
Ό μ ι λ ο ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Τ ρ ά π ε ζ α ς Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν

Τόμος Ι

Έκθεση δραστηριοτήτων

Ετήσια Έκθεση 2004

Η Ετήσια έκθεση του Ομίλου ΕΤΕπ για το 2004 αποτελείται από τρεις τόμους:

– Έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του Ομίλου
ΕΤΕπ κατά το διαρρεύσαν έτος και οι προοπτικές για το μέλλον,

– Οικονομική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις του Ομί-
λου ΕΤΕπ, της ΕΤΕπ, της Επενδυτικής Διευκόλυνσης της Κοτονού και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), με τα επεξηγηματικά προσαρτήματά τους,

– Έκθεση στατιστικών στοιχείων, στην οποία παρουσιάζεται κατάλογος των επενδυτικών
σχεδίων που χρηματοδότησε η ΕΤΕπ και των δανειοληπτικών πράξεων που διενέργησε
κατά το 2004, καθώς και κατάλογος των επενδυτικών σχεδίων του ΕΤΑΕ. Η έκθεση αυτή
περιλαμβάνει επίσης συνοπτικούς πίνακες για το διαρρεύσαν έτος και για τα πέντε
τελευταία έτη. 

Στο CD-Rom που εσωκλείεται στο παρόν έντυπο, ο αναγνώστης θα βρει πληροφορίες που
περιέχονται στους τρεις τόμους, καθώς και την ηλεκτρονική έκδοση αυτών των τόμων, στις
διάφορες γλώσσες στις οποίες διατίθενται.

Η Ετήσια έκθεση δημοσιεύεται επίσης στον ιστοχώρο της Τράπεζας www.eib.org/report
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Όμιλος ΕΤΕπ: βασικά μεγέθη

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Δραστηριότητα κατά το 2004 (σε εκατομ. ευρώ)
Υπογραφείσες χρηματοδοτικές συμβάσεις 43 204

Ευρωπαϊκή Ένωση 39 661
Χώρες εταίροι 3 543

Εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις 45 780
Ευρωπαϊκή Ένωση 41 037
Χώρες εταίροι 4 743

Εκταμιευθέντα δάνεια 38 640
Από πόρους της Τράπεζας 38 383
Από δημοσιονομικούς πόρους 257
εκ των οποίων: Επενδυτική Διευκόλυνση 93

Αντληθέντες πόροι (μετά τις πράξεις ανταλλαγής) 49 865
Σε κοινοτικά νομίσματα 28 868
Σε μη κοινοτικά νομίσματα 20 997

Κατάσταση της 31.12.2004
Υπόλοιπο

Δανείων από πόρους της Τράπεζας 265 833
Χορηγηθεισών εγγυήσεων 268
Χορηγήσεων από δημοσιονομικούς πόρους 2 326
Μακροπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού 214 825

Ίδια κεφάλαια 29 638
Σύνολο ισολογισμού 257 772
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 1 381
Αναληφθέν κεφάλαιο 163 654

εκ του οποίου καταβεβλημένο 8 183

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Δραστηριότητα κατά το 2004 (σε εκατομ. ευρώ)
Επιχειρηματικά κεφάλαια (15 επενδυτικά σχήματα)  358
Εγγυήσεις (40 πράξεις) 1 447

Κατάσταση της 31.12.2004
Επιχειρηματικά κεφάλαια (199 επενδυτικά σχήματα) 2 770
Εγγυήσεις (151 πράξεις) 7 686
Αναληφθέν κεφάλαιο 2 000

εκ του οποίου καταβεβλημένο 400
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης  27
Αποθεματικά και προβλέψεις 191
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Όμιλος ΕΤΕπ
Συνοπτικός ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2004 (σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2004 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2004

1. Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες και σε
ταχυδρομικά ταμιευτήρια   30 667

1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

α) προθεσμίας ή με προειδοποίηση  396 043

2. Κρατικά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση
από τις κεντρικές τράπεζες 2 848 658

  396 043

2. Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους

α) χρεόγραφα σε κυκλοφορία  217 740 896

3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων β) λοιποί πιστωτικοί τίτλοι 1 192 101

α) όψεως 198 171  218 932 997
β) λοιπές απαιτήσεις 18 006 219 3. Λοιπά στοιχεία παθητικού

γ) χορηγηθέντα δάνεια 103 474 340 α) προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου  247 493

121 678 730 β) πιστωτές διάφοροι 1 148 644

4. Απαιτήσεις κατά πελατών γ) λοιπές υποχρεώσεις  22 275

α) χορηγηθέντα δάνεια 121 917 721 δ) αρνητικές αξίες αντικατάστασης 17 296 794

β) ειδικές προβλέψεις -239 000 18 715 206

121 678 721
4. Προεισπραχθέντα έσοδα και πληρωτέα έξοδα 99 612

5. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης
5. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη

α) του Δημοσίου 1 339 988 α) ταμείο συντάξεων προσωπικού  682 883

β) άλλων εκδοτών 7 968 522 β) πρόβλεψη για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν υπέρ 
δανείων χορηγηθέντων από τρίτους9 308 510   22 000

γ) πρόβλεψη για εγγυήσεις χορηγηθείσες για πράξεις
επιχειρηματικού κεφαλαίου6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 1 048 108 51 249

  756 132
7. Άυλα στοιχεία ενεργητικού   6 569

6. Δικαιώματα μειοψηφίας  239 621
8. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 138 791

7. Κεφάλαιο

9. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού - Αναληφθέν 163 653 737

α) χρεώστες διάφοροι 406 856 - Μη απαιτητό -155 471 050

δ) θετικές αξίες αντικατάστασης 9 519 791 8 182 687

9 926 647 8. Ενοποιημένα αποθεματικά

α) αποθεματικό κεφάλαιο 16 365 374

10. Αναληφθέν κεφάλαιο και προς είσπραξη αποθεματι-
κά, που έχουν κληθεί προς καταβολή αλλά δεν έχουν
ακόμη καταβληθεί

β) συμπληρωματικό αποθεματικό 558 079

1 917 869
16 923 453

11. Προπληρωθέντα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 6 373 9. Κεφάλαια διατιθέμενα στο Μηχανισμό
Διαρθρωμένης Χρηματοδότησης 500 000

10. Κεφάλαια διατιθέμενα για πράξεις επιχειρηματικού
κεφαλαίου 1 755 067

11. Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους μετά
τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 915 000

12. Αποτελέσματα χρήσης:

προ μεταφοράς από τα Κεφάλαια για γενικούς
τραπεζικούς κινδύνους 1 038 825

ποσό μεταφερθέν εντός της χρήσης από τα Κεφάλαια
για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους 135 000

Αποτελέσματα προς διάθεση 1 173 825

 268 589 643  268 589 643
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Μήνυμα του Προέδρου

Διεύρυνση

Η ΕΤΕπ είναι η σημαντικότερη πηγή εξωτερικών χρηματοδοτή-
σεων στα νέα κράτη μέλη, στα οποία οι χορηγήσεις της το 2004
ανήλθαν σε 3,8 δισεκατ. ευρώ. Η Τράπεζα υποστηρίζει επίσης
την ανάπτυξη των εγχώριων κεφαλαιαγορών στα κράτη αυτά,
εκδίδοντας ομολογιακά δάνεια σε τοπικά νομίσματα, και είναι ο
κυριότερος μετά το Δημόσιο εκδότης ομολόγων στις εγχώριες
αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Τα νέα κράτη μέλη, από τη στιγμή που κατέστησαν μέτοχοι της
ΕΤΕπ, απέκτησαν πλήρη πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις της,
και η διοικητική και η κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας
αναπροσαρμόστηκαν ανάλογα προς την εξέλιξη αυτή. Επιθυμώ-
ντας να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των χρηματοδοτήσεών
της στο μέλλον, η ΕΤΕπ ενέτεινε ακόμη περισσότερο τη συνερ-
γασία της με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό, κυρίως, τη βελτίωση του
συντονισμού των δραστηριοτήτων της Τράπεζας με τις δρα-
στηριότητες των Διαρθρωτικών Ταμείων, στα οποία πλέον τα
νέα κράτη μέλη έχουν επίσης πρόσβαση.

Προστιθέμενη αξία

Το 2004 δοκιμάσαμε νέους τρόπους μέτρησης της προστιθέ-
μενης αξίας των χρηματοδοτήσεών μας. Η νέα προσέγγιση
στηρίζεται σε τρία βασικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρού-
νται ήδη από τη φάση αξιολόγησης του προς χρηματοδότηση
επενδυτικού σχεδίου: επιλεξιμότητα (δηλ. συμβολή στην επίτευ-
ξη κάποιου στόχου της ΕΕ), ποιότητα και χρηματοοικονομική

Επιχειρησιακές προτεραιότητες

Η Τράπεζα εξακολούθησε να προάγει με τις χρηματοδοτήσεις
της τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως φαίνεται από
τις πέντε κύριες επιχειρησιακές της προτεραιότητες:

– ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στη δι-
ευρυμένη ΕΕ,

– συμβολή στην εφαρμογή της καλούμενης Στρατηγικής της
Λισσαβώνας, μέσω της προαγωγής μίας κοινωνίας βασιζόμε-
νης στη γνώση,

– βελτίωση των συνδέσεων στην Ευρώπη, μέσω των διευρω-
παϊκών δικτύων,

– προστασία και βελτίωση του αστικού και του φυσικού περι-
βάλλοντος,

– υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μέσω της χορήγησης δανείων στις χώρες εταίρους
της.

Χάρη στους πόρους που άντλησε μέσα από μία αποτελεσματική
πολιτική δανεισμού, η Τράπεζα μπόρεσε να πραγματοποιήσει
χορηγήσεις συνολικού ύψους 43,2 δισεκατ. ευρώ. Στο εσωτε-
ρικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατευθύναμε το 72% των δανεί-
ων μας σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ενισχυόμενες και
επιτύχαμε τους στόχους μας όσον αφορά τη χρηματοδότηση
της καινοτομίας (7 δισεκατ. ευρώ), των διευρωπαϊκών δικτύων
(7,9 δισεκατ. ευρώ) και του περιβάλλοντος (10,9 δισεκατ. ευρώ).
Εκτός ΕΕ, εντείναμε τις προσπάθειές μας για την υποστήριξη της
Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης (2,2 δισεκατ. ευρώ).

Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το 2004 ήταν έτος διεύρυνσης και εξέλιξης. 

Διεύρυνσης, καθόσον υποδεχθήκαμε δέκα νέους μετόχους, και εξέλιξης διότι η Τράπεζα

προχώρησε ένα ακόμη βήμα, στη διαρκή προσπάθειά της να αυξήσει την επιχειρησιακή

της αποτελεσματικότητα και να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητα της δράσης της ως

χρηματοδοτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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προστιθέμενη αξία. Αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την
Τράπεζα. Δείχνει πώς η ΕΤΕπ μεταφέρει στην πράξη την αποστο-
λή της ως δημόσιας τράπεζας στην υπηρεσία των σκοπών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα μας επιτρέψει να προσαρμόσουμε
καλύτερα τη μελλοντική μας δράση στις απαιτήσεις των μετό-
χων μας, στις προσδοκίες όλων εκείνων τους οποίους αφορούν
οι δραστηριότητές μας και στις ανάγκες των πελατών μας.

Διαφάνεια

Η Τράπεζα, επιθυμώντας να βελτιώσει περαιτέρω την πολιτική
της όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, έλαβε διάφορα
μέτρα, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα:
– παροχή εκτενέστερης πληροφόρησης για τα θέματα εταιρικής
διακυβέρνησης και αμοιβών,

– δημοσίευση ευρύτερου φάσματος εγγράφων σχετικών με
τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τους μηχανισμούς
ελέγχου,

– παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις χρηματο-
δοτικές δραστηριότητες της Τράπεζας και με τα επενδυτικά
σχέδια που προτίθεται να χρηματοδοτήσει, και

– ενίσχυση των λειτουργιών ελέγχου και αξιολόγησης μέσω,
μεταξύ άλλων, της δημιουργίας μίας Υπηρεσίας Κανονιστικής
Συμμόρφωσης (η οποία θα τεθεί σε λειτουργία το 2005).

Ως χρηματοπιστωτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ 
θεωρεί ότι έχει καθήκον να λειτουργεί με υψηλό βαθμό διαφάνει-
ας, και φροντίζει να παρέχει τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση. 
Ωστόσο, ως τράπεζα, η ΕΤΕπ οφείλει επίσης να προστατεύει τα
νόμιμα συμφέροντα των πελατών της, είτε αυτά είναι εμπορικού

χαρακτήρα είτε έχουν σχέση με την αγορά. Η ΕΤΕπ πρέπει να
επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο επι-
ταγών.

Προοπτικές

Για την ΕΤΕπ, η αύξηση των δραστηριοτήτων της δεν αποτε-
λεί αυτοσκοπό. Αντίθετα, η Τράπεζα προτίθεται να δώσει ακό-
μη μεγαλύτερη βαρύτητα στο θέμα της προστιθέμενης αξίας,
δηλαδή στην ποιότητα, μάλλον, παρά στην ποσότητα. Σε επι-
χειρησιακούς όρους, αυτό σημαίνει ότι αναμένουμε σταθερο-
ποίηση ή ακόμη και μείωση του όγκου των χρηματοδοτήσεών
μας στο εσωτερικό της ΕΕ των 15, ενώ οι χρηματοδοτήσεις στα
νέα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται. Ομοίως, οι
χρηματοδοτήσεις μας στις υπό ένταξη και στις υποψήφιες προς
ένταξη χώρες καθώς και στη Μεσόγειο και στα κράτη ΑΚΕ θα
εξακολουθήσουν να αυξάνονται, σύμφωνα με τις κατευθυντή-
ριες γραμμές που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Philippe Maystadt
Πρόεδρος του Ομίλου ΕΤΕπ
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Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί σχέδια επενδύσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Οι δραστηριότητές της διέπονται από το καταστατικό της και τις εντολές που της αναθέτει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ΕΤΕπ 

συνεργάζεται στενά με τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την εκπλήρωση της αποστολής της, η ΕΤΕπ ακολουθεί δύο
βασικές αρχές: τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των
παρεμβάσεών της και τη διαφάνεια των ενεργειών της. Ειδικό-
τερα, οι χρηματοδοτικές της αποφάσεις, λαμβάνονται με βάση
κριτήρια προστιθέμενης αξίας, που αφορούν κυρίως τη συμβο-
λή της εκάστοτε χρηματοδοτικής πράξης στην επίτευξη των
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ποιότητα και ευρωστία
του χρηματοδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου, και το ιδιαίτερο
χρηματοοικονομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η χρήση
κεφαλαίων της ΕΤΕπ.

Διεύρυνση

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσχώρηση δέκα
νέων κρατών μελών ήταν μείζον γεγονός για την Τράπεζα το
2004. Με την προσχώρησή τους στην Κοινότητα, την 1ηΜαΐου,
οι δέκα χώρες κατέστησαν ταυτόχρονα μέτοχοι της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων. Απέκτησαν έτσι πλήρη πρόσβαση στις
χρηματοδοτικές διευκολύνσεις της Τράπεζας, στην ίδια βάση με
τα 15 κράτη μέλη πριν από την 1η Μαΐου 2004.

Στα νέα κράτη μέλη, προτεραιότητα της Τράπεζας είναι η υπο-
στήριξη των επενδυτικών σχεδίων που προωθούν την ένταξη
των οικονομιών των χωρών αυτών στην ενιαία αγορά της ΕΕ
και την εφαρμογή των κοινοτικών προδιαγραφών, οι οποίες
περιέχονται στο «κοινοτικό κεκτημένο». Για την προώθηση του
στόχου αυτού, η Τράπεζα αξιοποιεί την πείρα που έχει απο-
κτήσει από το 1990, με τις δραστηριότητές της κατά την προ-
ενταξιακή περίοδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η
Τράπεζα χορήγησε δάνεια συνολικού ύψους 25 δισεκατ. ευρώ
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, για υποδομές μεταφορών
και τηλεπικοινωνιών, για έργα στους τομείς των υδάτων και του
περιβάλλοντος, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, της υγεί-
ας και της παιδείας καθώς και, μέσω ενδιάμεσων φορέων, για
επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης.

Σε θεσμικό επίπεδο, η προσχώρηση των δέκα νέων κρατών
μελών είχε συνέπειες για το αναληφθέν κεφάλαιο της ΕΤΕπ, το
οποίο, με τις συνεισφορές των κρατών αυτών, αυξήθηκε κατά

7,46 δισεκατ. ευρώ. Το 5% του ποσού αυτού πρόκειται να κα-
ταβληθεί σταδιακά. Καθώς, ταυτόχρονα, η Ισπανία αύξησε το
ποσοστό συμμετοχής της στο κεφάλαιο σε σχεδόν 10%, το ανα-
ληφθέν κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται από την 1η Μαΐου
2004 σε 163,6 δισεκατ. ευρώ.

Η Διευθύνουσα Επιτροπή της Τράπεζας ενισχύθηκε με την εισδο-
χή ενός ακόμη (ένατου) μέλους – του κ. Ivan Pilip – προερχόμενου
από τα νέα κράτη μέλη. Τα 25 κράτη μέλη εκπροσωπούνται όλα
από ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ στην Ελεγκτική
Επιτροπή προστέθηκε ένας επιπλέον παρατηρητής (από τα νέα
κράτη μέλη). Την 2α Ιουνίου 2004, το Συμβούλιο των Διοικητών
της Τράπεζας υποδέχθηκε δέκα νέα μέλη – τους Υπουργούς Οικο-
νομικών των νέων κρατών μελών, οι οποίοι συμμετείχαν για πρώ-
τη φορά ως Διοικητές στην ετήσια σύνοδο του συμβουλίου.

Το Καταστατικό και ο Εσωτερικός κανονισμός της Τράπεζας ανα-
προσαρμόστηκαν σύμφωνα με αυτές τις θεσμικές αλλαγές.

Πλαίσιο δραστηριότητας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της κατά το 2004, η ΕΤΕπ εξα-
κολούθησε να προωθεί διάφορες πρωτοβουλίες, σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονταν από το Συμβού-
λιο των Διοικητών της και τα διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια. 
Η Τράπεζα ενέτεινε τις δραστηριότητές της στον τομέα των
διευρωπαϊκών δικτύων, σε συνέχεια της απόφασης θέσπισης
της Ευρωπαϊκής Δράσης για την Οικονομική Μεγέθυνση, την
οποία έλαβε το Συμβούλιο στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο 2003. 
Η δράση της Τράπεζας υπέρ της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης
μίας ευρωπαϊκής οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση και
την καινοτομία, χρονολογείται από το Συμβούλιο της Λισσαβώ-
νας, τοΜάρτιο 2000. Η αποστολή αυτή της ΕΤΕπ επιβεβαιώθηκε
έκτοτε κατ’ επανάληψη, μεταξύ άλλων και το 2004. Η Ευρωμε-
σογειακή Διάσκεψη Υπουργών Εξωτερικών, που πραγματοποι-
ήθηκε στη Χάγη το Νοέμβριο 2004, εξήρε τη συμβολή της Τρά-
πεζας στην ενίσχυση της χρηματοδοτικής εταιρικής σχέσης με
τις μεσογειακές χώρες εταίρους μέσω του FEMIP (Μηχανισμού
Ευρωμεσογειακών Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης), ο οποίος
δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διεύρυνση, πλαίσιο δραστηριότητας και
ανασκόπηση του 2004
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της Βαρκελώνης το Μάρτιο 2002. Το 2004, η ΕΤΕπ συμμετέσχε
επίσης στην επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας της Κοτο-
νού με τις χώρες ΑΚΕ. Τέλος, το Δεκέμβριο 2004, το Συμβούλιο
ενέκρινε νέα κοινοτική εγγύηση, για την κάλυψη επιπρόσθετων
δανείων μέχρι συνολικού ύψους 500 εκατομ. ευρώ στη Ρωσία,
τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. 

Τον Ιούνιο 2004, στις Βρυξέλλες, η Διακυβερνητική Διάσκεψη
κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με το σχέδιο Συνθήκης για τη
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και η Συνθήκη υπεγράφη
από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο 2004, στη Ρώμη. Το Σύνταγμα
της Ευρώπης περιέχει αναφορές στην ΕΤΕπ και επιβεβαιώνει το
λόγο ύπαρξης της Τράπεζας στα άρθρα ΙΙΙ-393 και ΙΙΙ-394. Το
καταστατικό της ΕΤΕπ, σε αναθεωρημένη μορφή, είναι προσαρ-
τημένο ως Πρωτόκολλο στη Συνθήκη.

Η δραστηριότητα σε αριθμούς1:

• Το 2004, οι χρηματοδοτικές συμβάσεις που υπέγραψε η ΕΤΕπ
ανήλθαν συνολικά σε 43,2 δισεκατ. ευρώ, έναντι 42,3 δισεκατ.
ευρώ το 2003. Οι χρηματοδοτήσεις κατανεμήθηκαν ως εξής:

o 39,7 δισεκατ. ευρώ στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

o 119 εκατομ. ευρώ στις υπό ένταξη χώρες (Βουλγαρία και
Ρουμανία),

o 2,2 δισεκατ. ευρώ στις μεσογειακές χώρες εταίρους της
Ένωσης (FEMIP),

o 461 εκατομ. ευρώ στα Βαλκάνια,

o 440 εκατομ. ευρώ στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής
και του Ειρηνικού και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, εκ
των οποίων 337 εκατομ. ευρώ στο πλαίσιο της Επενδυτικής
Διευκόλυνσης της Κοτονού,

o 100 εκατομ. ευρώ στη Νότια Αφρική,

o 233 εκατομ. ευρώ στην Ασία και τη Λατινική Αμερική.

• Οι εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν στο ισότιμο 38,6 δισεκατ.
ευρώ, εκ των οποίων το 56% εκταμιεύθηκε σε ευρώ.

• Οι υπηρεσίες της ΕΤΕπ εξέτασαν περίπου 333 επενδυτικά
σχέδια και οι χρηματοδοτήσεις που εγκρίθηκαν ανέρχονται
σε 45,8 δισεκατ. ευρώ.

• Ο δανεισμός ανήλθε σε 50 δισεκατ. ευρώ μετά τις πράξεις
ανταλλαγής και περιλάμβανε 282 εκδόσεις ομολογιακών δα-
νείων σε 15 νομίσματα. Μετά τις ανταλλαγές, 45% των αντλη-
θέντων πόρων ήταν εκφρασμένο σε ευρώ, 42% σε δολάρια
ΗΠΑ και 11% σε λίρες στερλίνες.

• Στις 31 Δεκεμβρίου 2004, το υπόλοιπο χορηγηθέντων δανείων
από ιδίους πόρους και εγγυήσεων ανερχόταν σε 266 δισεκατ.
ευρώ. Το συνολικό υπόλοιπο δανεισμού ανερχόταν σε 215 δισε-
κατ. ευρώ και το σύνολο ισολογισμού σε 215 δισεκατ. ευρώ. 

• Στις 31 Δεκεμβρίου 2004, τα καθαρά διαθέσιμα ανέρχονταν σε
22,7 δισεκατ. ευρώ και ήταν εκφρασμένα σε 12 νομίσματα.

• Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ)2, εξα-
κολούθησε να υποστηρίζει τις δραστηριότητες των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων μέσω της απόκτησης συμμετοχών ύψους
358 εκατομ. ευρώ σε σχήματα παροχής επιχειρηματικού κε-
φαλαίου και της χορήγησης εγγυήσεων ύψους περίπου 1,45
δισεκατ. ευρώ.

1 Στην παρούσα έκθεση όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.
2 Συμπληρωματικές πληροφορίες περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση του ΕΤΑΕ, που δημοσιεύεται στον ιστοχώρο του Ταμείου www.eif.org.

"
$""" $""# $""$ $""% $""&

#"

$"

%"

&"

'"

("

(δισεκατομμύρια)

Εκταμιεύσεις
Υπογραφές
Εγκρίσεις

Εκταμιεύσεις, υπογραφείσες
χρηματοδοτικές συμβάσεις και
εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις
από την ΕΤΕπ (2000-2004)

Γεωγραφική κατανομή των δανείων που υπεγράφησαν το 2004

ΕΕ (92%)

Νοτιοανατολική Ευρώπη (1%)

Μεσογειακές χώρες εταίροι (5%)

Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός, ΥΧΕ και Νότια
Αφρική (1%)

Ασία και Λατινική Αμερική (1%)
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Τράπεζας για
την περίοδο 2005-2007

Το ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα τηςΤράπεζας (ΕΠΤ) είναι το κύριο έγγραφο προγραμματισμού της ΕΤΕπ.Το ΕΠΤ είναι ένα μεσοπρόθεσμο,

τριετές, κυλιόμενο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο ΕΠΤ καθορίζονται οι

προτεραιότητες δράσης της Τράπεζας για τα επόμενα χρόνια, με βάση τους στόχους που θέτει το Συμβούλιο των Διοικητών της. Οι

στρατηγικές προβλέψεις του προγράμματος αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, ανάλογα με τις νέες αποστολές που ανατίθενται στην

Τράπεζα και τις μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.

Το ΕΠΤ 2005-2007 δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημαντικούς
στρατηγικούς στόχους: την εστίαση των δραστηριοτήτων της
Τράπεζας στην προστιθέμενη αξία και στην περαιτέρω ενίσχυ-
ση της διαφάνειας και της λογοδοσίας μέσω της εξωτερικής
επικοινωνίας.

Προστιθέμενη αξία

Η προστιθέμενη αξία των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ στηρίζε-
ται σε τρεις πυλώνες:

• τη συνάφεια μεταξύ των χρηματοδοτήσεων και των στόχων
προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

• την ποιότητα και ευρωστία κάθε χρηματοδοτούμενου σχε-
δίου,

• τα ιδιαίτερα χρηματοοικονομικά οφέλη που απορρέουν από
τη χρήση κεφαλαίων της ΕΤΕπ.

Το 2005 η Τράπεζα, στο πλαίσιο των διαφόρων επιχειρησιακών
στόχων της, θα επιδιώξει να αναπτύξει και να εφαρμόσει μέσα,
τα οποία θα επιτρέπουν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε
αντιπαραβολή με τις προσδοκίες που υπήρχαν κατά την επιλογή
και την αξιολόγηση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου. Παράλ-
ληλα, θα εστιάσει τις προσπάθειές της στην επίτευξη όχι μόνο
των ποσοτικών, αλλά και των ποιοτικών στόχων, που απορρέ-
ουν από τις τρέχουσες χρηματοδοτικές της προτεραιότητες και
από τις νέες εντολές που ενδεχομένως θα της ανατεθούν από
την ΕΕ.

Οι κύριοι επιχειρησιακοί στόχοι του Ομίλου ΕΤΕπ, στους οποίους
βασίζεται ο πρώτος πυλώνας της προστιθέμενης αξίας, είναι οι
ακόλουθοι:

• Οικονομική και κοινωνική συνοχή στη διευρυμένη ΕΕ

• Εφαρμογή της Πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010» (i2i)

• Ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων και των δικτύων πρό-
σβασης σε αυτά

• Υποστήριξη των πολιτικών παροχής αναπτυξιακής βοήθειας
και συνεργασίας που εφαρμόζει η ΕΕ με τις χώρες εταίρους
της

• Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμ-
βανομένων των κλιματικών αλλαγών και των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.

Παράλληλα, προτεραιότητες της ΕΤΕπ παραμένουν:

• η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχει-
ρήσεων ενδιάμεσου μεγέθους με μεσαία κεφαλαιοποίηση

• η υποστήριξη των τομέων που έχουν σχέση με το ανθρώπινο
κεφάλαιο, και ιδίως του τομέα της υγείας.

Κατά την επιδίωξη των στόχων αυτών, η ΕΤΕπ προτίθεται να
περιορίσει το ρυθμό αύξησης των χορηγήσεών της εντός της
ΕΕ των 15, στο 2% ετησίως σε ονομαστικούς όρους. Οι χορη-
γήσεις στα νέα κράτη μέλη προβλέπεται να αυξάνονται με τα-
χύτερο ρυθμό, προκειμένου να βοηθηθούν οι χώρες αυτές να
καλύψουν την οικονομική τους υστέρηση. Εφόσον υπάρχουν
επαρκείς πόροι στο πλαίσιο των εντολών της ΕΕ και από τους
ιδίους πόρους της ΕΤΕπ, οι χορηγήσεις στις υπό ένταξη, τις υπο-
ψήφιες και τις λοιπές εκτός ΕΕ χώρες μπορούν να συνεχίσουν
να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό.

Διαφάνεια και λογοδοσία

Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι στενά αλληλένδετες. Η ενί-
σχυση της διαφάνειας αποτελεί σημαντικό στοιχείο του πλαισίου
διακυβέρνησης της ΕΤΕπ. Η Τράπεζα εξακολούθησε να λαμβά-
νει μέτρα εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία ανταποκρίνονται
στο ρόλο της ως χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και κοινοτικού
οργάνου που προάγει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το 2004, η ΕΤΕπ έλαβε μία σειρά μέτρων και δημοσίευσε στον
ιστοχώρο της ένα έγγραφο σχετικά με την πολιτική της όσον
αφορά τη διαφάνεια, καθώς και μία διακήρυξη σχετικά με τη
διακυβέρνησή της.
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Δανεισμός

Οι βάσεις της δανειοληπτικής στρατηγικής της Τράπεζας είναι
η ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισμού σε διαρκή βάση και
η ενίσχυση της ρευστότητας και της διαφάνειας στην αγορά.
Χάρη στη στρατηγική αυτή, η ΕΤΕπ έχει εδραιώσει τη θέση της
ως κορυφαίου, οιονεί κρατικού εκδότη χρεογράφων αναφοράς,
με βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας «ΑΑΑ», πράγμα που της επι-
τρέπει να χορηγεί δάνεια με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Η
Τράπεζα θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιώντας
τις συνεργίες που απορρέουν από την εφαρμογή μίας πολιτικής
ισόρροπης κατανομής των εκδόσεων αναφοράς και των στοχο-
θετημένων εκδόσεων στη δανειοληπτική της δραστηριότητα, η
οποία σχεδιάζεται να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• έκδοση ομολογιακών δανείων αναφοράς (benchmarks) με-
γάλου μεγέθους και υψηλής ρευστότητας, σε ευρώ, δολάρια
ΗΠΑ και λίρες στερλίνες,

• προσφορά εξατομικευμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων
ανταποκρινόμενων στις ανάγκες συγκεκριμένων επενδυτών,
σε μεγάλη ποικιλία νομισμάτων και με διάφορες δομές,

• διατήρηση ευελιξίας, η οποία επιτρέπει την ανταπόκριση στις
μεταβολές της συμπεριφοράς των επενδυτών και τη διαφο-
ροποίηση των νομισμάτων,

• συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κεφαλαιαγορών στις
αναδυόμενες οικονομίες, και ιδίως στις χώρες που επιδιώ-
κουν την ένταξή τους στην ΕΕ και σε επιλεγμένες χώρες του
FEMIP.

Κατά την έγκριση του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος 2005-2007,
το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε για το 2005 μία συνολική
εξουσιοδότηση δανεισμού μέχρι ποσού 50 δισεκατ. ευρώ, για
την άντληση των προβλεπόμενων αναγκαίων πόρων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ



Δραστηριότητα του Ομίλου ΕΤΕπ κατά το 2004
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Κύρια προτεραιότητα της Τράπεζας: η ισόρροπη
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προϋπόθεση για την ισόρροπη ανάπτυξη της Ένωσης είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, με βασική συνιστώσα

την περιφερειακή ανάπτυξη, η οποία έχει ως στόχο τον περιορισμό των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών. Η πρωταρχική αποστολή

της Τράπεζας, η οποία της ανατέθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης και επιβεβαιώθηκε από τη Συνθήκη τουΆμστερνταμ (1997), είναι η

προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Ένωσης.

Δεδομένου ότι τα δέκα νέα κράτη μέλη κράτη έχουν όλα χαρακτηριστεί ως ενισχυόμενες περιοχές, η χρηματοδότηση επενδύσεων που

προάγουν την περιφερειακή ανάπτυξη εξακολουθεί να έχει καίρια σημασία για την οικονομική και κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή

Ένωση.

Άνω των 28 εκατομ. ευρώ για τις περιφέρειες

Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ανήλθαν συνολικά σε 39,7 δισεκατ. ευρώ, εκ των οποίων περισ-
σότερα από 28 δισεκατ. ευρώ (το 71%) χορηγήθηκαν για επεν-
δύσεις σε περιοχές που υστερούν σε οικονομική ανάπτυξη. Τα
3/4 αυτών των επενδύσεων χρηματοδοτήθηκαν μέσω ατομικών
δανείων και το υπόλοιπο μέσω συνολικών δανείων.

Τα ατομικά δάνεια για επενδύσεις στις χώρες της συνοχής (Ισπα-
νία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ελλάδα) ανήλθαν σε 7,8 δισεκατ.
ευρώ. Για επενδύσεις στα ανατολικά Länder της Γερμανίας χο-
ρηγήθηκαν 3,5 δισεκατ. ευρώ και στο ιταλικό Μετζοτζιόρνο
2,1 δισεκατ. ευρώ, ενώ στα νέα κράτη μέλη – όπου σχεδόν όλα
τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται εμπίπτουν στο
στόχο της περιφερειακής ανάπτυξης – οι χορηγήσεις ανήλθαν σε
2,6 δισεκατ. ευρώ. Στο τελευταίο αυτό ποσό δεν περιλαμβάνονται
οι χορηγήσεις στις υπό ένταξη χώρες (Βουλγαρία και Ρουμανία),
οι οποίες ανήλθαν σε 119 εκατομ. ευρώ.

Το 47% των ατομικών δανείων αφορούσε επενδύσεις που συμ-
βάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των περιοχών
του Στόχου 1 στη διευρυμένη ΕΕ (περιοχές στις οποίες το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ είναι κατώτερο από το 75% του κοινοτικού μέσου
όρου). Τα δάνεια στις περιοχές του Στόχου 2 (οι οποίες έχουν
ανάγκη από κοινωνικοοικονομική αναδιάρθρωση) αντιπρο-
σώπευαν το 36%, ενώ το υπόλοιπο κάλυπτε αμφότερους τους
στόχους.

Η ΕΤΕπ χορήγησε δάνεια σε όλους τους τομείς της οικονομίας:
την πρώτη θέση κατέλαβαν οι μεταφορές, με 35% του συνό-
λου, ακολουθούμενες από άλλα τοπικά έργα υποδομής (αστικά,
υδραυλικά και πολυτομεακά), με 15%, και τη βιομηχανία, με
11%. Πολλές από τις χρηματοδοτήσεις που χορηγήθηκαν για την

ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, προήγαγαν
ταυτόχρονα και άλλους στόχους της ΕΕ. Παραδείγματος χάρη,
το 61% των χρηματοδοτήσεων που χορήγησε η Τράπεζα για
διευρωπαϊκά και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα – συμπερι-
λαμβανομένων ενεργειακών δικτύων – αφορούσε ενισχυόμενες
περιοχές. Το ίδιο ίσχυσε για το 79% των χρηματοδοτήσεων

Περιφερειακή ανάπτυξη στην ΕΕ
Ατομικά δάνεια 2004: 21,6 δισεκατομμύρια

$"""
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Στόχος 1 Στόχος 2 Πολυπεριφερειακά
δάνεια

με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος, το 81% των χρημα-
τοδοτήσεων στους τομείς που έχουν σχέση με το ανθρώπινο
κεφάλαιο και το 78% των χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010». 
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Προστιθέμενη αξία για την περιφερειακή ανάπτυξη

Τα τελευταία έτη η ΕΤΕπ έχει καθορίσει δείκτες προστιθέμενης
αξίας, τους οποίους θα εφαρμόζει συστηματικά, ώστε να έχει
σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίο τα έργα που χρη-
ματοδοτεί προάγουν τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ. Γενικός
στόχος της Τράπεζας είναι να συμβάλλει στην πραγματοποίηση
καλύτερων και περισσότερων επενδύσεων.

Όσον αφορά την πολιτική κοινωνικής συνοχής, η Τράπεζα έχει
εντοπίσει τρεις μεγάλες κατηγορίες επενδύσεων που προάγουν
τις προτεραιότητες της Ένωσης: ποσοτική και ποιοτική αναβάθ-
μιση της υποδομής στις περιφέρειες, ανάπτυξη παραγωγικών
οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση του ανθρώπινου κε-
φαλαίου – υγεία, παιδεία και κοινωνικές υπηρεσίες – στις ενισχυ-
όμενες περιοχές. Η συνάφεια της επένδυσης με τους στόχους
της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης της Ένωσης αποτελεί
τον πρώτο πυλώνα της προστιθέμενης αξίας.

Ο αντίκτυπος στην περιφερειακή ανάπτυξη εκτιμάται περαι-
τέρω μέσω της αξιολόγησης της ποιότητας και της ευρωστίας
της κάθε χρηματοδοτούμενης επένδυσης: πρόκειται για το
δεύτερο πυλώνα της προστιθέμενης αξίας. Όποτε είναι εφι-
κτό, η Τράπεζα υπολογίζει το βαθμό οικονομικής απόδοσης
της επένδυσης που εξετάζει προς χρηματοδότηση – ή, εάν
πρόκειται για επένδυση του ιδιωτικού τομέα, το βαθμό χρη-
ματοοικονομικής απόδοσης. Εάν δεν είναι εφικτό, η Τράπεζα
εκφέρει ποιοτική κρίση, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχε-
τικούς παράγοντες. 

Ο τρίτος πυλώνας της προστιθέμενης αξίας αφορά τη συμβολή
της ΕΤΕπ στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότη-
τας της επένδυσης. Η χρηματοοικονομική προστιθέμενη αξία
μπορεί να συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην προσφορά δανείων
μεγαλύτερης διάρκειας και καινοτόμων χρηματοδοτικών δο-
μών, καθώς και στην καταλυτική επίδραση που μπορεί να έχει
η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, για την προσέλκυση άλλων
χρηματοδοτικών πηγών.

Συνεργασία για την προαγωγή της συνοχής

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχουν χρηματοδοτήσει από κοινού διάφορα επενδυτικά προ-
γράμματα και σχέδια στις ενισχυόμενες περιοχές. Επιπλέον, κα-
τόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Τράπεζα εκφέρει γνώμη εμπει-
ρογνώμονα σχετικά με έργα που υποβάλλονται για επιχορήγηση
από την ΕΕ. Τέλος, το 2004 σημειώθηκε πρόοδος στην κοινού
εφαρμογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) στα νέα
κράτη μέλη. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία αυτή περιλάμβανε
τη χορήγηση ενισχύσεων από την ΕΤΕπ στα ΚΠΣ και στα επιχει-
ρησιακά προγράμματα, υπό μορφή συγχρηματοδοτήσεων, στο
πλαίσιο της χρηματοδοτικής υποστήριξης διαρθρωτικών προ-
γραμμάτων. Σε πολλά από τα νέα κράτη μέλη, τα χορηγηθέντα
κεφάλαια διατέθηκαν άμεσα για την υποστήριξη της κρατικής
συμμετοχής στα ΚΠΣ.

Η ΕΤΕπ συμμετέσχε επίσης ενεργά σε ομάδα εργασίας με τη Γενική
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, με σκοπό το συντονισμό
των πολιτικών και των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων υπέρ της
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Η συνεργασία αυτή έλαβε
χώρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έκθεσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με τίτλο «Μια νέα συνεργασία για τη συνοχή: σύγκλιση,
ανταγωνιστικότητα, συνεργασία», που δημοσιεύθηκε το 2004.

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η συμβολή των χρηματοδοτικών
μέσων της ΕΕ υπήρξε σημαντική σε πολλά επίπεδα: ταχύς πε-
ριορισμός των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών,
δημιουργία πολλών νέων ευκαιριών, συχνά για καινοτόμους
δραστηριότητες, και κατασκευή δικτύων που συνδέουν μεταξύ
τους περιοχές, επιχειρήσεις και πρόσωπα στο σύνολο της Ευρώ-
πης. Η Τράπεζα συνεχίζει τη στενή της συνεργασία με τη Γενική
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής στο πλαίσιο των συζητήσε-
ων για την προετοιμασία και θέσπιση της νέας πολιτικής για τη
συνοχή, που θα εφαρμοστεί την περίοδο 2007-2013 και στην
οποία η Τράπεζα αναμένει να αναλάβει ενεργό ρόλο.

Περιφερειακή ανάπτυξη στην ΕΕ
Κατανομή των ατομικών δανείων κατά τομέα (2004)

(εκατομμύρια)

Σύνολο

Ποσό %

Ενέργεια 2 042 9

Επικοινωνίες 8 458 39

Ύδρευση και αποχέτευση 1 299 6

Πολεοδομικά έργα 3 124 14

Βιομηχανία, γεωργία 2 448 11

Παιδεία, υγεία 2 324 11

Άλλες υπηρεσίες 1 853 9

Σύνολο ατομικών δανείων 21 548 100
Συνολικά δάνεια 7 100
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Το 10ο ετήσιο Συνέδριο της ΕΤΕπ πραγματοποιήθηκε στη Βαρσο-
βία, στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2004, με περίπου 550 συμμετέχο-
ντες, κυρίως από τα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Philippe
Maystadt, υπογράμμισε τις βαθιές και εκτεταμένες πολιτικές, κοι-
νωνικές και οικονομικές αλλαγές που συντελέστηκαν στα νέα
κράτη μέλη κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Τόνισε επίσης την
εξαιρετική σημασία που έχει, για την προαγωγή αειφόρου ανά-
πτυξης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η αποτελεσματική
χρήση των περιορισμένων διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων. 
Η ΕΤΕπ υπήρξε η σημαντικότερη πηγή εξωτερικών χρηματοδο-
τήσεων στα νέα κράτη μέλη, στα οποία έχει χορηγήσει συνολικά
27 δισεκατ. ευρώ από το 1990.

Ομιλητές στο Συνέδριο ήταν, μεταξύ άλλων, ο κ. Marek Belka
(Πρωθυπουργός της Πολωνίας), η κα Krystina Gurbiel (Υφυπουρ-
γός Οικονομίας της Πολωνίας), η κα Danuta Hübner (Ευρωπαία
Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική), ο κ. Ivan
Miklos (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομι-
κών της Σλοβακίας) και ο κ. Imre Rethy (Υφυπουργός Οικονομίας
της Ουγγαρίας). Μεταξύ των ομιλητών από την ΕΤΕπ ήταν οι κ.κ. 
Wolfgang Roth (Αντιπρόεδρος) και Terry Brown (Γενικός Διευθυ-
ντής Χορηγήσεων στην Ευρώπη).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες του συνε-
δρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο δελτίο της
ΕΤΕπ «ΕΙΒ-Information», αριθ. 118, καθώς και στην ιστοσελίδα της
Τράπεζαςwww.eib.org/forum. Το 11ο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
τον Οκτώβριο 2005, στο Ελσίνκι (Φινλανδία).

«Επενδύσεις στα νέα κράτη μέλη»

Συνέδριο 2004
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Πρωτοβουλία «Καινοτομία 2010»

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η θυγατρική της, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), διαδραματίζουν μείζονα ρόλο

όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος της Λισσαβώνας. Στο πλαίσιο αυτό οΌμιλος ΕΤΕπ συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπληρώνοντας τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Αφότου θεσπίστηκε από τον Όμιλο ΕΤΕπ η Πρωτοβουλία «Και-
νοτομία 2010» (το 2000), με σκοπό την υποστήριξη της «στρατη-
γικής της Λισσαβώνας», η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει, για την υποστή-
ριξη επενδύσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, δάνεια
συνολικού ύψους 23,3 δισεκατ. ευρώ καθώς και 2,3 δισεκατ.
ευρώ υπό μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων μέσω του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το 2004, οι χρηματοδοτήσεις
επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στην Πρωτοβουλία «Και-
νοτομία 2010» υπερέβησαν τα 7 δισεκατ. ευρώ. 

Οι χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Καινο-
τομία 2010» εστιάζονται σε τέσσερις βασικούς τομείς: έρευνα,
ανάπτυξη και καινοτομία, ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων και της επιχειρηματικότητας, δημιουργία ανθρώπινου
κεφαλαίου, και δίκτυα τεχνολογιών των πληροφοριών και της
επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών και της καινοτομίας στον οπτικοακουστικό τομέα). 

Από το 2000 στο 2010

Η ΕΤΕπ ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010». Σχεδόν το
80% των συνολικών δανειοδοτήσεων μέσω της πρωτοβουλίας
αφορούσε τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το υπόλοιπο κατευθύνθηκε
στο δημόσιο τομέα, κυρίως για την πανεπιστημιακή έρευνα και
εκπαίδευση. Περίπου τα 2/3 των δανείων χορηγήθηκαν στις
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της ΕΕ των 25, πράγμα που
συνάδει με το σημαντικό ρόλο τον οποίο θα διαδραματίσει το
πρόγραμμα της Λισσαβώνας στη μελλοντική πολιτική της Ένω-
σης για τη συνοχή. Τα αποτελέσματα των τριών πρώτων ετών
δείχνουν ότι ο γενικός στόχος της ΕΤΕπ, να χορηγήσει δάνεια
μέχρι συνολικού ύψους 50 δισεκατ. ευρώ για την προαγωγή της
καινοτομίας μέσω της Πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010», βαίνει
προς την επίτευξή του. 

Νέα χρηματοδοτικά προϊόντα

Το 2004, η Τράπεζα συνέχισε τις προσπάθειές της, σε συνεργα-
σία με την Επιτροπή, για την ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών
προϊόντων, που θα επιτρέψουν την ενίσχυση της μόχλευσης
που επιτυγχάνεται μέσω του συνδυασμού δανείων και επιχο-
ρηγήσεων (οι οποίες παρέχονται συνήθως από την ΕΕ, αλλά
και μερικές φορές από τα κράτη), και την κινητοποίηση πόρων
για επενδύσεις σχετικές με την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτο-
μία. Η Τράπεζα δημιούργησε επίσης μία ειδική «θυρίδα» για τις
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες συχνά είναι
σημαντικοί φορείς καινοτομίας. Η θυρίδα αυτή προορίζεται για
τη χρηματοδότηση επενδύσεων κόστους μέχρι 50 εκατομ. ευρώ,
ιδίως στους τομείς που καλύπτει η Πρωτοβουλία «Καινοτομία
2010». Η Τράπεζα συμμετέχει όλο και περισσότερο στη χρημα-
τοδότηση συμπράξεων του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Επί
του παρόντος, μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και
την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής), αναπτύσσει μία σειρά εργαλείων χρη-
ματοοικονομικής μηχανικής. Τα εργαλεία αυτά θα μπορέσουν να
εισαχθούν στα προγράμματα στήριξης που προβλέπονται για τη
νέα περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού (2007-2013),
του οποίου ήδη προετοιμάζεται το βασικό περίγραμμα.

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

Περαιτέρω πρόοδος σημειώθηκε το 2004, όσον αφορά τη χρη-
ματοδότηση σχεδίων προτεραιότητας στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «ταχείας εκκίνησης», όπως π.χ. του σχεδίου έρευνας
και ανάπτυξης «Laser Sincrotrone Trieste R&D», για το οποίο η
Τράπεζα χορήγησε 60 εκατομ. ευρώ. Το δάνειο αυτό συμβάλλει
στην κατασκευή ενός λέιζερ ελεύθερων ηλεκτρονίων, το οποίο
καθιστά δυνατή τη μοριακή και ατομική μικροσκόπηση. Η ΕΤΕπ 
προσπαθεί επίσης να διευρύνει το φάσμα των χρηματοδοτικών
προϊόντων της για επενδύσεις έρευνας, ανάπτυξης και καινο-
τομίας, αναπτύσσοντας εργαλεία όπως π.χ. συνολικά δάνεια
προοριζόμενα ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έντονη
δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης ή χρηματοδοτήσεις εξα-
σφαλιζόμενες με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
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Χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010» («i2i») 
2000-2004

Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας

Εκπαίδευση / Κατάρτιση

Έρευνα και ανάπτυξη



Όμιλος ΕΤΕπ18

Το 2004, η ΕΤΕπ επένδυσε 4,1 δισεκατ. ευρώ σε 27 σχέδια
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Τα περισσότερα από αυτά
αφορούσαν τους τομείς της νανοηλεκτρονικής, της οπτικής, της
βιοτεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών. Μεταξύ άλλων, η ΕΤΕπ 
χορήγησε 162 εκατομ. ευρώ στη δανική εταιρεία Novo Nordisk,
η οποία ηγείται παγκοσμίως της έρευνας για τη θεραπεία του
διαβήτη, και 50 εκατομ. ευρώ για το έργο «Villach Automotive
Chips», που αφορά την κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
αυτοκινήτων, στην Αυστρία. Με τα δάνεια αυτά, οι συνολικές
χορηγήσεις της ΕΤΕπ για επενδύσεις έρευνας, ανάπτυξης και
καινοτομίας από το 2000, ανέρχονται σε 10,1 δισεκατ. ευρώ.

Ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρη-
ματικότητας

Το 2004 η ΕΤΕπ ενέτεινε ακόμη περισσότερο την υποστήριξή
της προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω των «συ-
νολικών δανείων» της, ανοίγοντας ειδικά όρια πιστώσεων για
επενδύσεις σχετικές με την Πρωτοβουλία «Καινοτομία 2010»
στην Αυστρία και την Ιταλία. Στην Ιταλία, η Τράπεζα υποστήρι-
ξε τη δημιουργία ενός κέντρου επιστημών και τεχνολογίας για
καινοτόμους ΜΜΕ, με ένα δάνειο ύψους 100 εκατομ. ευρώ. Το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θυγατρική του Ομίλου ΕΤΕπ
ειδικευμένη στις ΜΜΕ, επένδυσε 358 εκατομ. ευρώ σε 15 σχή-
ματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, τα οποία παρέχουν
ίδια κεφάλαια σε καινοτόμους ΜΜΕ. Με τις νέες αυτές πρά-
ξεις, το συνολικό χαρτοφυλάκιο του ΕΤΑΕ ανήλθε σε περίπου
2,8 δισεκατ. ευρώ, τα οποία αντιπροσωπεύουν επενδύσεις σε
199 σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου

Το 2004, η ΕΤΕπ χορήγησε 1,7 δισεκατ. ευρώ για 18 επενδυτικά
σχέδια στον τομέα της παιδείας. Πολλά από αυτά αφορούσαν
τη δημιουργία εγκαταστάσεων ανώτερης ή πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας
(Κάτω Σαξονία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Βρέμη και Σλέσβιχ-
Χολστάιν). Μεταξύ του 2000 και του τέλους του 2004, οι χορηγή-
σεις για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο ανήλθαν συνολικά
σε 7,2 δισεκατ. ευρώ.

Δίκτυα τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας
(ΤΠΕ)

Για δίκτυα ΤΠΕ, τα οποία αποτελούν απαραίτητα μέσα για τη
διάδοση της καινοτομίας και την ανταλλαγή δεδομένων μετα-
ξύ επιχειρήσεων, η ΕΤΕπ χορήγησε το 2004 δάνεια συνολικού
ύψους 1,3 δισεκατ. ευρώ σε 13 συναλλαγές. Μεταξύ αυτών
περιλαμβανόταν ένα δάνειο ύψους 400 εκατομ. ευρώ για το
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της ΤΙΜ στην Ιταλία, το οποίο προ-
σφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (UMTS).
Σημαντική θέση κατέλαβαν επίσης οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
η Τράπεζα χορήγησε 50 εκατομ. ευρώ στον όμιλο Otto Versand
(Γερμανία) για την επέκταση των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του.

Η Πρωτοβουλία «Καινοτομία 2010 - Οπτικοακουστικός τομέας»
έχει σκοπό την υποστήριξη της παραγωγής και διανομής ευρω-
παϊκών οπτικοακουστικών έργων, την παροχή βοήθειας στον
τομέα για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, και την ενθάρρυνση
της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής κοινότητας της Ευρώπης
ώστε να αυξήσει τη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση των φο-
ρέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Η πρωτοβου-
λία ·αυτή εφαρμόζεται σε συντονισμό με το πρόγραμμα «MEDIA
Plus» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2004, η ΕΤΕπ υπέγραψε
μεταξύ άλλων δύο συμβάσεις-πλαίσια, ύψους 20 εκατομ. ευρώ
εκάστη, συνεχίζοντας έτσι τη συνεργασία της με δύο γαλλικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ειδικευμένα στη χρηματοδότηση
του οπτικοακουστικού τομέα. Στο τέλος του 2004, η εταιρική
σχέση της ΕΤΕπ με τα ιδρύματα αυτά αντικατοπτριζόταν σε ένα
χαρτοφυλάκιο 50 ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων συνο-
λικού κόστους παραγωγής περίπου 500 εκατομ. ευρώ. Τα δάνεια
που έχει χορηγήσει η ΕΤΕπ στον οπτικοακουστικό τομέα από το
2000, ανέρχονται συνολικά σε 518 εκατομ. ευρώ.
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Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής

Η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος περιλαμβάνονται μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων της ΕΤΕπ. Η σημασία που αποδίδει

η Τράπεζα στον τομέα αυτό αποδεικνύεται σαφώς από το γεγονός ότι, το 2004, περισσότερο από το 1/3 των χορηγήσεών της στη

διευρυμένη ΕΕ αφορούσε περιβαλλοντικές επενδύσεις.

Σε παγκόσμια κλίμακα, τα ατομικά δάνεια ανήλθαν σε 10,9 δι-
σεκατ. ευρώ, εκ των οποίων 10,4 δισεκατ. ευρώ χορηγήθηκαν
στην ΕΕ των 25. Η Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο να διαθέτει για
έργα προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος μεταξύ
30% και 35% του συνόλου των ατομικών δανείων που χορηγεί
στο εσωτερικό της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2004 ο
στόχος αυτός υπερκεράστηκε, καθόσον οι εν λόγω χρηματοδο-
τήσεις ανήλθαν στο 36%. Στο ποσό των 10,4 δισεκατ. ευρώ δεν
περιλαμβάνονται οι χρηματοδοτήσεις έργων μικρής κλίμακας
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία χρηματοδοτού-
νται μέσω συνολικών δανείων. Εκτιμάται ότι οι χρηματοδοτήσεις
αυτές αντιπροσώπευαν επιπλέον ποσό 2,3 δισεκατ. ευρώ.

Στις υπό ένταξη χώρες, Βουλγαρία και Ρουμανία, το ποσοστό
των περιβαλλοντικών δανείων ήταν ακόμη υψηλότερο. Στις
μεσογειακές χώρες εταίρους της ΕΕ, τα ατομικά δάνεια για πε-
ριβαλλοντικές επενδύσεις ανήλθαν σε 254 εκατομ. ευρώ. Επι-
πλέον, 100 εκατομ. ευρώ χορηγήθηκαν στην Νότια Αφρική και
175 εκατομ. ευρώ στα Βαλκάνια, πάντοτε για την προαγωγή της
αειφόρου ανάπτυξης στις χώρες εταίρους της ΕΕ. 

Κύριες χρηματοδοτήσεις στον τομέα του περιβάλλοντος

6,1 δισεκατ. ευρώ (σχεδόν τα 2/3 των περιβαλλοντικών ενισχύσε-
ων που χορήγησε η Τράπεζα) αφορούσαν τη βελτίωση του αστι-
κού περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το ποσό αυτό,
2,3 δισεκατ. ευρώ χορηγήθηκαν για έργα δημόσιων μεταφορών
(μετρό, ελαφρά μετρό και συστήματα τραμ) και 3,2 δισεκατ. ευρώ
για έργα αστικής ανάπλασης. Τα έργα αυτά πραγματοποιούνταν
κυρίως από περιφερειακές αρχές και μεγάλους δήμους. Η Τράπε-
ζα χρηματοδότησε επίσης σημαντικό αριθμό έργων κοινωνικής
στέγασης και ανακαίνισης σχολείων στην ΕΕ. 

Το 2004, η ΕΤΕπ χορήγησε χρηματοδοτήσεις ύψους 2,2 δισεκατ.
ευρώ (το 89% των οποίων στην ΕΕ των 25) για έργα με σκοπό
τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και των υδάτων
(έργα ύδρευσης και αποχέτευσης), τα οποία έχουν άμεσο αντί-
κτυπο στην ανθρώπινη υγεία. Δάνεια ύψους 600 εκατομ. ευρώ
χορηγήθηκαν για έργα σχετικά με τη διαχείριση στερεών και

επικίνδυνων αποβλήτων, την απορρύπανση περιοχών (Τυνησία) 
και την αντιπλημμυρική προστασία (Κάτω Σαξωνία, Γερμανία),
τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των φυσι-
κών πόρων και στην προστασία της φύσης.

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής
Ατομικά δάνεια το 2004

(εκατομμύρια)

Σύνολο

Φυσικό περιβάλλον 424

Περιβάλλον και υγεία 2 005

Αστικό περιβάλλον 6 142

Περιφερειακό και παγκόσμιο περιβάλλον 1 699

Σύνολο ατομικών δανείων 10 378*

* επειδή ορισμένα έργα ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός
στόχους, τα επιμέρους ποσά δεν είναι αθροίσιμα μεταξύ τους.
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Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Ατομικά δάνεια
2000-2004 : 47 δισεκατομμύρια

Φυσικό περιβάλλον

Αστικό περιβάλλον

Περιβάλλον και υγεία

Περιφερειακό και παγκόσμιο

περιβάλλον
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αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με την κοινο-
τική νομοθεσία και με την πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση για τις κλιματικές αλλαγές στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου
του Κιότο. 

Ανανεώσιμη ενέργεια

Το 2003, η Τράπεζα είχε ήδη επιτύχει το στόχο της, που ήταν
να διπλασιάσει το ποσοστό των χρηματοδοτήσεών της για
επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επί
του συνόλου των χορηγήσεών της στον ενεργειακό τομέα (από
7% το 2002, σε 15% το 2003). Για να εντείνει την υποστήριξή
της προς τους στόχους της ΕΕ που αφορούν την προαγωγή της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον περιορισμό των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η Τράπεζα δεσμεύτηκε το 2004
να αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις της για επενδύσεις στον τομέα
αυτό, ώστε έως το 2010 να φθάσουν στο 50% του συνόλου των
χορηγήσεών της για νέα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, στον ορίζοντα 2010 η Τράπεζα
θα πρέπει να χορηγεί 700 εκατομ. ευρώ ετησίως για την παρα-
γωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ΕΤΕπ προτίθεται να
αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις της υπέρ των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2004, τα δάνεια για επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας ανήλθαν σε 287 εκατομ. ευρώ. Επιπλέον, έχουν
εγκριθεί χρηματοδοτήσεις τέτοιων επενδύσεων συνολικού
ύψους 1 δισεκατ. ευρώ, οι οποίες δεν έχουν ακόμη υπογραφεί.

Στο μέλλον, η Τράπεζα προτίθεται να αυξήσει τις χρηματοδο-
τήσεις της για έργα που χρησιμοποιούν νέες και καινοτόμους
τεχνολογίες στον τομέα αυτό, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να
καταστούν οικονομικώς βιώσιμα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
Ειδικότερα, προτίθεται να χρηματοδοτήσει έργα στους τομείς
της ηλιακής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών
συστημάτων), των εφαρμογών υδρογόνου και των κυψελών
καυσίμου, των βιοκαυσίμων και της θαλάσσιας ενέργειας (κυ-
ματική και παλιρροιακή ενέργεια).

Για επενδυτικά σχέδια με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας
και την υποκατάσταση ενεργειακών πηγών η ΕΤΕπ χορήγησε
συνολικά 1 δισεκατ. ευρώ το 2004, ενώ υποστήριξε επίσης έργα
(σιδηροδρομικά) για την προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών,
με δάνεια ύψους 600 εκατομ. ευρώ.

Κλιματικές αλλαγές

Στις αρχές του 2004, η ΕΤΕπ ανέλαβε τρεις νέες πρωτοβουλίες
στον τομέα των κλιματικών αλλαγών:

• το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό για τις Κλιματικές Αλλαγές (ΧΜΚΑ),
με προικοδότηση 500 εκατομ. ευρώ – εκ των οποίων 100
εκατομ. ευρώ προορίζονται για επενδύσεις στο πλαίσιο του
«Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης» (ΜΚΑ) και του Μηχανι-
σμού Κοινής Εφαρμογής (ΜΚΕ) – για την υποστήριξη των
μέτρων κατά των κλιματικών αλλαγών τα οποία λαμβάνουν
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (έναρξη την 1η
Ιανουαρίου 2005)·

• το Μηχανισμό Τεχνικής Βοήθειας για τις Κλιματικές Αλλαγές
(ΜΤΒΚΑ), με προικοδότηση 10 εκατομ. ευρώ και με σκοπό την
παροχή επιχορηγήσεων υπό όρους για την κατάρτιση σχεδίων
που εμπίπτουν στο πλαίσιο των μηχανισμών ΜΚΕ και ΜΚΑ·

• το «Ταμείο Άνθρακα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας» (ΤΑΕΣ), το
οποίο θα επιτρέπει την ανταλλαγή πιστώσεων άνθρακα και
του οποίου οι λεπτομέρειες λειτουργίας αποτελούν επί του
παρόντος αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ της ΕΤΕπ και της
Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το 2004 ήταν έτος προετοιμασίας, κατά το οποίο η ΕΤΕπ επε-
ξεργάστηκε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία των
μηχανισμών ΧΜΚΑ και ΜΤΒΚΑ. Όσον αφορά την Κοινή Εφαρμο-
γή και το Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης, μέχρι στιγμής έχουν
εντοπισθεί μερικά σχέδια που μπορούν να δημιουργήσουν πιστώ-
σεις άνθρακα, αλλά δεν πρόκειται οριστικοποιηθούν πριν από το
2005 ή αργότερα. Το 2004, η ΕΤΕπ συνεργάστηκε επίσης στενά
με την Παγκόσμια Τράπεζα για την προετοιμασία του «Ταμείου
Άνθρακα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας» (ΤΑΕΣ). Το Δεκέμβριο 2004,
οι δύο τράπεζες υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας. Το ΤΑΕΣ θα
δημιουργηθεί ειδικά για να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ και
τις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες – δηλ. τους επενδυτές στους
οποίους στοχεύει – να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όσον
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Η πρωτοβουλία της ΕΕ για το νερό

Η ΕΤΕπ συμμετέχει ενεργά στην Πρωτοβουλία
της ΕΕ για το Νερό. Γενικός στόχος της πρω-
τοβουλίας αυτής – η οποία θεσπίστηκε κατά
τη σύνοδο κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ το
2002 και αρχικά ήταν εστιασμένη στην Αφρι-
κή – είναι η βελτίωση της συνεργασίας, του
συντονισμού και της συνοχής των πολιτικών
καθώς και της ικανότητας ανταπόκρισης στη
ζήτηση στον τομέα του νερού στις χώρες ΑΚΕ. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να προσθέσει μία
χρηματοδοτική διάσταση, πρότεινε τη δημι-
ουργία μίας ειδικής Διευκόλυνσης της ΕΕ για το
Νερό στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Κοτονού,
η οποία θα παρέχει χρηματοδοτήσεις για τεχνι-
κή βοήθεια και θα συμβάλει στην αύξηση των
επενδύσεων. Το Νοέμβριο 2004 ο μηχανισμός
έλαβε μία πρώτη προικοδότηση ύψους 250
εκατομ. ευρώ, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης των πόρων του
σε 500 εκατομ. ευρώ. Η Τράπεζα έχει ήδη εντοπίσει ορισμένα επενδυτικά
σχέδια και προτίθεται να αυξήσει περαιτέρω τη δραστηριότητά της στους
τομείς της ύδρευσης, της επεξεργασίας λυμάτων και της αποχέτευσης. Με
τον τρόπο αυτό, η ΕΤΕπ συμβάλλει στην επίτευξη των αναπτυξιακών στό-
χων της χιλιετίας για την ύδρευση και την αποχέτευση στις χώρες ΑΚΕ.
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ΔΕΔ – Τα δίκτυα της Ευρώπης

Η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) μεταφορών, ενέργειας και πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και

κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΤΕπ διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη χρηματοδότηση των ΔΕΔ και των δικτύων

πρόσβασης.

Σημαντική συμβολή

Αφότου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν (Δεκέμβριος 1994) 
διατύπωσε την ιδέα των διευρωπαϊκών δικτύων και κατάρτισε
κατάλογο των ΔΕΔ προτεραιότητας, η ΕΤΕπ έχει καταστεί η κυ-
ριότερη πηγή τραπεζικής χρηματοδότησης για αυτά τα μείζονος
σημασίας δίκτυα. Η Τράπεζα συμμετέχει στη χρηματοδότηση
12 από τα 14 έργα του τομέα των μεταφορών, και 8 από τα 10
έργα του ενεργειακού τομέα, που περιλαμβάνονται στον κατά-
λογο προτεραιότητας του Έσσεν. Κατά την περίοδο 1993-2004
η Τράπεζα έχει χορηγήσει συνολικά 63 δισεκατ. ευρώ για ΔΕΔ
μεταφορών, 8,2 δισεκατ. ευρώ για ενεργειακά ΔΕΔ και 18,7 για
ΔΕΔ τηλεπικοινωνιών.

Η συμβολή της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση των δικτύων μεταφο-
ρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει όλους τους τομείς. Μερικά
παραδείγματα: οδικά έργα (κατασκευή και αναβάθμιση δρόμων
και αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία),
σιδηροδρομικά έργα (κατασκευή γραμμών υψηλής ταχύτητας
στη Γαλλία, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο,
την Ισπανία και την Ιταλία), λιμένες (επέκταση ή εκσυγχρονισμός
λιμενικών υποδομών στην Ισπανία, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες
και τη Σουηδία) και αερολιμένες (αναβάθμιση αερολιμενικών
εγκαταστάσεων στην Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία και Ιρλανδία). 

Ο δυναμισμός αυτός στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
χαρακτηρίζει επίσης τη δραστηριότητα της ΕΤΕπ εκτός ΕΕ. Σύμ-
φωνα με την στρατηγική που καθορίστηκε στις προενταξιακές
συμφωνίες και στις πανευρωπαϊκές διασκέψεις των Υπουργών
Μεταφορών στην Κρήτη (1994) και στο Ελσίνκι (1997), η Τράπε-
ζα διέθεσε περισσότερο από το 40% των χορηγήσεών της στα
νέα κράτη μέλη και στις υπό ένταξη χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης για την επίλυση των προβλημάτων στον
τομέα των επικοινωνιών. Γενικότερα, στο πλαίσιο της νέας κοι-
νοτικής «πολιτικής της γειτνίασης» και τουΜηχανισμού Ευρωμε-
σογειακών Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης (FEMIP), η Τράπεζα
χρηματοδοτεί επίσης έργα στους τομείς των μεταφορών και της

ενέργειας, τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση των επικοινωνιών
μεταξύ της διευρυμένης ΕΕ και των γειτόνων της.

Προσφορά προστιθέμενης αξίας στις χρηματοδοτήσεις ΔΕΔ

Η ΕΤΕπ έχει αναπτύξει ειδική πολιτική για τη χρηματοδότηση
των διευρωπαϊκών δικτύων, τα οποία είναι έργα που απαιτούν
μεγάλα ποσά και σημαντική επεξεργασία των τεχνικών και πε-
ριβαλλοντικών τους παραμέτρων. Η Τράπεζα είναι σε θέση, όχι
μόνο να συνεισφέρει τη σημαντική χρηματοδοτική ικανότητά
της, η οποία επικεντρώνεται στις πολύ μακροπρόθεσμες χρη-
ματοδοτήσεις (25 έτη και άνω), αλλά και να συμβάλλει στη βελ-
τίωση του χρηματοδοτικού πλαισίου των έργων προσφέροντας
όρους προχρηματοδότησης και αποπληρωμής προσαρμοσμέ-
νους στον κύκλο της επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη προη-
γούμενες μελέτες, επεξεργαζόμενη το σχέδιο χρηματοδότησης
ώστε να καταστήσει δυνατό τον καταμερισμό των κινδύνων και
σε άλλους επενδυτές, και κινητοποιώντας άλλες πηγές τραπεζικής
χρηματοδότησης (ή επιχορηγήσεις της ΕΕ) για τη συγκρότηση
αποτελεσματικών χρηματοδοτικών σχημάτων.

Η καταλυτική επίδραση της συμμετοχής της ΕΤΕπ αντικατοπτρί-
ζεται ιδιαίτερα στον αυξανόμενο αριθμό συμπράξεων δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ ) τις οποίες υποστηρίζει. Το 2004, η
Τράπεζα υπέγραψε για έργα ΣΔΙΤ δάνεια συνολικού ύψους
1,6 δισεκατ. ευρώ. 

Ευρωπαϊκή Δράση για την Οικονομική Μεγέθυνση

Η ΕΤΕπ συμμετέσχε ενεργά στην προετοιμασία της Ευρωπαϊκής
Δράσης για την Οικονομική Μεγέθυνση. Η πρωτοβουλία αυτή, η
οποία θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών
το Δεκέμβριο 2003, έχει ως στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Ευρώπης μέσω της αύξησης
των επενδύσεων σε ΔΕΔ καθώς και σε καινοτομία, έρευνα και
ανάπτυξη.
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Χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για διευρωπαϊκά δίκτυα και άξονες στην ΕΕ
(1993-2004)

Χάραξη των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) προτεραιότητας

Τμήματα των ΔΕΔ αυτών για τα οποία έχουν
εγκριθεί ή ήδη χορηγηθεί χρηματοδοτήσεις

Άλλα έργα υποδομής και δίκτυα ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος που έχουν χρηματοδοτηθεί

Οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες στην κεντρική και
ανατολική Ευρώπη

Τμήματα των αξόνων αυτών που έχουν χρηματοδοτηθεί

Οδός/Σιδηρόδρομος

Ηλεκτρική ενέργεια

Αέριο

Αερολιμένας

Πολυπεριφερειακό έργο

Σταθμός συνδυασμένων μεταφορών

Λιμένας

Διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας

Εκμετάλλευση κοιτασμάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου

Σύστημα
ηλεκτρονικών διοδίων
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Διευρωπαϊκά δίκτυα
2000-2004 : 38 δισεκατομμύρια
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Μεταφορές Τηλεπικοινωνίες Ενέργεια

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δράσης για την Οικονομική Μεγέ-
θυνση καθορίστηκαν στον τομέα των ΔΕΔ 30 νέα έργα προτε-
ραιότητας συνολικού ύψους 400 δισεκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά
επελέγησαν με γνώμονα τη σημασία τους για την ολοκλήρωση
της εσωτερικής αγοράς στη διευρυμένη ΕΕ, το βαθμό ωριμότητάς
τους, τη βιωσιμότητά τους από οικονομική και χρηματοδοτική
άποψη, τον αντίκτυπό τους στην ανάπτυξη και τη μόχλευση που
μπορούν να ασκήσουν στα ιδιωτικά κεφάλαια. 

Για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Δράσης για την Οικονομική
Μεγέθυνση, η Τράπεζα δημιούργησε ένα νέο Μηχανισμό Επεν-
δύσεων ΔΕΔ (TENs Investment Facility – TIF), με σκοπό να επεν-
δύσει στον τομέα αυτό έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας 50
δισεκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 50% έως το τέλος του 2006, για
τα πιο προχωρημένα έργα. Οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας θα
περιλαμβάνουν τόσο συμβατικά μακροπρόθεσμα δάνεια πολύ
μακράς διάρκειας και με κατάλληλες περιόδους χάριτος, όσο και
καινοτόμα χρηματοδοτικά προϊόντα σχεδιασμένα ειδικά για την
αντιμετώπιση του προβλήματος των κινδύνων και ικανά, ως εκ
τούτου, να λειτουργήσουν καταλυτικά για την προσέλκυση επεν-
δυτών από τον ιδιωτικό τομέα στη χρηματοδότηση ΔΕΔ. Μεταξύ
των προϊόντων αυτών περιλαμβάνονται, ειδικότερα:

• έναςΜηχανισμός Διαρθρωμένης Χρηματοδότησης (ΜΔΧ), με
προικοδότηση 500 εκατομ. ευρώ (εκ των οποίων 100 εκατομ. 
ευρώ προορίζονται για επενδύσεις στην περιοχή της Μεσο-
γείου), που επιτρέπει τη χρηματοδότηση ιδιωτικών, δημόσιων
ή ημιδημόσιων εταιρειών ειδικού σκοπού (ιδίως για διασυνο-

ριακά έργα πραγματοποιούμενα από συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα) σε βάση καταμερισμού των κινδύνων·

• με υποστήριξη από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, η ΕΤΕπ έχει
δημιουργήσει ένα μηχανισμό παροχής επιχειρηματικών κεφα-
λαίων για τα ΔΕΔ, με προικοδότηση 90 εκατομ. ευρώ και με σκο-
πό την υποστήριξη έργων είτε άμεσα (στην περίπτωση έργων
μεγάλης κλίμακας) είτε μέσω εξειδικευμένων εταιρειών επιχει-
ρηματικών κεφαλαίων, στων οποίων τη δημιουργία συμβάλλει η
Τράπεζα και οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν ίδια κεφάλαια
σε έργα υποδομής των μεταφορών και να προσφέρουν επιπρό-
σθετη μόχλευση ως προς αυτήν που προσφέρουν οι τράπεζες·

• μηχανισμοί εγγυήσεων ειδικά προσαρμοσμένοι στις ανάγκες
των έργων ΔΕΔ μεγάλης κλίμακας. Προς το σκοπό αυτό, εκτός
από τις εγγυήσεις που χορηγεί η ΕΤΕπ, προβλέπεται στο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκής Δράσης για την Οικονομική Μεγέθυνση
η δημιουργία ενός ειδικού ταμείου εγγυήσεων για τα ΔΕΔ,
χρηματοδοτούμενου από κοινοτικούς πόρους, για την προ-
στασία κατά των κινδύνων της αρχικής φάσης του έργου:
ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και η ΕΤΕπ ολοκληρώνουν επί του παρόντος τον καθορισμό
των παραμέτρων αυτού του μέσου, το οποίο αναμένεται να
τεθεί σε εφαρμογή προς τα τέλη του 2005·

• παροχή υποστήριξης για την τιτλοποίηση έργων υποδομής
υπό μορφή προπώλησης, από ένα φορέα εκμετάλλευσης, των
εσόδων που δημιουργεί ένα έργο, με ενεχύραση των στοιχεί-
ων ενεργητικού του έργου, ως ανταμοιβή για την ανάληψη
των κινδύνων από τον επενδυτή που παρέχει τα κεφάλαια. 
Η ΕΤΕπ παρακολουθεί προσεκτικά αυτούς τους μηχανισμούς
και, σε μερικές περιπτώσεις, συμμετέχει ως επενδυτής ή ως
εγγυητής. Το επόμενο βήμα θα είναι η συμμετοχή στη δημι-
ουργία ταμείων τιτλοποίησης, τα οποία θα επιτρέπουν την
ταυτόχρονη κάλυψη περισσότερων του ενός έργων ΔΕΔ και
τον καταμερισμό των κινδύνων. Η Τράπεζα διεξάγει ήδη διε-
ρευνητικές συζητήσεις με δυνητικούς εταίρους (εξειδικευμέ-
νους ασφαλιστικούς φορείς, συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες
κ.λπ.), προκειμένου να αξιολογήσει το ενδιαφέρον της αγοράς
για ένα μέσο αυτού του τύπου.

Σχεδόν 8 δισεκατ. ευρώ για ΔΕΔ το 2004

Το 2004, οι δανειακές συμβάσεις που υπεγράφησαν για τη χρημα-
τοδότηση έργων ΔΕΔ στην διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν
συνολικά σε 7,97 δισεκατ. ευρώ. 
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Η ΕΤΕπ και οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

Οι συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ) 
αποτελούν σχετικά νέα προσέγγιση στην κατασκευή έρ-
γων υποδομής και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Το
κύριο στοιχείο που τις καθιστά ελκυστικές είναι η αύξηση
της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας που
επιτυγχάνεται μέσω του καταμερισμού των κινδύνων του
έργου, οι οποίοι αναλαμβάνονται από εκείνους που είναι
ικανότεροι να τους διαχειριστούν: οι κίνδυνοι κατασκευής
και λειτουργίας αναλαμβάνονται από ιδιωτική επιχείρηση,
ενώ οι δημόσιες αρχές αναλαμβάνουν την ευθύνη της θέ-
σπισης και διατήρησης ενός ισορροπημένου νομοθετικού
και οικονομικού πλαισίου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του
έργου. Επιπλέον, οι ΣΔΙΤ επιτρέπουν στις δημόσιες αρχές
να δημιουργούν υποδομή για την παροχή δημόσιων υπη-
ρεσιών επιμερίζοντας το βάρος της επένδυσης σε μεγα-
λύτερη χρονική περίοδο και, σε ορισμένες περιπτώσεις,
αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις εκτός ισολογισμού.

Η μεγάλη πλειονότητα των δανείων της ΕΤΕπ για ΣΔΙΤ
αφορά τον τομέα των μεταφορών (85% του συνόλου των
εγκεκριμένων δανείων) και τους τομείς της υγείας και της
παιδείας (13%). 

Η ΕΤΕπ έχει επενδύσει περίπου 17,4 δισεκατ. ευρώ σε
μία σειρά έργων ΣΔΙΤ στον τομέα των μεταφορών, με-
ταξύ των οποίων περιλαμβάνονται (αναφέροντας μόνο
μερικά σημαντικά οδικά και σιδηροδρομικά έργα): αυτο-
κινητόδρομοι με διόδια στην Πορτογαλία, πολυάριθμοι
αυτοκινητόδρομοι στην Ισπανία, η γέφυρα Ρίο-Αντίρριο
στην Ελλάδα, η οδογέφυρα του Millau στη Γαλλία, το
ολλανδικό τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής
ταχύτητας PBKAL, η ζεύξη του Øresund μεταξύ Δανίας
και Σουηδίας, η ανακαίνιση του μετρό του Λονδίνου και
ο αυτοκινητόδρομος Α2 στην Πολωνία. 

Στον τομέα αυτό, η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με τους κύ-
ριους φορείς που συμμετέχουν στα έργα αυτού του τύπου:
τα κοινοτικά όργανα, τις δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό
τομέα. Επιπλέον, η Τράπεζα έχει δημιουργήσει μία ειδική
μονάδα, με προσωπικό από διάφορες Διευθύνσεις, η οποία
της επιτρέπει να διαδραματίζει πλήρως το ρόλο της, που
συνίσταται στην παροχή συμβουλών και στη συνεισφορά
της τεχνογνωσίας της για τη συγκρότηση σχημάτων ΣΔΙΤ. 

Στον τομέα των μεταφορών (6,6 δισεκατ. ευρώ) οι κυριότερες χρη-
ματοδοτήσεις αφορούσαν:

• την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας
– όπως των γραμμών σύνδεσης του Μιλάνου με τη Νεάπο-
λη (Ιταλία), και των Βρυξελλών με την Αμβέρσα και τη Λιέγη
(Βέλγιο), και της νέας γραμμής που συνδέει τη Μαδρίτη με τη
Βαρκελώνη και τα γαλλικά σύνορα (Ισπανία),

• τη βελτίωση δικτύων δρόμων και αυτοκινητοδρόμων, και ειδι-
κότερα την κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμων στην
Ιρλανδία, στην Ελλάδα (στον άξονα της Εγνατίας Οδού), στην
Τσεχική Δημοκρατία (στον αυτοκινητόδρομο D8 μεταξύ Πρά-
γας και Δρέσδης, οποίος αποτελεί τμήμα του πανευρωπαϊκού
άξονα IV που συνδέει το Βερολίνο με την Κωνσταντινούπολη),
και στη Σλοβενία (στον άξονα Χ, μεταξύ των συνόρων με την
Αυστρία και την Κροατία), καθώς και την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό πολυάριθμων αυτοκινητοδρόμων στη Γαλλία,
το Βέλγιο και τη Σλοβακία,

• την αναβάθμιση αερολιμενικών υποδομών στηΜαδρίτη (Ισπα-
νία), το Ρουασί (Γαλλία), το Μόναχο (Γερμανία), τη Στοκχόλμη
(Σουηδία), το Πόρτο (Πορτογαλία) και την Μπολώνια (Ιταλία),
και

• την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό λιμενικών υποδομών:
κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού εμπορευματοκι-
βωτίων στο Ρότερνταμ (Κάτω Χώρες), εμπορικοί λιμένες της
Χάβρης (Γαλλία), του Αβέιρο (Πορτογαλία), της Βαρκελώνης
(Ισπανία) και του Trelleborg (Σουηδία).

Όσον αφορά τις υπό ένταξη χώρες, στη Βουλγαρία χορηγήθη-
κε ένα δάνειο ύψους 20 εκατομ. ευρώ για την κατασκευή μίας
οδικής-σιδηροδρομικής γέφυρας στον πανευρωπαϊκό άξονα IV
μεταξύ Vidin (Βουλγαρία) και Calafat (Ρουμανία).

Τέλος, οι χρηματοδοτήσεις ΔΕΔ στον ενεργειακό τομέα (1,3 δι-
σεκατ. ευρώ) αφορούσαν έργα σχετικά με την παραγωγή και
εισαγωγή νορβηγικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, την κα-
τασκευή και λειτουργία ενός τερματικού σταθμού εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Sagunto (Ισπανία), την
αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου μεταφοράς φυσικού αε-
ρίου της Ισπανίας, και τη διασύνδεση των δικτύων μεταφοράς
φυσικού αερίου της Δανίας και των Κάτω Χωρών στη Βόρεια
Θάλασσα.
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ΟΌμιλος ΕΤΕπ υποστηρίζει τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

Η ΕυρωπαϊκήΤράπεζα Επενδύσεων χορηγεί μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

μέσω των καλούμενων «συνολικών δανείων» της. Πρόκειται για όρια πιστώσεων που η ΕΤΕπ ανοίγει σε ενδιάμεσους φορείς – τράπεζες ή

άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – οι οποίοι επαναχορηγούν τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρής κλίμακας, συχνά

πραγματοποιούμενων από ΜΜΕ με λιγότερους από 250 απασχολουμένους. Το 2004, τα συνολικά δάνεια που χορήγησε η ΕΤΕπ στο

εσωτερικό της ΕΕ των 25 ανήλθαν σε 10,7 δισεκατ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν το ήμισυ προοριζόταν για τη χρηματοδότησηΜΜΕ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) υποστηρίζει τις ΜΜΕ είτε άμεσα, παρέχοντάς τους ίδια κεφάλαια μέσω χρηματοδοτήσεων

με επιχειρηματικά κεφάλαια, είτε έμμεσα, χορηγώντας εγγυήσεις για χαρτοφυλάκια ΜΜΕ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή δημόσιων

εγγυοδοτικών φορέων.

Την τελευταία πενταετία, η υποστήριξη του Ομίλου ΕΤΕπ προς
τις ΜΜΕ στην ΕΕ των 25 αφορούσε:

• σχεδόν το ήμισυ (26,7 δισεκατ. ευρώ) των συνολικών δανείων,
ύψους 57,6 δισεκατ. ευρώ, που υπεγράφησαν με περίπου 200
τράπεζες εταίρους·

• 109 συμμετοχές, συνολικού ύψους 2,3 δισεκατ. ευρώ·

• εγγυήσεις ύψους 6,5 δισεκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν σε
περίπου 100 τράπεζες και εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, για την κάλυψη χαρτοφυλακίων πιστώσεων προς
ΜΜΕ.

Έμφαση στην προστιθέμενη αξία

Οι τρεις πυλώνες της προστιθέμενης αξίας που ισχύουν για τα
ατομικά δάνεια της ΕΤΕπ, είναι εξίσου σημαντικοί για τα συνο-
λικά της δάνεια.

Ο πρώτος πυλώνας, ήτοι η συνάφεια των χρηματοδοτήσεων μέσω
συνολικών δανείων με τους στόχους προτεραιότητας της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, επηρεάζει καθοριστικά την κατανομή των πόρων της
ΕΤΕπ στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς και στους
τελικούς αποδέκτες. Σε αυτή τη βάση, τα συνολικά δάνεια της
Τράπεζας έχουν κυρίως συμβάλει στην προαγωγή των ΜΜΕ, της
περιφερειακής ανάπτυξης (άνω του 60% το 2004), της προστασίας
του περιβάλλοντος, της καινοτομίας και της έρευνας.

Στην περίπτωση των συνολικών δανείων, η ευρωστία του χρη-
ματοδοτούμενου σχεδίου, που αποτελεί το δεύτερο πυλώνα της
προστιθέμενης αξίας της ΕΤΕπ, αφορά κυρίως την ικανότητα του
ενδιάμεσου φορέα να διαχειρίζεται το δάνειο με βάση μία σειρά

συμφωνηθέντων κριτηρίων, τα οποία ανταποκρίνονται στους
στόχους της ΕΤΕπ. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην αξιολόγηση
και την επιλογή των τραπεζικών εταίρων,ώστε να διασφαλίζεται
η καλύτερη δυνατή χρήση των κεφαλαίων της Τράπεζας.

Ο τρίτος πυλώνας είναι η χρηματοοικονομική προστιθέμενη
αξία για τους τελικούς αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων από
συνολικά δάνεια, ήτοι, τα επιτόκια και οι διάρκειες που προσφέ-
ρει η ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους λοιπούς
επενδυτές. Το 2004, η Τράπεζα εξακολούθησε να διευρύνει το
φάσμα των μεσολαβουσών τραπεζών, προκειμένου να τονώσει
τον ανταγωνισμό, ο οποίος αποβαίνει ωφέλιμος για τους τελι-
κούς αποδέκτες. Επιπλέον, η Τράπεζα έδωσε ιδιαίτερη προσοχή
στους μηχανισμούς που έχουν δημιουργήσει οι τράπεζες εταίροι
της, για να ενημερώνουν τους τελικούς δικαιούχους σχετικά με
τη συμμετοχή της και να διασφαλίζουν ότι οι τελευταίοι αποκο-
μίζουν σημαντικό οικονομικό όφελος από τους πλεονεκτικούς
όρους που προσφέρει η ΕΤΕπ.

Μηχανισμός χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στα νέα κράτη μέλη

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΤΕπ και της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής (Μηχανισμός ΧρηματοδότησηςΜΜΕ), χορηγή-
θηκαν στα νέα κράτη μέλη, μέσω συνολικών δανείων, 44 εκατομ. 
ευρώ υπό μορφή δανείων και 4 εκατομ. ευρώ υπό μορφή επι-
χορηγήσεων, για τη χρηματοδότηση περίπου 900 επενδυτικών
σχεδίων μικρής και μεσαίας κλίμακας. Ύστερα από την επιτυχία
αυτού του μηχανισμού, η ΕΤΕπ ένωσε και πάλι τις δυνάμεις της
με την Επιτροπή για τη δημιουργία του Μηχανισμού Χρηματο-
δότησης Δημοτικών Υποδομών (Municipal Infrastructure Facility
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Νέο προϊόν: τα δάνεια για επιχειρήσεις μεσαίας κεφα-
λαιοποίησης

Το 2004 η ΕΤΕπ εξέδωσε, ως συμπλήρωμα των συνολικών
δανείων της, ένα νέο προϊόν: τα δάνεια για επιχειρήσεις
μεσαίας κεφαλαιοποίησης (mid-cap loans), τα οποία απευ-
θύνονται κυρίως στις επιχειρήσεις ενδιάμεσου μεγέθους –
μεγαλύτερες από τις ΜΜΕ, αλλά με λιγότερους από 3 000
απασχολουμένους. Πρόκειται για ομαδοποιημένα δάνεια,
που χορηγούνται μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών
φορέων. Τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με
τέτοια δάνεια αξιολογούνται από τον ενδιάμεσο φορέα, ο
οποίος υποβάλει ex ante αναφορά στην ΕΤΕπ σχετικά με
τη βιωσιμότητα κάθε σχεδίου από οικονομική, χρηματο-
δοτική, τεχνική και περιβαλλοντική άποψη. 

Ένας από τους στόχους που επιδιώκεται μέσω των δα-
νείων για επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, είναι η
πλήρωση του κενού μεταξύ των συνολικών δανείων και
των άμεσων, ατομικών δανείων, που αφορούν μεγάλης
κλίμακας επενδύσεις. Αυτό κατέστη ακόμη πιο απαραίτη-
το από τη στιγμή που η ΕΤΕπ ευθυγράμμισε τον ορισμό
που δίδει στιςΜΜΕ με αυτόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
μειώνοντας έτσι το ελάχιστο όριό της, όσον αφορά τον
αριθμό απασχολουμένων στις ΜΜΕ, από 500 σε 250. Τα
δάνεια για επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιτρέ-
πουν στην Τράπεζα να εξακολουθήσει να χορηγεί έμμεσα
δάνεια σε επιχειρήσεις που δεν κατατάσσονται πλέον στις
ΜΜΕ, σύμφωνα με το νέο ορισμό, εφόσον τα επενδυτικά
τους σχέδια πληρούν τα χρηματοδοτικά της κριτήρια.

Τα δύο πρώτα δάνεια αυτού του τύπου υπεγράφησαν στα
τέλη του 2004: 100 εκατομ. ευρώ χορηγήθηκαν στη CCF
(πρώην Crédit Commercial de France) για τη χρηματο-
δότηση επενδύσεων στη Γαλλία, οι οποίες προάγουν την
περιφερειακή ανάπτυξη, τους στόχους της Πρωτοβουλίας
«Καινοτομία 2010», την προστασία του περιβάλλοντος και
το ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ η Norddeutsche Landesbank
Polska έλαβε ένα δάνειο ύψους 50 εκατομ. ευρώ για τη
χρηματοδότηση επενδύσεων σχετικών με την περιφερεια-
κή ανάπτυξη, την πρωτοβουλία «Καινοτομία 2010» και τον
ενεργειακό τομέα στην Πολωνία. Η Τράπεζα αναμένει ότι
το 2005 οι πράξεις αυτού του τύπου θα αυξηθούν.

-MIF) με σκοπό την επιτάχυνση της κατασκευής μικρών, τοπικών
έργων υποδομής στις περιφέρειες των νέων κρατών μελών που
συνορεύουν με χώρες της ΕΕ των 15. Το 2004, χρηματοδοτή-
θηκαν τα πρώτα 20 έργα στο πλαίσιο αυτό.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) – του οποίου η ΕΤΕπ 
είναι ο κύριος μέτοχος (σχεδόν 60% του κεφαλαίου), με λοι-
πούς μετόχους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30%) και μία ομάδα
τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων – είναι ει-
δικευμένο στα επιχειρηματικά κεφάλαια, στις εγγυήσεις υπέρ 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών. Το ΕΤΑΕ συνεργάζεται με 350 περίπου ενδιάμεσα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιώντας τους ιδίους πό-
ρους του και πόρους που τίθενται υπό τη διαχείρισή του από
την ΕΤΕπ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, πρόσφατα, το Υπουργείο
Οικονομικών και Εργασίας της Γερμανίας. Οι δραστηριότητες
του Ταμείου διέπονται από δύο στόχους: πρώτα και κύρια, την
προαγωγή των στόχων της κοινοτικής πολιτικής και, παράλληλα,
την εξασφάλιση οικονομικής απόδοσης για τους μετόχους του. 
Στο τέλος του έτους 2004, το συνολικό χαρτοφυλάκιο του ΕΤΑΕ
ανερχόταν σε σχεδόν 10,5 δισεκατ. ευρώ.

Με πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το Ταμείο
έχει κινητοποιήσει από το 2000 περίπου 4 δισεκατ. ευρώ για
επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων σε ταχέως αναπτυσσό-
μενες καινοτόμους ΜΜΕ, προωθώντας έτσι το πρόγραμμα της
Λισσαβώνας. Το ΕΤΑΕ υποστηρίζει επίσης την καινοτομία μέσω
της πρωτοβουλίας «Επιταχυντής Μεταφοράς Τεχνολογίας», την
οποία θέσπισε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
την ΕΤΕπ, με σκοπό να καλύψει την έλλειψη κεφαλαίων αρχικής
ώθησης (seed capital). Προς το σκοπό αυτό, το Ταμείο δημιούρ-
γησε ένα νέο τύπο επενδυτικού μέσου, το οποίο εστιάζεται στη
χρηματοδότηση της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμά-
των της έρευνας και ανάπτυξης.

Δραστηριότητες του ΕΤΑΕ στο χώρο του επιχειρηματικού
κεφαλαίου

Το 2004, το ΕΤΑΕ διενέργησε 15 πράξεις με επιχειρηματικά κε-
φάλαια, συνολικού ύψους  358 εκατομ. ευρώ, στην Ισπανία, τη
Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, καθώς και  στα νέα
κράτη μέλη.
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Λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά επιχειρημα-
τικών κεφαλαίων, η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών παραμέ-
νει σποραδική. Η σταθερή παρουσία του ΕΤΑΕ στο χώρο αυτό
υπογραμμίζει τη σημασία των δημόσιων χρηματοδοτήσεων σε
περιόδους δυσμενείς για την αγορά. Το Ταμείο συμβάλλει στην
προσέλκυση ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων, κυρίως διότι στις
παρεμβάσεις του δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις αξίες και στην
καλή διακυβέρνηση των ΜΜΕ. 

Το 2004, το ΕΤΑΕ διεύρυνε την επενδυτική πολιτική του, ώστε
να συμπεριλάβει τα σχήματα παροχής χρηματοδοτήσεων για τα
μεσαία και τα πιο προχωρημένα στάδια ανάπτυξης επιχειρήσε-
ων, αλλά το χαρτοφυλάκιό του παραμένει συγκεντρωμένο στις
τεχνολογικές επιχειρήσεις (κυρίως τεχνολογίες πληροφοριών
και επικοινωνίας και βιοεπιστήμες), που βρίσκονται στα πρώτα
στάδια ανάπτυξής τους. 

Εγγυήσεις υπέρ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το δεύτερο σκέλος της δραστηριότητας του ΕΤΑΕ είναι η παρο-
χή εγγυήσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δημόσιους
εγγυοδοτικούς φορείς, για την κάλυψη των χαρτοφυλακίων χο-
ρηγήσεών τους προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της
εγγυοδοτικής του δραστηριότητας το Ταμείο προσφέρει δύο
κύριους τύπους προϊόντων: πιστωτική αναβάθμιση  (τιτλοποίη-
ση) και ασφάλιση/αντασφάλιση πιστώσεων (συμπεριλαμβανο-
μένων των μικροπιστώσεων). 

Το 2004, το ΕΤΑΕ διενέργησε 40 πράξεις εγγυοδοσίας, συνολι-
κού ύψους 1,45 δισεκατ. ευρώ. Εξ αυτών, 750 εκατομ. ευρώ
αφορούσαν το Πολυετές Πρόγραμμα για τις Επιχειρήσεις και την
Επιχειρηματικότητα (ΜΑΡ), του οποίου τη διαχείριση ασκεί το
ΕΤΑΕ για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα ειδικό
χαρακτηριστικό του ΜΑΡ είναι ότι παρέχει κίνητρα σε ταμεία
εγγυοδοσίας (ή σε τράπεζες, στις χώρες όπου δεν υφίστανται
τέτοια ταμεία), για να αυξήσουν τις δανειοδοτήσεις τους προς
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή να τους χορηγούν δάνεια με καλύ-
τερους όρους ή με λιγότερες απαιτήσεις σε όρους εγγυήσεων. 
Έναντι των διευκολύνσεων αυτών, το ΕΤΑΕ αναλαμβάνει μέρος
των αναμενόμενων ζημιών, έως ένα συμφωνημένο ανώτατο
όριο. Ο αριθμός τέτοιων πράξεων στα νέα κράτη μέλη και στις
υπό ένταξη χώρες ήταν ιδιαίτερα υψηλός το 2004.

Οι πράξεις πιστωτικής αναβάθμισης αντιπροσώπευαν 697 εκα-
τομ. ευρώ το 2004. Οι πράξεις αυτές διευκολύνουν την προ-

σφυγή των ΜΜΕ σε δανεισμό, καθόσον επιτρέπουν τη μεταφο-
ρά των κινδύνων από τις χρηματοδότριες τράπεζες στην κεφα-
λαιαγορά μέσω τιτλοποιήσεων. 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΕΤΑΕ

Η νέα, συμβουλευτική δραστηριότητα του ΕΤΑΕ άρχισε στα
τέλη του 2002 και συνίσταται στην παροχή τεχνικής βοήθει-
ας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς, με βάση
την εμπειρία του Ταμείου στους τομείς των επιχειρηματικών
κεφαλαίων και των εγγυήσεων χαρτοφυλακίων υπέρ ΜΜΕ. Ο
επιδιωκόμενος στόχος είναι η δημιουργία ευνοϊκών επενδυτι-
κών μηχανισμών και η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε
χρηματοδοτήσεις.
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Συνεργασία με την
τραπεζική κοινότητα

Ο Όμιλος ΕΤΕπ συνεργάζεται πολύ στενά με την τραπεζική κοινό-

τητα, τόσο για το δανεισμό του από τις κεφαλαιαγορές, όσο και για

τις χρηματοδοτικές και εγγυοδοτικές του δραστηριότητες. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, ο Όμιλος ΕΤΕπ χρησιμοποιεί
ευρύ φάσμα αποτελεσματικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Τα «συνολικά δάνεια» της ΕΤΕπ, σημαντικό μέσο για την υποστήριξη
των επενδύσεων μικρής κλίμακας, διακινούνται σήμερα μέσω 200
περίπου τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός
και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δάνεια αυτά, αφενός συμβάλλουν
στην ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα σε τοπικό επίπεδο
και, αφετέρου, επιτρέπουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να διατηρούν σχέσεις εγγύτητας με
τις τράπεζες. Το πεδίο εφαρμογής των συνολικών δανείων διευρύνε-
ται διαρκώς και το προϊόν αυτό απευθύνεται πλέον και σε περιφερει-
ακές τράπεζες (για την υποστήριξη των επενδύσεων στις λιγότερο
ευνοημένες περιοχές) καθώς και σε περισσότερο εξειδικευμένους
ενδιάμεσους φορείς, π.χ. στον τομέα του περιβάλλοντος, στον οπτι-
κοακουστικό τομέα και στους τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Η ΕΤΕπ συμμετέχει επίσης στη χρηματοδότηση επενδύσεων με-
σαίας ή μεγαλύτερης κλίμακας. Συμπληρώνοντας τις χρηματοδο-
τήσεις που παρέχονται από τον τραπεζικό τομέα, οι ενισχύσεις
της ΕΤΕπ – οι οποίες είναι κυρίως μακροπρόθεσμες και μπορούν
να λαμβάνουν τη μορφή εξατομικευμένων χρηματοδοτήσεων
ή χρηματοδοτήσεων με διαμεσολάβηση – επιτρέπουν στις ενι-
σχυόμενες επιχειρήσεις να διαφοροποιήσουν τις πηγές και τις
μορφές χρηματοδότησής τους και να βελτιστοποιήσουν έτσι τα
αναπτυξιακά τους σχέδια. Η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο των προσπαθειών
της για διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων της, ώστε αυτό
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας, δημιούργησε
επίσης, σε συνεργασία με τους εταίρους της από την ευρωπαϊκή
τραπεζική κοινότητα, ένα νέο προϊόν: ομαδοποιημένα δάνεια για
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, τα οποία χορηγούνται
μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων και είναι προσαρ-
μοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.

Τέλος, η ΕΤΕπ, καθώς αναπτύσσει δραστηριότητες τόσο εντός
όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να συνεργάζεται
με την τραπεζική κοινότητα για τη στήριξη των «στρατηγικών
ομίλου» μεγάλων επιχειρήσεων, διευκολύνοντας τα επενδυτικά
τους σχέδια στο εσωτερικό της ΕE αλλά και τις άμεσες ξένες επεν-
δύσεις τους σε τρίτες χώρες.



Όμιλος ΕΤΕπ30

Ανθρώπινο κεφάλαιο

Η χρηματοδότηση επενδύσεων στους τομείς της υγείας και της παιδείας αποτελεί μέρος της δραστηριότητας της ΕΤΕπ αφότου  το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τουΆμστερνταμ, το 1997, της ζήτησε να διευρύνει το πεδίο των χρηματοδοτήσεών τηςώστε να συμπεριλάβει το

ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιλέξιμες ήταν αρχικά μόνον οι επενδύσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σταδιακά οι σχετικές

χρηματοδοτήσεις επεκτάθηκαν στις τότε υποψήφιες προς ένταξη χώρες, σταΔυτικά Βαλκάνια, στην περιοχή τηςΜεσογείου, στα κράτη

ΑΚΕ και στη Νότια Αφρική.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει πλέον καταστεί μία από τις κύ-
ριες προτεραιότητες της ΕΤΕπ. Το 2004, τα ατομικά δάνειά της
στον τομέα αυτό στο εσωτερικό της ΕΕ των 25 υπερέβησαν τα
4,4 δισεκατ. ευρώ. Επιπλέον, μέσω συνολικών δανείων χρηματο-
δοτήθηκαν επενδύσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας, με πιστώ-
σεις των οποίων το ολικό ύψος εκτιμάται σε 1,1 δισεκατ. ευρώ.

Η ΕΤΕπ συνήθως χρηματοδοτεί την υλική υποδομή που στηρίζει
το ανθρώπινο κεφάλαιο – σχολεία, πανεπιστήμια (διδασκαλία
και έρευνα), εργαστήρια, κλινικές, νοσοκομεία και δίκτυα πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας. Ωστόσο, οι
χρηματοδοτήσεις της για άυλες επενδύσεις – π.χ. προγράμματα
φοιτητικών δανείων και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε
πανεπιστήμια και νοσοκομεία – ακολουθούν αυξητική πορεία.

Μεταξύ των 36 επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν
το 2004, τα κυριότερα αφορούσαν:

• την κατασκευή μίας περιφερειακής κλινικής για μητέρες και
παιδιά στο Λίντζ της Αυστρίας (20 εκατομ. ευρώ),

• την κατασκευή σχολείων και παιδικών σταθμών στη Vantaa
της Φινλανδίας (12 εκατομ. ευρώ),

• την κατασκευή κέντρων κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωμέ-
νους και για πρόσωπα με ειδικές ανάγκες στην επαρχία Βι-
σκάγια της Ισπανίας (36 εκατομ. ευρώ).

Η Τράπεζα συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Βρίσκεται επίσης σε
στενή επαφή με τον ΟΟΣΑ για τα θέματα παιδείας. Επιπλέον,
από κοινού με την Παγκόσμια Τράπεζα, εξέδωσε μία τομεακή
μελέτη σχετικά με την ανώτερη εκπαίδευση στην Πολωνία (βλ. 
κείμενο σε πλαίσιο). Στον τομέα της υγείας, η ΕΤΕπ είναι ιδρυτι-
κό μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου των Συστημάτων
Υγείας (μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Παγκό-
σμια Τράπεζα, διάφορα κράτη, μη κυβερνητικές οργανώσεις
κ.ά.) και του δικτύου European Union Health Property Network
(EUHPN).
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Έκθεση της ΕΤΕπ και της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με την
ανώτερη εκπαίδευση στην Πολωνία

Το 2004, η ΕΤΕπ και η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσαν έκθεση με τίτλο «Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση στην Πολωνία». Κύριος σκοπός της κοινής αυτής μελέτης ήταν
η εξέταση των σημαντικών προβλημάτων που υφίστανται όσον αφορά την παροχή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολωνία, και η διατύπωση συστάσεων για βελτιώ-
σεις στην ποιότητα και την προσβασιμότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Αν και πολλά έχουν επιτευχθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όσον αφορά
την προσαρμογή του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Πολωνίας προς
τις ανάγκες σε ανθρώπινο κεφάλαιο σε μία ανταγωνιστική, ανοικτή οικονομία,
χρειάζεται ακόμη πολλή προσπάθεια για να μπορέσει το σύστημα αυτό να αντα-
ποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις μίας οικονομίας της γνώσης με παγκόσμιο
ανταγωνισμό και στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε προηγμένο
ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Στην έκθεση συνιστάται η βελτίωση της εκπαίδευσης των Πολωνών σπουδαστών
στους επιστημονικούς τομείς και σε τεχνική και επιχειρηματική τεχνογνωσία. Επι-
πλέον, το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης χρειάζεται να παράγει σπουδαστές
(είτε αποκτήσουν δίπλωμα είτε όχι) που θα έχουν αποκτήσει γνώσεις και πρακτικές
δεξιότητες όπως π.χ. επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία, επικοινωνία και
τεχνολογικές γνώσεις, καθώς και τις ικανότητες και τις συμπεριφορές απέναντι
στην ανάληψη κινδύνων, που είναι απαραίτητες για
την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όπως είναι σύνηθες στις χρηματοδοτήσεις της
ΕΤΕπ, η εκπόνηση της έκθεσης ήταν συνδεδεμέ-
νη με την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμ-
ματος. Το 2003, η ΕΤΕπ χορήγησε στην Πολωνία
ένα δάνειο-πλαίσιο ύψους 500 εκατομ. ευρώ, του
οποίου σημαντικό μέρος προοριζόταν για τη στή-
ριξη των τομέων της παιδείας και της έρευνας και
ανάπτυξης στη χώρα. Στην έκθεση εντοπίζονται
τομείς και δραστηριότητες που προσφέρονται για
συγχρηματοδότηση, με σκοπό την επιτάχυνση των
μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης και της πανεπιστημιακής
έρευνας και ανάπτυξης. 

Η έκθεση αυτή ήταν το προϊόν της πρώτης τομεακής μελέτης που εκπόνησαν από
κοινού η ΕΤΕπ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Αποτελεί καλό παράδειγμα της συμβολής
που μπορεί να έχει η συνεργασία μεταξύ των δύο τραπεζών στην ανάπτυξη του
ανθρώπινου κεφαλαίου μίας χώρας. 
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FEMIP: ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή
τηςΜεσογείου

Ο Μηχανισμός Ευρωμεσογειακών Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης (FEMIP) έχει σκοπό να βοηθήσει τις δέκα μεσογειακές χώρες

εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΧΕ) να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού και

να προωθήσουν την περιφερειακή ολοκλήρωση, εν όψει της δημιουργίας ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, που

προβλέπεται για το 2010.

Το 2004, οι δανειοδοτήσεις στο πλαίσιο του FEMIP ανήλθαν σε 2,2 δισεκατ. ευρώ. Το 2004 ήταν επίσης το πρώτο έτος κατά το οποίο

χορηγήθηκαν στιςΜΧΕ μη επιστρεπτέες ενισχύσεις από το Ταμείο Τεχνικής Βοήθειας του FEMIP.

Ισχυρή πολιτική και χρηματοδοτική υποστήριξη

Το εγχείρημα της εγκαθίδρυσης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΜΧΕ έχει ανάγκη όχι
μόνο από ισχυρή χρηματοδοτική υποστήριξη, αλλά και από
σταθερή πολιτική θέληση. Για το λόγο αυτό και αναγνωρίζοντας
την επιχειρησιακή επιτυχία του FEMIP κατά τον πρώτο χρόνο
λειτουργίας του, το Συμβούλιο ECOFIN ζήτησε το Νοέμβριο
2003 από την Τράπεζα να ενισχύσει το μηχανισμό. Η Τράπεζα
ανταποκρίθηκε ταχέως και το αίτημα του Συμβουλίου ικανοποι-
ήθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια του 2004.

Στις υφιστάμενες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις για τις χώρες
τηςΜεσογείου προστέθηκε ένα Ειδικό Κονδύλι του FEMIP (SFE),
με προικοδότηση 100 εκατομ. ευρώ από τα αποθεματικά της
Τράπεζας, το οποίο θα επιτρέψει την αύξηση των χρηματοδο-
τήσεων με καταμερισμό των κινδύνων μέχρι συνολικού ύψους
500 εκατομ. ευρώ. Ειδικότερα, μέσω του SFE η Τράπεζα θα μπο-
ρέσει να χρηματοδοτήσει στις ΜΧΕ επιλεγμένες επενδύσεις του
ιδιωτικού τομέα, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλότερους κινδύ-
νους από αυτές που γίνονται δεκτές στο πλαίσιο των «συνήθων»
χρηματοδοτήσεών της.

Στο τέλος του 2004 δημιουργήθηκε επίσης ένα Ταμείο Αρω-
γής του FEMIP, το οποίο διαθέτει επί του παρόντος 30 εκατομ. 
ευρώ και προορίζεται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων
τεχνικής βοήθειας και πράξεων με επιχειρηματικά κεφάλαια
στην περιοχή της Μεσογείου. Το Ταμείο Αρωγής συμπληρώνει
εν μέρει τους πόρους που διατίθενται μέσω του Ταμείου Τεχνι-
κής Βοήθειας του FEMIP, το οποίο δημιουργήθηκε το 2003 και
λειτουργεί πλήρως από το 2004. Σκοπός του ταμείου αυτού
είναι να προσφέρει βοήθεια στους επενδυτές της περιοχής της
Μεσογείου για τη βελτίωση της προετοιμασίας και της υλοποίη-
σης των επενδυτικών τους σχεδίων. Από τον προϋπολογισμό του
προγράμματος MEDA της ΕΕ θα διατεθεί στο Ταμείο Τεχνικής
Βοήθειας του FEMIP συνολικό ποσό 105 εκατομ. ευρώ για την
περίοδο 2003-2006.

Άλλο στοιχείο του ενισχυμένου FEMIP είναι η ενίσχυση του δια-
λόγου σχετικά με τις διαδικασίες διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων στην περιοχή, με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλο-
ντος δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα και το συντονισμό
μεταξύ επενδυτών και χρηματοδοτών. Για τη επίτευξη του στό-
χου αυτού δημιουργήθηκε το 2004 μία Επιτροπή Υπουργών

Μεσογειακές χώρες
Χορηγήσεις κατά το 2004

(εκατομμύρια)

εκ των οποίων
επιχειρηματικά

κεφάλαιαΣύνολο

Αίγυπτος  688

Τουρκία  655

Μαρόκο  241 10

Συρία  200

Τυνησία 184

Λίβανος 105

Ιορδανία 100

Αλγερία 13

Σύνολο μεσογειακών
χωρών 4 4

Μεσόγειος 2 190 14
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Οικονομικών, η οποία συνέρχεται μία φορά κατ’ έτος. Η επιτρο-
πή αυτή επικουρείται από μία προπαρασκευαστική επιτροπή
εμπειρογνώμων υψηλού επιπέδου, που συνέρχεται δύο φορές
κατ’ έτος.

Η πρώτη διάσκεψη της υπουργικής επιτροπής, στην οποία συμ-
μετείχαν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των ΜΧΕ, πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου,
τον Ιούνιο 2004.  Για την προετοιμασία της επόμενης υπουργικής
διάσκεψης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο 2005
στο Μαρόκο, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου
πραγματοποίησε δύο συνεδριάσεις – στοΆμστερνταμ, τον Οκτώ-
βριο 2004, και στο Λουξεμβούργο, στις αρχές του 2005. Κατά
πάσα πιθανότητα, αυτές οι υπουργικές διασκέψεις θα εξελιχθούν
εν ευθέτω χρόνω σε «Μεσογειακό Συμβούλιο ECOFIN».

Το τέταρτο και τελευταίο σκέλος του ενισχυμένου FEMIP είναι
η εγκαθίδρυση μόνιμης φυσικής παρουσίας της ΕΤΕπ στην πε-

ριοχή της Μεσογείου, για τη στήριξη των επιχειρησιακών δρα-
στηριοτήτων της Τράπεζας στις ΜΧΕ. Το 2003 η ΕΤΕπ άνοιξε
ένα πρώτο «περιφερειακό» γραφείο στο Κάιρο, που θα εξυπη-
ρετεί κυρίως τις χώρες τηςΜέσης Ανατολής. Το πρώτο «τοπικό»
γραφείο εγκαινιάστηκε στην Τύνιδα στα τέλη του 2004, και ένα
δεύτερο «τοπικό» γραφείο προβλέπεται να ανοιχθεί κατά τα
μέσα του 2005 στη Ραμπάτ.

Επιτυχημένη δραστηριότητα στην περιοχή

Ο FEMIP δημιουργήθηκε το 2002 με σκοπό να παρέχει άμεση
χρηματοδοτική υποστήριξη στον ιδιωτικό τομέα και να συμ-
βάλλει στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την πρόοδο
του τομέα αυτού.

Το 2004, ο FEMIP επέτυχε πλήρως τους στόχους του: περισσό-
τερο από το 1/3 των δανειοδοτήσεων στο πλαίσιο του μηχα-
νισμού – 760 εκατομ. ευρώ – διατέθηκε για την ανάπτυξη του
ιδιωτικού τομέα στιςΜΧΕ, και τα υπόλοιπα 2/3 για την ανάπτυξη
των υποδομών. Η υποστήριξη προς τον ιδιωτικό τομέα έλαβε
τις ακόλουθες μορφές:

• άμεσες ξένες επενδύσεις (στην Αλγερία και στην Αίγυπτο), και

• συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων (στην Αίγυπτο, το Λίβανο, την Τυνησία και την Τουρκία).

Οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής αφορούσαν κυρίως τους
τομείς της ενέργειας (768 εκατομ. ευρώ), των μεταφορών (660
εκατομ. ευρώ) και της προστασίας του περιβάλλοντος (190 εκα-
τομ. ευρώ). Ειδικότερα, δάνεια του FEMIP χορηγήθηκαν για:

• έργα ηλεκτροπαραγωγής και μεταφοράς/διανομής αερίου
(Αίγυπτος, Ιορδανία, Μαρόκο και Συρία),

• τη βελτίωση της υποδομής μεταφορών στην Αίγυπτο, την
Τυνησία και την Τουρκία, και

• έργα υδροδότησης και επεξεργασίας του νερού στο Λίβανο,
το Μαρόκο και την Τυνησία.

Επιπλέον, έως το τέλος του έτους, στο πλαίσιο τουΤαμείουΤεχνικής
Βοήθειας του FEMIP υπεγράφησαν με ειδικευμένους συμβούλους
20 συμβάσεις, συνολικού ύψους 13,8 εκατομ. ευρώ. Τα κεφάλαια
αυτά χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τη χρηματοδότηση μελετών
με σκοπό την εξεύρεση τρόπων αύξησης της αποτελεσματικότητας
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των επενδύσεων στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος,
των έργων υποδομής και του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ενισχύσεις του FEMIP για κοινωνική στέγαση στο Μαρόκο

Το 2004 υπεγράφη στο Μαρόκο το πρώτο δάνειο της ΕΤΕπ για κοι-
νωνικές κατοικίες στην περιοχή της Μεσογείου. Το δάνειο αυτό,
ύψους 71 εκατομ. ευρώ, θα συμβάλει στην εξάλειψη παραγκουπό-
λεων, στην αναβάθμιση φτωχών συνοικιών μέσω της δημιουργίας
βασικής υποδομής, και στην αντιμετώπιση της έλλειψης κοινωνικών
κατοικιών στο Μαρόκο.

Το έργο υπάγεται στο πρόγραμμα «Πόλεις χωρίς παραγκουπόλεις», που έχει ως στόχο την κατασκευή 100 000
κατοικιών χαμηλού κόστους ετησίως. Ο FEMIP εφαρμόζει μία συντονισμένη προσέγγιση με τρεις άλλους
οργανισμούς: την Agence française de Développement (AFD), η οποία ετοιμάζει επί του παρόντος ένα
συμπληρωματικό πρόγραμμα, την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία καταρτίζει ένα σχέδιο για την υποστήριξη
των θεσμικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει περιλάβει την
εξάλειψη των παραγκουπόλεων μεταξύ των προτεραιοτήτων της για τα έτη 2005 και 2006.

Μέσω του έργου αυτού, ο FEMIP θα συμβάλει στην επίτευξη ενός από τους αναπτυξιακούς στόχους που
έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη για την τρέχουσα χιλιετία: τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του περιβάλλο-
ντος χάρη στη σημαντική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων κατοίκων
παραγκουπόλεων στον ορίζοντα 2020.
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Συνεργασία με τις λοιπές χώρες εταίρους

Στο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών παροχής αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας, που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΤΕπ 

χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια σε όλες τις περιοχές του κόσμου: στηνΑφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό, στηΝότιαΑφρική, στα

δυτικά Βαλκάνια, στη Ρωσία, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Η Τράπεζα χρηματοδοτεί επίσης επενδύσεις στις υπό ένταξη χώρες

– Ρουμανία και Βουλγαρία – προκειμένου να τις βοηθήσει στην προετοιμασία τους για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) 
και υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ)

Από το 2003, οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ στα κράτη ΑΚΕ διεξά-
γονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Κοτονού μεταξύ ΑΚΕ-ΕΕ,
η οποία προβλέπει για την περίοδο 2003-2007 τη χορήγηση
δανείων συνολικού ύψους 1,7 δισεκατ. ευρώ από τους ιδίους
πόρους της Τράπεζας και ενισχύσεων μέχρι 2,2 δισεκατ. ευρώ
από την Επενδυτική Διευκόλυνση, που χρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και τελεί υπό τη διαχείριση
της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Διευκόλυνσης η ΕΤΕπ
χρησιμοποιεί διάφορα μέσα που επιτρέπουν τον καταμερισμό
των κινδύνων, και εστιάζει τη δράση της στην υποστήριξη του
ιδιωτικού τομέα και στα έργα υποδομής που διευκολύνουν τις
ιδιωτικές επενδύσεις. Η Επενδυτική Διευκόλυνση λειτουργεί ως
ανακυκλούμενο κεφάλαιο: οι εισροές από τις αποπληρωμές επα-
νεπενδύονται σε νέα σχέδια στα κράτη ΑΚΕ.

Το 2004, η ΕΤΕπ χορήγησε συνολικά στα κράτη ΑΚΕ 440 εκα-
τομ. ευρώ, εκ των οποίων 337 εκατομ. ευρώ στο πλαίσιο της
Επενδυτικής Διευκόλυνσης. 185 εκατομ. ευρώ κατευθύνθηκαν
στον ιδιωτικό τομέα ή σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα που
λειτουργούν με εμπορικά κριτήρια, και 255 εκατομ. ευρώ στον
χρηματοπιστωτικό τομέα (τράπεζες και φορείς παροχής επιχει-
ρηματικών κεφαλαίων και μικροπιστώσεων) για την υποστήριξη
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από τις οποίες οι περισσότερες
ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα.

Κύριες δραστηριότητες:

• Ένα δάνειο ύψους 90 εκατομ. ευρώ υπεγράφη για τη
δημιουργία της EUROPEAN FINANCING PARTNERS S.A. 
(EFP), εταιρείας με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία
λειτουργεί ως μηχανισμός συνεπένδυσης με τα διμερή
ευρωπαϊκά ιδρύματα χρηματοδότησης της ανάπτυξης,
για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων του ιδιω-
τικού τομέα στις χώρες ΑΚΕ.

• Μία συμμετοχή ύψους 8 εκατομ. ευρώ αποκτήθηκε
σε ένα δεύτερο περιφερειακό φορέα χρηματοδότη-
σης του εξορυκτικού τομέα στην Αφρική (African Lion
Mining Fund), μαζί με τις Proparco (Γαλλία), AuSelect 
Limited (Αυστραλία) και Investec Bank Limited (Νότια
Αφρική).

• Μία ενίσχυση ύψους 54,6 εκατομ. ευρώ υπεγράφη με
τη Δυτικο-Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης. Στο ποσό
αυτό περιλαμβανόταν ένας μηχανισμός εγγυοδοσίας,
ύψους 25 εκατομ. ευρώ, που αποτελεί την πρώτη
πράξη αυτού του τύπου στο πλαίσιο της Επενδυτικής
Διευκόλυνσης.

ΑΚΕ-ΥΧΕ
Χορηγήσεις κατά το 2004

(εκατομμύρια)

εκ των
οποίων

επιχειρηματικά
κεφάλαιαΣύνολο

Αφρική  295  247

Δυτική 147  122

Μεσημβρινή και Ινδικός Ωκεανός 81  67

Ανατολική 57  48

Κεντρική και Ισημερινή 10 10

Καραϊβική  33  25

Ειρηνικός 12  6

Πολυπεριφερειακά δάνεια 100 100

ΑΚΕ-ΥΧΕ 440  378
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Νότια Αφρική

Η ΕΤΕπ χορήγησε ένα δάνειο ύψους 100 εκατομ. ευρώ για το
σημαντικό έργο BergWater, το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση
και τη διασφάλιση της υδροδότησης για τα 3,2 εκατομμύρια
κατοίκων της περιοχής του Κέιπ Τάουν.

Δυτικά Βαλκάνια

Το 2004, οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ στα δυτικά Βαλκάνια ανήλ-
θαν στο ύψος ρεκόρ των 461 εκατομ. ευρώ. Η Τράπεζα χρη-
ματοδότησε έργα υποδομής μεταφορών στην Κροατία και στη
Σερβία και το Μαυροβούνιο, για τη βελτίωση των συνδέσεων
με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κροατία χορηγήθηκε επίσης
ένα πρώτο δάνειο-πλαίσιο για την εφαρμογή περιβαλλοντι-
κών προγραμμάτων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
ενώ στη Σερβία και το Μαυροβούνιο η Τράπεζα υποστήριξε
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο Βλορ της Αλβανίας η ΕΤΕπ
χρηματοδότησε την κατασκευή ενός σταθμού ηλεκτροπαραγω-
γής, που θα αποφέρει οφέλη στο ευρύτερο ηλεκτρικό δίκτυο
των Βαλκανίων.

Στα ερχόμενα έτη, η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει
την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των περιφερειακών και
δημοτικών υποδομών (μεταφορές, ενέργεια και περιβάλλον).
Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση της παροχής βοήθειας στον
ιδιωτικό τομέα και των χρηματοδοτήσεων στους τομείς της
υγείας και της παιδείας. 

Βαλκάνια
Χορηγήσεις κατά το 2004

(εκατομμύρια)

Σύνολο

Σερβία και Μαυροβούνιο  226

Κροατία 195

Αλβανία 40

Βαλκάνια 461

• Ένα δάνειο ύψους 22,5 εκατομ. ευρώ χορηγήθηκε
στη SNIM (Sociιté Nationale Industrielle et Minière), στη
Μαυριτανία, για ένα νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Η
Τράπεζα απέκτησε επίσης μία συμμετοχή, ύψους 5 εκα-
τομ. δολαρίων ΗΠΑ, σε μία εταιρεία που δημιουργήθηκε
για την εκπόνηση μίας μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με
την εξερεύνηση νέων κοιτασμάτων σιδηρομεταλλεύμα-
τος στην ίδια περιοχή. 

Το 2004 διεξήχθησαν σημαντικές προπαρασκευαστικές
εργασίες για το άνοιγμα νέων γραφείων εκπροσώπησης
της ΕΤΕπ στο Ντακάρ (Σενεγάλη), για τη δυτική Αφρική,
στο Ναϊρόμπι (Κένυα), για την ανατολική και κεντρική
Αφρική, και στην Πραιτώρια (Νότια Αφρική), για τη νότια
Αφρική και τον Ινδικό Ωκεανό. Τα γραφεία αυτά τέθηκαν
σε λειτουργία στις αρχές του 2005. Επί του παρόντος, η
Τράπεζα εξετάζει τη δυνατότητα ανοίγματος γραφείων
στις περιοχές της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

Ρωσία

Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ στη Ρωσία διέπονται επί του πα-
ρόντος από μία πρώτη εντολή που έχει ανατεθεί στην Τράπεζα,
για χορήγηση χρηματοδοτήσεων μέχρι συνολικού ύψους 100
εκατομ. ευρώ υπέρ περιβαλλοντικών επενδύσεων στις ακτές
Βαλτικής Θάλασσας, και ιδίως στις περιοχές της Πετρούπολης
και του Καλίνινγκραντ. Το 2003 υπεγράφη ένα δάνειο για ένα
έργο επεξεργασίας λυμάτων στο Καλίνινγκραντ. Το έργο αυτό
συγχρηματοδοτήθηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρό-
τησης και Ανάπτυξης και τη Σκανδιναβική Τράπεζα Επενδύσεων
(NIB). Ένα δεύτερο δάνειο, για την κατασκευή ενός αντιπλημ-
μυρικού φράγματος στην Πετρούπολη, εγκρίθηκε το 2004 και
αναμένεται να υπογραφεί το 2005.

Το Δεκέμβριο 2004, το Συμβούλιο ECOFIN ενέκρινε νέα κοινοτι-
κή εγγύηση, για την κάλυψη επιπρόσθετων χρηματοδοτήσεων
μέχρι συνολικού ύψους 500 εκατομ. ευρώ στη Ρωσία, τη Λευ-
κορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.
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Ασία και Λατινική Αμερική
Χορηγήσεις κατά το 2004

(εκατομμύρια)

Σύνολο

Λατινική Αμερική  167

Μεξικό  70

Βραζιλία 57

Παναμάς 41

Ασία  66

Φιλιππίνες  66

Ασία και Λατινική Αμερική  233

Ασία και Λατινική Αμερική (ΑΛΑ)

Το 2004, οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ για επενδυτικά σχέδια στην
Ασία και τη Λατινική Αμερική ανήλθαν συνολικά σε 233 εκατομ. 
ευρώ, εκ των οποίων 167 εκατομ. ευρώ χορηγήθηκαν για τρία
σχέδια στη Λατινική Αμερική (Βραζιλία,Μεξικό και Παναμά), και
66 εκατομ. ευρώ για δύο σχέδια στις Φιλιππίνες. Οι χρηματοδο-
τήσεις της ΕΤΕπ στις περιοχές αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση
της παρουσίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τραπεζών στο
διεθνή χώρο, μέσω της υποστήριξης επενδύσεων αμοιβαίου
ενδιαφέροντος για τις χώρες ΑΛΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της στις χώρες ΑΛΑ, το
1993, η Τράπεζα έχει υπογράψει σχεδόν 80 δάνεια, συνολικού
ύψους άνω των 3,5 δισεκατ. ευρώ.

Χώρες υπό ένταξη

Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία η ΕΤΕπ χορήγησε το 2004 δάνεια
συνολικού ύψους 119 εκατομ. ευρώ. Μέσω συνολικών δανείων,
ύψους 20 εκατομ. ευρώ στη Βουλγαρία και 59 εκατομ. ευρώ στη
Ρουμανία, η Τράπεζα υποστήριξε επενδύσεις μικρής κλίμακας,
κυρίως πραγματοποιούμενες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη
Βουλγαρία χορηγήθηκαν επιπλέον 20 εκατομ. ευρώ για την κατα-
σκευή μίας οδικής-σιδηροδρομικής γέφυρας στο Δούναβη, ενώ
στη Ρουμανία ένα δάνειο 29 εκατομ. ευρώ διατέθηκε για δημοτικά,
υδραυλικά έργα υποδομής.

Επίσκεψη της Αυτού Εξοχότητας Δρα Bingu waMutharika, Προέδρου της
Δημοκρατίας τουΜαλάουι
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Η ΕΤΕπ: κορυφαίος διεθνής εκδότης χρεογράφων

Η στρατηγική άντλησης πόρων που εφάρμοσε η ΕΤΕπ, της επέτρεψε να αυξήσει σημαντικά τις εκδόσεις χρεογράφων της, οι οποίες

ανήλθαν συνολικά σε 50 δισεκατ. ευρώ (αύξηση κατά 18% έναντι του 2003). ΗΤράπεζα διαδραμάτισε επίσης ρόλο πρωτοπόρου, μεταξύ

άλλων ανοίγοντας νέες αγορές μακροπρόθεσμων εκδόσεων, εγκαινιάζοντας την έκδοση τίτλων με πιστωτική βαθμολόγηση «ΑΑΑ»

σε νέα νομίσματα και δίνοντας νέα ώθηση στην εκδοτική δραστηριότητα σε ανενεργά τμήματα της αγοράς. Η διαρκής υποστήριξη

την οποία προσφέρει στην ΕΤΕπ η ομάδα των κρατών μελών μετόχων της (διευρυμένη πλέον σε 25 κράτη) – και η οποία αποτελεί

καθοριστικό παράγοντα για την κατάταξη της Τράπεζας στην ανώτατη κατηγορία πιστοληπτική ικανότητας «ΑΑΑ» – εξακολούθησε

να αποτελεί το θεμέλιο της ποιότητας της ΕΤΕπ ως ισότιμου με το Δημόσιο ευρωπαίου εκδότη τίτλων. Επιπλέον, η υποδοχή που

συνάντησαν οι εκδόσεις της ΕΤΕπ στη αγορά το 2004, δείχνει ότι η αναγνώριση της Τράπεζας ως εκδότη χρεογράφων με ποιότητα

κρατικών τίτλων, ενισχύθηκε περαιτέρω.

Ανασκόπηση της δραστηριότητας

Το 2004, η ΕΤΕπ άντλησε συνολικά από τις κεφαλαιαγορές
50 δισεκατ. ευρώ μέσω 282 συναλλαγών σε 15 νομίσματα. Οι
πόροι που άντλησε σε ευρώ (17,4 δισεκατ. ευρώ ή 35% του
συνολικού δανεισμού) και σε δολάρια ΗΠΑ (22 δισεκατ. USD /
ισότιμο 17,9 δισεκατ. ευρώ ή 36% του συνόλου) αντιπροσώπευ-
αν το μεγαλύτερο μερίδιο (πριν από τις πράξεις ανταλλαγής). Σε
λίρες στερλίνες αντλήθηκαν 6,5 δισεκατ. GBP (ισότιμο 9,6 εκα-
τομ. ευρώ ή 19% του συνολικού δανεισμού). Επομένως, οι πόροι
που άντλησε η Τράπεζα στα τρία κύρια νομίσματα των εργασιών
της (ευρώ, δολάρια ΗΠΑ και λίρες στερλίνες) αντιπροσώπευαν
το 90% του συνολικού της δανεισμού. Εφαρμόζοντας πάντα
πολιτική δανεισμού σε μεγάλη ποικιλία νομισμάτων, η Τράπεζα
εξέδωσε τίτλους σε 12 ακόμη νομίσματα (10% του συνολικού
δανεισμού της), και συγκεκριμένα σε νομίσματα των νέων κρα-
τών μελών της ΕΕ και των υπό ένταξη χωρών (λεβ Βουλγαρίας,
φιορίνι Ουγγαρίας, λίραΜάλτας, ζλότυ Πολωνίας και τόλαρ Σλο-
βενίας), σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό νόμισμα (κορόνα Σουηδίας),
σε γιεν Ιαπωνίας, σε τρία νομίσματα της ζώνης Ασίας/Ειρηνικού
(δολάριο Αυστραλίας, δολάριο Χονγκ Κονγκ, δολάριο Νέας Ζη-
λανδίας), σε δολάρια Καναδά και σε ραντ Νοτίου Αφρικής.

Ο συνολικός όγκος των εκδόσεων σε ευρώ παρέμεινε σταθε-
ρός (17,4 δισεκατ. ευρώ), αλλά σημειώθηκε έντονη αύξηση των
«στοχοθετημένων» εκδόσεων (απευθυνόμενων σε συγκεκριμέ-
νους επενδυτές), οι οποίες ανήλθαν σε 4,7 δισεκατ. ευρώ (έναντι
0,6 δισεκατ. ευρώ το 2003). Η σημαντική αύξηση του συνολικού
ύψους του δανεισμού οφειλόταν κυρίως στην αύξηση των εκδό-
σεων σε δολάρια ΗΠΑ (+62% σε όρους USD ή 22 δισεκατ. USD,
+44% σε όρους ισότιμου σε ευρώ) και σε λίρες στερλίνες (+33% 

Δανειοληπτικές πράξεις που υπεγράφησαν το
2004 (σε εκατομ. ευρώ)

Πριναπό τιςανταλλαγές Μετά τιςανταλλαγές

EUR 17 373 34,8% 22 355 44,8%

CZK 522 1,0%

GBP 9 583 19,2% 5 497 11,0%

HUF 880 1,8% 77 0,2%

MTL 23 0,0%

PLN 203 0,4% 251 0,5%

SEK 329 0,7% 165 0,3%

SIT 17 0,0%

Σύνολο ΕΕ-25 28 408 57% 28 868 58%

AUD 1 065 2,1%

BGN 51 0,1%

CAD 193 0,4%

HKD 67 0,1%

JPY 1 418 2,8%

NZD 329 0,7%

USD 17 863 35,8% 20 777 41,7%

ZAR 474 0,9% 220 0,4%

Σύνολο εκτός ΕΕ 21 460 43% 20 997 42%

Σύνολο 49 868 100% 49 865 100%
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ή 6,5 δισεκατ. GBP / 9,6 δισεκατ. ευρώ). Τόσο για το δολάριο
ΗΠΑ όσο και για τη λίρα στερλίνα, κύρια πηγή αύξησης του
δανεισμού ήταν οι εκδόσεις αναφοράς, οι οποίες τουλάχιστον
διπλασιάστηκαν σε αμφότερα τα νομίσματα (ανερχόμενες σε
14,5 δισεκατ. USD και 5,9 GBP, αντίστοιχα). Σε δολάρια ΗΠΑ,
σημαντική αύξηση σημείωσαν επίσης οι εκδόσεις τίτλων με
σύνθετη διάρθρωση, οι οποίες διπλασιάστηκαν ανερχόμενες
σε 5,1 δισεκατ. USD. Συνολικά, οι εκδόσεις σύνθετων τίτλων
(147 συναλλαγές) αυξήθηκαν στο ισότιμο 9,9 δισεκατ. ευρώ
(2003: ισότιμο 9,3 δισεκατ. ευρώ) και περιλάμβαναν 147 συναλ-
λαγές.

Συνεπής και καινοτόμος στρατηγική

Η στρατηγική δανεισμού της ΕΤΕπ εξακολούθησε να χαρακτη-
ρίζεται από συνέπεια και πνεύμα καινοτομίας. Όσον αφορά
τις εκδόσεις αναφοράς, η Τράπεζα έδωσε ιδιαίτερη προσοχή
στην ποιότητα εκτέλεσης και στις επιδόσεις των τίτλων της στη
δευτερογενή αγορά, γεγονός που συνέβαλε ώστε τα ομόλογα
της να παραμείνουν σταθερή αξία και της επέτρεψε να εξακο-
λουθήσει να εκδίδει μεγάλα ομολογιακά δάνεια αναφοράς με
υψηλή ρευστότητα, στα τρία κύρια νομίσματα των εργασιών
της. Παράλληλα, η ΕΤΕπ εξακολούθησε να αξιοποιεί τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονταν για στοχοθετημένες εκδόσεις τίτλων, τόσο
σε απλή μορφή (plain vanilla) όσο και με σύνθετη διάρθρωση
(structured), σε μεγάλη ποικιλία νομισμάτων. Το 2004, η δανει-
οληπτική αυτή στρατηγική επέτρεψε σημαντική αύξηση των
εκδόσεων της ΕΤΕπ.

Περαιτέρω ανάπτυξη των καμπυλών αναφοράς

Η ΕΤΕπ είναι ο μόνος υπερεθνικός οργανισμός που εκδίδει ομό-
λογα αναφοράς σε όλο το μήκος της καμπύλης αποδόσεων σε
ευρώ, δολάρια ΗΠΑ και λίρες στερλίνες. Οι εκδόσεις αναφο-
ράς που πραγματοποίησε στα τρία αυτά βασικά νομίσματα το
2004, ενίσχυσαν τη ρευστότητα και διεύρυναν το φάσμα των
διαρκειών.

Σε ευρώ η Τράπεζα εξέδωσε, στο πλαίσιο του προγράμματός
της με την ονομασία «EARN» (Euro Area Reference Note), ένα
πρωτοποριακό 15ετές ομολογιακό δάνειο αναφοράς, ύψους
4 δισεκατ. ευρώ, το οποίο δημιούργησε στην αγορά ένα τμήμα
μακροπρόθεσμων τίτλων αναφοράς δίπλα σε κορυφαίους
κρατικούς εκδότες, επαναβεβαιώνοντας τη θέση της ΕΤΕπ ως

οιονεί κρατικού εκδότη. Αυτό το 15ετές δάνειο και ένα 3ετές
EARN αναφοράς, ύψους 5 δισεκατ. ευρώ, που εκδόθηκε το 2004,
συνέβαλαν σημαντικά στη διεύρυνση της βάσης των επενδυτών
της ΕΤΕπ στην Ευρώπη, τόσο από γεωγραφική άποψη όσο και –
για το 15ετές δάνειο – μεταξύ των μακροπρόθεσμων επενδυτών,
όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. 
Στο τέλος του 2004, η καμπύλη αποδόσεων του προγράμματος
EARN περιλάμβανε 13 εκδόσεις αναφοράς, που κάλυπταν λήξεις
από το 2005 έως το 2020 και των οποίων το συνολικό υπόλοιπο
ανερχόταν σε 63 δισεκατ. ευρώ. Πρόκειται για την πληρέστερη
καμπύλη αποδόσεων στο χώρο των οιονεί κρατικών εκδοτών. 

Στην αγορά της λίρας στερλίνας, οι τίτλοι της ΕΤΕπ εξακολού-
θησαν να αποτελούν το κυριότερο συμπλήρωμα των κρατικών
τίτλων (gilt), αντιπροσωπεύοντας γύρω στο 12% της αγοράς
των μη κρατικών εκδόσεων σταθερού επιτοκίου. Το 2004, η
ΕΤΕπ εξακολούθησε να εφαρμόζει στρατηγική ενίσχυσης της κα-
μπύλης αποδόσεων των τίτλων της σε στερλίνες προσθέτοντας
νέες διάρκειες και ενισχύοντας τη ρευστότητα παλαιότερων
εκδόσεων. Το ευρύ φάσμα διαρκειών που εξέδωσε η Τράπεζα
– 16 διαφορετικές ημερομηνίες από το 2005 έως το 2054 – αντι-
κατοπτρίζει την ευρεία αποδοχή των τίτλων της στην αγορά της
λίρας στερλίνας.

Σε δολάρια ΗΠΑ, η Τράπεζα ήταν ο μόνος διεθνής δανειολήπτης
που εξέδωσε τίτλους για όλες τις κύριες διάρκειες. Οι εκδόσεις
της περιλάμβαναν 6 νέα διεθνή (global) ομολογιακά δάνεια ανα-
φοράς, συνολικού ύψους 14,5 δισεκατ. ευρώ και διάρκειας 2, 3,
5 και 10 ετών, και ένα ομόλογο με δικαίωμα ανάκλησης. Η ΕΤΕπ 
παρέμεινε ο κυριότερος και με την πυκνότερη παρουσία εκδό-
της τίτλων σε δολάρια ΗΠΑ μεταξύ των υπερεθνικών εκδοτών,
και ο μοναδικός εκδότης της κατηγορίας της που προσέφερε
τόσο πλήρη καμπύλη αποδόσεων, με λήξεις που καλύπτουν την
περίοδο από το 2005 έως το 2014.

Ανάπτυξη και επέκταση

Οι μακροπρόθεσμες εκδόσεις της ΕΤΕπ συνέβαλαν στην ανάπτυξη
αγορών, καθόσον πραγματοποιήθηκαν σε τμήματα με περιορι-
σμένη παρουσία κρατικών εκδοτών ή με έλλειψη εναλλακτικών
λύσεων υψηλής ποιότητας για τους επενδυτές. Το 25% περίπου
του συνολικού δανεισμού της Τράπεζας είχε διάρκεια 10 ή περισ-
σότερων ετών και κάλυπτε 10 νομίσματα. Μεταξύ των κυριότε-
ρων συναλλαγών περιλαμβάνονταν το 15ετές ομολογιακό δάνειο
αναφοράς σε ευρώ, μία 10ετής έκδοση αναφοράς σε δολάρια
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Εξέλιξη του δανεισμού την περίοδο 2001-2004

EUR USD GBP Λοιπά

ΗΠΑ, ένα 50ετές ομόλογο σε λίρες στερλίνες και ένα 40ετές σε
δολάρια Καναδά, ένα 10ετές τιμαριθμοποιημένο ομόλογο σε γιεν
Ιαπωνίας, καθώς και μία 10ετής έκδοση σε τόλαρ Σλοβενίας.

Άλλος τομέας που γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, ήταν οι εκδό-
σεις της ΕΤΕπ σε νομίσματα των νέων κρατών μελών της ΕΕ και
των υπό ένταξη χωρών, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ισότιμο
1,2 δισεκατ. ευρώ. Στις χώρες αυτές η Τράπεζα όχι μόνον ενίσχυσε
τη ρευστότητα των τίτλων της και προσέφερε ευρύτερο φάσμα

διαρκειών, αλλά εξέδωσε επίσης δάνεια σε τρία νέα νομίσματα

(λίρα Μάλτας, τόλαρ Σλοβενίας και λεβ Βουλγαρίας). Πλην των

τοπικών κυβερνήσεων, η ΕΤΕπ ήταν ο πρώτος εκδότης με πιστο-

ληπτική ικανότητα «ΑΑΑ» ή της ίδιας τάξης με το Δημόσιο, που

εξέδωσε τίτλους στα τρία αυτά νομίσματα. Το μεγαλύτερο μέρος

των εκδόσεων στις αγορές αυτές πραγματοποιήθηκε σε φιορίνια

Ουγγαρίας (75% ή ισότιμο 880 εκατομ. ευρώ) και σε ζλότυ Πολω-

νίας (17% ή ισότιμο 203 εκατομ. ευρώ). Όπως και τα προηγούμενα

έτη, η ΕΤΕπ ήταν ο κυριότερος, μετά το Δημόσιο, εκδότης τίτλων

στην περιοχή.

Όσον αφορά τη διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων, μεταξύ

των κυριότερων εξελίξεων  το 2004 περιλαμβάνονταν μία έκδοση

ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου ύψους 3 δισεκατ. ευρώ, που

ήταν η μεγαλύτερη στο είδος της, η αναζωογόνηση της αγοράς

τίτλων που είναι συνδεδεμένοι με το δείκτη TEC 10, μέσω μίας

15-ετούς έκδοσης ύψους 1 δισεκατ. ευρώ, καθώς και η πρώτη

έκδοση τιμαριθμοποιημένων τίτλων σε γιεν Ιαπωνίας, μετά από

εκείνες της ιαπωνικής κυβέρνησης. Στην αγορά της λίρας στερλί-

νας, επίσης, η Τράπεζα σχεδόν διπλασίασε (σε 350 εκατομ. ευρώ) 

τις εκδόσεις τίτλων της συνδεδεμένων με τον πληθωρισμό. Το

προϊόν των εκδόσεων αυτών προορίζεται για τη χρηματοδότηση

έργων πραγματοποιούμενων από συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού

τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η ομάδα της Υπηρεσίας Κεφαλαιαγορών, που βραβεύθηκε
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Η ευρύτητα της δανειοληπτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ αντι-
κατοπτρίστηκε επίσης στη μεγάλη ποικιλία νομισμάτων και αγο-
ρών δανεισμού της. Στην αγορά της σουηδικής κορόνας (SEK),
η Τράπεζα εξέδωσε το μεγαλύτερο 10ετές ευρωομόλογο σε SEK
(2,5 δισεκατ. SEK / 274 εκατομ. ευρώ). Στην Ασία, η αγορά της
Ιαπωνίας παρέμεινε σημαντική πηγή άντλησης πόρων, μέσω εκδό-
σεων τόσο σε γιεν (κυρίως «Σαμουράι») όσο και σε ξένα νομίσματα
(«Ουριντάσι») – συγκεκριμένα, δολάρια Αυστραλίας και Νέας Ζη-
λανδίας. Οι εκδόσεις της Τράπεζας αναζωογόνησαν επίσης κάποια
τμήματα ορισμένων αγορών – κυρίως στις αγορές του δολαρίου
Αυστραλίας (με δύο εκδόσεις αναφοράς «Καγκουρώ» στην εγχώρια
αγορά) και του δολαρίου Καναδά (μία έκδοση με διάρκεια ρεκόρ 
40 ετών). Επιπλέον, η Τράπεζα διπλασίασε τη δραστηριότητά της
σε ραντ Νοτίου Αφρικής με εκδόσεις συνολικού ύψους 3,9 ZAR
(474 εκατομ. ευρώ), γεγονός που ενίσχυσε τη θέση της ως του κυ-
ριότερου αλλοδαπού εκδότη στην αγορά αυτή. Τέλος, η διεύρυνση
του φάσματος των νομισμάτων δανεισμού της ΕΤΕπ αντικατοπτρί-
στηκε επίσης σε μια έκδοση τίτλων σε συνθετικές λίρες Τουρκίας,
της οποίας οι ταμειακές ροές εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ.

Η ΕΤΕπ διεύρυνε επίσης τη βάση των επενδυτών της. Εκτός από
μία εκτεταμένη παρουσία στην Ευρώπη, οι τοποθετήσεις δολα-
ριακών τίτλων σε επενδυτές των ΗΠΑ αυξήθηκαν σε όγκο: κατά
μέσον όρο, το ένα τρίτο περίπου των εκδόσεων αναφοράς σεUSD
τοποθετήθηκε σε αμερικανούς επενδυτές.

Αναγνώριση από την αγορά

Η αναγνώριση που κέρδισε η Τράπεζα στην αγορά για τη δανει-
οληπτική της στρατηγική και δραστηριότητά το 2004, αντικατο-
πτρίζεται στις πολυάριθμες διακρίσεις που της απονεμήθηκαν
και οι οποίες αντανακλούν τις αντιδράσεις των παραγόντων της
αγοράς. Το περιοδικό IFR απένειμε στην ΕΤΕπ την κορυφαία δι-
άκριση μεταξύ όλων των εκδοτών δανείων και για όλες τις κα-
τηγορίες τίτλων, ανακηρύσσοντάς την «Δανειολήπτη του έτους
2004», καθώς και χωριστές διακρίσεις, ως καλύτερο δανειολήπτη
στην Ευρώπη και μεταξύ των μεγάλων οργανισμών και των υπε-
ρεθνικών εκδοτών παγκοσμίως. Επιπλέον, η 15ετής ομολογιακή
έκδοση αναφοράς της ΕΤΕπ σε ευρώ βραβεύτηκε από το IFR ως
η καλύτερη έκδοση ομολογιακού δανείου μεταξύ των εκδόσεων
υπερεθνικών εκδοτών, κρατικών εκδοτών και μεγάλων οργανι-
σμών. Η Τράπεζα έλαβε επίσης πολυάριθμες διακρίσεις σε σφυγ-
μομέτρηση παραγόντων της αγοράς που διεξήγαγε το περιοδικό
Euroweek, το οποίο την ανακήρυξε, μεταξύ άλλων, τον «Εντυπω-
σιακότερο δανειολήπτη» και τον «Πλέον καινοτόμο δανειολήπτη»,

ενώ χαρακτήρισε τους τίτλους της ως «Η συναλλαγή του έτους». 
Τέλος, το περιοδικό Euromoney ανακήρυξε την Τράπεζα «Καλύ-
τερο υπερεθνικό δανειολήπτη στη Δυτική Ευρώπη».



Εταιρική διακυβέρνηση
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Συνεργασία με το Συμβούλιο

Το 2004, η Τράπεζα εξακολούθησε να συμβάλλει σε τακτική
βάση στις εργασίες του Συμβουλίου ECOFIN, συμμετέχοντας
στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσφέροντας την πείρα
και τις γνωσεις που διαθέτει, σε θέματα χρηματοδότησης επεν-
δύσεων, όχι μόνο στα προπαρασκευαστικά όργανα του ECOFIN,
αλλά και σε πολυάριθμες επιτροπές και ομάδες εργασίας, που
συντονίζουν και προετοιμάζουν τις εργασίες άλλων συνθέσεων
του Συμβουλίου.

Στις εισηγήσεις της στο ECOFIN, η Τράπεζα παρουσίασε το
έργο της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δράσης για την Οικο-
νομική Μεγέθυνση και τις εξελίξεις στις χρηματοδοτικές της
δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα και
τις επενδύσεις που υποστηρίζονται μέσω της πρωτοβουλίας της
«Καινοτομία 2010».

Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2004 υπογράμμισε τη
σημασία που εξακολουθεί να έχει η συμβολή της ΕΤΕπ στο πρό-
γραμμα της Λισσαβώνας. Επιβεβαιώνοντας τη ζωτική σημασία
των «καθαρών» τεχνολογιών για την πλήρη αξιοποίηση των
συνεργιών μεταξύ του επιχειρηματικού και του περιβαλλοντι-
κού τομέα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε το πρόγραμμα
δράσης της Επιτροπής στον τομέα των περιβαλλοντικών τεχνο-
λογιών και κάλεσε την Τράπεζα να κινητοποιήσει διάφορα χρη-
ματοδοτικά μέσα, προκειμένου να προωθήσει τις δυνατότητες
βελτίωσης του περιβάλλοντος που συμβάλλουν στην επίτευξη
των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της στρατηγικής της
Λισσαβώνας.

Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης τη βοήθεια της ΕΤΕπ για την εφαρ-
μογή των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ. Αυτό αφορούσε ιδίως
τις εντολές χορήγησης χρηματοδοτήσεων εκτός ΕΕ, και κυρίως
τη νέα, διευρυμένη εντολή για χρηματοδοτήσεις στη Ρωσία, τη
Λευκορωσία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ είναι διαρκής. 
Κατά τη διάρκεια του 2004, η κοινή ομάδα εργασίας που είχε
δημιουργηθεί για να επανεξετάσει και να συντονίσει αυτή τη
συνεργασία, άρχισε να θέτει σε εφαρμογή τα πρώτα συμπερά-
σματά της, τα οποία εγκρίθηκαν το Φεβρουάριο 2004 κατά την
ετήσια συνεδρίαση μεταξύ των Ευρωπαίων Επιτρόπων και των
μελών της Διευθύνουσας Επιτροπής της ΕΤΕπ.

Σε όρους διαδικασιών και μεθόδων εργασίας, η συνεργασία
μεταξύ του Ομίλου ΕΤΕπ και των διαφόρων υπηρεσιών της Επι-
τροπής αρχίζει από το γενικό επίπεδο του σχεδιασμού πολιτικών
και του διαλόγου μεταξύ των δύο οργάνων και στη συνέχεια,
διερχόμενη από τα στάδια των συζητήσεων σχετικά με τις στρα-
τηγικές και τα προγράμματα ανά χώρα ή τομέα, κατέρχεται έως
το επίπεδο των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων.

Όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας, η συνεργασία αυτή εντατι-
κοποιήθηκε με τον καθορισμό διαδικαστικών κανόνων για την
καθημερινή, διμερή επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών, όταν πρό-
κειται για το χειρισμό συγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων. 
Το 2004, η Τράπεζα και η Επιτροπή συμφώνησαν για την εφαρ-
μογή επικαιροποιημένων διαδικασιών διαβουλεύσεων, σε σχέση
με τα συνολικά δάνεια και τα δάνεια για επιχειρήσεις μεσαίας
κεφαλαιοποίησης, βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού της
Τράπεζας. Ο λόγος για τη σύναψη της συμφωνίας αυτής ήταν η
υιοθέτηση από την Τράπεζα του νέου ορισμού για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, σε συνέχεια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, και η δημιουργία ενός νέου
τύπου δανείων της ΕΤΕπ, που προορίζεται για τις επιχειρήσεις
μεσαίου μεγέθους. Η Τράπεζα, σύμφωνα με την πολιτική δια-
φάνειας που εφαρμόζει, δημοσιεύει αυτές τις συμφωνίες και
τα μνημόνια συνεργασίας της με την Επιτροπή, στον ιστοχώρο
της στο Διαδίκτυο.

Ο στόχος που επιδιώκεται μέσω του συνδυασμού των προϊό-
ντων του Ομίλου ΕΤΕπ με ενισχύσεις από τον προϋπολογισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η επίτευξη της καλύτερης δυ-
νατής συνεργίας μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων, ώστε να
διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση του δημόσιου χρήματος. Αυτό

Εταίρος των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και
των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Η ΕΤΕπ, ως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων, λειτουργεί με βάση τις

κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν οι μέτοχοί της κατά τις συνόδους του Συμβουλίου των Διοικητών της και του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό, ο διαρκής διάλογος με τα κοινοτικά όργανα που προετοιμάζουν, προτείνουν και αποφασίζουν σχετικά

με τις πολιτικές της Ένωσης, έχει καίρια σημασία. 
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επιτυγχάνεται μέσω της υποστήριξης των κοινοτικών επιχορη-
γήσεων με χρηματοδοτήσεις από την ΕΤΕπ και άλλους εταίρους,
ώστε να παρέχονται στα κράτη μέλη και στους λοιπούς απο-
δέκτες επιπρόσθετα κίνητρα για την εφαρμογή των πολιτικών
της ΕΕ. Μεταξύ των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για το
σκοπό αυτό, περιλαμβάνεται η διάθεση πόρων από τον προ-
ϋπολογισμό της ΕΕ για την οικονομική στήριξη εγγυοδοτικών
σχημάτων, την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων και τη χρη-
ματοδότηση τεχνικής βοήθειας, και η αυξημένη προσφυγή στην
ΕΤΕπ ως τεχνικό σύμβουλο. Η χρησιμοποίηση χρηματοδοτικών
προϊόντων που συνδυάζουν πόρους της ΕΤΕπ και πόρους από
τον κοινοτικό προϋπολογισμό επεκτείνεται και στις εκτός ΕΕ
δραστηριότητες, όπως π.χ. στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευρω-
μεσογειακών Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης (FEMIP), όπου
οι χρηματοδοτήσεις τις οποίες διαχειρίζεται η ΕΤΕπ υποστηρίζο-
νται με επιχειρηματικά κεφάλαια, τεχνική βοήθεια, επιδοτήσεις
επιτοκίου και εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Διάφορες μορφές κοινού προγραμματισμού των πόρων, για τη
στήριξη συγκεκριμένων πολιτικών της ΕΕ, συμβάλλουν επίσης
στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων
πόρων, μέσω του καλού συντονισμού, της άσκησης μόχλευσης
και της δημιουργίας κινήτρων. Εξαίρετο παράδειγμα αποτελεί ο
προγραμματισμός της βοήθειας προς τις περιφέρειες στο πλαί-
σιο των χρηματοδοτήσεων που χορηγεί η ΕΤΕπ για διαρθρωτικά
προγράμματα. Οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας υποστηρίζουν

πολυετή επενδυτικά προγράμματα, των οποίων η διαχείριση
ασκείται από δημόσιες αρχές των κρατών μελών και τα οποία
ανταποκρίνονται στους στόχους της ΕΕ όσον αφορά την οικονο-
μική και κοινωνική συνοχή. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούν
συνήθως έργα που ενισχύονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
βάσει των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

Διάλογος με τους αιρετούς αντιπροσώπους των ευρωπαίων
πολιτών

Ύστερα από τις εκλογές του Ιουνίου 2004, στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο εισήλθαν πολλά νέα πρόσωπα, από τα νέα και τα πα-
λαιότερα κράτη μέλη. Με την ευκαιρία αυτή, διαβιβάστηκε σε
πολυάριθμα μέλη του Κοινοβουλίου ενημερωτικό σημείωμα
σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ. Ο Όμιλος ΕΤΕπ 
συνέχισε το διάλογό του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέ-
χοντας σε συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών – κυρίως
των επιτροπών Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, Προ-
ϋπολογισμών, Περιφερειακής ανάπτυξης και Μεταφορών – και
μέσω άμεσων επαφών με βουλευτές. Κατόπιν αιτήματος του
Κοινοβουλίου, η Τράπεζα υπέβαλε λεπτομερή έκθεση σχετικά
με την πρόοδο εφαρμογής των διαφόρων συστάσεων που είχε
διατυπώσει το ΕΚ, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη διαφάνεια,
τη διακυβέρνηση, την περιβαλλοντική πολιτική και την υπο-
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος, σε ακρόαση
εμπειρογνωμόνων την οποία διοργάνωσε η Επιτροπή Οικονομι-
κών και Νομισματικών Θεμάτων του ΕΚ, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ,
κ. Maystadt, παρέσχε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη συμβο-
λή της ΕΤΕπ στο πρόγραμμα δράσης της Λισσαβώνας.

Συνεχίζοντας το διάλογο μεταξύ της Τράπεζας και της Ευρω-
παϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο οποίος άρχισε
το 2001, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ παρουσίασε στην ολομέλεια της
ΕΟΚΕ τη συμβολή της ΕΤΕπ στο πρόγραμμα δράσης της Λισ-
σαβώνας. Τα μέλη ομάδας εργασίας της ΕΟΚΕ που εξετάζει το
ρόλο της ΕΤΕπ στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα συ-
ναντήθηκαν με αντιπροσώπους των Διευθύνσεων της ΕΤΕπ, ενώ
η ΕΟΚΕ προσκλήθηκε επίσης να συμμετάσχει στις συναντήσεις
της ΕΤΕπ με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Τέλος, η ΕΤΕπ, συμπληρώνοντας τον ευρύ της διάλογο με τα
κύρια όργανα που καθορίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ήλθε σε επαφή με την Επιτροπή Περιφερειών, στην
οποία παρουσίασε τη συμβολή της στη χρηματοδότηση έργων
υποδομής στον τομέα των μεταφορών.

Οι κ.κ. Philippe de Fontaine Vive, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, James Wolfensohn,
Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, και PhilippeMaystadt, Πρόεδρος της ΕΤΕπ.
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Συνεργασία με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Η ΕΤΕπ, επιθυμώντας να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα
των δραστηριοτήτων της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέ-
βαλε ιδιαίτερες προσπάθειες για να αναπτύξει περαιτέρω τη
συνεργασία της με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα, και κυρίως με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης (ειδικότερα στα Βαλκάνια και τη Ρωσία), τον
Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας και την Αφρικανική Τράπεζα
Ανάπτυξης.

Στα δυτικά Βαλκάνια έχει ήδη επιτευχθεί υψηλός βαθμός συνερ-
γασίας μεταξύ των χρηματοδοτών στην περιοχή, υπό την αιγίδα
της Συντονιστικής Ομάδας για τα Έργα Υποδομής, στην οποία
εργάζονται εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της
Ευρώπης και την ΕΤΕπ.

Στην περιοχή της Μεσογείου, ο συντονισμός των δραστηριο-
τήτων θα ενισχυθεί χάρη στο μνημόνιο συνεργασίας που υπέ-
γραψαν το Μάιο 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Παγκόσμια
Τράπεζα και η ΕΤΕπ.

Σε άλλες περιοχές εκτός ΕΕ, η συνεργασία με διεθνείς και δι-
μερείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς επιτρέπει να διασφαλίζεται
η συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων. Η συνεργασία κυμαίνε-
ται, από τακτικές ανεπίσημες συσκέψεις σε επίπεδο υπηρεσιών,

Η κα IsabelleMartín Castellá, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, και ο κ. Enrique V. Iglesias,
Πρόεδρος της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IΑDB), υπέγραψαν το 
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΤΕπ και IΑDB.

τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών και συντονισμό των διαδι-
κασιών με τις αρμόδιες αρχές, έως την υπογραφή επίσημων
μνημονίων συνεργασίας. 

Για να επιταχύνει την εφαρμογή της νέας εντολής που της ανα-
τέθηκε για χορήγηση χρηματοδοτήσεων στη Ρωσία, την Ου-
κρανία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία, η ΕΤΕπ ανήγγειλε το
Νοέμβριο 2004 την πρόθεσή της να προσυπογράψει το υφιστά-
μενο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυ-
γκρότησης και Ανάπτυξης, το οποίο αφορά τη συνεργασία για
τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη. Επιπλέον, στις 13 Δεκεμβρίου 2004, η
Τράπεζα υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη Διαμερικανική
Τράπεζα Ανάπτυξης, στο οποίο καθορίζονται οι τομείς και οι
διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών στη Λατι-
νική Αμερική. Τέλος, η Τράπεζα εργάζεται επίσης για την περαι-
τέρω βελτίωση της συνεργασίας της με την Αφρικανική Τράπεζα
Ανάπτυξης στη Μεσόγειο και στις υποσαχάρειες περιοχές.
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Διαφάνεια και λογοδοσία

Τα τελευταία χρόνιαη ΕυρωπαϊκήΤράπεζα Επενδύσεων έχει θέσει σε εφαρμογήυψηλού επιπέδου πολιτικές, στρατηγικές καιδιαδικασίες,

προκειμένου να ευθυγραμμίσει την εταιρική της διακυβέρνηση με τις βέλτιστες πρακτικές. 

Στρατηγικός στόχος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΕΤΕπ έχει ως βάση δύο κύ-

ριους στρατηγικούς στόχους: την ύπαρξη προστιθέμενης αξίας

σε όλες τις χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας και τη διαφάνεια

και λογοδοσία μέσω της εξωτερικής επικοινωνίας. Το 2004, η

Τράπεζα επιτέλεσε σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη των

δύο αυτών στόχων.

Οι κατευθυντήριες αρχές της πολιτικής της Τράπεζας όσον αφο-

ρά τη διαφάνεια δημοσιεύτηκαν το 2004 στον ιστοχώρο της

ΕΤΕπ με τον τίτλο “Transparency – Report and Prospects”. Στο έγ-

γραφο αυτό περιγράφεται η πολιτική που εφαρμόζει η Τράπεζα

για την πληροφόρηση του κοινού και προτείνονται σημαντικές

βελτιώσεις. Δεύτερο βασικό έγγραφο, που επίσης δημοσιεύτηκε

στον ιστοχώρο της ΕΤΕπ το 2004, είναι μία διακήρυξη σχετικά με

τη διακυβέρνηση της ΕΤΕπ, με τίτλο: “Statement on Governance

at the EIB”.

Στα έγγραφα αυτά προτείνονται διάφορα νέα μέτρα, από τα

οποία πολλά έχουν ήδη εφαρμοστεί:

• Εκτενέστερη πληροφόρηση σχετικά με την εταιρική διακυβέρνη-

ση, τη δεοντολογία και τις αμοιβές

Έχουν δημοσιευθεί ή θα δημοσιευθούν πληροφοριακά στοι-

χεία σχετικά με άλλες θέσεις που κατέχουν τα μέλη του Διοι-

κητικού Συμβουλίου· θα δημοσιεύονται λεπτομερή στοιχεία

σχετικά με την αποχή τους από την ψηφοφορία σε περίπτω-

ση συγκρουόμενων συμφερόντων· θα δημοσιευθούν ενυπό-

γραφες δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των μελών της

Διευθύνουσας Επιτροπής και οι εφαρμοζόμενοι κώδικες δεο-

ντολογίας· ήδη γνωστοποιούνται λεπτομερή στοιχεία σχετικά

με τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της

Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και με το σύστημα πρόσθετων

αμοιβών των διευθυντικών στελεχών· τέλος, ο κανονισμός

του συνταξιοδοτικού προγράμματος για το προσωπικό και

πληροφορίες σχετικά με τις παροχές προς το προσωπικό – π.χ. 

ασφάλιση και επιδόματα ταξιδίου – δίδονται επίσης στη δη-

μοσιότητα.

• Σημαντικά έγγραφα και πληροφορίες, που αφορούν τη χρημα-
τοοικονομική πληροφόρηση, τους ελέγχους και την αξιολόγηση,
τίθενται στη διάθεση του κοινού
Σε αυτά περιλαμβάνονται οι συνοπτικοί εξαμηνιαίοι, μη ελεγ-
μένοι, ενοποιημένοι λογαριασμοί (ισολογισμός και λογαρια-
σμός αποτελεσμάτων χρήσης), οι ετήσιες εκθέσεις της Ελε-
γκτικής Επιτροπής, το καταστατικό του Εσωτερικού Ελέγχου,
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης
(όπως έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κατα-
πολέμησης της Απάτης και με τη Νομική Υπηρεσία της Επι-
τροπής), εκτενέστερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές
έναντι των πιστωτικών κινδύνων και των κινδύνων αγοράς,
και πληροφορίες σχετικά με τη δομή του Ελέγχου Διαχείρι-
σης.

• Παροχή πληροφοριών σχετικά με την τραπεζική δραστηριότητα
Ο κατάλογος των επενδυτικών σχεδίων στον ιστοχώρο της
Τράπεζας περιλαμβάνει όλα τα επενδυτικά σχέδια που εξετά-
ζονται προς χρηματοδότηση, εκτός από τις περιπτώσεις που
αυτό είναι αδύνατον για νόμιμους λόγους απορρήτου. Ιδιαίτε-
ρη προσπάθεια καταβάλλεται ώστε ο κατάλογος να περιλαμ-
βάνει όλα τα σχέδια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα έργα
του δημόσιου τομέα ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, και
όλα τα σχέδια για τα οποία έχουν δημοσιευθεί προκηρύξεις
υποβολής προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ή για τα οποία έχει δημοσιοποιηθεί υποχρέωση
εκτίμησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων (ΕΠΕ). Οι
πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια περιλαμβά-
νουν τη μη τεχνική περίληψη της ΕΠΕ – ή, όταν πρόκειται
για έργα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δήλωση Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων – καθώς και ένα σύνδεσμο προς τα
σχετικά έγγραφα της ΕΠΕ και τις προκηρύξεις διαγωνισμών. Οι
συμφωνίες-πλαίσια με τις χώρες εταίρους δημοσιοποιούνται
όποτε το επιτρέπει το νομικό πλαίσιο και με την επιφύλαξη
των περιορισμών που επιβάλλουν οι τραπεζικές σχέσεις.

• Η Τράπεζα διερευνά τις δυνατότητες περαιτέρω διαλόγου με το 
κοινό σχετικά με ορισμένες πολιτικές, κυρίως μέσω του ιστοχώ-
ρου της στο Διαδίκτυο.
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Σχέσεις με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις

Αύξηση της διαφάνειας σημαίνει επίσης ενίσχυση του διαλό-
γου με την κοινωνία των πολιτών, και ιδίως με τις μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες, ως ομάδες προάσπισης
του δημόσιου συμφέροντος, προσφέρουν πολύτιμη συμβολή
στην ανάπτυξη πολιτικών. Οι οργανώσεις αυτές συντελούν ώστε
οργανισμοί όπως η ΕΤΕπ να είναι περισσότερο ευαισθητοποι-
ημένοι και ενήμεροι στα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, ενώ
μπορούν επίσης να προσφέρουν χρήσιμες συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια.

Βασικό στοιχείο της σχέσης μεταξύ της ΕΤΕπ και των ΜΚΟ είναι
η διοργάνωση συσκέψεων εργασίας δύο φορές κατ’ έτος. Οι συ-
ναντήσεις αυτές δίνουν την ευκαιρία σε ειδικευμένα στελέχη της
ΕΤΕπ και στις ενδιαφερόμενες ΜΚΟ να συζητήσουν θέματα κοι-
νού ενδιαφέροντος. Οι συσκέψεις διοργανώνονται σε επίπεδο
περιφερειών, ώστε να παρέχεται στις τοπικές και περιφερειακές
ΜΚΟ η δυνατότητα να συναντούν αντιπροσώπους της Τράπε-
ζας. Από μέρους της ΕΤΕπ, στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν
ενίοτε μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής και του Διοικητικού
Συμβουλίου της Τράπεζας. Οι εισηγήσεις των αντιπροσώπων της
ΕΤΕπ και τωνΜΚΟ δημοσιεύονται στον ιστοχώρο της Τράπεζας. 
Το 2004, η Τράπεζα διοργάνωσε μία συνάντηση στη Βαρσοβία,
ενώ μία δεύτερη, που είχε προβλεφθεί να πραγματοποιηθεί στη
Νότια Αφρική, αναβλήθηκε για το 2005.

Μέλη του προσωπικού της ΕΤΕπ συμμετέχουν επίσης σε διοργα-
νώσεις των ΜΚΟ. Το 2004, η ΕΤΕπ συμμετέσχε σε μία σύσκεψη
εργασίας, που διοργάνωσε το CEE Bankwatch Network κατά
την παγκόσμια διάσκεψη της Βόννης για τις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας, και σε δύο σεμινάρια σχετικά με την ΕΤΕπ, που
διοργάνωσαν από κοινού μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και ΜΚΟ. Μέλη του προσωπικού της Τράπεζας συναντήθηκαν
δύο φορές με πολωνικές ΜΚΟ, για να συζητήσουν σχετικά με
τα έργα που χρηματοδοτεί η Τράπεζα μέσω του δανείου της για
την ανασυγκρότηση μετά τις πλημμύρες στην Πολωνία. 

Επιθεώρηση, έλεγχος και αξιολόγηση

Οι ελεγκτικές λειτουργίες είναι απαραίτητες για τη χρηστή δια-
κυβέρνηση. Όλες οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ υποβάλλονται σε
ελέγχους, οι οποίοι είτε επιτάσσονται από το καταστατικό της
και από εσωτερικές οργανωτικές διατάξεις είτε ασκούνται από
εξωτερικούς, ανεξάρτητους ελεγκτικούς οργανισμούς.

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι καταστατικό όργανο της ΕΤΕπ και
λογοδοτεί στο Συμβούλιο των Διοικητών, το οποίο αποτελείται
από τους Υπουργούς Οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ. 
Η Ελεγκτική Επιτροπή επαληθεύει ότι οι εργασίες της Τράπεζας
διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από
το καταστατικό της και τον εσωτερικό κανονισμό της, και ελέγ-
χει την κανονικότητα των βιβλίων της Τράπεζας. Μία εταιρεία
εξωτερικών ελεγκτών, η Ernst & Young, επικουρεί την Ελεγκτική
Επιτροπή στην άσκηση των καθηκόντων της. Ο Εσωτερικός Έλεγ-
χος της ΕΤΕπ επιτηρεί διαρκώς τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου
και τις σχετικές διαδικασίες. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων
παρακολουθεί τους πιστωτικούς και λειτουργικούς κινδύνους
και τους κινδύνους αγοράς, ενώ ο Έλεγχος Διαχείρισης εστιάζεται
στις διαδικασίες μετατροπής της στρατηγικής σε στόχους και
σε επιχειρησιακά προγράμματα. Το 2004, η ΕΤΕπ δημιούργησε
μία ειδική Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία έχει
αποστολή να μεριμνά για τη συμμόρφωση της Τράπεζας προς
όλους τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και κώδικες
δεοντολογίας και προς τις ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές.

Η Υπηρεσία Αξιολόγησης των χρηματοδοτήσεων εκπονεί ex-post
αξιολογήσεις και συντονίζει τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης στην
Τράπεζα. Μέσα από την αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού δείγματος
επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων που έχει χρηματοδοτήσει
η Τράπεζα, η Υπηρεσία Αξιολόγησης την ενθαρρύνει να διδαχθεί
από την εμπειρία και να μεγιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία
των χρηματοδοτήσεών της. Οι εκθέσεις ex-post αξιολόγησης δη-
μοσιεύονται στον ιστοχώρο της Τράπεζας, όπως υπαγορεύει η
πολιτική διαφάνειας της ΕΤΕπ. Το 2004, η Υπηρεσία Αξιολόγησης
ολοκλήρωσε την ex post αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων της
ΕΤΕπ για αεροπορικές εταιρείες και υποδομές εναέριων μεταφο-
ρών, και των συνολικών δανείων που χορήγησε η Τράπεζα στο
πλαίσιο των χρηματοδοτικών εντολών που της έχουν ανατεθεί
για τη Μεσόγειο. Στις αρχές του 2005, ο Εσωτερικός Έλεγχος και
η Αξιολόγηση των Χρηματοδοτήσεων υπάχθηκαν σε μία ενιαία
Υπηρεσία Γενικής Επιθεώρησης, η οποία συνδυάζει τις δύο κύριες,
ανεξάρτητες λειτουργίες ex post ελέγχου.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τη χρήση των κοινο-
τικών πόρων τους οποίους διαχειρίζεται η ΕΤΕπ κατόπιν εντο-
λής. Η Τράπεζα συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) καθώς και με τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή. Κατ’ εφαρμογή του «Κώδικα καλής διοικητικής
συμπεριφοράς του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων στις σχέσεις του με το κοινό», η Τράπεζα θέσπισε το 2004
ένα επίσημο μηχανισμό καταγγελιών, ο οποίος διασφαλίζει ότι
όλες οι καταγγελίες τίθενται σε γνώση του Γενικού Γραμματέα.
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2004 1 259

2003 1 213

2002 1113

2001 1097

2000 1033

Προσωπικό της ΕΤΕπ

Εσωτερική λειτουργία του Ομίλου ΕΤΕπ

Η πολιτική προσωπικού τηςΤράπεζας εξακολούθησε το 2004 να χαρακτηρίζεται από τη θέληση για περισσότερο άνοιγμα και ενίσχυση

της λογοδοσίας. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην πληροφόρηση του προσωπικού και στην επικοινωνία, τόσο την εσωτερική όσο και την

εξωτερική. Η Τράπεζα προσπάθησε επίσης να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος εργασίας του προσωπικού, κυρίως σε όρους

υγείας στο χώρο εργασίας και ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Προσλήψεις και διεύρυνση

Με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας των προ-
σλήψεων γνώρισε αυξημένη δραστηριότητα. Με τη διοργάνωση
φόρουμ προσλήψεων στα νέα κράτη μέλη, η Τράπεζα επιβε-
βαίωσε τη θέλησή της να διατηρήσει ισορροπία στη σύνθεση
του προσωπικού της. Σε αριθμητικούς όρους, το προσωπικό
της Τράπεζας αυξήθηκε σε 1 259 εργαζομένους (αύξηση κατά
3,8% έναντι του 2003), εκ των οποίων 39 προσελήφθησαν από
τα νέα κράτη μέλη.

Επικοινωνία με το προσωπικό

Η σημασία της επικοινωνίας με το προσωπικό, η οποία είναι
απαραίτητη σε ένα σύγχρονο οργανισμό, τονίστηκε επίσης το
2004. Η Υπηρεσία Ανθρώπινου δυναμικού (HR), ως μία από
τις κεντρικές υπηρεσίες της Τράπεζας, συμμετέσχε σε έρευνα
που διεξήχθη μεταξύ του προσωπικού σχετικά με τις κεντρι-
κές υπηρεσίες, και η οποία αφορούσε, μεταξύ άλλων, την απο-
τελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχει η HR. Από την
έρευνα αυτή, η οποία πρόκειται να επαναληφθεί τα ερχόμενα
έτη, θα προκύψουν βασικοί δείκτες επιδόσεων για τη λειτουρ-
γία της Υπηρεσίας, που θα εισαχθούν στο Balanced Scorecard
της Τράπεζας. Σε άλλους τομείς, προσπάθειες κατεβλήθησαν
για να βελτιωθεί η ενημέρωση του προσωπικού και να κινηθεί
το ενδιαφέρον του όσον αφορά τους γενικούς στόχους και τις
δραστηριότητες του οργανισμού, κυρίως μέσω της δημιουργίας
ενός εσωτερικού δικτύου για τον Όμιλο ΕΤΕπ και της δημοσίευ-
σης ενημερωτικών φυλλαδίων και ενός δελτίου πληροφόρησης
για το προσωπικό. 

Άλλες πολιτικές

Η Τράπεζα αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό και την
εφαρμογή πολιτικών που διασφαλίζουν ίση μεταχείριση στα
μέλη του προσωπικού, από κάθε άποψη. Η μέριμνα για την πα-
ροχή ίσων ευκαιριών είναι διαρκής. Μία μεικτή επιτροπή για
την υγεία και την ασφάλεια επιβλέπει όλα τα θέματα που έχουν
σχέση με την υγεία και την ευημερία του προσωπικού. Η Υπηρε-
σία Ανθρώπινου δυναμικού άρχισε να εργάζεται για την επίλυση
θεμάτων όπως το άγχος στο χώρο εργασίας ή η βελτίωση της
ποιότητας της ατμόσφαιρας με την εφαρμογή αντικαπνιστικής
πολιτικής. Διευκόλυνε επίσης τη συγκρότηση μίας ομάδας εμπι-
στευτικών συμβούλων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την
παροχή βοήθειας και συμβουλών στους συναδέλφους τους,
σχετικά με προσωπικά θέματα που αφορούν το σεβασμό της

Ανάπτυξη του προσωπικού

Οικοδομώντας πάνω στις βάσεις που τέθηκαν το 2003, η Τρά-
πεζα εστίασε την προσοχή της σε δύο σημαντικά θέματα που
αφορούν την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των
υπαλλήλων της: αφενός, την έναρξη καθορισμού μίας αποτε-
λεσματικής πολιτικής για τις σταδιοδρομίες, και, αφετέρου, την
ενίσχυση των ικανοτήτων των διευθυντικών στελεχών μέσω του
«Προγράμματος ανάπτυξης των διοικητικών δεξιοτήτων», το
οποίο πλέον έχει επεκταθεί και στα ανώτερα στελέχη.
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αξιοπρέπειας στο χώρο εργασίας. Οι μεικτές επιτροπές για
θέματα συντάξεων και ασφάλισης υγείας εξακολούθησαν να
εργάζονται για την εξεύρεση αμοιβαίως αποδεκτών τρόπων
εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών και των παροχών προς το προ-
σωπικό. Γενικά, οι διαπραγματεύσεις με τους αντιπροσώπους
του προσωπικού και τις διάφορες ομάδες εργασίας διεξάγονται
με πνεύμα συνεργασίας. 

Εκπροσώπηση του προσωπικού

Ο χειρισμός των θεμάτων προσωπικού γίνεται από την Υπηρεσία
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΥΑΔ) και την Επιτροπή Αντιπροσώπων
του Προσωπικού, μέσω τακτικών συνεδριάσεων μεταξύ της διοί-
κησης της ΥΑΔ και των αντιπροσώπων του προσωπικού, καθώς
και μέσω ομάδων εργασίας για συγκεκριμένα θέματα και μέσω
μεικτών επιτροπών. Το 2004, οι μεικτές επιτροπές για το πρό-
γραμμα ασφάλισης υγείας και το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
εργάστηκαν ιδιαίτερα εντατικά, συνεχίζοντας την προσπάθεια
προσαρμογής των λογιστικών μεθόδων αυτών των δύο προ-
γραμμάτων πρόνοιας προς τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμό-
ζονται στην Ευρώπη. Από τις ομάδες εργασίας, ιδιαίτερη μνεία
αξίζει στην ομάδα με αντικείμενο τις συνθήκες απασχόλησης
του προσωπικού στα νέα γραφεία εκπροσώπησης της ΕΤΕπ
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισότητα ευκαιριών

Η μεικτή επιτροπή για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών
και γυναικών (COPEC) ελέγχει την εφαρμογή πολιτικής παρο-
χής ίσων ευκαιριών σε επίπεδο σταδιοδρομιών, προσλήψεων,
κατάρτισης και κοινωνικών παροχών. 

Το 2004, η COPEC εόρτασε τη 10η επέτειο δραστηριότητάς της
και υπέγραψε νέα σύμβαση. Στο τέλος του 2004, η Υπηρεσία
Ανθρώπινου Δυναμικού υπέβαλε στη Διευθύνουσα Επιτροπή
έκθεση σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών στις γυναίκες.
Η Διευθύνουσα Επιτροπή ενέκρινε τις συστάσεις της έκθεσης
αυτής, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν μία σύσταση πρό-
σληψης εξωτερικού συμβούλου, που θα επιφορτιστεί να πα-
ράσχει καθοδήγηση στην Τράπεζα, όσον αφορά την ισόρροπη
εκπροσώπηση των δύο φύλων, και να καταρτίσει πρόγραμμα
δράσης για την περίοδο 2005-2009.
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Όργανα διοίκησης της ΕΤΕπ

Το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ αποτελείται από υπουρ-
γούς, τους οποίους ορίζουν τα 25 κράτη μέλη (συνήθως τους
Υπουργούς Οικονομικών). Χαράσσει τις κατευθύνσεις της πι-
στωτικής πολιτικής, εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς και
τον ισολογισμό, και αποφασίζει για τη συμμετοχή της Τράπε-
ζας σε χρηματοδοτήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις
αυξήσεις του κεφαλαίου της. Διορίζει τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, της Διευθύνουσας Επιτροπής και της Ελεγκτικής
Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να
αποφασίζει για τη λήψη και τη χορήγηση δανείων και εγγυή-
σεων. Ελέγχει τη χρηστή διοίκηση της Τράπεζας και διασφα-
λίζει ότι η διαχείριση της Τράπεζας ασκείται σύμφωνα με τις
διατάξεις της Συνθήκης και του Καταστατικού, και με τις γενικές
οδηγίες που εκδίδει το Συμβούλιο των Διοικητών. Τα μέλη του
διορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών για θητεία πέντε
ετών (ανανεώσιμη), βάσει πρότασης των κρατών μελών, και
ευθύνονται μόνον έναντι της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 26 τακτικά μέλη, εκ των
οποίων τα 25 ορίζονται από τα κράτη μέλη (ένα μέλος από κάθε
κράτος) και το ένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αριθμός των
αναπληρωματικών μελών ανέρχεται σε 16, γεγονός που καθιστά
αναγκαίο το σχηματισμό ομάδων κρατών για τις θέσεις αυτές.

Επιπλέον, για να διευρυνθεί στους κόλπους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου η επαγγελματική τεχνογνωσία σε ορισμένους τομείς, το
σώμα αυτό μπορεί να εκλέγει μέχρι έξι, κατ’ ανώτατο όριο, εμπει-
ρογνώμονες (3 τακτικούς και 3 αναπληρωτές), οι οποίοι συμμετέ-
χουν στις συνεδριάσεις ως σύμβουλοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με τουλάχιστον το ένα τρίτο των
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και αντιπροσωπεύουν του-
λάχιστον το 50% του αναληφθέντος κεφαλαίου.

Η Διευθύνουσα Επιτροπή είναι το μόνιμο συλλογικό εκτελε-
στικό όργανο της Τράπεζας και αριθμεί εννέα μέλη. Υπό την
εποπτεία του Προέδρου της ΕΤΕπ και υπό τον έλεγχο του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, η Διευθύνουσα Επιτροπή διαχειρίζεται τις
τρέχουσες υποθέσεις της Τράπεζας, προετοιμάζει τις αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζει την εκτέλεσή τους.
Ο Πρόεδρος της Τράπεζας προεδρεύει των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτρο-
πής ευθύνονται μόνον έναντι της Τράπεζας. Διορίζονται από
το Συμβούλιο των Διοικητών, βάσει πρότασης του Διοικητικού
Συμβουλίου, για θητεία 6 ετών, η οποία είναι ανανεώσιμη. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι ανεξάρτητο όργανο, που λογοδοτεί
άμεσα στο Συμβούλιο των Διοικητών. Καθήκον της είναι να ελέγ-
χει την κανονικότητα των εργασιών και των βιβλίων της Τράπε-
ζας. Κατά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το
Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή εκδίδει δήλωση
σχετικά με τις καταστάσεις αυτές. Οι εκθέσεις της Ελεγκτικής
Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά
τη διάρκεια του διαρρεύσαντος οικονομικού έτους διαβιβάζο-
νται στο Συμβούλιο των Διοικητών μαζί με την ετήσια έκθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και τρεις πα-
ρατηρητές, που διορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών
για θητεία τριών ετών. 

Οι διατάξεις που διέπουν τα όργανα αυτά περιέχονται στο Καταστατικό και στον Εσωτερικό Κανονισμό της Τράπεζας. Η σύνθεση των οργάνων διοίκησης
της Τράπεζας, τα βιογραφικά σημειώματα των μελών τους καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους όρους αμοιβής τους, δημοσιεύονται και ενημερώνονται
τακτικά στον ιστοχώρο της ΕΤΕπ: www.eib.org.

Η Ελεγκτική Επιτροπή
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Η Διευθύνουσα Επιτροπή

Κατανομή του κεφαλαίου της ΕΤΕπ 

0 10 000 000 000 20 000 000 000

Ποσό (σε ευρώ) %

Γερμανία 26 649 532 500 DE 16,284

Γαλλία 26 649 532 500 FR 16,284

Ιταλία 26 649 532 500 IT 16,284

Ηνωμένο Βασίλειο 26 649 532 500 GB 16,284

Ισπανία 15 989 719 500 ES 9,770

Βέλγιο 7 387 065 000 BE 4,514

Κάτω Χώρες 7 387 065 000 NL 4,514

Σουηδία 4 900 585 500 SE 2,994

Δανία 3 740 283 000 DK 2,285

Αυστρία 3 666 973 500 AT 2,241

Πολωνία 3 411 263 500 PL 2,084

Φινλανδία 2 106 816 000 FI 1,287

Ελλάς 2 003 725 500 GR 1,224

Πορτογαλία 1 291 287 000 PT 0,789

Τσεχική Δημοκρατία 1 258 785 500 CZ 0,769

Ουγγαρία 1 190 868 500 HU 0,728

Ιρλανδία 935 070 000 IE 0,571

Σλοβακική Δημοκρατία 428 490 500 SK 0,262

Σλοβενία 397 815 000 SI 0,243

Λιθουανία 249 617 500 LT 0,153

Λουξεμβούργο 187 015 500 LU 0,114

Κύπρος 183 382 000 CY 0,112

Λεττονία 152 335 000 LV 0,093

Εσθονία 117 640 000 EE 0,072

Μάλτα 69 804 000 MT 0,043

Σύνολο 163 653 737 000 100,000

Κεφάλαιο: Το ποσοστό συμμετοχής κάθε κράτους μέλους στο
κεφάλαιο της Τράπεζας υπολογίζεται με βάση την οικονομική
βαρύτητα του κράτους αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εκφρα-
σμένη σε όρους ΑΕΠ) κατά τη στιγμή της προσχώρησής του
στην Ένωση.

Συνολικά, το αναληφθέν κεφάλαιο της Τράπεζας υπερβαίνει τα
163,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Η Διευθύνουσα Επιτροπή της ΕΤΕπ
Το συλλογικό όργανο διοίκησης της Τράπεζας και οι εποπτικές αρμοδιότητες των μελών του

Philippe MAYSTADT
Πρόεδρος της ΕΤΕπ και του
Διοικητικού Συμβουλίου της

– Σχέσεις με τα κοινοτικά όργανα
– Θεσμικά θέματα, Γενική στρατηγική
– Γενικός Επιθεωρητής, αναφορές του

Οικονομικού Ελεγκτή, Εσωτερικός Έλεγχος
και Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης

– Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού
– Πιστωτικός κίνδυνος
– Ανθρώπινο δυναμικό
– Διοικητής της ΕΤΑΑ

Wolfgang ROTH
Αντιπρόεδρος

– Χρηματοδοτικές δραστηριό-
τητες στη Γερμανία, Αυστρία,
Ουγγαρία, Σλοβενία, καθώς
και Κροατία, Βουλγαρία,
Ρουμανία και Τουρκία

– Πολιτική πληροφόρησης
και επικοινωνίας

– Πολιτική παροχής
ίσων ευκαιριών

– Επέκταση των κεντρικών
γραφείων και Κτίρια

– Υποδιοικητής της ΕΤΑΑ
– Πρόεδρος της Μεικτής

Επιτροπής για την ισότητα
ευκαιριών μεταξύ ανδρών
και γυναικών (COPEC)

– Πρόεδρος της Επιτροπής
Καλών Τεχνών της ΕΤΕπ

– Χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην
Ισπανία, το Βέλγιο,
την Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο,
την Ασία και τη Λατινική Αμερική

– Διαρθρωμένες χρηματοδοτήσεις και
νέα χρηματοδοτικά μέσα· Τιτλοποίηση

– Νομικές υποθέσεις
(επιχειρησιακές πτυχές)

– Επαφές με την IDB και την AsDB
– Χρηματοδότηση μικρομεσαίων

επιχειρήσεων

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Αντιπρόεδρος

Peter SEDGWICK
Αντιπρόεδρος

– Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
στο Ηνωμένο Βασίλειο

– Προστασία του περιβάλλοντος
– Σχέσεις με τις ΜΚΟ,

Άνοιγμα και διαφάνεια
– Λειτουργικοί κίνδυνοι
– Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος και

σχέσεις με την Ελεγκτική Επιτροπή
– Κανονιστική συμμόρφωση
– Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό

Ελεγκτικό Συνέδριο
– Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
– Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

του ΕΤΑΕ

– Χρηματοδοτικές δραστηριότητες στη
Γαλλία, στις χώρες του Μαγκρέμπ 
και του Μασράκ, στο Ισραήλ,
και στη Γάζα/Δυτική Όχθη

– Μηχανισμός Ευρωμεσογειακών
Επενδύσεων και Εταιρικής
Σχέσης (FEMIP)

– Χρηματοπιστωτικές πολιτικές
– Κεφαλαιαγορές
– Διαθέσιμα/Οικονομική υπηρεσία

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Αντιπρόεδρος

Gerlando GENUARDI
Αντιπρόεδρος

– Χρηματοδοτικές
δραστηριότητες στην Ιταλία,
Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα,
καθώς και στις χώρες των
νοτιοδυτικών Βαλκανίων

– Προϋπολογισμός
– Λογιστική και έλεγχος

χρηματοοικονομικών
κινδύνων

– Τεχνολογίες πληροφορικής

Sauli NIINISTÖ
Αντιπρόεδρος

– Χρηματοδοτικές
δραστηριότητες στη
Σουηδία, Φινλανδία,
Λιθουανία, Λετονία,
Εσθονία, Νορβηγία,
Ισλανδία, Ρωσία και
Ουκρανία

– Πρωτοβουλία
«Καινοτομία 2010»

– Ex post αξιολόγηση των
χρηματοδοτήσεων

– Οικονομικές και
χρηματοοικονομικές μελέτες

– Επαφές με τη Σκανδιναβική
Τράπεζα Επενδύσεων (NIB)

– Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΤΑΕ

– Χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην
Πορτογαλία, την Τσεχική Δημοκρατία
και τη Σλοβακία

– Διευρωπαϊκά δίκτυα
– Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

για μετενταξιακά θέματα

Ivan PILIP
Αντιπρόεδρος

Torsten GERSFELT
Αντιπρόεδρος

– Χρηματοδοτικές δραστηριότητες στις Κάτω Χώρες, τη Δανία,
την Ιρλανδία, τις χώρες ΑΚΕ και τη Νότια Αφρική

– Επενδυτική Διευκόλυνση της Συμφωνίας της Κοτονού
– Ex ante αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων
– Περιφερειακή ανάπτυξη
– Συνολικά δάνεια (γενικά θέματα)
– Επαγγελματική κατάρτιση
– Επαφές με τη AfDB
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Γενική Γραμματεία και
Νομικές Υποθέσεις

Eberhard UHLMANN
Γενικός Γραμματέας και
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων

u Διοργανικά θέματα και Γραφείο
Βρυξελλών
Dominique de CRAYENCOUR
Διευθυντής

“ Διοικούντα όργανα, Γραμματεία,Πρωτόκολλο
HugoWOESTMANN
Υποδιευθυντής

“ Υλοποίηση των συστάσεων του Ελέγχου,
ανάπτυξη τουΟμίλου ΕΤΕπ
Helmut KUHRT

“ Διαχείριση πόρων και διεύρυνση
Ferdinand SASSEN

“ Θεσμικά θέματα
Evelyne POURTEAU
Υποδιευθύντρια

 ≠ Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Νομική Υπηρεσία
u Κοινοτικές και χρηματοοικονομικές

υποθέσεις και Νομική υποστήριξη για
τις χρηματοδοτήσεις εκτός Ευρώπης
Marc DUFRESNE
Διευθυντής

≠ Jean-PhilippeMINNAERT
(Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων)

≠ Luigi LA MARCA

“ Νομικές πτυχές των χρηματοοικονομικών
υποθέσεων
Nicola BARR

“ Νομικές πτυχές των θεσμικών θεμάτων και
των θεμάτων προσωπικού
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

“ Μεσόγειος (FEMIP), Αφρική, Καραϊβική,
Ειρηνικός (Επενδυτική Διευκόλυνση Κοτονού),
Ασία και Λατινική Αμερική
ReganWYLIE-OTTE
Υποδιευθύντρια

u Νομική υποστήριξη για τις
χρηματοδοτήσεις στην Ευρώπη
--
Διευθυντής

“ Επιχειρησιακή πολιτική
Roderick DUNNETT
Υποδιευθυντής

“ Γερμανία,Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία,
Σλοβακία, Κεντρική Ευρώπη, Ρωσία,Ουκρανία
Gerhard HÜTZ
Υποδιευθυντής

≠ Gian Domenico SPOTA

“ Ισπανία,Πορτογαλία
Ignacio LACORZANA

≠ Maria SHAW-BARRAGAN

“ Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Δανία,Φινλανδία,
Ιρλανδία, βαλτικές χώρες, χώρες ΕΖΕΣ
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

“ Γαλλία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο
Pierre ALBOUZE

“ Ιταλία,Μάλτα,Νοτιοανατολική Ευρώπη
Manfredi TONCI OTTIERI
Υποδιευθυντής

Γενική Διοίκηση

Rémy JACOB
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Έλεγχος διαχείρισης

u Οικονομικός έλεγχος

Luis BOTELLA MORALES
Οικονομικός ελεγκτής

 “ Γενική λογιστική
Henricus SEERDEN

 “ Λογιστική τρίτων και διοικητικά έξοδα
Frank TASSONE

“ Στρατηγικός σχεδιασμός, προϋπολογισμός
και έλεγχος
Θεοχάρης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
Υποδιευθυντής

 ≠ YannickMORVAN

Οργάνωση
Patricia TIBBELS

u Επικοινωνία και πληροφόρηση

--
Διευθυντής

“ Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης
Paul Gerd LÖSER

“ Θεσμική μνήμη και Εσωτερική επικοινωνία
Éric VAN DER ELST

“ Προβολή του οργανισμού και προϊόντα
AdamMcDONAUGH

 ≠ Yvonne BERGHORST

“ Υπηρεσίες βιβλιοθήκης, βάσεις δεδομένων
Επαφών καιΠελατών
Duncan LEVER

Γενικές Υποθέσεις

u Γραφείο Παρισίων: σύνδεσμος με τους
διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν ή
αντιπροσωπεύονται στο Παρίσι

HenryMARTY-GAUQUIÉ
Διευθυντής

“ Προμήθειες και διοικητικές υπηρεσίες
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Υποδιευθυντής

“ Διαχείριση του περιβάλλοντος εργασίας
Agustin AURÍA
Υποδιευθυντής

“ Μετάφραση
Georg AIGNER
Υποδιευθυντής

≠ Kenneth PETERSEN

Ομάδα εργασίας για το νέο κτίριο
Enzo UNFER

Διεύθυνση
χορηγήσεων
στην Ευρώπη

Thomas HACKETT
Γενικός Διευθυντής

u Υποστήριξη χορηγήσεων

JürgenMOEHRKE
Κύριος επιχειρησιακός συντονιστής

“ Συντονισμός
Dominique COURBIN

“ Συστήματα πληροφοριών και εφαρμογές
Thomas FAHRTMANN

“ Υποστήριξη των δανειοδοτικών
δραστηριοτήτων
Bruno DENIS

u Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία,
χώρες ΕΖΕΣ
Thomas BARRETT
Διευθυντής

“ Τράπεζες, βιομηχανία και τιτλοποίηση
Robert SCHOFIELD

“ Έργα υποδομής
Tilman SEIBERT
Υποδιευθυντής

 ≠ Ale Jan GERCAMA

“ Διαρθρωμένες χρηματοδοτήσεις και
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)
Cheryl FISHER

u Ισπανία, Πορτογαλία
Carlos GUILLE
Διευθυντής

“ Ισπανία - ΣΔΙΤ, έργα υποδομής, κοινωνικός και
πολεοδομικός τομέας
Christopher KNOWLES
Υποδιευθυντής

≠ MargueriteMcMAHON

“ Ισπανία - Τράπεζες, βιομηχανία, ενέργεια και
τηλεπικοινωνίες
Fernando de la FUENTE
Υποδιευθυντής

ΓραφείοΜαδρίτης
Andrea TINAGLI

“ Πορτογαλία
Rui Artur MARTINS

Γραφείο Λισσαβώνας
Pedro EIRAS ANTUNES

u Γαλλία,Μπενελούξ
Laurent deMAUTORT
Διευθυντής

“ Γαλλία - Έργα υποδομής
Jacques DIOT
Υποδιευθυντής

“ Γαλλία - Επιχειρήσεις
Jean-Christophe CHALINE

“ Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες
Henk DELSING
Υποδιευθυντής

≠ Luca LAZZAROLI

Οργανόγραμμα της ΕΤΕπ (κατάσταση της 1ης Ιουλίου 2005)
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(κατάσταση της 1ης Ιουλίου 2005)

u Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία,
Σλοβακία
Joachim LINK
Διευθυντής

“ Γερμανία (βόρεια Länder)
Peggy NYLUND-GREEN

Γραφείο Βερολίνου
Margarethe QUEHENBERGER

“ Γερμανία (νότια Länder)
Kim KREILGAARD

“ Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία
Jean VRLA

≠ PaoloMUNINI

u Ιταλία,Μάλτα
Antonio PUGLIESE
Διευθυντής

“ Έργα υποδομής και δημόσιος τομέας
Bruno LAGO
Υποδιευθυντής

≠ Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO

“ Τράπεζες και επιχειρήσεις
Alexander ANDÒ

≠ Eugenio LEANZA

u Κεντρική Ευρώπη
EmanuelMARAVIC
Διευθυντής

“ Αυστρία, Κροατία
Franz-Josef VETTER

“ Ουγγαρία, Σλοβενία
CormacMURPHY

“ Βουλγαρία, Ρουμανία
Rainer SAERBECK

u Νοτιοανατολική Ευρώπη
Γραμματική ΤΣΙΓΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ
Διευθύντρια

“ Ελλάς
Θεμιστοκλής ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ

≠ Alain TERRAILLON

Γραφείο Αθηνών
Χρήστος ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

“ Βαλκάνια, Κύπρος
RomualdoMASSA BERNUCCI

“ Τουρκία
PatrickWALSH
Υποδιευθυντής

u ΒαλτικήΘάλασσα

Ανδρέας ΒΕΡΥΚΙΟΣ
Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής

“ Πολωνία, Ευρατόμ
Heinz OLBERS

“ Βαλτικές χώρες, Ρωσία
Κωνσταντίνος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

≠ Ann-Louise AKTIV VIMONT

“ Φινλανδία, Σουηδία
Michael O’HALLORAN

Διεύθυνση
χορηγήσεων
εκτός Ευρώπης

Jean-Louis BIANCARELLI
Γενικός Διευθυντής

“ Συμβουλευτική υπηρεσία για τα οικονομικά
θέματα ανάπτυξης
Daniel OTTOLENGHI
Επικεφαλής οικονομολόγος για θέματα ανάπτυξης
Υποδιευθυντής

≠ Bernard ZILLER

u Μεσόγειος (FEMIP)
Claudio CORTESE
Διευθυντής

≠ Alain NADEAU

“ Μαγκρέμπ
Bernard GORDON

Γραφείο Τύνιδας
Diederick ZAMBON

Γραφείο Ραμπάτ
René PEREZ

“ Μασρέκ
JaneMACPHERSON

Γραφείο Καΐρου
LuigiMARCON

“ Εξειδικευμένες πράξεις
Jean-Christophe LALOUX

u Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός
(Επενδυτική Διευκόλυνση Κοτονού)
Martin CURWEN
Διευθυντής

“ Δυτική Αφρική και Αφρική του Σαχέλ
Gustaaf HEIM

Γραφείο Ντακάρ
Jack REVERSADE

“ Κεντρική και Ανατολική Αφρική
Tassilo HENDUS

Γραφείο Ναϊρόμπι
Carmelo COCUZZA

“ Μεσημβρινή Αφρική και ΙνδικόςΩκεανός
Justin LOASBY
Υποδιευθυντής

Γραφείο Πραιτόρια
DavidWHITE

“ Καραϊβική και Ειρηνικός
David CRUSH

“ Πόροι και ανάπτυξη
Jacqueline NOËL
Υποδιευθύντρια

“ Διαχείριση χαρτοφυλακίου και στρατηγική
Flavia PALANZA

u Ασία και Λατινική Αμερική
Francisco de PAULA COELHO
Διευθυντής

“ Λατινική Αμερική
Alberto BARRAGÁN

“ Ασία
Matthias ZÖLLNER

≠ Philippe SZYMCZAK

Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών

René KARSENTI
Γενικός Διευθυντής

u Κεφαλαιαγορές
Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Διευθύντρια

“ Ευρώ
Carlos FERREIRA DA SILVA

≠ Aldo ROMANI

“ Ευρώπη (εκτός Ευρώ), Αφρική
David CLARK

“ Αμερική, Ασία, Ειρηνικός
Eila KREIVI

“ Σχέσεις με τους επενδυτές και μάρκετινγκ
Peter MUNRO

u Οικονομική Υπηρεσία
Anneli PESHKOFF
Διευθύντρια

“ Διαχείριση ρευστών διαθεσίμων
Francis ZEGHERS

≠ Timothy O’CONNELL

“ Διαχείριση ενεργητικού-παθητικού
Jean-Dominique POTOCKI

“ Διαχείριση χαρτοφυλακίου
James RANAIVOSON

“ Χρηματοοικονομική μηχανική και
 συμβουλευτικές υπηρεσίες

Guido BICHISAO

u Προβλέψεις και διακανονισμός των
χρηματοοικονομικών πράξεων
GianmariaMUSELLA
Διευθυντής

≠ Charles ANIZET

“ Back-office χορηγήσεις και επιχειρησιακή
υποστήριξη των δανειοδοτήσεων
Ralph BAST

“ Back-office Διαθέσιμα
Yves KIRPACH

“ Back-office Δανεισμός
Erling CRONQVIST

“ Συστήματα και διαδικασίες
Georg HUBER
Υποδιευθυντής

“ Συντονισμός και χρηματοοικονομικές
 πολιτικές

Maria Luce SAMPIETRO

≠ Ghislaine RIOS
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Η σύνθεση των οργάνων διοίκησης της Τράπεζας, τα βιογραφικά σημειώματα των Γενικών Διευθυντών και των υπευθύνων των μονάδων ελέγχου καθώς και πληροφορίες
σχετικά με τους όρους αμοιβής του συνόλου του προσωπικού της Τράπεζας, δημοσιεύονται και ενημερώνονται τακτικά στον ιστοχώρο της ΕΤΕπ:www.bei.org.

“ Τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες
πληροφοριών
Carillo ROVERE

u Βιομηχανία και τράπεζες
Κωνσταντίνος ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
Διευθυντής

≠ Jean-Jacques MERTENS
Υποδιευθυντής

“ Βιομηχανία επεξεργασίας πρώτων υλών και
βιοεπιστήμες
John DAVIS

≠ Eberhard GSCHWINDT
≠ Philippe GUINET

“ Βιομηχανία μεταποίησης και υπηρεσίες
Hans-Harald JAHN

≠ Pedro OCHOA
≠ Peder PEDERSEN
≠ Rüdiger SCHMIDT

“ Ανθρώπινο κεφάλαιο
StephenWRIGHT

Διεύθυνση διαχείρισης
κινδύνων

Pierluigi GILIBERT
Γενικός Διευθυντής

u Πιστωτικοί κίνδυνοι
Per JEDEFORS
Διευθυντής

“ Επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας, έργα υποδομής
Stuart ROWLANDS

“ Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
--

≠ Per de HAAS

“ Κίνδυνοι χρηματοδότησης επενδυτικών
σχεδίων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
(ΕΤΑΕ)
Klaus TRÖMEL
Υποδιευθυντής

u Χρηματοοικονομικοί και λειτουργικοί
κίνδυνοι
Alain GODARD
Διευθυντής

“ Διαχείριση ενεργητικού-παθητικού και
κινδύνων αγοράς
Giancarlo SARDELLI

“ Παράγωγα προϊόντα
Luis GONZALEZ-PACHECO

“ Λειτουργικοί κίνδυνοι
Antonio ROCA IGLESIAS

“ Συντονισμός και υποστήριξη
ElisabethMATIZ
Υποδιευθύντρια

Ανθρώπινο δυναμικό

Alfonso QUEREJETA
Διευθυντής

≠ Jean-Philippe BIRCKEL

“ Συστήματα διαχείρισης
Ζαχαρίας ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Υποδιευθυντής

“ Πόροι
--

“ Ανάπτυξη
Luis GARRIDO

≠ Ute PIEPER-SECKELMANN
≠ Bruno TURBANG

“ Διοίκηση
Michel GRILLI

Τεχνολογίες
πληροφοριών

Patrick KLAEDTKE
Διευθυντής συστημάτων πληροφόρησης

“ Προγραμματισμός, υποστήριξη και τήρηση
 των διαδικασιών

Joseph FOY

“ Επιχειρηματικές εφαρμογές
Simon NORCROSS
≠ Derek BARWISE

“ Υποδομές και τεχνολογίες
José GRINCHO

Γενική επιθεώρηση

Peter MAERTENS
Γενικός επιθεωρητής

“ Εσωτερικός έλεγχος
Ciaran HOLLYWOOD

≠ Siward de VRIES
≠ Luciano DI MATTIA

“ Αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων
Alain SÈVE
Υποδιευθυντής

≠ Campbell THOMSON

Κανονιστική
συμμόρφωση

Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός Διευθυντής

Σύμβουλος της
Διευθύνουσας Επιτροπής
για θέματα στρατηγικής και
διαπραγματεύσεων του Ομίλου ΕΤΕπ

Francis CARPENTER
Γενικός Διευθυντής

Διοικητικό Συμβούλιο
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης

Terence BROWN
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπούν
την ΕΤΕπ

Διεύθυνση
Επενδυτικών σχεδίων

Michel DELEAU
Γενικός Διευθυντής

Mateo TURRÓ CALVET
Υποδιευθυντής
(Διευρωπαϊκά δίκτυα και ΣΔΙΤ)

“ Οικονομικές και χρηματοοικονομικές μελέτες
Éric PERÉE

u Υποστήριξη στρατηγικής
Patrice GÉRAUD
Διευθυντής

≠ Gianni CARBONARO
(Αστική ανάπτυξη)

“ Χρηματοδοτικές πολιτικές
Guy CLAUSSE
Υποδιευθυντής

≠ Guy BAIRD (Γραφείο Βρυξελλών)

≠ Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN
(Πολιτική συνοχής)

“ Διαχείριση ποιότητας
Angelo BOIOLI

“ Διαχείριση πόρων
Δάφνη ΒΕΝΤΟΥΡΑ
Υποδιευθύντρια

“ Μονάδα «Περιβάλλον»
Peter CARTER
Υποδιευθυντής

u Έργα υποδομής
Christopher HURST
Διευθυντής

≠ Philippe OSTENC
Υποδιευθυντής
(Διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων)

≠ Axel HÖRHAGER
(Βαλκάνια και οικονομικός συντονισμός)

“ Σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές
José Luis ALFARO

≠ John SENIOR

“ Εναέριες, θαλάσσιες και αστικές μεταφορές
Andrew ALLEN
(Γενικές υποδομές και διαχείριση πόρων)

≠ Mario AYMERICH

“ Ύδρευση και αποχέτευση
José FRADE
Υποδιευθυντής

≠ Michel DECKER

u Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, διαχείριση
αποβλήτων
Günter WESTERMANN
Διευθυντής

≠ Juan ALARIO GASULLA
Υποδιευθυντής

“ Ηλεκτρική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και διαχείριση αποβλήτων
René van ZONNEVELD

≠ Heiko GEBHARDT
≠ Nigel HALL

“ Πετρέλαιο και αέριο
Angus NICOLSON

≠ François TREVOUX
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Όργανα διοίκησης του ΕΤΑΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων διευθύνεται και διοικείται από τις ακόλουθες τρεις αρχές:

• Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΕΤΕπ, Ευρωπαϊκή Ένωση και 34 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), η οποία πραγματοποιείται τουλάχι-
στον μία φορά κατ’ έτος·

• το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά τακτικά
και επτά αναπληρωματικά μέλη και αποφασίζει για τις πράξεις
του Ταμείου· 

• τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση
του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του και
με τους κατευθυντήριους άξονες και τις οδηγίες που εκδίδει το
Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι λογαριασμοί του Ταμείου ελέγχονται από μία Ελεγκτική Επι-
τροπή αποτελούμενη από τρεις ελεγκτές, οι οποίοι διορίζονται
από τη Γενική Συνέλευση.

Διάρθρωση του ΕΤΑΕ

Francis CARPENTER Γενικός Διευθυντής
Thomas MEYER Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων

Robert WAGENER Γενικός Γραμματέας

Marc SCHUBLIN Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτική και Θεσμικός Συντονισμός/Συμβουλευτικές
υπηρεσίες

Jacques LILLI Σύμβουλος Διοίκησης
Maria LEANDER Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικών υπηρεσιών
Frédérique SCHEPENS Υπεύθυνη Λογιστικής και Διαχείρισης διαθεσίμων
Petra de BRUXELLES Υπεύθυνη Ανθρώπινου δυναμικού

John A. HOLLOWAY Διευθυντής Χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων

Jean-Philippe BURCKLEN Προϊστάμενος του Τμήματος Πράξεων επιχειρηματικού κεφαλαίου 1
 (Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία. Ελλάς, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο)

Ulrich GRABENWARTER Προϊστάμενος του Τμήματος Πράξεων επιχειρηματικού κεφαλαίου 2
(Γερμανία, Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λεττονία,
Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακική Δημοκρατία, Τσεχική Δημοκρατία,
Σλοβενία, Σουηδία, υπό ένταξη χώρες)

Matthias UMMENHOFER Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

Alessandro TAPPI Προϊστάμενος του Τμήματος Εγγυήσεων, Τιτλοποίησης και «MAP»
Christa KARIS Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα όργανα διοίκησης του Ταμείου (σύνθεση, βιογραφικά σημειώματα των μελών, όροι αμοιβής) και σχετικά με τις Υπηρεσίες
του (σύνθεση, βιογραφικά σημειώματα των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών, όροι αμοιβής του προσωπικού) δημοσιεύονται και ενημερώνονται
τακτικά στον ιστοχώρο του ΕΤΑΕ: www.eif.org.
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Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμα για
χρηματοδότηση από τονΌμιλο
ΕΤΕπ

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις υπό ένταξη χώρες, τα σχέδια που μπορούν
να γίνουν δεκτά για χρηματοδότηση πρέπει να προάγουν έναν ή περισσότερους από τους
παρακάτω στόχους:

• ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής: προώθηση επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών·

• προώθηση των επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας βασιζόμενης
στη γνώση και την καινοτομία·

• βελτίωση της υποδομής και των υπηρεσιών στους τομείς της υγείας και της παιδείας, που
είναι θεμελιώδους σημασίας για το ανθρώπινο κεφάλαιο·

• ανάπτυξη των υποδομών κοινοτικού ενδιαφέροντος στους τομείς των μεταφορών, των τη-
λεπικοινωνιών και της μεταφοράς ενέργειας·

• προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής, μεταξύ άλλων με τη χρήση
ανανεώσιμων ή εναλλακτικών πηγών ενέργειας·

• ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού χάρη στην ορθολογική χρήση της
ενέργειας, την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων και τη διαφοροποίηση των
εισαγωγών·

• υποβοήθηση της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης του οικο-
νομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν:
– μέσω των μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων συνολικών δανείων της ΕΤΕπ·
– μέσω των δραστηριοτήτων του ΕΤΑΕ με επιχειρηματικά κεφάλαια·
– μέσω των εγγυήσεων του ΕΤΑΕ υπέρ των ΜΜΕ.

Στις χώρες εταίρους της ΕΕ, η ΕΤΕπ συμμετέχει στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης για
παροχή βοήθειας και συνεργασία υπέρ της ανάπτυξης, χορηγώντας μακροπρόθεσμα δάνεια
από τους ιδίους πόρους της καθώς και εξαρτημένα δάνεια και χρηματοδοτήσεις με επιχειρημα-
τικά κεφάλαια από δημοσιονομικούς πόρους της ΕΕ ή των κρατών μελών. Η ΕΤΕπ αναπτύσσει
δραστηριότητες:

•  στις εκτός ΕΕ μεσογειακές χώρες, για να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωμεσογειακής
Εταιρικής Σχέσης, εν όψει της δημιουργίας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών στον ορίζοντα 2010·

• στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), στη Νότια Αφρική και στις
υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), για την ανάπτυξη της βασικής υποδομής και του εγχώριου
ιδιωτικού τομέα·

• στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, όπου υποστηρίζει ορισμένους τύπους επενδυτικών σχεδίων
που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οικείες χώρες·

• στα Βαλκάνια, όπου συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας εστιά-
ζοντας τις χρηματοδοτήσεις της όχι μόνο στην ανασυγκρότηση της βασικής υποδομής και στα
έργα περιφερειακής κλίμακας, αλλά και στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

www.eib.org – U info@eib.org
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F-75001 Paris
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5 (+33-1) 42 61 63 02

Γερμανία Lennéstraße 11

D-10785 Berlin
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5 (+49-30) 59 00 47 99
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GR-152 33 Χαλάνδρι / Αθήνα

3 (+30) 210 68 24 517

5 (+30) 210 68 24 520

Ιταλία Via Sardegna 38

I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1

5 (+39) 06 42 87 34 38

Πορτογαλία Avenida da Liberdade, 190-4°, A

P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89

5 (+351) 213 47 04 87

Ισπανία Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°

E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40

5 (+34) 914 31 13 83

Ηνωμένο Βασίλειο 2 Royal Exchange Buildings

London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60

5 (+44) 20 73 75 96 99

Διευθύνσεις του Ομίλου ΕΤΕπ



Για οποιαδήποτε αλλαγή στον κατάλογο των υφιστάμενων γραφείων και για λεπτομέρειες σχετικά με γραφεία που ενδεχομένως άνοιξαν μετά
τη δημοσίευση του παρόντος εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστοχώρο της Τράπεζας.

Αίγυπτος 6, Boulos Hanna Street

Dokki, Giza 12311, Cairo

3 (+20-2) 336 65 83

5 (+20-2) 336 65 84

Κένυα Africa Re Centre, 5th floor

Hospital Road. PO Box 40193,

KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 271 03 79

5 (+254-20) 271 32 78

Σενεγάλη 3, rue du Docteur Roux

BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00

5 (+221) 842 97 12

Μαρόκο Riad Business Center Aile sud, 4e

Boulevard Er-Riad

Rabat

3 (+212) 37 56 54 60

5 (+212) 37 56 53 93 

Νότια Αφρική 5 Greenpark Estate

27 George Storrar Drive

Groenkloof

0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60

5 (+27-12) 425 04 70

Τυνησία 70, avenueMohamed V

TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22

5 (+216) 71 28 09 98

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Λουξεμβούργο

www.eif.org – U info@eif.org

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200

Βέλγιο Rue de la loi 227 / Wetstraat 227

B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70

5 (+32-2) 230 58 27



Όμιλος ΕΤΕπ60

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκφράζει τις ευχαριστίες της στους επενδυτές και τα πρακτορεία που επέτρεψαν τη χρήση των
φωτογραφιών, οι οποίες περιέχονται σε αυτή την έκθεση:

Boehringer Ingelheim GmbH (σελ. 18, 27), Daniel Jamme – Φωτοθήκη Eiffage, Αρχιτέκτονας: Sir Norman Foster (σελ. 22), Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (σελ. 26, 28), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – «Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl,
Studiegroep D. Bontinck» (σελ. 43, 44, 45),

Οι υπόλοιπες φωτογραφίες και εικονογραφήσεις προέρχονται από τα αρχεία της ΕΤΕπ.
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