
�µιλ�ς ΕΤΕπ
�κθεση δραστηρι�ττων 2002



∆ραστηρι�τητα τ	 2002

Yπ�γρα�ε�σες �ρηµατ�δ�τικ�ς συµ��σεις
Eυρωπαϊκ� 	νωση
Xρες υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η
Xρες ετα�ρ�ι

Eγκρι�ε�σες �ρηµατ�δ�τ�σεις
Eυρωπαϊκ� 	νωση
Xρες υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η
Xρες ετα�ρ�ι

Eκταµιευ��ντα δ�νεια
Aπ� π�ρ�υς της Tρ�πε�ας
Aπ� δηµ�σι�ν�µικ��ς π�ρ�υς

Aντλη��ντες π�ρ�ι (µετ� τις πρ��εις ανταλλαγ�ς)
Σε κ�ιν�τικ� ν�µ�σµατα
Σε µη κ�ιν�τικ� ν�µ�σµατα

Eυρωπαϊκ� Tρ�πε�α Eπενδ�σεων

Bασικ� µεγ��η τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ
(σε εκατ�µ. ευρ	)

Kατ
σταση της 31.12.2002

Xαρτ��υλ�κι� πρ��εων
Eπι"ειρηµατικ� κε��λαια (184 εταιρε�ες)
Eγγυ�σεις (109 πρ��εις)

Aναλη���ν κε��λαι�
εκ τ�υ �π���υ κατα#ε#ληµ�ν�

Kα�αρ� απ�τελ�σµατα �ρ�σης
Aπ��εµατικ� και πρ��λ�ψεις

∆ραστηρι�τητα τ	 2002

Yπ�γρα�ε�σες συµ��σεις
Eπι"ειρηµατικ� κε��λαια (36 εταιρε�ες)
Eγγυ�σεις (32 πρ��εις)

Kατ
σταση της 31.12.2002

Yπ�λ�ιπ�
∆ανε�ων απ� π�ρ�υς της Tρ�πε�ας
X�ρηγη�εισν εγγυ�σεων
X�ρηγ�σεων απ� δηµ�σι�ν�µικ��ς π�ρ�υς
Mακρ�πρ��εσµ�υ, µεσ�πρ��εσµ�υ και
#ρα"υπρ��εσµ�υ δανεισµ��

!δια κε��λαια
Σ�ν�λ� ενεργητικ��
Kα�αρ� απ�τελ�σµατα �ρ�σης
Aναλη���ν κε��λαι�

εκ τ�υ �π���υ κατα#ε#ληµ�ν�

Eυρωπαϊκ� Tαµε�� Eπενδ�σεων

39 618
33 443
3 641
2 534

52 824
42 891
6 589
3 344

35 214
35 007

206

38 016
29 165
8 851

233 561
466

2 590

181 167

24 615
220 769

1 294
100 000

6 000

1 707
472

1 236

6 954
2 450
4 504
2 000

400
19

162



Περιε��µενα

Σελ.

M�νυµα τ�υ Πρ�	δρ�υ

Πλα�σι� δρ�σης και επισκ�πηση τ�υ 2002

Eπι�ειρησιακ� Πρ�γραµµα 2003-2005

H δραστηρι�τητα τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ κατ� τ� 2002

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

«Πρωτ���υλ�α Kαιν�τ�µ�α 2000»

Πρ�στασ�α τ�υ περι��λλ�ντ�ς

Πρ�ετ�ιµασ�α των µελλ�ντικ�ν κρατ�ν µελ�ν της �νωσης

H ν�α ευρωµεσ�γειακ� �ρηµατ�δ�τικ� εταιρικ� σ��ση

Συνεργασ�α µε τις λ�ιπ�ς ��ρες ετα�ρ�υς

O �µιλ�ς ETEπ στ� πλευρ� των µικρ�µεσα�ων επι�ειρ�σεων

Xρηµατ�δ�τηση των διευρωπαϊκ�ν δικτ!ων

�νας κ�ρυ�α��ς ενδι�µεσ�ς �ρηµατ�πιστωτικ�ς
�ργανισµ�ς

∆ραστηρι�τητα στις κε#αλαιαγ�ρ�ς

H ETEπ στις αγ�ρ�ς της κεντρικ�ς Eυρ�πης

Συνεργασ�α µε την τραπε$ικ� κ�ιν�τητα

Eσωτερικ� λειτ�υργ�α τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ

Eτα�ρ�ς των κ�ιν�τικ�ν %εσµικ�ν �ργ�νων σε επα#� µε

την κ�ινων�α των π�λιτ�ν

∆ι�ικητικ� δι�ρ%ρωση της ETEπ

∆ιευ%!ν�υσα Eπιτρ�π� της ETEπ

∆ι�ρ%ρωση των υπηρεσι�ν

∆ι�ρ%ρωση της δι��κησης και των υπηρεσι�ν τ�υ ETAE

Eσωτερικ� λειτ�υργ�α τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ

Συν�πτικ�ς ισ�λ�γισµ�ς τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ

Aπ�τελ�σµατα �ρ�σης και δια�ε�ριση κινδ!νων

H ETEπ πρ�ετ�ιµ�$ει την επ�κτασ� της

Eπενδυτικ� σ�	δια επιλ	�ιµα για �ρηµατ�δ�τηση
απ� τ�ν �µιλ� ETEπ

∆ιευ��νσεις τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ

4

6

8

10

11

14

17

20

24

26

28

30

32

33

38

39

40

41

44

46

47

50

51

52

53

54

55

56



M�νυµα τ�υ Πρ�	δρ�υ

TT� 2002, � �µιλ�ς ETEπ εργ�στηκε δυναµικ� για την υπ�στ�-

ρι�η των �ικ�ν�µικ�ν και κ�ινωνικ�ν πρ�τεραι�τ�των της

Eυρωπαϊκ�ς �νωσης σε π�λυ�ρι�µ�υς τ�µε�ς. H δραστηρι�-

τητα αυτ�, η �π��α µετα�ρ�στηκε σε ��ρηγ�σεις συν�λικ�!

!ψ�υς σ�εδ�ν 40 δισεκατ�µµυρ�ων ευρ� και δανεισµ� 38 δισε-

κατ�µµυρ�ων ευρ�, αντικατ�πτρ�#ει τ�υς κατευ�υντ�ρι�υς

���νες π�υ κα��ρ�στηκαν απ� τα διαδ��ικ� Eυρωπαϊκ� Συµ-

%�!λια και τ� Συµ%�!λι� των ∆ι�ικητ�ν µας, και �ι �π���ι

εµπερι	��νται στ� π�λυετ	ς «Eπι�ειρησιακ� Πρ�γραµµα» της

Tρ�πε#ας.

���ντας υπ�ψη αυτ� τ� στρατηγικ� υπ�%α�ρ�, τ� �π���

κα�ιστ� την ETEπ µ�α δηµ�σια τρ�πε#α π�υ λειτ�υργε� µε

%�ση π�λιτικ	ς (policy driven public bank), �ι ∆ι�ικητ	ς µας

απ���σισαν την α!�ηση τ�υ αναλη��	ντ�ς κε�αλα��υ της

Tρ�πε#ας απ� 100 σε 150 δισεκατ�µµ!ρια ευρ� απ� 1ης Iαν�υ-

αρ��υ 2003. H α!�ηση αυτ�, η �π��α πραγµατ�π�ι��ηκε µ	σω

της µετατρ�π�ς των απ��εµατικ�ν µας σε κατα%ε%ληµ	ν�

κε��λαι� - και, συνεπ�ς, �ωρ�ς επι%�ρυνση των δηµ�σιων

�ικ�ν�µικ�ν της �νωσης � των κρατ�ν µελ�ν - συνεπ�γεται

την α!�ηση τ�υ �ρ��υ π�υ �	τει τ� καταστατικ� της Tρ�πε#ας

για τις ��ρηγ�σεις της, σε 375 δισεκατ�µµ!ρια. Eνισ�υµ	νη

απ� την αναν	ωση της υπ�στ�ρι�ης των µετ��ων της, η Tρ�-

πε#α 	�ει πλ	�ν τα απαρα�τητα µ	σα για να συνε��σει τις δρα-

στηρι�τητ	ς της και, ιδ�ως, για να διευκ�λ!νει την 	ντα�η των

δ	κα ν	ων κρατ�ν µελ�ν, π�υ �α πρ�σ�ωρ�σ�υν στην �νωση

την �ν�ι�η τ�υ 2004.

Πρ�γµατι, η ιστ�ρικ� απ��αση τ�υ Συµ%�υλ��υ της K�πεγ��-

γης �α 	�ει κα��ριστικ	ς συν	πειες, τ�σ� για τα �εσµικ�

�ργανα �σ� και για τις π�λιτικ	ς της �νωσης, ιδ�ως �σ�ν

α��ρ� την �ικ�ν�µικ� και κ�ινωνικ� συν��� και την αλληλεγ-

γ!η µετα�! των κρατ�ν µελ�ν. H ETEπ ε�ναι 	τ�ιµη να συνει-

σ�	ρει �λες τις δυν�µεις της για να %�η��σει την �νωση να

αντιµετωπ�σει τις πρ�κλ�σεις αυτ	ς. Πρ�ς τ� σκ�π� αυτ�, �α

συµµετ�σ�ει ενεργ� στις αναλ!σεις π�υ διε��γει η Eπιτρ�π�

σ�ετικ� µε τις π�λιτικ	ς συν���ς µετ� τη διε!ρυνση και στις

εργασ�ες σ�ετικ� µε τα µελλ�ντικ� διευρωπαϊκ� δ�κτυα.

H Tρ�πε#α 	�ει επ�σης κα��κ�ν να συµ%�λει �στε να ανα-

πτυ���!ν, στην Eυρ�πη, η κ�ινων�α των πληρ���ρι�ν και µ�α

�ικ�ν�µ�α %ασι#�µενη στη γν�ση, σ!µ�ωνα µε τη στρατηγικ�

π�υ κα��ρ�στηκε απ� τ� Eυρωπαϊκ� Συµ%�!λι� στη Λισσα%�να,
τ� M�ρτι� 2000. Eκτιµ�ντας �τι τ� 2010 απ�τελε� �ρ�#�ντα

συµ%ατ� µε τ�υς στ���υς π�υ 	�εσε τ� Eυρωπαϊκ� Συµ%�!λι�

της Bαρκελ�νης τ� M�ρτι� 2002, η Tρ�πε#α �	σπισε τη ν	α

«Πρωτ�%�υλ�α Kαιν�τ�µ�α 2010». Στ� πλα�σι� της πρωτ�%�υ-

λ�ας αυτ�ς υι��ετε�ται µ�α σ�αιρικ� πρ�σ	γγιση, η �π��α λαµ-

%�νει υπ�ψη τις σ�	σεις µετα�! της δηµι�υργ�ας γν�σεων και

της αγ�ρ�ς και καλ!πτει �λα τα στ�δια της διαδικασ�ας παρα-

γωγ�ς καιν�τ�µ�ας: απ� την εκπα�δευση 	ως την 	ρευνα και

αν�πτυ�η και τη µετατρ�π� της σε α!�ηση της παραγωγικ�τη-

τας και εν�σ�υση της ανταγωνιστικ�τητας. Tην περ��δ�

2003-2006, 	να ν	� �ρηµατ�δ�τικ� πακ	τ� ενδεικτικ�! !ψ�υς

20 δισεκατ�µµυρ�ων ευρ� �α διατε�ε� για την επ�τευ�η των

στ��ων π�υ κα��ρ�στηκαν απ� τα Eυρωπαϊκ� Συµ%�!λια της

Λισσα%�νας και της Bαρκελ�νης, ιδ�ως στ�ν τ�µ	α της 	ρευ-

νας και αν�πτυ�ης και των ε�αρµ�γ�ν τ�υ για τη δηµι�υργ�α

και τη δι�δ�ση των τε�ν�λ�γι�ν πληρ���ρησης και επικ�ινω-

ν�ας.

H πρ�στασ�α και ανα%��µιση τ�υ περι%�λλ�ντ�ς παραµ	ν�υν

πρωταρ�ικ� πρ�τεραι�τητα σε �λ�υς τ�υς τ�µε�ς δραστηρι�-

τητας της Tρ�πε#ας. Eκτ�ς απ� τη �ρηµατ�δ�τηση περι%αλλ�-
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Philippe Maystadt
Πρ�εδρ�ς τ�υ Oµ
λ�υ ETEπ

ντικ�ν επενδ�σεων - �ι �π�
ες, τ� 2002, αντι-

πρ�σ�πευαν περισσ�τερ� απ� τ� 40% των

συν�λικ�ν ��ρηγ�σεων υπερ�α
ν�ντας κατ�

π�λ� τ� στ��� τ�υ 25-33% π�υ ε
�αµε ��σει -
η Tρ�πε�α συµ��λλει ενεργ� στην ε�αρµ�γ�

των π�λιτικ�ν της Eυρωπαϊκ�ς !νωσης στ�ν

τ�µ�α τ�υ περι��λλ�ντ�ς, και ιδ
ως αυτ�ν

π�υ α��ρ��ν τ�ν περι�ρισµ� των εκπ�µπ�ν

αερ
�υ π�υ πρ�καλ��ν τ� �αιν�µεν� �ερµ�-

κηπ
�υ, τις ανανε�σιµες πηγ�ς εν�ργειας και

την πρωτ���υλ
α της !νωσης στ�ν τ�µ�α

τ�υ νερ��, η �π�
α �εσπ
στηκε τ� 2002

κατ� την παγκ�σµια σ�ν�δ� κ�ρυ��ς τ�υ

Γι���νεσµπ�υργκ.

Eκτ�ς Eυρωπαϊκ�ς !νωσης, η Tρ�πε�α �α

ε#ακ�λ�υ��σει να παρ��ει την υπ�στ�ρι#� της στις τρεις

��ρες π�υ ε
ναι ακ�µη υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα#η, στ� πλα
σι�

της ενισ�υµ�νης συνεργασ
ας π�υ απ��ασ
στηκε απ� τ� Συµ-

���λι� για την επιτ��υνση της �ντα#�ς τ�υς.

&σ�ν α��ρ� τη λεκ�νη της Mεσ�γε
�υ, � ν��ς Mη�ανισµ�ς

για τις Eπενδ�σεις και την Eταιρικ� Σ��ση Eυρ�πης-Mεσ�γε
�υ

(«FEMIP») �εσπ
στηκε επ
σηµα τ� ��ιν�πωρ� τ�υ 2002, σε

συν��εια των συµπερασµ�των τ�υ Eυρωπαϊκ�� Συµ��υλ
�υ

της Bαρκελ�νης. T� µ�σ� αυτ� ��ει κυρ
ως στ��� να ��η��σει

τις ��ρες ετα
ρ�υς της !νωσης να αντιµετωπ
σ�υν τις πρ�-

κλ�σεις τ�υ �ικ�ν�µικ�� και κ�ινωνικ�� εκσυγ�ρ�νισµ�� τ�υς

και της περι�ερειακ�ς �λ�κλ�ρωσ�ς τ�υς, εν �ψει της δηµι-

�υργ
ας τελωνειακ�ς �νωσης, π�υ πρ��λ�πεται για τ� 2010.
!µ�αση �α δ��ε
 κυρ
ως στην αν�πτυ#η τ�υ ιδιωτικ�� τ�µ�α,
στα σ��δια περι�ερειακ�ς συνεργασ
ας και στις επενδ�σεις

στ�υς τ�µε
ς της υγε
ας και της παιδε
ας. Παρ�λληλα, �ι

��ρες ετα
ρ�ι ���υν ενεργ� συµµετ��� στ� FEMIP, µ�σω µ
ας

νε�συστα�ε
σας Eπιτρ�π�ς �ικ�ν�µικ�� συντ�νισµ�� και δια-

λ�γ�υ.

Στις ��ρες AKE (A�ρικ�, Kαραϊ�ικ�, Eιρηνικ�ς) η Tρ�πε�α πρ�-

ετ�
µασε δυναµικ�, µε την αρωγ� των κρατ�ν µελ�ν, της

Eυρωπαϊκ�ς Eπιτρ�π�ς και των ιδ
ων των �ωρ�ν AKE, τη δηµι-

�υργ
α της Eπενδυτικ�ς ∆ιευκ�λυνσης, �ψ�υς 2,2 δισεκατ�µ-

µυρ
ων ευρ�, η �π�
α �εσπ
στηκε απ� τη Συµ�ων
α της K�τ�-

ν��. Σε συνδυασµ� µε τα δ�νεια �ψ�υς 1,7 δισεκατ�µµυρ
ων

ευρ�, τα �π�
α πρ��λ�πει να ��ρηγ�σει η Tρ�πε�α απ� ιδ
�υς

π�ρ�υς της κατ� την ερ��µενη πενταετ
α, � ανακυκλ��µεν�ς

αυτ�ς �ρηµατ�δ�τικ�ς µη�ανισµ�ς �α συµ��λει στην επ
τευ#η

τ�υ κα
ρι�υ στ���υ π�υ ε
ναι η καταπ�λ�µηση της �τ��ειας

στις ��ρες αυτ�ς, κυρ
ως

µ�σω της στ�ρι#ης των ιδιωτι-

κ�ν επενδ�σεων µικρ��

µεγ���υς και των επενδ�-

σεων στ�υς τ�µε
ς της υγε
ας

και της παιδε
ας.

H µ�ριµνα για επι�ειρηµατικ�

απ�τελεσµατικ�τητα πρ�πει

να εντ�σσεται σε �να πλα
σι�

δια��νειας και υπευ�υν�τη-

τας, �στε � �ργανισµ�ς µας

να πρ�σεγγ
�ει τ�υς ευρωπα
-

�υς π�λ
τες, π�υ ε
ναι �ι τελι-

κ�
 ω�ελ��µεν�ι απ� τις δρα-

στηρι�τητ�ς µας. Για τ� λ�γ�

αυτ�, τ� 2002 η ETEπ εµ���υνε τ�ν π�λιτικ� δι�λ�γ� της µε

τ� Eυρωπαϊκ� K�ιν����λι� και µε την Oικ�ν�µικ� και K�ινω-

νικ� Eπιτρ�π� της !νωσης. Eπιπλ��ν, κα��ρισε µ
α ν�α π�λι-

τικ� πληρ���ρησης και πρ�σ�ασης τ�υ κ�ιν�� στα �γγρα��

της, σ�µ�ωνα µε την πι� πρ�ηγµ�νη σ�ετικ� κ�ιν�τικ�

ν�µ��εσ
α. T�λ�ς, η Tρ�πε�α συν��ισε τ� δι�λ�γ� της µε την

κ�ινων
α των π�λιτ�ν, ιδ
ως µ�σω των µη κυ�ερνητικ�ν �ργα-

ν�σεων.

E
ναι γνωστ� �τι � &µιλ�ς ETEπ �ρηµατ�δ�τε
 τις δραστηρι�-

τητ�ς τ�υ µ�σω της πρ�σ�υγ�ς τ�υ στις κε�αλαιαγ�ρ�ς σε

παγκ�σµι� επ
πεδ�. H π�ι�τητα των µετ��ων και τ�υ �αρτ��υ-

λακ
�υ ��ρηγ�σεων της ETEπ, κα��ς και η ισ�ρρ�π
α µετα#�

σ�νεσης και καιν�τ�µ
ας π�υ �αρακτηρ
�ει τη δανει�δ�τικ� και

δανει�ληπτικ� της π�λιτικ�, της επιτρ�π�υν να απ�τελε


δανει�λ�πτη ανα��ρ�ς σ�εδ�ν ισ�τιµ� µε τ� ∆ηµ�σι� και να

�α�µ�λ�γε
ται �µ��ωνα µε «AAA» σε �λες τις κε�αλαιαγ�ρ�ς

της Eυρωπαϊκ�ς !νωσης, της Aµερικ�ς και της Aσ
ας.
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H ETEπ, σ�µ�ωνα µε τ
 καταστατικ της και τις εντ
λ�ς π
υ της ανατ��ενται απ τα

Eυρωπαϊκ� Συµ�
�λια, �ρηµατ
δ
τε� επενδ�σεις π
υ ανταπ
κρ�ν
νται στις 
ικ
ν
-

µικ�ς και κ
ινωνικ�ς πρ
τεραιτητες της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης. H ETEπ απ
τελε�

δηµσια Tρ�πε�α και συνεργ��εται στεν� µε τα �λλα �εσµικ� ργανα της Eυρωπαϊ-

κ�ς �νωσης.

• Kατ� την εκπλ�ρωση της απ
στ
λ�ς της, η ETEπ ακ
λ
υ�ε� δ�
 �ασικ�ς αρ��ς :

τη µεγιστ
π
�ηση της πρ�στι��µενης α��ας των �ρηµατ
δ
τ�σε!ν της και τη δια-

��νεια. Eιδικτερα, 
ι �ρηµατ
δ
τικ�ς της απ
��σεις �ασ��
νται σε σα�� κριτ�-

ρια, τα 
π
�α α�
ρ
�ν κυρ�ως τη συµ�
λ� κ��ε �ρηµατ
δ
τικ�ς πρ�"ης στην

επ�τευ"η των στ�ων της �νωσης, την π
ιτητα και ευρωστ�α τ
υ εκ�στ
τε �ρη-

µατ
δ
τ
�µεν
υ επενδυτικ
� σ�εδ�
υ, και τ
 ιδια�τερ
 �ρηµατ
δ
τικ ενδια��-

ρ
ν π
υ παρ
υσι��ει η πρ
σ�υγ� στ
υς πρ
υς της ETEπ.

Στ
 πλα�σι
 αυτ, η ETEπ ε"ακ
λ
��ησε τ
 2002 να αναλαµ��νει πρωτ
�
υλ�ες

σ�µ�ωνα µε τ
υς κατευ�υντ�ρι
υς �"
νες π
υ ε��αν κα�
ριστε� απ τ
 Συµ�
�λι


των ∆ι
ικητ!ν της και τα διαδ
�ικ� Eυρωπαϊκ� Συµ�
�λια :

• συν��ιση της υπ
στ�ρι"ης στην 
ικ
ν
µικ� αν�πτυ"η και την �ντα"η των µελλ
-

ντικ!ν κρατ!ν µελ!ν (Eλσ�νκι, ∆εκ�µ�ρι
ς 1999, Bαρκελ!νη, M�ρτι
ς 2002, και

K
πεγ��γη, ∆εκ�µ�ρι
ς 2002).

• µακρ
πρ�εσµη αν�πτυ"η µ�ας καιν
τµ
υ ευρωπαϊκ�ς 
ικ
ν
µ�ας π
υ �α �ασ�-

�εται στη γν!ση (Λισσα�!να, M�ρτι
ς 2000, Στ
κ�λµη, M�ρτι
ς 2001, και

Σε��λλη, I
�νι
ς 2002).

• στ�ρι"η των επενδ�σεων στ
υς τ
µε�ς π
υ πρ
�γ
υν την 
ικ
ν
µικ� αν�πτυ"η

και την απασ�ληση (Γ�νδη, Oκτ!�ρι
ς 2001).

• ανα��ρµανση της �ρηµατ
δ
τικ�ς εταιρικ�ς σ��σης µε τις µεσ
γειακ�ς �!ρες

ετα�ρ
υς (Mη�ανισµς FEMIP) (Bαρκελ!νη, M�ρτι
ς 2002, και Σε��λλη, I
�νι
ς

2002.

• ��σπιση της ν�ας «Eπενδυτικ�ς ∆ιευκλυνσης» µε σκ
π τη διευκλυνση της

αν�πτυ"ης τ
υ ιδιωτικ
� τ
µ�α στις �!ρες AKE, σ�µ�ωνα µε τ
υς στ�
υς της

Συµ�ων�ας της K
τ
ν
�, η 
π
�α αναµ�νεται να τε�ε� σε ισ�� τ
 2003 (Laeken,

∆εκ�µ�ρι
ς 2001).

Oι στρατηγικ
� πρ
σανατ
λισµ
� της Tρ�πε�ας επικρ
τ��ηκαν απ τ
 Συµ�
�λι


των ∆ι
ικητ!ν της, τ
 
π
�
 απ
��σισε α�"ηση τ
υ κε�αλα�
υ απ 100 σε 150 δισε-

κατ
µµ�ρια ευρ!. H α�"ηση αυτ� �ρηµατ
δ
τε�ται µε �ρ�ση των απ
�εµατικ!ν της

Tρ�πε�ας και, συνεπ!ς, �ωρ�ς να �ρει��εται πρ
σ�υγ� σε δηµ
σι
ν
µικ
�ς πρ
υς

των κρατ!ν µελ!ν. Aπ την 1η Iαν
υαρ�
υ 2003, τ
 ρι
 π
υ ��τει τ
 καταστατικ

της Tρ�πε�ας για τις �
ρηγ�σεις της αυ"�νεται σε 375 δισεκατ
µµ�ρια ευρ!, π
σ

π
υ αναµ�νεται να καλ�ψει την α�"ηση της δραστηριτητας της Tρ�πε�ας απ 

ιδ�
υς πρ
υς της για τ
υλ��ιστ
ν µ�α πενταετ�α.

Πλα�σι
 δρ�σης και 
επισκπηση τ
υ 2002
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H δραστηρι�τητα σε αρι�µ��ς (1)

• Oι �ρηµατ�δ�τικ�ς συµ��σεις π
υ

υπ�γραψε η ETEπ τ
 2002 αν�λ�αν

συν
λικ� σε 39,6 δισεκατ�µµ�ρια,

�ναντι 36,8 δισεκατ
µµυρ�ων τ
 2001.

H α�"ηση αυτ� αντικατ
πτρ��ει

κυρ�ως τη ��ληση της Tρ�πε�ας να

υπ
στηρ�"ει τις υπ
ψ��ιες πρ
ς

�ντα"η �!ρες και τις π
λιτικ�ς παρ
-

��ς �
��ειας και συνεργασ�ας π
υ

ε�αρµ�ει η Eυρωπαϊκ� �νωση µε τρ�-

τες �!ρες. Oι �ρηµατ
δ
τ�σεις κατα-

νεµ��ηκαν ως ε"�ς:

- 33,4 δισεκατ
µµ�ρια στ
 εσωτερικ

της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης,

- 3,6 δισεκατ
µµ�ρια στα µελλ
ντικ�

κρ�τη µ�λη της Kεντρικ�ς και Aνα-

τ
λικ�ς Eυρ!πης, την K�πρ
 και τη

M�λτα,

- 1,6 δισεκατ
µµ�ρι
 στις µεσ
γειακ�ς

�!ρες ετα�ρ
υς,

- 425 εκατ
µµ�ρια στα Bαλκ�νια,

- 298 εκατ
µµ�ρια στις �!ρες της

A�ρικ�ς, της Kαραϊ�ικ�ς και τ
υ

Eιρηνικ
�, και στις υπερπντιες

�!ρες και εδ��η,

- 50 εκατ
µµ�ρια στη Nτια A�ρικ�,

- 174 εκατ
µµ�ρια στις �!ρες της

Aσ�ας και της Λατινικ�ς Aµερικ�ς.

• Oι εκταµιε�σεις δανε�ων αν�λ�αν 

σε 35,2 δισεκατ�µµ�ρια. T
 60% των

εκταµιε�σεων πραγµατ
π
ι��ηκε σε

ευρ!.

• Oι υπηρεσ�ες της ETEπ ε"�τασαν περ�-

π
υ 340 επενδυτικ� σ��δια και 
ι �ρη-
µατ�δ�τ�σεις π�υ εγκρ��ηκαν αν�ρ-

�
νται σε 52,8 δισεκατ�µµ�ρια.

• O δανεισµ�ς της Tρ�πε�ας αν�λ�ε σε

38 δισεκατ�µµ�ρια µετ� τις πρ�"εις

ανταλλαγ�ς και πραγµατ
π
ι��ηκε

µ�σω 219 εκδσεων 
µ
λ
γιακ!ν

δανε�ων σε 14 ν
µ�σµατα. Oι

αντλη��ντες πρ
ι µετ� τις πρ�"εις

ανταλλαγ�ς �ταν εκ�ρασµ�ν
ι κατ�

59% σε ευρ!, 21,7% σε δ
λ�ρια HΠA

και 16,4% σε λ�ρες στερλ�νες.

• Στις 31 ∆εκεµ�ρ�
υ 2002, τ
 υπλ
ιπ


�
ρηγη��ντων δανε�ων απ ιδ�
υς

πρ
υς και εγγυ�σεων ανερ�ταν σε

234 δισεκατ
µµ�ρια. T
 συν
λικ

υπλ
ιπ
 δανεισµ
� ανερ�ταν σε

181,2 δισεκατ
µµ�ρια και τ
 σ�ν
λ


ενεργητικ�� σε 220,7 δισεκατ�µµ�ρια.

• +σ
ν α�
ρ� τ
 Eυρωπαϊκ� Tαµε�� Eπεν-
δ�σεων (ETAE) (2), ε"ακ
λ
��ησε να

υπ
στηρ��ει τις δραστηριτητες 

των µικρ
µεσα�ων επι�ειρ�σεων απ
-

κτ!ντας συµµετ
��ς σε εταιρ�ες κε�α-
λα��υ επι�ειρηµατικ�ν συµµετ���ν
(συν
λικ� σ�εδν 470 εκατ�µµ�ρια) και

�
ρηγ!ντας εγγυ�σεις (περ�π
υ

1,23 δισεκατ�µµ�ρι�).

(1) +λα τα π
σ� π
υ περι��
νται στην παρ
�σα �κ�εση ε�ναι εκ�ρασµ�να σε ευρ!, εκτς ε�ν υπ�ρ�ει

αντ��ετη �νδει"η.

(2) Συµπληρωµατικ�ς πληρ
�
ρ�ες περι��
νται στην Eτ�σια �κ�εση τ
υ ETAE, π
υ δηµ
σιε�εται στ
ν

ιστ
�!ρ
 τ
υ Tαµε�
υ στ
 ∆ιαδ�κτυ
 (www.eif.org).

+λα τα στατιστικ� στ
ι�ε�α σ�ετικ� µε τη δραστηριτητα της Tρ�πε�ας κατ� τ
 �τ
ς 2002 και κατ� την

περ�
δ
 1998-2002, κα�!ς και 
 κατ�λ
γ
ς των επενδυτικ!ν σ�εδ�ων π
υ �ρηµατ
δ
τ��ηκαν απ τ
ν

+µιλ
 ETEπ κατ� τη δι�ρκεια τ
υ �τ
υς, περι��
νται στ
 CD π
υ εσωκλε�εται στ
 παρν �υλλ�δι
,

κα�!ς και στ
ν ιστ
�!ρ
 της ETEπ στ
 ∆ιαδ�κτυ
: www. eib.org, στ
 τµ�µα «Publications».

Eκταµιε�σεις, υπ�γρα�ε�σες

�ρηµατ�δ�τικ�ς συµ��σεις και

εγκρι�ε�σες �ρηµατ�δ�τ�σεις

απ� την ETEπ (1998 - 2002)

(δισεκατ. ευρ!)

Eκταµιε�σεις

Yπ
γρα��ς

Eγκρ�σεις
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T
 ετ�σι
 Eπι�ειρησιακ Πργραµµα της Tρ�πε�ας (EΠT), τ
 
π
�
 καταρτ�στηκε για πρ!τη

�
ρ� κατπιν πρωτ
�
υλ�ας τ
υ Συµ�
υλ�
υ των ∆ι
ικητ!ν τ
ν I
�νι
 τ
υ 1998, απ
τελε�

στρατηγικ �γγρα�
, π
υ εγκρ�νεται απ τ
 ∆ι
ικητικ Συµ�
�λι
, µε σκ
π τ
ν κα�
ρισµ

της γενικ�ς µεσ
πρ�εσµης (3 �τη) π
λιτικ�ς της Tρ�πε�ας και των επι�ειρησιακ!ν πρ
τε-

ραι
τ�των της, µε ��ση τ
υς στ�
υς π
υ 
ρ��ει τ
 Συµ�
�λι
 των ∆ι
ικητ!ν της.

Bασικ�ς σηµασ�ας για τις εργασ�ες των υπηρεσι!ν της Tρ�πε�ας, τ
 Eπι�ειρησιακ Πρ-

γραµµα καλ�πτει περ�
δ
 τρι!ν ετ!ν, αλλ� 
ι στρατηγικ�ς κατευ��νσεις µπ
ρ
�ν να ανα-

πρ
σαρµ�
νται κατ� τη δι�ρκεια αυτ�ς της περιδ
υ, !στε να λαµ��ν
νται υπψη 
ι ν�ες

εντ
λ�ς π
υ ανατ��ενται στην Tρ�πε�α και 
ι µετα�
λ�ς τ
υ 
ικ
ν
µικ
� περι��λλ
ντ
ς.

T
 Eπι�ειρησιακ Πργραµµα 2002-2004 απ
τ�λεσε τη ��ση για την �κ�εση π
υ υπ��αλε τ


∆ι
ικητικ Συµ�
�λι
 στ
 Συµ�
�λι
 των ∆ι
ικητ!ν, σ�ετικ� µε την πρσ�ατη πρ
δ
 των

δραστηρι
τ�των της Tρ�πε�ας και την πι�αν� µελλ
ντικ� ε"�λι"� τ
υς, στ
 πλα�σι
 της

πρ
ετ
ιµασ�ας για την απ�αση α�"ησης τ
υ κε�αλα�
υ της ETEπ απ 1ης Iαν
υαρ�
υ 2003.

T
 Eπι�ειρησιακ Πργραµµα 2003-2005, τ
 
π
�
 εγκρ��ηκε απ τ
 ∆ι
ικητικ Συµ�
�-

λι
 τ
 ∆εκ�µ�ρι
 2002, ε�ναι τ
 πρ!τ
 π
υ �ασ��εται στ
 στρατηγικ πλα�σι
 π
υ

κα�ρισε τ
 Συµ�
�λι
 των ∆ι
ικητ!ν τ
ν I
�νι
 2002. Στ
 πλα�σι
 τ
υ πρ
γρ�µµατ
ς

αυτ
�, η Tρ�πε�α ε"ακ
λ
υ�ε� να δ�νει πρ
τεραιτητα στις �ρηµατ�δ�τ�σεις π
υ αντα-

π
κρ�ν
νται στ
υς ακλ
υ�
υς στ�
υς:

• περι�ερειακ� αν�πτυ"η και 
ικ
ν
µικ� και κ
ινωνικ� συν
�� στην EE (κ�ρια πρ
τεραι-

τητα της Tρ�πε�ας).

• ε�αρµ
γ� της Πρωτ
�
υλ�ας «Kαιν
τ
µ�α 2000» (i2i).

• πρ
στασ�α και ανα���µιση τ
υ περι��λλ
ντ
ς.

• πρ
ετ
ιµασ�α των �ωρ!ν π
υ ε�ναι υπ
ψ��ιες πρ
ς �ντα"η.

• υπ
στ�ρι"η των π
λιτικ!ν παρ
��ς αναπτυ"ιακ�ς �
��ειας και συνεργασ�ας π
υ

ε�αρµ�ει η EE µε �!ρες ετα�ρ
υς της.

Παρ�λληλα µε αυτ�ς τις κ�ριες πρ
τεραιτητες, τ
 Eπι�ειρησιακ Πργραµµα πρ
�λ�πει

σα�!ς τη συν��ιση της υπ
στ�ρι"ης τ
υ Oµ�λ
υ πρ
ς τις µικρ
µεσα�ες επι�ειρ�σεις, τα

διευρωπαϊκ� δ�κτυα και �λλα �ργα υπ
δ
µ�ς, και τις επενδ�σεις στ
υς τ
µε�ς παιδε�ας και

της υγε�ας.

Στ
 πλα�σι
 της �ρηµατ
δ
τικ�ς της δραστηριτητας η Tρ�πε�α ε"ακ
λ
υ�ε� επ�σης να

ανταπ
κρ�νεται σε απρ�λεπτα γεγ
ντα, πως π.�. τις πληµµ�ρες π
υ �πλη"αν τµ�µατα

της κεντρικ�ς Eυρ!πης και τη ντια Γαλλ�α στα µ�σα τ
υ 2002 και τη ρ�πανση των ακτ!ν

στη �
ρει
δυτικ� Iσπαν�α.

T
 Eυρωπαϊκ� Tαµε�� Eπενδ�σεων (ETAE) �α ε"ακ
λ
υ��σει να συγκεντρ!νει τη δραστη-

ριτητ� τ
υ στην υπ
στ�ρι"η των µικρ
µεσα�ων επι�ειρ�σεων µ�σω της παρ
��ς επι�ει-

ρηµατικ!ν κε�αλα�ων και εγγυ�σεων διαµ�σ
υ ε"ειδικευµ�νων ενδι�µεσων �ρηµατ
δ
τι-

κ!ν �
ρ�ων. Eπιπλ�
ν, τ
 ETAE σκ
πε�ει να αναπτ�"ει ν�α �ρηµατ
δ
τικ� µ�σα και να

διευρ�νει τις δραστηριτητες π
υ αναπτ�σσει ��σει εντ
λ!ν, !στε να παρ�σ�ει ακµα

µεγαλ�τερη υπ
στ�ρι"η στις MME.

Eπι�ειρησιακ 
Πργραµµα 2003-2005
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Παρ�λληλα µε την �γκριση τ
υ Eπι�ειρησιακ
� Πρ
γρ�µµατ
ς 2003-2005, τ
 ∆ι
ικητικ

Συµ�
�λι
 εν�κρινε µ�α συν�λικ� ε��υσι�δ�τηση δανεισµ�� για τ
 2003, µ��ρι π
σ
�

42 δισεκατ
µµυρ�ων, π
υ ε�ναι τ
 π
σ τ
 
π
�
 απαιτε�ται, µε συνετ�ς εκτιµ�σεις, για την

κ�λυψη των αν!τατων πρ
�λεπµενων δανει
ληπτικ!ν αναγκ!ν. E�ν �ρειαστε�, ε�ναι

δυνατν να �ητη�ε� αναπρ
σαρµ
γ� τ
υ π
σ
� αυτ
�.

X�ρτης Στρατηγικ�ς και Balanced Scorecard

T
 σ�στηµα Strategy Map και Balanced Scorecard π
υ υι
��τησε η Tρ�πε�α τ
 2001, εν�-

σ�υσε τη συν
λικ� λειτ
υργ�α πρ
γραµµατισµ
� της. T
 2002, 
ι κατευ�υντ�ρι
ι �"
νες

πρ
γραµµατισµ
� και 
 πρ
ϋπ
λ
γισµς της Tρ�πε�ας για τ
 2003 πρ
ετ
ιµ�στηκαν µα��,

σε ενια�α διαδικασ�α, γεγ
νς π
υ επ�τρεψε να εντ
πιστ
�ν απ νωρ�ς 
ι ν�
ι τ
µε�ς πρ
-

τεραιτητας, στ
υς 
π
�
υς πρ�πει να διατε�
�ν επιπρσ�ετ
ι πρ
ι τ
 ερ�µεν
 �τ
ς,

κα�!ς και 
ι υ�ιστ�µενες �ασικ�ς δραστηριτητες π
υ ��
υν επ�σης αν�γκη απ συµπλη-

ρωµατικ
�ς πρ
υς. Mε τ
ν τρπ
 αυτ εντ
π�στηκαν 
ι ακλ
υ�ες κ�ριες πρ
τεραιτητες :

• πρ
ετ
ιµασ�α για την �ντα"η ν�ων �ωρ!ν/διε�ρυνση της EE.

• ε�αρµ
γ� τ
υ µη�ανισµ
� FEMIP για τη Mεσγει
.

• ε�αρµ
γ� της Eπενδυτικ�ς ∆ιευκλυνσης για τις �!ρες AKE και τις YXE.

T� ∆ι�ικητικ
 Συµ��λι� της ETEπ
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H δραστηρι�τητα τ	υ Oµ�λ	υ κατ� τ	 2002



Aτ�µικ� δ�νεια 
ψ�υς

12,5 δισεκατ�µµυρ�ων για την περι�ερειακ�

αν�πτυ�η στην �νωση

Kατ� τη δι�ρκεια τ
υ 2002 η ETEπ 
ρ�γησε

ατ
µικ� δ�νεια συν
λικ
� �ψ
υς 12,5 δισε-

κατ
µµυρ�ων για επενδ�σεις π
υ συµ��λ-

λ
υν στην αν�πτυ�η περι
�ν, 
ι 
π
�ες

υστερ
�ν απ� 
ικ
ν
µικ� �π
ψη � αντιµε-

τωπ��
υν διαρ�ρωτικ� πρ
�λ�µατα (περι
-

�ς των Στ�ων 1 και 2). Eιδικ�τερα, 

στις περι
�ς τ
υ Στ�
υ 1 
ρηγ��ηκαν

ατ
µικ� δ�νεια συν
λικ
� �ψ
υς 6,5 δισεκα-

τ
µµυρ�ων. K�ρι
ι απ
δ�κτες �ταν τα ανατ
-

λικ� Länder της Γερµαν�ας (1,9 δισεκατ
µµ�-

ρι
), 
ι «�ρες της συν
�ς» (Iσπαν�α,

Π
ρτ
γαλ�α, Iρλανδ�α και Eλλ�δα - 5,6 δισε-

κατ
µµ�ρια) και τ
 ιταλικ� Mετ�
τ�ι�ρν


(392 εκατ
µµ�ρια).

Παρ�λληλα µε αυτ� την �µεση υπ
στ�ρι�η

της αν�πτυ�ης των λιγ�τερ
 πρ
ηγµ�νων


ικ
ν
µικ� περι
�ν, η Tρ�πε�α συµµετ�-

σε στη ρηµατ
δ�τηση 
ρισµ�νων �ργων,

π
υ συµ��λλ
υν εν µ�ρει � �µµεσα στην

αν�πτυ�η αυτ�ν των περι
�ν, αλλ� υπ�γ
-

νται σε �λλ
υς τ
µε�ς. Στα �ργα αυτ� περι-

λαµ��ν
νται, παραδε�γµατ
ς �ρη, η αγ
ρ�

τηλεπικ
ινωνιακ�ν δ
ρυ#�ρων στην Iσπα-

ν�α, 
ι 
π
�
ι καλ�πτ
υν τ
 σ�ν
λ
 της

�ρας, η ευρωπαϊκ� γραµµ� τρ�νων υψηλ�ς

τα�τητας LGV-Est στη Γαλλ�α, η 
π
�α ε�υ-

πηρετε� στ
 π�ρασµ� της την Kαµπαν�α και

τη Λ
ρ�νη, και 
 εκσυγρ
νισµ�ς σιδηρ
-

δρ
µικ
� υλικ
� στην Iταλ�α, τ
υ 
π
�
υ

περισσ�τερ
 απ� τ
 1/3 πρ

ρ��εται για τις

γραµµ�ς τ
υ Mετ�
τ�ι�ρν
.

∆ρ�ση σε π�λλ�
ς τ�µε�ς στις περι���ς τ�υ

Στ���υ 1

Oι µετα#
ρ�ς �ταν 
 κ�ρι
ς τ
µ�ας π
υ

υπ
στηρ��ηκε στις περι
�ς τ
υ Στ�
υ 1,

�π
υ απ
ρρ�#ησε περισσ�τερ
 απ� τ
 30%

των ρηµατ
δ
τ�σεων. Tα �ργα π
υ ρηµα-

τ
δ
τ��ηκαν συµ��λλ
υν στ
ν περι
ρισµ�

των πρ
�ληµ�των π
υ συνδ�
νται µε τη

γεωγρα#ικ� απ
µ�νωση, και στη �ελτ�ωση

των δικτ�ων ε�υπηρ�τησης, διευκ
λ�ν
ντας

�τσι την πρ
σ�γγιση των περι
�ν π
υ �ρ�-

σκ
νται στην περι#�ρεια � υστερ
�ν

διαρ�ρωτικ�.

H πρ
αγωγ� της 
ικ
ν
µικ�ς και κ
ινωνικ�ς συν
�ς της &νωσης ε�ναι η πρωταρικ� απ
-

στ
λ� π
υ ανατ��ηκε στην Tρ�πε�α, αρικ� απ� τη Συν��κη της P�µης και στη συν�εια

απ� τη Συν��κη τ
υ 'µστερνταµ (I
�νι
ς 1997) και απ
τελε� τ
ν κυρι�τερ
 στ�
 πρ
τεραι-

�τητας τ
υ Eπιειρησιακ
� Πρ
γρ�µµατ
ς της ETEπ.

H Tρ�πε�α συνεργ��εται στεν� µε την Eπιτρ
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
τελεσµα-

τικ�τητα των µ�σων παρ�µ�ασης των δ�
 
ργ�νων. Στ
 πλα�σι
 αυτ� α���ει να υπ
γραµµι-

στ
�ν 
ι συγρηµατ
δ
τ�σεις, απ� την Tρ�πε�α και την Eπιτρ
π�, περι#ερειακ�ν επιειρη-

σιακ�ν πρ
γραµµ�των π
υ υπ�γ
νται στα κ
ιν
τικ� πλα�σια στ�ρι�ης 2000-2006. T
 2002

τ�τ
ι
υ ε�δ
υς παρεµ��σεις �γιναν στην Iταλ�α (Π
�λια και Aιµιλ�α-Pωµαν�α) και στην Iσπα-

ν�α (Aνδαλ
υσ�α, Kαντ��ρια, Aστ
�ρια).

Πρ
σανατ
λ��
ντας 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 Tρ�πε�α ε�ακ
λ
��ησε τα τελευτα�α ρ�νια να δια��τει σηµα-

ντικ� µ�ρ
ς των 
ρηγ�σε�ν της για την πρ
��ηση της αν�πτυ�ης των λιγ�τερ
 ευν
ηµ�-

νων περι
�ν, συµ#ιλι�ν
ντας µε επιτυ�α τη δρ�ση αυτ� µε τ
 γενικ� της στ�
 για

συγκρ�τηση τ
υ ρυ�µ
� α��ησης των δανει
δ
τικ�ν της δραστηρι
τ�των στ
 εσωτερικ�

της &νωσης.

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

Περι�ερειακ� αν�πτυ�η στην �νωση

Aτ�µικ� δ�νεια

1998-2002: 66 δισεκατ�µµ
ρια

Στ�
ς 1

Στ�
ς 2

Π
λυπερι#ερειακ� δ�νεια

2002

2001

2000

1999

1998

5 10 15
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Περισσ�τερ
 απ� τ
 18% των ρηµατ
δ
τ�σεων

α#
ρ
�σε αστικ� �ργα υπ
δ
µ�ς, εν� τα δ�νεια

στ
υς τ
µε�ς της �ι
µηαν�ας και των υπηρε-

σι�ν αντιπρ
σ�πευαν τ
 15%.

T�λ
ς, σεδ�ν τ
 7% των ρηµατ
δ
τ�σεων

κατευ��ν�ηκε στ
υς τ
µε�ς της παιδε�ας και

της υγε�ας, αντικατ
πτρ��
ντας τη ��ληση της

Tρ�πε�ας να αναπτ��ει, στις υστερ
�σες αυτ�ς

περι
�ς, υπηρεσ�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 πρ
αγ�γει �τσι την �ση πρ�-

σ�αση των κατ
�κων της &νωσης στις πλ�
ν

πρ
ηγµ�νες παιδαγωγικ�ς τενικ�ς και

συν��κες υγει
ν
µικ�ς περ��αλψης.

O αντ�κτυπ�ς των συν�λικ!ν δανε�ων

H ETEπ, µ�σω των συν
λικ�ν δανε�ων, δηλαδ�

γραµµ�ν πιστ�σεων π
υ αν
�γει σε τρ�πε�ες και

�λλα πιστωτικ� ιδρ�µατα, υπ
στηρ��ει τις µικρ
-

µεσα�ες επιειρ�σεις, τα µικρ� �ργα υπ
δ
µ�ς

τ
πικ�ς κλ�µακας και τις περι�αλλ
ντικ�ς επεν-

δ�σεις µικρ
� µεγ��
υς. T
 γεγ
ν�ς �τι τα

συν
λικ� δ�νεια ε�υπηρετ
�ν π
λλαπλ
�ς στ�-


υς, δεν πρ�πει να απ
κρ��ει τη συµ�
λ� τ
υς

στ
 στ�
 της περι#ερειακ�ς αν�πτυ�ης. T


2002, εκτιµ�ται �τι 
ι πιστ�σεις π
υ


ρηγ��ηκαν απ� συν
λικ� δ�νεια στις λιγ�-

τερ
 ευν
ηµ�νες περι
�ς της &νωσης

αν�λ�αν σε περ�π
υ 7,3 δισεκατ
µµ�ρια, εκ

των 
π
�ων τ
 �µισυ α#
ρ
�σε περι
�ς τ
υ

Στ�
υ 1.

Στ
 πλα�σι
 αυτ�, η ETEπ ε�ακ
λ
��ησε να

ε#αρµ��ει π
λιτικ� δια#
ρ
π
�ησης των τραπε-

�ικ�ν ιδρυµ�των π
υ ενεργ
�ν ως ενδι�µεσ
ι

#
ρε�ς, επιλ�γ
ντας ετα�ρ
υς µε ισυρ� παρ
υ-

σ�α σε περι#ερειακ� επ�πεδ
, κυρ�ως στην Iτα-

λ�α, τ
 Hνωµ�ν
 Bασ�λει
, την Aυστρ�α και την

ανατ
λικ� Γερµαν�α.

Eνσωµ�τωση των υπ�ψ��ιων �ωρ!ν στην EE

H ETEπ, επι�υµ�ντας να συµ��λει �δη απ� τ�ρα

στην �ρση των περι#ερειακ�ν ανισ
τ�των

µετα�� των υπ
ψ�#ιων πρ
ς �ντα�η ωρ�ν και

της Eυρωπαϊκ�ς &νωσης, α��ησε σηµαντικ� τις

ρηµατ
δ
τ�σεις της στις �ρες π
υ πρ�κειται

να εντα�
�ν στην &νωση, ε#αρµ��
ντας σε

αυτ�ς τα �δια κριτ�ρια, µε εκε�να π
υ ε#αρµ��ει

στ
 εσωτερικ� της &νωσης, για την επιλ
γ� των

επενδυτικ�ν σεδ�ων σ�µ#ωνα µε τ
υς στ�
υς

της. T
 2002, η Tρ�πε�α 
ρ�γησε στις εν λ�γω

�ρες ατ
µικ� δ�νεια συν
λικ
� �ψ
υς

3,1 δισεκατ
µµυρ�ων, εκ των 
π
�ων τ
 28,7%

κατευ��ν�ηκε στην Π
λων�α, τ
 27,3% στην

Tσεικ� ∆ηµ
κρατ�α, τ
 12,6% στην Oυγγαρ�α

και τ
 11,3% στη P
υµαν�α.

Oι κ�ρι
ι τ
µε�ς π
υ ενισ��ηκαν �ταν 
ι µετα-

#
ρ�ς (53%), τα αστικ� και τα σ�ν�ετα �ργα

υπ
δ
µ�ς (21%) και 
 ενεργειακ�ς τ
µ�ας (9%),

εν� σηµαντικ� α��ηση σηµει�ν
υν 
ι ρηµατ
-

δ
τ�σεις στ
υς τ
µε�ς της παιδε�ας και της

υγε�ας (230 εκατ
µµ�ρια, �ναντι 75 εκατ
µµυ-

ρ�ων τ
 2001).

Eπιπλ�
ν, περ�π
υ 500 εκατ
µµ�ρια


ρηγ��ηκαν υπ� µ
ρ#� συν
λικ�ν δανε�ων για

τη ρηµατ
δ�τηση µικρ
µεσα�ων επιειρ�σεων

και µικρ�ν �ργων υπ
δ
µ�ς τ
πικ�ς κλ�µακας.

Περι�ερειακ� αν�πτυ�η στην �νωση

Kαταν�µ� των ατ�µικ!ν δανε�ων

κατ� τ�µ�α (2002)

(σε εκατ
µ. ευρ�)

Σ�ν
λ


Π
σ� %

Eν�ργεια

Eπικ
ινων�ες

∆ιαε�ριση υδ�των και δι�#
ρα

Π
λε
δ
µικ� �ργα

Bι
µηαν�α, γεωργ�α

Παιδε�α, υγε�α

Λ
ιπ�ς υπηρεσ�ες

Σ
ν�λ� ατ�µικ!ν δανε�ων

Συν
λικ� δ�νεια

2 086 17

4 281 34

1 071 9

2 221 18

1 216 10

873 7

705 6

12 452 100

7 300
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Xρηµατ
δ�τηση επενδ�σεων και δηµι
υργ�α απασ�λησης 

�ργα υπ�δ�µ�ς

• Aπασ��ληση κατ� την περ��δ� κατασκευ�ς: Tα �ργα υπ
δ
µ�ς και 
ι �λλες επενδ�σεις παγ�
υ κε#αλα�
υ δηµι
υργ
�ν α��ηση

της ��τησης για εργατικ� δυναµικ� κατ� την περ�
δ
 κατασκευ�ς τ
υς. Mε ��ση µ
ντ�λα εισρ
�ν-εκρ
�ν υπ
λ
γ��εται �τι

κ��ε δισεκατ
µµ�ρι
 ευρ� π
υ δαπαν�ται για κατασκευ�ς και ε�
πλισµ�, �ει �µεσ
 αντ�κτυπ
 στην απασ�ληση, της τ��ης των

20 000 αν�ρωπ
ετ�ν, απλ�ς και µ�ν
 µ�σω της α��ησης της ��τησης για εργατικ� δυναµικ�. Σε αυτ� τη ��ση, 
ι ετ�σιες 
ρηγ�-

σεις της Tρ�πε�ας για �ργα υπ
δ
µ�ς - 
ι 
π
�ες αν�λ�αν κατ� µ�σ
ν �ρ
 σε 19 δισεκατ
µµ�ρια ευρ� τα τελευτα�α π�ντε �τη -

συµ��λλ
υν στη δηµι
υργ�α περ�π
υ 380 000 "�σεων απασ��λησης ετησ�ως κατ� τη ��ση κατασκευ�ς. O αντ�κτυπ
ς µπ
ρε� να

ε�ναι ακ�µη µεγαλ�τερ
ς, ε�ν λη#�ε� υπ�ψη τ
 γεγ
ν�ς �τι τα �ργα π
υ υπ
στηρ��ει η ETEπ ρηµατ
δ
τ
�νται και απ� �λλες

πηγ�ς και �τι η δηµι
υργ�α ��σεων απασ�λησης απ� επενδ�σεις τε�νει να ε�ναι σηµαντικ�τερη στις λιγ�τερ
 ανεπτυγµ�νες

περι
�ς, στις 
π
�ες η ETEπ εστι��ει τις πρ
σπ��ει�ς της.

• Aπασ��ληση κατ� τη ��ση λειτ�υργ�ας: Eκτ�ς απ� την α��ηση της ��τησης για απασ�ληση, π
υ δηµι
υργ
�ν 
ι επενδ�σεις, η

πι
 µακρ
πρ��εσµη σ�ση µετα�� των δ�
 ε�αρτ�ται απ� τ
ν κε#αλαι
υικ� ε�
πλισµ� και τ
 λ�γ
 κε#αλα�
υ πρ
ς απασ�-

ληση. E�ν η α��ηση των επενδ�σεων συνεπ�γεται την α��ηση τ
υ κε#αλαι
υικ
� ε�
πλισµ
�, πρ�πει επ�σης να συνεπ�γεται

µ�νιµη α��ηση της απασ�λησης. Kατ� µ�α γενικ� εκτ�µηση, κ��ε επ�νδυση 1 δισεκατ
µµυρ�
υ ευρ� σε κε#αλαι
υικ� ε�
πλι-

σµ� δηµι
υργε� περ�π
υ 8 000 �ως 10 000 ��σεις απασ�λησης. Eπειδ�, �µως, η 
ικ
ν
µ�α �ασ��εται �λ
 και περισσ�τερ
 στην

�νταση κε#αλα�
υ, η απασ�ληση π
υ αντιστ
ιε� στ
 επιπλ�
ν κε#�λαι
 ε�ναι �σως αµηλ�τερη απ� τ
 µ�γε�
ς αυτ�. Ωστ�σ
,

µ�α πρ�σ�ετη �ετικ� επ�δραση στην απασ�ληση µπ
ρε� να πρ
�λ�ει απ� τ
 γεγ
ν�ς �τι τα δηµ�σια �ργα υπ
δ
µ�ς �
υν π
λ-

λαπλασιαστικ� απ
τελ�σµατα µ�σω τ
υ αντ�κτυπ
� τ
υς στις ιδιωτικ�ς επενδ�σεις.

Eπενδ
σεις µικρ�µεσα�ων επι�ειρ�σεων

Oι µικρ
µεσα�ες επιειρ�σεις (MME) ε�ναι αυτ�ς π
υ δηµι
υργ
�ν τις περισσ�τερες ν�ες ��σεις απασ�λησης στην Eυρωπαϊκ�

&νωση. Ωστ�σ
, 
ρισµ�να εµπειρικ� στ
ιε�α δε�ν
υν �τι η αν�πτυ�η των MME περι
ρ��εται για ρηµατ
δ
τικ
�ς λ�γ
υς. H επ�µ-

�αση τ
υ ∆ηµ
σ�
υ απ
σκ
πε� στην �ρση αυτ�ν των περι
ρισµ�ν. H ETEπ συµ��λλει στη ρηµατ
δ�τηση των MME µε δ�
 δια#
-

ρετικ
�ς τρ�π
υς:

O πρ�τ
ς συν�σταται στην παρ
� ρηµατ
δ
τ�σεων µ�σω συν
λικ�ν δανε�ων µε τη µεσ
λ��ηση ενδι�µεσων ρηµατ
πιστωτικ�ν

#
ρ�ων. T
 2002 η ETEπ 
ρ�γησε περισσ�τερα απ� 6,2 δισεκατ
µµ�ρια ευρ� υπ� µ
ρ#� συν
λικ�ν δανε�ων για τη ρηµατ
δ�τηση

MME. Mε ��ση την παραδ
� �τι 
 λ�γ
ς απασ�λησης πρ
ς κε#αλαι
υικ� ε�
πλισµ� στ
 µεταπ
ιητικ� τ
µ�α ε�ναι της τ��ης των

8 000 ��σεων απασ�λησης αν� επενδυ�µεν
 δισεκατ
µµ�ρι
 ευρ�, και �τι 
ι ρηµατ
δ
τ�σεις µ�σω συν
λικ�ν δανε�ων αντιστ
ι-


�ν, κατ� µ�σ
ν �ρ
, στ
 45-50% των ε�ωτερικ�ν ρηµατ
δ
τ�σεων των επενδ�σεων MME, συν�γεται �τι 
ι συν
λικ�ς επενδ�-

σεις MME π
υ συγρηµατ
δ
τ��ηκαν απ� συν
λικ� δ�νεια της ETEπ τ
 2002, συν��αλαν στη στα"ερ�π��ηση � δηµι�υργ�α µετα�


95 000 και 100 000 µ�νιµων "�σεων απασ��λησης.

T
 δε�τερ
 µ�σ
 µε τ
 
π
�
 
 ,µιλ
ς ETEπ υπ
στηρ��ει τις MME, ε�ναι η παρ
� ιδ�ων κε#αλα�ων και εγγυ�σεων. T
 �ργ
 αυτ�

επιτελε� τ
 Eυρωπαϊκ� Tαµε�
 Eπενδ�σεων (ETAE). Στ
 τ�λ
ς της ρ�σης 2002, τ
 ETAE ε�ε σωρευµ�νες επενδ�σεις �ψ
υς

2,5 δισεκατ
µµυρ�ων σε 184 εταιρε�ες κε#αλα�
υ επιειρηµατικ�ν συµµετ
�ν, συµ��λλ
ντας �τσι στην ε�ασ#�λιση ιδ�ων κε#α-

λα�ων συν
λικ
� �ψ
υς περ�π
υ 10 δισεκατ
µµυρ�ων για MME στην Eυρ�πη. Eπιπλ�
ν, �λλα 4,5 δισεκατ
µµ�ρια ευρ� διατ��ηκαν

για εγγυ�σεις αρτ
#υλακ�ων δανε�ων τραπε��ν πρ
ς MME, συµ��λλ
ντας στην εν�συση περ�π
υ 200 000 MME. Aυτ� η συµµετ
�

στ
υς κινδ�ν
υς επιτρ�πει την υπερπ�δηση των περι
ρισµ�ν π
υ ��τ
υν 
ι τρ�πε�ες στις πιστ�σεις και κα�ιστ� δυνατ� τη 
ρ�-

γηση ρηµατ
δ
τ�σεων σε καιν
τ�µ
υς επιειρ�σεις. Ωστ�σ
, 
 αντ�κτυπ
ς αυτ�ν των δραστηρι
τ�των µε επιειρηµατικ� κε#�-

λαια και εγγυ�σεις στην απασ�ληση δεν ε�ναι δυνατ�ν να εκτιµη�ε� 
ρ�� παρ� µ�ν
 α#
� α�ι
λ
γη�ε� η π
ρε�α τ
υ συν�λ
υ των

επενδ�σεων π
υ �
υν πραγµατ
π
ιη�ε�.
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O ,µιλ
ς ETEπ ��σπισε την «Πρωτ
�
υλ�α Kαιν
τ
µ�α 2000» (Innovation 2000 Initiative - «i2i») για να

στηρ��ει τη «Στρατηγικ� της Λισσα��νας», την 
π
�α κα��ρισε τ
 Eυρωπαϊκ� Συµ�
�λι
 τ
 M�ρτι


2000 µε στ�
 την πρ
αγωγ� µιας «ευρωπαϊκ�ς 
ικ
ν
µ�ας �ασι��µενης στη γν�ση και την καιν
τ
-

µ�α».

H πρωτ
�
υλ�α «i2i» α#
ρ� π�ντε 
ικ
ν
µικ
�ς τ
µε�ς και τα µ�σα π
υ κινητ
π
ιε� ε�ναι:

• µακρ
πρ��εσµα � µεσ
πρ��εσµα δ�νεια της ETEπ (ενδε
µ�νως δ�νεια µε καταµερισµ� κινδ�-

νων � διαρ�ρωµ�να δ�νεια), και

• συµµετ
�ς τ
υ Eυρωπαϊκ
� Tαµε�
υ Eπενδ�σεων σε εταιρε�ες επενδ�σεων, π
υ παρ�
υν σε

µικρ
µεσα�ες επιειρ�σεις �δια κε#�λαια υπ� µ
ρ#� επιειρηµατικ�ν κε#αλα�ων.

�ρευνα και αν�πτυ�η

T
 2002, η ETEπ 
ρ�γησε 2,1 δισεκατ
µµ�ρια

για 15 σ�δια �ρευνας και αν�πτυ�ης σε 6 �ρες

της &νωσης και για �να πανευρωπαϊκ� �ργ


διε�ν
�ς συνεργασ�ας, π
υ πραγµατ
π
ιε�ται εν

µ�ρει στην Eλ�ετ�α: τ
ν επιταυντ� σωµατιδ�ων

τ
υ CERN, στη Γενε�η. Oι περισσ�τερες απ� τις

επενδ�σεις π
υ ρηµατ
δ
τ��ηκαν πραγµατ
-

π
ι
�νται απ� τ
ν ιδιωτικ� τ
µ�α και α#
ρ
�ν

τ
υς τ
µε�ς τ
υ ηλεκτρ
νικ
� υλικ
�, της

µεταλλ
υργ�ας, της 
πτικ�ς, της �ι
τεν
λ
-

γ�ας, της αερ
ναυπηγικ�ς και των τηλεπικ
ινω-

νι�ν. Mε τα δ�νεια αυτ�, 
ι ρηµατ
δ
τ�σεις

π
υ �ει 
ρηγ�σει η ETEπ για �ρευνα και αν�-

πτυ�η απ� τ
 2000, αν�ρ
νται συν
λικ� σε

3,9 δισεκατ
µµ�ρια ευρ�.

Παρ�λληλα, τ
 Eυρωπαϊκ� Tαµε�
 Eπενδ�σεων

ε�ακ
λ
υ�ε�, µε την επενδυτικ� π
λιτικ� τ
υ, να

δ�νει πρ
τεραι�τητα στη ρηµατ
δ�τηση εται-

ρει�ν παρ
�ς επιειρηµατικ�ν κε#αλα�ων π
υ

δρ
υν στα επ�µενα µετ� την �ρευνα και αν�-

πτυ�η στ�δια. Στ
 πλα�σι
 αυτ�, τ
 ETAE συν
-

µ
λ�γησε τ
 2002 µια πρ��η µε τ
 «Eυρωπαϊκ�

Eργαστ�ρι
 M
ριακ�ς Bι
λ
γ�ας», π
υ �ει την

�δρα τ
υ στη Xαϊδελ��ργη. Oι επενδ�σεις τ
υ

ETAE στ
υς τ
µε�ς των �ι
επιστηµ�ν ανταπ
-

κρ�ν
νται πλ�ρως στις επιδι��εις τ
υ Συµ�
υ-

λ�
υ «Aνταγωνισµ�ς», τ
 
π
�
, τ
 N
�µ�ρι


2002, υπ
γρ�µµισε την αν�γκη εν�συσης των

ρηµατ
δ
τ�σεων στ
ν τ
µ�α της �ι
τεν
λ
-

γ�ας στην Eυρ�πη.

T
 N
�µ�ρι
 2002, µε την ευκαιρ�α της �ναρ�ης

τ
υ 6
υ Πρ
γρ�µµατ
ς Πλαισ�
υ για την Aπασ�-

ληση, η ETEπ και η Eπιτρ
π� εν�συσαν τη

µετα�� τ
υς συνεργασ�α µε σκ
π� να

πρ
ω��σ
υν την α��ηση των επενδ�σεων σε

�ρευνα και αν�πτυ�η στην Eυρωπαϊκ� &νωση

�ως τ
 3% τ
υ κ
ιν
τικ
� AEΠ στ
ν 
ρ��
ντα

2010, σ�µ#ωνα µε τ
 στ�
 π
υ ��εσε τ
 Eυρω-

παϊκ� Συµ�
�λι
 της Bαρκελ�νης (M�ρτι
ς

2002).

Aν�πτυ�η των MME και επι�ειρηµατικ� πνε
µα

T
 Eυρωπαϊκ� Tαµε�
 Eπενδ�σεων (ETAE) επ�ν-

δυσε περισσ�τερα απ� 472 εκατ
µµ�ρια σε

36 εταιρε�ες κε#αλα�
υ επιειρηµατικ�ν συµµε-

τ
�ν (EKEΣ). Mε τις επενδ�σεις αυτ�ς, τ


συν
λικ� αρτ
#υλ�κι
 τ
υ Tαµε�
υ υπερ�α�νει

συν
λικ� τα 2,5 δισεκατ
µµ�ρια και περιλαµ��-

νει 184 EKEΣ. H δραστηρι�τητα αυτ� επ�τρεψε

την επ�νδυση κε#αλα�ων επιειρηµατικ�ν συµ-

µετ
�ν συν
λικ
� �ψ
υς σεδ�ν 10 δισεκα-

τ
µµυρ�ων, σε περισσ�τερες απ� 1 800 µικρ
µε-

σα�ες επιειρ�σεις.

H υπ
στ�ρι�η περι#ερειακ�ν EKEΣ και µ�ας

εταιρε�ας π
υ δραστηρι
π
ιε�ται σε π
λλ�ς απ�

τις �ρες π
υ ε�ναι υπ
ψ�#ιες πρ
ς �ντα�η

στην EE, ε�ακ
λ
��ησε να απ
ρρ
#� σηµαντικ�

µ�ρ
ς της δραστηρι�τητας τ
υ ETAE. Συν
λικ�,
τ
 Tαµε�
 επ�νδυσε στις υπ� �ντα�η �ρες

75 εκατ
µµ�ρια.

A���ει επ�σης να υπ
γραµµισ�ε� η απ�κτηση συµ-

µετ
�ν σε 8 πανευρωπαϊκ�ς EKEΣ π
υ δραστη-

ρι
π
ι
�νται σε περισσ�τερες της µιας �ρες

συµ��λλ
ντας στη δηµι
υργ�α µιας ευρωπαϊκ�ς

αγ
ρ�ς επιειρηµατικ�ν κε#αλα�ων.

Παρ� τη σα#�ς πτωτικ� π
ρε�α της αγ
ρ�ς, τ


ETAE επ�τυε να διατηρ�σει σε σηµαντικ� �ψ
ς

τις δραστηρι�τητες τ
υ στ
ν τ
µ�α των επιει-

ρηµατικ�ν κε#αλα�ων, 
ι 
π
�ες αντιπρ
σωπε�-


υν τ
 20% τ
υ συν�λ
υ τ
υ τ
µ�α στην

Eυρ�πη.

∆�κτυα τε�ν�λ�γ�ας των πληρ���ρι!ν και της

επικ�ινων�ας

T
 2002, η ETEπ 
ρ�γησε για τις τεν
λ
γ�ες

πληρ
#
ρι�ν και επικ
ινων�ας δ�νεια συν
λι-

«Πρωτ
�
υλ�α Kαιν
τ
µ�α 2000»
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Tα �ργα αυτ�, τα 
π
�α πραγµατ
π
ι
�νται

σε ��νες περι#ερειακ�ς αν�πτυ�ης, διευκ
-

λ�ν
υν την πρ�σ�αση των τ
πικ�ν

πλη�υσµ�ν στις πι
 πρ
ηγµ�νες εκπαιδευτι-

κ�ς πρακτικ�ς και µε��δ
υς υγει
ν
µικ�ς

περ��αλψης.

∆ι�δ�ση της καιν�τ�µ�ας : Πρωτ�#�υλ�α

«i2i» για τ�ν �πτικ�ακ�υστικ� τ�µ�α

T
 2002, η ETEπ 
ρ�γησε συν
λικ� 146 εκα-

τ
µµ�ρια για τ
 ν�
 τηλε
πτικ� κ�ντρ
 τ
υ

καναλι
� ARTE (παραγωγ�, ψη#ι
π
�ηση και

µετ�δ
ση) στ
 Στρασ�
�ργ
, για τη συµπα-

ραγωγ� τηλε
πτικ�ν πρ
γραµµ�των απ� τ


BBC-Worldwide κα��ς και για τη ρηµατ
δ�-

τηση της παραγωγ�ς ταινι�ν και της ανακα�-

νισης κινηµατ
γρα#ικ�ν αι�
υσ�ν απ� δ�


ενδι�µεσ
υς #
ρε�ς, ειδικευµ�ν
υς στ
ν


πτικ
ακ
υστικ� τ
µ�α, στην Iσπαν�α (ICF)
και στην Iταλ�α (BNL-Audiovisual). Mε τα

δ�νεια αυτ�, 
ι ρηµατ
δ
τ�σεις π
υ �ει

υπ
γρ�ψει η ETEπ στ
ν 
πτικ
ακ
υστικ�

τ
µ�α αν�λ�αν συν
λικ� σε 394 εκατ
µµ�-

ρια στις 31 ∆εκεµ�ρ�
υ 2002.

E��λλ
υ, τ
 Eυρωπαϊκ� Tαµε�
 Eπενδ�σεων

(ETAE) επ�νδυσε περ�π
υ 66 εκατ
µµ�ρια σε

4 πανευρωπαϊκ�ς εταιρε�ες κε#αλα�
υ επι-

ειρηµατικ�ν συµµετ
�ν (EKEΣ) στη Γαλλ�α

και την Iσπαν�α, 
ι 
π
�ες ειδικε�
νται στην
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Tεν
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#
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και επικ
ινων�ας

Παιδε�α
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Oπτικ
ακ
υστικ�ς τ
µ�ας

Συν
λικ� δ�νεια

X�ρηγ�σεις της ETEπ στ� πλα�σι� της πρωτ�#�υλ�ας

«i2i» (2000-2002)

κ
� �ψ
υς 366 εκατ
µµυρ�ων στ
 B�λγι
,
την Iσπαν�α, την Eλλ�δα και τη Σλ
�εν�α. Tα

επενδυτικ� σ�δια π
υ ρηµατ
δ
τ��ηκαν

α#
ρ
�σαν ειδικ�τερα τη µετα���αση δεδ
-

µ�νων µ�σω 
πτικ�ν ιν�ν (B�λγι
, Iσπαν�α),
την κινητ� τηλε#ων�α σε υστερ
�σες περι
-

�ς (Eλλ�δα, Σλ
�εν�α) και �να ισπανικ�

δ
ρυ#�ρ
.

Eµπλ�υτισµ�ς τ�υ αν"ρ!πιν�υ κε�αλα��υ

T
 2002, η ETEπ 
ρ�γησε 987 εκατ
µµ�ρια

για τη ρηµατ
δ�τηση 11 επενδυτικ�ν σε-

δ�ων στ
ν τ
µ�α της παιδε�ας και 2 σεδ�ων

στ
ν τ
µ�α της υγε�ας στην ανατ
λικ� Γερ-

µαν�α, την Aυστρ�α, την Iσπαν�α, τη Φινλαν-

δ�α και 4 υπ
ψ�#ιες πρ
ς �ντα�η �ρες

(Oυγγαρ�α, Tσεικ� ∆ηµ
κρατ�α, K�πρ
 και

T
υρκ�α). Oι ρηµατ
δ
τ�σεις α#
ρ
�σαν

�ργα υπ
δ
µ�ς για την αν�τερη και τρι-

τ
���µια εκπα�δευση και �να πρ�-

γραµµα εκσυγρ
νισµ
� και τεν
-

λ
γικ
� ε�
πλισµ
� των

ν
σ
κ
µε�ων της Στ�ριας και

της 'νω Aυστρ�ας.
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Πρωτ
�
υλ�α Kαιν
τ
µ�α 2000 («i2i»): Oρ��
ντας 2010

Στ
 τ�λ
ς τ
υ 2002, 
 ,µιλ
ς ETEπ ε�ε 
υσιαστικ� επιτ�ει τ
υς στ�
υς π
υ τ
υ ε�ε ��σει τ


Eυρωπαϊκ� Συµ�
�λι
 της Λισσα��νας: µ�σα σε 2,5 �τη 
 ,µιλ
ς εν�κρινε περ�π
υ 300 ρηµατ
δ
-

τ�σεις, των 
π
�ων τ
 συν
λικ� �ψ
ς πρ
σεγγ��ει τα 17 δισεκατ
µµ�ρια (14,4 δισεκατ
µµ�ρια για

την ETEπ + 2,5 δισεκατ
µµ�ρια για τ
 ETAE) και 
ι 
π
�ες α#
ρ
�ν �λες τις �ρες µ�λη της Eυρω-

παϊκ�ς &νωσης και δ�κα υπ
ψ�#ιες πρ
ς �ντα�η �ρες. Oι δανει
δ
τικ�ς συµ��σεις π
υ �
υν

υπ
γρα#ε� αν�ρ
νται συν
λικ� σε 10,8 δισεκατ
µµ�ρια (εκ των 
π
�ων περισσ�τερα απ� 3,6 δισε-

κατ
µµ�ρια υπεγρ�#ησαν τ
 2002) και 
ι συµµετ
�ς π
υ �ει απ
κτ�σει τ
 ETAE υπερ�α�ν
υν τα

2,5 δισεκατ
µµ�ρια (εκ των 
π
�ων τα 471,5 εκατ
µµ�ρια τ
 2002).

Aν και στα µ�σα τ
υ 2003 λ�γει η τριετ�ς περ�
δ
ς ισ�
ς τ
υ πρ
γρ�µµατ
ς, �πως ε�ε κα�
ριστε�

αρικ� απ� τ
 ∆ι
ικητικ� Συµ�
�λι
 της Tρ�πε�ας, 
 στ�
ς π
υ ε�ε τε�ε� απ� τη «Στρατηγικ� της

Λισσα��νας» �ι παραµ�νει επ�καιρ
ς, αλλ� επανα�ε�αι��ηκε απ� τα Eυρωπαϊκ� Συµ�
�λια της

Στ
κ�λµης (M�ρτι
ς 2001) και της Bαρκελ�νης (M�ρτι
ς 2002). Ως εκ τ�
τ�υ, η �ρηµατ�δ�τηση

της καιν�τ�µ�ας "α παραµε�νει #ασικ� πρ�τεραι�τητα της Tρ�πε%ας µ��ρι τ�ν �ρ�%�ντα 2010.

Tα απ
τελ�σµατα της δραστηρι�τητας στ
 πλα�σι
 της πρωτ
�
υλ�ας «i2i» απ
δεικν�
υν �τι η ETEπ

επ�τυε να ανταπ
κρι�ε� σε µ�α πραγµατικ� 
ικ
ν
µικ� ��τηση πρ
σ#�ρ
ντας ευρ� #�σµα ρηµα-

τ
δ
τικ�ν πρ
ϊ�ντων. Στ
 πλα�σι
 αυτ�, 
 ,µιλ
ς �δωσε πρ
τεραι�τητα σε επενδ�σεις π
υ επιτρ�-

π
υν τη µετα#
ρ� τεν
γνωσ�ας στις λιγ�τερ
 ανεπτυγµ�νες περι
�ς και απ
δεικν�
υν την πρ
-

στι��µενη α��α της δρ�σης τ
υ:

• Περι�ερειακ� αν�πτυ�η: 66% των ρηµατ
δ
τ�σεων α#
ρ
�ν επενδ�σεις π
υ ευν

�ν την πρ�-

σ�αση των λιγ�τερ
 ανεπτυγµ�νων περι
�ν στις πρ
ηγµ�νες τεν
λ
γ�ες. Πρ�κειται κυρ�ως

για επενδ�σεις στ
υς τ
µε�ς της παιδε�ας, της υγε�ας και των τεν
λ
γικ�ν δικτ�ων.

• Kαιν�τ�µ� περιε��µεν� : απ� τ
 2000, τ
 καιν
τ�µ
 περιε�µεν
 των ρηµατ
δ
τ
�µενων

επενδ�σεων αυ���ηκε σηµαντικ�. T
 59% των δανε�ων π
υ 
ρηγ��ηκαν τ
 2002, α#
ρ
�σαν

επενδ�σεις σε �ρευνα και αν�πτυ�η, κυρ�ως στ
υς τ
µε�ς των �ι
επιστηµ�ν. Oι επενδ�σεις π
υ

ρηµατ
δ
τ��ηκαν στ
ν τ
µ�α της παιδε�ας (26% των 
ρηγ�σεων τ
 2002) �
υν σηµαντικ�

καιν
τ�µα αρακτηριστικ�, ε�τε δι�τι ρησιµ
π
ι
�ν τεν
λ
γ�ες των πληρ
#
ρι�ν και της επι-

κ
ινων�ας (ηλεκτρ
νικ� µ��ηση) ε�τε δι�τι ε#αρµ��
υν τα απ
τελ�σµατα �ασικ�ς �ρευνας

(πανεπιστ�µια και πανεπιστηµιακ� ν
σ
κ
µε�α). Oι επενδ�σεις π
υ εµπερι�
υν τη ρ�ση

δικτ�ων τεν
λ
γ�ας των πληρ
#
ρι�ν και της επικ
ινων�ας (10% των 
ρηγ�σεων τ
 2002) επε-

λ�γησαν ε�τε λ�γω της σηµαντικ�ς συµ�
λ�ς τ
υς στην περι#ερειακ� αν�πτυ�η ε�τε λ�γω της

συµ�
λ�ς τ
υς στη δι�δ
ση της καιν
τ
µ�ας (ψη#ιακ�ς τεν
λ
γ�ες ε#αρµ
��µενες στην παρα-

γωγ� � τη διαν
µ� 
πτικ
ακ
υστικ�ν δηµι
υργι�ν).

• Kαταν�µ� κατ� τ�µ�α : η καταν
µ� στ
υς �ασικ
�ς τ
µε�ς της Πρωτ
�
υλ�ας «i2i» γν�ρισε επ�-

σης ε��λι�η: εν� τ
 2000 τα επενδυτικ� σ�δια π
υ ε�ετ��
νταν για ρηµατ
δ�τηση α#
ρ
�σαν

κυρ�ως τις τηλεπικ
ινων�ες (59% τ
 2000), η καταν
µ� κατ� τ
µ�α των επενδ�σεων π
υ ε�αν

εγκρι�ε� στ
 τ�λ
ς τ
υ 2002 �ταν, σε #��ν
υσα σειρ�, η ακ�λ
υ�η: παιδε�α/ηλεκτρ
νικ� µ��ηση

(43%), �ρευνα και αν�πτυ�η (39%), τεν
λ
γικ� δ�κτυα (10%) και δι�δ
ση της καιν
τ
µ�ας/
πτι-

κ
ακ
υστικ�ς τ
µ�ας (8%).

εν�συση των ιδ�ων κε#αλα�ων των µικρ
µε-

σα�ων επιειρ�σεων τ
υ 
πτικ
ακ
υστικ
�

τ
µ�α. Mε τις πρ��εις αυτ�ς, τ
 ETAE �ει απ
-

κτ�σει, απ� την �ναρ�η της Πρωτ
�
υλ�ας «i2i»,
συµµετ
�ς συν
λικ
� �ψ
υς 119 εκατ
µµυ-

ρ�ων σε 10 EKEΣ τ
υ 
πτικ
ακ
υστικ
� τ
µ�α.
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Συνεργασ	α µε την Eπιτρ�π�

T� M�ι� 2002, η ETEπ και η Eπιτρ�π
 υπ�-

γραψαν µνηµ�νι� συµ�ων�ας µε σκ�π� να

ενισ��σ�υν την απ�τελεσµατικ�τητα των

παρεµ��σε�ν τ�υς, �στε να διευκ�λ�ν�υν

την υλ�π��ηση των δεσµε�σεων π�υ ��ει

αναλ��ει η Eυρωπαϊκ
 �νωση στ�ν τ�µ�α

τ�υ περι��λλ�ντ�ς.

H ETEπ υπ�στηρ��ει την π�λιτικ
 της �νω-

σης �σ�ν α��ρ� τις κλιµατικ�ς αλλαγ�ς,

κυρ�ως ��ρηγ�ντας δ�νεια για �ργα π�υ

πρ��γ�υν την �ρ!�λ�γικ
 �ρ
ση της εν�ρ-

γειας - π.�. συνδυασµ�νη παραγωγ
 !ερµ�-

τητας και ηλεκτρικ�� ρε�µατ�ς, εν�σ�υση

της απ�τελεσµατικ�τητας της �ι�µη�αν�ας,

πρ��!ηση των δηµ�σιων µετα��ρ�ν - 
 τη

�ρ
ση ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ργειας.

Eπιπλ��ν, η Tρ�πε�α συµµετ��ει στην Πρω-

τ���υλ�α της �νωσης «Zω�γ�ν� νερ�»

επι!υµ�ντας να συµ��λει στην επ�τευ#η των

αναπτυ#ιακ�ν στ��ων των Hνωµ�νων

E!ν�ν για τη ν�α �ιλιετ�α, �σ�ν α��ρ�

τ�υς τ�µε�ς της �δρευσης και της απ���-

τευσης, π�υ υπ�γραµµ�στηκαν κατ� τη

σ�ν�δ� κ�ρυ�
ς τ�υ Γι���νεσµπ�υργκ.

T�λ�ς, η ETEπ και η Eυρωπαϊκ
 Eπιτρ�π


συγ�ρηµατ�δ�τ��ν σ��δια στις υπ� �ντα#η

��ρες, στις µεσ�γειακ�ς ��ρες ετα�ρ�υς και

στις ��ρες AKE. Oι συνεργ�ες µετα#� των

δανε�ων της ETEπ και των µη επιστρεπτ�ων

ενισ��σεων π�υ ��ρηγε� η Eπιτρ�π
, ε�ναι

κε�αλαι�δ�υς σηµασ�ας για την επ�τευ#η

υψηλ
ς επενδυτικ
ς δραστηρι�τητας και

την �ρ!�λ�γικ
 µετα��ρ� τε�ν�γνωσ�ας σε

!�µατα περι��λλ�ντ�ς. Eπιπλ��ν, η Tρ�πε�α

παρ��ει συµ��υλευτικ�ς υπηρεσ�ες στην

Eπιτρ�π
 για την α#ι�λ�γηση επενδυτικ�ν

σ�εδ�ων π�υ �ρηµατ�δ�τ��νται µε π�ρ�υς

απ� τ�ν πρ�ϋπ�λ�γισµ� της Eυρωπαϊκ
ς

�νωσης µ�σω τ�υ Tαµε��υ Συν��
ς και τ�υ

∆ιαρ!ρωτικ�� Πρ�εντα#ιακ�� M�σ�υ (ISPA).

Πρ�στασ�α τ�υ περι��λλ�ντ�ς

H πρ�στασ�α και ανα��!µιση τ�υ περι��λλ�ντ�ς περιλαµ��ν�νται µετα#� των κ�ριων

πρ�τεραι�τ
των της ETEπ. Πρ�γµατι, η Tρ�πε�α ��ει !�σει ως στ��� να δια!�τει για τα

�ργα πρ�στασ�ας και �ελτ�ωσης τ�υ περι��λλ�ντ�ς µετα#� τ�υ 1/4 και τ�υ 1/3 των ατ�µι-

κ�ν δανε�ων π�υ ��ρηγε� στ� εσωτερικ� της Eυρωπαϊκ
ς �νωσης και στις υπ�ψ
�ιες

πρ�ς �ντα#η ��ρες. Tα µεγ�!η τ�υ 2002 υπερ��ησαν τ� στ��� αυτ�, δεδ�µ�ν�υ �τι τ� εν

λ�γω π�σ�στ� αν
λ!ε στ� 44% στ� εσωτερικ� της Eυρωπαϊκ
ς �νωσης και στ� 41% στις

υπ� �ντα#η ��ρες.

Ως δηµ�σια τρ�πε�α στην υπηρεσ�α της Eυρωπαϊκ
ς �νωσης, η ETEπ �ιλ�δ�#ε� επ�σης να

πρ��γει τις περι�αλλ�ντικ�ς π�λιτικ�ς της �νωσης ε�αρµ���ντας ν�ες στρατηγικ�ς, π�υ

συµ��λλ�υν στην εκπλ
ρωση των δεσµε�σεων τις �π��ες ��ει αναλ��ει η EE σε διε!ν�ς

επ�πεδ�, 
τ�ι:

• τ�ν περι�ρισµ� των εκπ�µπ�ν αερ�ων π�υ πρ�καλ��ν τ� �αιν�µεν� !ερµ�κηπ��υ,

• την πρ�αγωγ
 της �ρ
σης ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ργειας,

• τη συνεισ��ρ� της �νωσης σε πρωτ���υλ�ες π�υ !εσπ�στηκαν για τ�ν τ�µ�α τ�υ

νερ�� κατ� την παγκ�σµια σ�ν�δ� κ�ρυ�
ς τ�υ Γι���νεσµπ�υργκ.

Περι��λλ�ν και π�ι�τητα �ω�ς

Aτ�µικ� δ�νεια

1998-2002: 32 δισεκατ�µµ�ρια

2002

2001

2000

1999

1998

2 6 10
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2002: Pεκ�ρ δραστηρι�τητας

T� 2002, τα ατ�µικ� δ�νεια π�υ ��ρ
γησε η

ETEπ για περι�αλλ�ντικ�ς επενδ�σεις στ� εσω-

τερικ� της Eυρωπαϊκ�ς �νωσης αν
λ!αν σε

9,3 δισεκατ�µµ�ρια (α�#ηση κατ� 56% �ναντι

τ�υ 2001). Eπιπλ��ν, η Tρ�πε�α ��ρ
γησε

1,8 δισεκατ�µµ�ρι� µ�σω συν�λικ�ν δανε�ων για

τη �ρηµατ�δ�τηση περι�αλλ�ντικ�ν επενδ�-

σεων πραγµατ�π�ι��µενων απ� µικρ�µεσα�ες

επι�ειρ
σεις και ��ρε�ς τ�πικ
ς αυτ�δι��κησης.
Σηµαντικ� µ�ρ�ς των �ρηµατ�δ�τ
σεων α��-

ρ��σε τις αστικ�ς δηµ�σιες µετα��ρ�ς (2,5
δισεκατ�µµ�ρια) και τ�ν τ�µ�α τ�υ νερ��

(1,4 δισεκατ�µµ�ρι�). Στ�ν τ�µ�α τ�υ νερ��, �ι

�ρηµατ�δ�τ
σεις της Tρ�πε�ας συν��αλαν

κα!�ριστικ� στη συµµ�ρ�ωση π�λλ�ν απ� τα

κρ�τη µ�λη πρ�ς τις περι�αλλ�ντικ�ς �δηγ�ες

της �νωσης, π�υ απ�τελ��ν τ� �ασικ� κινητ
ρι�

µ��λ� για τις επενδ�σεις στ�ν τ�µ�α αυτ�.

Στις υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα!η "#ρες, τα ατ�µικ�

δ�νεια για την πρ�στασ�α τ�υ περι��λλ�ντ�ς

αν
λ!αν σε 1,3 δισεκατ�µµ�ρι� και α��ρ��σαν

κυρ�ως τ�υς ακ�λ�υ!�υς τ�µε�ς : �ργα ανασυ-

γκρ�τησης (460 εκατ�µµ�ρια) µετ� τις πληµµ�-

ρες π�υ �πλη#αν την Π�λων�α, την Tσε�ικ


∆ηµ�κρατ�α και τη Σλ��ακ�α τ� A�γ�υστ� 2002,
τα �π��α απ�τ�λεσαν πεδ�� πρ�τεραι�τητας για

την Tρ�πε�α· �ργα στ�ν τ�µ�α τ�υ αστικ�� περι-

��λλ�ντ�ς (συµπεριλαµ�αν�µ�νων �ργων στ�υς

τ�µε�ς των δηµ�σιων µετα��ρ�ν, της

�κ!εση για τ� περι��λλ�ν 2001-2002

T� Φε�ρ�υ�ρι� 2003 η ETEπ δηµ�σ�ευσε την πρ�τη της �κ!εση για τ� περι��λ-

λ�ν, στην �π��α περιγρ���νται τα µ�σα π�υ δια!�τει η Tρ�πε�α σε αυτ� τ�ν

στ��� πρ�τεραι�τητας, η στρατηγικ
 της απ�ναντι στα �ικ�λ�γικ� πρ��λ
µατα

και �ι πρ�σ�ατες �ρηµατ�δ�τικ�ς της δραστηρι�τητες υπ�ρ τ�υ �υσικ�� και

αστικ�� περι��λλ�ντ�ς.

H �κ!εση αυτ
 !α �ρησιµε�σει ως ανα��ρ� για επ�µενες εκδ�σεις. Θα απ�τελ�σει επ�σης τη ��ση

διαλ�γ�υ, σ�ετικ� µε τα �ικ�λ�γικ� !�µατα, µετα#� της ETEπ και των ��ρ�ων π�υ ενδια��ρ�νται

για τις δραστηρι�τητ�ς της.

H �κ!εση περι��εται στ�ν ιστ���ρ� της Tρ�πε�ας : www.eib.org.

Περι��λλ�ν και π�ι�τητα �ω�ς

στην �νωση 

Aτ�µικ� δ�νεια τ� 2002

*
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

α!ρ��σιµα µετα#� τ�υς.

(σε εκατ�µ. ευρ�)

Σ�ν�λ�

Φυσικ� περι��λλ�ν

Περι��λλ�ν και υγε�α

Aστικ� περι��λλ�ν

Περι�ερειακ� και

παγκ�σµι� περι��λλ�ν

Σ�ν�λ� ατ�µικ#ν

δανε	ων

ανα��!µισης αστικ�ν περι���ν και της κ�ινωνι-

κ
ς στ�γασης), τα �π��α απ�ρρ��ησαν επ�σης

σηµαντικ�ς �ρηµατ�δ�τ
σεις (311 εκατ�µµ�-

ρια)· �ργα στ�υς τ�µε�ς της �δρευσης και της

απ���τευσης (165 εκατ�µµ�ρια)· δια�ε�ριση

απ��λ
των και πρ�στασ�α τ�υ εδ���υς

(138 εκατ�µµ�ρια)· ε#�ικ�ν�µηση εν�ργειας και

δια��ρ�π��ηση των ενεργειακ�ν πηγ�ν

(110 εκατ�µµ�ρια). Στα ερ��µενα �ρ�νια η ETEπ

!α ε#ακ�λ�υ!
σει να ��η!� τις υπ� �ντα#η

��ρες να υι�!ετ
σ�υν τις περι�αλλ�ντικ�ς πρ�-

διαγρα��ς της �νωσης, ��ρηγ�ντας σηµαντικ�ς

�ρηµατ�δ�τ
σεις για τ� σκ�π� αυτ�.

538

1 458

5 339

2 394

9 264*

Environmental
Report 2001-2002
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Πρ�αγωγ� της πρ�στασ	ας τ�υ

περι��λλ�ντ�ς στις τρ	τες "#ρες

Mεριµν�ντας για την α#ι�π��ηση των συνερ-

γι�ν µετα#� των δια��ρων δια!�σιµων

πηγ�ν �ρηµατ�δ�τησης, η ETEπ συντ�ν��ει τη

δρ�ση της στις τρ�τες ��ρες ��ι µ�ν� µε την

Eυρωπαϊκ
 Eπιτρ�π
, αλλ� και µε τ�υς

π�λυµερε�ς και διµερε�ς �ρηµατ�δ�τικ��ς

�ργανισµ��ς κα!�ς και µε την τραπε�ικ


κ�ιν�τητα και τ�ν επι�ειρηµατικ� κ�σµ�,

συµµετ���ντας στη �ρηµατ�δ�τηση

π�λυ�ρι!µων επενδ�σεων στ�ν τ�µ�α τ�υ

περι��λλ�ντ�ς.

Στα δυτικ� Bαλκ�νια η ETEπ συµµετ��ει στις

πρ�σπ�!ειες ανασυγκρ�τησης µετ� τ�ν

π�λεµ�. ,δη διευρ�νει τ� πεδ�� των �ρηµα-

τ�δ�τ
σε�ν της π�υ α��ρ��ν �ργα υπ�δ�-

µ
ς, �στε να συµπεριλ��ει τα �ργα π�υ

���υν σ��ση µε τ� νερ� και �λλ�υς περι�αλ-

λ�ντικ��ς τ�µε�ς, �πως π.�. την πρ�στασ�α

της λεκ�νης τ�υ ∆��να�η και τη δια�ε�ριση

λυµ�των στις µεγ�λες π�λεις. H Tρ�πε�α

συντ�ν��ει επ� τ�υ παρ�ντ�ς µ�α π�λ� σηµα-

ντικ
 µελ�τη για την �ικ�λ�γικ
 δια�ε�ριση

της Aδριατικ
ς Θ�λασσας και συµµετ��ει

επ�σης στις εργασ�ες της «Eπι�ειρησιακ
ς

Oµ�δας για τ� ∆��να�η και τη Mα�ρη

Θ�λασσα», η �π��α δηµι�υργ
!ηκε απ� την

Eυρωπαϊκ
 Eπιτρ�π
.

Στις "#ρες της ευρωµεσ�γειακ�ς εταιρικ�ς

σ"�σης �ι περι�αλλ�ντικ�ς �ρηµατ�δ�τ
-

σεις αν
λ!αν σε συν�λικ� �ψ�ς 95 εκατ�µ-

µυρ�ων και α��ρ��σαν �ργα απ���τευσης

σε 7 π�λεις τ�υ Mαρ�κ�υ, επενδ�σεις για

τ�ν περι�ρισµ� της �ι�µη�ανικ
ς ρ�πανσης

στην Tυνησ�α και �ργα ανασυγκρ�τησης

µετ� τις πληµµ�ρες στην ευρ�τερη περι��


Aλγερ��υ. O τ�µ�ας τ�υ περι��λλ�ντ�ς

απ�τελε� µ�α απ� τις πρ�τεραι�τητες τ�υ

«Mη�ανισµ�� για τις Eπενδ�σεις και την

Eταιρικ
 Σ��ση Eυρ�πης-Mεσ�γε��υ»

(FEMIP), � �π���ς !εσπ�στηκε τ�ν Oκτ��ρι�

2002 για την πρ��!ηση της �ικ�ν�µικ
ς

αν�πτυ#ης και της π�λιτικ
ς στα!ερ�τητας

στην περι��
. Mετα#� των µ�σων π�υ !α

�ρησιµ�π�ιη!��ν για την πρ�αγωγ
 τ�υ

στ���υ αυτ��, περιλαµ��ν�νται επιδ�τ
σεις

επιτ�κ��υ κατ� 3% �ρηµατ�δ�τ��µενες απ�

τ�ν πρ�ϋπ�λ�γισµ� της �νωσης και απ� τ�

Πρ�γραµµα τε�νικ
ς ��
!ειας για την πρ�-

στασ�α τ�υ περι��λλ�ντ�ς στη Mεσ�γει�

(Πρ�γραµµα METAP), τ� �π��� συµ��λλει

στ�ν εντ�πισµ� και τ� σ�εδιασµ� περι�αλλ�-

ντικ�ν επενδ�σεων.

Στις "#ρες AKE η Tρ�πε�α ��ρ
γησε συν�-

λικ� 35 εκατ�µµ�ρια, για δ�κτυα δια�ε�ρισης

των υδ�των στην T�αµ�ικα και στ� Mαυρ�-

κι�. Για την πρ�αγωγ
 των επενδ�σεων

αυτ�� τ�υ ε�δ�υς τα δ�νεια της ETEπ �α�-

ρ�υν επιδ�τ
σεων επιτ�κ��υ, π�υ �ρηµατ�-

δ�τ��νται απ� π�ρ�υς τ�υ πρ�ϋπ�λ�γισµ��

των κρατ�ν µελ�ν της EE. H Eπενδυτικ


∆ιευκ�λυνση π�υ πρ��λ�πεται στ� πλα�σι�

της Συµ�ων�ας της K�τ�ν��, !α πρ�σ��ρει

στην ETEπ ν�ες δυνατ�τητες να συµ��λει

στην πρ�στασ�α τ�υ περι��λλ�ντ�ς, ιδ�ως

για την επ�τευ#η των στ��ων π�υ ���υν

τε!ε� στ� πλα�σι� της Πρωτ���υλ�ας «Zω�-

γ�ν� νερ�».

Στη Pωσ	α η ETEπ �ρηµατ�δ�τε� δ�� �ργα

στ�υς τ�µε�ς της �δρευσης και της απ���-

τευσης, στις περι���ς της Πετρ��π�λης και

τ�υ Kαλ�νιγκραντ, στ� πλα�σι� µ�ας ειδικ
ς

εντ�λ
ς ��ρ
γησης δανε�ων �ψ�υς 100 εκα-

τ�µµυρ�ων, π�υ της αν�!εσε τ� Συµ���λι�

των ∆ι�ικητ�ν της στη συν��εια τ�υ Eυρω-

παϊκ�� Συµ��υλ��υ της Στ�κ��λµης (M�ρ-

τι�ς 2001). B�σει της «Eταιρικ
ς σ��σης για

τ� περι��λλ�ν στ� πλα�σι� της B�ρειας δι�-

στασης», η ETEπ και η Pωσικ
 Oµ�σπ�νδ�α

υπ�γραψαν τ� ∆εκ�µ�ρι� 2002 συµ�ων�α-

πλα�σι� σ�ετικ� µε την ε�αρµ�γ
 και τ�

καν�νιστικ� πλα�σι� των �ρηµατ�δ�τ
σεων

της Tρ�πε�ας.
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Bελτ�ωση τ�υ περι�λλ�ντ�ς

Tα µελλ�ντικ	 κρ	τη µ�λη ρει	�εται να κατα�	-

λ�υν �ντ�νες επενδυτικ�ς πρ�σπ	�ειες για να

συµµ�ρ�ω���ν πρ�ς τις κ�ιν�τικ�ς πρ�διαγρα-

��ς �σ�ν α��ρ	 την πρ�στασ�α τ�υ περι�	λλ�-

ντ�ς. H Tρ	πε�α στηρ��ει αυτ�ς τις πρ�σπ	�ειες

µε τις ρηµατ�δ�τ�σεις π�υ �ρηγε�, τ�σ� για

�ργα αστικ�ν και περι�ερειακ�ν µετα��ρ�ν,

π�υ συµ�	λλ�υν στ�ν περι�ρισµ� της ατµ�σ�αι-

ρικ�ς ρ�πανσης και στη �ελτ�ωση της π�ι�τητας

�ω�ς, �σ� και για διαρκ�ς αυ�αν�µεν� αρι�µ�

δικτ�ων διαε�ρισης των υδ	των στα µεγ	λα

αστικ	 κ�ντρα. T� 2002, �ι ρηµατ�δ�τ�σεις για

τη �ελτ�ωση τ�υ περι�	λλ�ντ�ς, τ�σ� τ�υ �υσι-

κ�� �σ� και τ�υ αστικ��, αν�λ�αν συν�λικ	 σε

1,3 δισεκατ�µµ�ρι�, π�σ� π�υ αντιπρ�σ�πευε

τ� 36% των �ρηγ�σεων της ETEπ στις �ρες

αυτ�ς.

Oι συγρηµατ�δ�τ�σεις επενδυτικ�ν σεδ�ων

στ�υς τ�µε�ς των µετα��ρ�ν και τ�υ περι�	λ-

λ�ντ�ς µε δ	νεια της ETEπ και επι�ρηγ�σεις

της Eυρωπαϊκ�ς Eπιτρ�π�ς (στ� πλα�σι� τ�υ

πρ�γρ	µµατ�ς ISPA) αυ�	ν�νται µε τα� ρυ�µ�.

Aλληλεγγ�η µε τις περι���ς π�υ επλ�γησαν

απ� πληµµ�ρες

H ETEπ, αντιδρ�ντας µε τα�τητα, �ργ	νωσε

�δη απ� τ�ν A�γ�υστ� 2002 �να δ	νει�-πλα�σι�

�ψ�υς 1 δισεκατ�µµυρ��υ για την απ�κατ	-

σταση των τρ�µακτικ�ν �ηµι�ν π�υ πρ�κ	λεσαν

�ι πληµµ�ρες στη λεκ	νη τ�υ "λ�α στην ανατ�-

λικ� Γερµαν�α, την Tσεικ� ∆ηµ�κρατ�α και την

Aυστρ�α. Στ� πλα�σι� αυτ�, τ� 2002 �ρηγ��ηκε

�κτακτη ����εια �ψ�υς 400 εκατ�µµυρ�ων στην

Tσεικ� ∆ηµ�κρατ�α.

H Tρ	πε�α ε�ναι �τ�ιµη να ρηµατ�δ�τ�σει και

	λλα �ργα αν�ικ�δ�µησης κα��ς και �ργα για

την πρ�ληψη των πληµµυρ�ν.

∆υναµικ� και π�ικιλ�τρ�πη στ�ρι�η των 

µικρ�µεσα�ων επι�ειρ�σεων

H ETEπ εν�συσε και δια��ρ�π��ησε τη ρηµα-

τ�δ�τικ� της δραστηρι�τητα υπ�ρ των µικρ�µε-

σα�ων επιειρ�σεων (MME), πρ�κειµ�ν�υ να

στηρ��ει τις πρ��δ�υς π�υ επιτελ��ν �ι τρ	πε-

�ες ετα�ρ�ι της �σ�ν α��ρ	 τη ρηµατ�δ�τηση

των MME µικρ�τερ�υ µεγ���υς. Για τ� λ�γ�

Πρ�ετ�ιµασ�α των µελλ�ντικ�ν
κρατ�ν µελ�ν της "νωσης
Aπ� τ� 1990, η ETEπ �ει �ρηγ�σει στις υπ� �ντα�η �ρες δ	νεια συν�λικ�� �ψ�υς 	νω των

20 δισεκατ�µµυρ�ων: 19,7 δισεκατ�µµ�ρια στις �ρες της Kεντρικ�ς Eυρ�πης και 786 εκατ�µµ�ρια

στην K�πρ� και στη M	λτα. Mε �ρηγ�σεις �ψ�υς 3,6 δισεκατ�µµυρ�ων τ� 2002 (σηµαντικ� α��ηση

�ναντι των 2,7 δισεκατ�µµυρ�ων τ�υ 2001) η Tρ	πε�α παραµ�νει η κυρι�τερη ε�ωτερικ� πηγ� ρηµα-

τ�δ�τ�σεων στις µελλ�ντικ�ς �ρες µ�λη.

H Tρ	πε�α δ�νει πρ�τεραι�τητα στα επενδυτικ	 σ�δια π�υ επιτρ�π�υν στις �ρες αυτ�ς να πρ�-

σαρµ�στ��ν στις π�λιτικ�ς και τις πρ�διαγρα��ς π�υ ισ��υν στην Eυρωπαϊκ� "νωση. Oι δραστη-

ρι�τητες της ETEπ στις εν λ�γω �ρες εντ	σσ�νται στ� πλα�σι�:

• µιας ρηµατ�δ�τικ�ς εντ�λ�ς, η �π��α συνδυ	�εται µε ειδικ��ς µηανισµ��ς εγγυ�σεων συνδε-

δεµ�νων µε τ�ν κ�ιν�τικ� πρ�ϋπ�λ�γισµ� και η �π��α επιτρ�πει στην Tρ	πε�α να �ρηγ�σει ρη-

µατ�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�� Mηανισµ�� (2000-2003), � �π���ς �ει πρ�ικ�δ�τη�ε� µε συν�λικ�

π�σ� 8,5 δισεκατ�µµυρ�ων. O µηανισµ�ς αυτ�ς λειτ�υργε� µε πρωτ���υλ�α και µε κ�νδυν� της

ETEπ και δεν καλ�πτεται απ� κ�ιν�τικ� εγγ�ηση.

Aπ� τ� 2002, η Tρ	πε�α ε�αρµ��ει στις δανει�δ�τικ�ς της πρ	�εις στις υπ� �ντα�η �ρες τ�υς �δι-

�υς στ��υς, τα �δια κριτ�ρια α�ι�λ�γησης των επενδυτικ�ν σεδ�ων και τις �διες π�λιτικ�ς διαε�ρι-

σης των κινδ�νων, π�υ ε�αρµ��ει στα σηµεριν	 κρ	τη µ�λη της Eυρωπαϊκ�ς "νωσης.

X�ρες υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η

1998-2002 : 12 δισεκατ�µµ�ρια

(σε εκατ�µ. ευρ�)

3 641

2 659

2 948

2 373

2 375

2002

2001

2000

1999

1998
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αυτ�, τ� µ�σ� �ψ�ς συµµετ��ς της ETEπ

στη ρηµατ�δ�τηση επενδ�σεων MME τ�

2002 διαµ�ρ���ηκε σε περ�π�υ 600 000

ευρ� αν	 επ�νδυση, εν� τ� πρ�ηγ��µεν�

�τ�ς ανερ�ταν σε 1,4 εκατ�µµ�ρι�.

T� 2002, απ� εκκρεµ� συν�λικ	 δ	νεια

(233 εκατ�µµ�ρια) ρηµατ�δ�τ��ηκαν περ�-

π�υ 380 µικρ�µεσα�ες επενδυτικ�ς πρωτ�-

��υλ�ες, εν� η ETEπ �ρ�γησε στ�υς τραπε-

�ικ��ς ετα�ρ�υς της σεδ�ν 500 εκατ�µµ�-

ρια υπ� µ�ρ�� ν�ων συν�λικ�ν δανε�ων.

H αν	δυση εν�ς ισυρ�� και ανταγωνιστικ��

τ�µ�α MME στα µελλ�ντικ	 κρ	τη µ�λη απ�-

τελε� σηµαντικ� ��µα πρ�ς τη σ�γκλιση των

H επα�ρι�ν τ�υ 2004

Tην 	ν�ι�η τ�υ 2004, η Eυρωπαϊκ� "νωση �α υπ�δετε� δ�κα ν�α κρ	τη µ�λη. Kατ	

τη Σ�ν�δ� τ�υ Eυρωπαϊκ�� Συµ��υλ��υ της K�πεγ	γης (12-13 ∆εκεµ�ρ��υ 2002), η

"νωση επι�ε�α�ωσε τη �ιλ�δ���α της να υπ�δετε� επ�σης τη B�υλγαρ�α και τη P�υ-

µαν�α τ� 2007. Oι πρ�εντα�ιακ�ς ενισ�σεις για τις δ�� αυτ�ς �ρες �α αυ�η���ν

σηµαντικ	 την περ��δ� 2004-2006, υπ�στηρι��µενες απ� σηµαντικ� �γκ� ρηµατ�δ�-

τ�σεων της Tρ	πε�ας.

T� �δι� Eυρωπαϊκ� Συµ���λι� ��εσε την αρ� µ�ας ταε�ας �ναρ�ης των πρ�εντα�ια-

κ�ν διαπραγµατε�σεων µε την T�υρκ�α, ε	ν η �ρα αυτ� - η �π��α ε�ναι υπ�ψ��ια

πρ�ς �ντα�η απ� την επ�� τ�υ Eυρωπαϊκ�� Συµ��υλ��υ τ�υ Eλσ�νκι (∆εκ�µ�ρι�ς

1999) - ανταπ�κρ�νεται στα «κριτ�ρια της K�πεγ	γης» κατ	 την α�ι�λ�γηση π�υ πρ�-

�λ�πεται να πραγµατ�π�ιη�ε� στ� τ�λ�ς τ�υ 2004.

Aπ� τ� 2001, η T�υρκ�α περιλαµ�	νεται στ�ν κατ	λ�γ� των ωρ�ν π�υ µπ�ρ��ν να

λαµ�	ν�υν ρηµατ�δ�τ�σεις στ� πλα�σι� τ�υ τριετ��ς Πρ�εντα�ιακ�� µηανισµ��

της Tρ	πε�ας. Παρ	λληλα, η �ρα αυτ� απ�τελε� αναπ�σπαστ� µ�ρ�ς της «∆ιαδικα-

σ�ας της Bαρκελ�νης», στην �π��α �ασ���νται �ι ευρωµεσ�γειακ�ς σ�σεις.

Ως εκ τ��τ�υ, η δραστηρι�τητα της ETEπ στην T�υρκ�α δι�πεται απ� δι	��ρες εντ�-

λ�ς, π�υ ��υν ανατε�ε� στην Tρ	πε�α στ� πλα�σι� της ευρωµεσ�γειακ�ς

συνεργασ�ας: Euromed II (π�υ λ�γει στ� τ�λ�ς τ�υ 2007), Eυρωµεσ�γειακ�ς µηανι-

σµ�ς (� �π���ς λ�γει στ� τ�λ�ς τ�υ 2004), Mηανισµ�ς TERRA για την ανασυγκρ�τηση

µετ	 τ�υς σεισµ��ς τ�υ Σεπτεµ�ρ��υ 2001, και Eιδικ� πρ�γραµµα δρ	σης για την πρ�-

ετ�ιµασ�α της τελωνειακ�ς �νωσης (τ� �π��� λ�γει στ� τ�λ�ς τ�υ 2004).

Eπιπλ��ν, η T�υρκ�α περιλαµ�	νεται στις �ρες π�υ καλ�πτει � ν��ς «Mηανισµ�ς

για τις επενδ�σεις και την εταιρικ� σ�ση Eυρ�πης-Mεσ�γε��υ» (FEMIP) (�λ. σελ. 24).

H T�υρκ�α, �ρα υπ�ψ��ια πρ�ς �ντα�η και µ�λ�ς της Eυρωµεσ�γειακ�ς εταιρικ�ς

σ�σης, �ει την υπ�στ�ρι�η της ETEπ για τ�ν εκσυγρ�νισµ� της �ικ�ν�µ�ας της και

την πρ�ετ�ιµασ�α της �ντα��ς της. H γεωγρα�ικ� ��ση και � π�λιτιστικ�ς αρακτ�ρας

της T�υρκ�ας την πρ��ρ��ει να διαδραµατ�σει ιδια�τερ� ρ�λ� στ�ν «κ�κλ� των ��λων

της "νωσης π�υ εκτε�νεται απ� τη Mα�ρη Θ	λασσα �ως τη ν�τια ακτ� της

Mεσ�γε��υ», �πως τ�ν αρακτ�ρισε � κ. Romano Prodi κατ	 τη λ��η τ�υ Eυρωπαϊκ��

Συµ��υλ��υ της K�πεγ	γης.
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�ικ�ν�µι�ν των παρ�ντων και των µελλ�ντικ�ν

κρατ�ν µελ�ν. Για τ� λ�γ� αυτ�, η ETEπ

συµπρ	ττει µε την Eπιτρ�π� στην ε�αρµ�γ�

εν�ς ν��υ µηανισµ�� ρηµατ�δ�τησης των

MME (Mηανισµ�ς Xρηµατ�δ�τησης MME). Στ�

πλα�σι� αυτ�ς της εταιρικ�ς σ�σης, η Eπιτρ�π�

�ρηγε� 30 εκατ�µµ�ρια υπ� µ�ρ�� µη επιστρε-

πτ�ων ενισ�σεων και η Tρ	πε�α 300 εκατ�µµ�-

ρια υπ� µ�ρ�� �ρ�ων πιστ�σεων σε επιλεγµ�νες

τρ	πε�ες της περι��ς.

Eπιπλ��ν, τ� Eυρωπαϊκ� Tαµε�� Eπενδ�σεων

(ETAE) συµ�	λλει επ�σης �λ� και περισσ�τερ�

στη ρηµατ�δ�τηση εταιρει�ν υψηλ�ς τεν�λ�-

γ�ας στα µελλ�ντικ	 κρ	τη µ�λη. T� 2002, τ�

ETAE απ�κτησε µ�α συµµετ�� στη «Genesis

Private Equity Fund» (µε �δρα την Πρ	γα), επε-

κτε�ν�ντας �τσι τη γεωγρα�ικ� τ�υ κ	λυψη στην

Tσεικ� ∆ηµ�κρατ�α και στη Σλ��ακ�α. Mε την

επ�νδυση αυτ�, �ι συµµετ��ς τ�υ ETAE σε

εταιρε�ες κε�αλα��υ επιειρηµατικ�ν συµµετ�-

�ν στην Kεντρικ� Eυρ�πη αν�ρ�νται σε ��ι,

και τ� σ�ν�λ� των επενδ�σεων τ�υ Tαµε��υ

στην περι��, σε 75 εκατ�µµ�ρια.

Στις αρ�ς τ�υ 2003, τ� ETAE επε��τεινε στις

υπ� �ντα�η �ρες τ� πεδ�� ε�αρµ�γ�ς τ�υ

π�λυετ��ς τ�υ πρ�γρ	µµατ�ς για τις επιειρ�-

σεις («MAP 2001-2005») (�λ. κε�	λαι� «O +µιλ�ς

ETEπ στ� πλευρ� των MME», σελ. 28).

Yπ�στ�ρι�η των �µεσων επενδ�σεων µεγ�λων

επι�ειρ�σεων

Oι 	µεσες επενδ�σεις των µεγ	λων επιειρ�-

σεων απ� την Eυρωπαϊκ� "νωση στις υπ�

�ντα�η �ρες µπ�ρ��ν να συµ�	λ�υν κα��ρι-

στικ	 στ�ν εκσυγρ�νισµ� των �ικ�ν�µι�ν των

ωρ�ν αυτ�ν, κυρ�ως µ�σω της µετα��ρ	ς δι�ι-

κητικ�ς και τεν�λ�γικ�ς τεν�γνωσ�ας π�υ

συνεπ	γ�νται.

Για την υπ�στ�ρι�η αυτ�ν των επενδ�σεων, η

ETEπ πρ�σ	ρµ�σε τ� �	σµα των ρηµατ�δ�τι-

κ�ν της πρ�ϊ�ντων ε�αρµ���ντας στις υπ�

�ντα�η �ρες τα �δια κριτ�ρια, για τη ρηµατ�-

δ�τηση των µεγ	λων επιειρ�σεων, µε αυτ	 π�υ

ε�αρµ��ει στην Eυρωπαϊκ� "νωση. Στη �	ση

αυτ�, η Tρ	πε�α πρ�σ��ρει ρηµατ�δ�τ�σεις-

πλα�σια � ρηµατ�δ�τ�σεις επενδ�σεων, π�υ

µπ�ρ��ν να ��υν µ�ρ�� διαρ�ρωµ�νων ρηµα-

τ�δ�τ�σεων � να εµπερι��υν καταµερισµ� κιν-

δ�νων.

X	ρη στις δυνατ�τητες αυτ�ς, εντ�π�στηκαν

π�λυ	ρι�µα σ�δια επενδ�σεων. ,δη, �ρισµ�-

νες ρηµατ�δ�τ�σεις �ρ�σκ�νται σε πρ�ηγµ�ν�

στ	δι� και τ� 2002 υπεγρ	�η η ρηµατ�δ�τηση

µιας µ�ν	δας παραγωγ�ς ψυγε�ων στα περ�ωρα

της Πρ	γας.

X�ρες υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η

X�ρηγ�σεις κατ� τ� 2002

(σε εκατ�µ. ευρ�)

Π�λων�α

Tσεικ� ∆ηµ�κρατ�α

Oυγγαρ�α

P�υµαν�α

Σλ��εν�α

Λεττ�ν�α

B�υλγαρ�α

Σλ��ακικ� ∆ηµ�κρατ�α

Eσ��ν�α

Kεντρικ	 Eυρ�πη

K�πρ�ς

Mεσ�γει�ς

Yπ�ψ��ιες ��ρες *

* εκ των �π��ων 3 141 εκατ�µµ�ρια στ�

πλα�σι� τ�υ Πρ�εντα�ιακ�� Mηανισµ��

1 083

898

515

383

202

123

87

80

50

3 421

220

220

3 641
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Συν�δρι� 2002: «H Eυρωπαϊκ� "νωση διευρ�νεται πρ�ς Aνατ�λ	ς»

«Oι �ρες π�υ ε�ναι υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η α����υν να γ�ν�υν µ�λη της "νωσης και η δυναµικ�

της διε�ρυνσης �ει µπει αµετ	κλητα στ� δρ�µ� της επιτυ�ας», υπεν��µισε � κ. Günter

Verheugen, Eυρωπα��ς Eπ�τρ�π�ς,, στ�υς 550 συµµετ��ντες στ� 8� Συν�δρι� της ETEπ (1), π�υ

πραγµατ�π�ι��ηκε στη Bι�ννη στις 7 και 8 N�εµ�ρ��υ 2002. Mε την �λ�κλ�ρωση των διαπραγµα-

τε�σεων για την �ντα�η, τ� ∆εκ�µ�ρι� 2002 στην K�πεγ	γη, τ� Συν�δρι� ETEπ ε�ε ιδια�τερα επ�-

καιρ� αρακτ�ρα και πρ�κ	λεσε µεγ	λ� ενδια��ρ�ν µετα�� των εκπρ�σ�πων της π�λιτικ�ς σκη-

ν�ς, τ�υ επιειρηµατικ�� κ�σµ�υ και της τραπε�ικ�ς κ�ιν�τητας, τ�σ� απ� την "νωση �σ� και απ�

τις υπ�ψ��ιες �ρες.

O Πρ�εδρ�ς της Tρ	πε�ας, κ. Philippe Maystadt, στην εναρκτ�ρια �µιλ�α τ�υ παρ�υσ�ασε τα

κ�ρια στ�ιε�α της δραστηρι�τητας της Tρ	πε�ας στις υπ�ψ��ιες �ρες: υπ�στ�ρι�η των

�ργων υπ�δ�µ�ς, της περι�ερειακ�ς αν	πτυ�ης και κυρ�ως των 	µεσων ��νων επενδ�σεων, �ι

�π��ες επιτρ�π�υν τη µετα��ρ	 �ι µ�ν� κε�αλα�ων, αλλ	 και τεν�γνωσ�ας.

Kλε�ν�ντας τ� Συν�δρι�, �ι αντιπρ�εδρ�ι της ETEπ κ.κ. Ewald Nowotny και Wolfgang Roth, α���

ε��ραν τις �ντ�νες πρ�σπ	�ειες µεταρρ��µισης και εκσυγρ�νισµ�� π�υ κατα�	λλ�υν �ι υπ�-

ψ��ιες �ρες, παρατ�ρησαν �τι απαιτε�ται ακ�µη εργασ�α για την εν�	ρρυνση των ��νων επεν-

δ�σεων. Eιδικ�τερα, ρει	�εται να ενισυ�ε� τ� ν�µ��ετικ� πλα�σι� και να ε�αρµ���νται �ι

ψη�ι��µεν�ι ν�µ�ι, να αρ���ν �ι υπερ��λικ�� καν�νιστικ�� περι�ρισµ�� και τα γρα�ει�κρατικ	

εµπ�δια, και να υι��ετη�ε� µ�α πι� �αρραλ�α πρ�σ�γγιση �σ�ν α��ρ	 την αναδι	ρ�ρωση των

επιειρ�σεων. Eπιπλ��ν, �ι επιειρ�σεις πρ�πει να συνεργ	��νται στεν	 µε τα ιδρ�µατα αν�τε-

ρης εκπα�δευσης της περι��ς τ�υς, πρ�κειµ�ν�υ να πρ�	γ�υν τη δηµι�υργ�α κ�ντρων αρι-

στε�ας π�υ �α παρ	γ�υν ε�ειδικευµ�ν� και ενεργητικ� εργατικ� δυναµικ�.

Mετα�� των �µιλητ�ν τ�υ Συνεδρ��υ περιλαµ�αν�ταν σηµαντικ�ς αρι�µ�ς αντιπρ�σ�πων των

υπ�ψη��ων πρ�ς �ντα�η ωρ�ν, µετα�� των �π��ων �ι κες Resata-Vukosavljevic (Yπ�υργ�ς

Mετα��ρ�ν της Σερ��ας), Tudor Mitrea (Yπ�υργ�ς Mετα��ρ�ν της P�υµαν�ας) και Freyberg
(Y�υπ�υργ�ς E�νικ�ς Oικ�ν�µ�ας της Π�λων�ας) και �ι κ.κ. László (Yπ�υργ�ς Oικ�ν�µικ�ν της

Oυγγαρ�ας), Isarescu (∆ι�ικητ�ς της Kεντρικ�ς Tρ	πε�ας της P�υµαν�ας), Tošovsk’y (πρ�ην ∆ι�ικη-

τ�ς της Kεντρικ�ς Tρ	πε�ας της Tσε�ας και Πρ�εδρ�ς τ�υ Iδρ�µατ�ς Xρηµατ��ικ�ν�µικ�ς

Στα�ερ�τητας στην Eλ�ετ�α) και Wilhelm (µ�λ�ς τ�υ ∆ι�ικητικ�� Συµ��υλ��υ της Volkswagen
στην Σλ��ακ�α).

Eπ�τιµ�ς πρ�σκεκληµ�ν�ς στ� επ�σηµ� δε�πν�, π�υ δ��ηκε στ� ∆ηµαρε�� της Bι�ννης, �ταν �

κ. Aleksander Kwasniewski, πρ�εδρ�ς της Π�λωνικ�ς ∆ηµ�κρατ�ας. O κ. Kwasniewski, α���

υπεν��µισε π�ς �ταν η διαιρεµ�νη Eυρ�πη πριν απ� τ� 1989 και τη διαδρ�µ� π�υ διαν��ηκε

�κτ�τε, επι�ε�α�ωσε �τι η διε�ρυνση πρ�σ��ρει την καλ�τερη ευκαιρ�α για τη διασ�	λιση της

ασ�	λειας, της εµπιστ�σ�νης, της αλληλεγγ�ης και της πρ��δ�υ στην ευρωπαϊκ� �πειρ�.

(1) Για περισσ�τερες πληρ���ρ�ες σετικ	 µε τις εργασ�ες τ�υ Συνεδρ��υ, �λ. τ� �υλλ	δι� EIB-Information, αρ. 112

� την ιστ�σελ�δα www.eib.org/forum.

Wolfgang Schüssel, Kαγγελ�ρι�ς της

Aυστρ�ας, και Wolfgang Roth, 
Aντιπρ�εδρ�ς της ETEπ

Ewald Nowotny, Aντιπρ�εδρ�ς της ETEπ,
και Aleksander Kwasniewski, Πρ�εδρ�ς

της ∆ηµ�κρατ�ας της Π�λων�ας

Philippe Maystadt, Πρ�εδρ�ς της ETEπ

Günter Verheugen, Eυρωπα��ς

Eπ�τρ�π�ς αρµ�δι�ς για τη διε�ρυνση

Pat Cox, Πρ�εδρ�ς τ�υ Eυρωπαϊκ��

K�ιν���υλ��υ, και Karl-Heinz Grasser,
Yπ�υργ�ς Oικ�ν�µικ�ν της Aυστρ�ας
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FEMIP: ν�α δι�σταση στη �ρηµατ�δ�τικ� 

δραστηρι�τητα της ETEπ στις MXE

O «Mηανισµ�ς για τις επενδ�σεις και την εται-

ρικ� σ�ση Eυρ�πης-Mεσ�γε��υ» (FEMIP) απ�-

τελε� σηµαντικ� ε��λι�η στην �ικ�ν�µικ� και

ρηµατ�δ�τικ� συνεργασ�α µετα�� της Eυρω-

παϊκ�ς "νωσης και των MXE. Oι πρ�τεραι�τητ�ς

τ�υ ε�ναι:

• η αν	πτυ�η τ�υ ιδιωτικ�� τ�µ�α, στ��ς π�υ

α��ρ	 τ�σ� τις εγ�ριες επιειρ�σεις �σ�

και τις 	µεσες επενδ�σεις απ� επιειρ�σεις

της EE στις MXE,

• η υπ�στ�ρι�η της διαδικασ�ας �ικ�ν�µικ�ν

µεταρρυ�µ�σεων και ιδιωτικ�π��ησης στις

MXE,

• η α��ηση της υπ�στ�ρι�ης στα σ�δια περι-

�ερειακ�ς συνεργασ�ας και στις επενδ�σεις

π�υ ��υν κ�ινωνικ� δι	σταση : υγε�α, παι-

δε�α και πρ�στασ�α τ�υ περι�	λλ�ντ�ς,

• η πρ�σ��ρ	 καιν�τ�µων ρηµατ�δ�τικ�ν

πρ�ϊ�ντων, επιειρηµατικ�ν κε�αλα�ων και

τενικ�ς ����ειας για την υλ�π��ηση επεν-

δυτικ�ν σεδ�ων.

"να απ� τα κ�ρια αρακτηριστικ	 τ�υ FEMIP

ε�ναι η αυ�ηµ�νη συµµετ�� των MXE στην υλ�-

π��ηση της ρηµατ�δ�τικ�ς αρωγ�ς της ETEπ,

µ�σω µιας «Eπιτρ�π�ς �ικ�ν�µικ�� συντ�νισµ��

και διαλ�γ�υ», η �π��α �α συν�ρεται δ�� ��ρ�ς

ετησ�ως και �α απαρτ��εται απ� αντιπρ�σ�π�υς

των κρατ�ν µελ�ν της Eυρωπαϊκ�ς "νωσης και

των δικαι��ων µεσ�γειακ�ν ωρ�ν. Eπιπλ��ν,

η Tρ	πε�α �α αναπτ��ει στεν�τερες σ�σεις µε

τ�υς �ικ�ν�µικ��ς παρ	γ�ντες και τις τ�πικ�ς

αρ�ς στις MXE αν��γ�ντας περι�ερειακ	 γρα-

�ε�α στην περι��, εκ των �π��ων τ� πρ�τ� �α

αν���ει τ� 2003 στ� K	ιρ�.

,δη τ� 2002 υπεγρ	�ησαν �ι πρ�τες ρηµατ�-

δ�τ�σεις, µε στ�� την υπ�στ�ρι�η της αν	πτυ-

�ης τ�υ ιδιωτικ�� τ�µ�α, π�υ ε�ναι η κ�ρια

πρ�τεραι�τητα τ�υ FEMIP: µια αυτ�κινητ��ι�µη-

αν�α στην T�υρκ�α και �ι πρ�τες ιδιωτικ�ς τσι-

µεντ��ι�µηαν�ες στην Tυνησ�α και την Aλγε-

ρ�α. Eπιπλ��ν, δρ�µ�λ�γ��ηκαν π�λυ	ρι�µες

ρηµατ�δ�τ�σεις µε επιειρηµατικ	 κε�	λαια

για την εν�συση των ιδ�ων κε�αλα�ων επιειρ�-

σεων στην A�γυπτ� και στην Aλγερ�α.

Oι �ρηγ�σεις πρ�ς τ�ν ιδιωτικ� τ�µ�α αντι-

πρ�σ�πευαν περισσ�τερ� απ� τ� 30% των ρη-

µατ�δ�τ�σεων π�υ εγκρ��ηκαν τ� 2002.

H ν�α ευρωµεσ�γειακ�
ρηµατ�δ�τικ� εταιρικ� σ�ση
T� 2002, �ι �ρηγ�σεις της Tρ	πε�ας στις 10 µεσ�γειακ�ς �ρες ετα�ρ�υς (MXE) της Eυρωπαϊκ�ς

"νωσης αν�λ�αν στ� ωρ�ς πρ�ηγ��µεν� �ψ�ς τ�υ 1,6 δισεκατ�µµυρ��υ (µη συµπεριλαµ�αν�µ�-

νων των �ρηγ�σεων στην K�πρ� και στη M	λτα, συν�λικ�� �ψ�υς 220 εκατ�µµυρ�ων), επι�ε�αι�-

ν�ντας τ� ρ�λ� της ETEπ ως π�λ� σηµαντικ�� παρ	γ�ντα για την πρ�αγωγ� της �ικ�ν�µικ�ς αν	-

πτυ�ης και της στα�ερ�τητας στην περι��.

Tα απ�τελ�σµατα αυτ	 επιτε��ηκαν παρ	 την �παρ�η εν�ς �ικ�ν�µικ�� κλ�µατ�ς π�υ αρακτηρ�-

στηκε απ� διαρκε�ς π�λιτικ�ς εντ	σεις στην περι��, και απ�δεικν��υν τ�ν κα��ριστικ� ρ�λ� π�υ

διαδραµατ��ει η ETEπ, σ�µ�ωνα µε τ� α�τηµα τ�υ Eυρωπαϊκ�� Συµ��υλ��υ της Bαρκελ�νης (M	ρ-

τι�ς 2002), �σ�ν α��ρ	 την ανα�ω�γ�νηση της Eυρωµεσ�γειακ�ς ρηµατ�δ�τικ�ς εταιρικ�ς

σ�σης. Σε σ�ν�δ� π�υ πραγµατ�π�ι��ηκε στη Bαρκελ�νη στις 18 Oκτω�ρ��υ 2002, µε πρωτ���υ-

λ�α της ETEπ, �ι Yπ�υργ�� Oικ�ν�µικ�ν των 27 ωρ�ν της Eυρωπαϊκ�ς "νωσης και των µεσ�γεια-

κ�ν ωρ�ν ετα�ρων της EE εγκαιν�ασαν τ� ν�� «Mηανισµ� για τις επενδ�σεις και την εταιρικ�

σ�ση Eυρ�πης-Mεσ�γε��υ» (FEMIP) της ETEπ.

Mεσ�γειακ�ς ��ρες

1998-2002: 6 δισεκατ�µµ�ρια

(σε εκατ�µ. ευρ�)

1 588

1 401

1 214

802

886

2002

2001

2000

1999

1998
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H ETEπ ε�αρµ��ει τ� FEMIP σε στεν� συνερ-

γασ�α µε �λ�υς τ�υς ��ρε�ς π�υ συµµετ�-

�υν στην αν	πτυ�η της περι��ς : την

Eυρωπαϊκ� Eπιτρ�π�, την τραπε�ικ� κ�ιν�-

τητα της Eυρ�πης και των δικαι��ων

ωρ�ν, και τα π�λυµερ� (Παγκ�σµια Tρ	-

πε�α, διε�νε�ς ρηµατ�δ�τικ�� �ργανισµ��,
A�ρικανικ� Tρ	πε�α Aν	πτυ�ης, κ.λπ.) και

διµερ� ιδρ�µατα παρ��ς αναπτυ�ιακ�ν

ρηµατ�δ�τ�σεων.

∆ηµι�υργ�α των πρ�ϋπ�"�σεων για αει��ρ�

αν�πτυ�η

T� 2002, τ� κ�ρι� στ�ιε�� της ρηµατ�δ�τι-

κ�ς δραστηρι�τητας της ETEπ στις MXE

�ταν η συν�ιση της ρηµατ�δ�τησης επεν-

δ�σεων π�υ δηµι�υργ��ν την υπ�δ�µ� για

την �ικ�ν�µικ� αν	πτυ�η (1 440 εκατ�µµ�-

ρια): παραγωγ� και διαν�µ� ηλεκτρικ�ς

εν�ργειας, επικ�ινων�ες, διαε�ριση υδ	των

και πρ�στασ�α τ�υ περι�	λλ�ντ�ς. Xαρακτη-

ριστικ	 παραδε�γµατα ε�ναι τα δ	νεια π�υ

�ρηγ��ηκαν για την ανασυγκρ�τηση της

υπ�δ�µ�ς στην ευρ�τερη περι�� τ�υ Aλγε-

ρ��υ �στερα απ� τις πληµµ�ρες τ�υ N�εµ-

�ρ��υ 2001 (45 εκατ�µµ�ρια), για τη �ελ-

τ�ωση των απ�ετευτικ�ν δικτ�ων 7 π�λεων

στ� ��ρει� και κεντρικ� Mαρ�κ� (20 εκατ�µ-

µ�ρια) και για την ανα�	�µιση �ασικ�ν

δικτ�ων διαν�µ�ς ηλεκτρικ�� ρε�µατ�ς στ�

Mαρ�κ�, την Tυνησ�α και την A�γυπτ�.

Eπιπλ��ν, περ�π�υ 40 ενδι	µεσ�ι ρηµατ�-

δ�τικ�� ��ρε�ς, π�υ ε�ναι εγκατεστηµ�ν�ι

στις µεσ�γειακ�ς �ρες ετα�ρ�υς, 	ντλησαν

απ� πιστωτικ	 �ρια της ETEπ για να ενισ�-

σ�υν τα �δια κε�	λαια και να ρηµατ�δ�τ�-

σ�υν επενδυτικ	 σ�δια µικρ�µεσα�ων επι-

ειρ�σεων. Aυτ	 τα συν�λικ	 δ	νεια

συµ�	λλ�υν επ�σης στην αν	πτυ�η τ�υ

εγ�ρι�υ ρηµατ�πιστωτικ�� τ�µ�α στις

απ�δ�κτριες �ρες, ενισ��ντας τις τενι-

κ�ς και ρηµατ�πιστωτικ�ς τ�υ ικαν�τητες.
H δραστηρι�τητα αυτ� �α ενισυ�ε� στ�

πλα�σι� τ�υ FEMIP.

Στ�ν τ�µ�α της υπ�δ�µ�ς κ�ινωνικ�� αρα-

κτ�ρα (205 εκατ�µµ�ρια) η ETEπ ρηµατ�δ�-

τησε κυρ�ως τ� Πανεπιστ�µι� της Λευκωσ�ας

στην K�πρ�, τη δηµι�υργ�α 6 800 αι��υσ�ν

πληρ���ρικ�ς σε σ�λε�α πρωτ��	�µιας

εκπα�δευσης στην T�υρκ�α, και την απ�κατ	-

σταση και επ�κταση 18 ν�σ�κ�µε�ων στη

Συρ�α.

Mεσ�γειακ�ς ��ρες 

X�ρηγ�σεις κατ� τ� 2002

(σε εκατ�µ. ευρ�)

εκ των �π��ων

επιειρηµατικ	

Σ�ν�λ� κε�	λαια

T�υρκ�α

Tυνησ�α

Aλγερ�α

A�γυπτ�ς

Mαρ�κ�

Συρ�α

Λ��αν�ς

Mεσ�γει�ς

561 6

290

227 6

225 25

140

100

45

1 588 37

Eγκα�νια τ�υ FEMIP (απ� αρ. πρ�ς δε�.): κ. Pedro

Solbes, Eυρωπα��ς Eπ�τρ�π�ς, κ. Jordi Pujol, 

Πρ�εδρ�ς της Generalitat de Catalunya, κ. Rodrigo

Rato, Yπ�υργ�ς E�νικ	ς Oικ�ν�µ�ας της Iσπαν�ας,

κ. Philippe Maystadt, Πρ�εδρ�ς της ETEπ
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∆υτικ� Bαλκ�νια

T� 2002, η ETEπ εντατικ�π��ησε τη ρηµατ�δ�-

τικ� της δραστηρι�τητα στην περι�� πραγµατ�-

π�ι�ντας �ρηγ�σεις συν�λικ�� �ψ�υς σεδ�ν

425 εκατ�µµυρ�ων (320 εκατ�µµ�ρια τ� 2001).

Oι ρηµατ�δ�τ�σεις α��ρ��σαν κυρ�ως δ�κτυα

µετα��ρ�ν και εν�ργειας (380 εκατ�µµ�ρια). Tα

�ργα π�υ ρηµατ�δ�τ��ηκαν συµ�	λλ�υν, α�ε-

ν�ς, στη �ελτ�ωση των διασυνδ�σεων στ� εσω-

τερικ� της περι��ς, µε την Eυρωπαϊκ� "νωση

και µε τις �ρες π�υ τελ��ν υπ� �ντα�η στην EE

και, α�ετ�ρ�υ, στην απ�κατ	σταση της σ�νδε-

σης τ�υ ηλεκτρικ�� δικτ��υ της περι��ς (ειδι-

κ�τερα της Γι�υγκ�σλα��ας) µε τ� δ�κτυ� της

Eυρωπαϊκ�ς "νωσης, για τ� συντ�νισµ� της

µετα��ρ	ς ηλεκτρικ�ς εν�ργειας (Union for
Coordination of Transmission of Electricity).

Για την πρ���ηση της αν	πτυ�ης τ�υ ιδιωτικ��

τ�µ�α η Tρ	πε�α �ρ�γησε συν�λικ	 45 εκατ�µ-

µ�ρια, α�εν�ς µε µια πρ�τη ρηµατ�δ�τηση για

	µεση ��νη επ�νδυση στα ∆υτικ	 Bαλκ	νια (τσι-

µεντ��ι�µηαν�α Lukavac) και, α�ετ�ρ�υ, µε �να

πρ�τ� συν�λικ� δ	νει� π�υ �ρηγ��ηκε στην

Oµ�σπ�νδιακ� ∆ηµ�κρατ�α της Γι�υγκ�σλα��ας

για τη ρηµατ�δ�τηση επενδ�σεων µικρ�µε-

σα�ων επιειρ�σεων και ��ρ�ων τ�πικ�ς αυτ�δι-

��κησης.

Tα ερ�µενα ρ�νια η ETEπ �α συνε�σει τις

ρηµατ�δ�τικ�ς της πρ�σπ	�ειες δια��τ�ντας

στην περι�� µ�σ� ετ�σι� �ψ�ς ρηµατ�δ�τ�-

σεων 400 εκατ�µµ�ρια. H Tρ	πε�α �α ε�ακ�-

λ�υ��σει να παρ�ει µακρ�πρ��εσµες ρηµα-

τ�δ�τ�σεις κατ	λληλες για την ανασυγκρ�τηση

και τ�ν εκσυγρ�νισµ� των περι�ερειακ�ν και

δηµ�τικ�ν δικτ�ων �ασικ�ς υπ�δ�µ�ς (µετα��-

ρ�ς, εν�ργεια, περι�	λλ�ν), εν� παρ	λληλα �α

αυ��σει την υπ�στ�ρι�� της στ�ν ιδιωτικ� τ�µ�α

και �α συµ�	λει επ�σης στη ρηµατ�δ�τηση επι-

λεγµ�νων επενδυτικ�ν σεδ�ων στ�υς τ�µε�ς

της παιδε�ας και της υγε�ας.

A�ρικ�, Kαραϊικ�, Eιρηνικ�ς και YXE

T� 2002, η Tρ	πε�α δραστηρι�π�ι��ηκε σε

15 �ρες και ρηµατ�δ�τησε επ�σης �να

�ργ� περι�ερειακ�ς κλ�µακας. Oι �ρηγ�σεις

αν�λ�αν συν�λικ	 σε 298 εκατ�µµ�ρια, εκ των

�π��ων 175 εκατ�µµ�ρια πρ��ρ�νταν απ�

Συνεργασ�α µε τις λ�ιπ�ς �ρες 
ετα�ρ�υς
Eκτ�ς απ� τις δραστηρι�τητ�ς της στις µεσ�γειακ�ς �ρες ετα�ρ�υς, η ETEπ συµµετ�ει

ενεργ	 στις κ�ιν�τικ�ς π�λιτικ�ς παρ��ς αναπτυ�ιακ�ς ����ειας και συνεργασ�ας, π�υ

ε�αρµ��ει η Eυρωπαϊκ� "νωση µε 	λλες τρ�τες �ρες.

Bαλκ�νια

X�ρηγ�σεις κατ� τ� 2002

(σε εκατ�µ. ευρ�)

Σ�ν�λ�

Oµ�σπ�νδιακ� ∆ηµ�κρατ�α
της Γι�υγκ�σλα��ας

Kρ�ατ�α

B�σν�α-Eρ�εγ���νη

Bαλκ�νια

(σε εκατ�µ. ευρ�)

εκ των �π��ων

επιειρηµατικ	

Σ�ν�λ� κε�	λαια

A�ρικ�

Mεσηµ�ριν	 και
Iνδικ�ς Ωκεαν�ς

∆υτικ	

Kεντρικ	
και Iσηµεριν	

Aνατ�λικ	

Περι�ερειακ�
δ�νει� - A�ρικ	

Kαραϊ�ικ�

Eιρηνικ�ς

AKE-YXE

AKE-YXE

X�ρηγ�σεις κατ� τ� 2002

270

130

25

425

213 130

50 20

48 28

42 42

40 40

33

81 41

4 4

298 175
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δηµ�σι�ν�µικ��ς π�ρ�υς των κρατ�ν

µελ�ν.

Mετα�� των σηµαντικ�τερων �ργων π�υ

ρηµατ�δ�τ��ηκαν, περιλαµ�	ν�νται τα

ακ�λ�υ�α:

• ενα�ρι�ς �λεγ�ς σε π�λυ	ρι�µες περι�-

�ς της A�ρικ�ς και της Mαδαγασκ	ρης

(33 εκατ�µµ�ρια) για την εν�συση της

ασ�	λειας της αερ�πλ�3ας µετα�� A�ρι-

κ�ς και Eυρ�πης και π	νω απ� τ�ν Iνδικ�

Ωκεαν�·

• απ�κατ	σταση και επ�κταση τ�υ αστικ��

δικτ��υ ηλεκτρικ�ς εν�ργειας σε

8 π�λεις της Aι�ι�π�ας (25 εκατ�µµ�ρια)·

• υπ��αλ	σσι� καλ�δι� �πτικ�ν ιν�ν

(22 εκατ�µµ�ρια), π�υ �α συνδ�ει την

Eυρ�πη µε π�λλ�ς απ� τις παρ	κτιες

α�ρικανικ�ς �ρες µ�ρι τη N�τια

A�ρικ�, και �α επεκτε�νεται πρ�ς �ρισµ�-

νες απ�µ�νωµ�νες �ρες στ� εσωτερικ�

της ηπε�ρ�υ.

N�τια A�ρικ�

∆	νεια συν�λικ�� �ψ�υς 50 εκατ�µµυρ�ων

�ρηγ��ηκαν για τη ρηµατ�δ�τηση επεν-

δ�σεων µικρ�ς και µεσα�ας κλ�µακας. Eπι-

πλ��ν, η ETEπ δηµι��ργησε, για λ�γαριασµ�

της Eυρωπαϊκ�ς Eπιτρ�π�ς, �να Mηανισµ�

Παρ��ς Eπιειρηµατικ�ν Kε�αλα�ων, για

την παρ�� µετ�ικ�� και �ι�νε� µετ�ικ��

κε�αλα��υ σε επιειρηµατ�ες απ� πρ�ην µει-

�νεκτ��σες κ�ιν�τητες. T� πρ�γραµµα αυτ�

απ�τελε� �να �ιλ�δ��� σκ�λ�ς της στρατηγι-

κ�ς π�υ ε�αρµ��ει η κυ��ρνηση της N�τιας

A�ρικ�ς για την πρ�αγωγ� µακρ�πρ��εσµης

και �ι�σιµης αν	πτυ�ης στη �ρα.

X�ρες της Aσ�ας και της Λατινικ�ς Aµερικ�ς

T� 2002, η ETEπ �ρ�γησε 84,6 εκατ�µµ�ρια

στη Λατινικ� Aµερικ� και 89,6 εκατ�µµ�ρια

στην Aσ�α (συν�λικ	 174,2 εκατ�µµ�ρια).

K�ρια πρ�τεραι�τητα της ETEπ ε�ναι η εν�-

συση της διε�ν��ς παρ�υσ�ας των ευρω-

παϊκ�ν επιειρ�σεων και τραπε��ν, µ�σω

της υπ�στ�ρι�ης σεδ�ων τ�υς π�υ παρ�υ-

σι	��υν κ�ιν� ενδια��ρ�ν για την "νωση και

τις ενδια�ερ�µενες �ρες.

Πρ�ετ�ιµασ�ες εν�ψει της �ναρ�ης ισ��ς της Eπενδυτικ�ς ∆ιευκ�λυνσης της K�τ�ν��

H Σ�µ�αση της Λ�µ�, π�υ απ�τελ��σε τ� πλα�σι� της ρηµατ�δ�τικ�ς δραστηρι�τητας της ETEπ στις �ρες AKE,
αντικαταστ	�ηκε απ� τη Συµ�ων�α της K�τ�ν��, η �π��α �α τε�ε� σε ισ� την 1η Aπριλ��υ 2003. Στ� πλα�σι�

αυτ�, τα κρ	τη µ�λη αν��εσαν στην ETEπ την ευ��νη της διαε�ρισης, κατ	 την ερ�µενη πενταετ�α, µ�ας ρη-

µατ�δ�τικ�ς διευκ�λυνσης �ψ�υς 2,2 δισεκατ�µµυρ�ων, στην �π��α �α πρ�στε���ν ρηµατ�δ�τ�σεις �ψ�υς

1,7 δισεκατ�µµυρ��υ π�υ πρ��λ�πεται να �ρηγ�σει η Tρ	πε�α απ� τ�υς ιδ��υς π�ρ�υς της. O κ�ρι�ς στ��ς

ε�ναι η καταπ�λ�µηση της �τ�ιας και, για τ� λ�γ� αυτ�, πρ�τεραι�τητα �α δ��ε� στις επενδ�σεις µικρ�ς κλ�-

µακας π�υ πραγµατ�π�ι��νται απ� τ�ν ιδιωτικ� τ�µ�α, κα��ς και στις επενδ�σεις π�υ ��υν σ�ση µε τ�υς

τ�µε�ς της υγε�ας και της παιδε�ας. H Eπενδυτικ� ∆ιευκ�λυνση �α λειτ�υργε� ως ανακυκλ��µεν� κε�	λαι� : τ�

πρ�ϊ�ν των απ�πληρωµ�ν �α ρησιµε�ει για τη ρηµατ�δ�τηση ν�ων επενδυτικ�ν σεδ�ων.

H Tρ	πε�α �ει �δη λ	�ει �λα τα �ργανωτικ	 και δι�ικητικ	 µ�τρα π�υ απαιτ��νται για την ε�αρµ�γ� της διευ-

κ�λυνσης αµ�σως µετ	 την �ναρ�η ισ��ς της Συµ�ων�ας της K�τ�ν��.

(σε εκατ�µ. ευρ�)

Λατινικ� Aµερικ�

Bρα�ιλ�α

Περι�ερειακ� δ	νει� (Kεντρικ� Aµερικ�) 

Aσ�α

Iνδ�νησ�α

Σρι Λ	νκα

Aσ�α, Λατινικ� Aµερικ�

Aσ�α και Λατινικ� Aµερικ� 
X�ρηγ�σεις κατ� τ� 2002

85

55

30

90

50

40

174
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Tα συν�λικ� δ�νεια της ETEπ

T� 2002, η ETEπ �ρ�γησε συν�λικ	 δ	νεια

�ψ�υς 12,2 δισεκατ�µµυρ�ων, εκ των �π��ων τα

6,2 δισεκατ�µµ�ρια περ�π�υ α��ρ��σαν επεν-

δ�σεις 30 000 µικρ�µεσα�ων επιειρ�σεων.

E�αρµ���ντας π	ντ�τε π�λιτικ� δια��ρ�π��η-

σης των µεσ�λα��υσ�ν τραπε��ν, �στε να πρ�-

σεγγ��ει �σ� τ� δυνατ�ν περισσ�τερ� τις

αν	γκες των MME � �ρισµ�νων τ�µ�ων δραστη-

ρι�τητας, η ETEπ �ρ�γησε συν�λικ	 δ	νεια για

περι��ς π�υ υστερ��ν αναπτυ�ιακ	 (στην Iτα-

λ�α, τ� Hνωµ�ν� Bασ�λει�, τα ανατ�λικ	 Länder
της Γερµαν�ας) � συγκεκριµ�ν�υς τ�µε�ς (περι-

�	λλ�ν, ε��ικ�ν�µηση εν�ργειας, �πτικ�ακ�υ-

στικ�ς τ�µ�ας). Eπιπλ��ν, η Tρ	πε�α διεν�ργησε

�ρισµ�νες πρ	�εις τιτλ�π��ησης, ως συµπλ�-

ρωµα των κλασσικ�ν συν�λικ�ν δανε�ων της,
στην Iταλ�α, Iσπαν�α και Γαλλ�α, διευρ�ν�ντας

�τσι τ� �	σµα των ρηµατ�δ�τικ�ν µ�σων µε τα

�π��α ρηµατ�δ�τε� τ�ν τραπε�ικ� τ�µ�α για την

υπ�στ�ρι�η των µικρ�µεσα�ων επιειρ�σεων.

Tα επι�ειρηµατικ� κε��λαια τ�υ Eυρωπαϊκ��

Tαµε��υ Eπενδ�σεων

Aπ� τ� 2000, τ� Eυρωπαϊκ� Tαµε�� Eπενδ�σεων

(ETAE) συγκεντρ�νει τ� σ�ν�λ� των επενδ�-

σεων τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ σε εταιρε�ες κε�αλα��υ

επιειρηµατικ�ν συµµετ��ν, �ι �π��ες, µ�σω

των κε�αλα�ων εκκ�νησης («early stage»), στηρ�-

��υν τη δηµι�υργ�α και αν	πτυ�η τεν�λ�γικ�ν

επιειρ�σεων στ� εσωτερικ� της Eυρωπαϊκ�ς

"νωσης και στις υπ� �ντα�η �ρες. T� ETAE

διαειρ��εται επ�σης τ�υς δηµ�σι�ν�µικ��ς

π�ρ�υς π�υ κινητ�π�ιε� η Eυρωπαϊκ� Eπιτρ�π�

(στ� πλα�σι� τ�υ Π�λυετ��ς Πρ�γρ	µµατ�ς για

τις Eπιειρ�σεις «MAP 2001-2005») για τη στ�-

ρι�η τ�υ τ�µ�α των κε�αλα�ων «αρικ�ς

��ησης» («seed capital»).

H επενδυτικ� στρατηγικ� τ�υ ETAE αναπτ�σσε-

ται γ�ρω απ� 3 �ασικ��ς 	��νες :

• υπ�στ�ρι�η της ευρωπαϊκ�ς υψηλ�ς τεν�-

λ�γ�ας (�ι�τεν�λ�γ�ες, ν�α υλικ	, σ�γκλιση)·

• συµµετ�� σε εταιρε�ες κε�αλα��υ επιειρη-

µατικ�ν συµµετ��ν (EKEΣ) π�υ συµ�	λ-

λ�υν στην επ�τευ�η τ�υ στ��υ της περι�ε-

ρειακ�ς αν	πτυ�ης στην Eυρωπαϊκ� "νωση

(ν�τιες περι��ς της "νωσης και υπ�ψ��ιες

πρ�ς �ντα�η �ρες)·

• στ�ρι�η των EKEΣ π�υ λειτ�υργ��ν σε

«πανευρωπαϊκ�» επ�πεδ�.

T� 2002, παρ	 τα σα�� σηµε�α ��εσης στην

αγ�ρ	, τ� ETAE αν�λα�ε δεσµε�σεις συν�λικ��

�ψ�υς 471,5 εκατ�µµυρ�ων µ�σω 36 πρ	�εων.

O +µιλ�ς ETEπ στ� πλευρ� των
µικρ�µεσα�ων επιειρ�σεων
O +µιλ�ς ETEπ ε�ναι σε ��ση να παρ�ει τ�σ� µεσ�πρ��εσµες και µακρ�πρ��εσµες ρηµατ�δ�τ�-

σεις, µ�σω των συν�λικ�ν δανε�ων, �σ� και �δια κε�	λαια, µ�σω ρηµατ�δ�τ�σεων µε επιειρηµατικ	

κε�	λαια. Kαλ�πτει �λα τα µ�σα π�υ ε�ναι απαρα�τητα για την αν	πτυ�η των MME σε µια �ικ�ν�µ�α

σε �	ση µετ	λλα�ης.

Tην τελευτα�α πενταετ�α, �ι δραστηρι�τητες τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ υπ�ρ των MME στην Eυρωπαϊκ� "νωση

και στις υπ� �ντα�η �ρες µπ�ρ��ν να αναλυ���ν ως ε��ς: 

• 24,5 δισεκατ�µµ�ρια υπ� µ�ρ�� συν�λικ�ν δανε�ων σε 150 τρ	πε�ες ετα�ρ�υς·

• 2,5 δισεκατ�µµ�ρια υπ� µ�ρ�� συµµετ��ν σε 184 εταιρε�ες κε�αλα��υ επιειρηµατικ�ν·συµµε-

τ��ν·

• 4,5 δισεκατ�µµ�ρια υπ� µ�ρ�� συν�λικ�ν εγγυ�σεων, π�υ παρασ��ηκαν �	σει 95 συµ�ωνι�ν

µε ε�ειδικευµ�νες τρ	πε�ες.

Συν�λικ	, εκτιµ	ται �τι την τελευτα�α πενταετ�α περ�π�υ 275 000 MME ω�ελ��ηκαν απ� τις δραστη-

ρι�τητες τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ.
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Παρ	λληλα, η π�λ� δυσµεν�ς κατ	σταση

τ�υ τ�µ�α των επιειρηµατικ�ν κε�αλα�ων

στην Eυρ�πη, και ιδ�ως η κατ	ρρευση των

ν�ων ρηµατιστηριακ�ν αγ�ρ�ν, ��ησαν

τ�ν +µιλ� ETEπ να λ�γιστικ�π�ι�σει �ηµ�ες

(κατ	 τ� πλε�στ�ν µη πραγµατ�π�ιη�ε�σες)
�ψ�υς 132 εκατ�µµυρ�ων.

Στ� τ�λ�ς της �ικ�ν�µικ�ς ρ�σης 2002, τ�

συν�λικ� αρτ��υλ	κι� τ�υ ETAE ανερ�-

ταν σε 2,5 δισεκατ�µµ�ρια επενδεδυµ�να σε

184 EKEΣ, �ι �π��ες δραστηρι�π�ι��νται σε

�λα τα κρ	τη µ�λη της Eυρωπαϊκ�ς "νωσης

και σε �ρισµ�νες υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η

�ρες. Aυτ�ς �ι πρ	�εις επιειρηµατικ��

κε�αλα��υ επ�τρεψαν την εν�συση περισ-

σ�τερων απ� 1 800 επιειρ�σεων (επ�

συν�λικ�� αρι�µ�� επιειρ�σεων υψηλ�ς

τεν�λ�γ�ας εκτιµ�µεν�υ σε 10 000 στ�

εσωτερικ� της "νωσης). Συνεπ�ς, τ� ETAE

�ει καταστε� π�λ� σηµαντικ�ς ��ρ�ας

πρ���ησης της στρατηγικ�ς π�υ κα��ρ�-

στηκε στη Λισσα��να µε κ�ρι� σκ�π� την

κ	λυψη της υστ�ρησης π�υ εµ�αν��ει η

"νωση σε �ρ�υς ανταγωνιστικ�τητας, ιδ�ως

στ�υς τ�µε�ς πρ�ηγµ�νης τεν�λ�γ�ας.

Oι εγγυ�σεις τ�υ ETAE υπ�ρ των MME

H παρ�� διαρ�ρωµ�νων εγγυ�σεων για

αρτ��υλ	κια τραπε�ικ�ν δανε�ων υπ�ρ

µικρ�µεσα�ων επιειρ�σεων απ�τελε� τ�

δε�τερ� πυλ�να της δραστηρι�τητας τ�υ

ETAE. Mε τ�ν τρ�π� αυτ� τ� Tαµε�� επιτρ�-

πει στ�υς απ�δ�κτες ρηµατ�πιστωτικ��ς

��ρε�ς να απ�κτ�σ�υν αυ�ηµ�νες δυνατ�-

τητες παρ��ς δανε�ων σε αυτ� τη συγκε-

κριµ�νη πελατε�α, και να περι�ρ�σ�υν τις

τελικ�ς �ηµ�ες τ�υς επ� των αρτ��υλακ�ων

�ρηγ�σε�ν τ�υς σε MME κα��ς και τις

πρ��λ�ψεις τ�υς για κινδ�ν�υς. H δραστη-

ρι�τητα αυτ� τ�υ Tαµε��υ στηρ��εται εν

µ�ρει σε δηµ�σι�ν�µικ��ς π�ρ�υς της

Eυρωπαϊκ�ς "νωσης µ�σω τ�υ Π�λυετ��ς

Πρ�γρ	µµατ�ς για τις Eπιειρ�σεις (MAP

2001-2005), τ� �π��� περιλαµ�	νει �να

«Mηανισµ� Eγγυ�σεων υπ�ρ των MME» µε

τ�σσερις «�υρ�δες»:

• εγγυ�σεις για MME σε �	ση αν	πτυ�ης,

• συµµετ��ς,

• επενδ�σεις σε τεν�λ�γ�ες των πληρ���-

ρι�ν και της επικ�ινων�ας,

• µικρ�πιστ�σεις. Oι εγγυ�σεις αυτ�ς, �ι

�π��ες α��ρ��ν π�σ	 κατ�τερα των

25 000 ευρ�, γν�ρισαν �να π�λλ	 υπ�-

σ�µεν� �εκ�νηµα τ� 2002, επιτρ�π�ντας

στ� ETAE να συµ�	λει σηµαντικ	 στη

στ�ρι�η τ�υ κ�ιν�τικ�� στ��υ π�υ ε�ναι

η πρ�αγωγ� της �ικ�ν�µικ�ς και κ�ινωνι-

κ�ς συν��ς µ�σω της υπ�στ�ρι�ης των

δραστηρι�τ�των των µικρ�τερων MME.

T� ETAE πρ�σ��ρει πλ�ρη δ�σµη εγγυητι-

κ�ν πρ�ϊ�ντων: ασ�	λιση πιστ�σεων και

αντασ�	λιση (στ� πλα�σι� τ�υ «Mηανισµ��

Eγγυ�σεων υπ�ρ των MME»), κα��ς επ�σης,
απ� ιδ��υς π�ρ�υς τ�υ, εν�συση �ερεγγυ�-

τητας µ�σω της τιτλ�π��ησης τµηµ	των

«mezzanine» � «junior» ρε�ν MME. Oι πρ	-

�εις αυτ�ς, �ι �π��ες στηρ���νται σε �να

υπ��α�ρ� αρτ��υλακ�ων δανε�ων πρ�ς

MME, επιτρ�π�υν στις συµµετ��υσες τρ	-

πε�ες, 	ρη στη εν�συση απ� τ� ETAE της

π�ι�τητας των εκδιδ�µενων �µ�λ�γων, να

απελευ�ερ�ν�υν περισσ�τερ�υς π�ρ�υς

υπ�ρ των MME.

T� 2002, �ι πρ	�εις εγγυ�δ�σ�ας τ�υ ETAE

αν�λ�αν σε 1 235 εκατ�µµ�ρια (�ναντι

958 εκατ�µµυρ�ων τ� 2201). T� αρτ��υλ	-

κι� εγγυ�σεων MME τ�υ Tαµε��υ υπερ�α�νει

τα 4,5 δισεκατ�µµ�ρια και α��ρ	 95 ενδι	-

µεσ�υς ρηµατ�πιστωτικ��ς ��ρε�ς. Oι πρ	-

�εις αυτ�ς ��υν ισυρ� π�λλαπλασιαστικ�

απ�τ�λεσµα: επ�τρεψαν την κ	λυψη περισ-

σ�τερων απ� 170 000 επιειρ�σεων (εκ των

�π��ων 	νω των 100 000 µ�σω τ�υ «Mηανι-

σµ�� Eγγυ�σεων υπ�ρ των MME» π�υ δια-

ειρ��εται τ� ETAE µε εντ�λ� της "νωσης).

N�ες συµ�υλευτικ�ς δραστηρι�τητες
τ�υ ETAE

T� ETAE, πρ�κειµ�ν�υ να ενισ�σει τ�

συντ�νισµ� της δρ	σης τ�υ µε την Eυρω-

παϊκ� Eπιτρ�π�, συν�ψε πρ�σ�ατα συµ�ω-

ν�α-πλα�σι� µε τη Γενικ� ∆ιε��υνση Περι�ε-

ρειακ�ς Π�λιτικ�ς για την πρ�αγωγ� της

π�λιτικ�ς αν	πτυ�ης ρηµατ�πιστωτικ�ν

τενικ�ν, την �π��α στηρ���υν τα

∆ιαρ�ρωτικ	 Tαµε�α. H ν�α αυτ� δραστη-

ρι�τητα, την �π��α αναπτ�σσει τ� Tαµε��

ανε�	ρτητα απ� τις δραστηρι�τητες τ�υ ως

εγγυητ� � επενδυτ�, �ει κυρ�ως σκ�π� την

παρ�� τενικ�ς υπ�στ�ρι�ης σε �ργανι-

σµ��ς περι�ερειακ�ς αν	πτυ�ης για την

α�ι�λ�γηση της σκ�πιµ�τητας � τη συγκρ�-

τηση εταιρει�ν παρ��ς επιειρηµατικ�ν

κε�αλα�ων.
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7,5 δισεκατ�µµ�ρια στ� εσωτερικ� της
$νωσης

T� 2002, �ι �ρηγ�σεις της ETEπ για ∆E∆ και

�ργα υπ�δ�µ�ς κ�ιν�τικ�� ενδια��ρ�ντ�ς στ�

εσωτερικ� της "νωσης αν�λ�αν συν�λικ	 σε

7,5 δισεκατ�µµ�ρια και α��ρ��σαν δ�κτυα µετα-

��ρ�ν και τηλεπικ�ινωνι�ν.

Tα κ�ρια �ργα π�υ ρηµατ�δ�τ��ηκαν στ�ν

τ�µ�α των µετα��ρ�ν �ταν: 

• η κατασκευ� σιδηρ�δρ�µικ�ν γραµµ�ν υψη-

λ�ς τα�τητας, �πως της γραµµ�ς π�υ συν-

δ�ει την K�λων�α µε τη Φραγκ���ρτη και τ�

αερ�δρ�µι� της (Γερµαν�α), της γραµµ�ς

Mιλ	ν�-Mπ�λ�νια (Iταλ�α), της γραµµ�ς LGV
Est-Europe (Γαλλ�α), και των γραµµ�ν π�υ

συνδ��υν τις Bρυ��λλες µε την Aµ��ρσα, τη

Λι�γη και τα γερµανικ	 σ�ν�ρα (B�λγι�)·

• �ελτι�σεις δικτ�ων δρ�µων και αυτ�κινητ�-

δρ�µων, και κυρ�ως η τενικ� ανα�	�µιση

τ�υ τµ�µατ�ς Mπ�λ�νια-Φλωρεντ�α τ�υ

αυτ�κινητ�δρ�µ�υ A1, π�υ συνδ�ει τη ��ρεια

Iταλ�α µε τ� Mετ��τ�ι�ρν�, η ανακατασκευ�

τ�υ τµ�µατ�ς T�ρ�ν�-Mιλ	ν� τ�υ αυτ�κινητ�-

δρ�µ�υ A4, η κατασκευ� µιας �δ�γ��υρας µε

δι�δια στ� Millau (Aveyron), στ�ν 	��να

Παρ�σι-Béziers/Iσπαν�α, η ε�αρµ�γ� εν�ς πρ�-

γρ	µµατ�ς �ελτ�ωσης των συν�ηκ�ν ασ�	-

λειας στ� γαλλικ� δ�κτυ� αυτ�κινητ�δρ�µων,
η κατασκευ� τµηµ	των αυτ�κινητ�δρ�µ�υ

στ�ν 	��να της Eγνατ�ας και τµηµ	των τ�υ

��ρει�υ περι�ερειακ�� της A��νας στην

H ETEπ !"ει µ!"ρι στιγµ	ς
αναλ��ει δεσµε�σεις "ρηµα-

τ�δ�τ	σεων συν�λικ��
�ψ�υς 22,5 δισεκατ�µµυρ�ων

για 12 απ� τα 14 ∆E∆ πρ�τε-
ραι�τητας στ�ν τ�µ!α των

µετα��ρ�ν και 7 απ� τα 
10 ∆E∆ πρ�τεραι�τητας στ�ν

ενεργειακ� τ�µ!α 

H δηµι�υργ�α απ�τελεσµατικ�ν δικτ�ων µετα��ρ�ν, τηλεπικ�ινωνι�ν, µετα��ρ	ς εν�ργειας και

πληρ���ρι�ν απ�τελε� �ασικ� πρ�ϋπ��εση για την �ικ�ν�µικ� εν�π��ηση της Eυρωπαϊκ�ς "νωσης

και των µελλ�ντικ�ν κρατ�ν µελ�ν της. Aπ� τ� 1993, στη συν�εια των δια��ρων κ�ιν�τικ�ν πρω-

τ���υλι�ν π�υ κατ�λη�αν στ�ν κα��ρισµ� των διευρωπαϊκ�ν δικτ�ων (∆E∆) πρ�τεραι�τητας στην

"νωση και, πι� πρ�σ�ατα, στις υπ� �ντα�η �ρες, η ETEπ �ει αυ��σει π�λ� σηµαντικ	 τις δραστη-

ρι�τητ�ς υπ�ρ των ∆E∆ και των �ργων υπ�δ�µ�ς π�υ ενδια��ρ�υν τ� σ�ν�λ� της EE.

H ETEπ ε�ναι η κυρι�τερη πηγ� τραπε�ικ�ν ρηµατ�δ�τ�σεων για τα µεγ	λα αυτ	 �ργα, στα �π��α

πρ�σ��ρει πραγµατικ�, ρηµατ�δ�τικ� πρ�στι��µενη α��α. H Tρ	πε�α ε�ναι σε ��ση:

• 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,

• να πρ�σ��ρει ρηµατ�δ�τ�σεις των �π��ων η δι	ρκεια (30 � και περισσ�τερα �τη) ανταπ�κρ�νε-

ται στην κλ�µακα των �ργων,

• να �ρηγε� ρηµατ�δ�τ�σεις �ι �π��ες, στις κατ	λληλες περιπτ�σεις, µπ�ρ��ν να ��υν

διαρ�ρωµ�νη µ�ρ��, επιτρ�π�ντας τη συµµετ�� της ETEπ συµπληρωµατικ	 ως πρ�ς τις εµπ�-

ρικ�ς τρ	πε�ες και τις κε�αλαιαγ�ρ�ς.

H καταλυτικ� επ�δραση των ρηµατ�δ�τ�σεων της Tρ	πε�ας απ�δεικν�εται µετα�� 	λλων απ� τις

π�λυ	ρι�µες συµπρ	�εις µετα�� τ�υ δηµ�σι�υ και τ�υ ιδιωτικ�� τ�µ�α π�υ �ει υπ�στηρ��ει. T�

2002, �ι ρηµατ�δ�τ�σεις αυτ�ς της κατηγ�ρ�ας υπερ��ησαν τ� 1,6 δισεκατ�µµ�ρι� και α��ρ��σαν

�ργα µεγ	λης εµ��λειας, �πως τα µετρ� τ�υ Λ�νδ�ν�υ και της Mαδρ�της (Metrosur), την κατασκευ�

αυτ�κινητ�δρ�µων στην Π�ρτ�γαλ�α, τ� Hνωµ�ν� Bασ�λει� και την Iσπαν�α, � τη σ�ραγγα τ�υ

Rostock στη Γερµαν�α.

T�λ�ς, η ETEπ συνε��ει τη συνεργασ�α της µε την Eυρωπαϊκ� Eπιτρ�π�, τα κρ	τη µ�λη και τις υπ�-

ψ��ιες πρ�ς �ντα�η �ρες, για τ�ν κα��ρισµ� των �ργων πρ�τεραι�τητας στ�ν τ�µ�α των διευρω-

παϊκ�ν δικτ�ων, στ�ν �ρ���ντα 2010. H συνεργασ�α αυτ� υλ�π�ιε�ται µετα�� 	λλων µε τη συµµετ��

της ETEπ στην �µ	δα υψηλ�� επιπ�δ�υ για τ� διευρωπαϊκ� δ�κτυ� µετα��ρ�ν, π�υ �ει συστα�ε�

υπ� την πρ�εδρ�α τ�υ πρ�ην Eυρωπα��υ Eπιτρ�π�υ κ. Karel Van Miert.

Xρηµατ�δ�τηση των 
διευρωπαϊκ�ν δικτ�ων

∆ιευρωπαϊκ� δ�κτυα 1998-2002 :

42 δισεκατ�µµ�ρια

Mετα��ρ�ς

Tηλεπικ�ινων�ες

Eν�ργεια

2002

2001

2000

1999

1998

2 106
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Eλλ	δα, και η κατασκευ� αυτ�κινητ�δρ�-

µ�υ µετα�� Παµπλ�νας και Logroño, στην

Iσπαν�α·

• η εν�συση της υπ�δ�µ�ς αερ�λιµ�νων

στη Mαδρ�τη (Iσπαν�α), τ� M�να�, τ� Nτ�-

σελντ�ρ�, τη ∆ρ�σδη και τη Λειψ�α (Γερ-

µαν�α), τ� Λ�νδ�ν�-X��ρ��υ (Hνωµ�ν�

Bασ�λει�), τ� 6µστερνταµ (K	τω X�ρες),
τ� Π�ρτ� (Π�ρτ�γαλ�α) και τ� Billund
(∆αν�α)·

• η επ�κταση και � εκσυγρ�νισµ�ς λιµενι-

κ�ν υπ�δ�µ�ν στην Iταλ�α (περ�π�υ

ε�κ�σι λιµ�νες), την Iσπαν�α (Bαρκελ�νη

και Bαλ�ν�ια), τη Γερµαν�α (Aµ���ργ� και

Bρ�µη) και τη ∆αν�α (Aarhus).

Eπιπλ��ν, 300 εκατ�µµ�ρια �ρηγ��ηκαν

για τη ρηµατ�δ�τηση δικτ�ων κινητ�ν και

δ�ρυ��ρικ�ν τηλεπικ�ινωνι�ν στην Iσπαν�α,
την Eλλ	δα και τ� B�λγι�.

1,6 δισεκατ�µµ�ρι� στις υπ�ψ��ιες πρ�ς
�ντα�η ��ρες

Στις υπ�ψ��ιες πρ�ς �ντα�η �ρες, �π�υ

υπ	ρ�υν σηµαντικ�ς αν	γκες αν	πτυ�ης

και απ�κατ	στασης της υπ�δ�µ�ς, �ι ρηµα-

τ�δ�τ�σεις για δ�κτυα µετα��ρ�ν και τηλε-

πικ�ινωνι�ν αν�λ�αν τ� 2002 σε 1,6 δισεκα-

τ�µµ�ρι�.

Oι ρηµατ�δ�τ�σεις α��ρ��σαν δρ�µ�υς

και αυτ�κινητ�δρ�µ�υς (1,1 δισεκατ�µµ�ρι�

στην Π�λων�α, τη P�υµαν�α, την Tσεικ�

∆ηµ�κρατ�α, τη Σλ��εν�α, την Oυγγαρ�α και

τη Λεττ�ν�α), υπ�δ�µ�ς λιµ�νων και αερ�λι-

µ�νων και συστ�µατα ελ�γ�υ της ενα�ριας

κυκλ���ρ�ας (270 εκατ�µµ�ρια στην Π�λω-

ν�α, τη B�υλγαρ�α και την K�πρ�), και τις

σιδηρ�δρ�µικ�ς και π�τ	µιες µετα��ρ�ς

(100 εκατ�µµ�ρια στην Oυγγαρ�α και τη P�υ-

µαν�α). Eπιπλ��ν, 52 εκατ�µµ�ρια

�ρηγ��ηκαν για �να �ργ� σετικ� µε τ�

δ�κτυ� κινητ�ς τηλε�ων�ας στη Σλ��εν�α.
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∆ιευρωπαϊκ	 δ�κτυα (∆E∆) πρ�τεραι�τητας

Tµ�µατα των ∆E∆ αυτ�ν για τα �π��α ��υν εγκρι�ε� �
�δη �ρηγη�ε� ρηµατ�δ�τ�σεις

6λλα �ργα υπ�δ�µ�ς και δ�κτυα ευρωπαϊκ��
ενδια��ρ�ντ�ς π�υ ��υν ρηµατ�δ�τη�ε�

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

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

Xρηµατ�δ�τ�σεις της ETEπ για διευρωπαϊκ� δ�κτυα και ���νες στις �µ�ρες 
µε την $νωση ��ρες 1993-2002

Oδ�ς/Σιδηρ�δρ�µ�ς

Hλεκτρικ� εν�ργεια

A�ρι�

Aερ�λιµ�νας

Στα�µ�ς συνδυασµ�νων
µετα��ρ�ν

Λιµ�νας

∆ιαε�ριση ενα�ριας
κυκλ���ρ�ας

Eκµετ	λλευση
κ�ιτασµ	των
πετρελα��υ και
�υσικ�� αερ��υ
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�νας κ�ρυ	α
�ς ενδι�µεσ�ς 
�ρηµατ�πιστωτικ�ς �ργανισµ�ς
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Σε �να �τ
ς π
υ �αρακτηρ�στηκε απ� αστ�θεια και µετα�λητ�τητα στις κε�αλαιαγ
ρ�ς, 
ι

επενδυτ�ς ε��ρµ
σαν �λ
 και περισσ�τερ
 µ�α στρατηγικ� «�υγ�ς πρ
ς την ασ��λεια».
H ETEπ, ��ρις στην αδιαµ�ισ��τητη πιστ
ληπτικ� της ικαν�τητα και στη στρατηγικ� πρ
-

σ�γγιση π
υ ε��ρµ
σε στις αγ
ρ�ς, εδρα�ωσε περαιτ�ρω τη θ�ση της ως κ
ρυ�α�
υ µη

κρατικ
� εκδ�τη δανε�ων ανα�
ρ�ς µε �αθµ
λ
γ�α «AAA», κερδ�!
ντας επ�"ια την πρ
-

σ
�� των επενδυτ#ν αν� τ
ν κ�σµ
. Oι πρ
σπ�θειες της ETEπ να διευρ�νει τ
 ��σµα των

πρ
ϊ�ντων π
υ πρ
σ��ρει στ
υς επενδυτ�ς, αναγνωρ�στηκαν πρ�σ�ατα απ� τη �ρηµατ
πι-

στωτικ� κ
ιν�τητα µε την απ
ν
µ� τ
υ �ρα�ε�
υ τ
υ Euroweek για τ
ν «πι
 καιν
τ�µ
 και

δεκτικ� σε ν�ες δ
µ�ς και ιδ�ες δανει
λ�πτη».

∆ραστηρι�τητα στις
κε�αλαιαγ
ρ�ς

K�ρυ�α��ς ευρωπα��ς εκδτης δανε�ων

%νας απ� τ
υς ακρ
γωνια�
υς λ�θ
υς της
δανει
ληπτικ�ς στρατηγικ�ς της Tρ�πε!ας
παραµ�νει η �κδ
ση µεγ�λων 
µ
λ
γιακ#ν
δανε�ων ανα�
ρ�ς, µε υψηλ� ρευστ�τητα,
σε ευρ#, δ
λ�ρια HΠA και λ�ρες στερλ�νες.
Aυτ� η στρατηγικ� επιτρ�πει στην ETEπ να
διευρ�νει διαρκ#ς τη ��ση επενδυτ#ν της,
να απ
κτ� µεγαλ�τερη διε�σδυση στην
αγ
ρ� και να εδραι#νει τη θ�ση της ως
κ
ρυ�α�
υ ευρωπα�
υ εκδ�τη. Παρ�λληλα,
ιδια�τερη �µ�αση ��ει δ
θε� στη δια��νεια.
Στην πρωτ
γεν� αγ
ρ� η Tρ�πε!α εν�σ�υσε
τη δια��νεια µε την ε�αρµ
γ� της διαδικα-
σ�ας τ
υ �ι�λ�
υ πρ
σ�
ρ#ν και της µεθ�-
δ
υ της κ
ιν
πρακτικ�ς αναδ
��ς τ�τλων
µε κ
ιν� �ι�λ�
 πρ
σ�
ρ#ν, εν# στη δευτε-
ρ
γεν� αγ
ρ� κατ��αλε διαρκε�ς πρ
σπ�-
θειες για την πρ
#θηση της ηλεκτρ
νικ�ς
διακ�νησης των τ�τλων της.

H Tρ�πε!α ε"ακ
λ
�θησε επ�σης να επιδει-
κν�ει ευελι"�α και πνε�µα καιν
τ
µ�ας �ρη-
σιµ
π
ι#ντας ε"ατ
µικευµ�να πρ
ϊ�ντα,
ειδικ� σ�εδιασµ�να για να ανταπ
κρ�ν
νται
σε συγκεκριµ�νες επενδυτικ�ς αν�γκες, σε
µεγ�λη π
ικιλ�α ν
µισµ�των. Oι σ�ετικ�ς
εκδ�σεις καλ�πτ
υν �λ
 τ
 ��σµα, απ� τα
απλ� 
µ�λ
γα («plain vanilla bonds») �ως
τ�τλ
υς µε π
λ�πλ
κη σ�νθεση πρ
σαρµ
-
σµ�ν
υς στις αν�γκες συγκεκριµ�νων
επενδυτ#ν. Tα σ�νθετα 
µ�λ
γα συ�ν�
εµπερι��
υν δι��
ρ
υς τ�π
υς δικαιωµ�-
των πρ
α�ρεσης (options) � τη σ�νδεση των
τ
κ
µεριδ�ων και των π
σ#ν ε"��λησης µε
δι��
ρ
υς δε�κτες και ν
µ�σµατα. Tα πρ
ϊ-
�ντα αυτ� ��
υν ως απ
κλειστικ� στ��

την εν�σ�υση των απ
δ�σεων για τ
υς
επενδυτ�ς, σε µ�α ��ση π
υ �αρακτηρ�!εται

απ� την υψηλ�τερη δυνατ� πιστ
ληπτικ�
ικαν�τητα. Παρ� την π
λυπλ
κ�τητα αυτ#ν
των πρ
ϊ�ντων, η π
λιτικ� δια�ε�ρισης των
κινδ�νων π
υ ε�αρµ�!ει η ETEπ ε"ασ�αλ�!ει
σ�
λαστικ� αν�λυση και επαρκ� κ�λυψη
κατ� των δια��ρων τ�πων κινδ�ν
υ π
υ
εµπερι��
νται στις εκδ�σεις αυτ�ς.

H ETEπ διαδραµατ�!ει πρωτ
π
ριακ� ρ�λ

�σ
ν α�
ρ� την αν�πτυ"η των εγ�#ριων
κε�αλαιαγ
ρ#ν, ιδ�ως στις υπ� �ντα"η
�#ρες, 
ργαν#ν
ντας εγ�#ρια πρ
γρ�µ-
µατα �κδ
σης τ�τλων µε σκ
π� να δηµι
υρ-
γε� απ
θ�µατα διαθεσ�µων π
υ της επιτρ�-
π
υν να �
ρηγε� δ�νεια στα εγ�#ρια
ν
µ�σµατα. X�ρη στις πρ
σπ�θειες αυτ�ς,
η ETEπ κατ�στη 
 κυρι�τερ
ς ε"ωτερικ�ς
δανει
λ�πτης στις υπ� �ντα"η �#ρες τ

2002. Eπ� τ
υ παρ�ντ
ς, η Tρ�πε!α εστι�!ει
τις πρ
σπ�θει�ς της στην α�"ηση τ
υ µεγ�-
θ
υς υ�ιστ�µενων εκδ�σε#ν της, #στε να
απ
κτ�σ
υν υψηλ� ρευστ�τητα και να
καταστ
�ν εκδ�σεις ανα�
ρ�ς, στην επιµ�-
κυνση των διαρκει#ν και στην πρ
σ�
ρ�
ν�ων πρ
ϊ�ντων, τ�σ
 στ
υς εγ�#ρι
υς
�σ
 και στ
υς διεθνε�ς επενδυτ�ς στα ν
µ�-
σµατα των �ωρ#ν αυτ#ν. H ETEπ πραγµα-
τ
π
�ησε την πρ#τη στην αγ
ρ� �κδ
ση

µ
λ�γων σε ��ριντ Oυγγαρ�ας µετατρ�ψι-
µων σε 
µ�λ
γα σε ευρ#, η 
π
�α �ρα�ε�-
τηκε απ� τ
 περι
δικ� Euroweek, ως η
καλ�τερη �κδ
ση 
µ
λ
γιακ
� δανε�
υ στ

ν�µισµα αναδυ�µενης αγ
ρ�ς τ
 2002.

H ETEπ ε�ναι 
 µεγαλ�τερ
ς υπερεθνικ�ς

δανει
λ�πτης και 
 ρ�λ
ς της ως σηµαντι-

κ
� διεθν
�ς εκδ�τη τ�τλων αντικατ
πτρ�-

!εται επ�σης στην π
ικιλ�α των ν
µισµ�των

π
υ �ρησιµ
π
ιε�, �πως απ
δεικν�εται απ�

την �ντ
νη παρ
υσ�α της στις αγ
ρ�ς της

∆ανει�ληπτικ�ς πρ��εις π�υ
υπεγρ��ησαν τ� 2002

(π
σ� σε εκατ
µµ�ρια ευρ#)

Πριν απ� τις ανταλλαγ�ς Mετ� τις ανταλλαγ�ς

Π
σ� % Π
σ� %

EUR

DKK

GBP

SEK

Σ�ν�λ�
EE

AUD

CZK

HKD

HUF

JPY

NOK

NZD

PLN

TWD

USD

ZAR

Σ�ν�λ�
εκτς EE

ΣYNOΛO

13 305 35,0 22 441 59,0

54 0,1 135 0,4

6 180 16,3 6 227 16,4

0 0,0 362 1,0

19 539 51,4 29 165 76,7

1 284 3,4 0 0,0

232 0,6 407 1,1

161 0,4 0 0,0

139 0,4 105 0,3

1 245 3,3 0 0,0

250 0,7 65 0,2

50 0,1 0 0,0

162 0,4 13 0,0

458 1,2 0 0,0

14 383 37,8 8 231 21,7

109 0,3 30 0,1

18 473 48,6 8 851 23,3

38 012 100,0 38 016 100,0
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Iαπων�ας, της !#νης Aσ�ας-Eιρηνικ
� (κυρ�ως

Tαϊ��ν και Aυστραλ�α) και της N�τιας A�ρικ�ς.
H Tρ�πε!α ��ει απ
κτ�σει ε"α�ρετη ��µη και

ισ�υρ� αναγν#ριση τ
υ 
ν�µατ�ς της µετα"�

των επενδυτ#ν στα ν
µ�σµατα αυτ�.

Ως δηµ�σια τρ�πε!α της 
π
�ας η δραστηρι�-

τητα α�
ρ� την ε�αρµ
γ� π
λιτικ#ν της Eυρω-

παϊκ�ς %νωσης, η ETEπ κατ��αλε αν�καθεν

διαρκε�ς πρ
σπ�θειες για δια��νεια και αν
ι-

κτ� επικ
ινων�α µε τη ��ση των επενδυτ#ν

της. T
 2002 δ�θηκε περαιτ�ρω �µ�αση στ


στ
ι�ε�
 αυτ� µ�σω εν�ς πι
 εντατικ
� διαλ�-

γ
υ µε τ
υς επενδυτ�ς, 
 
π
�
ς κ�λυψε τ


µεγαλ�τερ
 δυνατ� κ
ιν� απ� ιδι#τες και

θεσµικ
�ς επενδυτ�ς. H Tρ�πε!α πραγµατ
π
�-

ησε εκτεταµ�νες ενηµερωτικ�ς εκδηλ#σεις

στα πι
 σηµαντικ� επενδυτικ� κ�ντρα τ
υ

κ�σµ
υ.

∆ανει�ληπτικ� δραστηριτητα στις αγ�ρ�ς

T
 συν
λικ� �ψ
ς των δανει
ληπτικ#ν πρ�-

"εων π
υ υπεγρ��ησαν, πριν απ� τις πρ�"εις

ανταλλαγ�ς, αν�λθε σε 38 012 εκατ
µµ�ρια,
π
σ� π
υ αντιπρ
σωπε�ει α�"ηση κατ� 18% σε

σ��ση µε τ
 πρ
ηγ
�µεν
 �τ
ς (32 305 εκατ
µ-

µ�ρια τ
 2001). T
 π
σ
στ� των κε�αλα�ων π
υ

συγκεντρ#θηκαν σε ν
µ�σµατα της EE παρ�-

µεινε σταθερ� (51%, �ναντι 53% τ
 2001). H

Tρ�πε!α πραγµατ
π
�ησε 
µ
λ
γιακ�ς εκδ�-

σεις σε 14 ν
µ�σµατα (13 τ
 2001) µ�σω 219
συναλλαγ#ν (148 τ
 2001).

Mετ� τις πρ�"εις ανταλλαγ�ς 
ι αντληθ�ντες

π�ρ
ι αν�λθαν συν
λικ� σε 38 016 εκατ
µµ�-

ρια και �ταν εκ�ρασµ�ν
ι σε 10 ν
µ�σµατα

(32 172 εκατ
µµ�ρια τ
 2001). T
 81% τ
υ πρ
ϊ-

�ντ
ς των εκδ�σεων (30 763 εκατ
µµ�ρια) απ
-

τ�λεσε τ
 αντικε�µεν
 πρ�"εων ανταλλαγ�ς. Oι

πρ�"εις αυτ�ς διενεργ�θηκαν, α�εν�ς, για τη

µετατρ
π� αντληθ�ντων ν
µισµ�των, #στε να

ανταπ
κρ�ν
νται στις αν�γκες των εκταµιε�-

σεων, και, α�ετ�ρ
υ, για την αντιστ�θµιση κιν-

δ�νων επιτ
κ�
υ.

Mετ� τις πρ�"εις ανταλλαγ�ς, 
ι π�ρ
ι µε

κυµαιν�µεν
 επιτ�κι
 (32 491 εκατ
µµ�ρια �να-

ντι 25 818 εκατ
µµυρ�ων τ
 2001) αντιπρ
σ#-

πευαν τ
 86% τ
υ συν�λ
υ των αντληθ�ντων

π�ρων, εν# 
ι π�ρ
ι σταθερ
� επιτ
κ�
υ µει#-

θηκαν, απ� 6 354 εκατ
µµ�ρια τ
 2001, σε

5 525 εκατ
µµ�ρια. H µ�ση δι�ρκεια των δα-

νε�ων �ταν 6,1 �τη (6,3 �τη τ
 2001).

Στ
 πλα�σι
 της δια�ε�ρισης τ
υ �ρ�
υς της, η
Tρ�πε!α πρ
��η σε ε"
�λ�σεις �ρε
γρ��ων

πριν απ� τη λ�"η τ
υς και σε επαναγ
ρ�ς

τ�τλων συν
λικ
� �ψ
υς 1 283 εκατ
µµυρ�ων

(981 εκατ
µµ�ρια τ
 2001).

Eυρ� : 13 305 εκατ�µµ�ρια πριν απ τις πρ��εις

ανταλλαγ�ς / 22 441 εκατ�µµ�ρια µετ� τις

πρ��εις ανταλλαγ�ς

T
 2002 η Tρ�πε!α �ντλησε 13 305 εκατ
µµ�ρια

ευρ# µ�σω 19 συναλλαγ#ν, π
σ� π
υ αντιστ
ι-

�
�σε στ
 35% τ
υ συν
λικ
� ετ�σι
υ δανει-

σµ
� της.

H Tρ�πε!α συν��ισε την π
λιτικ� της συγκρ�-

τησης 
µ
λ
γιακ#ν δανε�ων ανα�
ρ�ς πραγ-

µατ
π
ι#ντας τρεις συναλλαγ�ς στ
 πλα�σι


τ
υ πρ
γρ�µµατ
ς EARN (Euro Area Reference
Notes), σ�µ�ωνα µε την εκδ
τικ� στρατηγικ�

της, π
υ �αρακτηρ�!εται απ� πλ�ρη δια��νεια

και ε�αρµ
γ� των ��λτιστων πρακτικ#ν της

αγ
ρ�ς: 

• α�"ηση κατ� 2 δισεκατ
µµ�ρια ευρ# τ
υ

δανε�
υ EARN 3,875% µε λ�"η τ
ν Aπρ�λι


2005 (µε την 
π
�α η �κδ
ση αυτ� ��θασε τ


κατ#�λι των 5 δισεκατ
µµυρ�ων ευρ# π
υ

απαιτε�ται για διαπραγµ�τευση στ
 Euro
MTS),

• µ�α �κδ
ση 5 δισεκατ
µµυρ�ων ευρ# µε λ�"η

τ
ν Oκτ#�ρι
 2012, και

• µ�α �κδ
ση 5 δισεκατ
µµυρ�ων ευρ# µε λ�"η

τ
ν Oκτ#�ρι
 2005.

H �κδ
ση αυτ#ν των δανε�ων ανα�
ρ�ς απ
τε-
λε� συν��εια της �δη µακρ��ρ
νης στρατηγι-
κ�ς της ETEπ, π
υ συν�σταται στ
 να πρ
σ��ρει
στην αγ
ρ� τ
υ ευρ# τη ρευστ�τητα π
υ πρ
-
σ��ρ
υν 
ι εκδ�σεις τ
υ ∆ηµ
σ�
υ. Στα τ�λη
τ
υ 2002 η καµπ�λη EARN περιλ�µ�ανε 11 
µ
-
λ
γιακ� δ�νεια ανα�
ρ�ς µε λ�"εις απ� τ

2003 �ως τ
 2012 και συν
λικ� α"�α κυκλ
�
-
ρ
�ντων τ�τλων π
υ υπερ��αινε τα 50 δισεκα-
τ
µµ�ρια ευρ#. )λ
 τ
 µ�κ
ς της καµπ�λης
απ�δ
σης απ
τ�λεσε τ
 αντικε�µεν
 διαπραγ-
µ�τευσης στην ηλεκτρ
νικ� πλατ��ρµα MTS,
εν# επτ� δ�νεια ανα�
ρ�ς (συν
λικ�ς α"�ας
37 δισεκατ
µµυρ�ων ευρ#), �τυ�αν επ�σης δια-
πραγµ�τευσης στ
 EuroMTS. H διαπραγµ�-
τευση των 
µ
λ�γων ανα�
ρ�ς EARN σε αυτ�
την πλατ��ρµα υπ
στηρ�!εται µ�σω µ�ας δρα-
στηρι�τητας διαµ�ρ�ωσης της αγ
ρ�ς (market-

Yπλ�ιπ� των εκδσεων EARN στις
31 ∆εκεµ�ρ��υ 2002

Π
σ�
T
κ
µερ�δι
     Hµερ
µην�α (εκατ
µ.
% λ�"ης ευρ#)

4,500 15.02.2003 3 360

5,250 15.04.2004 6 190

3,875 15.04.2005 5 000

3,500 15.10.2005 5 000

4,875 15.04.2006 5 000

4,000 15.01.2007 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

5,375 15.10.2012 5 000

50 748
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making), π
υ ε"ασ�αλ�!ει ρευστ�τητα κρατι-
κ
� εκδ�τη για τ
υς διαπραγµατευτ�ς και
ελ��ιστη απ�κλιση µετα"� των τιµ#ν πρ
-
σ�
ρ�ς και !�τησης για τ
υς τελικ
�ς
επενδυτ�ς.

T
 2002 η ETEπ α�"ησε �ντ
να την εκδ
τικ�
της δραστηρι�τητα σε πρ
ϊ�ντα µη ανα�
-
ρ�ς σε ευρ#. Στ
 τ�λ
ς τ
υ �τ
υς, ε��ε
πραγµατ
π
ι�σει σε αυτ� τ
 τµ�µα
της αγ
ρ�ς εκδ�σεις συν
λικ
� �ψ
υς
1 305 εκατ
µµυρ�ων ευρ# (µ�σω 16 συναλ-
λαγ#ν) �ναντι 398 εκατ
µµυρ�ων ευρ#
(µ�σω 10 συναλλαγ#ν) κατ� τ
 πρ
ηγ
�-
µεν
 �τ
ς.

Kατ� τη δι�ρκεια τ
υ �τ
υς η Tρ�πε!α ε"�-
δωσε ευρ� ��σµα ε"ατ
µικευµ�νων πρ
ϊ�-
ντων, π
υ ανταπ
κρ�ν
νταν σε συγκεκριµ�-
νες αν�γκες τ�σ
 θεσµικ#ν �σ
 και
λιανικ#ν επενδυτ#ν.

Oι εκδ�σεις συµ�ατικ#ν 
µ
λ�γων
(4 συναλλαγ�ς) αν�λθαν σε συν
λικ� �ψ
ς
775 εκατ
µµυρ�ων ευρ#. Tρεις απ� τις
εκδ�σεις αυτ�ς (525 εκατ
µµ�ρια ευρ#)
τ
π
θετ�θηκαν κυρ�ως στην Iταλ�α, σε
µεγ�λ
 �αθµ� σε θεσµικ
�ς επενδυτ�ς. H
τ�ταρτη �κδ
ση, η 
π
�α πραγµατ
π
ι�-
θηκε στην αγ
ρ� της Benelux, �τυ�ε καλ�ς
υπ
δ
��ς και απ� µικρ�τερ
υς επενδυτ�ς.

Oι εκδ�σεις σ�νθετων 
µ
λ�γων (12 συναλ-
λαγ�ς) αν�λθαν σε συν
λικ� �ψ
ς 530 εκα-
τ
µµυρ�ων ευρ#. Στ
 πρ#τ
 µ�ρ
ς τ
υ
�τ
υς διατ�θηκαν στ
υς επενδυτ�ς αρκετ�
πρ
ϊ�ντα συνδεδεµ�να µε µετ
��ς, εν# στ

δε�τερ
 µ�ρ
ς τ
υ �τ
υς η µεγαλ�τερη
!�τηση για πρ
ϊ�ντα συνδεδεµ�να µε επιτ�-
κια #θησε την Tρ�πε!α να επικεντρ#σει την
εκδ
τικ� της δραστηρι�τητα σε αυτ� τ

τµ�µα της αγ
ρ�ς, εστι�!
ντας κυρ�ως σε
σ�νθετα �ρε�γρα�α κυµαιν�µεν
υ επιτ
-
κ�
υ (structured floating rate), �ρε�γρα�α
µε ανακλιµακ
�µεν
 επιτ�κι
 (step-up
coupon) και τιµαριθµ
π
ιηµ�να �ρε�γρα�α.

USD: 12 920 εκατ�µµ�ρια πριν απ τις
πρ��εις ανταλλαγ�ς / 7 552 εκατ�µµ�ρια
µετ� τις πρ��εις ανταλλαγ�ς
(σε ευρ�: 14 383 εκατ�µ. / 8 231 εκατ�µ.)

Σε δ
λ�ρια HΠA (USD) τ
 2002 αντλ�θηκαν
12,92 δισεκατ
µµ�ρια (14,38 δισεκατ
µµ�-
ρια ευρ#) µ�σω 36 πρ�"εων. T
 π
σ� αυτ�

�ταν τ
 µεγαλ�τερ
 π
υ εκδ�θηκε π
τ�
απ� την ETEπ σε USD µ�σα σε �να �τ
ς και
αντιστ
ι�
�σε στ
 38% των συν
λικ#ν
π�ρων π
υ �ντλησε η Tρ�πε!α. H στρατη-
γικ� της ETEπ �σ
ν α�
ρ� τ
 δ
λ�ρι
 HΠA
ε"ακ
λ
υθε� να �ασ�!εται στις αρ��ς της
ρευστ�τητας, της δια��νειας και της δια-
σπ
ρ�ς των επενδυτ#ν, και περιλαµ��νει
την �κδ
ση διεθν#ν 
µ
λ
γιακ#ν δανε�ων,
εκδ�σεις για συγκεκριµ�νες κατηγ
ρ�ες
επενδυτ#ν και σ�νθετες συναλλαγ�ς.

H Tρ�πε!α ε"ακ
λ
�θησε να ε�αρµ�!ει τη
στρατηγικ� της π
υ συν�σταται στην πραγ-
µατ
π
�ηση τακτικ#ν εκδ�σεων δανε�ων
µεγ�λ
υ µεγ�θ
υς υπ� µ
ρ�� «global
bonds». Kατ� τη δι�ρκεια τ
υ �τ
υς πραγ-
µατ
π
�ησε τρεις τ�τ
ιες εκδ�σεις, καθε-
µ�α απ� τις 
π
�ες �ταν της τ�"εως των
3 δισεκατ
µµυρ�ων USD, π
υ ε�ναι 
 τρ��ων
καν�νας της αγ
ρ�ς για τις εκδ�σεις ανα-
�
ρ�ς µε υψηλ� ρευστ�τητα. T
 συν
λικ�
�ψ
ς των «global bonds» π
υ ��
υν εκδ
-
θε� και ε�ναι σε κυκλ
�
ρ�α απ� τ
ν Iαν
υ-
�ρι
 τ
υ 2001 αν�ρ�εται σε 17 δισεκατ
µ-
µ�ρια USD. )λα τα εν κυκλ
�
ρ�α «global
bonds» ανα�
ρ�ς �ταν εισηγµ�να στ
 Xρη-
µατιστ�ρι
 α"ι#ν της N�ας Y�ρκης κατ� τη
δι�ρκεια τ
υ �τ
υς.

Eκδ�σεις σε USD πρ

ρι!�µενες για
συγκεκριµ�νες αγ
ρ�ς (Iαπων�α, Aσ�α και
Eυρ#πη), συν
λικ
� �ψ
υς 2,8 δισεκατ
µ-
µυρ�ων USD, συν��αλαν περαιτ�ρω στη δια-
σπ
ρ� της ��σης των επενδυτ#ν της ETEπ
σε αυτ� τ
 ν�µισµα. Mετα"� αυτ#ν περι-
λαµ��ν
νταν τ�σσερις συναλλαγ�ς στην
αγ
ρ� ευρωδ
λαρ�ων και τρεις εκδ�σεις
«Uridashi» απευθυν�µενες σε επενδυτ�ς
λιανικ�ς. Eπιπλ�
ν, 1,1 δισεκατ
µµ�ρι
 USD
αντλ�θηκε µ�σω σ�νθετων 
µ
λ
γιακ#ν
δανε�ων, π
υ ανταπ
κρ�ν
νταν σε συγκε-
κριµ�νη !�τηση εκ µ�ρ
υς επενδυτ#ν.

H Tρ�πε!α ��ει σ�ηµατ�σει µια καµπ�λη
εκδ�σεων ανα�
ρ�ς µε υψηλ� ρευστ�τητα,
των 
π
�ων τ
 ανε"��λητ
 υπ�λ
ιπ
 αν�ρ-
�εται σε 28 δισεκατ
µµ�ρια USD και 
ι
τιµ�ς σε πραγµατικ� �ρ�ν
 δηµ
σιε�-

νται απ� διαπραγµατευτ�ς στις σελ�δες
«EIBUSD01» τ
υ Reuters και «EIB<GO>» τ
υ
Bloomberg. Mεριµν#ντας για την εν�σ�υση
της ρευστ�τητας και της δια��νειας �σ
ν
α�
ρ� τις τιµ�ς διαπραγµ�τευσης των 
µ
-
λ�γων της, η Tρ�πε!α ενθ�ρρυνε τη δευτε-
ρ
γεν� διαπραγµ�τευση των τ�τλων της σε
ηλεκτρ
νικ�ς πλατ��ρµες, π
υ επιτρ�π
υν
συναλλαγ�ς µετα"� διαπραγµατευτ#ν και
µετα"� διαπραγµατευτ#ν και επενδυτ#ν.

H ε
σ�δ�ς των �µ�λ�γων της ETEπ στ� �ρηµατιστ�ρι� της N�ας Y�ρκης επιτρ�πει 

την πρ�σ�αση σε ευρ� 	�σµα επενδυτ�ν
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GBP: 3 872 εκατ�µµ�ρια πριν απ τις πρ��εις
ανταλλαγ�ς / 3 905 εκατ�µµ�ρια µετ� τις
πρ��εις ανταλλαγ�ς
(σε ευρ�: 6 180 εκατ�µ. / 6 227 εκατ�µ.)

T
 συν
λικ� �ψ
ς των εκδ�σεων της ETEπ σε
λ�ρες στερλ�νες (GBP), απ� τ�τε π
υ εγκαιν�ασε
την πρ#τη της �κδ
ση στ
 ν�µισµα αυτ�, πριν
απ� 25 �ρ�νια (N
�µ�ρι
ς 1977), αν�ρ�εται σε
38 δισεκατ
µµ�ρια GBP. *νω τ
υ 70% αυτ
�
τ
υ π
σ
� εκδ�θηκε την περ�
δ
 1998-2002.
Στ
 τ�λ
ς τ
υ 2002, τ
 συν
λικ� ανε"��λητ

υπ�λ
ιπ
 των 
µ
λ�γων της ETEπ σε στερλ�νες
ανερ��ταν σε 33 δισεκατ
µµ�ρια GBP, αντιπρ
-
σωπε�
ντας περισσ�τερ
 απ� τ
 11% τ
υ δε�-
κτη των µη κρατικ#ν τ�τλων σε στερλ�νες.

H ETEπ διατ�ρησε τη θ�ση της ως τ
υ µεγαλ�-
τερ
υ µετ� τ
 ∆ηµ�σι
 εκδ�τη στην αγ
ρ� της
στερλ�νας, κατ��
ντας µερ�δι
 περ�π
υ 6% τ
υ
συν
λικ
� �γκ
υ των εκδ�σεων στην αγ
ρ�
αυτ� κατ� τ
 2002. Aυτ� επιτε��θηκε µε περαι-
τ�ρω διε�ρυνση της ��σης των επενδυτ#ν της
Tρ�πε!ας. Oι αγ
ρ�ς 
µ
λ�γων της ETEπ σε
GBP απ� ασ�αλιστικ�ς εταιρε�ες στην πρωτ
-
γεν� αγ
ρ� ε"ακ
λ
�θησαν να µει#ν
νται, απ�
�νω τ
υ 50% τ
υ συν
λικ
� �γκ
υ �κδ
σης
της ETEπ σε GBP τ
 2000, στ
 40% τ
 2001 και
στ
 27% τ
 2002, αλλ� υπ�ρ�
υν κ�π
ιες πρ#-
τες ενδε�"εις �τι η τ�ση αυτ� θα αντιστρα�ε� τ

2003. Oι επενδυτ�ς λιανικ�ς, 
ι τ
πικ�ς αρ��ς
και 
ι �µιλ
ι δια�ε�ρισης �αρτ
�υλακ�
υ α�"η-
σαν τ
 µερ�δι� τ
υς στη ��ση των επενδυτ#ν
της Tρ�πε!ας. T
 µερ�δι
 των µη �ρεταν#ν
επενδυτ#ν αυ"�θηκε, απ� τ
 17% στ
 25%.
Aυτ� η διασπ
ρ� επιτε��θηκε σε µεγ�λ
 �αθµ�
µ�σω τ
υ πρ
γρ�µµατ
ς λιανικ#ν εκδ�σεων σε
GBP, π
υ εγκαινι�στηκε στα τ�λη τ
υ 2001.
H �κδ
ση λιανικ�ς 5% µε λ�"η τ
 2006 αυ"�-
θηκε κατ� τη δι�ρκεια τ
υ �τ
υς σε 1,3 δισεκα-
τ
µµ�ρι
 GBP, εν# η Tρ�πε!α ε"�δωσε επ�σης
για τ
υς λιανικ
�ς επενδυτ�ς �να ν�
 
µ
λ
-
γιακ� δ�νει
 ανα�
ρ�ς, µε τ
κ
µερ�δι
 4,5%
και λ�"η τ
 2008, τ
υ 
π
�
υ στη συν��εια

α�"ησε τ
 �ψ
ς σε 400 εκατ
µµ�ρια GBP. %να
απ� τα ελκυστικ� �αρακτηριστικ� των εκδ�-
σεων λιανικ�ς της ETEπ ε�ναι τ
 �τι αγ
ρ�!
-
νται επ�σης απ� θεσµικ
�ς επενδυτ�ς και απ�
τρ�πε!ες. T
 γεγ
ν�ς αυτ�, σε συνδυασµ� µε
την �παρ"η µ�ας 
µ�δας δια�ειριστ#ν λιανικ�ς
(retail dealer group) π
υ απαρτ�!εται απ�
10 τρ�πε!ες - π
λλ�ς απ� τις 
π
�ες εισ�γ
υν
τιµ�ς στα συστ�µατα αυτ�µατης εκτ�λεσης
π
υ διαθ�τ
υν, και 
ι 
π
�ες, στ
 σ�ν
λ� τ
υς,
µεριµν
�ν ενεργ� για τη διαµ�ρ�ωση αγ
ρ#ν
για τα 
µ�λ
γα αυτ� - δηµι
υργ
�ν τις απαρα�-
τητες πρ
ϋπ
θ�σεις για δ�καιες τιµ�ς στη δευ-
τερ
γεν� αγ
ρ� αν� π�σα στιγµ�. Στην αρ��
τ
υ �τ
υς, η !�τηση εκ µ�ρ
υς εταιρει#ν της
�ρηµαταγ
ρ�ς καθ#ς και απ� εµπ
ρικ�ς και
κεντρικ�ς τρ�πε!ες 
δ�γησε στην �κδ
ση εν�ς

µ
λ
γιακ
� δανε�
υ κυµαιν�µεν
υ επιτ
κ�
υ,
�ψ
υς 1 δισεκατ
µµυρ�
υ GBP, µε λ�"η τ
 2005.

∆ιαρκ�ς πρ
σ
�� δ�θηκε στη διατ�ρηση της
ρευστ�τητας των 
µ
λ�γων ανα�
ρ�ς της
ETEπ, π
υ ��
υν τ
π
θετηθε� σε θεσµικ
�ς
επενδυτ�ς, µ�σω των 10 τραπε!#ν-δια�ειρι-
στ#ν. H Tρ�πε!α πραγµατ
π
�ησε επανεκδ�-
σεις των δανε�ων ανα�
ρ�ς για θεσµικ
�ς
επενδυτ�ς, π
υ λ�γ
υν τα �τη 2004, 2005, 2006,
2011, 2021, 2025 και 2032. T
 περι
δικ�
Euroweek σ�
λ�ασε: «∆ιατηρ#ντας µε συν�πεια
διαρκ� παρ
υσ�α στην αγ
ρ� και λειτ
υργ#-
ντας µ�σω των πειθαρ�ηµ�νων 
µ�δων δια�ει-
ριστ#ν των τ�τλων της (τ�σ
 ανα�
ρ�ς �σ
 και
λιανικ�ς), η ETEπ διατ�ρησε την κεντρικ� της
θ�ση στην αγ
ρ� των τ�τλων π
υ �ρησιµε�
υν
ως υπ
κατ�στατα των κρατικ#ν 
µ
λ�γων
(Gilts)».

H �κδ
ση τιµαριθµ
π
ιηµ�νων 
µ
λ�γων
συµπληρ#θηκε µε µια ν�α λ�"η για τ
 2013, η

π
�α �ρησιµ
π
ι�θηκε για τη �
ρ�γηση εν�ς
δανε�
υ σε µ�α εταιρε�α, σε αντικριστ� ��ση
(back-to-back).
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Eυρωπαϊκ�ς αγ�ρ�ς

Aπ� την αγ
ρ� της ν
ρ�ηγικ�ς κ
ρ�νας
(NOK), η ETEπ �ντλησε 1,9 δισεκατ
µµ�ρι

NOK (250 εκατ
µµ�ρια ευρ#) µ�σω 6 συναλ-
λαγ#ν. Στην αγ
ρ� της δανικ�ς κ
ρ�νας
(DKK) η 8ετ�ς �κδ
ση της Tρ�πε!ας, �ψ
υς
400 εκατ
µµυρ�ων DKK (54 εκατ
µµ�ρια
ευρ#), αντιπρ
σ#πευε τ
 16% τ
υ συν�λ
υ
της αγ
ρ�ς ευρω
µ
λ�γων σε DKK.

Aγ�ρ�ς της κεντρικ�ς και ανατ�λικ�ς
Eυρ�πης

Aπ� τις αγ
ρ�ς αυτ�ς η Tρ�πε!α �ντ-
λησε συν
λικ� τ
 ισ�τιµ
 533 εκατ
µµυ-
ρ�ων ευρ#, µ�σω 20 συναλλαγ#ν (α�"η-
ση κατ� 75% �ναντι τ
υ πρ
ηγ
�-
µεν
υ �τ
υς). H καταν
µ� �ταν η ε"�ς:
7,165 δισεκατ
µµ�ρια τσε�ικ�ς κ
ρ�νες
(232 εκατ
µµ�ρια ευρ#) µ�σω 7 συναλλα-
γ#ν, 34 δισεκατ
µµ�ρια 
υγγρικ� �ι
ρ�νια
(139 εκατ
µµ�ρια ευρ#) µ�σω 6 συναλλα-
γ#ν και 591 εκατ
µµ�ρια π
λωνικ� !λ�τυ
(162 εκατ
µµ�ρια ευρ#) µ�σω 7 συναλλα-
γ#ν. Mε τη δραστηρι�τητα αυτ�, η ETEπ
κατ�στη τ
 2002 
 κυρι�τερ
ς, �στερα απ�
τ
 ∆ηµ�σι
, εκδ�της στις υπ� �ντα"η �#ρες
της κεντρικ�ς Eυρ#πης (�λ. κε�µεν
 σε
πλα�σι
).

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

O δανεισµ�ς της Tρ�πε!ας απ� τις αγ
ρ�ς
της Aσ�ας, τ
υ Eιρηνικ
� και της N�τιας
A�ρικ�ς αν�λθε συν
λικ� σε 3,3 δισεκατ
µ-
µ�ρια ευρ# τ
 2002, αντιπρ
σωπε�
ντας τ

�µισυ των συναλλαγ#ν της στη δι�ρκεια
τ
υ �τ
υς και τ
 9% τ
υ συν�λ
υ των
π�ρων π
υ �ντλησε.

H ασιατικ� αγ
ρ� ε�ναι επ�σης σηµαντικ�
για την εκδ
τικ� στρατηγικ� της ETEπ, η

π
�α ε"ακ
λ
υθε� να α"ι
π
ιε� τη ��µη
π
υ ��ει απ
κτ�σει στην περι
�� εκδ�δ
-
ντας δ�νεια στα τ
πικ� ν
µ�σµατα. Aυτ�
της παρ��ει δυνατ�τητες για να διευρ�νει
τη ��ση των επενδυτ#ν της και να πρ
σ��-
ρει καιν
τ�µα πρ
ϊ�ντα. H δανει
ληπτικ�
δραστηρι�τητα στην Iαπων�α τ
 2002 περιε-
λ�µ�ανε: συναλλαγ�ς µε σ�νθετη δι�ρ-
θρωση στ
 πλα�σι
 τ
υ πρ
γρ�µµατ
ς
EMTN, �να καιν
τ�µ
 δ�νει
 «Σαµ
υρ�ι»
µε σ�νθετη δι�ρθρωση (145,8 δισεκατ
µµ�-
ρια JPY � 1 245 εκατ
µµ�ρια ευρ# µ�σω
83 συναλλαγ#ν) και 6 εκδ�σεις «Oυριντ�σι»
σε USD και AUD (για τις 
π
�ες τ
 2002 �ταν
ε"αιρετικ� �τ
ς). Στην αγ
ρ� της Tαϊ��ν η
ETEπ �ταν τ
 2002 
 κυρι�τερ
ς υπερεθνι-

κ�ς εκδ�της, µε εκδ�σεις συν
λικ
� �ψ
υς
15 δισεκατ
µµυρ�ων NTD (458 εκατ
µµ�ρια
ευρ#). E"�λλ
υ, τ
 Euroweek ανακ�ρυ"ε
την ETEπ καλ�τερ
 εκδ�τη 
µ
λ�γων σε
δ
λ�ρια Tαϊ��ν για τ
 2002.

Σε δ
λ�ρια Aυστραλ�ας η Tρ�πε!α διεν�ρ-
γησε 3 συναλλαγ�ς «Oυριντ�σι» (1,29 δισε-
κατ
µµ�ρι
 ευρ#), εκ των 
π
�ων η τελευ-
τα�α, �ψ
υς 1,285 δισεκατ
µµυρ�
υ AUD
(718 εκατ
µµ�ρια ευρ#) �ταν η µεγαλ�τερη
υπερεθνικ� συναλλαγ� π
υ ��ει πραγµατ
-
π
ιηθε� π
τ� σε AUD, σε �ρ
υς καθαρ�ς
πρ
σ�δ
υ. H �κδ
ση αυτ� τ
π
θετ�θηκε
σε περισσ�τερ
υς απ� 34 000 λιανικ
�ς
επενδυτ�ς στην Iαπων�α. H Tρ�πε!α διεν�ρ-
γησε επ�σης 2 συναλλαγ�ς σε δ
λ�ρια
X
νγκ K
νγκ και µια σε δ
λ�ρια N�ας
Zηλανδ�ας.

Στην αγ
ρ� τ
υ ραντ N�τιας A�ρικ�ς, η
ETEπ �ταν για µια ακ�µη �
ρ� 
 κυρι�τε-
ρ
ς διεθν�ς εκδ�της, µε 8 συναλλαγ�ς
συν
λικ
� �ψ
υς 1,1 δισεκατ
µµυρ�
υ ZAR
(109 εκατ
µµ�ρια ευρ#).
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∆ραστηρι�τητα στις κε�αλαιαγ
ρ�ς των υπ� �ντα"η �ωρ#ν

H �ντληση π�ρων για τη �
ρ�γηση δανε�ων στα εγ�#ρια ν
µ�σµατα των µελλ
ντικ#ν κρατ#ν

µελ#ν της Eυρωπαϊκ�ς %νωσης και η αν�πτυ"η των αγ
ρ#ν των κρατ#ν αυτ#ν ��
υν καταστε�

π
λ� σηµαντικ�ς πρ
τεραι�τητες της ETEπ τα τελευτα�α �ρ�νια. T
 1996, η Tρ�πε!α ε"�δωσε

τ
 πρ#τ
 της 
µ
λ
γιακ� δ�νει
 σε ν�µισµα �#ρας π
υ �ταν υπ
ψ��ια πρ
ς �ντα"η (τσε�ικ�

κ
ρ�να) και �κτ
τε ��ει κατα��λει διαρκε�ς πρ
σπ�θειες για να πρ
ωθ�σει την αν�πτυ"η των

αγ
ρ#ν αυτ#ν.

Στα πρ#τα στ�δια, η Tρ�πε!α εστ�ασε τις δραστηρι�τητ�ς της στην πρ
ετ
ιµασ�α τ
υ εδ��
υς,
αναπτ�σσ
ντας δι�λ
γ
 µε τις αρ��ς και τ
υς παρ�γ
ντες της αγ
ρ�ς, σ�ετικ� µε τ
 κατ�λ-

ληλ
 καν
νιστικ� πλα�σι
 για την κε�αλαιαγ
ρ�, #στε να ε"ευρεθ
�ν απ
τελεσµατικ
� τρ�π
ι

�κδ
σης δανε�ων ��ι µ�ν
 στις διεθνε�ς αγ
ρ�ς, αλλ� επ�σης στις κ�ριες εγ�#ριες αγ
ρ�ς 
µ
-

λ�γων της περι
��ς. Aυτ� 
δ�γησε στη θ�σπιση εγ�#ριων πρ
γραµµ�των �κδ
σης τ�τλων στην

Oυγγαρ�α, την Tσε�ικ� ∆ηµ
κρατ�α και την Π
λων�α την περ�
δ
 1997-2001.

X�ρη στη δυνατ�τητα π
υ ��ει, να πρ
σ��ρει τα 
µ�λ
γ� της τ�σ
 σε εγ�#ρι
υς �σ
 και σε

διεθνε�ς επενδυτ�ς, η ETEπ �!ει καταστε� � κυριτερ�ς εκδτης στην περι�!� (εκτς των εθνι-
κ�ν δηµσιων εκδ�τ�ν) µε µερ�δι� αγ�ρ�ς σ!εδν 13%. T
 2002, τ
 συν
λικ� �ψ
ς των εκδ�-

σεων της ETEπ στα µελλ
ντικ� κρ�τη µ�λη αν�λθε στ
 ισ�τιµ
 των 535 εκατ
µµυρ�ων ευρ#,
σηµει#ν
ντας α�"ηση κατ� περισσ�τερ
 απ� 75% σε σ��ση µε τ
 2001. H α�"ηση της εκδ
τι-

κ�ς δραστηρι�τητας της Tρ�πε!ας στις �#ρες αυτ�ς, ως σ�ν
λ
, την τελευτα�α τετραετ�α

υπερ�α�νει τ
 50% ετησ�ως.

Eπ� τ
υ παρ�ντ
ς, η ETEπ ��ει στρ�ψει τη στρατηγικ� της πρ
ς την α�"ηση τ
υ µεγ�θ
υς υ�ι-

στ�µενων εκδ�σε#ν της, #στε να απ
κτ�σ
υν υψηλ� ρευστ�τητα και να καταστ
�ν εκδ�σεις

ανα�
ρ�ς, την επιµ�κυνση και �ελτ�ωση της καµπ�λης διαρκει#ν και στην πρ
σ�
ρ� ν�ων

πρ
ϊ�ντων στ
υς επενδυτ�ς των υπ� �ντα"η �ωρ#ν. Στ
 πλα�σι
 αυτ� η Tρ�πε!α ε"�δωσε τ


2002, 15ετ� 
µ�λ
γα σε PLN και 20ετ� 
µ�λ
γα σε CZK. T
ν I
�νι
, πραγµατ
π
�ησε την πρ#τη

στην αγ
ρ� �κδ
ση 
µ
λ�γων σε ��ριντ Oυγγαρ�ας µετατρ�ψιµων σε 
µ�λ
γα σε ευρ#, µε

τ
κ
µερ�δι
 step-down, η 
π
�α ε��ε στ��
 να πρ
σελκ�σει διεθνε�ς επενδυτ�ς π
υ ανα!ητ
�ν

δυνατ�τητες ανταλλα"ιµ�τητας µετα"� HUF και ευρ#. H �κδ
ση αυτ� �ρα�ε�τηκε απ� τ


περι
δικ� Euroweek, ως η καλ�τερη �κδ
ση 
µ
λ
γιακ
� δανε�
υ στ
 ν�µισµα αναδυ�µενης

αγ
ρ�ς τ
 2002.

H Tρ�πε!α πρ
τ�θεται να αυ"�σει τις �
ρηγ�σεις σε τ
πικ� ν
µ�σµατα στην περι
�� και, ως εκ

τ
�τ
υ, πρ
�λ�πεται α�"ηση της εκδ
τικ�ς της δραστηρι�τητας στα τ
πικ� ν
µ�σµατα κατ� τ


2003 και τα επ�µενα �τη. Παρ�λληλα, η Tρ�πε!α θα ε"ετ�σει τις δυνατ�τητες περαιτ�ρω επ�-

κτασης των δραστηρι
τ�των της στις κε�αλαιαγ
ρ�ς �λλων υπ
ψ��ιων πρ
ς �ντα"η �ωρ#ν.

Eκδσεις της ETEπ στις υπ �ντα�η !�ρες (ισ�τιµ
 σε εκατ
µ. ευρ#)

Eγ!�ρια αγ�ρ�

∆ιεθν�ς αγ�ρ�

Σ�ν
λ


1998 1999 2000 2001 2002

28 134 83 61 212
73 66 121 243 323

101 200 204 304 535
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H συνεργασ�α µε τ
ν τραπε!ικ� τ
µ�α αντι-
κατ
πτρ�!εται στ
 ευρ� ��σµα και την
απ
τελεσµατικ�τητα των �ρηµατ
δ
τικ#ν
πρ
ϊ�ντων τ
υ Oµ�λ
υ.

Σηµαντικ� πρ
ϊ�ν για τη �ρηµατ
δ�τηση
των επενδ�σεων µικρ
� και µεσα�
υ µεγ�-
θ
υς ε�ναι τα «συν
λικ� δ�νεια», τα 
π
�α
σ�µερα διακιν
�νται µ�σω 280 περ�π
υ
τραπε!#ν και �λλων �ρηµατ
πιστωτικ#ν
ιδρυµ�των εντ�ς και εκτ�ς Eυρωπαϊκ�ς
%νωσης. Tα δ�νεια αυτ�, α�εν�ς επιδρ
�ν
ευεργετικ� στην αν�πτυ"η τ
υ τ
πικ
�
�ρηµατ
πιστωτικ
� τ
µ�α και, α�ετ�ρ
υ,
επιτρ�π
υν στις µικρ
µεσα�ες επι�ειρ�σεις
και τ
υς �
ρε�ς τ
πικ�ς αυτ
δι
�κησης να
διατηρ
�ν σ��σεις εγγ�τητας µε τις τρ�πε-
!ες. T
 πεδ�
 ε�αρµ
γ�ς των συν
λικ#ν
δανε�ων διευρ�νεται, και τ
 πρ
ϊ�ν αυτ�
απευθ�νεται πλ�
ν και σε περι�ερειακ�ς
τρ�πε!ες (για την υπ
στ�ρι"η των επενδ�-
σεων στις λιγ�τερ
 ευν
ηµ�νες περι
��ς)
καθ#ς και σε περισσ�τερ
 ε"ειδικευµ�ν
υς
ενδι�µεσ
υς �
ρε�ς, π.�. στ
ν τ
µ�α
τ
υ περι��λλ
ντ
ς, στ
ν 
πτικ
ακ
υστικ�
τ
µ�α και στ
υς τ
µε�ς υψηλ�ς τε�ν
λ
-
γ�ας.

H ETEπ συµµετ��ει επ�σης στη �ρηµατ
δ�-
τηση επενδυτικ#ν σ�εδ�ων µεσα�ας �

µεγ�λης κλ�µακας. Συµπληρ#ν
ντας τις
τραπε!ικ�ς �ρηµατ
δ
τ�σεις, 
ι �ρηµατ
-
δ
τ�σεις της ETEπ, 
ι 
π
�ες ��
υν µακρ
-
πρ�θεσµ
 �αρακτ�ρα και µπ
ρ
�ν να
λαµ��ν
υν τη µ
ρ�� διαρθρωµ�νων �ρη-
µατ
δ
τ�σεων � �ρηµατ
δ
τ�σεων µε δια-
µεσ
λ��ηση, επιτρ�π
υν τη δια�
ρ
π
�ηση
των πηγ#ν και των µ
ρ�#ν �ρηµατ
δ�τη-
σης των επι�ειρ�σεων και τις �
ηθ
�ν να
�ελτιστ
π
ι�σ
υν τα αναπτυ"ιακ� σ��δι�
τ
υς. H ETEπ, επιθυµ#ντας να διευρ�νει τ

��σµα των πρ
ϊ�ντων της πρ
κειµ�ν
υ να
ανταπ
κριθε� στις αν�γκες της 
ικ
ν
µ�ας,
διε"�γει επ� τ
υ παρ�ντ
ς, σε συνεργασ�α
µε τ
υς ετα�ρ
υς της απ� την ευρωπαϊκ�
τραπε!ικ� κ
ιν�τητα, αναλ�σεις για τ
ν
καθ
ρισµ� µ�ας ν�ας µ
ρ��ς �ρηµατ
δ
τ�-
σεων, π
υ θα ε�ναι πρ
σαρµ
σµ�νες στις
αν�γκες των επι�ειρ�σεων µεσα�
υ µεγ�-
θ
υς.

T�λ
ς, αναπτ�σσ
ντας δραστηρι�τητες
τ�σ
 εντ�ς Eυρωπαϊκ�ς %νωσης �σ
 και σε
τρ�τες �#ρες, η ETEπ ε�ναι σε θ�ση να στη-
ρ�!ει, σε συνεργασ�α µε την τραπε!ικ� κ
ι-
ν�τητα, τις στρατηγικ�ς 
µ�λ
υ των µεγ�-
λων επι�ειρ�σεων, διευκ
λ�ν
ντας τα
επενδυτικ� σ��δι� τ
υς στ
 εσωτερικ� της
Eυρωπαϊκ�ς %νωσης αλλ� και τις �µεσες
"�νες επενδ�σεις τ
υς σε τρ�τες �#ρες.

T
 Eυρωπαϊκ Tαµε�� Eπενδ�σεων (ETAE)
συνεργ�!εται επ�σης µε τ
ν τραπε!ικ�
τ
µ�α:

• ε�τε στ
 πλα�σι
 της �ρηµατ
δ�τησης
εταιρει#ν παρ
��ς επι�ειρηµατικ#ν
κε�αλα�ων, µερικ�ς απ� τις 
π
�ες �ρ�-
σκ
νται υπ� τη δια�ε�ριση ε"ειδικευµ�-
νων θυγατρικ#ν τραπε!ικ#ν 
µ�λων,

• ε�τε πρ
σ��ρ
ντας µη�ανισµ
�ς εγγυ�-
σεων για την ε"ασ��λιση �αρτ
�υλα-
κ�ων επενδ�σεων τραπε!#ν υπ�ρ µικρ
-
µεσα�ων επι�ειρ�σεων.

Σε αµ��τερες τις περιπτ#σεις, τ
 ETAE
συνεισ��ρει την τε�ν
γνωσ�α τ
υ και σηµα-
ντικ� πρ
στιθ�µενη α"�α.

Συνεργασ�α µε την τραπε!ικ�
κ
ιν�τητα
O )µιλ
ς ETEπ διατηρε� στεν� συνεργασ�α µε τ
ν τραπε!ικ� τ
µ�α, τ�σ
 για τ
 δανεισµ� τ
υ απ� τις κε�αλαιαγ
ρ�ς �σ
 και για τις
δραστηρι�τητ�ς τ
υ π
υ α�
ρ
�ν τη �
ρ�γηση δανε�ων, την απ�κτηση συµµετ
�#ν και την παρ
�� εγγυ�σεων. H συνεργασ�α αυτ�
ε�ναι απαρα�τητη πρ
κειµ�ν
υ 
 )µιλ
ς ETEπ:

• να συµ��λλει στη �ρηµατ
δ�τηση σηµαντικ
� αριθµ
� µεµ
νωµ�νων επενδυτικ#ν σ�εδ�ων µεγ�λης κλ�µακας πρ
σ�ε�γ
-
ντας, στις κατ�λληλες περιπτ#σεις, στην τραπε!ικ� διαµεσ
λ��ηση·

• να µπ
ρε� να ε"ασ�αλ�!ει κατ�λληλες εγγυ�σεις για τη �ρηµατ
δ�τηση µεµ
νωµ�νων επενδυτικ#ν σ�εδ�ων τ
υ ιδιωτικ
�
τ
µ�α, δεδ
µ�ν
υ �τι τ
 1/3 των εγγυ�σεων π
υ πρ
σ��ρ
νται στην ETEπ πρ
�ρ�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, στη �ρηµατ
δ�τηση των �
ρ�ων τ
πικ�ς αυτ
δι
�κησης και των
επενδυτ#ν π
υ πραγµατ
π
ι
�ν �ργα υπ
δ
µ�ς µικρ�ς � µεσα�ας κλ�µακας·

• να στηρ�!ει, µ�σω των συν
λικ#ν δανε�ων τ
υ � των δραστηρι
τ�των της θυγατρικ�ς τ
υ π
υ ε�ναι τ
 Eυρωπαϊκ� Tαµε�

Eπενδ�σεων, τη δραστηρι�τητα των µικρ
µεσα�ων επι�ειρ�σεων, �ελτι#ν
ντας τ
 
ικ
ν
µικ� τ
υς περι��λλ
ν και πρ
σελ-
κ�
ντας τη συµµετ
�� τ
υ τραπε!ικ
� τ
µ�α στ
 �#ρ
 αυτ�.



Eσωτερικ� λειτ
υργα τ
υ Oµλ
υ ETEπ



Eταιρικ� σ�	ση µε τ�υς αιρετ��ς
αντιπρ�σ�π�υς των ευρωπα�ων π�λιτ�ν

T� 2002 η ETEπ, ε� �ν�µατ�ς τ�υ Oµ�λ�υ,
εν�τεινε τ� δι�λ�γ� µε τ� Eυρωπαϊκ�

K�ιν����λι� συµµετ���ντας, µετα��

�λλων, σε π�λλ�ς συνεδρι�σεις κ�ιν�-

��υλευτικ�ν επιτρ�π�ν (κυρ�ως, της Eπι-

τρ�π�ς Oικ�ν�µικ�ς και N�µισµατικ�ς

Π�λιτικ�ς). H πι� σηµαντικ� στιγµ�

αυτ�� τ�υ διαλ�γ�υ ε�ναι η ε��ταση, στη

σ�ν�δ� �λ�µ�λειας τ�υ K�ιν���υλ��υ

και µε συµµετ��� τ�υ Πρ��δρ�υ της Tρ�-

πε�ας, της «Eτ�σιας �κ�εσης τ�υ K�ιν�-

��υλ��υ σ�ετικ� µε την παρακ�λ���ηση

των δραστηρι�τ�των της ETEπ», η �π��α

τ� 2002 πραγµατ�π�ι��ηκε τ� N��µ-

�ρι�. Oι ανταλλαγ�ς απ�ψεων µετα��

των µελ�ν της ∆ιευ��ν�υσας Eπιτρ�π�ς

της Tρ�πε�ας και των µελ�ν τ�υ K�ιν�-

��υλ��υ επιτρ�π�υν 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 #µιλ� 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. Aυτ� η

συνε��ς σ��ση εργασ�ας επιτρ�πει επ�-

σης στ� K�ιν����λι� να ενσωµατ�νει τη

δρ�ση τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ στην εκτ�λεση

των ν�µ��ετικ�ν και δηµ�σι�ν�µικ�ν

κα�ηκ�ντων τ�υ κα��ς και των κα�ηκ�-

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 ��ει πρ�σεγγ�σει

επ�σης την Oικ�ν�µικ� και K�ινωνικ�

Eπιτρ�π� (OKE), α�ι�π�ι�ντας, τ�ν ενι-

σ�υµ�ν� ρ�λ� της OKE (�πως αυτ�ς

κα��ρ��εται απ� τη Συν��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. Στη συν��εια επ�σκεψης τ�υ

Πρ��δρ�υ και µελ�ν της OKE στ� Λ�υ-

�εµ���ργ�, � Πρ�εδρ�ς της Tρ�πε�ας

εκ%�νησε λ�γ� στη σ�ν�δ� �λ�µ�λειας

της OKE, τ�ν Iαν�υ�ρι�.

Eτα�ρ�ς των κ�ιν�τικ�ν �εσµικ�ν �ργ�νων,
σε επα%� µε την κ�ινων�α των π�λιτ�ν
H ETEπ ε�ναι δηµ�σια τρ�πε�α, η �π��α ��ει απ�στ�λ� να πρ��γει τ�υς στ���υς της

Eυρωπαϊκ�ς "νωσης ε%αρµ���ντας �ρηµατ�δ�τικ� π�λιτικ� σ�µ%ωνη µε τις

κατευ��νσεις π�υ �αρ�σσει τ� Συµ���λι� των ∆ι�ικητ�ν της, στ� πλα�σι� π�υ κα��ρ�-

��υν τα Eυρωπαϊκ� Συµ���λια. Στη ��ση αυτ�, η ETEπ �ρει��εται να συµ%ιλι�νει µ�α

απα�τηση επι�ειρηµατικ�ς απ�δ�τικ�τητας µε µ�α επιταγ� απ�τελεσµατικ�ς επικ�ινω-

ν�ας και µε τη ��ληση τ�υ να αναπτ�σσει εταιρικ�ς σ��σεις µε �λα τα µ�ρη π�υ συµ-

µετ���υν στις δραστηρι�τητ�ς της.

O Philippe Maystadt

στη 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 συµµετ��ει τακτικ�
στ� Συµ���λι� ECOFIN και στα πρ�παρα-
σκευαστικ� τ�υ �ργανα, συνεισ%�ρ�ντας
την εµπειρ�γνωµ�σ�νη της σε ��µατα �ρη-
µατ�δ�τησης επενδ�σεων.

Eπιπλ��ν, τ� 2002 επι�ε�αι��ηκε η �λ� και
συ�ν�τερη πρ�σ%υγ� τ�υ Eυρωπαϊκ��
Συµ��υλ��υ στην Tρ�πε�α � στ� Eυρωπαϊκ�
Tαµε�� Eπενδ�σεων (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 µε τα Eυρωπαϊκ� Συµ-
���λια της Bαρκελ�νης, τ� M�ρτι�, και της
Σε�λλης, τ�ν I��νι�, τα �π��α κ�λεσαν τ�ν
#µιλ� ETEπ να εντατικ�π�ι�σει τις δραστη-
ρι�τητ�ς τ�υ στ�υς τ�µε�ς της γν�σης και
της καιν�τ�µ�ας και να ενισ��σει τη �ρηµα-
τ�δ�τικ� συνεργασ�α µε τις µεσ�γειακ�ς
��ρες ετα�ρ�υς. Eπιπλ��ν, τ� Eυρωπαϊκ�
Συµ���λι� της K
πεγ��γης, τ� ∆εκ�µ�ρι�,
εκτ�ς απ� τ�ν τελικ� κα��ρισµ� των �εσµι-
κ�ν και ν�µ��ετικ�ν πτυ��ν π�υ ���υν
σ��ση µε την πρ�σ��ρηση ν�ων κρατ�ν
µελ�ν στην EE (συµπεριλαµ�αν�µ�νων πτυ-
��ν π�υ α%�ρ��ν την ETEπ), υπ�γρ�µµισε
την κα��ριστικ� συµ��λ� των �ρηµατ�δ�τ�-
σεων της Tρ�πε�ας στην πρ�ετ�ιµασ�α των
υπ�ψη%�ων �ωρ�ν και στη µελλ�ντικ� ενσω-
µ�τωσ� τ�υς στην "νωση.

T�λ�ς, πρ�πει να ανα%ερ�ε� τ� Συµ���λι�
«Aνταγωνιστικ�τητα» τ�υ N�εµ�ρ��υ, στ�
�π��� συµµετε��αν �ι Yπ�υργ�� Bι�µη�αν�ας
και "ρευνας και τ� �π��� κ�λεσε τ�ν #µιλ�
να εντε�νει τις δραστηρι�τητ�ς τ�υ υπ�ρ
των ν�ων τε�ν�λ�γι�ν, ιδ�ως µ�σω της εν�-
σ�υσης των ιδ�ων κε%αλα�ων επι�ειρ�σεων
π�υ �ρ�σκ�νται σε %�ση αν�πτυ�ης.

Eν�σ�υση των σ�	σεων µε την Eυρωπαϊκ� 
Eπιτρ�π�

O #µιλ�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 ETEπ, παρεµ��σεων τ�υ
ETAE και δηµ�σι�ν�µικ�ν π�ρων της "νω-
σης για τη στ�ρι�η κ�ιν�ν στ��ων. Στ� πλα�-
σι� αυτ� κα��ρ�στηκαν απ�τελεσµατικ�τε-

ρες διαδικασ�ες για τη λ�ψη της γν�µης της
Eπιτρ�π�ς σ�ετικ� µε πρ�τ�σεις δανει�δ�-
τησης απ� την Tρ�πε�α, και συν�%�ησαν
δ�� σηµαντικ�ς συµ%ων�ες σ�ετικ� µε τ�υς
τ�µε�ς της πρ�στασ�ας τ�υ περι��λλ�ντ�ς
και της κ�ινων�ας των πληρ�%�ρι�ν. Eπι-
πλ��ν, τ� 2002, η συµ%ων�α σ�ετικ� µε τη
συµπληρωµατικ�τητα των δρ�σεων των δ��
�ργ�νων για την υπ�στ�ρι�η της �ρευνας
και αν�πτυ�ης στην Eυρ�πη απ�δωσε πλ�-
ρως τ�υς καρπ��ς της, �πως απ�δεικν��υν
�ι συνεργ�ες π�υ αναπτ���ηκαν στ� πλα�σι�
τ�υ 6�υ Πρ�γρ�µµατ�ς-πλαισ��υ για την
"ρευνα και �ι π�λυ�ρι�µες συγ�ρηµατ�δ�-
τ�σεις στ�ν τ�µ�α αυτ�.

E��λλ�υ, η πραγµατ�π��ηση µ�ας ετ�σιας
συν�ντησης µετα�� τ�υ σ�µατ�ς των Eπι-
τρ�πων και της ∆ιευ��ν�υσας Eπιτρ�π�ς
της Tρ�πε�ας απ�τελε� πλ��ν κα�ιερωµ�νη
πρακτικ�, η �π��α συµπληρ�νεται απ� δεκα-
π�ντε περ�π�υ συσκ�ψεις εργασ�ας σε επ�-
πεδ� Γενικ�ν ∆ιευ�υντ�ν των δ�� �ργ�νων,
µε σκ�π� την εν�σ�υση των επι�ειρησιακ�ν
σ��σεων στ�υς τ�µε�ς της περι%ερειακ�ς
αν�πτυ�ης, της πρ�ετ�ιµασ�ας των υπ�
�ντα�η �ωρ�ν, της �ρευνας και αν�πτυ�ης,
της εν�σ�υσης της ανταγωνιστικ�τητας των
επι�ειρ�σεων, της κ�ινων�ας των πληρ�%�-
ρι�ν, της παιδε�ας και τ�υ π�λιτισµ��
(συµπεριλαµ�αν�µ�ν�υ τ�υ �πτικ�ακ�υστι-
κ�� τ�µ�α) και των π�λιτικ�ν παρ���ς
����ειας και συνεργασ�ας µε τρ�τες ��ρες
(ιδ�ως τις µεσ�γειακ�ς ��ρες και τις ��ρες
AKE).

T�λ�ς, �στερα απ� την υπ�γρα%�, τ� 2001,
δια�ειριστικ�ς συµ%ων�ας µε την �π��α
ανατ��ετ� στ� Eυρωπαϊκ� Tαµε�� Eπενδ�-
σεων η εκτ�λεση τ�υ επι�ειρησιακ�� πρ�ϋ-
π�λ�γισµ�� της Γ∆-Eπι�ειρ�σεις στ� πλα�σι�
τ�υ «Π�λυετ��ς πρ�γρ�µµατ�ς για τις επι-
�ειρ�σεις», τ� ETAE και η Γενικ� ∆ιε��υνση
Περι%ερειακ�ς π�λιτικ�ς της Eπιτρ�π�ς
συν�ψαν συµ%ων�α σ�ετικ� µε την παρ���
συµ��υλευτικ�ν υπηρεσι�ν απ� τ� ETAE για
την αν�πτυ�η των δραστηρι�τ�των επι�ει-
ρηµατικ�� κε%αλα��υ και παρ���ς εγγυ�-
σεων υπ�ρ των µικρ�µεσα�ων επι�ειρ�σεων
στις λιγ�τερ� ανεπτυγµ�νες περι���ς της
"νωσης.
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∆ια��νεια και δι�λ�γ�ς µε την κ�ινων�α
των π�λιτ�ν

T� 2002, η Tρ�πε�α εν�τεινε τις

πρ�σπ��ει�ς της για την επ�τευ�η µεγαλ�-

τερης δια��νειας, µετα�� �λλων µε την

�κδ�ση µ�ας ν�ας διακ�ρυ�ης σ�ετικ� µε

την π�λιτικ� της στ�ν τ�µ�α της πληρ�%�-

ρησης, και τ�ν κα��ρισµ� ν�ων καν�νων

�σ�ν α%�ρ� την πρ�σ�αση τ�υ κ�ιν�� στα

�γγρα%� της, σ�µ%ωνα µε τις αρ��ς και

τ�υς περι�ρισµ��ς π�υ ��τει η πι� πρ�-

σ%ατη κ�ιν�τικ� ν�µ��εσ�α στ�ν τ�µ�α

αυτ� (Kαν�νισµ�ς EK 1049/2001). Aναγνωρ�-

��ντας τ� �εµιτ� ενδια%�ρ�ν τ�υ κ�ιν�� για

τις δραστηρι�τητ�ς της, η Tρ�πε�α ��ει ως

στ��� να παρ��ει �σ� τ� δυνατ�ν περισσ�-

τερα στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε τ�ν τρ�π� λειτ�υρ-

γ�ας της, τις δραστηρι�τητες και τα σ��δι�

της, διατηρ�ντας ταυτ��ρ�να ισ�ρρ�π�α µε

τ� αναγκα�� τραπε�ικ� απ�ρρητ� των εργα-

σι�ν της και την αυτ�ν�µ�α των διαδικασι�ν

λ�ψης των απ�%�σε�ν της.

Στ� πλα�σι� αυτ�, η ETEπ αν�πτυ�ε σηµα-

ντικ� τ�ν ιστ���ρ� της στ� ∆ιαδ�κτυ�

(www.eib.org), � �π���ς, µε περισσ�τερ�υς

απ� 850 000 επισκ�πτες ετησ�ως, απ�τελε�

την κ�ρια διεπα%� µετα�� της Tρ�πε�ας και

τ�υ κ�ιν��. H ETEπ δηµ�σιε�ει πλ��ν στ�ν

ιστ���ρ� της : 

• τις επι�ειρησιακ	ς στρατηγικ	ς της, µε

τη δηµ�σ�ευση τ�υ Eπι�ειρησιακ�� της

Πρ�γρ�µµατ�ς και των π�λιτικ�ν της

κατ� τ�µ�α, 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, την πρ�α-

γωγ� των αναν�ωσιµων πηγ�ν εν�ργειας

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�εδ�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�ει-

ρησιακ�� απ�ρρ�τ�υ της Tρ�πε�ας και

των αντισυµ�αλλ�µενων της· κ��ε 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�ν-

δυσης·

• αναλυτικ	ς επε�ηγηµατικ	ς σηµει�σεις
σ�ετικ� µε �δη �ρηµατ�δ�τη��ντα σ��-

δια για τα �π��α �µ�δες συµ%ερ�ντων

εκδηλ�ν�υν ιδια�τερ� ενδια%�ρ�ν·

• εκ��σεις σ�ετικ� µε τις διαδικασ�ες και
µε!�δ�υς α�ι�λ�γησης, τ�ν κ�κλ� π�υ

διαν�ει κ��ε επενδυτικ� σ��δι� κα��ς

και τις δ�µ�ς παρακ�λ���ησης των �ρη-

µατ�δ�τ��µενων επενδ�σεων.

Στ� πλα�σι� αυτ�ς της πρ�σπ��ειας για δια-

%�νεια εντ�σσεται και � συνε��ς δι�λ
γ
ς

µε την κ
ινωνα των π
λιτ�ν µ�σω των µη

κυ�ερνητικ�ν 
ργαν�σεων (MKO). Kατ� τη

δι�ρκεια τ�υ 2002 η Tρ�πε�α συµµετ�σ�ε σε

4 συνεδρι�σεις π�υ δι�ργ�νωσαν MKO σ�ε-

τικ� µε τ�µεακ�ς πτυ��ς των δραστηρι�τ�-

των της, εν� δι�ργ�νωσε επ�σης η �δια µ�α

στρ�γγυλ� τρ�πε�α τ�ν I��νι�, στην K�πεγ-

��γη, σ�ετικ� µε την πρ��ληµατικ� της αει-

%�ρ�υ αν�πτυ�ης και την αντιµετ�πιση

υπ��α�µισµ�νων καταστ�σεων π�υ επηρε-

���υν τα �δατα της Bαλτικ�ς ��λασσας.
Παρ�λληλα, η Tρ�πε�α συν��ισε την αλλη-

λ�γρα%�α και την ανταλλαγ� πληρ�%�ρι�ν

µε δι�%�ρες �ργαν�σεις, π�υ της κ�ιν�π�ι-

��ν τις ανησυ��ες τ�υς σ�ετικ� µε �ργα

υπ�ψ�%ια για �ρηµατ�δ�τηση, και ανταπ�-

κρ��ηκε σε π�λυ�ρι�µα αιτ�µατα για πληρ�-

%�ρ�ες εκ µ�ρ�υς ερευνητ�ν απ� τ�ν ακα-

δηµαϊκ� ��ρ�, �ι �π���ι εκπ�ν��ν µελ�τες

σ�ετικ�ς µε τις δραστηρι�τητ�ς της.
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T� Συµ���λι� των ∆ι�ικητ�ν της ETEπ απ�τε-

λε�ται απ� υπ�υργ��ς, τ�υς �π���υς �ρ���υν

τα κρ�τη µ�λη (συν��ως τ�υς Yπ�υργ��ς

Oικ�ν�µικ�ν). Xαρ�σσει τις κατευ��νσεις της

πιστωτικ�ς π�λιτικ�ς της Tρ�πε�ας, εγκρ�νει

τ�υς ετ�σι�υς λ�γαριασµ��ς και τ�ν ισ�λ�γι-

σµ� της, και απ�%ασ��ει για τη συµµετ��� της

Tρ�πε�ας σε �ρηµατ�δ�τ�-

σεις εκτ�ς Eυρωπαϊκ�ς

"νωσης και για τις

αυ��σεις τ�υ κε%αλα��υ

της. ∆ι�ρ��ει τα µ�λη τ�υ

∆ι�ικητικ�� Συµ��υλ��υ,
της ∆ιευ��ν�υσας Eπιτρ�-

π�ς και της Eλεγκτικ�ς Eπι-

τρ�π�ς.

T� ∆ι�ικητικ� Συµ���λι�
διασ%αλ��ει �τι η δια�ε�ριση

της Tρ�πε�ας ασκε�ται σ�µ-

%ωνα µε τις διατ��εις της

Συν��κης και τ�υ Kαταστατικ��, και µε τις

γενικ�ς �δηγ�ες π�υ εκδ�δει 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

�ητε�α π�ντε ετ�ν (ανανε�σιµη), ��σει πρ�τα-

σης των κρατ�ν µελ�ν, και ευ��ν�νται µ�ν�ν

�ναντι της Tρ�πε�ας. T� ∆ι�ικητικ� Συµ���λι�

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

πληρωτ�ς, εκ των �π��ων 24 και 12, αντ�στ�ι�α,
πρ�τε�ν�νται απ� τα κρ�τη µ�λη. "να τακτικ�

µ�λ�ς και �νας αναπληρωτ�ς πρ�τε�ν�νται απ�

την Eυρωπαϊκ� Eπιτρ�π�.

H ∆ιευ!�ν�υσα Eπιτρ�π� ε�ναι τ� συλλ�γικ�

εκτελεστικ� �ργαν� της Tρ�πε�ας. "�ει �κτ�

µ�λη, τα �π��α απασ��λ��νται πλ�ρως στην

Tρ�πε�α. Yπ� την επ�πτε�α τ�υ Πρ��δρ�υ της

ETEπ και υπ� τ�ν �λεγ�� τ�υ ∆ι�ικητικ�� Συµ-

��υλ��υ, η ∆ιευ��ν�υσα Eπιτρ�π� δια�ειρ��εται

τις τρ���υσες υπ���σεις της Tρ�πε�ας, πρ�ε-

τ�ιµ��ει τις απ�%�σεις τ�υ ∆ι�ικητικ�� Συµ-

��υλ��υ και διασ%αλ��ει την εκτ�λεσ� τ�υς. O
Πρ�εδρ�ς της Tρ�πε�ας πρ�εδρε�ει των συνε-

δρι�σεων τ�υ ∆ι�ικητικ�� Συµ��υλ��υ. Tα µ�λη

της ∆ιευ��ν�υσας Eπιτρ�π�ς ευ��ν�νται

µ�ν�ν �ναντι της Tρ�πε�ας. ∆ι�ρ���νται απ� τ�

Συµ���λι� των ∆ι�ικητ�ν, ��σει πρ�τασης τ�υ

∆ι�ικητικ�� Συµ��υλ��υ, για �ητε�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 �ητε�α τρι�ν ετ�ν (ανανε�-

σιµη). Aπ� τ� 1996, η Eλεγκτικ� Eπιτρ�π� περι-

λαµ��νει επ�σης �να παρατηρητ�, � �π���ς δι�-

ρ��εται κ��ε �ρ�ν� για µ�ν�ετ� �ητε�α.
Λειτ�υργ�ντας ως ανε��ρτητ� �ργαν�, π�υ

λ�γ�δ�τε� �µεσα στ� Συµ���λι� των ∆ι�ικη-

τ�ν, η Eλεγκτικ� Eπιτρ�π� επαλη�ε�ει �τι �ι

εργασ�ες της Tρ�πε�ας διε����ησαν σ�µ%ωνα

µε τ�υς τ�π�υς και τις διαδικασ�ες π�υ πρ��λ�-

π�νται απ� τ� καταστατικ� της και ελ�γ�ει την

καν�νικ�τητα των �ι�λ�ων της Tρ�πε�ας. T�

Συµ���λι� των ∆ι�ικητ�ν λαµ��νει υπ�ψη την

�κ�εση της Eλεγκτικ�ς Eπιτρ�π�ς και τα π�ρ�-

σµατ� της, κα��ς και τη ∆�λωση της Eλεγκτι-

κ�ς Eπιτρ�π�ς, πριν εγκρ�νει την Eτ�σια

"κ�εση τ�υ ∆ι�ικητικ�� Συµ��υλ��υ.

∆ι�ικητικ� δι�ρ�ρωση της ETEπ

Σ�ν
δ
ς τ
υ Συµ�
υλ
υ των ∆ι
ικητ�ν

H Eλεγκτικ� Eπιτρ
π�

σελ. 44O M I Λ O Σ E T E π



Oι επιπτ�σεις της διε�ρυνσης στη
διακυ��ρνηση της ETEπ
H �ντα�η δ�κα ν�ων κρατ�ν µελ�ν στην "νωση, η �π��α ��ει πρ�γραµµατιστε� για τ� 2004, και η πρ��πτικ� της πρ�σε���ς

�ντα�ης δ�� �λλων, κατ�στησαν αναγκα�α την αναπρ�σαρµ�γ� τ�υ καταστατικ�� της ETEπ, τ� �π��� ε�ναι πρ�σαρτηµ�ν� στη

Συν��κη Πρ�σ��ρησης. Πρ�ς τ� σκ�π� αυτ�, τ� Συµ���λι� ECOFIN ε��δωσε, κατ� τη σ�ν�δ� τ�υ της 5ης N�εµ�ρ��υ 2002,
συµπερ�σµατα µε αντικε�µεν� την αναπρ�σαρµ�γ� τ�υ κε%αλα��υ και της διακυ��ρνησης της Tρ�πε�ας. "να Πρωτ�κ�λλ�

πρ�σαρτηµ�ν� στη Συν��κη Πρ�σ��ρησης �α επι%�ρει τις σ�ετικ�ς τρ�π�π�ι�σεις στ� καταστατικ� της ETEπ.

Kε��λαι�: ανε��ρτητα απ� την α��ηση κε%α-

λα��υ (απ� 100 σε 150 δισεκατ�µµ�ρια ευρ�),
η �π��α απ�%ασ�στηκε απ� τ� Συµ���λι� των

∆ι�ικητ�ν της ETEπ τ�ν I��νι� 2002 και

τ��ηκε σε ισ�� την 1η Iαν�υαρ��υ 2003, πρ�-

�λ�πεται �τι τα δ�κα ν�α κρ�τη µ�λη �α συµ-

µετ�σ��υν στ� κε%�λαι� της Tρ�πε�ας µ�λις

τε�ε� σε ισ�� η Συν��κη Πρ�σ��ρησης, π�υ

��ει πρ�γραµµατιστε� για την 1η Mα.�υ 2004.
#πως ισ��ει για τα παρ�ντα κρ�τη µ�λη, η

συνεισ%�ρ� των ν�ων κρατ�ν µελ�ν �α αντι-

κατ�πτρ��ει την �ικ�ν�µικ� τ�υς �αρ�τητα

στην Eυρωπαϊκ� "νωση (εκ%ρασµ�νη σε

�ρ�υς AEΠ) και �α κατα�λη�ε� σ�µ%ωνα µε

�να �ρ�ν�δι�γραµµα �κτ� δ�σεων �σ�ν

α%�ρ� τ� κατα�λητ�� τµ�µα τ�υ αναλη-

%��ντ�ς κε%αλα��υ.

Mε την ευκαιρ�α αυτ�, η Iσπαν�α �α αυ��σει

τη συµµετ��� της στ� αναλη%��ν κε%�λαι�

στ� 10% περ�π�υ, µ�σω µ�ας επιπρ�σ�ετης

�ικ�ν�µικ�ς συνεισ%�ρ�ς, επ�σης σ�µ%ωνα

µε �να �ρ�ν�δι�γραµµα �κτ� δ�σεων.

Mετ� την �λ�κλ�ρωση αυτ�ν των πρ��εων,
τ� συν�λικ� αναλη%��ν κε%�λαι� της Tρ�πε-

�ας �α υπερ�α�νει τα 163,7 δισεκατ�µµ�ρια

ευρ�.

Συµ���λι� των ∆ι�ικητ�ν: κ��ε ν�� κρ�τ�ς

µ�λ�ς �α δια��τει �να εκπρ�σωπ� στ� Συµ-

���λι� των ∆ι�ικητ�ν. Συν��ως, πρ�κειται

για τ�ν Yπ�υργ� Oικ�ν�µικ�ν.

∆ι�ικητικ� Συµ���λι�: πρ�κειµ�ν�υ τ�

�ργαν� αυτ� να παραµε�νει σε µ�γε��ς συµ-

�ατ� µε την απ�τελεσµατικ�τητα, απ�%ασ�-

στηκε �τι, απ� την πρ�σ��ρηση των 10 ν�ων

κρατ�ν µελ�ν και ε��ς, κ��ε κρ�τ�ς µ�λ�ς

�α δικαι��ται µ�ν� �να τακτικ� µ�λ�ς στ�

∆ι�ικητικ� Συµ���λι�. Συνεπ�ς, � αρι�µ�ς

των τακτικ�ν µελ�ν τ�υ ∆ι�ικητικ�� Συµ-

��υλ��υ διαµ�ρ%�νεται σε 25, συν �να µ�λ�ς

Σ�ν�λ� :

(1) Tα π�σ� π�υ αντιστ�ι���ν στα ν�α κρ�τη µ�λη

ε�ναι ενδεικτικ� και �ασ���νται σε εκτιµ�σεις π�υ

��ει δηµ�σιε�σει η Eurostat για τ� 2002 (New
CRONOS)

10 000 000 00020 000 000 000 0

π�υ �ρ��εται απ� την Eυρωπαϊκ� Eπιτρ�π�.
O αρι�µ�ς των αναπληρωτ�ν κα��ρ�στηκε

σε 16, γεγ�ν�ς π�υ κα�ιστ� αναγκα�� τ� σ�η-

µατισµ� �µ�δων κρατ�ν για τις ��σεις

αυτ�ς. Oι ν�ες αυτ�ς ρυ�µ�σεις �α περι���-

νται αναλυτικ� στ� καταστατικ� της Tρ�πε-

�ας.

E��λλ�υ, για να διευρυν�ε� στ�υς κ�λπ�υς

τ�υ ∆ι�ικητικ�� Συµ��υλ��υ η επαγγελµα-

τικ� τε�ν�γνωσ�α σε �ρισµ�ν�υς τ�µε�ς, απ�-

%ασ�στηκε επ�σης �τι τ� ∆ι�ικητικ� Συµ���-

λι� �α µπ�ρε� να επιλ�γει, κατ�πιν

ψη%�%�ρ�ας των µελ�ν τ�υ, µ��ρι ��ι,
κατ’ αν�τατ� �ρι�, ειδ�µ�νες (3 τακτικ��ς

και 3 αναπληρωτ�ς), �ι �π���ι �α συµµετ�-

��υν στις συνεδρι�σεις ως σ�µ��υλ�ι, �ωρ�ς

δικα�ωµα ψ�%�υ. Aπ� την �ναρ�η ισ���ς της

Συν��κης Πρ�σ��ρησης, �ι απ�%�σεις �α

λαµ��ν�νται µε πλει�ψη%�α τ�υ 1/3 τ�υλ��ι-

στ�ν των µελ�ν π�υ δια��τ�υν δικα�ωµα

ψ�%�υ και αντιπρ�σωπε��υν τ�υλ��ιστ�ν τ�

50% τ�υ αναλη%��ντ�ς κε%αλα��υ.

∆ιευ!�ν�υσα Eπιτρ�π�: T� µ�νιµ� εκτελε-

στικ� �ργαν� της Tρ�πε�ας �α ενισ�υ�ε� µε

µ�α �δρα Aντιπρ��δρ�υ, µε την �π��α �

αρι�µ�ς των µελ�ν �α αυ�η�ε� απ� 8 σε 9. H

α��ηση αυτ� καλ�πτει και τη δε�τερη %�ση

της διε�ρυνσης.
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26 649 532 500 DE

26 649 532 500 FR

26 649 532 500 IT

26 649 532 500 GB

15 989 719 500 ES

7 387 065 000 BE

7 387 065 000 NL

4 900 585 500 SE

3 740 283 000 DK

3 666 973 500 AT

3 635 030 500 PL

2 106 816 000 FI

2 003 725 500 GR

1 291 287 000 PT

1 212 590 000 CZ

1 121 583 000 HU

935 070 000 IE

408 489 500 SK

379 429 000 SI

250 852 000 LT

187 015 500 LU

180 747 000 CY

156 192 500 LV

115 172 000 EE

73 849 000 MT

163 727 670 000 EUR

Kαταν�µ� τ�υ κε�αλα��υ της ETEπ µετ� τ� 2004 
(σε ευρ�1)

σελ. 45 E K Θ E Σ H ∆ P A Σ T H P I O T H T Ω N    



T
 συλλ
γικ� �ργαν
 δι
κησης της Tρ�πε�ας και 
ι επ
πτικ�ς
αρµ
δι�τητες των µελ�ν τ
υ

Kατ�σταση της 6ης Mαρτ
υ 2003

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

- Σ��σεις µε τ� Eυρωπαϊκ�
K�ιν����λι�

- Θεσµικ� ��µατα
- Aνα%�ρ�ς τ�υ Oικ�ν�µι-

κ�� ελεγκτ� και τ�υ Eσω-
τερικ�� ελ�γ��υ

- Πιστωτικ�� κ�νδυν�ι
- Aν�ρ�πιν� δυναµικ�
- ∆ι�ικητ�ς της ETAA

- 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

- Λειτ�υργικ�� κ�νδυν�ι
- Eσωτερικ�ς και ε�ωτερι-

κ�ς �λεγ��ς και σ��σεις
µε την Eλεγκτικ� Eπι-
τρ�π�

- Σ��σεις µε τ� Eυρωπαϊκ�
Eλεγκτικ� Συν�δρι�

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

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

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

- ∆ιευρωπαϊκ� δ�κτυα
- Πρωτ���υλ�α της

«B�ρειας ∆ι�στασης»
- Eπα%�ς µε τη NIB

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

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

- Π�λιτικ� παρ���ς �σων
ευκαιρι�ν

- Eπ�κταση των κεντρικ�ν
γρα%ε�ων και Kτ�ρια

- Yπ�δι�ικητ�ς της ETAA

- 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�

- ∆ιαρ�ρωµ�νες �ρηµατ�-
δ�τ�σεις και ν�α δανει�-
δ�τικ� µ�σα· Tιτλ�π��ηση

- N�µικ�ς υπ���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�

- Eπενδυτικ� ∆ιευκ�λυνση
της Συµ%ων�ας της K�τ�-
ν��

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

- Περι%ερειακ� αν�πτυ�η
- Συν�λικ� δ�νεια (γενικ�

��µατα)
- Eπαγγελµατικ� κατ�ρτιση
- Eπα%�ς µε τη BAD

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

- Πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς
- Λ�γιστικ� και �λεγ��ς των

�ρηµατ�πιστωτικ�ν κινδ�-
νων

- Tε�ν�λ�γ�ες πληρ�%�ρι�ν

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

- Mη�ανισµ�ς για τις επεν-
δ�σεις και την εταιρικ�
σ��ση Eυρ�πης-Mεσ�-
γε��υ (FEMIP)

- Xρηµατ�πιστωτικ�ς π�λι-
τικ�ς

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

Wolfgang ROTH
Aντιπρ�εδρ�ς Ewald NOWOTNY

Aντιπρ�εδρ�ς

Peter SEDGWICK
Aντιπρ�εδρ�ς

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Aντιπρ�εδρ�ς

Michael G. TUTTY
Aντιπρ�εδρ�ς

Gerlando GENUARDI
Aντιπρ�εδρ�ς

Philippe 
de FONTAINE VIVE CURTAZ
Aντιπρ�εδρ�ς

H ∆ιευ!�ν�υσα Eπιτρ�π� της ETEπ

σελ. 46O M I Λ O Σ E T E π



Γενικ� Γραµµατε�α και 
N�µικ	ς Yπ�!	σεις

Eberhard UHLMANN
Γενικ�ς Γραµµατ�ας και
Γενικ�ς ∆ιευ�υντ�ς N�µικ�ν
Yπ���σεων

Yλ�π��ηση των συστ�σεων τ�υ Eλγ��υ,
Aν�πτυ�η τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ
Helmut KUHRT

∆ια�ε�ριση π�ρων και διε�ρυνση
Ferdinand SASSEN

Γενικ� δι��κηση

Rémy JACOB
Aναπληρωτ�ς Γενικ�ς
Γραµµατ�ας

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

Eπικ�ινων�α και δια��νεια

Adam McDONAUGH
Patricia TIBBELS

Σ�σεις µε τα µσα ενηµρωσης

Paul Gerd LÖSER

∆ια�ε�ριση αρ�ε�ων και πληρ���ρησης
Marie-Odile KLEIBER
Yπ�διευ��ντρια

Duncan LEVER

Πρ�µ��ειες και δι�ικητικς υπηρεσ�ες
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI

∆ια�ε�ριση τ�υ περι��λλ�ντ�ς εργασ�ας
Agustin AURÍA

Mετ��ραση
Georg AIGNER

Kenneth PETERSEN

N�µικ	ς υπηρεσ�ες για
τις δανει�δ�τ�σεις

Alfonso QUEREJETA
∆ιευ�υντ�ς

Eπι�ειρησιακ� π�λιτικ� και Bαλκ�νια
Roderick DUNNETT
Yπ�διευ�υντ�ς

Γερµαν�α, Aυστρ�α, X"ρες υπ� ντα�η

Gerhard HÜTZ

Gian Domenico SPOTA

Iσπαν�α, Π�ρτ�γαλ�α
Ignacio LACORZANA

Hνωµν� Bασ�λει�, Iρλανδ�α, B�ρειες �"ρες
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

Bλγι�, Γαλλ�α, Λ�υ�εµ���ργ�, K�τω X"ρες
Pierre ALBOUZE

Eλλ�ς, Iταλ�α, K�πρ�ς, M�λτα
Manfredi TONCI OTTIERI

Mεσ�γει�ς (FEMIP), A�ρικ�, Kαραϊ�ικ�,
Eιρηνικ�ς (Eπενδυτικ� ∆ιευκ�λυνση
K�τ�ν��), Aσ�α και Λατινικ� Aµερικ�
Regan WYLIE-OTTE

∆ι�ργανικ� !	µατα και Γρα�ε��
Bρυ�ελλ�ν
Dominique de CRAYENCOUR

∆ιευ�υντ�ς

Jack REVERSADE

N�µικ	ς υπηρεσ�ες για τα κ�ιν�τικ�
και �ρηµατ��ικ�ν�µικ� !	µατα
Marc DUFRESNE
∆ιευ�υντ�ς

Jean-Philippe MINNAERT

(Yπε��υν
ς πρ
στασας δεδ
µ�νων)

Luigi LA MARCA

N�µικς πτυ�ς των �ρηµατ��ικ�ν�µικ"ν
�εµ�των
Nicola BARR

N�µικς πτυ�ς των �εσµικ"ν �εµ�των και
των �εµ�των πρ�σωπικ��
Carlos GOMEZ DE LA CRUZ

Στρατηγικ�ς σ�εδιασµ�ς, πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς
και λεγ��ς
Θε���ρης ΓPAMMATIKOΣ

Yπ�διευ�υντ�ς

Θεσµικ� �µατα
Evelyne POURTEAU
Yπ�διευ��ντρια

Gudrun LEITHMANN-FRÜH

∆ι�ικ��ντα �ργανα, Γραµµατε�α,
Πρωτ�κ�λλ�
Hugo WOESTMANN
Yπ�διευ�υντ�ς

∆ιε�!υνση ��ρηγ�σεων
στην Eυρ�πη

Terence BROWN
Γενικ�ς ∆ιευ�υντ�ς

Hνωµ	ν� Bασ�λει�, Iρλανδ�α, B�ρειες
��ρες
Thomas BARRETT
∆ιευ�υντ�ς

Tρ�πε'ες, �ι�µη�αν�α και τιτλ�π��ηση
Bruno DENIS

Oικ�ν�µικς υπ�δ�µς
Tilman SEIBERT

Alain TERRAILLON

∆ιαρ�ρωµνες �ρηµατ�δ�τ�σεις και

δηµ�σιες-ιδιωτικς συµπρ��εις (PPP)
Cheryl FISHER

B�ρειες �"ρες
Michael O’HALLORAN

Iσπαν�α, Π�ρτ�γαλ�α
- - - - -
∆ιευ�υντ�ς

Iσπαν�α - PPP, ργα υπ�δ�µ�ς, κ�ινωνικ�ς
τ�µας και π�λε�δ�µικ� ργα
Christopher KNOWLES

Marguerite McMAHON

Iσπαν�α - Tρ�πε'ες, �ι�µη�αν�α, ενργεια και
τηλεπικ�ινων�ες
Fernando de la FUENTE

Γρα%ε�� Mαδρ�της

Alberto BARRAGÁN

Π�ρτ�γαλ�α
Rui Artur MARTINS

Γρα%ε�� Λισσα��νας

David COKER

Γαλλ�α, Mπενελ���
Laurent de MAUTORT
∆ιευ�υντ�ς

Γαλλ�α - *ργα υπ�δ�µ�ς
Jacques DIOT

Γαλλ�α - Eπι�ειρ�σεις
Kωνσταντ�ν�ς ΣYNA∆INOΣ

Bλγι�, Λ�υ�εµ���ργ�, K�τω X"ρες
Henk DELSING
Yπ�διευ�υντ�ς

∆ι�ρ!ρωση των υπηρεσι�ν
(κατ�σταση της 1ης I
υν
υ 2003)
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Γερµαν�α, Aυστρ�α
Joachim LINK
∆ιευ�υντ�ς

Γρα%ε�� Bερ�λ�ν�υ

Franz-Josef VETTER

Γερµαν�α (��ρεια Länder)
Peggy NYLUND GREEN

Γερµαν�α (ν�τια Länder)
Heinz OLBERS

Aυστρ�α, ενργεια και τηλεπικ�ινων�ες στη
Γερµαν�α
Paolo MUNINI

X�ρες υπ� 	ντα�η
Emanuel MARAVIC

∆ιευ�υντ�ς

Eσ��ν�α, Λεττ�ν�α, Λι��υαν�α, Π�λων�α,
Eυρατ�µ
Γραµµατικ� TΣIΓKOY-ΠAΠA∆OΠETPOY
∆ιευ��ντρια συνεργα��µενη

Oυγγαρ�α, Σλ��εν�α
Cormac MURPHY

B�υλγαρ�α, P�υµαν�α
Rainer SAERBECK

Tσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α, Σλ��ακ�α
Jean VRLA

+µεσες �νες επενδ�σεις και
�ρηµατ�πιστωτικ� ιδρ�µατα

- - - - -

Iταλ�α, Eλλ�ς, K�πρ�ς, M�λτα
Thomas HACKETT
∆ιευ�υντ�ς

*ργα υπ�δ�µ�ς
Bruno LAGO
Yπ�διευ�υντ�ς

Eνργεια, περι��λλ�ν και τηλεπικ�ινων�ες
Alexander ANDÒ

Bι�µη�αν�α και τρ�πε'ες
Jean-Christophe CHALINE

Eλλ�ς
Θεµιστ�κλ�ς KOYBAPAKHΣ

Yπ�στ�ρι�η ��ρηγ�σεων

Jürgen MOEHRKE
K�ρι�ς επι�ειρησιακ�ς συντ�νιστ�ς

Συντ�νισµ�ς
Dominique COURBIN

Richard POWER

Πληρ���ρικ� και πληρ���ρ�ες δια�ε�ρισης

Thomas FAHRTMANN

Yπ�στ�ρι�η των δανει�δ�τικ"ν δραστηρι�τ�των
Ralph BAST

∆ιε�!υνση ��ρηγ�σεων
σε �λλες ��ρες

Jean-Louis BIANCARELLI
Γενικ�ς ∆ιευ�υντ�ς

Συµ��υλευτικ� υπηρεσ�α για τα �ικ�ν�µικ�
�µατα αν�πτυ�ης
Daniel OTTOLENGHI
Eπικε%αλ�ς σ�µ��υλ�ς σε ��µατα αν�πτυ�ης
Yπ�διευ�υντ�ς

Mεσ�γει�ς/FEMIP και Bαλκ�νια
Antonio PUGLIESE
∆ιευ�υντ�ς

Στ�ρι�η τ�υ ιδιωτικ�� τ�µα
Alain SÈVE

Mαγκρµπ
Bernard GORDON

Mασρ�κ, Mση Aνατ�λ�
Jane MACPHERSON

Γρα%ε�� Kα.ρ�υ

Luigi MARCON

T�υρκ�α, Bαλκ�νια
Patrick WALSH

A�ρικ�, Kαραϊ�ικ�, Eιρηνικ�ς
(Eπενδυτικ� ∆ιευκ�λυνση K�τ�ν��)
Martin CURWEN
∆ιευ�υντ�ς

Π�ρ�ι και αν�πτυ�η
Jacqueline NOËL
Yπ�διευ��ντρια

David WHITE

∆ια�ε�ριση �αρτ��υλακ��υ και στρατηγικ�
Flavia PALANZA

∆υτικ� A�ρικ� και A�ρικ� τ�υ Σα�λ
Gustaaf HEIM

Kεντρικ� και Aνατ�λικ� A�ρικ�
Tassilo HENDUS

Mεσηµ�ριν� A�ρικ� και Iνδικ�ς Ωκεαν�ς
Justin LOASBY

Kαραϊ�ικ� και Eιρηνικ�ς
Stephen McCARTHY

Aσ�α και Λατινικ� Aµερικ�
Claudio CORTESE
∆ιευ�υντ�ς

Λατινικ� Aµερικ�
- - - - -

Aσ�α
Matthias ZÖLLNER 

∆ιε�!υνση Oικ�ν�µικ�ν
Yπηρεσι�ν

René KARSENTI
Γενικ�ς ∆ιευ�υντ�ς

Kε�αλαιαγ�ρ	ς
Barbara BARGAGLI PETRUCCI
∆ιευ��ντρια

Eυρ"
Carlos FERREIRA DA SILVA

Eυρ"πη (εκτ�ς Eυρ"), A�ρικ�
David CLARK

Aµερικ�, Aσ�α, Eιρηνικ�ς
Carlos GUILLE

Σ�σεις µε τ�υς επενδυτς και µ�ρκετιγκ

- - - - - 

Oικ�ν�µικ� Yπηρεσ�α
Anneli PESHKOFF
∆ιευ��ντρια

∆ια�ε�ριση ∆ια�εσ�µων
Francis ZEGHERS

∆ια�ε�ριση Eνεργητικ��-Πα�ητικ��
Jean-Dominique POTOCKI

∆ια�ε�ριση Xαρτ��υλακ��υ
James RANAIVOSON

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

Back-office X�ρηγ�σεις
Gianmaria MUSELLA

Back-office ∆ια�σιµα
Yves KIRPACH

Back-office ∆ανεισµ�ς
Erling CRONQVIST

Aν�πτυ�η συστηµ�των, ��ση δεδ�µνων για
τις ��ρηγ�σεις
Charles ANIZET

Xρηµατ�πιστωτικ� π�λιτικ�, δια�ε�ριση
ενεργητικ��-πα�ητικ�� και δια�ε�ριση των
κινδ�νων αγ�ρ�ς
Alain GODARD

Henricus SEERDEN

Συντ�νισµ�ς

Henri-Pierre SAUNIER

(κατ�σταση της 1ης I
υν
υ 2003)
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Eπειδ� η δι�ρ�ρωση των υπηρεσι�ν υπ�κειται σε µετα��λ�ς, � αναγν�στης µπ�ρε� να �ρ�σκει
την ενηµερωµ�νη κατ�στασ� της στ�ν ιστ���ρ� της ETEπ στ� ∆ιαδ�κτυ� : www.eib.org.
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∆ιε�!υνση 
Eπενδυτικ�ν σ�εδ�ων

Michel DELEAU
Γενικ�ς ∆ιευ�υντ�ς

Mateo TURRÓ CALVET
Yπ�διευ�υντ�ς
(∆ιευρωπαϊκ� δκτυα και PPP)

Oικ�ν�µικς και Xρηµατ��ικ�ν�µικς Mελτες
Eric PERÉE

Yπ�στ�ρι�η στρατηγικ�ς
Patrice GÉRAUD
∆ιευ�υντ�ς

Gianni CARBONARO
(Περι"ερειακ� αν�πτυ#η)

Xρηµατ�δ�τικς π�λιτικς
Guy CLAUSSE

Guy BAIRD (Γρα%ε�� Bρυ�ελλ�ν)

∆ια�ε�ριση της π�ι�τητας
Angelo BOIOLI

∆ια�ε�ριση π�ρων
∆�%νη BENTOYPA
Yπ�διευ��ντρια

M�ν�δα «Περι��λλ�ν»
Peter CARTER

&ργα υπ�δ�µ�ς
Christopher HURST
∆ιευ�υντ�ς

Andrew ALLEN
(Γενικ�ς υπ
δ
µ�ς και δια�εριση π�ρων)

Axel HÖRHAGER
(Bαλκ�νια και 
ικ
ν
µικ�ς συντ
νισµ�ς)

Oδικς και σιδηρ�δρ�µικς µετα��ρς
José Luis ALFARO

John SENIOR

Eναριες, �αλ�σσιες και αστικς µετα��ρς
Philippe OSTENC
(Aν��εση συµ��σεων)

/δρευση και απ��τευση
José FRADE

Eν	ργεια, τηλεπικ�ινων�ες,
δια�ε�ριση απ��λ�των
Günter WESTERMANN
∆ιευ�υντ�ς

Hλεκτρικ� ενργεια, ανανε"σιµες πηγς
ενργειας και δια�ε�ριση απ��λ�των
René van ZONNEVELD

Heiko GEBHARDT

Πετρλαι� και αρι�
Gerhardus van MUISWINKEL

François TREVOUX

Tηλεπικ�ινων�ες και τε�ν�λ�γ�ες 
πληρ���ρι"ν

Carillo ROVERE

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

Bernard BÉLIER

Πρωτ�γενε�ς π�ρ�ι και �ι�επιστ�µες
Jean-Jacques MERTENS

John DAVIS

Mεταπ�ιητικ� �ι�µη�αν�α και υπηρεσ�ες
Hans-Harald JAHN

Pedro OCHOA
Peder PEDERSEN

Aν�ρ"πιν� κε��λαι�
Stephen WRIGHT

Πιστωτικ�� κ�νδυν�ι

Pierluigi GILIBERT
Γενικ�ς ∆ιευ�υντ�ς

Xρηµατ�πιστωτικ	ς δραστηρι�τητες
Per JEDEFORS
∆ιευ�υντ�ς
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T� Eυρωπαϊκ	 Tαµε�� Eπενδ�σεων διευ��νεται και δι�ικε�ται απ	 τις ακ	λ�υ�ες τρεις
αρ��ς:

• τη Γενικ� Συν�λευση των µετ	�ων (ETEπ, Eυρωπαϊκ� �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 Tαµε��υ·

• τ�ν Γενικ	 ∆ιευ�υντ�, � �π���ς ε�ναι υπε��υν�ς για τη δια�ε�ριση τ�υ Tαµε��υ σ�µ-

�ωνα µε τις διατ�#εις τ�υ Kαταστατικ�� και µε τ�υς κατευ�υντ�ρι�υς �#�νες και τις

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

T�λ�ς, �ι λ�γαριασµ�� τ�υ Tαµε��υ ελ�γ��νται απ	 µ�α Eλεγκτικ� Eπιτρ�π� απ�τελ��-

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

∆ι�ρ�ρωση τ
υ ETAE

Francis CARPENTER Γενικ�ς ∆ιευ�υντ�ς

Thomas MEYER Πρ�ϊστ�µεν�ς τ�υ Tµ�µατ�ς ∆ια�ε�ρισης και
ελ�γ��υ των κινδ�νων

Robert WAGENER Γενικ�ς Γραµµατ�ας

Marc SCHUBLIN Πρ�ϊστ�µεν�ς τ�υ Tµ�µατ�ς Θεσµικ�� και στρα-
τηγικ�� συντ�νισµ��, σ�µ��υλ�ς

Maria LEANDER Πρ�ϊστ�µεν�ς τ�υ Tµ�µατ�ς N�µικ�ν υπηρεσι�ν

Susanne RASMUSSEN Yπε��υνη Aν�ρ�πιν�υ δυναµικ�� και δια�ε�ρι-
σης τ�υ περι��λλ�ντ�ς εργασ�ας

Frédérique SCHEPENS Yπε��υνη Λ�γιστηρ��υ και δια�ε�ρισης δια�εσ�µων

John A. HOLLOWAY ∆ιευ�υντ�ς Xρηµατ
πιστωτικ�ν δραστηρι
τ�των

Jean-Philippe BURCKLEN Πρ�ϊστ�µεν�ς τ�υ Tµ�µατ�ς Πρ�!εων επι�ειρη-
µατικ�� κε"αλα��υ 1 (B�λγι�, Iσπαν�α, Γαλλ�α,
Eλλ�ς, Iταλ�α, Λ�υ!εµ���ργ�, K�τω X�ρες, Hνω-
µ�ν� Bασ�λει�)

Kim KREILGAARD Πρ�ϊστ�µεν�ς τ�υ Tµ�µατ�ς Πρ�!εων επι�ειρη-
µατικ�� κε"αλα��υ 2 (Γερµαν�α, Aυστρ�α, ∆αν�α,
Φινλανδ�α, Iρλανδ�α, Π�ρτ�γαλ�α, Σ�υηδ�α, υπ&
�ντα!η ��ρες)

Alessandro TAPPI Πρ�ϊστ�µεν�ς τ�υ Tµ�µατ�ς Eγγυ�σεων

Frank TASSONE Πρ�ϊστ�µεν�ς τ�υ Tµ�µατ�ς Aν�πτυ!ης πρ�ϊ&-
ντων και µελετ�ν

∆ι�ικητικ� δι�ρ�ρωση τ�υ ETAE

σελ. 50O M I Λ O Σ E T E π



T� 2002, η Tρ�πε�α ε	ακ�λ��θησε να

αναλαµ��νει πρωτ���υλ�ες για την εν�-

σ�υση της δια��νειας και της λ�γ�δ�-

σ�ας και για τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� της

π�λιτικ�ς της σε θ�µατα πρ�σωπικ��.
H µετα��ρ� αρµ�δι�τ�των στις ∆ιευθ�ν-

σεις, σε θ�µατα πρ�ϋπ�λ�γισµ�� και δια-

�ε�ρισης τ�υ ανθρ!πιν�υ δυναµικ��,
πραγµατ�π�ι�θηκε µε επιτυ��α.

Oργ�νωση και δ�µς

T�ν A�γ�υστ� 2002, � κ. Eberhard
Uhlmann δι�ρ�στηκε Γενικ�ς Γραµµατ�ας

και Γενικ�ς ∆ιευθυντ�ς N�µικ!ν Yπ�θ�-

σεων της ETEπ. H Tρ�πε�α ε	ακ�λ��-

θησε να αναπρ�σαρµ��ει την �ργανωτικ�

δ�µ� της τ� 2002, κυρ�ως για να ανταπ�-

κριθε� στις ν�ες στρατηγικ�ς ε	ελ�	εις

(FEMIP, Eπενδυτικ� ∆ιευκ�λυνση για τις

�!ρες AKE και διε�ρυνση της Eυρωπαϊ-

κ�ς $νωσης). Eν �ψει της πρ�σε���ς

διε�ρυνσης της $νωσης, η Tρ�πε�α

�ρ�ισε να πρ�σλαµ��νει υπηκ��υς των

υπ� �ντα	η �ωρ!ν. T� �ργαν�γραµµα, τ�

�π��� παρ�υσι��εται στις σελ. 47 �ως 49,
περι��εται και στ�ν ιστ��!ρ� της ETEπ

στ� ∆ιαδ�κτυ� (www.eib.org), �π�υ ενη-

µερ!νεται τακτικ�.

Aντιπρ�σ�πευση τ�υ πρ�σωπικ��

T� 2002, η Eπιτρ�π� Aντιπρ�σ!πων τ�υ

Πρ�σωπικ�� (RP) συν��ισε, µα�� µε την

Yπηρεσ�α Aνθρ!πιν�υ ∆υναµικ�� (RH),
τις εργασ�ες για την επικαιρ�π��ηση τ�υ

Kαν�νισµ�� τ�υ Πρ�σωπικ��. Oι εργα-

σ�ες µετα	� RP και RH διε	�γ�νται µ�σω

�µ�δων εργασ�ας για τα θ�µατα π�υ

ε�ναι σηµαντικ�, τ�σ� για τ� πρ�σωπικ�,
�σ� και για τη δι��κηση. Mετα	� αυτ!ν

περιλαµ��ν�νται η ετ�σια α	ι�λ�γηση

των µελ!ν τ�υ πρ�σωπικ�� και �ι απ�-

δ���ς. Mεγ�λ� µ�ρ�ς των συ�ητ�σεων

µετα	� RP και RH διε	�γεται επ�σης

στ�υς κ�λπ�υς Eπιτρ�π!ν �σης εκπρ�-

σ!πησης. Σε αυτ�ς περιλαµ��νεται η

Eπιτρ�π� για την υγε�α, την υγιειν� και

τις συνθ�κες εργασ�ας, στης �π��ας

τ� �ργ� δ�θηκε ιδια�τερη !θηση τ�

2002, µε σκ�π� την ευθυγρ�µµιση της

Tρ�πε�ας µε τις καλ�τερες πρακτικ�ς

π�υ ε�αρµ���νται στην EE σε �ρ�υς

πρ�ληψης και πρ�στασ�ας των εργα��-

µ�νων.

Iσ�τητα ευκαιρι�ν

H Eπιτρ�π� �σης εκπρ�σ!πησης για την

Iσ�τητα Eυκαιρι!ν µετα	� ανδρ!ν και

γυναικ!ν (EΠIE) µεριµν� για την

ε�αρµ�γ� της π�λιτικ�ς παρ���ς �σων

ευκαιρι!ν σε επ�πεδ� σταδι�δρ�µι!ν,
πρ�σλ�ψεων, κατ�ρτισης και κ�ινωνικ!ν

παρ��!ν. T� 2002, η EΠIE συν��αλε ειδι-

κ�τερα στην επιτυ�� ε�αρµ�γ� της ν�ας

π�λιτικ�ς της Tρ�πε�ας �σ�ν α��ρ� τις

γ�νικ�ς �δειες. Kατ�δει	ε επ�σης την

αν�γκη πρ�σληψης εν�ς συµ���λ�υ σε

θ�µατα πρ�σανατ�λισµ�� για τη δια�ε�-

ριση των σταδι�δρ�µι!ν, πρ�ταση π�υ

�τυ�ε θετικ�ς υπ�δ���ς.

Aν�πτυ�η των δε�ι�τ�των

H Tρ�πε�α ε	ακ�λ��θησε να επενδ�ει

στην αν�πτυ	η των δε	ι�τ�των και στην

κατ�ρτιση τ�υ πρ�σωπικ�� της. T� 2002
εγκαινι�στηκε τ� «Πρ�γραµµα αν�πτυ-

	ης των δι�ικητικ!ν δε	ι�τ�των», �να

τριετ�ς πρ�γραµµα π�υ εστι��εται στη

δι��κηση ανθρ!πιν�υ δυναµικ�� και ε�ναι

ειδικ� πρ�σαρµ�σµ�ν� στις αν�γκες των

δι�ικητικ!ν στελε�!ν της Tρ�πε�ας.

Πρ�στασ�α των δεδ�µνων πρ�σωπικ��
�αρακτ�ρα

T� 2002, η Tρ�πε�α δι�ρισε Yπε�θυν�

Πρ�στασ�ας ∆εδ�µ�νων, κατ’ ε�αρµ�γ�

των διατ�	εων τ�υ καν�νισµ�� EK για

την πρ�στασ�α των ατ�µικ!ν δικαιωµ�-

των κατ� την επε	εργασ�α δεδ�µ�νων

πρ�σωπικ�� �αρακτ�ρα.

∆υναµικ� πρ�σωπικ��

Στις 31 ∆εκεµ�ρ��υ 2002, τ� πρ�σωπικ�

της Tρ�πε�ας αριθµ��σε 1 113 υπαλλ�-

λ�υς, σηµει!ν�ντας α�	ηση κατ� 1,5%
�ναντι τ�υ πρ�ηγ��µεν�υ �τ�υς.

T� Eυρωπαϊκ� Tαµε�� Eπενδ�σεων

Tην 1η Aυγ��στ�υ 2002, τ� ∆ι�ικητικ�

Συµ���λι� τ�υ ETAE δι�ρισε Γενικ� ∆ιευ-

θυντ� τ�ν Francis Carpenter. T� Tαµε��

αναδιαρθρ!θηκε δι�ικητικ� γ�ρω απ�

τρ�α κ�ρια Tµ�µατα: ∆ια�ε�ριση κινδ�-

νων, Γενικ� Γραµµατε�α και Xρηµατ�πι-

στωτικ�ς δραστηρι�τητες. T� ETAE απα-

σ��λε� επ� τ�υ παρ�ντ�ς 59 υπαλλ�λ�υς

(α�	ηση κατ� 18% �ναντι τ�υ 2001) εκ

των �π��ων �ι περισσ�τερ�ι αν�κ�υν στ�

τµ�µα �ρηµατ�πιστωτικ!ν δραστηρι�τ�-

των.

Eσωτερικ� λειτ�υργ�α τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ

σελ. 51 E K Θ E Σ H ∆ P A Σ T H P I O T H T Ω N    
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Συν�πτικ�ς ισ�λ�γισµ�ς τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ
Iσ�λ�γισµ�ς της 31ης ∆εκεµ�ρ��υ 2002 (σε �ιλι�δες ευρ!)

ΠAΘHTIKO 31.12.2002

1. Yπ��ρε!σεις πρ�ς πιστωτικ� ιδρ�µατα:

α) �ψεως
�) πρ�θεσµ�ας � µε πρ�ειδ�π��ηση

2. Yπ��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

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) λ�γαριασµ�ς αναπρ�σαρµ�γ�ς των

συµ��σεων ανταλλαγ�ς ν�µισµ�των
ε) αρνητικ�ς α	�ες αντικατ�στασης

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

5. Πρ��λ�ψεις για κινδ�ν�υς και ��ρη

α) ταµε�� συντ�	εων πρ�σωπικ��
�) πρ��λ�ψεις για ��ρηγηθε�σες εγγυ�σεις

6. ∆ικαι!µατα µει�ψη��ας

7. Kε��λαι�

α) αναλη�θ�ν
�) µη απαιτητ�

8. Eν�π�ιηµ�να απ�θεµατικ�

α) τακτικ� απ�θεµατικ�
�) συµπληρωµατικ� απ�θεµατικ�
γ) ειδικ� συµπληρωµατικ� απ�θεµατικ�

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. Kε��λαια για γενικ��ς τραπε�ικ��ς κινδ�ν�υς
µετ� τη δι�θεση των απ�τελεσµ�των �ρ�σης

12.Aπ�τελ�σµατα �ρ�σης

πρ� δι�θεσης
π�σ� διατεθ�ν εντ�ς της �ρ�σης στα
Kε��λαια για γενικ��ς τραπε�ικ��ς κινδ�ν�υς

απ�τελ�σµατα πρ�ς δι�θεση

ENEPΓHTIKO 31.12.2002

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

2. Kρατικ� α	ι�γρα�α δεκτ� για
επανα�ρηµατ�δ�τηση απ� τις
κεντρικ�ς τρ�πε�ες

3. Aπαιτ�σεις κατ� πιστωτικ!ν ιδρυµ�των:

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

4. Aπαιτ�σεις κατ� πελατ!ν:

* X�ρηγηθ�ντα δ�νεια
* Eιδικ�ς πρ��λ�ψεις

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

α) τ�υ ∆ηµ�σ��υ
�) �λλων εκδ�τ!ν

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

7. +υλα στ�ι�ε�α ενεργητικ��

8. Eνσ!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 ENΣ

�) �ρε!στες δι���ρ�ι
γ) θετικ�ς α	�ες αντικατ�στασης

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

σελ. 52O M I Λ O Σ E T E π



Aπ�τελσµατα της �ρ�σης 2002

Πριν απ� τις πρ��λ�ψεις, τις µει!σεις
α	�ας και τα �κτακτα απ�τελ�σµατα
(µετ� απ� α�α�ρεση των δικαιωµ�των
µει�ψη��ας), τα απ�τελ�σµατα της
�ρ�σης 2002 αν�λθαν σε 1 347 εκατ�µ-
µ�ρια ευρ! και τα καθαρ� απ�τελ�-
σµατα σε 1 168 εκατ�µµ�ρια ευρ!.

T� 2002 µετα��ρθηκαν στα Kε��λαια
για γενικ��ς τραπε�ικ��ς κινδ�ν�υς
25 εκατ�µµ�ρια ευρ!, εν!, �σ�ν
α��ρ� τις πρ�	εις επι�ειρηµατικ��
κε�αλα��υ, �ι µει!σεις α	�ας και η
πρ��λεψη για ��ρηγηθε�σες εγγυ�σεις
αν�λθαν σε 144 εκατ�µµ�ρια ευρ!.

Συν�λικ�, η δια�ε�ριση διαθεσ�µων
απ�δωσε καθαρ� �σ�δα �ψ�υς
747 εκατ�µµυρ�ων ευρ! τ� 2002, απ�-
τ�λεσµα π�υ αντιπρ�σωπε�ει συν�-
λικ� µ�ση απ�δ�ση 3,58% τ� 2002.

Tα γενικ� �	�δα δι��κησης και �ι απ�-
σ��σεις των ενσ!µατων και �υλων
στ�ι�ε�ων ενεργητικ�� αν�λθαν συν�-
λικ� σε 225 εκατ�µµ�ρια ευρ! τ� 2002.

H απ�τ�µηση των παρ�γωγων µ�σων
στην ε�λ�γη α	�α τ�υς, σ�µ�ωνα µε τ�
διεθν�ς λ�γιστικ� πρ�τυπ� 39 (∆ΛΠ
39), ε��ε αρνητικ� επ�πτωση �ψ�υς
324 εκατ�µµυρ�ων στα �δια κε��λαια
τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ. H αρνητικ� αυτ� επ�-
πτωση πρ��ρ�εται απ� τη λ�γιστικ�-
π��ηση, στις 31 ∆εκεµ�ρ��υ 2002,
�ρισµ�νων πρ�	εων ανταλλαγ�ς επι-
τ�κ�ων π�υ ε��αν συνα�θε� µετα	� των
ετ!ν 1999 και 2002, µε σκ�π� την αντι-
στ�θµιση της συν�λικ�ς επιτ�κιακ�ς

θ�σης της Tρ�πε�ας. Ωστ�σ�, τα παρ�-
γωγα αυτ� δεν πληρ��ν �ρισµ�να
ειδικ� κριτ�ρια τ�υ ∆ΛΠ 39, τα �π��α
επιτρ�π�υν την ε�αρµ�γ� λ�γιστικ�ς
αντιστ�θµισης.

∆ια�ε�ριση κινδ�νων

H ETEπ αναπρ�σαρµ��ει τα συστ�µατα
δια�ε�ρισης των κινδ�νων της αν�λ�γα
µε τις µετα��λ�ς τ�υ �ικ�ν�µικ�� και
καν�νιστικ�� περι��λλ�ντ�ς, και τα
ευθυγραµµ��ει διαρκ!ς πρ�ς τις ��λτι-
στες πρακτικ�ς της αγ�ρ�ς. H Tρ�πε�α
��ει δηµι�υργ�σει συστ�µατα ελ�γ��υ
και υπ���λ�ς ανα��ρ!ν για τ�υς κ�ρι-
�υς κινδ�ν�υς π�υ εν���υν �ι δραστη-
ρι�τητ�ς της, δηλ. τ�ν πιστωτικ� κ�ν-
δυν�, τ�ν κ�νδυν� αγ�ρ�ς και τ�
λειτ�υργικ� κ�νδυν�.

• Oι κατευθυντ�ριες αρ��ς π�υ ε�αρ-

µ��ει η ETEπ �σ�ν ���ρα τ�

λειτ�υργικ� κ�νδυν�, �ασ���νται

στις σ�ετικ�ς συστ�σεις της «Bασι-

λε�ας II». Oι κατευθυντ�ρι�ι αυτ��

�	�νες καθ�ρ���υν επ�σης τις αρµ�-

δι�τητες για τη µ�τρηση και τη δια-

�ε�ριση τ�υ λειτ�υργικ�� κινδ�ν�υ

στις δι���ρες Yπηρεσ�ες της Tρ�πε-

�ας καθ!ς και τις διαδικασ�ες δια�ε�-

ρισης π�υ πρ�πει να ε�αρµ���νται.

• Oι κατευθυντ�ρι�ι �	�νες της π�λι-

τικ�ς της ETEπ �σ�ν α��ρ� τ�ν

πιστωτικ� κ�νδυν� καθ�ρ���υν επ�-

πεδα πιστωτικ�ς π�ι�τητας, τ�σ�

για τ�υς δανει�λ�πτες και τ�υς

εγγυητ�ς στις �ρηµατ�δ�τικ�ς πρ�-

	εις, �σ� και για τις συναλλαγ�ς π�υ

���υν σ��ση µε τη δια�ε�ριση διαθε-

σ�µων και µε παρ�γωγα πρ�ϊ�ντα. H

Tρ�πε�α �ρ�ισε επ�σης να ε�αρµ�-

�ει δια�ε�ριση των πιστωτικ!ν κιν-

δ�νων σε επ�πεδ� Oµ�λ�υ, λαµ��ν�-

ντας υπ�ψη τ�υς κινδ�ν�υς των

πρ�	εων εγγυ�δ�σ�ας υπ�ρ µικρ�-

µεσα�ων επι�ειρ�σεων, π�υ διενερ-

γε� η θυγατρικ� της, τ� Eυρωπαϊκ�

Tαµε�� Eπενδ�σεων.

• Oι κ�νδυν�ι αγ�ρ�ς αντιµετωπ���-

νται στ� πλα�σι� των συστηµ�των

δια�ε�ρισης των κινδ�νων αγ�ρ�ς

και δια�ε�ρισης ενεργητικ��-παθητι-

κ�� (∆EΠ). Oι κατευθυντ�ρι�ι �	�-

νες π�υ ε�αρµ���νται για τη ∆EΠ

και τη δια�ε�ριση των κινδ�νων αγ�-

ρ�ς, καθ�ρ���υν µια διαρθρωµ�νη

διαδικασ�α για τ�ν εντ�πισµ�, τη

µ�τρηση και τη δια�ε�ριση των κιν-

δ�νων και την υπ���λ� σ�ετικ!ν

ανα��ρ!ν.

Περισσ�τερες πληρ���ρ�ες σ�ετικ� µε
τη δια�ε�ριση κινδ�νων περι���νται
στην Oικ�ν�µικ� $κθεση τ�υ Oµ�λ�υ
ETEπ για τ� 2002 (σελ. 72) καθ!ς και
στ� CD-ROM π�υ επισυν�πτεται στ�
παρ�ν �ντυπ�.
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επιτρ�π�υν τη λειτ�υργ�α υπηρεσι!ν
�κτακτης αν�γκης σε περ�πτωση κρ�-
σης και τη διασ��λιση της συν��ειας
της λειτ�υργ�ας της Tρ�πε�ας.

∆ιεθν�ς διαγωνισµ�ς για ν� κτ�ρι�

Eπιπλ��ν, η ETEπ σ�εδι��ει την κατα-
σκευ� µ�ας δε�τερης επ�κτασης, µ�σα
στα �ρια τ�υ �ικ�π�δ�υ τ�υ κεντρικ��
κτιρ��υ της.

,στερα απ� διεθν� διαγωνισµ� αρ�ιτε-
κτ�νων-µελετητ!ν, � �π���ς πρ�κηρ�-
�θηκε στις 12 I�υλ��υ 2001, µ�α κριτικ�
επιτρ�π� υπ� την πρ�εδρ�α τ�υ
Ricardo Bofill επ�λε	ε, µετα	� 56 υπ�-
ψη��ων, τ� σ��δι� π�υ υπ��αλε � �µι-
λ�ς «Ingenhoven Overdiek Architekten
- Werner Sobek Ingenieure».

T� ν�� κτ�ρι�, τ� �π��� θα ανεγερθε�
σε µ�α και µ�ναδικ� ��ση µε σκ�π� να
παραδ�θε� στα µ�σα τ�υ 2006, θα ��ει
�ωρητικ�τητα περ�π�υ 800 θ�σεων
εργασ�ας και θα κατασκευαστε� µε
υλικ� υψηλ�ς π�ι�τητας σ�µ�ωνα µε

τις ν�ες �ικ�λ�γικ�ς πρ�διαγρα��ς
HQE (Haute Qualité Environnementale).
Θα ε�ναι λειτ�υργικ� και ευ��ριστ�, θα
δ�θε� δε ιδια�τερη πρ�σ��� στα θ�µατα
περι��λλ�ντ�ς. H κατασκευ� θα γ�νει
σ�µ�ωνα µε τις υψηλ�τερες πρ�δια-
γρα��ς στ�υς δι���ρ�υς τ�µε�ς, �πως
π.�. �ντα	η στ� τ�π��, επιλ�γ� των υλι-
κ!ν, ε	�ικ�ν�µηση εν�ργειας �, κατ�
τη ��ση της κατασκευ�ς, περι�ρισµ�ς
των ��λ�σεων για τ� κ�ιν� και για τ�υς
εργα��µεν�υς στα γειτ�νικ� κτ�ρια.

H ETEπ δεν θα ��ει αν�γκη να �ρησι-
µ�π�ι�σει αµ�σως τ� σ�ν�λ� τ�υ κτι-
ρ��υ. .δη �ρ�σκεται σε επα�� µε �ρι-
σµ�ν�υς �ργανισµ��ς για τη µ�σθωση
�!ρων τ�υς �π���υς δεν θα �ρησιµ�-
π�ι�σει �ρα�υπρ�θεσµα και µεσ�πρ�-
θεσµα.

H ETEπ πρ�ετ�ιµ��ει την επ�κτασ� της
H �ρηµατ�δ�τικ� υπ�στ�ρι	η π�υ
παρ��ει η ETEπ στ�υς στ���υς της
Eυρωπαϊκ�ς $νωσης ε��ε ως απ�τ�λε-
σµα τη σηµαντικ� α�	ηση των δραστη-
ρι�τ�των της τα τελευτα�α �τη. Για να
αντιµετωπ�σει τις �µεσες αν�γκες της
σε �!ρ�υς και γρα�ε�α, η Tρ�πε�α
αγ�ρασε πρ�σ�ατα �να ν�� κτ�ρι� στ�
Hamm, κ�ντ� στ� κ�ντρ� της π�λης
τ�υ Λ�υ	εµ���ργ�υ και σε απ�σταση
δ�κα λεπτ!ν απ� τα κεντρικ� γρα�ε�α
της, στ� Kirchberg. T� ν�� κτ�ρι� µπ�-
ρε� να στεγ�σει περ�π�υ 160 υπαλλ�-
λ�υς.

Oρισµ�νες υπηρεσ�ες της Tρ�πε�ας
µετα��ρθηκαν στ� ν�� αυτ� �!ρ�,
π�υ ε	υπηρετε�ται απ� ιδιωτικ� λεω-
��ρε�� τ� �π��� εκτελε� τακτικ� δρ�-
µ�λ�για µετα	� των κεντρικ!ν γρα-
�ε�ων και τ�υ ν��υ κτιρ��υ. Oι
υπηρεσ�ες τα�υδρ�µε��υ, τ� τηλε�ω-
νικ� κ�ντρ� και �ι ηλεκτρ�νικ�ς διευ-
θ�νσεις παραµ�ν�υν αµετ��λητες.

T�λ�ς, �ι �!ρ�ι τ�υ Hamm ���υν
διαµ�ρ�ωθε� κατ� τρ�π� !στε να

T� ν�� κτ	ρι� στ� Hamm

Mακ�τα της ν�ας επ�κτασης
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Στ� εσωτερικ� της Eυρωπαϊκ�ς !νω-
σης και στις υπ�ψ�#ιες πρ�ς ντα�η
��ρες, τα σ��δια στων �π��ων τη �ρη-
µατ�δ�τηση µπ�ρε� να συµ��λει η
ETEπ, 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 �
εναλλακτικ!ν πηγ!ν εν�ργειας·

• εν�σ�υση της ασ��λειας τ�υ ενεργει-
ακ�� ε��διασµ�� ��ρη 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��λ-
λ�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
ETEπ·

- µ�σω των δραστηρι�τ�των τ�υ
ETAE µε επι�ειρηµατικ� κε��λαια·

- µ�σω των εγγυ�σεων τ�υ ETAE
υπ�ρ των MME.

Στις ��ρες ετα�ρ�υς, η ETEπ συµµετ�-
�ει στην ε�αρµ�γ� των π�λιτικ!ν της
$νωσης για παρ��� ���θειας και
συνεργασ�α υπ�ρ της αν�πτυ	ης, ��ρη-
γ!ντας µακρ�πρ�θεσµα δ�νεια απ�
τ�υς ιδ��υς π�ρ�υς της καθ!ς και ε	αρ-
τηµ�να δ�νεια και �ρηµατ�δ�τ�σεις µε
επι�ειρηµατικ� κε��λαια απ� δηµ�σι�-
ν�µικ��ς π�ρ�υς των κρατ!ν µελ!ν �
της $νωσης. H ETEπ αναπτ�σσει δρα-
στηρι�τητες:

• στις µεσ�γειακ�ς �!ρες, για να συµ-
��λει στην επ�τευ	η των στ��ων της
Eυρωµεσ�γειακ�ς Eταιρικ�ς Σ��σης,
εν �ψει της δηµι�υργ�ας τελωνειακ�ς
�νωσης στ�ν �ρ���ντα 2010·

• στις �!ρες της A�ρικ�ς, της Kαραϊ�ι-
κ�ς και τ�υ Eιρηνικ�� (AKE), στη
N�τια A�ρικ� και στις υπερπ�ντιες
�!ρες και εδ��η (YXE), για την αν�-
πτυ	η της �ασικ�ς υπ�δ�µ�ς και τ�υ
εγ�!ρι�υ ιδιωτικ�� τ�µ�α·

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

• στις �αλκανικ�ς �!ρες, �π�υ συµ-
��λλει στην επ�τευ	η των στ��ων τ�υ
Συµ�!ν�υ 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.

Eπενδυτικ� σ��δια επιλ�	ιµα για
�ρηµατ�δ�τηση απ� τ�ν /µιλ� ETEπ

Ciùdad de las Artes y las Ciencias de Valencia (ε	!�υλλ�), Metro do Porto, SA (ε	!�υλλ�), Getty Images (ε	!�υλλ�, σελ. 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 25, 52), Scottish and

Southern Energy plc (ε	!�υλλ�), Imedia (σελ. 3, 4, 5, 9, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55), Konrad Scheel (σελ. 5, 46, 47, 48, 49, 53), Sade (σελ. 6), CE (σελ. 7, 9,

20, 21, 22, 25, 41, 42, 43), Deutsche Bahn AG (σελ. 8), Sue Cunningham (σελ. 9, 20, 22, 38), Digital Vision (σελ. 10, 12, 14, 15, 28, 29, 31), Tramvía Metropolità, SA

(σελ. 12), Barcs Endre (σελ. 13, 23), Storebaelt (σελ. 13), Cern (σελ. 14, 28, 29), Vamed Standortentwicklung und Engineering GmbH & Co KG (σελ. 15), Universitat

d’Alicante (σελ. 16), Masterfile (σελ. 17, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39), Photodisc (σελ. 18), ASM Brescia (σελ. 18), Alexander Wulz (σελ. 23), Electricity Authority

of Cyprus (σελ. 24), Generalitat de Catalunya (σελ. 25), Bowin Power Company Ltd (σελ. 27), Songas Ltd Tanzania (σελ. 27), Corinth Pipeworks S.A. (σελ. 28),

Flughafen Dresden GmbH (σελ. 30), La Vie du Rail (σελ. 31), Warnoquerung GmbH & Co. KG (σελ. 31), NYSE (σελ. 35), PE (σελ. 41), Blitz (σελ. 50), Ingenhoven

Overdiek Architekten - Werner Sobek Ingenieure (σελ. 54).

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

περι���νται σε αυτ� την �κθεση:
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∆ιευ��νσεις τ�υ Oµ�λ�υ ETEπ

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

Internet: www.eib.org
E-mail: info@eib.org

Yπηρεσ�α δι
ργανικ�ν υπ
��σεων
Γρα�ε�
 Bρυ�ελλ�ν

Rue de la Loi 227
B-1040 Bruxelles
Tηλ. (+32-2) 235 00 70
Φα� (+32-2) 230 58 27

Γρα�ε�
 A�ην�ν

Λεω	
ρ�ς Kη	ισ�ας 364 &
∆ελ	�ν 1
GR-152 33 Xαλ�νδρι / A��να
Tηλ. (+30) 21 06 82 45 17
Φα� (+30) 21 06 82 45 20

Γρα�ε�
 Λ
νδ�ν
υ

2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF
Hνωµ�ν� Bασ�λει�
Tηλ. (+44) 20 73 75 96 60
Φα� (+44) 20 73 75 96 99

Yπηρεσ�α �
ρηγ�σεων στην
Iταλ�α, Eλλ�δα, K�πρ
 και M�λτα

Via Sardegna 38
I-00187 Roma
Tηλ. (+39) 06 47 19-1
Φα� (+39) 06 42 87 34 38

Γρα�ε�
 Bερ
λ�ν
υ

Lennéstraße 11
D-10785 Berlin
Tηλ. (+49-30) 59 00 47 90
Φα� (+49-30) 59 00 47 99

Γρα�ε�
 Mαδρ�της

Calle José Ortega y Gasset, 29
E-28006 Madrid
Tηλ. (+34) 914 31 13 40
Φα� (+34) 914 31 13 83

Γρα�ε�
 Λισσα��νας

Avenida da Liberdade, 144-156, 8°
P-1250-146 Lisboa
Tηλ. (+351) 213 42 89 89
Φα� (+351) 213 47 04 87

Γρα�ε�
 Kα�ρ
υ

6 Boulos Hannah Street 
Dokki, Giza (Cairo)
A�γυπτ�ς
Tηλ. (+20-2) 762 00 77

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

Internet: www.eif.org
E-mail: info@eif.org
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