκα-
τ�µµ!ρι� ZAR, γεγ�ν�ς π�υ επ�τρεψε στην
Τρ�πε�α #ρηµατ�δ�τ	σει µε ευελι��α �ργα
στη Ν�τια Α�ρικ	, µετα�! των �π��ων τ�ν
αυτ�κινητ�δρ�µ� Ν4, �ργ� π�υ τιµ	θηκε µε
&ρα&ε��.

Στην Ιαπων�α, η Τρ�πε�α α!�ησε τ� µερ�δι�
της στην αγ�ρ� των διαρθρωµ�νων εκδ�-
σεων, συγκεντρ�ν�ντας 40 δισεκατ�µµ!ρια
γεν (JPY) µ�σω µεγ�λ�υ αριθµ�! συναλλαγ�ν.


ντ�νη υπ	ρ�ε η παρ�υσ�α της ΕΤΕπ στις
αγ�ρ�ς της Αυστραλασ�ας, και ιδ�ως στις
εγ#�ριες αγ�ρ�ς της Ταϊ&�ν και της Αυστρα-
λ�ας καθ�ς και τ�υ ��νγκ-Κ�νγκ. Απ� την
αγ�ρ� της Ταϊ&�ν αντλ	θηκε συν�λικ� π�σ� 
9 δισεκατ�µµυρ�ων δ�λαρ�ων Ταϊ&�ν (TWD). Η
Τρ�πε�α επαν	λθε στις εγ#�ριες αγ�ρ�ς της
Αυστραλ�ας, µε µ�α �κδ�ση !ψ�υς 200 εκα-
τ�µµυρ�ων δ�λαρ�ων Αυστραλ�ας (AUD). Στ�
��νγκ-Κ�νγκ, η ΕΤΕπ εδραι�θηκε ως � µεγα-
λ!τερ�ς διεθν	ς εκδ�της και πραγµατ�π��-
ησε την πρ�τη συναλλαγ	 της #ιλιετ�ας µε τη
µ�ρ�	 µ�ας �κδ�σης !ψ�υς 2,5 δισεκατ�µµυ-
ρ�ων δ�λαρ�ων ��νγκ-Κ�νγκ (HKD).

Υπ�λ�ιπ� των εκδ�σεων EARN

στις 31 ∆εκεµ&ρ��υ 2001

Τ�κ�µερ�δι� Ηµερ�µην�α Π�σ�

% λ	�ης (εκατ�µ.

ευρ�)

4,500 15.02.2003 3 360

5,250 15.04.2004 6 188

3,875 15.04.2005 3 000

4,875 15.04.2006 5 000

4,000 15.02.2007 5 000

5,750 15.02.2007 2 578

5,000 15.04.2008 6 082

4,000 15.04.2009 4 538

5,625 15.10.2010 3 000

38 746



σελ. 
ΣYNEPΓAΣ IA  ME TON 
TPAΠEZ IKO TOMEA

1ι #ρηµατ�δ�τ	σεις π�υ #�ρηγε� η ΕΤΕπ

σε συνεργασ�α µε την τραπε�ικ	 κ�ιν�-

τητα α��ρ�!ν, κυρ�ως, τα συν�λικ�

δ�νεια. Πρ�κειται για �να µη#ανισµ�

�µµεσης και απ�κεντρωµ�νης #ρηµατ�-

δ�τησης των επενδ!σεων µικρ�! και

µεσα��υ µεγ�θ�υς, � �π���ς δηµι�υργ	-

θηκε για µπ�ρ�σει η ΕΤΕπ να πρ�σεγγ�-

σει τις αν�γκες των µικρ�µεσα�ων επι-

#ειρ	σεων (ΜΜΕ) και των ��ρ�ων

τ�πικ	ς αυτ�δι��κησης, π�υ δεν µπ�ρε�,

για λ�γ�υς απ�τελεσµατικ�τητας, να

#ρηµατ�δ�τε� �µεσα.Τα συν�λικ� δ�νεια,

τα �π��α ανταπ�κρ�ν�νται σε µ�α πραγµα-

τικ	 αν�γκη και δι�#ετε!�νται σ	µερα

µ�σω εν�ς δικτ!�υ 180 περ�π�υ τραπε��ν

ετα�ρων της ΕΤΕπ (των �π��ων περισσ�-

τερ� απ� τ� 1/4 �#ει πρ�σ#ωρ	σει στ�

1 3µιλ�ς ΕΤΕπ, επιθυµ�ντας να πρ�-

σ��ρει στ�υς πελ�τες τ�υ τις καλ!τερες

δυνατ�ς πηγ�ς #ρηµατ�δ�τησης και να

συµ&αδ��ει µε τις ε�ελ��εις της αγ�ρ�ς,

ε�ακ�λ�υθε� να διευρ!νει και να εκσυγ-

#ρ�ν��ει τ� ��σµα των #ρηµατ�δ�τικ�ν

τ�υ πρ�ϊ�ντων.

Εκτ�ς απ� τα µεσ�πρ�θεσµα και µακρ�-

πρ�θεσµα δ�νεια, τα συν�λικ� δ�νεια, τα

επι#ειρηµατικ� κε��λαια και τις εγγυ	σεις

υπ�ρ των µικρ�µεσα�ων επι#ειρ	σεων, �

3µιλ�ς ΕΤΕπ πρ�σ��ρει, µ�σω τ�υ Μη#α-

νισµ�! ∆ιαρθρωµ�νης �ρηµατ�δ�τησης

(Μ∆�), µ�α πλ	ρη σειρ� πρ�ϊ�ντων για τη

#ρηµατ�δ�τηση επι#ειρ	σεων και �ργων.

σ!στηµα µ�σα στην τελευτα�α τριετ�α)

�#�υν ακ�λ�υθ	σει σταθερ� αν�δικ	

π�ρε�α και τ� 2001 αντιπρ�σ�πευαν τ�

1/3 της δραστηρι�τητας της Τρ�πε�ας

στ� εσωτερικ� της Ευρωπαϊκ	ς 
νωσης.

1 µη#ανισµ�ς αυτ�ς #ρησιµ�π�ιε�ται

επ�σης στις υπ�ψ	�ιες πρ�ς �ντα�η

#�ρες και στις #�ρες ετα�ρ�υς, σε

συνεργασ�α µε περ�π�υ 60 τρ�πε�ες. Τα

συν�λικ� δ�νεια επιτρ�π�υν �τσι κ�θε

#ρ�ν� τη #ρηµατ�δ�τηση δεκ�δων

#ιλι�δων ΜΜΕ και �ργανισµ�ν τ�πικ	ς

αυτ�δι��κησης µε πιστ�σεις της ΕΤΕπ.

Στις τρ�τες #�ρες, η ΕΤΕπ συνεργ��εται
επ�σης µε π�λυµερ	 και διµερ	 #ρηµα-
τ�πιστωτικ� ιδρ!µατα.

Πρ�κειµ�ν�υ να επιτυγ#�νεται, αν�λ�γα
µε την εκ�στ�τε επ�νδυση, η µεγαλ!-

τερη δυνατ	 συνεργ�α µετα�! των δια-
θ�σιµων π�ρων, η ΕΤΕπ θα ε�ακ�λ�υθ	-
σει να συνεργ��εται µε τα ιδρ!µατα
αυτ�, για την πρ��θηση των πι� απ�τε-
λεσµατικ�ν #ρηµατ�δ�τικ�ν σ#ηµ�των,
τη διασ��λιση τ�υ καταµερισµ�! των
κινδ!νων και την εν�σ#υση τ�υ συντ�νι-
σµ�! και της συµπληρωµατικ�τητας
µετα�! των δια��ρων #ρηµατ�δ�τικ�ν
��ρ�ων.

Τ� ΕΤΑΕ (Ευρωπαϊκ� Ταµε�� Επενδ!-
σεων) παρεµ&α�νει συ#ν�, σε στεν	
συνεργασ�α µε την τραπε�ικ	 κ�ιν�τητα,
για την αν�πτυ�η δ�µ�ν παρ�#	ς επι#ει-
ρηµατικ�ν κε�αλα�ων, τ�σ� στην 
νωση
�σ� και στις υπ�ψ	�ιες πρ�ς �ντα�η
#�ρες, και για την ε�ασ��λιση τ�υ #αρ-
τ��υλακ��υ τραπε��ν υπ�ρ µικρ�µε-
σα�ων επι#ειρ	σεων.

Συνεργασ�α µε την τραπε�ικ	 κ�ιν�τητα

Η ΕΤΕπ διατηρε� στεν	 συνεργασ�α µε τ�ν τραπε�ικ� τ�µ�α, τ�σ� για τις δραστηρι�τητ�ς της στις κε�αλαιαγ�ρ�ς �σ� και για

τη #�ρ	γηση δανε�ων. Η συνεργασ�α αυτ	 ε�ναι απαρα�τητη πρ�κειµ�ν�υ � 3µιλ�ς ΕΤΕπ:

• να συµ&�λλει στη #ρηµατ�δ�τηση σηµαντικ�! αριθµ�! µεµ�νωµ�νων σ#εδ�ων επενδ!σεων µεγ�λης κλ�µακας πρ�σ�ε!γ�-

ντας, στις κατ�λληλες περιπτ�σεις, στην τραπε�ικ	 διαµεσ�λ�&ηση<

• να µπ�ρε� να ε�ασ�αλ��ει κατ�λληλες εγγυ	σεις για τη #ρηµατ�δ�τηση µεµ�νωµ�νων επενδυτικ�ν σ#εδ�ων τ�υ ιδιωτικ�!

τ�µ�α, δεδ�µ�ν�υ �τι τ� 1/3 των εγγυ	σεων π�υ πρ�σ��ρ�νται στην ΕΤΕπ πρ��ρ#εται απ� τρ�πε�ες 	 �λλα πιστωτικ� ιδρ!-

µατα<

• να µπ�ρε�, #�ρη στην πε�ρα π�υ διαθ�τει στην α�ι�λ�γηση επενδυτικ�ν σ#εδ�ων τα �π��α απαιτ�!ν µακρ�πρ�θεσµες #ρηµα-

τ�δ�τ	σεις, να ασκε� τ�ν καταλυτικ� ρ�λ� τ�υ για τη συγκρ�τηση ε!ρωστων #ρηµατ�δ�τικ�ν σ#ηµ�των, π�υ επιτρ�π�υν τη

#ρηµατ�δ�τηση των επενδ!σεων µε τ�υς καλ!τερ�υς δυνατ�!ς �ρ�υς �σ�ν α��ρ� τα επιτ�κια και τη δι�ρκεια<

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

των µικρ�µεσα�ων επι#ειρ	σεων και των ��ρ�ων π�υ πραγµατ�π�ι�!ν �ργα υπ�δ�µ	ς µικρ�! 	 µεσα��υ µεγ�θ�υς.

Π�ικιλ	α πρ�σ�ερ�µενων πρ�ϊ�ντων



ΕσωτερικC λειτ�υργ�α τ�υ %µ�λ�υ ΕΤΕπ
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Eταιρικ� σ��ση µε τ�υς αιρετ�#ς 
αντιπρ�σ7π�υς των ευρωπα	ων π�λιτ7ν

Στ� π�ρασµα των ετ�ν, η ETEπ, ε� �ν�-
µατ�ς τ�υ Oµ�λ�υ, καθι�ρωσε, και στη
συν�#εια εµ&�θυνε, τ�ν π�λιτικ� δι�λ�γ�
µε τ� Eυρωπαϊκ� K�ιν���#λι�, � �π���ς
#αρακτηρ��εται απ� τη συµµετ�#	 σε
π�λλ�ς συνεδρι�σεις κ�ιν�&�υλευτικ�ν
επιτρ�π�ν (κυρ�ως, της Eπιτρ�π	ς Oικ�-
ν�µικ	ς και N�µισµατικ	ς Π�λιτικ	ς)
καθ�ς και απ� την ε��ταση, στην �λ�µ�-
λεια, της «�κθεσης τ�υ K�ιν�&�υλ��υ
σ#ετικ� µε την παρακ�λ�!θηση των δρα-
στηρι�τ	των της Tρ�πε�ας». O δι�λ�γ�ς
επιτρ�πει στ�υς µεν αιρετ�!ς αντιπρ�-
σ�π�υς των π�λιτ�ν της 
νωσης 
να γνωρ�σ�υν καλ!τερα τη δρ�ση τ�υ
Oµ�λ�υ, στ� δε 3µιλ� να ενηµερ�νεται
εκ τ�υ σ!νεγγυς για τις πρ�τεραι�τητες
τ�υ Eυρωπαϊκ�! K�ιν�&�υλ��υ �σ�ν
α��ρ� τις π�λιτικ�ς της 
νωσης. T�λ�ς,
αυτ	 η συνε#	ς σ#�ση εργασ�ας επιτρ�-
πει στ� K�ιν�&�!λι� να ενσωµατ�νει τη
δρ�ση τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ στην εκτ�λεση 
των ν�µ�θετικ�ν και δηµ�σι�ν�µικ�ν
καθηκ�ντων τ�υ καθ�ς και των καθηκ�-
ντων π�λιτικ�! ελ�γ#�υ, ενισ#!�ντας
κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� τη συν�#	 των
δρ�σεων π�υ αναλαµ&�νει η 
νωση
πρ�ς ��ελ�ς των π�λιτ�ν της.

Για την εν�σ#υση αυτ	ς της στρατηγικ	ς
αν��γµατ�ς, η ETEπ πρ�σ�γγισε επ�σης
την Oικ�ν�µικ� και K�ινωνικ� Eπιτρ�π�
(OKE), µε σκ�π�, α�εν�ς, να λαµ&�νει
υπ�ψη τις γν�µες της OKE κατ� τ�ν
καθ�ρισµ� των επενδυτικ�ν της στρατη-
γικ�ν, και, α�ετ�ρ�υ, να α�ι�π�ι	σει τ�ν
ενισ#υµ�ν� ρ�λ� της OKE (�πως αυτ�ς
καθ�ρ��εται απ� τη Συνθ	κη της N�καιας)
ως συνδ�σµ�υ µετα�! των �ργ�νων της
Eυρωπαϊκ	ς 
νωσης και της κ�ινων�ας
των π�λιτ�ν.

Bελτ�ωση της λ�γ�δ�σ�ας µ�σω
της α!�ησης της δια��νειας

O κ. Philippe Maystadt
σε σ�ν�δ� �λ�µ�λειας τ�υ Eυρωπαϊκ�� K�ιν���υλ��υ
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Συνεργασ	α µε τ� Συµ��#λι�

Παρ�λληλα, η Tρ�πε�α, ε� �ν�µατ�ς τ�υ Oµ�-

λ�υ, παρ�σταται τακτικ� στ� Συµ��#λι�
ECOFIN και στα πρ�παρασκευαστικ� �ργαν�

τ�υ, παρ�#�ντας την εµπειρ�γνωµ�σ!νη της

σε θ�µατα �ικ�ν�µικ	ς �!σεως και #ρηµατ�-

δ�τησης επενδ!σεων. Eπιπλ��ν, τ� Eυρω-

παϊκ� Συµ&�!λι� απευθ!νεται συ#ν� στην

Tρ�πε�α 	 στ� ETAE, για την υλ�π��ηση ν�ων

κ�ιν�τικ�ν δρ�σεων µε #ρ	ση τραπε�ικ�ν 	

#ρηµατ�πιστωτικ�ν µ�σων. Aυτ� συν�&η τ�ν

M�ρτι� τ�υ 2001, στ� Συµ&�!λι� της Στ�κ-

=�λµης, �ταν � 3µιλ�ς ETEπ κλ	θηκε να

εντατικ�π�ι	σει τις #ρηµατ�δ�τ	σεις και τις

συµµετ�#�ς τ�υ στ� µετ�#ικ� κε��λαι� επι-

#ειρ	σεων στ�υς τ�µε�ς της γν�σης και της

καιν�τ�µ�ας, και στ� Συµ&�!λι� της Γ	νδης,

τ�ν Oκτ�&ρι� τ�υ �δι�υ �τ�υς, �ταν �ητ	-

θηκε απ� την ETEπ να αναλ�&ει δρ�ση µε

στ�#� τη σταθερ�π��ηση των επενδ!σεων

στ�υς τ�µε�ς π�υ �#�υν πληγε� περισσ�τερ�

απ� την επι&ρ�δυνση της �ικ�ν�µ�ας.

Σ��σεις εργασ	ας µε την Eυρωπαϊκ�

Eπιτρ�π�

O 3µιλ�ς ETEπ εν�σ#υσε επ�σης τ�υς επι#ει-

ρησιακ�!ς δεσµ�!ς τ�υ µε την Eπιτρ�π�,

πρ�κειµ�ν�υ να &ελτι�σει τις συνεργ�ες

µετα�! δανε�ων της Tρ�πε�ας, παρεµ&�σεων

τ�υ ETAE και δηµ�σι�ν�µικ�ν µ�σων της


νωσης για τη στ	ρι�η κ�ιν�ν στ�#ων. Aυτ�

ισ#!ει κυρ�ως για τ�υς τ�µε�ς της περι�ερει-

ακ	ς αν�πτυ�ης, της πρ�ετ�ιµασ�ας των

υπ�ψ	�ιων πρ�ς �ντα�η #ωρ�ν, της �ρευ-

νας και αν�πτυ�ης, της στ	ρι�ης της ευρω-

παϊκ	ς παραγωγ	ς στ�ν �πτικ�ακ�υστικ�

τ�µ�α, τ�µε�ς π�υ απ�τ�λεσαν αντικε�µεν�

συµ�ωνι�ν µετα�! τ�υ Oµ�λ�υ και της Eπι-

τρ�π	ς. Eπιπλ��ν, τ� ETAE και η Eπιτρ�π	

υπ�γραψαν δια#ειριστικ	 συµ�ων�α, &�σει

της �π��ας ανατ�θεται στ� Tαµε�� η εκτ�λεση

τ�υ επι#ειρησιακ�! πρ�ϋπ�λ�γισµ�! της Γ∆-

Eπι#ειρ	σεις στ� πλα�σι� τ�υ «Π�λυετ�!ς

πρ�γρ�µµατ�ς για τις επι#ειρ	σεις». T�λ�ς,

η ETEπ και η Eπιτρ�π	 συν	ψαν σηµαντικ	

συµ�ων�α στ�ν τ�µ�α της πρ�στασ�ας τ�υ

περι&�λλ�ντ�ς, µε στ�#� τη &ελτ�ωση τ�υ

συντ�νισµ�! των δραστηρι�τ	των τ�υς,

�στε να διευκ�λυνθε� η υλ�π��ηση των

δεσµε!σεων π�υ �#ει αναλ�&ει η 
νωση

στ�ν τ�µ�α αυτ�.



σελ.  ∆IAΦANEIA

∆ια��νεια και δι�λ�γ�ς µε την 

κ�ινων	α των π�λιτ7ν

Στις αρ#�ς τ�υ 2001, η Tρ�πε�α �θεσε σε

ε�αρµ�γ	 µ�α ν�α π�λιτικ	 δια��νειας,
στ� πλα	σι� της �π��ας αναθε�ρησε

κυρ�ως την π�λιτικ	 της στ�ν τ�µ�α της

πληρ���ρησης, �στε να ανταπ�κρ�νεται

στις απαιτ	σεις της πλ��ν πρ�ηγµ�νης

κ�ιν�τικ	ς ν�µ�θεσ�ας και στα &ασικ�

αιτ	µατα των ��ρ�ων π�υ συµµετ�#�υν

στις δραστηρι�τητες της Tρ�πε�ας. 
τσι,

η ETEπ δηµ�σιε!ει πλ��ν στην ιστ�σε-

λ�δα της:

• τις επι#ειρησιακ�ς στρατηγικ�ς της, µε

την παρ�υσ�αση τ�υ Eπι#ειρησιακ�!

της Πρ�γρ�µµατ�ς και των τ�µεακ�ν

π�λιτικ�ν της, και ιδ�ως εκε�νων π�υ

α��ρ�!ν τ� περι&�λλ�ν, την αει��ρ�

αν�πτυ�η, τις κλιµατικ�ς αλλαγ�ς και

την πρ�ετ�ιµασ�α των #ωρ�ν π�υ ε�ναι

υπ�ψ	�ιες πρ�ς �ντα�η<

• τ�ν κατ�λ�γ� των επενδυτικ�ν σ#ε-

δ�ων π�υ τελ�!ν υπ� ε��ταση, µε την

επι�!λα�η, ε��σ�ν συντρ�#ει λ�γ�ς,

της πρ�στασ�ας των ν�µιµων απαιτ	-

σεων επι#ειρησιακ�! απ�ρρ	τ�υ της

Tρ�πε�ας και των αντισυµ&αλλ�µενων

της< κ�θε σ#�δι� π�υ δηµ�σιε!εται,

συν�δε!εται απ� αναλυτικ�ς πληρ�-

��ρ�ες σ#ετικ� µε τις παραµ�τρ�υς

της πρ�&λεπ�µενης επ�νδυσης<

• αναλυτικ�ς επε�ηγηµατικ�ς σηµει�-

σεις σ#ετικ� µε τα 	δη #ρηµατ�δ�τη-

θ�ντα σ#�δια, στα �π��α �ι

�µ�δες συµ�ερ�ντων απ�δ�δ�υν ιδι-

α�τερη σηµασ�α<

• εκθ�σεις σ#ετικ� µε τις διαδικασ�ες

και τις µεθ�δ�υς α�ι�λ�γησης, τ�ν

κ!κλ� π�υ διαν!ει κ�θε επενδυτικ�

σ#�δι� καθ�ς και τις δ�µ�ς παρακ�-

λ�!θησης των #ρηµατ�δ�τ�!µενων

επενδ!σεων.

Στ� πλα�σι� αυτ	ς της πρ�σπ�θειας για

δια��νεια εντ�σσεται και � συνε='ς δι	-

λ�γ�ς µε την κ�ινων�α των π�λιτ�ν µ�σω

των MKO. Kατ� τη δι�ρκεια τ�υ 2001 και

µ�ν�, η Tρ�πε�α συµµετ�σ#ε σε 5 συνε-

δρι�σεις π�υ δι�ργ�νωσαν MKO σ#ετικ�

µε τ�µεακ�ς πτυ#�ς των δραστηρι�τ	-

των της, εν� η �δια η ETEπ δι�ργ�νωσε

δ!� στρ�γγυλ�ς τρ�πε�ες, την πρ�τη

τ�ν I�!νι�, στις Bρυ��λλες, σ#ετικ� µε

την π�λιτικ	 πληρ���ρησης της Tρ�πε-

�ας, και τη δε!τερη στ� Λ�νδ�ν�, τ�ν

N��µ&ρι�, πρ�κειµ�ν�υ να συ�ητηθ�!ν

�ι π�λιτικ�ς για την καταπ�λ�µηση της

�νδειας και την πρ�αγωγ	 αει��ρ�υ

αν�πτυ�ης στις αναδυ�µενες #�ρες.

Eπιπλ��ν, ανταπ�κριν�µενη στ� α�τηµα

τ�υ Eυρωπαϊκ�! K�ιν�&�υλ��υ, τ�υ Συµ-

&�υλ��υ και της Eπιτρ�π	ς, µε τ� �π���

καλ�!νται τα �λλα θεσµικ� �ργανα και �ι

�ργανισµ�� της EE να λ�&�υν υπ�ψη τις

αρ#�ς και τ�υς περι�ρισµ�!ς τ�υ ν��υ

Kαν�νισµ�! στ�ν �π��� υπ�κεινται, η

Tρ�πε�α αν�λα&ε να αναθεωρ	σει τ�υς

καν�νες της σ#ετικ� µε την πρ�σ&αση

τ�υ κ�ιν�! στα �γγρα�α.

T�λ�ς, η Tρ�πε�α ε�αρµ��ει κ�δικα #ρη-

στ	ς δι�ικητικ	ς συµπερι��ρ�ς στις

σ#�σεις της µε τ� κ�ιν�, µε �ρ�υς παρ�-

µ�ι�υς µε εκε�ν�υς π�υ �#�υν υι�θετ	-

σει τα �λλα θεσµικ� �ργανα της 
νωσης,

κατ�λληλα πρ�σαρµ�σµ�ν�υς στην ιδι-

α�τερη �!ση των τραπε�ικ�ν και #ρηµα-

τ�δ�τικ�ν δραστηρι�τ	των της.

H ETEπ δι�ργαν�νει κ	θε
=ρ�ν� περ�π�υ ε�κ�σι
συνεντε�
εις τ�π�υ
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T� Συµ��#λι� των ∆ι�ικητ7ν της ETEπ απ�-

τελε�ται απ� υπ�υργ�!ς, τ�υς �π���υς �ρ�-

��υν τα κρ�τη µ�λη (συν	θως τ�υς Yπ�υρ-

γ�!ς Oικ�ν�µικ�ν). Xαρ�σσει τις

κατευθ!νσεις της πιστωτικ	ς π�λιτικ	ς της

Tρ�πε�ας, εγκρ�νει τ�υς ετ	σι�υς λ�γαρια-

σµ�!ς και τ�ν ισ�λ�γισµ� της, και απ��ασ�-

�ει για τη συµµετ�#	 της Tρ�πε�ας σε #ρη-

µατ�δ�τ	σεις εκτ�ς Eυρωπαϊκ	ς 
νωσης

και για τις αυ�	σεις τ�υ κε�αλα��υ της. ∆ι�-

ρ��ει τα µ�λη τ�υ ∆ι�ικητικ�! Συµ&�υλ��υ,

της ∆ιευθ!ν�υσας Eπιτρ�π	ς και της Eλε-

γκτικ	ς Eπιτρ�π	ς.

T� ∆ι�ικητικ� Συµ��#λι�
διασ�αλ��ει �τι η δια#ε�-

ριση της Tρ�πε�ας ασκε�-

ται σ!µ�ωνα µε τις διατ�-

�εις της Συνθ	κης και τ�υ

Kαταστατικ�!, και µε τις

γενικ�ς �δηγ�ες π�υ δια-

τυπ�νει τ� Συµ&�!λι� των

∆ι�ικητ�ν, και �#ει απ�-

κλειστικ	 αρµ�δι�τητα να

απ��ασ��ει για τη λ	ψη

και τη #�ρ	γηση δανε�ων

και εγγυ	σεων. Tα µ�λη

τ�υ δι�ρ���νται απ� τ�

Συµ&�!λι� των ∆ι�ικητ�ν για θητε�α π�ντε

ετ�ν (ανανε�σιµη), &�σει πρ�τασης των

κρατ�ν µελ�ν, και ευθ!ν�νται µ�ν�ν �ναντι

της Tρ�πε�ας. T� ∆ι�ικητικ� Συµ&�!λι� απ�-

τελε�ται απ� 25 τακτικ� µ�λη και 13 αναπλη-

ρωτ�ς, εκ των �π��ων 24 και 12, αντ�στ�ι#α,

πρ�τε�ν�νται απ� τα κρ�τη µ�λη. 
να

τακτικ� µ�λ�ς και �νας αναπληρωτ	ς πρ�-

τε�ν�νται απ� την Eυρωπαϊκ	 Eπιτρ�π	.

H ∆ιευθ#ν�υσα Eπιτρ�π� ε�ναι τ� συλλ�γικ�
εκτελεστικ� �ργαν�, τ�υ �π���υ τα µ�λη απα-
σ#�λ�!νται πλ	ρως στην Tρ�πε�α. Yπ� την
επ�πτε�α τ�υ Πρ��δρ�υ της ETEπ και υπ�
τ�ν �λεγ#� τ�υ ∆ι�ικητικ�! Συµ&�υλ��υ, η
∆ιευθ!ν�υσα Eπιτρ�π	 δια#ειρ��εται τις τρ�-
#�υσες υπ�θ�σεις της Tρ�πε�ας, πρ�ετ�ιµ�-
�ει τις απ���σεις τ�υ ∆ι�ικητικ�! Συµ&�υ-
λ��υ και διασ�αλ��ει την εκτ�λεσ	 τ�υς. O
Πρ�εδρ�ς της Tρ�πε�ας 	, σε περ�πτωση
απ�υσ�ας τ�υ, �νας απ� τ�υς Aντιπρ��δρ�υς
πρ�εδρε!ει των συνεδρι�σεων τ�υ ∆ι�ικητι-
κ�! Συµ&�υλ��υ. Tα µ�λη της ∆ιευθ!ν�υσας
Eπιτρ�π	ς ευθ!ν�νται µ�ν�ν �ναντι της
Tρ�πε�ας. ∆ι�ρ���νται απ� τ� Συµ&�!λι� των
∆ι�ικητ�ν, &�σει πρ�τασης τ�υ ∆ι�ικητικ�!
Συµ&�υλ��υ, για θητε�α 6 ετ�ν.

H Eλεγκτικ� Eπιτρ�π� απ�τελε�ται απ� τρ�α
µ�λη, τα �π��α δι�ρ���νται απ� τ� Συµ&�!-
λι� των ∆ι�ικητ�ν για θητε�α τρι�ν ετ�ν
(ανανε�σιµη). Aπ� τ� 1996, η Eλεγκτικ	 Eπι-
τρ�π	 περιλαµ&�νει επ�σης �να παρατη-
ρητ	, � �π���ς δι�ρ��εται κ�θε #ρ�ν� για
µ�ν�ετ	 θητε�α. Λειτ�υργ�ντας ως ανε��ρ-
τητ� �ργαν�, π�υ λ�γ�δ�τε� �µεσα στ� Συµ-
&�!λι� των ∆ι�ικητ�ν, η Eλεγκτικ	 Eπι-
τρ�π	 επαληθε!ει �τι �ι εργασ�ες της
Tρ�πε�ας διε�	#θησαν σ!µ�ωνα µε τ�υς
τ!π�υς και τις διαδικασ�ες π�υ πρ�&λ�π�-
νται απ� τ� καταστατικ� της και ελ�γ#ει την
καν�νικ�τητα των &ι&λ�ων της Tρ�πε�ας. T�
Συµ&�!λι� των ∆ι�ικητ�ν λαµ&�νει υπ�ψη
την �κθεση της Eλεγκτικ	ς Eπιτρ�π	ς και
τα π�ρ�σµατ� της, καθ�ς και τη ∆	λωση της
Eλεγκτικ	ς Eπιτρ�π	ς, πριν εγκρ�νει την
ετ	σια �κθεση τ�υ ∆ι�ικητικ�! Συµ&�υλ��υ.

∆ι�ικητικ	 δι�ρθρωση της ETEπ

T� ∆ι�ικητικ� Συµ���λι�

H Eλεγκτικ' Eπιτρ�π'
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T� συλλ�γικ� �ργαν� δι��κησης της Tρ	πεGας και η καταν�µ' των αρµ�δι�-

τ'των παρακ�λ��θησης των δραστηρι�τ'των µετα
� των µελ�ν τ�υ

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

- Σ#�σεις µε τ� K�ιν�&�!λι�
- Θεσµικ� θ�µατα
- Σ#�σεις µε τ�ν Oικ�ν�µικ�

ελεγκτ	 και τ�ν Eσωτερικ�
�λεγ#�

- Aνθρ�πιν� δυναµικ�
- Πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς
- Tε#ν�λ�γ�ες πληρ���ρη-

σης
- ∆ι�ικητ	ς της ETAA

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

- Oικ�ν�µικ�ς και #ρηµατ�πι-
στωτικ�ς µελ�τες

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

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

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

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

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

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

- Π�λιτικ	 πληρ���ρησης
και επικ�ινων�ας

- Yπ�δι�ικητ	ς της ETAA

- X�ρηγ	σεις στη Γαλλ�α, τ�
Mαγκρ�µπ, τ� Mασρ�κ, τ�
Iσρα	λ, τη Γ��α και τη
∆υτικ	 3#θη

- Xρηµατ�πιστωτικ�ς π�λι-
τικ�ς

- Kε�αλαιαγ�ρ�ς
- ∆ια#ε�ριση διαθεσ�µων
- M�λ�ς τ�υ ∆ι�ικητικ�!

Συµ&�υλ��υ τ�υ ETAE

- X�ρηγ	σεις στ� Hνωµ�ν�
Bασ�λει�

- Πρ�στασ�α τ�υ περι&�λλ�ντ�ς
- Σ#�σεις µε τις MKO,

�ν�ιγµα και δια��νεια
- Eσωτερικ�ς και ε�ωτερι-

κ�ς �λεγ#�ς και σ#�σεις
µε την Eλεγκτικ	 Eπιτρ�π	

- Σ#�σεις µε τ� Eλεγκτικ�
Συν�δρι�

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

- X�ρηγ	σεις στην Iσπαν�α,
την Π�ρτ�γαλ�α, τ� B�λ-
γι�, τ� Λ�υ�εµ&�!ργ�, την
Aσ�α και τη Λατινικ	 Aµε-
ρικ	

- ∆ιαρθρωµ�νες #ρηµατ�-
δ�τ	σεις και ν�α δανει�-
δ�τικ� µ�σα

- N�µικ�ς υπ�θ�σεις (επι-
#ειρησιακ�ς πτυ#�ς)

- Eπα��ς µε την BIAD και
την BAsD

- X�ρηγ	σεις στην Iρλανδ�α, τη
∆αν�α, τις K�τω X�ρες, τις
#�ρες AKE και τη N�τια
A�ρικ	

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

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

Wolfgang ROTH
Aντιπρ�εδρ�ς

Massimo PONZELLINI
Aντιπρ�εδρ�ς

Ewald NOWOTNY
Aντιπρ�εδρ�ς

Fgrancis MAYER
Aντιπρ�εδρ�ς

Peter SEDGWICK
Aντιπρ�εδρ�ς

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Aντιπρ�εδρ�ς

Michael TUTTY
Aντιπρ�εδρ�ς

H ∆ιευθ#ν�υσα Eπιτρ�π� της ETEπ
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Γενικ	 Γραµµατε�α

Francis CARPENTER
Γενικ�ς Γραµµατ�ας

Γενικ	 δι��κηση
Rémy JACOB
∆ιευθυντ	ς

∆ι�ικ��ντα �ργανα, Πρωτ�κ�λλ�
Hugo WOESTMANN
Στρατηγικ�ς σ=εδιασµ�ς, πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς και
�λεγ=�ς
Theoharry GRAMMATIKOS
Μετ	:ραση
Georg AIGNER
Πρ�µ'θειες και δι�ικητικ�ς υπηρεσ�ες
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Γενικ�ς υπηρεσ�ες και δια=ε�ριση τ�υ
περι�	λλ�ντ�ς
εργασ�ας
Agustín AURÍA

Θεσµικ� �ργανα
Γρα:ε�� Βρυ
ελλ�ν
Dominique de CRAYENCOUR
∆ιευθυντ	ς

Ε
ωτερικ�ς συντ�νισµ�ς
Evelyne POURTEAU
∆ιευθ!ντρια Συνεργα��µενη

Πληρ���ρηση και επικ�ινων�α
Henry MARTY-GAUQUIÉ
∆ιευθυντ	ς

Π�λιτικ' Επικ�ινων�ας
Adam McDONAUGH
Ε
ωτερικ' επικ�ινων�α και σ=�σεις µε τα µ�σα
ενηµ�ρωσης
Paul Gerd LÖSER

∆ια=ε�ριση τεκµηρ�ωσης και πληρ�:�ρι�ν
Marie-Odile KLEIBER
∆ιευθ!ντρια Συνεργα��µενη

Υλ�π��ηση των συστ	σεων τ�υ Ελ�γ=�υ
Helmut KUHRT

∆ιε�ρυνση και εσωτερικ�ς συντ�νισµ�ς
Ferdinand SASSEN
Κ!ρι�ς σ!µ&�υλ�ς

∆ιε!θυνση #�ρηγ	σεων
στην Ευρ�πη

Terence BROWN
Γενικ�ς ∆ιευθυντ	ς

Ηνωµ�ν� Βασ�λει�, Ιρλανδ�α, Β�ρειες
#�ρες
Thomas BARRETT
∆ιευθυντ	ς

Τρ	πεGες, Βι�µη=αν�α και τιτλ�π��ηση
Bruno DENIS
1ικ�ν�µικ�ς υπ�δ�µ�ς
Tilman SEIBERT
∆ιαρθρωµ�νες =ρηµατ�δ�τ'σεις και
δηµ�σιες-ιδιωτικ�ς συµπρ	
εις (PPP)
Cheryl FISCHER
Β�ρειες #�ρες
Michael O'HALLORAN

Ισπαν�α, Π�ρτ�γαλ�α
Alfonso QUEREJETA
∆ιευθυντ	ς

Ισπαν�α - PPP, >ργα υπ�δ�µ'ς,
Κ�ινωνικ�ς τ�µ�ας και π�λε�δ�µικ	 �ργα
Christopher KNOWLES
Ισπαν�α - Τρ	πεGες, Βι�µη=αν�α, Εν�ργεια
και τηλεπικ�ινων�ες
Fernando de la FUENTE
Γρα:ε�� Μαδρ�της
Alberto BARRAGAN
Π�ρτ�γαλ�α
Rui Artur MARTINS
Γρα:ε�� Λισσα��νας
David COKER

Γαλλ�α, Μπενελ�!�
Laurent de MAUTORT
∆ιευθυντ	ς

Γαλλ�α - >ργα υπ�δ�µ'ς
Jacques DIOT
Γαλλ�α - Επι=ειρ'σεις
Constantin SYNADINO
Β�λγι�, Λ�υ
εµ���ργ�, Κ	τω L�ρες
Henk DELSING

Γερµαν�α, Αυστρ�α
Joachim LINK
∆ιευθυντ	ς

Γερµαν�α - Β�ρεια Länder
Peggy NYLUND GREEN
Γερµαν�α - Ν�τια Länder
Heinz OLBERS
Γρα:ε�� Βερ�λ�ν�υ
Franz-Josef VETTER
Αυστρ�α, Εν�ργεια και τηλεπικ�ινων�ες στη
Γερµαν�α
Paolo MUNINI

��ρες υπ� �ντα�η
Emanuel MARAVIC 
∆ιευθυντ	ς

Εσθ�ν�α, Λεττ�ν�α, Λιθ�υαν�α, Π�λων�α,

Ευρατ�µ

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
∆ιευθ!ντρια Συνεργα��µενη

%υγγαρ�α, Σλ��εν�α, Τρ	πεGες, ΑQΕ (Rµεσες

Q�νες Επενδ�σεις)

Cormac MURPHY
Β�υλγαρ�α, Ρ�υµαν�α

Rainer SAERBECK
Τσε=ικ' ∆ηµ�κρατ�α, Σλ��ακ�α

Jean VRLA

Ιταλ�α, Ελλ�ς, Κ!πρ�ς, Μ�λτα
Thomas HACKETT
∆ιευθυντ	ς

>ργα υπ�δ�µ'ς
Bruno LAGO
Εν�ργεια, Περι�	λλ�ν και Τηλεπικ�ινων�ες
Alexander ANDÒ
Βι�µη=αν�α και Τρ	πεGες
Jean-Christophe CHALINE
Ελλ�ς 
Themistoklis KOUVARAKIS

Υπηρεσ�α «Υπ�στ	ρι�η
#ρηµατ�δ�τ	σεων»
Jos van KAAM
∆ιευθυντ	ς

Συντ�νισµ�ς
Thomas FAHRTMANN

Πληρ�:�ρικ' και πληρ�:�ρ�ες δια=ε�ρισης
Guy BERMAN
Υπ�στ'ρι
η των δανει�δ�τικ�ν δραστηρι�τ'των
Ralph BAST

∆ιε!θυνση #�ρηγ	-
σεων σε �λλες #�ρες

Jean-Louis BIANCARELLI
Γενικ�ς ∆ιευθυντ	ς

Συµ��υλευτικ' υπηρεσ�α για τα
%ικ�ν�µικ	 θ�µατα Αν	πτυ
ης
Daniel OTTOLENGHI
Επικε�αλ	ς σ!µ&�υλ�ς σε θ�µατα αν�πτυ�ης
Flavia PALANZA
Κ!ρια �ικ�ν�µικ	 σ!µ&�υλ�ς

Μεσ�γει�ς και Βαλκ�νια
Antonio PUGLIESE
∆ιευθυντ	ς

Μαγκρ�µπ
Alain SÈVE
Μασρ	κ, Μ�ση Ανατ�λ'
Jane MACPHERSON
Βαλκ	νια, Τ�υρκ�α
Patrick WALSH

Α�ρικ	, Καραϊ&ικ	, Ειρηνικ�ς,
Ν�τια Α�ρικ	
Martin CURWEN
∆ιευθυντ	ς
∆υτικ' Α:ρικ' και Α:ρικ' τ�υ Σα=�λ
Tassilo HENDUS

Κεντρικ' και Ανατ�λικ' Α:ρικ'
Jacqueline NOËL
∆ιευθ!ντρια Συνεργα��µενη
Μεσηµ�ριν' Α:ρικ' και Ινδικ�ς Ωκεαν�ς
Justin LOASBY
Καραϊ�ικ' και Ειρηνικ�ς
Stephen McCARTHY

Ασ�α και Λατινικ	 Αµερικ	
Claudio CORTESE
∆ιευθυντ	ς
Λατινικ' Αµερικ'
Matthias ZÖLLNER

Ασ�α
Siward de VRIES

∆ιε!θυνση 
1ικ�ν�µικ�ν Υπηρεσι�ν

René KARSENTI
Γενικ�ς ∆ιευθυντ	ς

Κε�αλαιαγ�ρ�ς
Barbara BARGAGLI-PETRUCCI
∆ιευθ!ντρια

Ευρ� - Εκδ�σεις δανε�ων ανα:�ρ	ς
Carlos FERREIRA da SILVA
Ευρ� - Rλλεςεκδ�σεις
Joseph VOGTEN
Ευρ�πη (εκτ�ςΕυρ�), Α:ρικ'
David CLARK
Αµερικ', Ασ�α, Ειρηνικ�ς
Carlos GUILLE

∆ι�ρθρωση των υπηρεσι7ν
(κατ	σταση της 15ης Απριλ��υ 2002)
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ΕπειδF η δι.ρθρωση των υπηρεσι�ν υπ�κειται σε ε�ελ��εις, � αναγν�στης µπ�ρε� να &ρ�σκει

την ενηµερωµ�νη κατ�στασ	 της στην ιστ�σελ�δα της ΕΤΕπ στ� ∆ιαδ�κτυ�: www.eib.org

1ικ�ν�µικ	 Υπηρεσ�α
Anneli PESHKOFF
∆ιευθ�ντρια
∆ια#ε�ριση ∆ιαθεσ�µων
Francis ZEGHERS
∆ια=ε�ριση Ενεργητικ��/Παθητικ��
Jean-Dominique POTOCKI
∆ια=ε�ριση Lαρτ�:υλακ��υ
James RANAIVOSON

Πρ�&λ�ψεις και διακαν�νισµ�ς
των #ρηµατ��ικ�ν�µικ�ν πρ��εων
Francisco de PAULA COELHO
∆ιευθυντ	ς

Back-Offi‹e L�ρηγ'σεις
Gianmaria MUSELLA
Back-Offi‹e ∆ιαθ�σιµα
Erling CRONQVIST
Back-Offi‹e ∆ανεισµ�ς
Yves KIRPACH
Αν	πτυ
η συστηµ	των, �	ση δεδ�µ�νων 
για τις #�ρηγ	σεις
Charles ANIZET

Lρηµατ�πιστωτικ' π�λιτικ', ∆ΕΠ και δια=ε�ριση
των κινδ�νων αγ�ρ	ς
Alain GODARD

Συντ�νισµ�ς
Henri-Pierre SAUNIER

∆ιε!θυνση Επενδυτικ�ν Σ#εδ�ων

Michel DELEAU
Γενικ�ς ∆ιευθυντ	ς

Mateo TURRÓ CALVET
∆ιευθυντ	ς Συνεργα��µεν�ς, δ�κτυα υπ�δ�µ�ν

%ικ�ν�µικ�ς και Lρηµατ��ικ�ν�µικ�ς Μελ�τες
Eric PERÉE


ργα υπ�δ�µ	ς

Christopher HURST
∆ιευθυντ	ς

Axel HÖRHAGER

(Συντ�νιστ'ς για τα Βαλκ	νια)
Andrew ALLEN
Luigi MARCON
Oδικ�ς και σιδηρ�δρ�µικ�ς µετα:�ρ�ς
José Luis ALFARO
Ενα�ριες, θαλ	σσιες και αστικ�ς µετα:�ρ�ς
Philippe OSTENC
(Αν	θεση συµ�	σεων)
Uδρευση και απ�=�τευση
José FRADE

Εν�ργεια, Τηλεπικ�ινων�ες, ∆ια#ε�ριση
στερεhν απ�&λ	των
Günter WESTERMANN 
∆ιευθυντ	ς

Ηλεκτρικ' εν�ργεια και δια=ε�ριση απ��λ'των
René van ZONNEVELD
Heiko GEBHARDT
(∆ια=ε�ρισηαπ��λ'των)
Πετρ�λαι� και α�ρι�
(Günter WESTERMANN)
Τηλεπικ�ινων�ες και Τε=ν�λ�γ�α πληρ�:�ρησης
Carillo ROVERE
%ικ�ν�µικ	 θ�µατα
Gerhardus van MUISWINKEL

Βι�µη#αν�α και Υπηρεσ�ες

Constantin CHRISTOFIDIS 
∆ιευθυντ	ς

Πρωτ�γενε�ς π�ρ�ι και �ι�επιστ'µες

Jean-Jacques MERTENS
Peder PEDERSEN
Μεταπ�ιητικ' �ι�µη=αν�α και Υπηρεσ�ες

Bernard BÉLIER
Pedro OCHOA
Ανθρ�πιν� κε:	λαι�

Stephen WRIGHT
Βι�µη=ανικ' �ικ�ν�µ�α

Hans-Harald JAHN

Υπηρεσ�α «Υπ�στ	ρι�η της
στρατηγικ	ς»

Patrice GÉRAUD
∆ιευθυντ	ς

Gianni CARBONARO

Lρηµατ�δ�τικ�ς π�λιτικ�ς

Guy CLAUSSE
∆ια=ε�ριση της π�ι�τητας

Angelo BOIOLI
∆ια=ε�ριση των π�ρων

Daphné VENTURAS
Μ�ν	δα «Περι�	λλ�ν»

Peter CARTER

∆ιε!θυνση Ν�µικ�ν
Υπ�θ�σεων

Eberhard UHLMANN
Γενικ�ς ∆ιευθυντ	ς

Lρηµατ��ικ�ν�µικ	 θ�µατα και Θεσµικ'

π�λιτικ'

Marc DUFRESNE
Συνδιευθυντ	ς

Lρηµατ��ικ�ν�µικ	 θ�µατα

Nicola BARR
Θεσµικ' π�λιτικ'

Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

�ρηµατ�πιστωτικ�ς δραστηρι�τητες
Konstantin ANDREOPOULOS
Αναπληρωτ	ς Γενικ�ς ∆ιευθυντ	ς

Επι=ειρησιακ' π�λιτικ' και Βαλκ	νια

Roderick DUNNETT
Γερµαν�α, Αυστρ�α, LΚΑΕ

Gerhard HÜTZ
Ισπαν�α, Π�ρτ�γαλ�α

Ignacio LACORNAZA
∆αν�α, Ιρλανδ�α, φινλανδ�α, Σ�υηδ�α, Ηνωµ�ν�

Βασ�λει�

Patrick Hugh CHAMBERLAIN
Β�λγι�, Γαλλ�α, Λ�υ
εµ���ργ�, Κ	τω L�ρες

Pierre ALBOUZE
ΑΚΕ, Ασ�α και Λατινικ' Αµερικ', Μεσ�γει�ς, ΥLΕ

Regan WYLIE-OTTE
Ελλ	ς, Ιταλ�α, Κ�πρ�ς, Μ	λτα

Manfredi TONCI OTTIERI

Πιστωτικ�� κ�νδυν�ι

Pier Luigi GILIBERT

Γενικ�ς ∆ιευθυντ'ς

>ργα υπ�δ�µ'ς και Βι�µη=αν�α
Per JEDEFORS
∆ιευθυντ	ς

Κ�νδυν�ι =ρηµατ�δ�τησης επενδυτικ�ν σ=εδ�ων
Klaus TRÖMEL
Μεθ�δ�λ�γ�ες πιστωτικ�ν κινδ!νων και
παρ�γωγων πρ�ϊ�ντων
Luis GONZALEZ-PACHECO
Τρ	πεGες
Georg HUBER
Συντ�νισµ�ς και υπ�στ'ρι
η
Elizabeth MATIZ

Ανθρ�πιν� δυναµικ�

Andreas VERYKIOS
∆ιευθυντ	ς

Πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς και �ριG�ντια �λ�κλ'ρωση
Zacharias ZACHARIADIS
Π�ρ�ι
Jörg-Alexander UEBBING
Αν	πτυ
η
….
∆ι��κηση
Michel GRILLI

Α�ι�λ�γηση
των #ρηµατ�δ�τ	σεων

Horst FEUERSTEIN
∆ιευθυντ	ς

Juan ALARIO GASULLA
Campbell THOMSON

1ικ�ν�µικ�ς �λεγ#�ς

Patrick KLAEDTKE
1ικ�ν�µικ�ς ελεγκτ	ς

Luis BOTELLA MORALES
Αναπληρωτ	ς 1ικ�ν�µικ�ς ελεγκτ	ς
Λ�γιστικ'
(Luis BOTELLA MORALES)
Εσωτερικ�ς �λεγ=�ς και �λεγ=�ς δια=ε�ρισης
Antonio ROCA IGLESIAS

Τε#ν�λ�γ�ες Πληρ���ρησης

Luciano DI MATTIA
∆ιευθυντ	ς

Υ:ιστ	µενα συστ'µατα και υπ�στ'ρι
η
ε:αρµ�γ�ν
Joseph FOY
Πακ�τα λ�γισµικ�� για �ασικ�ς δραστηρι�τητες
(Luciano DI MATTIA)
∆	νεια, δηµ�σιε�σεις, πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς
Simon NORCROSS
Υπ�δ�µ'
José GRINCHO

Εσωτερικ�ς �λεγ#�ς

Peter MAERTENS
∆ιευθυντ	ς Συνεργα��µεν�ς

Chief Economist

Alfred STEINHERR
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Τ� Ευρωπαϊκ� Ταµε�� Επενδ!σεων διευθ!νεται και δι�ικε�ται απ� τις ε�	ς τρεις αρ#�ς:

• τη Γενικ	 Συν�λευση �λων των µετ�#ων (ΕΤΕπ, Ευρωπαϊκ	 
νωση και 28 τρ.πε�ες), η

�π��α πραγµατ�π�ιε�ται τ�υλ.#ιστ�ν µ�α ��ρ� κατ' �τ�ς<

• τ� ∆ι�ικητικ� Συµ&�!λι�, τ� �π��� απ�τελε�ται απ� επτ� µ�λη και απ��ασ��ει για τις

πρ��εις τ�υ Ταµε��υ<

• τ�ν Γενικ� ∆ιευθυντ	, � �π���ς ε�ναι υπε!θυν�ς για τη δια#ε�ριση τ�υ Ταµε��υ σ!µ-

�ωνα µε τις διατ��εις τ�υ Καταστατικ�! και µε τ�υς κατευθυντ	ρι�υς ���νες και τις

�δηγ�ες π�υ εκδ�δει τ� ∆ι�ικητικ� Συµ&�!λι�.

Τ�λ�ς, �ι λ�γαριασµ�� τ�υ Ταµε��υ ελ�γ#�νται απ� µ�α Ελεγκτικ	 Επιτρ�π	 απ�τελ�!-

µενη απ� τρεις ελεγκτ�ς, �ι �π���ι δι�ρ���νται απ� τη Γενικ	 Συν�λευση.

∆ι5ρθρωση τ�υ ΕΤΑΕ

Walter CERNOIA Γενικ�ς ∆ιευθυντ�ς

Marc SCHUBLIN Πρ�ϊστ�µεν�ς τ�υ Τµ'µατ�ς Θεσµικ��

και στρατηγικ�� συντ�νισµ��

Robert WAGENER Γενικ�ς Γραµµατ�ας

Frank TASSONE Πρ�ϊστ�µεν�ς τ�υ Τµ'µατ�ς ∆ι��κησης και �ικ�ν�µικ��

ελ�γ=�υ

Maria LEANDER Πρ�ϊστ�µεν�ς τ�υ Τµ'µατ�ς Ν�µικ�ν υπηρεσι�ν

Susanne RASMUSSEN Υπε�θυνη Ανθρ�πιν�υ δυναµικ��

John A. HOLLOWAY ∆ιευθυντ�ς �ρηµατ�πιστωτικ7ν δραστηρι�τ	των

Alessandro TAPPI Πρ�ϊστ	µεν�ς τ�υ Τµ'µατ�ς Εγγυ'σεων

Jean-Philippe BURCKLEN Πρ�ϊστ	µεν�ς τ�υ Τµ'µατ�ς Πρ	
εων επι=ειρηµατικ��

κε:αλα��υ 1 (Β�λγι�, Γαλλ�α, Ιταλ�α, Ελλ	ς, Λ�υ
εµ-

���ργ�, Κ	τω L�ρες, Ισπαν�α, Ηνωµ�ν� Βασ�λει�)

Kim KREILGAARD Πρ�ϊστ	εεµεν�ς τ�υ Τµ'µατ�ς Πρ	
εων επι=ειρηµατικ��

κε:αλα��υ 2 (Αυστρ�α, ∆αν�α, Φινλανδ�α, Γερµαν�α, Ιρλαν-

δ�α, Π�ρτ�γαλ�α, Σ�υηδ�α, υπ�ψ':ιες =�ρες)

Thomas MEYER Πρ�ϊστ	µεν�ς τ�υ Τµ'µατ�ς ∆ια=ε�ρισης και ελ�γ=�υ

των κινδ�νων

∆ι�ικητικ	 δι�ρθρωση τ�υ ΕΤΑΕ
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Μεριµν�ντας για τη διατ	ρηση αρµ�νι-

κ�ν και επ�ικ�δ�µητικ�ν συνθηκ�ν

εργασ�ας, η Τρ�πε�α αν�πτυ�ε τ� 2001

ν�ες π�λιτικ�ς και �λα&ε ν�α µ�τρα,

µετα�! των �π��ων περιλαµ&�ν�νταν η

θ�σπιση µ�ας αναθεωρηµ�νης διαδικα-

σ�ας α�ι�λ�γησης των επιδ�σεων τ�υ

πρ�σωπικ�! και η µετα&�&αση αρµ�δι�-

τ	των, σε θ�µατα πρ�ϋπ�λ�γισµ�! και

δια#ε�ρισης τ�υ ανθρ�πιν�υ δυναµικ�!,

στις ∆ιευθ!νσεις.

%ργ5νωση και δ�µ�ς

Η Τρ�πε�α αναπρ�σαρµ��ει τακτικ� την

�ργ�νωσ	 της και τις λειτ�υργικ�ς

δ�µ�ς της. Τ� 2001, η κ!ρια ε��λι�η 	ταν

η εν�σ#υση τ�υ δυναµικ�! της �σ�ν

α��ρ� τ�ν καθ�ρισµ� στρατηγικ�ν πρ�-

σανατ�λισµ�ν και την υπ�στ	ρι�η των

δραστηρι�τ	των της, �πως �α�νεται απ�

τ� �ργαν�γραµµα (σελ. 42 και 43), τ�

�π��� περι�#εται και στην ιστ�σελ�δα

της ΕΤΕπ στ� ∆ιαδ�κτυ� (www.eib.org).

Αντιπρ�σ7πευση τ�υ πρ�σωπικ�#

Τ� 2001, η Επιτρ�π	 Αντιπρ�σ�πων τ�υ

Πρ�σωπικ�! (RP) συν�#ισε, µα�� µε την

Υπηρεσ�α Ανθρ�πιν�υ ∆υναµικ�! (RH),

τις εργασ�ες π�υ ε�#ε �εκιν	σει για την

επικαιρ�π��ηση τ�υ Καν�νισµ�! τ�υ

Πρ�σωπικ�!. Για να καταστε� δυνατ	 η

ευρ!τερη δυνατ	 συµµετ�#	, �ι εργα-

σ�ες διε�	#θησαν µ�σω περισσ�τερων

απ� 10 �µ�δων εργασ�ας RP/RH, �ι

�π��ες ε��τασαν θ�µατα σηµαντικ�,

τ�σ� για τ� πρ�σωπικ�, �σ� και για τη

δι��κηση. Μετα�! αυτ�ν περιλαµ&�ν�-

νταν η ετ	σια α�ι�λ�γηση των µελ�ν τ�υ

πρ�σωπικ�!, �ι απ�δ�#�ς, καθ�ς και �ι

εργασ�ες των Επιτρ�π�ν �σης εκπρ�σ�-

πησης, εκ των �π��ων η πι� πρ�σ�ατη

ε�ναι η Επιτρ�π	 για την υγε�α, την υγι-

ειν	 και τις συνθ	κες εργασ�ας.

Ισ�τητα ευκαιρι7ν

Η Επιτρ�π	 �σης εκπρ�σ�πησης για την

Ισ�τητα Ευκαιρι�ν µετα�! ανδρ�ν και

γυναικ�ν (ΕΠΙΕ) µεριµν� για την ε�αρ-

µ�γ	 της π�λιτικ	ς παρ�#	ς �σων ευκαι-

ρι�ν σε επ�πεδ� σταδι�δρ�µι�ν, κατ�ρ-

τισης και κ�ινωνικ�ν παρ�#�ν. Τ� 2001,

η ΕΠΙΕ υπ�&αλε κυρ�ως πρ�τ�σεις π�υ

�δ	γησαν στην επιτυ#	 ε�αρµ�γ	 µ�ας

&ελτιωµ�νης π�λιτικ	ς γ�νικ�ν αδει�ν,

στ� πλα�σι� της �π��ας πρ�&λ�πεται,

µετα�! �λλων, η µακρ�#ρ�νια αντικατ�-

σταση υπαλλ	λων µε �δεια µητρ�τητας.

ΕπαγγελµατικN ε��λι�η

Στ�#�ς της Τρ�πε�ας, �σ�ν α��ρ� την

επαγγελµατικ	 ε��λι�η, παραµ�νει η 

διατ	ρηση των επαγγελµατικ�ν πρ�σ�-

ντων και δε�ι�τ	των τ�υ πρ�σωπικ�!

της σε υψηλ� επ�πεδ� και η πρ�σ��ρ�

δυνατ�τ	των ε��λι�ης. Τ� 2001, �λ�κλη-

ρ�θηκε η πρ�τη ��ση τ�υ «Πρ�γρ�µµα-

τ�ς Κατ�ρτισης των ∆ι�ικητικ�ν Στελε-

#�ν», τ� �π��� ε�#ε δρ�µ�λ�γηθε� τ�

1999. Περισσ�τερα απ� 120 δι�ικητικ�

στελ�#η συµµετ�σ#αν σε σεµιν�ρια µε

θ�µα τη στρατηγικ	, την ηγετικ	 ικαν�-

τητα και τη δια#ε�ριση των αλλαγ�ν.


να ν�� πρ�γραµµα πρ�ετ�ιµ��εται 

για την αν�πτυ�η των δι�ικητικ�ν δε�ι�-

τ	των στην καθηµεριν	 δια#ε�ριση των

υπ�θ�σεων.

Πρ�στασ	α δεδ�µ�νων πρ�σωπικ�#

�αρακτNρα

1 καν�νισµ�ς (EK) αριθ. 45/2001 της

18/12/2000, � �π���ς τ�θηκε σε ισ#! την

1η φε&ρ�υαρ��υ 2002, �#ει σκ�π� να δια-

σ�αλ�σει �τι �ι διατ��εις π�υ ισ#!�υν για

τα κρ�τη µ�λη, �σ�ν α��ρ� την πρ�στα-

σ�α των �υσικ�ν πρ�σ�πων �ναντι της

επε�εργασ�ας δεδ�µ�νων πρ�σωπικ�!

#αρακτ	ρα και την ελε!θερη κυκλ���ρ�α

αυτ�ν των δεδ�µ�νων, ε�αρµ���νται και

στα �ργανα και τ�υς �ργανισµ�!ς της

Κ�ιν�τητας. Τ� 2001, διε�	#θησαν σηµα-

ντικ�ς εργασ�ες για να διασ�αλιστε� η

τ	ρηση των διατ��εων τ�υ καν�νισµ�!

αυτ�! απ� την Τρ�πε�α.

∆υναµικ� πρ�σωπικ�#

Στις 31 ∆εκεµ&ρ��υ 2001, τ� πρ�σωπικ�

της Τρ�πε�ας αριθµ�!σε 1 097 υπαλλ	-

λ�υς, σηµει�ν�ντας α!�ηση κατ� 6,2%

�ναντι τ�υ πρ�ηγ�!µεν�υ �τ�υς.

Τ� Ευρωπαϊκ� Ταµε	� Επενδ#σεων

Τ� ΕΤΑΕ, τ� �π��� κατ�στη � ε�ειδικευ-

µ�ν�ς &ρα#��νας της ΕΤΕπ στ�ν τ�µ�α

τ�υ επι#ειρηµατικ�! κε�αλα��υ, συν�-

#ισε τ�ν αναπρ�σανατ�λισµ� των δρα-

στηρι�τ	των τ�υ !στερα απ� τη Γενικ	

Συν�λευση τ�υ Ι�υν��υ 2000. Η α!�ηση

των δραστηρι�τ	των �δ	γησε σε πρ�σ-

λ	ψεις για την εν�σ#υση των επι#ειρη-

σιακ�ν �µ�δων. Επιπλ��ν, δηµι�υργ	-

θηκε �να Τµ	µα ∆ια#ε�ρισης και ελ�γ#�υ

των κινδ!νων. Στις 31 ∆εκεµ&ρ��υ 2001,

τ� πρ�σωπικ� τ�υ Ταµε��υ αριθµ�!σε 50

υπαλλ	λ�υς, εκ των �π��ων 78% απ�τε-

λ�!σαν δι�ικητικ�!ς υπαλλ	λ�υς, γεγ�-

ν�ς π�υ αντικατ�πτρ��ει την πρ�τεραι�-

τητα π�υ δ�δεται στην επι#ειρησιακ	

πλευρ� και τις συνεργ�ες π�υ �#�υν ανα-

πτυ#θε� σε δι�ικητικ� επ�πεδ� στ� εσω-

τερικ� τ�υ 1µ�λ�υ.

Εσωτερικ	 λειτ�υργ�α τ�υ 1µ�λ�υ ΕΤΕπ



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ1 31.12.2001

1. Ταµε��, διαθ�σιµα σε κεντρικ�ς τρ�πε�ες 
και σε τα#υδρ�µικ� ταµιευτ	ρια

2. Κρατικ� α�ι�γρα�α δεκτ� για επανα#ρη-
µατ�δ�τηση απ� τις κεντρικ�ς τρ�πε�ες
Αναπρ�σαρµ�γ	 πραγµατικ	ς α��ας

3. Απαιτ	σεις κατ� πιστωτικ�ν ιδρυµ�των

α) �ψεως
&) λ�ιπ�ς απαιτ	σεις
γ) #�ρηγηθ�ντα δ�νεια

4. Απαιτ	σεις κατ� πελατ�ν
Ειδικ�ς πρ�&λ�ψεις
Αναπρ�σαρµ�γ�ς πραγµατικ	ς α��ας

5. 1µ�λ�γ�ες και �λλ�ι τ�τλ�ι
σταθερ	ς απ�δ�σης

α) τ�υ ∆ηµ�σ��υ
&) �λλων εκδ�τ�ν
Αναπρ�σαρµ�γ	 πραγµατικ	ς α��ας

6. Μετ�#�ς και �λλ�ι τ�τλ�ι µετα&λητ	ς απ�δ�σης
Αναπρ�σαρµ�γ�ς πραγµατικ	ς α��ας µετ�#�ν

7. [υλα στ�ι#ε�α ενεργητικ�!

8. Ενσ�µατα στ�ι#ε�α ενεργητικ�!

9. Λ�ιπ� στ�ι#ε�α ενεργητικ�!

α) απαιτ	σεις απ� επιδ�τ	σεις επιτ�κ��υ 
π�υ �#�υν πρ�κατα&ληθε� στ� πλα�σι� 
τ�υ ΕΝΣ

&) #ρε�στες δι���ρ�ι
γ) λ�γαριασµ�ς αναπρ�σαρµ�γ	ς των 

συµ&�σεων ανταλλαγ	ς ν�µισµ�των
δ) αναπρ�σαρµ�γ	 πραγµατικ	ς α��ας 

παραγ�γων

10. Πρ�πληρωθ�ντα ���δα 
και �σ�δα εισπρακτ�α

σελ. O OMIΛOΣ ETEπ  TO 2001

Απλ�π�ιηµ�ν�ς ισ�λ�γισµ�ς τ�υ 1µ�λ�υ ΕΤΕπ

ΠΑΘΗΤΙΚ1 31.12.2001

1. Υπ�#ρε�σεις πρ�ς πιστωτικ� ιδρ!µατα
α) �ψεως
&) πρ�θεσµ�ας 	 µε πρ�ειδ�π��ηση

2. Υπ�#ρε�σεις απ� πιστωτικ�!ς τ�τλ�υς
α) #ρε�γρα�α και �µ�λ�γ�ες σε κυκλ���ρ�α
&) λ�ιπ�� πιστωτικ�� τ�τλ�ι

Kαθαρ�ς δια��ρ�ς υπ�ρ τ� �ρτι� εκδ�σεων
Αναπρ�σαρµ�γ	 πραγµατικ	ς α��ας

3. Λ�ιπ� στ�ι#ε�α παθητικ�!
α) πρ�εισπρα#θε�σες επιδ�τ	σεις επιτ�κ��υ
&) πιστωτ�ς δι���ρ�ι
γ) λ�ιπ�ς υπ�#ρε�σεις
δ) αναπρ�σαρµ�γ	 πραγµατικ	ς α��ας 

παραγ�γων

4. Πρ�εισπρα#θ�ντα �σ�δα και πληρωτ�α ���δα

5. Πρ�&λ�ψεις για κινδ!ν�υς και &�ρη
* ταµε�� συντ��εων πρ�σωπικ�!
* πρ�&λ�ψεις για #�ρηγηθε�σες εγγυ	σεις

6. ∆ικαι�µατα  µει�ψη��ας

7. Κε��λαι�
αναλη�θ�ν
µη απαιτητ�

8. Εν�π�ιηµ�να απ�θεµατικ�
α) τακτικ� απ�θεµατικ�
&) συµπληρωµατικ� απ�θεµατικ�
γ) απ�θεµατικ� εν�π��ησης

δ) αναπρ�σαρµ�γ�ς πραγµατικ	ς
α��ας 01.01.2001

ε) απ�τ�µηση τ�τλων διαθ�σιµων 
πρ�ς π�ληση

9. Π�ρ�ι διατεθ�ντες στ� µη#ανισµ� 
διαρθρωµ�νης #ρηµατ�δ�τησης

10. Π�ρ�ι διατεθ�ντες για πρ��εις 
επι#ειρηµατικ�! κε�αλα��υ

11. Κε��λαια για γενικ�!ς τραπε�ικ�!ς 
κινδ!ν�υς

12. Απ�τελ�σµατα #ρ	σης
πρ� δι�θεσης
π�σ� διατεθ�ν εντ�ς της #ρ	σης 
στα Κε��λαια για γενικ�!ς 
τραπε�ικ�!ς κινδ!ν�υς
µετ� τη δι�θεση

Ισ�λ�γισµ�ς της 31ης ∆εκεµ�ρ	�υ 2001 (σε #ιλι�δες ευρ�)

22 180

1 519 621
106

1 519 727

181 292
9 917 933

84 654 699

94 753 924

101 085 284
- 175 000

33 179

100 943 463

3 262 797
3 418 574

- 46

6 681 325

838 530
5 642

844 172

7 788

84 528

3 528
538 779

1 236 663

6 948 150

8 727 120

2 378 477

215 962 704

607 622

607 622

178 293 413
857 103

179 150 516

17 852
4 741 338

183 909 706

324 956
989 394
44 245

2 414 809

3 773 404

3 779 972

474 951
24 312

216 349

100 000 000
- 94 000 000

6 000 000

10 000 000
3 154 706

27 279

13 181 985

- 117 883

3 266

13 067 368

250 000

1 500 000

1 080 000

1 424 021

- 145 000
1 279 021

215 962 704



σελ. 

Στ� εσωτερικ� της ΕυρωπαϊκNς 6νωσης

και στις υπ�ψN�ιες πρ�ς �ντα�η �7ρες

τα σ#�δια στων �π��ων τη #ρηµατ�δ�-

τηση µπ�ρε� να συµ&�λει η ΕΤΕπ, πρ�πει

να πρ��γ�υν �ναν 	 περισσ�τερ�υς απ�

τ�υς παρακ�τω στ�#�υς:

• εν�σ#υση της �ικ�ν�µικ	ς και κ�ινω-

νικ	ς συν�#	ς, δηµι�υργ�α �ικ�ν�µι-

κ	ς δραστηρι�τητας π�υ συµ&�λλει

στην �ικ�ν�µικ	 αν�πτυ�η των λιγ�-

τερ� ευν�ηµ�νων περι�#�ν<

• πρ�αγωγ	 των επενδ!σεων για µια

κ�ινων�α &ασι��µενη στη γν�ση και

την καιν�τ�µ�α<

• &ελτ�ωση της υπ�δ�µ	ς και των υπη-

ρεσι�ν στ�υς τ�µε�ς της παιδε�ας και

της υγε�ας, π�υ ε�ναι θεµελι�δ�υς

σηµασ�ας για τ� ανθρ�πιν� κε��λαι�<

• αν�πτυ�η των υπ�δ�µ�ν κ�ιν�τικ�!

ενδια��ρ�ντ�ς στ�υς τ�µε�ς των

µετα��ρ�ν, των τηλεπικ�ινωνι�ν και

της µετα��ρ�ς εν�ργειας<

• πρ�στασ�α τ�υ περι&�λλ�ντ�ς και

&ελτ�ωση της π�ι�τητας �ω	ς, µετα�!

�λλων µε τη #ρ	ση ανανε�σιµων

πηγ�ν εν�ργειας<

• εν�σ#υση της ασ��λειας τ�υ ενεργει-

ακ�! ε��διασµ�! #�ρις στην �ρθ�λ�-

γικ	 #ρ	ση της εν�ργειας, την α�ι�-

π��ηση των εγ#�ριων ενεργειακ�ν

π�ρων και τη δια��ρ�π��ηση των

εισαγωγ�ν<

• &ελτ�ωση τ�υ �ικ�ν�µικ�! περι&�λλ�-

ντ�ς των µικρ�µεσα�ων επι#ειρ	σεων

�στε να ευν�ηθε� η αν�πτυ�	 τ�υς:

- µ�σω µακρ�πρ�θεσµων και µεσ�-

πρ�θεσµων συν�λικ�ν δανε�ων της

ΕΤΕπ<

- µ�σω των δραστηρι�τ	των τ�υ ΕΤΑΕ

µε επι#ειρηµατικ� κε��λαια<

- µ�σω των εγγυ	σεων τ�υ ΕΤΑΕ

υπ�ρ των ΜΜΕ.

Στις �7ρες ετα	ρ�υς, η ΕΤΕπ συµµετ�#ει

στην ε�αρµ�γ	 των π�λιτικ�ν της 


νωσης για παρ�#	 &�	θειας και συνερ-

γασ�α υπ�ρ της αν�πτυ�ης, #�ρηγ�ντας

µακρ�πρ�θεσµα δ�νεια απ� τ�υς ιδ��υς

π�ρ�υς της καθ�ς και ε�αρτηµ�να δ�νεια

και #ρηµατ�δ�τ	σεις µε επι#ειρηµατικ�

κε��λαια απ� π�ρ�υς τ�υ πρ�ϋπ�λ�γι-

σµ�! των κρατ�ν µελ�ν 	 της 
νωσης. Η

ΕΤΕπ αναπτ!σσει δραστηρι�τητες:

• στις µεσ�γειακ�ς #�ρες, για να συµ-

&�λει στην επ�τευ�η των στ�#ων της

Ευρωµεσ�γειακ	ς Εταιρικ	ς Σ#�σης,

εν �ψει της δηµι�υργ�ας τελωνειακ	ς

�νωσης �ως τ� 2010<

• στις #�ρες της Α�ρικ	ς, της Καραϊ&ι-

κ	ς και τ�υ Ειρηνικ�! (ΑΚΕ), στη

Ν�τια Α�ρικ	 και στις υπερπ�ντιες

#�ρες και εδ��η (Υ�Ε)<

• στις #�ρες της Ασ�ας και της Λατινι-

κ	ς Αµερικ	ς, �π�υ υπ�στηρ��ει �ρι-

σµ�να επενδυτικ� σ#�δια π�υ παρ�υ-

σι���υν κ�ιν� ενδια��ρ�ν για την

Ευρωπαϊκ	 
νωση και την εκ�στ�τε

#�ρα<

• στις &αλκανικ�ς #�ρες, �π�υ συµ&�λ-

λει στην επ�τευ�η των στ�#ων τ�υ

Συµ��ν�υ Σταθερ�τητας επικεντρ�-

ν�ντας τις δραστηρι�τητ�ς της �#ι

µ�ν� στην ανασυγκρ�τηση της &ασι-

κ	ς υπ�δ�µ	ς και τη #ρηµατ�δ�τηση

�ργων περι�ερειακ	ς κλ�µακας, αλλ�

και στην αν�πτυ�η τ�υ ιδιωτικ�!

τ�µ�α.

Επενδυτικ� σ#�δια επιλ��ιµα για 
#ρηµατ�δ�τηση απ� τ�ν 3µιλ� ΕΤΕπ

Masterfile (ε���υλλ�, σελ. 10, 12, 16, 19, 30, 32), Fotostock (ε���υλλ�, σελ. 17, 28, 38), La Vie du Rail/Collardey (ε���υλλ�), La Vie du Rail/Recoura (σελ. 25, 27),

La Vie du Rail/Besnard (σελ. 26), Benelux Press (ε���υλλ�, 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), Klaip·eda 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).

H Ευρωπαϊκ	 Τρ�πε�α Επενδ!σεων εκ�ρ��ει τις ευ#αριστ�ες της στ�υς επενδυτ�ς και τα πρακτ�ρε�α π�υ επ�τρεψαν τη #ρ	ση των �ωτ�γρα�ι�ν �ι �π��ες
περι�#�νται σε αυτ	 την �κθεση:



σελ. O OMIΛOΣ ETEπ  TO 2001

∆ιευθ#νσεις τ�υ %µ	λ�υ ΕΤΕπ

ΕυρωπαϊκN Τρ5πε"α Επενδ#σεων
100, bd Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Τηλ. (+352) 43 79-1
Φα� (+352) 43 77 04

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

Υπηρεσ�α =ρηµατ�δ�τCσεων:
Ιταλ�α, Ελλ�ς, Κ�πρ�ς, Μ�λτα
Via Sardegna, 38
I - 00187 Roma
Τηλ. +39 06 47 19 1
Φα� +39 06 42 87 34 38

Γρα:ε�� Αθην�ν:
Λεω��ρ�ς Κη�ισ�ας 364 &
∆ελ��ν 1
GR - 152 33 �αλ�νδρι / Αθ	να
Τηλ. (+30) 10 682 45 17 - 9
Φα� (+30) 10 682 45 20

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

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

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

Γρα:ε�� Μαδρ�της:
Calle José Ortega y Gasset, 29
E - 28006 Madrid
Τηλ. +34 914 311 340
Φα� +34 914 311 3 83

Ευρωπαϊκ� Ταµε	� Επενδ#σεων
43, avenue J.F. Kennedy
L - 2968 Luxembourg
Τηλ. (+352) 42 66 88-1
Φα� (+352) 42 66 88-200

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