Ετήσια Έκθεση 2006

Τόμος I

Έκθεση δραστηριοτήτων

Η Ετήσια έκθεση του Ομίλου ΕΤΕπ για το 2006 αποτελείται από τρεις τόμους:
➾Έ
 κθεση δραστηριοτήτων, στην οποία παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ
κατά το διαρρεύσαν έτος και οι προοπτικές για το μέλλον·
➾Ο
 ικονομική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
ΕΤΕπ, της ΕΤΕπ, της Επενδυτικής Διευκόλυνσης της Κοτονού, του χρηματοδοτικού ταμείου
(Trust Fund) του FEMIP και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), με τα επεξηγηματικά
προσαρτήματά τους·
➾Έ
 κθεση στατιστικών στοιχείων, στην οποία παρουσιάζεται κατάλογος των επενδυτικών
σχεδίων που χρηματοδότησε η ΕΤΕπ και των δανειοληπτικών πράξεων που διενέργησε κατά
το 2006, καθώς και κατάλογος των πράξεων 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 διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (www.eib.org/
report).
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Όμιλος ΕΤΕπ: βασικά μεγέθη
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Δραστηριότητα κατά το 2006

(σε εκατ. ευρώ)

Υπογραφές
Ευρωπαϊκή Ένωση
Χώρες εταίροι

45 761
39 850
5 911

Εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση
Χώρες εταίροι

53 371
45 559
7 811

Εκταμιεύσεις
Από πόρους της Τράπεζας
Από δημοσιονομικούς πόρους

36 802
36 535
267

Αντληθέντες πόροι (πριν από τις πράξεις ανταλλαγής)
Σε κοινοτικά νομίσματα
Σε μη κοινοτικά νομίσματα

48 050(1)
26 535
21 515

Κατάσταση της 31.12.2006
Υπόλοιπο
Δανείων χορηγηθέντων από πόρους της Τράπεζας
Χορηγηθεισών εγγυήσεων
Χορηγήσεων από δημοσιονομικούς πόρους
Μακροπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο ισολογισμού
Αποτελέσματα χρήσης
Αναληφθέν κεφάλαιο
εκ του οποίου καταβεβλημένο και προς καταβολή

310 911
68
1 982
246 576
31 172
289 158
2 566
163 654
8 183

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Δραστηριότητα κατά το 2006
Υπογραφές
Επιχειρηματικά κεφάλαια (34 σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου)
Εγγυήσεις (54 πράξεις)
(1) Οι πόροι αυτοί αντλήθηκαν βάσει
της συνολικής έγκρισης δανεισμού
για το 2006, και συμπεριλαμβάνουν
ποσό 2,9 δισ. ευρώ που αντλήθηκε
προκαταβολικά το 2005.
(2) Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει
τα funds-of-funds NEOTEC και
Dahlia, για τα οποία υπάρχουν
χωριστοί μηχανισμοί (Εντολή
Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και
ΕΤΑΕ) και στα οποία η συμμετοχή
του ΕΤΑΕ ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ
και 75 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

2 728
688(2)
2 040

Κατάσταση της 31.12.2006
Χαρτοφυλάκιο
Επιχειρηματικά κεφάλαια (244 σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου)
Εγγυήσεις (188 πράξεις)
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο ισολογισμού
Αποτελέσματα χρήσης
Αναληφθέν κεφάλαιο
εκ του οποίου καταβεβλημένο

14 910
3 774(2)
11 136
694
771
49
2 000
400
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συνοπτικός ισολογισμός



Όμιλος ΕΤΕπ

Annual Report 2006

Οικονομική Έκθεση
2006
Volume II

Financial Report

της 31ης Δεκεμβρίου 2006 (σε χιλιάδες ευρώ)
European Investment Bank Group

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2006

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

14 676

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

2 701 696

3.

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
α) όψεως ....................................................................................................................................................................
β) Λοιπές απαιτήσεις ...........................................................................................................................
γ) δάνεια .....................................................................................................................................................................

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών
α) δάνεια ....................................................................................................................................................................
β) ειδικές προβλέψεις ........................................................................................................................

165 224
14 598 326
115 846 949

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης
α) του Δημοσίου ..........................................................................................................................................
β) άλλων εκδοτών ....................................................................................................................................

2.

218 967

3.

1 671 533

7.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού .................................................................................................

5 131

8.	Ενσώματα στοιχεία ενεργητικoύ ..............................................................................

219 884

Λοιπές υποχρεώσεις
α) πιστωτές διάφοροι .........................................................................................................................
β) διάφορες υποχρεώσεις ..........................................................................................................
γ) αρνητική αξία αντικατάστασης ...............................................................................

1 483 201
39 739
15 437 071

4.

Πληρωτέα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα

344 285

5.

Προβλέψεις
α) συνταξιοδοτικό πρόγραμμα προσωπικού .........................................

869 174
869 174

11 291 402
Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης .........................

251 742 473
1 090 202

16 960 011

719 292
10 572 110

6.

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
α) χρεόγραφα και ομολογίες σε κυκλοφορία ........................................
β) λοιποί πιστωτικοί τίτλοι ........................................................................................................

252 832 675

141 866 003
- 82 417
141 783 586

5.

1.	Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
α) προθεσμίας ή με προειδοποίηση .......................................................................

31.12.2006

218 967

130 610 499
4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
6.

Κεφάλαιο
– Αναληφθέν κεφάλαιο ..................................................................................................................
– Κεφάλαιο που δεν έχει κληθεί προς καταβολή .............................

271 225 112
163 653 737
-155 471 050
8 182 687

9.

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
α) χρεώστες διάφοροι ......................................................................................................................
β) θετική αξία αντικατάστασης ........................................................................................

293 211
14 315 907
14 609 118

10.	Τμήμα του αναληφθέντος κεφαλαίου και των προς
είσπραξη αποθεματικών που έχει κληθεί προς καταβολή
αλλά δεν έχει ακόμη καταβληθεί . ............................................................................
11. Προπληρωθέντα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα ...........................

1 444 700
80 726

7.

Ενοποιημένα αποθεματικά
α) αποθεματικό κεφάλαιο . ........................................................................................................
β) συμπληρωματικό αποθεματικό .............................................................................

18 876 716
8.	Κεφάλαια διατιθέμενα στο Μηχανισμό Δομημένων  
Χρηματοδοτήσεων

1 250 000

9.	Κεφάλαια διατιθέμενα για πράξεις επιχειρηματικού
κεφαλαίου

1 663 824

10.	Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους μετά τη
μεταφορά στα αποτελέσματα
11. Αποτελέσματα χρήσης:
προ μεταφοράς από τα Κεφάλαια για γενικούς
τραπεζικούς κινδύνους ..................................................................................................................
Ποσό μεταφερθέν εντός της χρήσης από τα Κεφάλαια για
γενικούς τραπεζικούς κινδύνους ..................................................................................

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

304 432 951

16 365 374
2 511 342

0

2 259 612
975 000

Αποτελέσματα προς διάθεση

3 234 612

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

33 207 839

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

304 432 951

Όμιλος ΕΤΕπ
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Μήνυμα του Προέδρου
Το 2006, στο κατώφλι της 50ής επετείου της ίδρυσής
της, η Τράπεζα διεξήγαγε τις δραστηριότητές της με
βάση τη νέα στρατηγική που ενέκρινε το Συμβούλιο των
Διοικητών της το προηγούμενο έτος. Η νέα στρατηγική
εστιάζεται σε τρεις στόχους: την ενίσχυση της μόχλευσης των πράξεων της ΕΤΕπ, τη συγκέντρωση των εντός
ΕΕ χρηματοδοτήσεών της σε έξι ευρωπαϊκές προτεραιότητες, και την ευθυγράμμιση των εκτός ΕΕ χρηματοδοτήσεων με τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης.
Το 2006, η Τράπεζα χορήγησε δάνεια συνολικού
ύψους 45 δισ. ευρώ. Οι χρηματοδοτήσεις στα τότε 25
κράτη μέλη αντιπροσώπευαν το 87% της δραστηριότητάς της και ανήλθαν σε 39,8 δισ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων – ο οργανισμός του Ομίλου
ΕΤΕπ που είναι ειδικευμένος στα επιχειρηματικά κεφάλαια και στην παροχή εγγυήσεων για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις – επένδυσε σχεδόν 700 εκατ. ευρώ σε
σχήματα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων και
χορήγησε εγγυήσεις συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ για
την κάλυψη των χαρτοφυλακίων ΜΜΕ τραπεζών και
χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της, η ΕΤΕπ άντλησε συνολικά από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές 48 δισ. ευρώ,
μέσω περισσότερων των 300 εκδόσεων ομολογιακών
δανείων σε 24 διαφορετικά νομίσματα.

περίοδο 2007-2013 – με τη βοήθεια της ΕΤΕπ. Μέσω
των πρωτοβουλιών αυτών, μέρος των κεφαλαίων των
διαρθρωτικών ταμείων θα μπορεί να διατεθεί για την
ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εργαλείων, με σκοπό
τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των
μικροεπιχειρήσεων (JEREMIE), ή για έργα αστικής κοινωνικής ανάπτυξης (JESSICA). Η τρίτη πρωτοβουλία
(JASPERS) – η οποία χρηματοδοτείται από την Επιτροπή, τον Όμιλο ΕΤΕπ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης – παρέχει δωρεάν
τεχνική βοήθεια για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση έργων υποδομής που είναι κατάλληλα για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία.
Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή ένωσαν επίσης τις δυνάμεις
τους για να προωθήσουν την έρευνα και ανάπτυξη. Τα
νέα χρηματοπιστωτικά μέσα που δημιούργησαν, επιτρέπουν ευρύτερο καταμερισμό των κινδύνων και την
κινητοποίηση επιπρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών
κεφαλαίων. Παράλληλα, το ΕΤΑΕ θα είναι υπεύθυνο
για τη βελτίωση της πρόσβασης, ιδίως των νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε χρηματοδοτήσεις,
στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου της Επιτροπής «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» 2007-2013.

Έξι προτεραιότητες στο εσωτερικό της ΕΕ
Ενίσχυση της μόχλευσης  
Ο καλύτερος τρόπος για να αυξηθεί η μόχλευση των
χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας είναι η ενίσχυση της
συνεργασίας της με άλλους, ιδιωτικούς ή δημόσιους,
οργανισμούς, ώστε να αξιοποιούνται στο μέγιστο οι
συνεργίες που απορρέουν από το συνδυασμό τεχνογνωσίας και εμπειρίας και τη συνδυασμένη χρήση μη
επιστρεπτέων ενισχύσεων και χρηματοδοτήσεων υπό
μορφή δανείων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χορήγηση με επιστρεπτέων ενισχύσεων, είναι φυσικός
εταίρος τη ΕΤΕπ. Το 2006 οι δύο οργανισμοί θέσπισαν από κοινού τρεις νέες πρωτοβουλίες, με σκοπό
τη διεύρυνση της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – των οποίων η προικοδότηση αυξήθηκε σημαντικά, σε 308 δισ. ευρώ για την

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η φιλοδοξία του Ομίλου ΕΤΕπ είναι να συμβάλλει ουσιαστικά
στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης διαλέγοντας
επιλεκτικά τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτεί, και να κινητοποιεί κεφάλαια και από άλλες πηγές
για τη χρηματοδότηση των σχεδίων αυτών. Ο
στόχος αυτός της πρόκρισης της ποιότητας έναντι
της ποσότητας των χρηματοδοτούμενων σχεδίων –
τον οποίο έθεσε το Συμβούλιο των Διοικητών της
ΕΤΕπ–, εξηγεί την ελαφρά πτώση του όγκου των
δανειοδοτήσεων το 2006 (39,8 δισ. ευρώ, έναντι
42 δισ. ευρώ το 2005). Συνολικά, ο Όμιλος ΕΤΕπ εκτιμά
ότι το 2006 οι χορηγήσεις του συνέβαλαν στη χρηματοδότηση επενδύσεων ολικού ύψους άνω των
120 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2/3 πραγματοποιούνταν στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της ΕΕ. Με
σταθερότερο όγκο χρηματοδοτικών δραστηριοτή-

Έκθεση δραστηριοτήτων 2006

των και συγκρατημένη αύξηση της δύναμης προσωπικού του, ο Όμιλος ΕΤΕπ εστιάζει στην προστιθέμενη
αξία και, προς το σκοπό αυτό, συγκεντρώνεται σε πιο
σύνθετα επενδυτικά σχέδια και πιο καινοτόμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος θα
εξακολουθήσει να παρέχει τη στήριξή του σε επενδύσεις σε όλα τα κράτη μέλη, αν και, σε σχετικούς όρους,
προτεραιότητα θα δοθεί στα 12 νέα κράτη μέλη.
Οι έξι προτεραιότητες της ΕΕ στις οποίες εστιάστηκαν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ το 2006, είναι οι
εξής: οικονομική και κοινωνική συνοχή, στήριξη της
καινοτομίας, διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, περιβαλλοντική αειφορία, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αειφόρος, ανταγωνιστικός και ασφαλής
ενεργειακός εφοδιασμός. Καθεμία από αυτές τις προτεραιότητες περιγράφεται εκτεταμένα στο πρώτο
μέρος αυτής της Έκθεσης δραστηριοτήτων, ενώ ο πλήρης κατάλογος των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ περιέχεται στην Έκθεση στατιστικών στοιχείων, η οποία
δημοσιεύεται χωριστά.

Στήριξη των εξωτερικών πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ συμβάλλει στην
εφαρμογή των χρηματοδοτικών πτυχών της πολιτικής
παροχής βοήθειας και συνεργασίας, που εφαρμόζει
η ΕΕ με τις χώρες εταίρους της. Οι χώρες αυτές ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: υποψήφιες
και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες,
χώρες που γειτνιάζουν με την ΕΕ προς νότο και ανατολή, και χώρες εταίροι της ΕΕ στην Αφρική, την Καραϊβική, τον Ειρηνικό, την Ασία και την Λατινική Αμερική.
Σε καθεμία από αυτές, η ΕΤΕπ έχει ένα ρόλο, όπως εξηγείται στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας Έκθεσης
δραστηριοτήτων.
Τον Δεκέμβριο 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε τη σημασία που αποδίδει στις δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναθέτοντας
στην Τράπεζα νέες εντολές για χρηματοδοτήσεις εκτός
ΕΕ συνολικού ύψους 27,8 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013 – ποσό αυξημένο κατά περισσότερο

από ένα τρίτο σε σχέση με τις προηγούμενες εντολές.
Κύριοι στόχοι των εντολών αυτών είναι η προετοιμασία της ένταξης των μελλοντικών κρατών μελών και η
στήριξη της πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέες εντολές για τις χώρες ΑΚΕ θα αρχίσουν να
ισχύουν από το 2008.

Χρηστή διακυβέρνηση
Νέες πρωτοβουλίες και νέα χρηματοπιστωτικά
προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νέες εντολές
εκτός ΕΕ – όλες αυτές οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι,
ύστερα από 29 έτη λειτουργίας, η ΕΤΕπ παραμένει
ένας σύγχρονος και δυναμικός χρηματοπιστωτικός
οργανισμός. H Τράπεζα εφαρμόζει τις βέλτιστες
διεθνείς πρακτικές και στην διακυβέρνησή της. Τα
τελευταία χρόνια έλαβε μία σειρά μέτρων για τη
βελτίωση των διαφόρων ελεγκτικών λειτουργιών,
την ενίσχυση της διαφάνειας και την περαιτέρω
ανάπτυξη των σχέσεών της με την κοινωνία των
πολιτών. Η εταιρική ευθύνη έχει καταστεί διαρκής
μέριμνα και, ειδικά στον τομέα αυτόν, θα επέλθουν
στο μέλλον περαιτέρω βελτιώσεις. Το δεύτερο
μέρος της παρούσας Έκθεσης δραστηριοτήτων είναι
αφιερωμένο στην εταιρική διακυβέρνηση, όπως
και η Έκθεση περί Εταιρικής Ευθύνης της Τράπεζας,
η οποία πρέπει να διαβαστεί παράλληλα με την
παρούσα έκθεση από όποιον ενδιαφέρεται γι’ αυτήν
την πλευρά των δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Philippe Maystadt
Πρόεδρος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων
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Το Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την
περίοδο 2007-2009
Οι νέες στρατηγικές κατευθύνσεις, που θεσπίστηκαν το 2005, αποτελούν τη βάση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της, η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να υποστηρίζει επενδυτικά σχέδια με υψηλή δυνητική προστιθέμενη αξία,
ακόμη και εάν ενέχουν υψηλούς κινδύνους. Το επιχειρησιακό σχέδιο παρουσιάζεται αναλυτικά σε
ένα έγγραφο διαθέσιμο στο κοινό, με τίτλο «Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο» (Corporate Operational
Plan), το οποίο καλύπτει την τριετία 2007-2009. Έξι προτεραιότητες καθορίζονται για τη δραστηριότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οικονομική και κοινωνική συνοχή στη διευρυμένη
Ένωση, υποστήριξη της καινοτομίας, ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων και των δικτύων προσπέλασής τους, περιβαλλοντική αειφορία, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και προαγωγή
αειφόρου, ανταγωνιστικής και ασφαλούς ενέργειας.
Συνδυασμός των πόρων και της τεχνογνωσίας
της ΕΕ και της ΕΤΕπ
Οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες στην Ευρώπη αναπροσαρμόστηκαν με βάση, αφενός, τις εξελίξεις των
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπονται στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, και
τους συναφείς νέους μηχανισμούς συγχρηματοδότησης που συνδυάζουν πόρους από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και δάνεια της ΕΤΕπ, και, αφετέρου, τις νέες
πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχουν η Τράπεζα,
η Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Το 2006 αναλήφθηκαν ορισμένες νέες επιχειρησιακές πρωτοβουλίες, οι
οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά κατά τα ερχόμενα
χρόνια τις δραστηριότητες της Τράπεζας, τόσο τις
χρηματοδοτικές, όσο και τις δραστηριότητες παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης πόρων
και προγραμμάτων της ΕΕ.
Τρεις πρωτοβουλίες, καλούμενες τα «τρία J» –
JASPERS, JEREMIE και JESSICA – θεσπίστηκαν το 2006.
Καθεμία τους αξιοποιεί, με τον τρόπο της, τις συνεργίες που απορρέουν από τον συνδυασμό της τεχνογνωσίας των συμμετεχόντων και από τη συνδυασμένη
χρήση μη επιστρεπτέεων ενισχύσεων με δανειακές
χρηματοδοτήσεις, και καθεμία τους συμβάλλει στην
περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προϊόντων που προσφέρει η ΕΤΕπ
στους πελάτες της.
➾ Η πρωτοβουλία JASPERS (Joint Assistance to
Support Projects in European Regions – Κοινή

βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες) είναι ένα πρόγραμμα τεχνικής
βοήθειας, το οποίο εστιάζεται κυρίως στον προσδιορισμό και την κατάρτιση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν
από τα διαρθρωτικά ταμεία. Μία ισχυρή ομάδα – η
οποία διευθύνεται από την έδρα της Τράπεζας στο
Λουξεμβούργο αλλά διαθέτει και επιτόπου παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο, και ειδήμονες εγκατεστημένους σε περιφερειακά γραφεία στη Βιέννη,
τη Βαρσοβία και το Βουκουρέστι – θα βοηθήσει τα
δώδεκα νεότερα κράτη μέλη να καταρτίσουν επενδυτικά σχέδια υψηλής ποιότητας, ώστε να ωφεληθούν κατά το μέγιστο δυνατό από τις σημαντικές
μη επιστρεπτέες ενισχύσεις των διαρθρωτικών
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013. Στελέχη αποσπασμένα από την
ΕΤΕπ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης, μαζί με προσληφθέντες εμπειρογνώμονες αμειβόμενους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα παρέχουν συμβουλές, θα εξασφαλίζουν
το συντονισμό, θα οργανώνουν και θα ελέγχουν τη
δομή των σχεδίων, και θα βοηθούν στην υπερπήδηση των εμποδίων, την κάλυψη των κενών και τον
εντοπισμό των προβλημάτων. Ήδη έχουν αρχίσει
εργασίες για την κατάρτιση σχεδίων που αντιπροσωπεύουν επενδύσεις άνω των 25 δισ. ευρώ.
➾ Το JEREMIE (Joint European Resources for Microto-Medium Enterprises – Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι
για τις πολύ μικρές ως και μεσαίες επιχειρήσεις)
είναι κοινή πρωτοβουλία του Ομίλου ΕΤΕπ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό τη βελτίωση της
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πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτήσεων εκκίνησης και των μικροπιστώσεων. Η
πρωτοβουλία JEREMIE παρέχει στα κράτη μέλη και
στις περιφέρειες της ΕΕ τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος των πόρων των διαρθρωτικών
ταμείων που τους αναλογούν, για να αναπτύξουν
μία σειρά χρηματοπιστωτικών εργαλείων ειδικά
σχεδιασμένων για την υποστήριξη των πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι πόροι αυτοί θα
τίθενται υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Επενδύσεων, θα συμπληρώνονται και θα ενισχύονται από την ΕΤΕπ και άλλους χρηματοδότες, και θα
διατίθενται σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του επιχειρηματικού κεφαλαίου,
της χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και των μικροπιστώσεων.
➾ Το πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support
for Sustainable Investment in City Areas – Κοινή
ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε
αστικές περιοχές) αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υποστηρίζεται από την ΕΤΕπ,

και στην οποία συμμετέχει επίσης η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το JESSICA
αξιοποιεί εφαρμογές χρηματοοικονομικής μηχανικής για την υποστήριξη επενδύσεων με στόχο τη
βιώσιμη αναβάθμιση αστικών περιοχών, στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας αυτής, τα κράτη μέλη έχουν τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος των πόρων
που λαμβάνουν από τα διαρθρωτικά ταμεία, για να
επενδύσουν σε Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης που εστιάζονται σε προσοδοφόρα αστικά προγράμματα.
Η Τράπεζα καλείται να αναλάβει σημαντικό ρόλο,
δεδομένου ότι μπορεί να συγχρηματοδοτήσει τα
προγράμματα αυτά ή ακόμη και να της ανατεθούν
άμεσα από τις αρχές των κρατών μελών, οι αρμοδιότητες κεντρικού ταμείου («ταμείου συμμετοχών»)
για τη διαχείριση των πόρων του JESSICA.

Καταμερισμός των κινδύνων: μέσο προαγωγής
της νέας στρατηγικής της ΕΤΕπ
Δύο νεοδημιουργηθέντα χρηματοδοτικά μέσα συνδυάζουν πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και
δάνεια της ΕΤΕπ. Ο Μηχανισμός Χρηματοδοτήσεων με
Καταμερισμό των Κινδύνων, ο οποίος αφορά κυρίως
τις ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, θα συνδυάζει πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με αποθεματικά της ΕΤΕπ, για την κάλυψη
των κινδύνων δανείων χορηγούμενων σε επενδυτικά
σχέδια ή επενδυτές που έχουν πιστοληπτική ικανότητα κάτω του επενδυτικού βαθμού, αλλά προάγουν
τις τεχνολογικές επενδύσεις, οι οποίες είναι καίριας
σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ομοίως, ο
Μηχανισμός Εγγυήσεων Δανείων για τα Διευρωπαϊκά
Δίκτυα Μεταφορών θα χρησιμοποιεί πόρους από τον
κοινοτικό προϋπολογισμό και αποθεματικά της ΕΤΕπ
για την παροχή εγγυήσεων, με σκοπό την κάλυψη του
κινδύνου ελλιπών εσόδων κατά τη διάρκεια περιορισμένης χρονικής περιόδου μετά την κατασκευή των
δικτύων, στις περιπτώσεις που η κυκλοφορία αυξάνεται με βραδείς ρυθμούς. Αυτά τα νέα μέσα, που αναπτύσσουν από κοινού η ΕΕ και η ΕΤΕπ, συμπληρώνουν
άλλα καινοτόμα προϊόντα, που αναπτύσσονται σε
συνεργασία με τον εμπορικό τραπεζικό τομέα.
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Χρηματοδοτήσεις: εγκριθείσες, υπογραφείσες,
εκταμιευθείσες (2002-2006)
(σε δισ. ευρώ)

Η ενέργεια
αποκτά υψηλή
προτεραιότητα

60

Η ε νέργε ι α έ χε ι
κατασ τεί τομέας
καίριας σημασίας
40
για την Ευρωπαϊκή
30
Ένωση, αλλά και
για την Τράπεζα, η
20
οποία την περιέλαβε
10
μεταξύ των στόχων
προτεραιότητάς της
0
στο επιχειρησιακό
2004
2005
2006
της σχέδιο για την
περίοδο 2007-2009.
Εκταμιεύσεις
Οι χρηματοδοτήσεις
Υπογραφές
Εγκρίσεις
σ τον ενεργειακό
τομέα δεν αποτελούν νεωτερισμό για την ΕΤΕπ, αλλά η ανακήρυξή του
ως τομέα προτεραιότητας συνεπάγεται την επάνδρωσή του με περισσότερα εξειδικευμένα στελέχη και
τη διάθεση επιπρόσθετων οικονομικών πόρων.

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκ των οποίων το 50%
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Προτεραιότητες εκτός ΕΕ

50

2002

2003

Στον νέο αυτό στόχο προτεραιότητας δόθηκε ο τίτλος «Αειφόρος, ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια»,
τρία στοιχεία που είναι εξίσου σημαντικά. Σύμφωνα
με τους προσανατολισμούς της κοινοτικής πολιτικής, καθορίστηκαν πέντε τομείς χρηματοδοτικής
δραστηριότητας της ΕΤΕπ: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα, έρευνα, ανάπτυξη
και καινοτομία στον ενεργειακό τομέα, ασφάλεια και
διαφοροποίηση του εσωτερικού εφοδιασμού (συμπεριλαμβανομένων των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας), και ασφάλεια του εξωτερικού εφοδιασμού
(συμπεριλαμβανομένων των αγωγών και των τερματικών σταθμών φυσικού αερίου).
Το Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2007-2009 θέτει επίσης ποσοτικούς στόχους: υπογραφές δανείων μέσου
συνολικού ετήσιου ύψους 4 δισ. ευρώ στο σύνολο των
πέντε ανωτέρω τομέων, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ένας υποστόχος είναι η χορήγηση 600-800
εκατ. ευρώ ετησίως για επενδύσεις στον τομέα των

Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα ερχόμενα χρόνια θα διέπονται από μία
σειρά νέων χρηματοδοτικών εντολών. Οι διαθέσιμοι
πόροι αυξήθηκαν. Βάσει των νέων εντολών, η ΕΤΕπ
έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει συνολικά μέχρι
27,8 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013, έναντι
20,7 δισ. ευρώ που προέβλεπαν οι εντολές για την
περίοδο 2000-2006.
Για τις χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό
στάδιο, προβλέπονται χορηγήσεις μέχρι συνολικού ύψους 8,7 δισ. ευρώ. Οι καλυπτόμενες χώρες
είναι οι υπό ένταξη και υποψήφιες προς ένταξη
χώρες (Κροατία, Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), καθώς και οι
δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Αλβανία,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία και Κοσσυφοπέδιο). Η προηγούμενη προενταξιακή εντολή
αφορούσε ποσό 10,2 δισ. ευρώ, αλλά συμπεριλάμβανε χορηγήσεις στα δώδεκα κράτη που έχουν
πλέον προσχωρήσει στην ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ διέπει τη χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ στις χώρες που
συνορεύουν με την Ευρώπη προς νότο και ανατολή.
Η προτεραιότητα που δίνει η ΕΕ στις γειτονικές της
χώρες αναδεικνύεται από το γεγονός ότι 12,4 δισ.
ευρώ θα διατεθούν για τις χώρες αυτές τις περίοδο
2007-2013. Πρόκειται για το μεγαλύτερη ως προς
ποσό εντολή που έχει ανατεθεί ποτέ στην ΕΤΕπ για
χρηματοδοτήσεις εκτός ΕΕ. Η εντολή αυτή θα επιτρέψει στην Τράπεζα να ανταποκριθεί στις υψηλές
προσδοκίες για τις μεσογειακές χώρες εταίρους (8,7
δισ. ευρώ, έναντι 4,6 δισ. ευρώ την περίοδο 20002006, μη συμπεριλαμβανομένων των δανείων στην
Τουρκία) και, παράλληλα, να αρχίσει δραστηριότητες
στην Ανατολή (Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Αρμενία,
Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία).
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Στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, η ΕΤΕπ θα χορηγήσει μέχρι 3,8 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013.
Για τη Νότια Αφρική προβλέπεται ποσό 900 εκατ.
ευρώ, έναντι προηγούμενου ποσού 825 εκατ. ευρώ.
Οι χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού καλύπτονται από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης
της Κοτονού, η οποία συνήφθη το 2000 για εικοσαετή
περίοδο. Ο όγκος των χορηγήσεων της ΕΤΕπ καθορίζεται από τα διαδοχικά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα.
Βάσει του ισχύοντος πρωτοκόλλου, 2 δισ. ευρώ διατίθενται στο πλαίσιο της Επενδυτικής Διευκόλυνσης –
ενός ανανεούμενου κεφαλαίου που χρηματοδοτείται
από εισφορές των κρατών μελών μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης – και 1,7 δισ. ευρώ από τους
ιδίους πόρους της Τράπεζας. Από το 2008, η Επενδυτική Διευκόλυνση θα ανατροφοδοτηθεί με ένα νέο
κονδύλιο 1,1 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 2 δισ. ευρώ θα διατεθούν υπό μορφή χρηματοδοτήσεων από τους ιδίους
πόρους της Τράπεζας. Στα ποσά αυτά· προβλέπεται να
προστεθούν άλλα 400 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις επιτοκίου και τη χρηματοδότηση τεχνικής βοήθειας1.

Αειφορία και χρηστή διακυβέρνηση
Σε όλες τις δραστηριότητες της Τράπεζας, τόσο εντός
όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αειφόρος ανάπτυξη θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασική απαίτηση.
Τρεις στόχοι είναι κατά γενική αποδοχή συνδεδεμένοι
με την αειφόρο ανάπτυξη: η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική ισότητα και συνοχή και η οικονομική
ευημερία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τους
τρεις αυτούς στόχους τον Ιούνιο 2006, εγκρίνοντας μία
νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕπ αποφάσισε
να βελτιώσει τις τεχνικές της για τον εντοπισμό, την
αξιολόγηση και την παρακολούθηση των σχεδίων που
χρηματοδοτεί, ώστε να εξασφαλίσει ότι η αειφορία θα
λαμβάνεται επαρκώς και συνεχώς υπόψη κατά την εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας κάθε χρηματοδότησης .
Η Τράπεζα θα εξακολουθήσει να ενισχύει τις ικανότητές
της στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και να ενημερώνει τους άμεσα ενδιαφερομένους για τις δραστηριότητές της, και το ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να
σημειωθεί ότι η ΕΤΕπ επανεξετάζει επί του παρόντος τη
διακήρυξή της σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, που
δημοσιεύεται στον διαδικτυακό της τόπο.

1

Οι δραστηριότητες που διεξάγει η ΕΤΕπ
βάσει εντολής στις εκτός ΕΕ χώρες, παρουσιάζονται αναλυτικά στα σχετικά
κεφάλαια αυτής της Έκθεσης δραστηριοτήτων.

Το Διοικητικό
Συμβούλιο της
ΕΤΕπ εγκρίνει κάθε
χρόνο το Εταιρικό
Επιχειρησιακό Σχέδιο
της Τράπεζας για την
επόμενη τριετία
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Ισόρροπη ανάπτυξη στο σύνολο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν ανέκαθεν η τράπεζα των περιφερειών, ήτοι των ενισχυόμενων περιοχών, που λαμβάνουν επίσης μη επιστρεπτέες ενισχύσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία.
Το 2006, περισσότερα από τα 2/3 των χορηγήσεων της ΕΤΕπ κατευθύνθηκαν στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης2. Από το 2004, η προσχώρηση των 12 νέων κρατών μελών
αύξησε σημαντικά τον αριθμό και το ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών που ζουν στις περιοχές
αυτές. Αυτές οι περιοχές αποτελούν επίσης το επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ υπέρ της συνοχής,
όπως προβλέπεται να εφαρμοστεί κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.
Το 2006, οι συνολικές χορηγήσεις της Τράπεζας στις περιφέρειες ανήλθαν σε 26,7 δισ. ευρώ στην ΕΕ
των 25, αντιπροσωπεύοντας το 67% των συνολικών χορηγήσεών της. Εάν στο ποσό αυτό συμπεριληφθούν 739 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν για επενδυτικά σχέδια στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία,
οι συνολικές χορηγήσεις στις περιφέρειες το 2006 ανέρχονται σε 27,5 δισ. ευρώ στην ΕΕ των 27.

Κοινοί στόχοι και τομείς
Το 2006, οι κύριοι τομείς χρηματοδοτικής δραστηριότητας της Τράπεζας στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές ήταν οι μεταφορές και τηλεπικοινωνίες (43%), η
ενέργεια (14%), και η ύδρευση, αποχέτευση και επεξεργασία αποβλήτων (18%).

Περιοχές με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου
όρου και περιοχές που αντιμετωπίζουν
διαρθρωτικές δυσχέρειες.

της ΕΤΕπ για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων, ενώ
στη Λεττονία και τη Λιθουανία θα τά διαθέσει μέσω
θυγατρικών τραπεζών. Στόχος της ΕΤΕπ είναι η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις. Στις
χώρες της Βαλτικής τα τραπεζικά δάνεια παραμένουν
Περιφερειακή ανάπτυξη στην ΕΕ  
Ατομικά δάνεια κατά το 2006: 20,2 δισ. ευρώ

Στον τομέα των μεταφορών, η ΕΤΕπ χορήγησε
320 εκατ. ευρώ για την κατασκευή τμημάτων του
αυτοκινητόδρομου M3/M35. Ο αυτοκινητόδρομος
αυτός αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου και
συνδέει την ουγγρική πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, με
τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, στο ανατολικό
τμήμα της χώρας. Η ολοκλήρωση του άξονα αυτού
έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη των ανατολικών περιοχών της Ουγγαρίας και την ένταξή τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η κυκλοφορία έχει
αυξηθεί αφότου η Ουγγαρία προσχώρησε στην ΕΕ, και
οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
Στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών,
η ΕΤΕπ χορήγησε 25 εκατ. ευρώ στην τράπεζα
Hansapank, στην Εσθονία, για τη χρηματοδότηση
επενδύσεων που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους (με μέχρι 3 000 απασχολουμένους) σε όλες τις χώρες της Βαλτικής. Στην Εσθονία,
η Hansapank θα χρησιμοποιήσει η ίδια τα κεφάλαια

2
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Περιφερειακή ανάπτυξη στην ΕΕ
Κατανομή των δανείων κατά τομέα (2006)

(σε εκατ. ευρώ)

Ποσό

Σύνολο %

Επικοινωνίες

8 760

44

Ενέργεια

2 857

14

Υγεία, παιδεία

2 436

12

Ύδρευση, αποχέτευση, απόβλητα

2 115

10

Αστική ανάπτυξη

1 446

7

Βιομηχανία

1 438

7

Άλλες υπηρεσίες

1 169

6

20 220

100

Σύνολο ατομικών δανείων
Γραμμές πιστώσεων3
3

6 500

Παλαιότερα καλούμενες «συνολικά δάνεια».

σημαντική πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων,
καθόσον συχνά δεν υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης
νέου μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακών
δανείων.
Στα Χάϊλαντς της Σκωτίας, η ΕΤΕπ χορήγησε 60 εκατ.
ευρώ για την κατασκευή και συντήρηση σχολείων.
Το έργο πραγματοποιείται από την Highland Council
Education Service, στο πλαίσιο σύμπραξης δημόσιουιδιωτικού τομέα, και αφορά δέκα σχολεία: τρία σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πέντε νέα σχολεία
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου
ενός στο οποίο η διδασκαλία γίνεται στην ιρλανδική
γλώσσα), ένα σχολείο συνδυασμένης πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ένα νέο σχολείο για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το
έργο θα επιτρέψει επίσης τη γενικότερη βελτίωση του
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος προσφέροντας διά βίου
μάθηση στην ευρύτερη κοινότητα. Με το χρόνο, θα
συμβάλει σημαντικά στην οικονομική πρόοδο και την
ανάπτυξη της περιοχής.
Πολλές από τις χρηματοδοτήσεις στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές προάγουν ταυτόχρονα και άλλους στόχους προτεραιότητας. Το 2006, το 59% των δανείων
που χορήγησε απευθείας η ΕΤΕπ για την υποστήριξη
του προγράμματος της Λισσαβώνας, κατευθύνθηκε σε
ενισχυόμενες περιοχές. Το ίδιο ίσχυσε για το 65% των
χρηματοδοτήσεων με στόχο τη βελτίωση του φυσικού

και αστικού περιβάλλοντος, και το 73% των δανείων
που χορηγήθηκαν για διευρωπαϊκά και άλλα μεγάλα
ευρωπαϊκά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών δικτύων.

Βουλγαρία και Ρουμανία
Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχώρησαν στην ΕΕ
την 1η Ιανουαρίου 2007. Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί επενδύσεις στις δύο αυτές χώρες από το 1990. Στο τέλος
του 2006, οι συνολικές χορηγήσεις της ανέρχονταν σε
1,3 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία και 4,9 δισ. ευρώ στη Ρουμανία. Καλύπτοντας όλους τους βασικούς τομείς της
οικονομίας των δύο χωρών, οι χρηματοδοτήσεις της
ΕΤΕπ αφορούσαν επενδύσεις που ήταν απαραίτητες
για τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
και, γενικότερα, για τη διευκόλυνση της μελλοντικής
ενσωμάτωσης των δύο χωρών στην Ένωση.
Η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αφότου είναι μέλη της
ΕΕ, έχουν πλήρη πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις
της ΕΤΕπ. Τα πλαίσια στήριξης που συνήψε η ΕΤΕπ
με τις δύο χώρες το 2006, παρέχουν μία ένδειξη για
το αναμενόμενο επίπεδο δραστηριοτήτων στα δύο
αυτά νέα κράτη μέλη. Αν και οι χρηματοδοτήσεις θα
χορηγούνται με βάση συγκεκριμένες προτάσεις επενδυτικών σχεδίων, στις συμφωνίες προβλέπεται ότι τα
δάνεια της ΕΤΕπ για τα επενδυτικά προγράμματα των
δύο χωρών κατά την περίοδο 2007-2013 θα είναι της
τάξης των 500-700 εκατ. ευρώ ετησίως στη Βουλγαρία
και 1 δισ. ευρώ στη Ρουμανία. Η συνεργασία μεταξύ
των χωρών αυτών και της ΕΤΕπ θα εστιαστεί σε συγχρηματοδοτήσεις με τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ,
ήτοι τα «τρία J» (JASPERS, JEREMIE και JESSICA), και
στην παροχή βοήθειας στο Δημόσιο και στους ιδιωτικούς εταίρους για τη δόμηση και υλοποίηση έργων
στο πλαίσιο συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Χρηματοδότηση διαρθρωτικών
προγραμμάτων
Από το 2001, η Τράπεζα έχει υπογράψει μία σειρά από
δάνεια-πλαίσια για την υποστήριξη επιχειρησιακών
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JASPERS:
τεχνική βοήθεια για την κατάρτιση
επενδυτικών σχεδίων
Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένωσε τις
δυνάμεις της με την ΕΤΕπ και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για
τη θέσπιση της πρωτοβουλίας JASPERS (Joint
Assistance in Supporting Projects for European
Regions – Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη
έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες), με σκοπό
τη βελτίωση της προετοιμασίας των σχεδίων που προτείνονται για χρηματοδότηση με μη επιστρεπτέες
ενισχύσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, και την παροχή αρωγής στα κράτη μέλη ώστε να χρησιμοποιούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τη δωρεάν βοήθεια που τους παρέχει η Ένωση. Την περίοδο
2007-2013 θα διατεθούν στις περιφέρειες μη επιστρεπτέες ενισχύσεις συνολικού ύψους 308 δισ. ευρώ.

Η ΕΤΕπ συναντάται με
εκπροσώπους
των περιφερειών στις
Βρυξέλλες

Η αρωγή του JASPERS παρέχεται δωρεάν στους δικαιούχους. Οι υπηρεσίες του είναι διαθέσιμες για την
κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων υψηλής ποιότητας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που εμπίπτουν στο
στόχο της σύγκλισης, αλλά προτεραιότητα δίδεται στα μεγάλα σχέδια και στα σχέδια που πραγματοποιούνται στα δώδεκα νεώτερα κράτη μέλη. Η βοήθεια για την προετοιμασία επενδυτικών σχεδίων παρέχεται για έργα υποδομής που έχουν σκοπό την αναβάθμιση των δικτύων μεταφορών, για περιβαλλοντικά
έργα, και για επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το JASPERS υποστηρίζει επίσης τη βελτίωση των συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών και των αστικών μεταφορών.
Η εφαρμογή της πρωτοβουλίας JASPERS έχει ανατεθεί σε μία ομάδα αποτελούμενη από περίπου
20 εμπειρογνώμονες και από βοηθητικό προσωπικό, που προέρχονται από την ΕΤΕπ και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Στην ομάδα προβλέπεται να προστεθούν, μέχρι το καλοκαίρι
του 2007, άλλοι 32 τεχνικοί σύμβουλοι και οικονομολόγοι, που θα προσληφθούν με οικονομική υποστήριξη από την Επιτροπή. Η ομάδα δραστηριοποιείται από τα κεντρικά γραφεία της ΕΤΕπ, στο Λουξεμβούργο, και από τρία περιφερειακά γραφεία (στη Βαρσοβία, τη Βιέννη και το Βουκουρέστι). Στο τέλος
του 2006, το JASPERS συμμετείχε ήδη σε περισσότερα από 100 επενδυτικά σχέδια και προγράμματα,
συνολικού επενδυτικού κόστους 25 δισ. ευρώ.

προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006, συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία, στα
κράτη μέλη. Μέσω των δανείων-πλαισίων χρηματοδοτούνται σχέδια πολλαπλών επενδύσεων, που
συνήθως πραγματοποιούνται από το Δημόσιο
και υπάγονται σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα,
συχνά στον τομέα των έργων υποδομής. Στόχος
αυτών των καλούμενων «διαρθρωτικών χρηματοδοτήσεων» είναι η στήριξη των προγραμμάτων των

διαρθρωτικών ταμείων. Οι χρηματοδοτήσεις διαρθρωτικών προγραμμάτων εφαρμόστηκαν αρχικά
στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Ισπανίας και
της Ιταλίας, αλλά σήμερα έχουν επεκταθεί στη Γερμανία, την Κύπρο, τη Λεττονία, την Ουγγαρία, την
Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τσεχική
Δημοκρατία. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί τέτοιες
χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους άνω των
3,5 δισ. ευρώ.
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Με τις πρωτοβουλίες JASPERS, JEREMIE και JESSICA, η
συνεργασία μεταξύ της Τράπεζας και των διαρθρωτικών ταμείων θα ενταθεί ακόμη περισσότερο.

ρότερη υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία και
το Ταμείο Συνοχής, ενώ ο στόχος της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης βασίζεται
κυρίως στη Στρατηγική της Λισσαβώνας.

Μεγαλύτερη εστίαση σε στόχους

Το 2007, λαμβάνοντας υπόψη το νέο πλαίσιο της
ΕΕ, η Τράπεζα θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό
στόχο της που αφορούσε την «οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ο οποίος αναφερόταν ως «περιφερειακή ανάπτυξη»), με τον στόχο «σύγκλιση». Έξω από τις
περιοχές της σύγκλισης, οι στόχοι της ΕΕ που προάγει
η ΕΤΕπ παραμένουν η στήριξη της καινοτομίας, η προστασία του περιβάλλοντος, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, η
αειφορία, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια του ενεργειακού τομέα, και η υποστήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.

Για την περίοδο προγραμματισμού των διαρθρωτικών
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής 2007-2013, έχουν
καθοριστεί τρεις στόχοι:
➾ Σύγκλιση: τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης για
την επίτευξη της σύγκλισης των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της ΕΕ.
➾ Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση:
έξω από τις περιοχές σύγκλισης, έγκαιρη αντιμετώπιση των επερχόμενων οικονομικών αλλαγών,
μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και
της παροχής στήριξης για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης.
➾ Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία: διασυνοριακή,
διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία για την
περαιτέρω προώθηση της ολοκλήρωσης της ΕΕ.
Στο πλαίσιο της ανανεωμένης αυτής πολιτικής για τη
συνοχή, ο στόχος της σύγκλισης λαμβάνει την ισχυ-

Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ υπέρ της σύγκλισης θα
καλύπτουν τις χαρακτηρισμένες ως «περιοχές σύγκλισης», καθώς και τις περιοχές που εξέρχονται ή εισέρχονται σταδιακά στο καθεστώς αυτό, ήτοι συνολικά
113 περιοχές στην ΕΕ των 27, με πληθυσμό 190 εκατομμυρίων. Ο στόχος της σύγκλισης, ο οποίος προβλέπεται να απορροφά το 40% των συνολικών ετήσιων
χορηγήσεων της ΕΤΕπ τα ερχόμενα χρόνια, θα παραμείνει πρωταρχικός στόχος της Τράπεζας.
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Στήριξη της καινοτομίας
Με τη θέσπιση του προγράμματος της Λισσαβώνας, το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στρατηγικό στόχο της την ανάπτυξη μίας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βασιζόμενης στη γνώση ευρωπαϊκής οικονομίας, ικανής για αειφόρο ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης
και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η Πρωτοβουλία «Καινοτομία 2010» θεσπίστηκε από τον Όμιλο
ΕΤΕπ το 2000, ως δανειοδοτική «θυρίδα» για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που προάγουν τους
στόχους της Λισσαβώνας.
Από τότε, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει 45,7 δισ. ευρώ στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής. Το 2006, τα δάνεια
για τη στήριξη της καινοτομίας ανήλθαν σε 10,4 δισ.
ευρώ στο εσωτερικό της ΕΕ, ήτοι παρέμειναν στο επίπεδο του 2005, γεγονός που σημαίνει ότι, πιθανότατα, θα σημειωθεί υπέρβαση του στόχου των 50 δισ.
ευρώ που είχε θέσει η ΕΤΕπ για τις σχετικές υπογραφές
δανείων κατά την τρέχουσα δεκαετία.
Από το 2000, το 70% περίπου των επενδύσεων που
χρηματοδοτεί η Τράπεζα είναι συγκεντρωμένο στις
λιγότερο ευνοημένες περιοχές της ΕΕ. Το 2006, οι χρηματοδοτήσεις για σχέδια καινοτομίας στις περιοχές
αυτές αντιπροσώπευαν 5,6 δισ. ευρώ ή το 59% του
συνόλου των δανειοδοτήσεων της Τράπεζας υπέρ
της καινοτομίας (2005: 8,8 δισ. ευρώ ή 84%). Η χρηματοδότηση της καινοτομίας στις ενισχυόμενες περιφέρειες επιτρέπει τη μεταφορά γνώσεων σε περιοχές
που υστερούν, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση της τάσης για συγκέντρωση των επενδύσεων
αυτού του είδους στις πλουσιότερες περιοχές. Κατά
τον τρόπο αυτόν, η ΕΤΕπ συνδυάζει το πρόγραμμα της
Λισσαβώνας με μία άλλη από τις στρατηγικές της προτεραιότητες, ήτοι την κοινωνική συνοχή και σύγκλιση.

Τρεις ευρείς τομείς δραστηριότητας
Συμβάλλοντας στο άνοιγμα του δρόμου για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του
ανθρώπινου κεφαλαίου στη μορφή της ευρωπαϊκής
οικονομίας που προβλέπει η Λισσαβώνα, η Πρωτοβουλία «Καινοτομία 2010» εστιάζεται σε τρεις τομείς
επενδύσεων:
➾ Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία – ιδιωτικές και
δημόσιες επενδύσεις σε έρευνα και σε δημιουργία

κέντρων αριστείας και κέντρων ακαδημαϊκής έρευνας, και εξ αυτών απορρέουσες επενδύσεις (προϊόντα και διαδικασίες) του ιδιωτικού τομέα.
➾ Εκπαίδευση και κατάρτιση: στήριξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης στην κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση,
ενσωμάτωση της έρευνας σε σχέδια τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, αναβάθμιση της σχετικής υποδομής
πληροφορικής και προώθηση της ψηφιακής μόρφωσης και της ηλεκτρονικής μάθησης.
➾ Διάδοση των τεχνολογιών και ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας –
ανάπτυξη δικτύων ευρείας ζώνης για τη σταθερή
και κινητή τηλεφωνία και τεχνολογιών πρόσβασης,
δημιουργία δικτύων σε διάφορους τομείς (υγεία,
μεταφορές), και ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θυγατρική της
ΕΤΕπ, συμβάλλει επίσης στην εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, επενδύοντας σε σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου που παρέχουν στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ίδια κεφάλαια. Το 2006, το
Ταμείο υπέγραψε συμφωνίες για επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους 688 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τις συνολικές ανειλημμένες δεσμεύσεις του σε
3,8 δισ. ευρώ (μέγεθος στο τέλος της οικονομικής χρήσης), τα οποία είναι επενδυμένα σε 244 επενδυτικά
σχήματα.

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
Η έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (ΕΑΚ) ήταν ο
σημαντικότερος τομέας δραστηριότητας τα τελευταία
χρόνια, απορροφώντας δάνεια ύψους 6,7 δισ. ευρώ το
2006, εκ των οποίων το ήμισυ αφορούσε επενδύσεις
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στη Γερμανία. Περίπου 1,9 δισ. ευρώ χορηγήθηκαν
στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας. Οι επενδύσεις στον χώρο αυτό ενδιαφέρουν πολύ την ΕΤΕπ,
διότι όχι μόνο συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής στην ΕΕ, αλλά επίσης προάγουν συχνά και
άλλους στόχους της κοινοτικής πολιτικής, όπως την
ενεργειακή αποδοτικότητα και τον περιορισμό των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί σχέδια έρευνας, ανάπτυξης και
καινοτομίας τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Στην Πολωνία, παραδείγματος χάρη, η
Τράπεζα χορήγησε 500 εκατ. ευρώ μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, για τη χρηματοδότηση μέρους
των δημοσιονομικών δαπανών του 2006 που αφορούσαν επενδύσεις σε επιστημονικές και τεχνολογικές υποδομές και εξοπλισμό, τακτικές δαπάνες για
μισθούς επιστημόνων απασχολούμενων από την
Ακαδημία Επιστημών της Πολωνίας και από κρατικά
ερευνητικά πανεπιστήμια, πιστοποιημένα δημόσια
πανεπιστήμια, πανεπιστημιακά τεχνολογικά ιδρύματα
και άλλους αντίστοιχους οργανισμούς, και υποτροφίες
έρευνας για επιστήμονες. Αντίθετα από το καθεστώς
που επικρατεί γενικά στην ΕΕ των 25, στην Πολωνία το
Δημόσιο παραμένει ο κύριος επενδυτής σε έρευνα και
ανάπτυξη (Ε&Α)· οι δαπάνες του ιδιωτικού τομέα για
Ε&Α έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια ως ποσοστό
των συνολικών δαπανών Ε&Α. Ξένες εταιρείες έχουν
εγκαταστήσει μονάδες παραγωγής στην Πολωνία,
αλλά τείνουν να διατηρούν τις δραστηριότητές τους
Ε&A στις μητρικές εταιρείες, στο εξωτερικό. Το δάνειο
της ΕΤΕπ έχει σκοπό να βοηθήσει τη χώρα να αναστρέψει την αρνητική τάση όσον αφορά τις δαπάνες
για E&A, αρχικά σταθεροποιώντας και ύστερα αυξάνοντας σταδιακά τις δημόσιες επενδύσεις σε E&A, σε μία
προσπάθεια προσέλκυσης των ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων μέσω της βελτίωσης της γενικής επιστημονικής υποδομής.
Στην Ισπανία, η Τράπεζα χρηματοδότησε την επέκταση του Parc Cientific de Barcelona (PCB), επιστημονικού πάρκου στον χώρο του πανεπιστημίου της
Βαρκελώνης. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία επιπρόσθετων εγκαταστάσεων, κατάλληλων για εταιρείες
του τομέα της βιοατρικής και για ιδρύματα ερευνών

στον τομέα των βιοεπιστημών. Το πάρκο φιλοξενεί
ερευνητικές ομάδες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα και προσφέρει μεγάλη ποικιλία τεχνολογικών
εγκαταστάσεων.
Τέλος, τα πανεπιστήμια του Μάιντζ, του Καϊζερσλάουτερν, του Τούμπιγκεν και του Φράιμπουργκ – όλα
κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια της Γερμανίας –
έλαβαν σχεδόν 900 εκατ. ευρώ για επενδύσεις, κυρίως
σε βασική έρευνα και σε σύγχρονες ερευνητικές εγκαταστάσεις.

Εκπαίδευση και κατάρτιση
Η ΕΤΕπ χορήγησε περισσότερα από 1,9 δισ. ευρώ για
επενδύσεις στον τομέα του ανθρώπινου κεφαλαίου,
οι οποίες κάλυπταν ευρύ φάσμα, από την κατασκευή
ή ανακαίνιση σχολικών και πανεπιστημιακών κτηρίων
ως προγράμματα κατάρτισης. Στο Πανεπιστήμιο της
Βενετίας, παραδείγματος χάρη, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε
τον εκσυγχρονισμό εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων με
ένα δάνειο ύψους 25 εκατ. ευρώ. Το Πανεπιστήμιο της
Βενετίας είναι φημισμένο για ορισμένους κλάδους των
ανθρωπιστικών επιστημών. Οι σχολές οικονομικών
επιστημών, ξένων γλωσσών, φιλολογίας και φιλοσοφίας που διαθέτει, θεωρούνται κορυφαίες στην Ιταλία.
Το έργο συμπεριλαμβάνει την ανακαίνιση ιστορικών
περιοχών και κτηρίων και, ως εκ τούτου, θα συμβάλει
επίσης στη διατήρηση της παγκόσμιας κληρονομιάς
της πόλης της Βενετίας.
Στα γερμανικά πανεπιστήμια, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε
βασική έρευνα. Στην ίδια χώρα, άνοιξε επίσης μία
γραμμή πιστώσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ στην KfW,
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Υπογραφές δανείων στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010» (2000-2006)
(σε εκατ. ευρώ)
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για τη χρηματοδότηση μικροπιστώσεων στο πλαίσιο
του προγράμματος του γερμανικού κράτους υπέρ της
επαγγελματικής κατάρτισης και της ανάπτυξης των
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ειδικευμένων εργατών, το οποίο εφαρμόζει η KfW. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή στους συμμετέχοντες γνώσεων
και δεξιοτήτων, ιδίως στους τομείς της διοίκησης,
της λογιστικής και του δικαίου, ώστε να αποκτήσουν
υψηλότερα επαγγελματικά προσόντα και να μπορέσουν είτε να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση
είτε να προαχθούν σε θέσεις με υψηλότερες αρμοδιότητες στον τομέα τους. Το πρόγραμμα αποτελεί
μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος της Γερμανίας,
το οποίο στηρίζει τους πολίτες που ακολουθούν εξωακαδημαϊκή δια βίου μάθηση. Συντελεί σημαντικά στην
παροχή υψηλά ειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε
ολόκληρη την αλυσίδα της παραγωγής και των υπηρεσιών, αυξάνοντας την ευελιξία της εργασίας και συμβάλλοντας στη σταδιακή συσσώρευση καινοτομίας.
Ο τομέας της υγείας, ο οποίος συχνά συνδέεται με την
εκπαίδευση και την κατάρτιση, είναι, προφανώς, επίσης σημαντικός για το ανθρώπινο κεφάλαιο. Για το λόγο
αυτό, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε τον εκσυγχρονισμό και την
ανακαίνιση νοσοκομείων, όπως π.χ. του νοσοκομείου του
Arras στο Pas-de-Calais, και νοσοκομείων στη Μασσαλία
και τη Νίκαια (Γαλλία), του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρόττερνταμ (Κάτω Χώρες), και των νοσοκομείων Royal London και Barts (Ηνωμένο Βασίλειο).

Δίκτυα τεχνολογιών πληροφορικής και  
επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Η ΕΤΕπ στήριξε επενδύσεις σε δίκτυα ΤΠΕ με δάνεια
συνολικού ύψους άνω του 1,3 δισ. ευρώ. Τα δίκτυα αυτά
είναι απαραίτητα για τη διάδοση των καινοτομιών και
την ανταλλαγή δεδομένων. Στον χώρο αυτό, η ανάπτυξη
δικτύων πρόσβασης ευρείας ζώνης έχει μεγάλη σημασία. Η Τράπεζα χορήγησε 160 εκατ. ευρώ στην Telecom
Italia, για επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα στη Γαλλία.
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της
εταιρείας για πραγματοποίηση ανταγωνιστικών επενδύσεων σε επιλεγμένες νέες αγορές στη Γερμανία, τις Κάτω
Χώρες και τη Γαλλία.

Στην Πράγα, η Τράπεζα χρηματοδότησε ένα νέο
κέντρο πληροφορικής της Deutsche Post, το οποίο
συγκεντρώνει τις υπηρεσίες αποστολής δεμάτων,
επειγόντων και απλού ταχυδρομείου, καθώς και τις
εφοδιαστικές υπηρεσίες. Το νέο κέντρο δημιουργεί
μία ενιαία πλατφόρμα τεχνολογιών πληροφορικής για
την Deutsche Post World Net. Οι υπηρεσίες της εταιρείας αυτής βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει μία αποδοτική
τεχνολογία διεκπεραίωσης, και η αύξηση της αποδοτικότητας επιτυγχάνεται χάρη στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής.
Οι χρηματοδοτική δραστηριότητα της Τράπεζας στον
χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών καλύπτει επίσης τις επενδύσεις στον οπτικοακουστικό τομέα. Η στήριξη που παρέχει η ΕΤΕπ στον
τομέα αυτό έχει σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του σε διεθνές επίπεδο. Συνήθως, τα δάνεια
στον οπτικοακουστικό τομέα έχουν τη μορφή χρηματοδοτήσεων με καταμερισμό κινδύνων, οι οποίες
διακανονίζονται με εξειδικευμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Το 2006, η ΕΤΕπ χορήγησε 75 εκατ.
ευρώ στη BBC Worldwide για επενδύσεις σε νέο οπτικοακουστικό περιεχόμενο της BBC κατά την περίοδο
2006-2008. Οι νέες παραγωγές θα περιλαμβάνουν
κυρίως ντοκιμαντέρ, προγράμματα φυσικής ιστορίας,
και ψυχαγωγικά προγράμματα.

Δανειακά προϊόντα που περιλαμβάνουν
καταμερισμό των κινδύνων
Ο τομέας της καινοτομίας έχει την ιδιαιτερότητα ότι
συχνά λειτουργεί στην αιχμή των νέων τεχνολογιών,
όπου ανοίγει νέα μονοπάτια. Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις στον τομέα αυτό συχνά δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν με κλασσικά δάνεια, αλλά απαιτούν
χρηματοπιστωτικά προϊόντα που επιτρέπουν καταμερισμό των κινδύνων.
Η ΕΤΕπ, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα αυτή,
έχει δημιουργήσει ένα Μηχανισμό Δομημένων Χρηματοδοτήσεων (ΜΔΧ), ο οποίος της επιτρέπει να χρηματοδοτεί επενδύσεις προτεραιότητας και επενδυτές
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Ποσοτικά αποτελέσματα
(σε δισ. ευρώ)

2006

2005

2000-2006

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

6,7

6,2

23

Εκπαίδευση/Κατάρτιση

1,9

2,3

11,1

Δίκτυα πληροφορικής και επικοινωνίας

1,3

1,9

9,9

10,4

10,7

44,84

Σύνολο Πρωτοβουλίας «Καινοτομία 2010» στην ΕΕ
4

Συμπεριλαμβάνονται 300 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν για το εργαστήρια του CERN στην Ελβετία.

με πιστοληπτική διαβάθμιση κάτω του επενδυτικού
βαθμού διαθέτοντας μέρος των πλεονασμάτων της
για την κάλυψη των αυξημένων πιστωτικών κινδύνων
που ενέχουν οι χρηματοδοτήσεις αυτές. Ο ΜΔΧ δεν
προορίζεται αποκλειστικά για τον τομέα της καινοτομίας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται και σε άλλους
τομείς. Το 2006, το Συμβούλιο των Διοικητών ενέκρινε
αύξηση της σχετικής πρόβλεψης από 750 εκατ. ευρώ
σε 1,25 δισ. ευρώ, και καθόρισε επίσης ένα ανώτατο
συνολικό όριο 3,75 δισ. ευρώ για τα κονδύλια που θα
διατεθούν μελλοντικά από το κεφάλαιο της Τράπεζας
στον ΜΔΧ.
Μέρος των πόρων του ΜΔΧ θα διατεθεί για ένα νέο
μηχανισμό καταμερισμού των κινδύνων, ο οποίος
ενισχύεται με τη συμμετοχή της Επιτροπής: τον
Μηχανισμό Χρηματοδοτήσεων με Καταμερισμό των
Κινδύνων (ΜΧΚΚ). Η Επιτροπή συνεισφέρει στην πρόβλεψη κατά των πιστωτικών κινδύνων ένα μέρος των
πόρων που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος- πλαισίου για την έρευνα. Από το 2007 και
εξής, ο ΜΧΚΚ θα συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των δημόσιων
οργανισμών σε δανειακές χρηματοδοτήσεις, προσφέροντας επιπρόσθετα χρηματοδοτικά προϊόντα,
όπως π.χ. δάνεια υπό αίρεση ή εξαρτημένα, ενδιάμεσες (mezzanine) χρηματοδοτήσεις, παράγωγα προϊόντα, έμμεσα προϊόντα και προϊόντα μετοχικού τύπου.
Οι χρηματοδοτήσεις με καταμερισμό των κινδύνων
απαιτούν σημαντικούς πόρους σε όρους ανθρώπινου
δυναμικού, αλλά παράγουν προστιθέμενη αξία και
αποτελούν ιδανικό μέσο για την προαγωγή του προγράμματος της Λισσαβώνας.
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Περιβαλλοντική αειφορία
Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ υπέρ της περιβαλλοντικής αειφορίας καλύπτουν όλο το φάσμα
των περιβαλλοντικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών αλλαγών, της προστασίας της φύσης και των άγριων ζώων, της υγείας, των φυσικών πόρων, και της διαχείρισης
των αποβλήτων, καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές.

Το 2006, τα δάνεια που χορήγησε απευθείας η ΕΤΕπ
για περιβαλλοντικές επενδύσεις ανήλθαν συνολικά
σε 10,9 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 24% του
συνόλου των δανείων. Η Τράπεζα όμως χρηματοδοτεί
περιβαλλοντικές επενδύσεις και μέσω γραμμών πιστώσεων. Η Dexia Crediop, στην Ιταλία, έλαβε μία γραμμή
πιστώσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ, που προορίζεται
αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση μικρών περιβαλλοντικών επενδύσεων, ενώ στη Γερμανία η Helaba
(Landesbank Hessen-Thüringen) και η BayernLB

Περιβαλλοντικές επενδύσεις κατά κατηγορίες
Ατομικά δάνεια κατά το 2006
(εκατ. ευρώ)

Σύνολο
Κλιματικές αλλαγές

2 334,5

Αστικό περιβάλλον

4 058,1

Φύση, βιοποικιλότητα και φυσικοί πόροι

473,8

Φυσικοί πόροι και διαχείριση αποβλήτων

624,4

Σύνολο ατομικών δανείων

Περιβαλλοντικές επενδύσεις κατά κατηγορίες
Ατομικά δάνεια 2002-2006: 52,9 δισ. ευρώ
(σε εκατ. ευρώ)

15 000

2 158,7

Περιβάλλον και υγεία

9 650,0

έλαβαν γραμμές πιστώσεων ύψους 151 εκατ. ευρώ
και 300 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, για τη χρηματοδότηση
μικρών επενδύσεων στους τομείς της καινοτομίας, του
περιβάλλοντος και της υγείας.

Καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών
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Το 2006, οι ενδείξεις όσον αφορά το ρυθμό και τη
σοβαρότητα των κλιματικών αλλαγών αυξήθηκαν
και το θέμα αυτό παρέμεινε στο επίκεντρο του προβληματισμού σχετικά με το περιβάλλον. Με οδηγό
το Πρωτόκολλο του Κιότο – το οποίο θέτει ως στόχο
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
έναντι των επιπέδων του 1990 κατά 8% ως το 20082012 –, η Τράπεζα κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια
χορηγώντας δάνεια ύψους 2,3 εκατ. ευρώ για επενδύσεις που προάγουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Κλιματικές αλλαγές
Περιβάλλον και υγεία
Αστικό περιβάλλον
Φύση, βιοποικιλότητα και φυσικοί πόροι
Φυσικοί πόροι και διαχείριση αποβλήτων

Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, η ΕΤΕπ χορήγησε
ένα δάνειο ύψους 70 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον σταθμό παραγωγής ενέργειας
Andasol, που είναι ο πρώτος μεγάλος, εμπορικός,
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ηλιοθερμικός σταθμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο
σταθμός βρίσκεται σε μία πλατειά κοιλάδα στα βόρεια
της Σιέρρα Νεβάδα, περίπου 60 χλμ. από την Γρενάδα,
τοποθεσία ιδανική λόγω υψηλής ηλιοφάνειας. Ο σταθμός αυτός θα θέσει σε δοκιμή ένα νέο σύστημα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας με υψηλή θερμοκρασία,
που αναμένεται να παρατείνει την ημερήσια παραγωγή ηλεκτρισμού σε περισσότερες από 12 ώρες το
χειμώνα και σε 20 ώρες το καλοκαίρι. Οι ηλιακές γεννήτριες θα αντικαταστήσουν μονάδες που χρησιμοποιούν ορυκτό καύσιμο, συμβάλλοντας έτσι στην

καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ο σταθμός
αναμένεται να λειτουργήσει ως υπόδειγμα, συμβάλλοντας στην εξάπλωση της χρήσης μίας τεχνολογίας
νέας γενιάς για τη συγκέντρωση της ηλιακής ενέργειας. Το δάνειο της ΕΤΕπ βραβεύθηκε από το περιοδικό Euromoney ως η καλύτερη χρηματοδότηση
μεγάλου έργου στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας το 2006.
Εν τω μεταξύ, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) εξακολούθησε να αναπτύσσεται. Στο

Το περιβαλλοντικό «αποτύπωμα» της ΕΤΕπ
Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον, αλλά το ίδιο ισχύει και την
Τράπεζα αυτή καθαυτή, τα γραφεία της και το προσωπικό της. Πρόκειται για το εταιρικό περιβαλλοντικό «αποτύπωμα» της ΕΤΕπ ως οργανισμού.
Η Τράπεζα προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κτηρίων της και τη διαχείριση των γραφείων της. Οι κύριοι τομείς στους οποίους
καταβάλλονται σχετικές προσπάθειες είναι η βελτίωση
της ενεργειακής αποδοτικότητας, η συλλογή και ανακύκλωση των απορριμμάτων και η σταδιακή εισαγωγή
οικολογικών κριτηρίων στις αναθέσεις συμβάσεων, στο
πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Το νέο κτήριο της ΕΤΕπ, το οποίο κατασκευάζεται δίπλα
στα κεντρικά γραφεία της στο Λουξεμβούργο, προσέφερε την ευκαιρία να ληφθεί εξαρχής μέριμνα για το
περιβάλλον. Ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του κτηρίου, και παράλληλα η δημιουργία συνθηκών που θα συμβάλλουν στην ευημερία των εργαζομένων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του νέου κτηρίου ελήφθησαν υπόψη ήδη από τη
φάση του αρχικού σχεδιασμού του έργου. Ένα από τα προβλήματα ήταν η ορθολογική χρήση της ενέργειας. Οι τεχνολογίες που επελέγησαν θα συμβάλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας κατά
περισσότερο από 50% σε σύγκριση με τα συνήθη κτήρια γραφείων.
Το νέο κτήριο της ΕΤΕπ, το οποίο προβλέπεται να περατωθεί στις αρχές του 2008, είναι η πρώτη κατασκευή στην ηπειρωτική Ευρώπη που έχει πιστοποιηθεί με βάση τη μέθοδο εκτίμησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του Ιδρύματος Οικοδομικών Ερευνών (Building Research Establishment), το οποίο βαθμολόγησε ως «εξαίρετο» το σχεδιασμό του κτηρίου.
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πλαίσιο του ΣΕΔΕ, περίπου 12 000 βιομηχανικές μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται σε ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν δικαιώματα εκπο-

μπής ώστε να τηρήσουν τις σχετικές εκ του νόμου υποχρεώσεις τους. Η ΕΤΕπ συμβάλλει επίσης ενεργά στην
ανάπτυξη της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής: δημιούργησε και συνδιαχειρίζεται δύο ταμεία δικαιωμάτων

Το αστικό περιβάλλον και η πρωτοβουλία JESSICA
Η προστασία του αστικού περιβάλλοντος έχει καταστεί ένας από τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι ιθύνοντες, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η ύπαρξη θυλάκων ένδειας και κοινωνικού αποκλεισμού έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και τις οικονομικές επιδόσεις των αστικών περιοχών.
Η χρηματοδοτική στρατηγική της ΕΤΕπ, αντικατοπτρίζοντας την πολιτική της ΕΕ, προάγει την αστική
συγκέντρωση, ώστε να αναχαιτιστεί η εξάπλωση των πόλεων και να περισταλεί η ζήτηση για οικιστική εκμετάλλευση της σπάνιας γης στις γύρω περιοχές. Με τη συγκράτηση της αστικής εξάπλωσης επιτυγχάνεται επίσης εξοικονόμηση ενέργειας, διότι περιορίζεται η ζήτηση για μετακινήσεις
με αυτοκίνητο και διευκολύνεται η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς. Η ΕΤΕπ ενδιαφέρεται
επίσης για την πλούσια πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά των παλαιών πόλεων, η οποία
αποτελεί πολύτιμο πόρο για την αναζωογόνηση των αστικών περιοχών. Το 2006, η ΕΤΕπ χορήγησε
4,1 δισ. ευρώ για έργα αστικής ανάπλασης και αστικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Czestochowa, στα βόρεια της Σιλεσίας, στην Πολωνία, είναι μία πόλη μέτριου μεγέθους, με περίπου 250 000 κατοίκους. Είναι όμως επίσης η πόλη που φιλοξενεί το μοναστήρι του 14ου αιώνα
Jasna Góra, έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος της χριστιανοσύνης, ο οποίος
προσελκύει περισσότερα από 4 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
υφίσταται η υποδομή της πόλης μία δυσανάλογη ζήτηση. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι
επισκέπτες είναι πολύ σημαντικοί για την τοπική οικονομία, η ΕΤΕπ χορήγησε το 2006 ένα δάνειο
ύψους 29 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της αστικής υποδομής και των δημοτικών υπηρεσιών.
Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις διαθέτουν
σχέδια αστικής ανάπτυξης, στα οποία
διάφορες περιοχές, που εμφανίζουν
σημεία φυσικής παρακμής και γενικότερης κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης, καθορίζονται ως χρήζουσες
ιδιαίτερης προσοχής. Το 2006, η ΕΤΕπ
συμμετέσχε σε ένα εθνικό πρόγραμμα
αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης στη Γαλλία, χορηγώντας 500 εκατ.
ευρώ, για την υποστήριξη επενδύσεων
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε
200 ευαίσθητες περιοχές στο σύνολο της
χώρας.
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Οι επενδύσεις σε βιώσιμα συστήματα αστικών μεταφορών συνδέονται στενά με τα προγράμματα
αστικής ανάπλασης και έχουν θετικές επιπτώσεις στο αστικό περιβάλλον, διότι ενθαρρύνουν τη χρήση
άλλων μέσων μεταφοράς αντί του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Στη Ρουμανία, η ΕΤΕπ χορήγησε 63 εκατ.
ευρώ για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του μετρό του Βουκουρεστίου. Το δάνειο αυτό συμπληρώνει προηγούμενα δάνεια, ύψους 215 εκατ. ευρώ, που είχαν χορηγηθεί για τον ίδιο σκοπό. Στη Βαλένθια, στην Ισπανία, η Τράπεζα χρηματοδότησε την αντικατάσταση ενός απαρχαιωμένου προαστιακού
σιδηροδρόμου, που λειτουργούσε με παλιά ντιζελοκίνητα τρένα, από μία επέκταση του μετρό, που
ακολουθεί την ίδια διαδρομή αλλά με αυξημένη χωρητικότητα και συχνότητα.
Το 2006 θεσπίστηκε το πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City
Areas – Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές), μία νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υποστηρίζεται από την ΕΤΕπ και αφορά την προώθηση της
αστικής ανάπλασης στις περιοχές που θα λάβουν ενισχύσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά τη δημοσιονομική περίοδο
2007-2013. Στην πρωτοβουλία συμμετέχει επίσης η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης,
και ενδέχεται να συμμετάσχουν και άλλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, καθώς και εμπορικές τράπεζες και ο ιδιωτικός τομέας.
Σκοπός του JESSICA είναι να δώσει επιπρόσθετη ώθηση στην ανάπλαση αστικών περιοχών, μέσω της
χρήσης νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χρήση ενδιάμεσων πληρωμών από τα διαρθρωτικά ταμεία, για επενδύσεις σε ταμεία αστικής ανάπτυξης μέσω ανακυκλούμενων
χρηματοπιστωτικών μηχανισμών – κυρίως ιδίων κεφαλαίων, εγγυήσεων και δανείων μειωμένης εξασφάλισης. Τα ανακτώμενα κεφάλαια μπορούν να επανεπενδύονται σε αστικά έργα, μεταξύ άλλων και
υπό μορφή επιχορηγήσεων. Το κοινό χαρακτηριστικό των ταμείων αστικής ανάπτυξης είναι η εμπορική
προσέγγιση – δεδομένου ότι αναμένεται από αυτά να ανακτήσουν τουλάχιστον τα κεφάλαια που έχουν
επενδύσει – και το γεγονός ότι πρέπει να επενδύουν σε έργα που αποφέρουν έσοδα και εντάσσονται σε
σαφώς καθορισμένα, ολοκληρωμένα προγράμματα αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη
έχουν τη διακριτική ευχέρεια να ορίσουν την ΕΤΕπ διαχειριστή των κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, η
συγχρηματοδότηση με δάνεια της ΕΤΕπ θα καθίστατο ευκολότερη και η τεχνογνωσία και εμπειρία που
διαθέτει η ΕΤΕπ στα έργα αστικής ανάπλασης θα ήταν άμεσα διαθέσιμη.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το JESSICA είναι τα εξής:
➾ κινητοποίηση επιπρόσθετων δανειακών κεφαλαίων για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και
άλλα έργα αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες·
➾ αξιοποίηση της χρηματοοικονομικής και διοικητικής τεχνογνωσίας εξειδικευμένων οργανισμών,
όπως η ΕΤΕπ και η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης·
➾ παροχή ισχυρότερων κινήτρων στους δικαιούχους για επιτυχή υλοποίηση των έργων, χάρη στο
συνδυασμό μη επιστρεπτέων ενισχύσεων με δάνεια και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα·
➾ διασφάλιση μακροχρόνιας βιωσιμότητας, χάρη στον ανανεούμενο χαρακτήρα των εισφορών του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε ταμεία
ειδικευμένα σε έργα αστικής ανάπτυξης.
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εκπομπής – το ένα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και το δεύτερο με την
Παγκόσμια Τράπεζα –, που αμφότερα τέθηκαν σε λειτουργία στα τέλη του 2006.
Το Πολυμερές Ταμείο Δικαιωμάτων Εκπομπής Άνθρακα
(Multilateral Carbon Credit Fund - MCCF), που δημιούργησαν από κοινού η ΕΤΑΑ και η ΕΤΕπ, και στο οποίο έξι
κράτη μέλη και έξι ενεργειακές εταιρείες έχουν διαθέσει 165 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά
την παραγωγή πιστωτικών μορίων εκπομπής σε όλες τις
χώρες από την κεντρική Ευρώπη ως την κεντρική Ασία.
Η περιοχή αυτή διαθέτει τεράστιες δυνατότητες για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, με ικανοποιητική σχέση κόστους-απόδοσης, μέσω επενδύσεων
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τις οποίες τόσο
η ΕΤΕπ όσο και η ΕΤΑΑ είναι πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν. Υποπροϊόν αυτών των επενδύσεων είναι εμπορεύσιμα πιστωτικά μόρια εκπομπής. Συμμετέχοντας στο
MCCF, οι χώρες (οι οποίες απαιτείται να είναι μέτοχοι της
ΕΤΑΑ ή της ΕΤΕπ) και οι εταιρείες μπορούν να αγοράζουν
πιστωτικά μόρια παραγόμενα από επενδύσεις τις οποίες
χρηματοδοτεί η μία ή η άλλη από τις δύο τράπεζες στην
περιοχή. Με το ίδιο πνεύμα, η Παγκόσμια Τράπεζα και η
ΕΤΕπ δημιούργησαν το Ταμείο Άνθρακα για την Ευρώπη
(Carbon Fund for Europe - CFE), το οποίο θα παρέχει στα
κράτη μέλη της ΕΕ και στις εταιρείες τη δυνατότητα να
αποκτούν πιστωτικά μόρια εκπομπής και να πωλούν
πιστωτικά μόρια από επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί
και χρηματοδοτηθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα ή την
ΕΤΕπ. Το CFE τέθηκε σε λειτουργία με μία πρώτη προικοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ.
Ένα από τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής της ΕΤΕπ,
της ΕΤΑΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στον τομέα
των δικαιωμάτων εκπομπών, είναι η άμεση πρόσβαση
στα χαρτοφυλάκιά τους με τα έργα που χρηματοδοτούν, από τα οποία πολλά έχουν δυνατότητες να παραγάγουν πιστωτικά μόρια. Και οι τρεις οργανισμοί έχουν
με τις χώρες φιλοξενίας και τους υπεύθυνους για τα
έργα φορείς τους καλά εδραιωμένες σχέσεις, οι οποίες
στηρίζονται σε χρόνια προσπαθειών για την υποστήριξη των σχετικών έργων. Για την προαγωγή των
πρωτοβουλιών αυτών, η ΕΤΕπ μπορεί να προσφέρει
τεχνική βοήθεια χρηματοδοτούμενη από ένα μηχανι-

σμό που δημιουργήθηκε ειδικά προς τον σκοπό αυτό:
τον Μηχανισμό Τεχνικής Βοήθειας στον τομέα των Κλιματικών Αλλαγών (ΜΤΒΚΑ), ο οποίος παρέχει μη επιστρεπτέες ενισχύσεις για την προώθηση επενδυτικών
σχεδίων που παράγουν πιστωτικά μόρια εκπομπής. Ο
μηχανισμός αυτός τέθηκε πλήρως σε λειτουργία το
2006.

Ύδρευση και αποχέτευση
Η διαχείριση των υδατικών πόρων κατέχει κεντρική
θέση στις περιβαλλοντικές, περιφερειακές και αναπτυξιακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην
ΕΕ, κατά την τελευταία δεκαετία, ο κύριος κινητήριος μοχλός των επενδύσεων στον τομέα αυτόν ήταν
η επιβολή αυστηρότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών, κυρίως με τις οδηγίες της ΕΕ για τη συλλογή
και επεξεργασία αστικών λυμάτων, την ποιότητα του
πόσιμου νερού και τα ύδατα κολύμβησης. Στο μέλλον,
ο κύριος κινητήριος μοχλός θα είναι η οδηγία-πλαίσιο
για τα ύδατα, η οποία προάγει την αειφόρο διαχείριση
των πόρων μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών. Στόχος
είναι να επιτευχθεί καλή οικολογική κατάσταση όλων
των υδατικών συστημάτων στην ΕΕ ως το 2015.
Τα περισσότερα από τα χρηματοδοτούμενα έργα
αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενων δικτύων συλλογής και επεξεργασίας, που
εντάσσονται σε μεγάλα εθνικά, περιφερειακά ή δημοτικά προγράμματα επενδύσεων. Παραδείγματος χάρη,
η Águas de Portugal έλαβε το 2006 χρηματοδότηση
ύψους 420 εκατ. ευρώ για έργα χονδρικής παροχής
νερού και συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων πραγματοποιούμενα από περιφερειακές εταιρείες υδάτων
στο σύνολο της Πορτογαλίας. Από τα έργα αυτά θα
ωφεληθούν περίπου πέντε εκατομμύρια κάτοικοι σε
ολόκληρη τη χώρα, δηλαδή το ήμισυ σχεδόν του πορτογαλικού πληθυσμού. Ο κύριος στόχος είναι η μείωση
των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των υδατικών πόρων – π.χ. των
υπόγειων υδάτων, των ποταμών και των παράκτιων
υδάτων – στις περιφέρειες, με παράλληλη μείωση του
κόστους παροχής πόσιμου νερού και ενίσχυση των
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δυνατοτήτων χρησιμοποίησης των επιφανειακών υδάτων για σκοπούς αναψυχής.

κών των συμμετεχόντων οργανισμών, ενώ παράλληλα
προσφέρει ένα συνεκτικό και ορατό μηχανισμό για το
διάλογο με τους επενδυτές σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Μόνον υγιή από περιβαλλοντική άποψη
επενδυτικά σχέδια
Εκτίμηση κοινωνικών επιπτώσεων
Η ΕΤΕπ, ως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την
ευθύνη να διασφαλίζει ότι όλα τα σχέδια που χρηματοδοτεί στην Ευρώπη συνάδουν με τις περιβαλλοντικές πολιτικές, αρχές και προδιαγραφές της ΕΕ. Στα
κράτη μέλη και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, η
ΕΤΕπ ελέγχει τη συμμόρφωση των σχεδίων προς την
κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, και
ιδίως τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη βιομηχανική
ρύπανση, τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, τη
ρύπανση της ατμόσφαιρας και του εδάφους, την υγεία
και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, και την προστασία της φύσης.
Εκτός Ευρώπης, η Τράπεζα προσπαθεί επίσης να
εφαρμόζει τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές,
λαμβάνοντας όσο χρειάζεται υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Σε μερικές περιπτώσεις, η πλήρης εφαρμογή
των προδιαγραφών της ΕΕ αποδεικνύεται υπερβολικά
δυσχερής, για οικονομικούς ή διοικητικούς λόγους,
αλλά παραμένει ως στόχος προς επίτευξη σε μεταγενέστερο στάδιο.
H ΕΤΕπ διακήρυξε δημόσια την πολιτική της αυτή το
2006, αναλαμβάνοντας μία πρωτοβουλία με την ονομασία «Ευρωπαϊκές Αρχές για το Περιβάλλον» (ΕΑΠ).
Υιοθετώντας την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τα
περιβαλλοντικά ζητήματα, οι ΕΑΠ αποτελούν δημόσια διακήρυξη των ισχυρών διαπιστευτηρίων της
ΕΤΕπ στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Τις ΕΑΠ υπέγραψαν άλλοι τέσσερεις χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί: η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου
της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η Σκανδιναβική Τράπεζα
Ανάπτυξης (NIB) και η Nordic Environment Finance
Corporation. Η πρωτοβουλία ΕΑΠ, η οποία υποστηρίζεται ένθερμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτρέπει
μεγαλύτερη εναρμόνιση των περιβαλλοντικών πολιτι-

Ανέκαθεν, η ΕΤΕπ χρησιμοποιούσε τον όρο «περιβάλλον» με ευρεία έννοια, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτόν
ορισμένες κοινωνικές πτυχές. Καθώς η εκτίμηση των
κοινωνικών επιπτώσεων αναδύεται ως βασικός τομέας
ενδιαφέροντος, ιδίως για τις χρηματοδοτήσεις εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το 2006 δόθηκε συστηματικά προσοχή στα θέματα αυτά.
Για την κοινωνική αξιολόγηση των σχεδίων που χρηματοδοτεί στις αναπτυσσόμενες χώρες, η Τράπεζα
ακολουθεί τις χρηστές πρακτικές που εφαρμόζουν οι
διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί στον τομέα αυτό.
Η προσέγγιση της Τράπεζας βασίζεται στον εντοπισμό
των δυνητικών αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων
και στη λήψη μέτρων περιορισμού και αντιστάθμισής
τους. Κατά πάγια πρακτική, η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων συμπεριλαμβάνει την εξέταση όλων των
σημαντικών επιπτώσεών τους στην κατανομή των εισοδημάτων, καθώς και της πιθανής συμβολής τους στην
καταπολέμηση της φτώχειας. Περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση των προτύπων εργασίας, της υγείας και της
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, και την εξέταση θεμάτων όπως η μετεγκατάσταση πληθυσμών και οι επιπτώσεις στον αυτόχθονες πληθυσμούς και στην πολιτιστική
κληρονομιά. Τέλος, εξετάζονται θέματα διακυβέρνησης,
όπως η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και η
διαβούλευση μαζί τους. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει να
αποκτηθεί πλήρης εικόνα των κοινωνικών ευκαιριών
που μπορούν να προσφέρουν τα έργα που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ, στις τοπικές κοινότητες και στην ευρύτερες
κοινωνίες στις οποίες εντάσσονται.
Από το 2006, η δράση της ΕΤΕπ για την προαγωγή της
περιβαλλοντικής αειφορίας περιγράφεται αναλυτικά
στην ετήσια Έκθεση για την Εταιρική Ευθύνη της Τράπεζας, η οποία μπορεί να ληφθεί από τους ενδιαφερομένους με απλή αίτηση.
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ΔΕΔ:
δίκτυα μεταφορών για την Ευρώπη
Τα δίκτυα ενέργειας και μεταφορών αναφέρονται συχνά ως οι αρτηρίες της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας, και η εύρυθμη λειτουργία τους είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και ευρωστία
της Ευρώπης. Η ενέργεια και οι μεταφορές έχουν σχέση αλληλεξάρτησης, δεδομένου ότι οι μεταφορές χρειάζονται ενέργεια και ο ενεργειακός εφοδιασμός στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στους άξονες
μεταφορών5.

5

Σ το κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τα
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των
μεταφορών. Τα ΔΕΔ του ενεργειακού
τομέα εξετάζονται στο κεφάλαιο με τίτλο
«Αειφόρος, ανταγωνιστική και ασφαλής
ενέργεια». Από το 2006, ο τομέας αυτός
αποτελεί αυτοτελή στόχο της δραστηριότητας της ΕΤΕπ.

Η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) είναι
στοιχείο καίριας σημασίας για την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής. Η ΕΤΕπ είναι ο κυριότερος
οργανισμός παροχής μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων για έργα υποδομής στην ΕΕ, και η χρηματοδότηση διευρωπαϊκών δικτύων υποδομής μεταφορών
είναι από τις βασικές δραστηριότητες της Τράπεζας.

Διευρωπαϊκά δίκτυα
ΔΕΔ 2002-2006: 36 δισ. ευρώ

Χρηματοδότηση ΔΕΔ το 2006
Το 2006, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για ΔΕΔ μεταφορών στην ΕΕ των 25 ανήλθαν σε 7,3 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων 3,2 δισ. ευρώ (43%) χορηγήθηκαν για
οδικά έργα, 2,8 δισ. ευρώ (38%) για τις σιδηροδρομικές
μεταφορές (που αποτελούν τομέα προτεραιότητας για
την ΕΕ και την ΕΤΕπ στο χώρο των μεταφορών), και τα
υπόλοιπα για λιμένες και αερολιμένες.

(σε εκατ. ευρώ)
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Τα ΔΕΔ ανακηρύχθηκαν στόχος προτεραιότητας της
ΕΕ το 1993, και έκτοτε η Τράπεζα έχει χορηγήσει για τα
δίκτυα αυτά δάνεια συνολικού ύψους 77 δισ. ευρώ. Τα
ΔΕΔ, μαζί με την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Δράσης
για την Ανάπτυξη, που θεσπίστηκε το 2003. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία έχει ως στόχο
την ενίσχυση των δυνατοτήτων μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Ευρώπης, καθορίστηκαν στον τομέα των
μεταφορών 30 έργα προτεραιότητας, από τα οποία η
ΕΤΕπ ήδη χρηματοδοτεί τα 21. Η Τράπεζα έχει επίσης
δεσμευτεί να χορηγήσει 75 εκατ. ευρώ για ΔΕΔ κατά
την περίοδο 2004-2013.

2003

2004

2005

2006

Η Ισπανία και η Πορτογαλία είχαν κεντρική θέση στη
χρηματοδοτική δραστηριότητα της Τράπεζας στον
τομέα των ΔΕΔ. Το 2006, οι χρηματοδοτήσεις ΔΕΔ
στις χώρες αυτές ανήλθαν σε 3,171 δισ. ευρώ, από τα
οποία 2,9 δισ. ευρώ χορηγήθηκαν στην Ισπανία και
1,1 δισ. ευρώ αφορούσε ΔΕΔ προτεραιότητας. Η ΕΤΕπ
χρηματοδότησε την κατασκευή των σιδηροδρομικών
γραμμών υψηλής ταχύτητας Μαδρίτη-ΒαρκελώνηΦιγκουέρας και Κόρδοβα-Μάλαγα στην Ισπανία, και
της γραμμής Linha do Norte στην Πορτογαλία. Στην
Χώρα των Βάσκων, η Τράπεζα χρηματοδότησε την αναβάθμιση της υποδομής οδών ταχείας κυκλοφορίας.
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Χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ
για διευρωπαϊκά δίκτυα και
διαδρόμους

Χάραξη των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) προτεραιότητας
Τμήματα των ΔΕΔ αυτών για τα οποία έχουν
αναληφθεί χρηματοδοτικές δεσμεύσεις
Άλλα χρηματοδοτηθέντα έργα υποδομής και δίκτυα
κοινοτικού ενδιαφέροντος

1993-2006

Οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες στην κεντρική και
ανατολική Ευρώπη
Τμήματα των αξόνων αυτών που έχουν χρηματοδοτηθεί
Οδός/Σιδηρόδρομος
Ηλεκτρική ενέργεια
Αέριο½
Αερολιμένας
Πολυπεριφερειακό έργο
Κέντρο συνδυασμένων μεταφορών
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Oslo
Stockholm

Σύστημα ηλεκτρονικών
διοδίων πολλαπλών
λωρίδων

Tallinn

Moskva

Riga
Edinburgh
København

Belfast

Vilnius
Minsk

Dublin
Cork

Berlin
Amsterdam

London

Warszawa

Bruxelles

Kiyev
Praha

Luxembourg
Paris
Strasbourg

München

Wien

Ljubljana
Lyon
Milano

Bratislava

Kishinev

Budapest

Odessa

Zagreb
Sarajevo

Bucuresti
Belgrade
Sofia

Porto
Skopje

Madeira (PT)

Madrid
Lisboa

Barcelona

Roma

Tiranë

Istanbul
Thessaloniki

AÇORES (PT)

ISLAS CANARIAS (ES)

Athinai

Όμιλος ΕΤΕπ

30

Έκθεση δραστηριοτήτων 2006

ΔΕΔ: δίκτυα μεταφορών για την Ευρώπη

περιφερειακή ανάπτυξη. Ένα από τα εξέχοντα χαρακτηριστικά της χρηματοδοτικής αυτής συναλλαγής, που
υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ, είναι το γεγονός ότι το δάνειο, ύψους
150 εκατ. ευρώ, έχει διάρκεια 50 ετών.
Το 2006, η Τράπεζα συνέβαλε επίσης, με δάνεια συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ, στη χρηματοδότηση αερολιμένων, κέντρων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας
και θαλάσσιων λιμένων, που ανήκουν σε διευρωπαϊκά
δίκτυα, στην Αυστρία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη
Γερμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Στην Πολωνία, η ΕΤΕπ χορήγησε 300 εκατ. ευρώ για
την κατασκευή ή αναβάθμιση τμημάτων τριών αυτοκινητόδρομων στο δυτικό τμήμα της χώρας, με σκοπό τη
βελτίωση των συνδέσεων με τα υπόλοιπα κράτη μέλη
της ΕΕ. Συγκεκριμένα, χρηματοδότησε ένα τμήμα του
αυτοκινητόδρομου Α1, που συνδέει την αστική περιοχή της Κατόβιτσε με τα τσεχικά σύνορα, ένα τμήμα
του αυτοκινητόδρομου Α4, που συνδέει την Κατόβιτσε
με τα γερμανικά σύνορα, και ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α6, κοντά στο Szczecin, που αποτελεί επίσης
άξονα σύνδεσης με τα γερμανικά σύνορα και, πέραν
αυτών, με το Βερολίνο.

Επιπλέον, η ΕΤΕπ χορήγησε 738 εκατ. ευρώ για έργα
σε σημαντικούς άξονες μεταφορών σε γειτονικές
χώρες. Ένα δάνειο ύψους 210 εκατ. ευρώ χορηγήθηκε
για την κατασκευή του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Rijeka-Ζάγκρεμπ, στην Κροατία, κατά
μήκος του πανευρωπαϊκού διαδρόμου που συνδέει
τα ουγγρικά με τα σλοβενικά σύνορα μέσω της Κροατίας. Στη Νορβηγία, 112 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν
για την κατασκευή ενός τμήματος τεσσάρων λωρίδων
κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Ε-18, ο οποίος
αποτελεί συνέχεια του σκανδιναβικού τριγώνου, ΔΕΔ
προτεραιότητας που συνδέει τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Δανία μεταξύ τους και με την
υπόλοιπη ΕΕ.

Χρηματοδότηση και εμπειρογνωμοσύνη

6

Η έκθεση, με τίτλο “Evaluation of
Cross-border TEN projects” («Αξιολόγηση διασυνοριακών έργων ΔΕΔ»),
περιέχεται στον διαδικτυακό τόπο της
ΕΤΕπ (www.eib.org).

Στη Γαλλία, η ΕΤΕπ συμμετέχει στη χρηματοδότηση
μίας σειράς επενδύσεων σε σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας: TGV Atlantique, TGV Nord Europe, TGV
Méditerranée και TGV Est. Το 2006, η Τράπεζα χρηματοδότησε την πρώτη φάση κατασκευής του ανατολικού κλάδου της LGV Rhin-Rhône, νέας γραμμής τρένων
υψηλής ταχύτητας, μεταξύ Ντιζόν και γερμανικών συνόρων. Η νέα αυτή γραμμή καλύπτει ένα κενό σε ένα
σιδηροδρομικό ΔΕΔ προτεραιότητας, που έχει σκοπό
τη βελτίωση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στον
άξονα Λυόν/Γενεύη-Ντούισμπουργκ-Αμβέρσα/Ρόττερνταμ. Η πρώτη φάση του έργου αφορά ένα τμήμα που
διασχίζει και καθιστά ευκολότερα προσβάσιμη μία περιοχή που ενισχύεται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ως εκ
τούτου, η χρηματοδότηση αυτή συμβάλλει επίσης στην

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα μίας ex-post αξιολόγησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ για ΔΕΔ6, η οποία
εκπονήθηκε από το ανεξάρτητο Τμήμα Αξιολόγησης
των Χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας και δημοσιεύτηκε
το 2006, το κύριο ισχυρό σημείο της ΕΤΕπ έγκειται στην
ικανότητά της να παρέχει τους απαιτούμενους – συχνά
πολύ σημαντικού ύψους – χρηματοδοτικούς πόρους,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του δανειολήπτη και
με ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους. Ωστόσο, επιπρόσθετα, υπάρχει σημαντική μη χρηματοδοτική συνεισφορά. Η ΕΤΕπ διαθέτει εμπειρία και εξειδικευμένη
τεχνογνωσία, και η συμμετοχή της από πρώιμο στάδιο
στη συγκρότηση των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να
συμβάλει ώστε να συμφωνηθεί εντός των επιθυμητών
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ΔΕΔ: δίκτυα μεταφορών για την Ευρώπη

προθεσμιών η οργανωτική, τεχνική και χρηματοδοτική
δομή του έργου.
Η ΕΤΕπ συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων στα ΔΕΔ, και στηρίζει τις συμπράξεις
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν οι πρώτες ΣΔΙΤ αναπτύχθηκαν στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Η ΕΤΕπ είναι από τους κυριότερους
χρηματοδότες ΣΔΙΤ, με χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων
ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 100
ΣΔΙΤ. Κατόπιν αιτήματος των αυστριακών αρχών, η ΕΤΕπ
συμμετέσχε το 2006 στο πρώτο έργο κατασκευής αυτοκινητόδρομου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο ΣΔΙΤ
στην Αυστρία, και το οποίο ανήκει επίσης στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Η Τράπεζα χορήγησε 350 εκατ. ευρώ για
τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του νότιου τμήματος του Βόρειου Αυτοκινητόδρομου Α5, στα βορειοανατολικά της Βιέννης, καθώς και τμημάτων της βόρειας
περιφερειακής οδού και της εξωτερικής περιφερειακής
οδού της Βιέννης. Το έργο αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση του ΔΕΔ προτεραιότητας Γκντανσκ-ΚατόβιτσεΖιλίνα/Μπρνο-Βιέννη. Το έργο έχει ανατεθεί με σύμβαση

παραχώρησης, με βάση πληρωμές διαθεσιμότητας και
σκιώδη διόδια, για 33 έτη. Η συμμετοχή της ΕΤΕπ σε
αυτό το πιλοτικό έργο ΣΔΙΤ επέτρεψε σημαντική βελτίωση των όρων για το δανειολήπτη, πράγμα που συνεπάγεται επίσης μείωση του κόστους για τον δημόσιο
τομέα.
Για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου που ενέχουν ορισμένα ΔΕΔ μεταφορών, η ΕΤΕπ διαθέτει ένα
Μηχανισμό Δομημένων Χρηματοδοτήσεων, ο οποίος
της επιτρέπει να χορηγεί δάνεια και για έργα με πιστοληπτική κατάταξη κάτω του επενδυτικού βαθμού. Από
το 2007 θα τεθεί επίσης σε εφαρμογή ένας μηχανισμός
εγγυήσεων για τα ΔΕΔ μεταφορών, χρηματοδοτούμενος από το αποθεματικό του Μηχανισμού Δομημένων
Χρηματοδοτήσεων και από τον προϋπολογισμό της ΕΕ,
ο οποίος θα αφορά πιστώσεις stand-by για την κάλυψη
του κινδύνου ελλιπών εσόδων από την κυκλοφορία
κατά την περίοδο εκκίνησης. Επιπλέον, η τεχνική βοήθεια που παρέχεται μέσω του JASPERS7 αναμένεται να
έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και υλοποίηση
των ΔΕΔ μεταφορών.

7

Βλ. κεφάλαιο με τίτλο «Ισόρροπη ανάπτυξη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης».
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Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Η ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) συνεισφέρουν από κοινού την τεχνογνωσία και
την εμπειρία τους για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο συνδυασμός των χρηματοδοτικών τους μέσων εγγυάται την ικανότητα του Ομίλου ΕΤΕπ να χρηματοδοτεί το ευρύτερο δυνατό φάσμα επενδύσεων ΜΜΕ. Το 2006, οι νέες γραμμές πιστώσεων που άνοιξε
η ΕΤΕπ σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, μαζί με τις επενδύσεις του ΕΤΑΕ σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και τις εγγυήσεις του υπέρ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανήλθαν
συνολικά σε 8,6 δισ. ευρώ, και 209 000 ΜΜΕ υποστηρίχθηκαν είτε από την ΕΤΕπ είτε από το ΕΤΑΕ.

Γραμμές πιστώσεων: ο μηχανισμός της ΕΤΕπ για
την ενίσχυση των ΜΜΕ
Η μέθοδος που εφαρμόζει η ΕΤΕπ για να υποστηρίξει τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνίσταται στη χορήγηση χρηματοδοτήσεων με ελκυστικούς όρους σε ενδιάμεσες τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους τις χρησιμοποιούν για
τη χρηματοδότηση επενδύσεων ΜΜΕ. Αυτές οι γραμμές
πιστώσεων είναι χρηματοδοτικό εργαλείο καίριας σημασίας για την ΕΤΕπ, τους ενδιάμεσους οργανισμούς και τις
χρηματοδοτούμενες ΜΜΕ. Ο συνδυασμός της χρηματοδοτικής ικανότητας της ΕΤΕπ με την ενδελεχή γνώση της
τοπικής αγοράς που διαθέτουν οι ενδιάμεσες τράπεζες
και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιτρέπει τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε
χρηματοδοτήσεις. Χωρίς αυτές τις γραμμές πιστώσεων
προς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, η ΕΤΕπ
θα χρηματοδοτούσε μόνο μεγάλου μεγέθους επενδυτικά
σχέδια. Το ύψος των πιστώσεων που λαμβάνουν οι ΜΜΕ
κυμαίνεται σημαντικά, αλλά το μέγιστο επιτρεπόμενο
όριο χρηματοδότησης μέσω του μηχανισμού αυτού είναι
12,5 εκατ. ευρώ για κάθε επένδυση.
Tο 2006, η ΕΤΕπ υπέγραψε 107 νέες γραμμές πιστώσεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 118 ενδιάμεσους οργανισμούς. Συνολικά, εκτιμάται ότι 30 000 ΜΜΕ στηρίχθηκαν
με χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ το 2006, και η Τράπεζα
άνοιξε 75 γραμμές πιστώσεων, συνολικού ύψους 6 δισ.
ευρώ, για την ενίσχυση ΜΜΕ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως και τα δάνεια που χορηγεί απευθείας η ίδια η ΕΤΕπ,
οι χρηματοδοτήσεις της μέσω γραμμών πιστώσεων μπορούν να ασκήσουν μόχλευση, προσελκύοντας άλλους
χρηματοδότες. Το 2006, μία γραμμή πιστώσεων ύψους

σχεδόν 100 εκατ. ευρώ, που ανοίχθηκε στη Société
Régionale d’Investissement de Bruxelles (περιφερειακή εταιρεία επενδύσεων των Βρυξελλών), δομήθηκε
ειδικά κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό.
Τα κεφάλαια της ΕΤΕπ θα διατεθούν για τη συγχρηματοδότηση επενδύσεων ΜΜΕ στους τομείς της βιομηχανίας
και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων
σχετικών με την ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την παιδεία και την υγεία. Η επιλογή των επενδύσεων των ΜΜΕ θα γίνεται με βάση τις προτάσεις που
διοχετεύονται στη Société Régionale d’Investissement
de Bruxelles από έναν όμιλο καταξιωμένων εμπορικών
τραπεζών, οι οποίες θα συγχρηματοδοτούν τις επενδύσεις από ιδίους πόρους τους, σε ένα πλαίσιο καταμερισμού των κινδύνων.
Στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδοτήσεις συμβάλλει επίσης η διεύρυνση του φάσματος των
ενδιάμεσων φορέων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός
των ενδιάμεσων οργανισμών που χρησιμοποιούν κεφάλαια της ΕΤΕπ σε μία αγορά, τόσο εντονότερος είναι ο
ανταγωνισμός για την προσέλκυση της πελατείας ΜΜΕ,
και τόσο ευνοϊκότεροι οι όροι και οι προϋποθέσεις που
προτείνονται στις ΜΜΕ. Στην Τσεχική Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, προστέθηκε ως νέος ενδιάμεσος οργανισμός η Komerčni Banka. Η Komerčni Banka είναι μία
από τις σημαντικότερες τσεχικές εμπορικές τράπεζες και
γνωρίζει σε βάθος την εγχώρια αγορά, ιδίως χάρη στο
εκτεταμένο δίκτυο υποκαταστημάτων της. Η τράπεζα
αυτή έλαβε από την ΕΤΕπ μία γραμμή πιστώσεων ύψους
37,5 εκατ. ευρώ το 2006, καθιστάμενη ο δέκατος ενδιάμεσος οργανισμός της ΕΤΕπ στην Τσεχική Δημοκρατία.
Οι γραμμές πιστώσεων της ΕΤΕπ μπορούν επίσης να προορίζονται για συγκεκριμένα, σαφώς καθορισμένα τμήματα του τομέα των ΜΜΕ. Στη Γερμανία, παραδείγματος
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Jeremie
Το 2006 θεσπίστηκε το πρόγραμμα JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises –
Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως και μεσαίες επιχειρήσεις), μία νέα πρωτοβουλία για τη
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η οποία διευρύνει το φάσμα των χρηματοπιστωτικών
προϊόντων του Ομίλου ΕΤΕπ.
Το JEREMIE είναι κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ομίλου ΕΤΕπ, η οποία παρέχει στα κράτη μέλη της ΕΕ την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν μέρος των κονδυλίων των διαρθρωτικών
ταμείων που τους αναλογούν κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2007-2013, για να δημιουργήσουν ένα
ανανεούμενο κεφάλαιο, τιθέμενο υπό τη διαχείριση ενός ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού φορέα, με
σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτήσεων εκκίνησης και των μικροπιστώσεων) στις περιοχές περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω ενός πακέτου χρηματοπιστωτικών προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους. Στο ΕΤΑΕ
έχει συσταθεί μία ομάδα ειδικά για το JEREMIE. Σε συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών, τα στελέχη
αυτά αξιολογούν επί του παρόντος, για την περίοδο ως το τέλος του 2007, την προστιθέμενη αξία που
μπορεί να προσφέρει το JEREMIE σε κάθε χωριστή περίπτωση. Το 2006 υπογράφηκαν σχετικά μνημόνια
ή επιστολές συνεργασίας με τη Σλοβακική Δημοκρατία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, και
ανάλογες διαπραγματεύσεις με αρκετές άλλες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
Η πρωτοβουλία JEREMIE αποτελεί καινοτομία στον τομέα της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, διότι θα ασκήσει σημαντική μόχλευση στους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων και θα επιτρέπει την ανανέωση των
κεφαλαίων μέσω ενός κεντρικού ταμείου («Ταμείο Συμμετοχών»). Δημιουργεί έτσι νέες δυνατότητες και
αποτελεί ένα βήμα απομάκρυνσης από τη μέθοδο χρηματοδότησης αποκλειστικά με μη επιστρεπτέες
ενισχύσεις, που εφαρμοζόταν ως τώρα από τα διαρθρωτικά ταμεία.

χάρη, ανοίχθηκε το 2006 στην Deutsche Bank η πρώτη
πλήρως εξειδικευμένη γραμμή πιστώσεων, η οποία προορίζεται για επενδύσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας σε
έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (ΕΑΚ). Κεφάλαια της
ΕΤΕπ ύψους 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για επενδυτικά σχέδια ΕΑΚ (κόστος των επενδύσεων 25 εκατ. ευρώ
κατ’ανώτατο όριο, εκ του οποίου το 50% θα καλύπτεται
από τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ), πραγματοποιούμενα
από σχετικά μεγάλες ΜΜΕ και από άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ημιδημόσιους φορείς, όπως π.χ. ερευνητικές
κοινοπραξίες.

συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων της Raiffeisen
Leasing Polska, μίας από τις σημαντικότερες πολωνικές
εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων και μέλους του
διεθνούς ομίλου Raiffeisen International Group. Η δομή
αυτή επιτρέπει στην ΕΤΕπ να συμβάλει στη χρηματοδότηση ΜΜΕ με άλλον τρόπο, εκτός των γραμμών πιστώσεων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει
επίσης στη συναλλαγή αυτή, ως εγγυητής.

Η εν λόγω γραμμή πιστώσεων προς την Deutsche Bank
στοχεύει στο άνω άκρο των επενδύσεων ΜΜΕ, σε όρους
όγκου. Άλλες γραμμές πιστώσεων στοχεύουν στο κάτω
άκρο, ήτοι στις επενδύσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με λιγότερους από 10 απασχολουμένους.
Στην Πολωνία, παραδείγματος χάρη, η ΕΤΕπ χορήγησε 50
εκατ. ευρώ στη Raiffeisen Leasing Polska για τη χρηματοδότηση επενδύσεων ύψους μεταξύ 10 000 και 250 000
ευρώ. Τα κεφάλαια θα διατεθούν σε επενδύσεις στους
τομείς της βιομηχανίας (κυρίως αγορά μεταφορικού εξοπλισμού), των υπηρεσιών και του τουρισμού. Η χρηματοδοτική αυτή συναλλαγή έχει καινοτόμο δομή: συνίσταται
στην αγορά τίτλων εξασφαλισμένων με απαιτήσεις από

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) είναι ο
μόνος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι
ειδικευμένος στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Η ΕΤΕπ είναι μετοχος πλειοψηφίας του
ΕΤΑΕ, κατέχοντας το 61,2% του μετοχικού κεφαλαίου
του, με λοιπούς μετόχους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(η οποία κατέχει το 30%) και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 16 χώρες (τα οποία κατέχουν το υπόλοιπο
8,8%). Οι δραστηριότητες του ΕΤΑΕ εστιάζονται στα
επιχειρηματικά κεφάλαια, τις εγγυήσεις και τα συναφή
προϊόντα. Το 2006, το ΕΤΑΕ στήριξε 183 000 ΜΜΕ, των
οποίων σχεδόν το ένα τρίτο ήταν μικροεπιχειρήσεις με
λιγότερους από 10 απασχολουμένους.
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Το ΕΤΑΕ λειτουργεί
ως «fund of funds»
επενδύον τας σε
(σε εκατ. ευρώ)
σ χ ή μ α τα π α ρ ο 3 000
χής επιχειρηματικών κεφαλαίων, και
2 500
κυρίως σε σχήματα
που ειδικεύονται
2 000
σ τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων
επιχειρήσεων υψη1 500
λής τεχνολογίας
στα πρώτα στάδια
1 000
ανάπτυξής τους.
Το Ταμείο παρέ500
χει επίσης σε χρηματοπιστωτικούς
0
οργανισμούς εγγυ2003
2004
2005
2006
ήσεις για πιστώσεις
Επιχειρηματικά κεφάλαια (υπογραφείσες πράξεις)
ΜΜΕ και μικροΕγγυήσεις
πιστώσεις. Όπως
η Ε ΤΕ π, ομοίως
το ΕΤΑΕ παρέχει την υποστήριξή του στις ΜΜΕ μέσω
ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων· οι αντισυμβαλλόμενοι του Ταμείου είναι σχήματα παροχής
επιχειρηματικών κεφαλαίων και τράπεζες. Το ΕΤΑΕ χρησιμοποιεί τους ιδίους πόρους του – οι οποίοι στο τέλος
του 2006 ανέρχονταν σε 694 εκατ. ευρώ – καθώς και
πόρους των οποίων η διαχείριση του ανατίθεται από
τους μετόχους του ή από τρίτους.
Αναλήψεις υποχρεώσεων του ΕΤΑΕ
2002-2006

2002

8

 ι δραστηριότητες του ΕΤΑΕ λογιστικοΟ
ποιούνται χωριστά και δεν ενσωματώνονται στα χρηματοδοτικά μεγέθη της
ΕΤΕπ.

Το 2006, το ΕΤΑΕ υπέγραψε δεσμεύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους 688 εκατ. ευρώ8. Στο τέλος του
έτους, οι συνολικές του δεσμεύσεις σε επιχειρηματικά
κεφάλαια ανέρχονταν σε 3,8 δισ. ευρώ. Με επενδύσεις σε 244 σχήματα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων, το ΕΤΑΕ έχει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτόν
στην Ευρώπη. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στην κλίμακα
και το φάσμα των επενδύσεών του, αλλά επίσης στον
καταλυτικό του ρόλο. Αποκτώντας συμμετοχές μειοψηφίας και αποθέτοντας με τον τρόπο αυτό τη «σφραγίδα
ποιότητάς» του στα επενδυτικά σχήματα που στηρίζει,
το Ταμείο προσελκύει τη συμμετοχή ευρέος φάσματος
επενδυτών, ιδίως από τον ιδιωτικό τομέα. Το 2006, το
ΕΤΑΕ εξακολούθησε να διευρύνει την επενδυτική του
στρατηγική, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του, πέρα
από τα σχήματα που παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, σε σχήματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε μεσαίο ή
και σε προχωρημένο στάδιο, καθώς και σε φορείς μεταφοράς τεχνολογίας, με σκοπό να διευκολύνει την εμπορική εκμετάλλευση της έρευνας. Επιπλέον, το 2006, το

ΕΤΑΕ επένδυσε για πρώτη φορά σε μία εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών με αμιγώς οικολογικό χαρακτήρα (eco-fund), την Environmental
Technologies Fund, με χρήση κεφαλαίων προερχόμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι πράξεις εγγυοδοσίας του ΕΤΑΕ ανήλθαν το 2006 σε
2 δισ. ευρώ και το συνολικό ύψος του χαρτοφυλακίου
εγγυήσεών του ανερχόταν σε 11,1 δισ. ευρώ στο τέλος
του έτους, περιλαμβάνοντας 188 συναλλαγές. Στο πλαίσιο της εγγυοδοτικής του δραστηριότητας υπέρ των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), το ΕΤΑΕ προσφέρει
δύο βασικά είδη προϊόντων: ασφάλιση πιστώσεων και
πιστωτικές ενισχύσεις (για τιτλοποιήσεις).
Οι δραστηριότητες του ΕΤΑΕ στον τομέα της ασφάλισης
πιστώσεων περιλαμβάνουν εγγυήσεις ή αντεγγυήσεις,
για την κάλυψη του χαρτοφυλακίου πιστώσεων ΜΜΕ
ή μικροπιστώσεων ή χρηματοδοτικών μισθώσεων του
εκάστοτε αντισυμβαλλομένου. Το Ταμείο αναλαμβάνει
μέχρι το 50% του πιστωτικού κινδύνου κάθε επιμέρους
δανείου ή χρηματοδοτικής μίσθωσης του χαρτοφυλακίου. Το αποτέλεσμα είναι η ανακούφιση του κεφαλαίου
του αντισυμβαλλομένου, η οποία δημιουργεί περιθώρια για τη χορήγηση περισσότερων δανείων σε ΜΜΕ.
Στους αντισυμβαλλομένους περιλαμβάνονται τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εγγυοδοτικοί
οργανισμοί και φορείς επενδύσεων γενικού χαρακτήρα.
Μέρος της δραστηριότητας αυτής του ΕΤΑΕ διεξάγεται
βάσει εντολής, με κεφάλαια που παρέχει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, και ένα άλλο μέρος, από τους ιδίους πόρους
του Ταμείου.
Το ΕΤΑΕ στηρίζει επίσης τιτλοποιήσεις δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων ΜΜΕ, που συγκεντρώνονται
από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε πακέτα με
σκοπό να πωληθούν στην κεφαλαιαγορά. Το 2006 το
Ταμείο διενέργησε 20 νέες πράξεις πιστωτικής ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν η πρώτη τιτλοποίηση με συμμετοχή περισσότερων της μίας χωρών
και μεταβιβαζουσών τραπεζών (τραπεζών που συγκεντρώνουν τα στοιχεία ενεργητικού ΜΜΕ). Στην τιτλοποίηση αυτή συμμετείχαν οι KfW και Raiffeisenbank
στην Τσεχική Δημοκρατία, και η Raiffeisenbank Polska
στην Πολωνία. Μέρος των στοιχείων ενεργητικού αγοράστηκε από την ΕΤΕπ (βλ. ανωτέρω, σχετικά με τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ της δραστηριότητας της
Raiffeisen Leasing Polska στον τομέα των ΜΜΕ και των
μικροπιστώσεων). Το ΕΤΑΕ προσφέρει προστιθέμενη
αξία χρησιμοποιώντας την άριστη πιστοληπτική του ικανότητα (ΑΑΑ) για να ασκεί μόχλευση στις πράξεις εγγυοδοσίας και τιτλοποίησης υπέρ των ΜΜΕ.
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Αειφόρος, ανταγωνιστική και
ασφαλής ενέργεια
H ΕΤΕπ, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει αποκτήσει το θέμα του ενεργειακού εφοδιασμού
της Ευρώπης, αποφάσισε το 2006 να στηρίξει με όλο της το βάρος τις σχετικές πολιτικές.  Προς τον  
σκοπό αυτό, συνένωσε τις διάφορες πτυχές της δραστηριότητάς της στον ενεργειακό τομέα και
ενέταξε τη δραστηριότητα αυτή μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων της. Στο εξής, η αειφορία,
η ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια του ενεργειακού τομέα είναι ένας από τους έξι κύριους
στόχους της δραστηριότητας της ΕΤΕπ στο εσωτερικό της ΕΕ.

Είναι η πρώτη φορά, μετά τις ενεργειακές κρίσεις
της δεκαετίας του ‘70, που τα ενεργειακά θέματα
επανέρχονται με τόση δριμύτητα στο προσκήνιο
στην Ευρώπη. Τα τρία κύρια μελήματα, για την ΕΕ
και την ΕΤΕπ, είναι η αειφορία, η ανταγωνιστικότητα, και η ασφάλεια του εφοδιασμού. Η αειφορία
έχει σχέση με τη χρήση πεπερασμένων, μη ανανεώσιμων πόρων και με τις σωρευτικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον, ιδίως λόγω των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ανταγωνιστικότητα είναι καίριας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του βασικού ρόλου της
ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
Τέλος, η ασφάλεια έχει σχέση με την αυξημένη
εξάρτηση της Ευρώπης από τον εξωτερικό εφοδιασμό, η οποία επιβαρύνεται από την παρουσία
πολυάριθμων παραγόντων κινδύνου σε διεθνές
επίπεδο.
Πέντε υποτομείς έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ στον ενεργειακό τομέα: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση,
ενεργειακή έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,
ασφάλεια και διαφοροποίηση του εσωτερικού
εφοδιασμού (που συμπεριλαμβάνει τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας), και ασφάλεια του εξωτερικού εφοδιασμού και οικονομική ανάπτυξη. Από
το 2007 και εξής, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ
στον ενεργειακό τομέα, εντός και εκτός ΕΕ, θα
ανέρχονται σε περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως. Από
το ποσό αυτό, περίπου 600-800 εκατ. ευρώ θα
διατίθενται για επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ το ήμισυ των χρηματοδοτήσεων που θα χορηγεί η Τράπεζα για νέα
έργα ηλεκτροπαραγωγής, θα συνδέεται με τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Το 2006, οι χρηματοδοτήσεις επενδύσεων στον τομέα
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανήλθαν σε 524
εκατ. ευρώ (στόχος για το 2007: τουλάχιστον 600-800
εκατ. ευρώ), αντιπροσωπεύοντας το 31% των χρηματοδοτήσεων που χορήγησε η ΕΤΕπ για έργα ηλεκτροπαραγωγής. Κατά την πενταετία 2002-2006, τα δάνεια
στον τομέα αυτόν ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 35%, κατά μέσον όρο, των χρηματοδοτήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Στην Ισπανία, το 2006, η ΕΤΕπ χορήγησε 450 εκατ.
ευρώ στην Iberdrola, εταιρεία που ηγείται παγκοσμίως
της αγοράς αιολικής ενέργειας. Το δάνειο αυτό, το
οποίο είναι το μεγαλύτερο που έχει χορηγήσει ποτέ η
ΕΤΕπ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
διατέθηκε για την ανάπτυξη 31 αιολικών μονάδων και
δύο μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.
Ακολουθώντας τις επενδυτικές τάσεις, το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων για ανανεώσιμες
μορφές ενέργειας τα τελευταία χρόνια αφορούσε την
αιολική ενέργεια. Ωστόσο, στόχος της ΕΤΕπ είναι να
ενισχύσει το βαθμό διασποράς του χαρτοφυλακίου
της στον τομέα αυτό, ευνοώντας ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας που δεν έχουν ακόμη επαρκώς αξιοποιηθεί
– όπως η ηλιακή ενέργεια και, κυρίως, τα βιοκαύσιμα –,
και νέες τεχνολογίες που εμφανίζουν θετικές μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές. Τον δρόμο προς
αυτή την κατεύθυνση ανοίγει ένα δάνειο, ύψους 70
εκατ. ευρώ, που χορήγησε η Τράπεζα στην Andasol2,
στην Ισπανία, για τον πρώτο μεγάλης κλίμακας εμπορικό ηλιοθερμικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Ενεργειακή απόδοση
Η ΕΤΕπ επιθυμεί να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην
ενεργειακή απόδοση σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες (βιομηχανία, μεταφορές, κατοικία, υπηρεσίες
κ.λπ.). Το 2006, η Τράπεζα χορήγησε 4,1 δισ. ευρώ για
επενδύσεις με σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής
απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνδυασμένη
παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και τα δίκτυα τηλεθέρμανσης, συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων της Τράπεζας. Η
αύξηση των επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας
είναι εφικτή και ευκταία, ιδίως στα κράτη μέλη που
προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και στα νέα κράτη
μέλη, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στις γειτονικές χώρες.
Στην Ιταλία, η Τράπεζα χορήγησε 120 εκατ. ευρώ
στην IRIDE (Εταιρεία Ηλεκτρισμού και Αερίου) για τον
εκσυγχρονισμό του δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής
και την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος τηλεμέτρησης στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
του Τορίνο. Σκοπός της επένδυσης είναι η αύξηση
της ενεργειακής απόδοσης, η ορθολογική χρήση της
ενέργειας και η κάλυψη της εγχώριας ζήτησης με ικανοποιητική σχέση κόστους-απόδοσης και με τρόπο
φιλικό προς το περιβάλλον. Η παλαιά τεχνολογία των
θερμοηλεκτρικών μονάδων καύσης πετρελαίου θα
αντικατασταθεί από «καθαρότερη» και ενεργειακά
αποδοτικότερη τεχνολογία καύσης αερίου σε συνδυασμένο κύκλο, για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
και θερμότητας για τηλεθέρμανση. Η εγκατάσταση
ψηφιακών μετρητών διευκολύνει τη διαχείριση της
ζήτησης και επιτρέπει αποτελεσματικότερη διαχείριση
του φορτίου συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση
και στην ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας.

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στον
ενεργειακό τομέα
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Β λ. κεφάλαιο «Υποστήριξη της καινοτομίας».

Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (ΕΑΚ) στον ενεργειακό τομέα
αποτελούν σημαντικό μέρος της στήριξης που

παρέχει η Τράπεζα στην καινοτομία 10. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα δάνεια που χορήγησε η ΕΤΕπ στη Γερμανία για ένα σημαντικό
πρόγραμμα ΕΑΚ σχετικό με τον περιορισμό των
εκπομπών και την ασφάλεια, και για την ανάπτυξη
ενός επιβατηγού οχήματος που χρησιμοποιεί ως
καύσιμο υδρογόνο. Όσον αφορά την ΕΑΚ στον
τομέα της ενέργειας, η Τράπεζα παρακολουθεί εκ
του σύνεγγυς το έργο που επιτελείται στις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, όπως αυτές που
αφορούν τις τεχνολογίες υδρογόνου και κυψελών
καυσίμου, τα φωτοβολταϊκά συστήματα και την
ηλιοθερμική ενέργεια.

Διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας
Τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) ενέργειας απαιτούν
μακρύ χρόνο προετοιμασίας και υλοποίησης και
ο ετήσιος ρυθμός των σχετικών επενδύσεων – και
χρηματοδοτήσεων – είναι φυσικό να παρουσιάζει διακυμάνσεις. Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ για ΔΕΔ
ενέργειας ανήλθαν το 2006 σε 321 εκατ. ευρώ,
ποσό σχετικά μικρό σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν αφορούσαν
έργα στους τομείς του αερίου και της ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και
την Ελλάδα.
Το ένα από τα δύο έργα που χρηματοδοτήθηκαν
στην Ελλάδα ανήκει στα ΔΕΔ προτεραιότητας και
αφορά την κατασκευή και λειτουργία ενός αγωγού
μεταφοράς αερίου μήκους 85 χλμ., μεταξυ Κομοτηνής και ελληνοτουρκικών συνόρων, ο οποίος
θα συνδέει το ελληνικό με το τουρκικό δίκτυο
αερίου. Σκοπός του έργου για την Ελλάδα είναι να
επιτρέψει την εισαγωγή φυσικού αερίου από την
Κασπία και τη Μέση Ανατολή μέσω της Τουρκίας,
για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης και την
ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο αγωγός όμως αποτελεί επίσης μία υποδομή για την δυνητική μελλοντική διαμετακόμιση
αερίου στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά μέσω
προβλεπόμενων αγωγών σύνδεσης με την Ιταλία
και τα Βαλκάνια.
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Ασφάλεια του εξωτερικού εφοδιασμού  και
οικονομική ανάπτυξη
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η ΕΤΕπ υποστηρίζει το
στόχο της δημιουργίας μίας πανευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας με τις χώρες της πολιτικής γειτονίας,
και στηρίζει επίσης, στις χώρες εταίρους, επενδύσεις
που ενισχύουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης. Η Τράπεζα συγκροτεί επίσης ένα
«απόθεμα» από επενδυτικά σχέδια σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού – και ιδίως των φτωχότερων
στρωμάτων – σε σύγχρονες πηγές ενέργειας.
Το 2006 ΕΤΕπ χορήγησε για ενεργειακές επενδύσεις
εκτός ΕΕ περίπου 1 δισ. ευρώ, από το οποίο 594 εκατ.
ευρώ χορηγήθηκαν στην Μεσόγειο. Οι μεσογειακές
χώρες εταίροι αντιμετωπίζουν σημαντική ενεργειακή
πίεση, η οποία προβλέπεται να ενταθεί στα ερχόμενα
χρόνια, καθόσον η ενεργειακή ζήτηση εξακολουθεί
να αυξάνεται. Σήμερα, 16 εκατομμύρια κατοίκων των
λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της Μεσογείου
εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική
ενέργεια.
Η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση έχει τους ίδιους στόχους με την ΕΕ, όσον αφορά την ενέργεια:
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού τομέα και βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας, με παράλληλη διατήρηση υγιών περιβαλλοντικών συνθηκών. Για την προαγωγή των στόχων αυτών, οι χρηματοδοτήσεις της
ΕΤΕπ μέσω του FEMIP (Μηχανισμού Ευρωμεσογειακών Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης) εστιάζονται
στην κατασκευή και αναβάθμιση εθνικών και περιφερειακών ενεργειακών υποδομών και στην προώθηση της ολοκλήρωσης των ενεργειακών αγορών
της Μεσογείου, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση
της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού όλων
των ενδιαφερομένων χωρών. Για ενεργειακά έργα
στις μεσογειακές χώρες εταίρους έχουν υπογραφεί
από το 2002 στο πλαίσιο του FEMIP 20 δάνεια, συνολικού ύψους 2,8 δισ. ευρώ (42% των συνολικών χρηματοδοτήσεων του FEMIP).

Οι ενεργειακές επενδύσεις είχαν επίσης σημαντική
θέση στη δραστηριότητα της ΕΤΕπ στις χώρες της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού το 2006,
απορροφώντας δάνεια ύψους 185 εκατ. ευρώ. Στο
Καμερούν, η Τράπεζα χρηματοδότησε το μετά την ιδιωτικοποίηση πρόγραμμα επενδύσεων της AES Sonel,
που αφορά θερμικές και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τη βελτίωση της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Γκάνα, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε
την κατασκευή ενός δικτύου αγωγών για τη μεταφορά
φυσικού αερίου από τη Νιγηρία στην Γκάνα, το Τόνγκο
και το Μπενίν. Στο Μαλί, χρηματοδοτήθηκε ένας
υδροηλεκτρικός σταθμός χωρίς ταμιευτήρα, ο οποίος
θα ενισχύσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, όχι
μόνο στην ίδια τη χώρα, αλλά και στη Μαυριτανία και
τη Σενεγάλη. Τέλος, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε την κατασκευή μίας αιολικής μονάδας στα Μπαρμπάντος, στην
Καραϊβική, και ενός υδροηλεκτρικού σταθμού στα
Φίτζι, στον Ειρηνικό.
Πολλά από τα έργα που έχει χρηματοδοτήσει η Τράπεζα τα τελευταία χρόνια στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πραγματοποιούνταν εκτός ΕΕ.
Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που έχει αποκτήσει
η ενέργεια, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εκτός ΕΕ
έργα που ενισχύουν την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού της Ένωσης (π.χ. κατασκευή αγωγών και
τερματικών σταθμών φυσικού αερίου για τη μεταφορά ενέργειας στην ΕΕ).
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37

Όμιλος ΕΤΕπ

Όμιλος ΕΤΕπ

38

Έκθεση δραστηριοτήτων 2006

Προετοιμασία της διεύρυνσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πλησιέστερες είναι οι εντασσόμενες και οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, και οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως εν δυνάμει υποψήφιες χώρες. Η Βουλγαρία
και η Ρουμανία, οι οποίες ήταν ακόμη εντασσόμενες χώρες το 2006, προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007.

ΕΤΕπ χορήγησε δύο γραμμές πιστώσεων, ύψους 30
εκατ. ευρώ η καθεμία, στην HVB Bank Biochim και
στην DSK Bank, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων
μικρής κλίμακας πραγματοποιούμενων από επιχειρήσεις και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι
συνολικές χορηγήσεις στη Βουλγαρία κατά την προενταξιακή περίοδο ανήλθαν σε 467 εκατ. ευρώ.

Η ΕΤΕπ και η Βουλγαρία
υπογράφουν συμφωνία
συνεργασίας στις
5 Οκτωβρίου 2006

Βουλγαρία
Κατά τα έτη πριν την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, οι
χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στη Βουλγαρία κάλυπταν όλους τους βασικούς τομείς της
οικονομίας, από τις βασικές υποδομές ως τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης
της χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω εγχώριων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Το 2006, η

Το 2006, η ΕΤΕπ υπέγραψε με τη Βουλγαρία μνημόνιο συνεργασίας, με το οποίο θεσπίζεται ένα πλαίσιο
στήριξης που προβλέπει χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ
της τάξης των 500-700 εκατ. ευρώ ετησίως κατά την
περίοδο 2007-2013, για τη στήριξη των επενδυτικών
προτεραιοτήτων του βουλγαρικού κράτους. Η συνεργασία θα εστιαστεί στη βελτίωση και αναβάθμιση της
βασικής υποδομής της χώρας στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος (σε συνδυασμό με μη
επιστρεπτέες ενισχύσεις από την ΕΕ και με χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές), την παροχή τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης για επιλεγμένα σχέδια
του Ταμείου Συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων
υπαγόμενα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης JASPERS, και
την παροχή υποστήριξης στο βουλγαρικό Δημόσιο για την εφαρμογή ενός εθνικού προγράμματος
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Χώρες της διεύρυνσης
Δάνεια χορηγηθέντα το 2006
(σε εκατ. ευρώ)

Σύνολο
Τουρκία

1 827

Ρουμανία

679

Κροατία

270

Βουλγαρία
ΠΓΔΜ
Δυτικά Βαλκάνια
Χώρες της διεύρυνσης

60
10
403
3 248

Ρουμανία
Οι χορηγήσεις στη Ρουμανία ανήλθαν συνολικά σε
679 εκατ. ευρώ το 2006. Παραδοσιακά, ο τομέας
των μεταφορών κατέχει σημαντική θέση, και το
2006 χορηγήθηκαν δάνεια για το συνεχιζόμενο πρόγραμμα αποκατάστασης του οδικού δικτύου της
χώρας και για τον εκσυγχρονισμό του μετρό του
Βουκουρεστίου. Η υποστήριξη των επενδύσεων
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των έργων
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Συνέδριο ΕΤΕπ 2006:
«Νοτιοανατολική Ευρώπη –
Μία περιοχή σε εξέλιξη»
Το ετήσιο Συνέδριο της ΕΤΕπ προσφέρει ένα πλαίσιο για συζητήσεις σχετικά με επίκαιρα θέματα αλλά και για συναντήσεις εκπροσώπων της Τράπεζας με υψηλού επιπέδου εταίρους της από τον
πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. Τον Οκτώβριο
2006, 600 σύνεδροι συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης της ΕΤΕπ, για να διερευνήσουν τους τρόπους με τους
οποίους είναι δυνατόν να προωθηθεί η πολιτική και οικονομική
ολοκλήρωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ώστε να προαχθούν
η σταθερότητα, η ανάπτυξη, η δημοκρατία και η ευημερία.
Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης σχετικά με τους τρόπους με
τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει ώθηση στη
διαδικασία αυτή, καθώς και τη δράση που πρέπει να αναλάβουν
οι πολιτικοί ηγέτες και οι επιχειρηματικές κοινότητες της περιοχής, ώστε να διευκολύνουν και να προαγάγουν την περιφερειακή
συνεργασία και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αναγνωρίζοντας
ότι το εμπόριο και τα δίκτυα υποδομής είναι τα «κλειδιά» για την
ενίσχυση του οικονομικού δυναμισμού της περιοχής, οι ομιλητές
ανέλυσαν τον ρόλο του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα όσον
αφορά την προώθηση των έργων υποδομής, την ενθάρρυνση των
διασυνοριακών επενδύσεων, την ανάπτυξη των υπηρεσιών και τη
βελτίωση της πρόσβασης του δημόσιου τομέα και των ιδιωτών
επιχειρηματιών σε χρηματοδοτήσεις (περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με τις εργασίες του Συνεδρίου περιέχονται στο δελτίο της
ΕΤΕπ «EIB-Information», αριθ. 125, καθώς και στον διαδικτυακό
τόπο της Τράπεζας).
Ύστερα από τα συνέδρια με θέμα την περιβαλλοντική αειφορία
(Δουβλίνο, 2003), τις επενδύσεις στα νέα κράτη μέλη (Βαρσοβία,
2004), τη Στρατηγική της Λισσαβώνας (Ελσίνκι, 2005) και το συνέδριο με θέμα τη Νοτιοανατολική Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα το 2006, το επόμενο συνέδριο της ΕΤΕπ θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία το Σεπτέμβριο 2007, με θέμα τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα και την αντιμετώπιση των κλιματικών
αλλαγών.
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τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί προτεραιότητα
για την ΕΤΕπ, ενώ δάνεια χορηγήθηκαν επίσης στον
τομέα των υδάτων. Η κατασκευή μίας νέας μονάδας
επεξεργασίας λυμάτων στο Βουκουρέστι χρηματοδοτήθηκε με ένα δάνειο ύψους 25 εκατ. ευρώ, ενώ
41,5 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν για την αποκατάσταση
δημοτικών αποχετευτικών δικτύων και 29,5 εκατ.
ευρώ για τη βελτίωση δημοτικών υπηρεσιών ύδρευσης, έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα SAMTID
(πρόγραμμα ανάπτυξης των υποδομών των πόλεων
μικρού και μεσαίου μεγέθους). Το SAMTID ενθαρρύνει τους μικρούς δήμους που ανήκουν στην ίδια
περιφέρεια να συνενωθούν σε συνεταιρισμούς και να
αναθέσουν τη λειτουργία και διαχείριση των δικτύων
σε περιφερειακές εταιρείες διαχείρισης. Τα έργα θα
συμβάλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης,
την εξοικονόμηση κόστους και τη μείωση των απωλειών μέσω της αντικατάστασης αγωγών και παλαιών
αντλιών, και την εγκατάσταση υδρομετρητών για την
καταμέτρηση της κατανάλωσης. Το δάνειο της ΕΤΕπ
συνδυάζεται με μη επιστρεπτέες ενισχύσεις από το
πρόγραμμα PHARE της ΕΕ.
Με την ευκαιρία του Συνεδρίου της ΕΤΕπ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο 2006 (βλ.
κείμενο σε πλαίσιο), η Τράπεζα υπέγραψε με τη Ρουμανία μνημόνιο συνεργασίας παρόμοιο με εκείνο
που υπέγραψε με τη Βουλγαρία. Οι ετήσιες χορηγή-

σεις της ΕΤΕπ στη Ρουμανία μπορούν δυνητικά να
ανέλθουν σε 1 δισ. ευρώ τα ερχόμενα έτη, και μέρος
του ρόλου της Τράπεζας θα είναι να διασφαλίζει ότι
τα επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται με ικανοποιητική σχέση κόστους-απόδοσης.
Η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη
χώρα και η ενίσχυση της παρουσίας της Τράπεζας
μέσω ενός περιφερειακού γραφείου ΕΤΕπ-JASPERS
(που προβλέπεται να εγκαινιαστεί στις αρχές του
2007), αναμένεται ότι θα ενδυναμώσουν περαιτέρω
τη συνεργασία. Οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας για
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα αναμένεται επίσης
να αυξηθούν, ωθούμενες από τη μακροοικονομική
σταθερότητα και τη συνεχή υψηλή εισροή άμεσων
ξένων επενδύσεων.
Η Κροατία και η Τουρκία είναι υπό ένταξη χώρες,
δεδομένου ότι ήδη διεξάγονται διαπραγματεύσεις
για την προσχώρησή τους, ενώ η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι υποψήφια
προς ένταξη χώρα, καθόσον οι διαπραγματεύσεις
δεν έχουν ακόμη αρχίσει. Για τις χώρες αυτές και
τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία
και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία και Κοσσυφοπέδιο), η ΕΤΕπ έχει δεχθεί εντολή από την ΕΕ για
χορήγηση προενταξιακών χρηματοδοτήσεων μέχρι
συνολικού ύψους 8,7 δισ. ευρώ κατά την περίοδο
2007-2013. Η ΕΤΕπ θα εξετάσει επίσης το ενδεχό-
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μενο συμπλήρωσης των χρηματοδοτικών κονδυλίων
που προβλέπονται στο πλαίσιο της εντολής, με
δάνεια που θα χορηγεί από τους ιδίους πόρους της
και με δικό της κίνδυνο.

Κροατία
Η ΕΤΕπ στηρίζει την προσπάθεια της Κροατίας για
ένταξη στην ΕΕ χρηματοδοτώντας έργα που βοηθούν τη χώρα να συμμορφωθεί προς τα κριτήρια
ένταξης και να ενσωματωθεί ταχέως στην Ένωση.
Από το 2001, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει στην Κροατία
δάνεια συνολικού ύψους άνω των 900 εκατ. ευρώ.
Οι χρηματοδοτήσεις στη χώρα αυτή παραδοσιακά
εστιάζονται στην κατασκευή ή αναβάθμιση υποδομών, ιδίως για το δίκτυο μεταφορών. Το ίδιο ίσχυσε
το 2006, έτος κατά το οποίο η ΕΤΕπ χορήγησε το
ποσό ρεκόρ των 270 εκατ. ευρώ για έργα υποδομής
μεταφορών, μεταξύ των οποίων την κατασκευή του
τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου RijekaΖάγκρεμπ, που αποτελούσε έναν «ελλείποντα κρίκο»
στον πανευρωπαϊκό διάδρομο που συνδέει τα ουγγρικά σύνορα, μέσω της Κροατίας, με τα σλοβενικά
σύνορα. Κατά τα ερχόμενα χρόνια η Τράπεζα προτίθεται να επεκτείνει τις χρηματοδοτήσεις της στην
Κροατία στους τομείς του περιβάλλοντος και του
ανθρώπινου κεφαλαίου, σε στενή συνεργασία με την
Επιτροπή και με το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας της ΕΕ.

Τουρκία
Το 2006 ήταν έτος σημαντικής δραστηριότητας της
ΕΤΕπ στην Τουρκία. Σε ένα πλαίσιο αύξησης των
επενδύσεων στη χώρα, η οποία επιταχύνθηκε με την
έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην ΕΕ, οι
χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας στην Τουρκία ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ το 2006, σημειώνοντας άνοδο
σχεδόν κατά 50% έναντι του προηγούμενου έτους.
Η ΕΤΕπ είναι εταίρος εγχώριων και αλλοδαπών βιομηχανικών επενδυτών, και στηρίζει, μέσω της συνεργασίας της με ένα εκτεταμένο δίκτυο εγχώριων
τραπεζών, τον πολύ δυναμικό τομέα των μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων στην Τουρκία. Χρηματοδοτεί
επίσης μεγάλες βιομηχανικές επενδύσεις, όπως με
το δάνειο ύψους 175 εκατ. ευρώ που χορήγησε στην
εταιρεία Turk Otomobil Fabrikasi, για τον σχεδιασμό και την παραγωγή, σε συνεργασία με την PSA
Peugeot Citroën και τη Fiat, εμπορικών οχημάτων για
την ευρωπαϊκή αγορά.
Η ανάπτυξη ισχυρών εμπορικών δεσμών και άρτιων
υποδομών (μεταξύ άλλων, αξόνων μεταφορών) θα
στηρίξει την ευημερία της χώρας και τις προσπάθειές
της για ένταξη στην ΕΕ. Με το σκεπτικό αυτό, σημαντικό μερίδιο των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας
διοχετεύτηκε σε επενδύσεις για τις επικοινωνίες, όπως
π.χ. την κατασκευή μίας σιδηροδρομικής γραμμής
υψηλής ταχύτητας μεταξύ Κωνσταντινούπολης και
Άγκυρας, την ανανέωση και την επέκταση του στόλου της Turkish Airlines, και επενδύσεις στο δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας της Vodafone Τουρκίας.
Η ΕΤΕπ συμβάλλει επίσης σημαντικά στη βελτίωση
του συστήματος αστικών μεταφορών στην Κωνσταντινούπολη. Το 2006, ένα δάνειο ύψους 400 εκατ. ευρώ
χορηγήθηκε για την προμήθεια τροχαίου υλικού για τη
σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέσει το ευρωπαϊκό
τμήμα της πόλης με την Gedze, στην ασιατική πλευρά,
μέσω σήραγγας κάτω από τον Βόσπορο. Η κατασκευή
της σήραγγας αυτής έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από
την ΕΤΕπ με ένα δάνειο ύψους 650 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα χρηματοδότησε επίσης, με ποσό 50 εκατ. ευρώ,
την αγορά δύο ταχύπλοων επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων για τη διάσχιση του Βοσπόρου, καθένα των
οποίων είναι σε θέση να μεταφέρει περίπου 1 200 επιβάτες και περισσότερα από 200 αυτοκίνητα.
Ως χώρα υπό ένταξη, η Τουρκία θα λάβει κατά την
περίοδο 2007-2013 ενισχύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μέσω του νέου Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) . Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις τουρκικές αρχές
για τον καθορισμό μελλοντικών επενδύσεων προτεραιότητας με βάση τα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια και
τις προτεραιότητες της ΕΕ. Στο προσεχές μέλλον, η
Τράπεζα σχεδιάζει να ανοίξει περιφερειακά γραφεία
στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη.
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Δυτικά Βαλκάνια
Στις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, ομοίως, οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ διευκολύνουν τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γενικότερα, οι ενισχύσεις που παρέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΤΕπ συμβάλλουν στην προώθηση
των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων και
ενθαρρύνουν την κοινωνική συμφιλίωση στην περιοχή. Η επιτυχία της διαδικασίας αυτής είναι ζωτικής
σημασίας, τόσο για τις οικείες χώρες, όσο και για την
Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Το 2006, η ΕΤΕπ
χορήγησε συνολικά 412,5 εκατ. ευρώ για επενδυτικά
σχέδια στα δυτικά Βαλκάνια. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα η
Τράπεζα στην περιοχή μέσα σε ένα έτος. Στο τέλος
του 2006, το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων
που είχε χορηγήσει στην περιοχή από το 1995, ανερχόταν σε 2,1 δισ. ευρώ.
Η ΕΤΕπ εξακολούθησε να διευρύνει το πεδίο της
χρηματοδοτικής της δραστηριότητας επεκτεινόμενη σε σχετικά νέους τομείς, όπως η υγεία και η
παιδεία. Στην Αλβανία χορήγησε 12,5 εκατ. ευρώ
για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ενώ στη Σερβία ένα δάνειο ύψους 80 εκατ. ευρώ χρησίμευσε για
τον εκσυγχρονισμό κλινικών κέντρων. Η Τράπεζα
αύξησε επίσης τις χρηματοδοτήσεις της για έργα που
συμβάλλουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος
και της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Στο πλαίσιο
αυτό εντάσσεται π.χ. ένα δάνειο για τη βελτίωση των
δημοτικών υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης
στο Μαυροβούνιο.
Κύρια προτεραιότητα της χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ στα δυτικά Βαλκάνια παρέμεινε
η αναβάθμιση των δικτύων υποδομών, με σκοπό
κυρίως την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και την αποσυμφόρηση των οδικών, σιδηροδρομικών και ενεργειακών δικτύων. Το 2006 η
ΕΤΕπ χρηματοδότησε την αποκατάσταση του οδικού
δικτύου στη Republika Srpska, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την επισκευή δρόμων και γεφυρών στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο, την κατασκευή ενός νέου

πορθμειακού τερματικού σταθμού επιβατών στο
λιμένα του Δυρραχίου, στην Αλβανία, και την αποκατάσταση τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου της
Σερβίας, έργο επειγόντως απαραίτητο για την αποσυμφόρηση του δικτύου και ιδιαίτερα σημαντικό,
καθόσον τα τμήματα αυτά ανήκουν σε ένα πανευρωπαϊκό διάδρομο προτεραιότητας. Στο πλαίσιο του
ίδιου έργου, η προμήθεια τροχαίου υλικού για την
σερβική Εταιρεία Σιδηροδρόμων χρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης.
Η ΕΤΕπ άνοιξε επίσης σε εγχώριες τράπεζες γραμμές πιστώσεων συνολικού ύψους 145 εκατ. ευρώ το
2006, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μικρών δημοτικών έργων.
Η ΕΤΕπ συγχρηματοδοτεί μεγάλα έργα στην περιοχή με άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς – ιδίως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου
της Ευρώπης –, καθώς και με διμερείς χρηματοδότες. Η Τράπεζα συνεργάζεται επίσης στενά με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Ανασυγκρότησης, για την προετοιμασία επενδυτικών σχεδίων και τη συγχρηματοδότησή τους από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω του Μηχανισμού
Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ).
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Η Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ στις
χώρες που γειτνιάζουν με την Ευρώπη προς νότο και ανατολή. Η σημασία των χωρών αυτών για την
ΕΕ υπογραμμίστηκε με την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο το 2006, για ανάθεση στην ΕΤΕπ μίας
νέας εντολής χορήγησης χρηματοδοτήσεων στις γειτονικές χώρες, μέχρι συνολικού ύψους 12,4 δισ.
ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013.  Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, ως προς το ποσό, εντολή που ανατίθεται στην ΕΤΕπ για δραστηριότητες εκτός ΕΕ: το ποσό για τις μεσογειακές χώρες εταίρους (μη
περιλαμβανομένης της Τουρκίας) διπλασιάζεται και οι δυνατότητες χρηματοδοτήσεων στις ανατολικές γειτονικές χώρες εξαπλασιάζονται.

Ο FEMIP για τη Μεσόγειο
Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης και, πιο
πρόσφατα, στο πλαίσιο της Eυρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας, ο FEMIP (Μηχανισμός Ευρωμεσογειακών
Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης) έχει σκοπό να προαγάγει την οικονομική ανάπτυξη και τον κοινωνικό
εκσυγχρονισμό των μεσογειακών χωρών εταίρων και
να συμβάλει στην προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, ιδίως εν όψει της σταδιακής εγκαθίδρυσης
ζώνης ελεύθερων συναλλαγών με την ΕΕ στον ορίζοντα 2010. Στο πλαίσιο του FEMIP η Τράπεζα χρησιμοποιεί ευρύ φάσμα μέσων για την προώθηση της
οικονομικής ανάπτυξης των μεσογειακών χωρών εταίρων. Η ΕΤΕπ έχει καταστεί ο κύριος χρηματοδοτικός
εταίρος της περιοχής της Μεσογείου, με χορηγήσεις
άνω των 11 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2002-2006, εκ
των οποίων το 1,4 δισ. ευρώ χορηγήθηκε το 2006.
Ο FEMIP εστιάζει τις δραστηριότητές του στη στήριξη
του ιδιωτικού τομέα και στη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επενδύσεις, κυρίως χρηματοδοτώντας υποδομές απαραίτητες για την οικονομική
ανάπτυξη. Επιπλέον, εφαρμόζει πολιτική στενού διαλόγου με όλους τους συμμετέχοντες στη ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση – τόσο τους θεσμικούς φορείς
όσο και τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και
της κοινωνίας των πολιτών.

Στήριξη του ιδιωτικού τομέα το 2006
Στην Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη, η ΕΤΕπ χορήγησε 200 εκατ. ευρώ για μία μεγάλη μονάδα παραγωγής μεθανόλης. Το έργο αφορά τη μελέτη, κατασκευή

Μεσογειακές χώρες
Δάνεια χορηγηθέντα το 2006
(σε εκατ. ευρώ)

Σύνολο

Από
ιδίους
πόρους

Αίγυπτος

550

550

-

Μαρόκο

290

280

10

Ισραήλ

275

275

-

Τυνησία

154

154

-

Συρία

45

45

-

Έργα περιφερειακής κλίμακας

40

-

40

1 354

1 304

50

Μεσογειακές χώρες

Από
δημοσιονομικούς πόρους

και λειτουργία μίας μονάδας που θα παράγει περίπου
1,3 εκατ. τόννους ετησίως, κυρίως για εξαγωγή. Στο
βαθμό που η εγχώρια ζήτηση θα αυξάνεται, η μεθανόλη θα πωλείται επίσης σε αιγυπτιακές βιομηχανίες. Μετά την ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων
φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, στη δεκαετία του ‘90,
το αιγυπτιακό κράτος έθεσε ως στρατηγικό στόχο την
προώθηση της χρήσης αυτού του φυσικού πόρου ως
καυσίμου στην εγχώρια αγορά, ως πρώτης ύλης στην
πετροχημική βιομηχανία, και ως εξαγωγικού αγαθού.
Κεντρική θέση στις δραστηριότητες του FEMIP υπέρ
του ιδιωτικού τομέα το 2006 κατείχαν οι γραμμές
πιστώσεων προς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς και οι επενδύσεις σε σχήματα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στις μεσογειακές χώρες εταίρους (συνολικά
165 εκατ. ευρώ). Οι γραμμές πιστώσεων που ανοίγονται σε ενδιάμεσες τράπεζες χρησιμεύουν για τη
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FEMIP –
Ετήσια έκθεση

χρηματοδότηση εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες
στη Μεσόγειο, όπως και παντού,
αποτελούν σημαντικό πυλώνα της
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΕπ, επαναδραστηριοποιούμενη στο Ισραήλ ύστερα από απουσία δέκα
ετών, χορήγησε 75 εκατ. ευρώ στην τράπεζα Bank
Hapoalim, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, της υγείας και της παιδείας.
Τα επιχειρηματικά κεφάλαια που χορηγεί ο FEMIP
αποτελούν επίσης αποτελεσματικό μέσο για την
τόνωση του ιδιωτικού τομέα. Το 2006, η ΕΤΕπ επένδυσε 10 εκατ. ευρώ σε καθένα από τέσσερα πολυτομεακά σχήματα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων:
το Euromena Fund, με έδρα τη Βυρηττό, το Maghreb

Private Equity Fund II, που δραστηριοποιείται από το
εσωτερικό της περιοχής, το Euromed Fund, που δραστηριοποιείται από την Ιταλία, και το SGAM Al Kantara
Fund, το πρώτο επενδυτικό σχήμα αυτού του τύπου
που προωθείται από τον όμιλο Societé Générale.
Η ΕΤΕπ επένδυσε επίσης 8,5 εκατ. ευρώ στο Horus
Food&Agribusiness Fund, που είναι ειδικευμένο στον
τομέα της αγροτοβιομηχανίας στην Αίγυπτο.
Επιχειρηματικά κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν επίσης για ένα δάνειο της ΕΤΕπ σε οργανισμό παροχής μικροπιστώσεων στην περιοχή της Μεσογείου.
Δανειολήπτης ήταν η Enda inter-arabe στην Τυνησία, μία μη κυβερνητική οργάνωση που από το 1995
έχει παράσχει υπηρεσίες μικροπιστώσεων σε περίπου
30 000 μικροεπιχειρηματίες, κατά περισσότερο από
85% γυναίκες. Στόχος της χρηματοδοτικής αυτής
πράξης του FEMIP είναι να ενισχύσει το κεφάλαιο της
Enda inter-arabe·και να επιτρέψει στην μη κυβερνητική αυτή οργάνωση να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της
χώρας. Το δάνειο της ΕΤΕπ συνοδεύεται από τεχνική
βοήθεια χρηματοδοτούμενη με πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ενέργεια και περιβάλλον
Οι δραστηριότητες του FEMIP στον ενεργειακό τομέα
στην περιοχή της Μεσογείου ανταποκρίνονται πλήρως στις προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά τον
τομέα αυτόν: αειφόρος ενεργειακή ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια εφοδιασμού. Το 2006,
η ΕΤΕπ χορήγησε συνολικά 600 εκατ. ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις στην Αίγυπτο, το Μαρόκο και την
Τυνησία. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές αντιπροσώπευαν
μαζί το 44% του συνόλου των χορηγήσεων της Τράπεζας στη Μεσόγειο.
Στην Τυνησία, η ΕΤΕπ χορήγησε 114 εκατ. ευρώ για
την κατασκευή ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής
συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, στη
Ghannouch. Το έργο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση
της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για ηλεκτρική
ενέργεια στη χώρα, ενώ παράλληλα θα καταστήσει
την Τυνησία ελκυστικότερη ως τόπο επενδύσεων σε

Έκθεση δραστηριοτήτων 2006

45

Όμιλος ΕΤΕπ

Νότιοι και ανατολικοί γείτονες

βιομηχανικές δραστηριότητες και σε υπηρεσίες, ιδίως
στον τουριστικό τομέα. Άλλοι δύο σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου χρηματοδοτήθηκαν στην Αίγυπτο, με ένα δάνειο ύψους 260 εκατ.
ευρώ. Οι σταθμοί αυτοί θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με ανταγωνιστικό κόστος και με μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Για τη διεύρυνση του φάσματος των μελλοντικών
επενδύσεων στον τομέα της αειφόρου ενέργειας,
εκπονούνται επί του παρόντος τρεις μελέτες, που
χρηματοδοτούνται από το ταμείο (Trust Fund) του
FEMIP. Η μία αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
στις μεσογειακές χώρες εταίρους και εκπονείται σε
συνεργασία με τις «Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise d’Energie» (ADEME) και «Agence Française
de Développement» (AFD). Η δεύτερη μελέτη διερευνά τις δυνατότητες χρηματοδότησης της μείωσης
των εκπομπών άνθρακα και δημιουργίας πιστωτικών μορίων εκπομπών στην περιοχή της Μεσογείου,
ώστε να καθοριστούν τομείς προτεραιότητας και να
καταρτιστεί ένας κατάλογος επενδυτικών σχεδίων

που η ΕΤΕπ θα μπορούσε να υποστηρίξει τα ερχόμενα χρόνια. Τέλος, στο πλαίσιο της τρίτης μελέτης
έχουν αρχίσει να εξετάζονται οι δυνατότητες παραγωγής βιοκαυσίμων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον στις χώρες του FEMIP, θέμα για το οποίο προς
το παρόν υπάρχουν μόνο διάσπαρτα στοιχεία.
Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ για έργα προστασίας του
περιβάλλοντος στη Μεσόγειο ανήλθαν το 2006 σε
325 εκατ. ευρώ. Συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση
των πιο επειγουσών περιβαλλοντικών αναγκών, οι
χρηματοδοτήσεις συγκεντρώθηκαν κυρίως στους
τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης στο Ισραήλ,
το Μαρόκο, τη Συρία και την Τυνησία. Στο Μαρόκο,
ειδικότερα, 40 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν για την αποκατάσταση και επέκταση των αποχετευτικών δικτύων
σε αστικά κέντρα στη λεκάνη του ποταμού Σεμπού,
μεταξύ της Τάζα, στα ανατολικά, και της Κενίτρα, στις
ακτές του Ατλαντικού. Το δάνειο προορίζεται για το
δίκτυο συλλογής ακαθάρτων και ομβρίων, και για την
κατασκευή μίας δευτερεύουσας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Λόγω των σημαντικών επιπτώσεών του

Υπουργική διάσκεψη
του FEMIP στην Τύνιδα
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στο περιβάλλον, το έργο υποστηρίζεται επίσης με επιδότηση επιτοκίου χρηματοδοτούμενη με πόρους από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, 4 εκατ. ευρώ
χορηγήθηκαν μέσω του FEMIP για την παροχή τεχνικής βοήθειας στη μονάδα διαχείρισης του έργου και
για την ενίσχυση του θεσμικού δυναμικού του δανειολήπτη.
Σε γενικότερο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει επί του παρόντος ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας για την απορρύπανση της
Μεσογείου. Η πρωτοβουλία αυτή, γνωστή με την ονομασία «Ορίζοντας 2020», βασίζεται σε μία σύμπραξη
εταίρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η ΕΤΕπ.
Στο πλαίσιο του FEMIP, η Τράπεζα θα εστιάσει τις προσπάθειές της στον περιορισμό των σημαντικότερων
πηγών ρύπανσης και θα δημιουργήσει ένα απόθεμα
από επενδυτικά σχέδια που μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τραπεζικά δάνεια, σε στενή συνεργασία
με άλλες πολυμερείς τράπεζες και με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βοήθεια στο Λίβανο
Με τη ευκαιρία της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών, που
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Ιανουάριο 2007, η
ΕΤΕπ δεσμεύτηκε να παράσχει την υποστήριξή της στο
σχέδιο ανάκαμψης, ανασυγκρότησης και μεταρρύθμισης που κατάρτισε η κυβέρνηση του Λιβάνου, διαθέτοντας 960 εκατ. ευρώ κατά την ερχόμενη εξαετία για
βασικά έργα στο πλαίσιο του προγράμματος δημόσιων
επενδύσεων, και για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.
Ως μακροχρόνιος εταίρος του Λιβάνου, η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα έργα υποδομής (κυρίως
στους τομείς των μεταφορών και των λυμάτων) και να
χορηγεί νέες χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων των οποίων οι δραστηριότητες διακόπηκαν λόγω της πρόσφατης σύρραξης, την υποστήριξη των τομεακών μεταρρυθμίσεων
(κυρίως στον ενεργειακό τομέα) και την ενθάρρυνση
των ιδιωτικών επενδύσεων. Επιπλέον, με μη επιστρεπτέες ενισχύσεις που χορηγούνται για τεχνική βοήθεια,
θα υποβοηθηθεί η προετοιμασία και υλοποίηση των
επενδυτικών σχεδίων, καθώς και η διαδικασία ιδιωτικοποίησης.

Εκτέλεση της νέας χρηματοδοτικής εντολής του
FEMIP
Η παροχή χρηματοδοτήσεων αποτελεί τη βάση της
δραστηριότητας της ΕΤΕπ στη Μεσόγειο. Ωστόσο,
εταιρική σχέση σημαίνει επίσης στρατηγικό διάλογο
με τα ενδιαφερόμενα μέρη – τις οικείες χώρες, τον
ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών.
Η νέα εντολή αποβλέπει στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και της αλληλόδρασης σε τρία επίπεδα.
Σε κυβερνητικό επίπεδο, το Συμβούλιο Υπουργών
του FEMIP θα έχει την ευθύνη χάραξης πολιτικής σε
υψηλό, στρατηγικό επίπεδο. Η πρώτη τέτοια υπουργικη σύνοδος στο πλαίσιο της νέας εντολής θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, τον Μάιο 2007. Σε πιο
πρακτικό επίπεδο, μία επιτροπή αντιπροσώπων από
τις χώρες της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάζει σε τακτικά
διαστήματα τη στρατηγική του FEMIP, θα παρέχει
καθοδήγηση στους υπουργούς σχετικά με συγκεκριμένα θέματα – π.χ. εκπονώντας τομεακές αναλύσεις
ή καθορίζοντας νέα χρηματοδοτικά μέσα –, και θα
εγκρίνει την ετήσια έκθεση του FEMIP. Τέλος, οι Διασκέψεις του FEMIP θα συγκεντρώνουν εκπροσώπους
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ακαδημαϊκούς και άλλους ενδιαφερoμένους, για την εξέταση
θεμάτων που θα έχουν επιλεγεί από το Συμβούλιο
Υπουργών. Το 2006 μία τέτοια διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Μονακό, με θέμα τις επενδύσεις που
είναι απαραίτητες για τα δίκτυα μεταφορών στη
Μεσόγειο.

Ρωσία και άλλοι ανατολικοί γείτονες
Ενώ η ΕΤΕπ δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο εδώ και
σχεδόν μία τριακονταετία, το πρώτο της δάνειο για
έργο στη Ρωσία χρονολογείται μόλις από το 2003.
Οι χρηματοδοτικές εντολές που διείπαν τη δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ανατολή αφορούσαν επίσης
σχετικά μικρά ποσά, σε σύγκριση με τη Μεσόγειο.
Ωστόσο, καθώς το ενδιαφέρον της ΕΕ για την περιοχή αυτή του κόσμου αυξάνεται, τα ποσά και το πεδίο
κάλυψης των χρηματοδοτικών εντολών βαίνουν επί-
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σης αυξανόμενα – από ένα πρώτο ποσό 100 εκατ.
ευρώ για τη Ρωσία το 2001, σε 500 εκατ. ευρώ για τη
Ρωσία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία την περίοδο ως τον Ιανουάριο 2007, και σε 3,7 δισ.
ευρώ για τις χώρες αυτές, συν τον Νότιο Καύκασο, για
την περίοδο 2007-2013.
Η πρώτη εντολή που ανατέθηκε στην ΕΤΕπ (100 εκατ.
ευρώ), αφορούσε ειδικά τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών σχεδίων στο ρωσικό τμήμα της λεκάνης της
Βαλτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα χορήγησε τρεις
χρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους 85 εκατ. ευρώ,
όλες με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την Nordic
Investment Bank, για έργα στον τομέα των υδάτων
στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης.
Η δεύτερη εντολή (500 εκατ. ευρώ) αφορούσε τη χρηματοδότηση έργων που παρουσιάζουν σημαντικό
ενδιαφέρον για την ΕΕ στη Ρωσία, Ουκρανία, Μαλδαβία και Λευκορωσία. Πρόκειται για έργα στον τομέα
του περιβάλλοντος, καθώς και για έργα υποδομής
στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών
και της ενέργειας, που αφορούν διευρωπαϊκά δίκτυα
προτεραιότητας και έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις
για κάποιο κράτος μέλος. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα
ενέκρινε το 2006 ένα πρώτο δάνειο, ύψους 200 εκατ.
ευρώ, στην Ουκρανία, για την αποκατάσταση των
τελευταίων τμημάτων του αυτοκινητόδρομου M-06

μεταξύ Κιέβου και Μπρόντυ, κατά μήκος των πανευρωπαϊκών διαδρόμων III και V. Το έργο συγχρηματοδοτείται με την ΕΤΑΑ.
Για να μπορεί η ΕΤΕπ να δραστηριοποιηθεί σε κάθε
επιμέρους χώρα στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής
εντολής, απαιτείται να συνάψει συμφωνία-πλαίσιο
με την οικεία χώρα. Παλαιότερα, τέτοιες συμφωνίες υφίσταντο μόνο με τη Ρωσία και την Ουκρανία,
αλλά το 2006 συνήφθη συμφωνία με τη Μολδαβία,
ανοίγοντας το δρόμο για τις μελλοντικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στη χώρα αυτή. Χρήσιμη για τη
χρηματοδοτική δραστηριότητα της Τράπεζας στις
ανατολικές γειτονικές χώρες ήταν επίσης η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ (στις 15
Δεκεμβρίου 2006), το οποίο θα ενισχύσει την ήδη
στενή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών αυτών
στις εν λόγω χώρες.
Οι χρηματοδοτήσεις στη Ρωσία, την Ουκρανία και τη
Μολδαβία, καθώς και στον Νότιο Καύκασο (Αρμενία,
Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία) κατά την περίοδο 20072013 θα εστιαστούν στους τομείς που κάλυπταν και
οι προηγούμενες χρηματοδοτικές εντολές, αλλά, επιπλέον, θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στα έργα του
ενεργειακού τομέα, και ιδίως αυτά που αφορούν τον
στρατηγικό ενεργειακό εφοδιασμό και τη μεταφορά
ενέργειας.

Η ΕΤΕπ, η ΕΤΑΑ και
η Επιτροπή ενώνουν
τις δυνάμεις τους
στην Ανατολική
Ευρώπη, τον Νότιο
Καύκασο, τη Ρωσία
και την Κεντρική Ασία
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Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί επενδύσεις στην Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό (ΑΚΕ), καθώς και
στην Ασία και τη Λατινική Αμερική (ΑΛΑ). Η χρηματοδοτική αυτή δραστηριότητα της Τράπεζας διεξάγεται βάσει εντολών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι εντολές για τις χώρες ΑΚΕ και για τις
χώρες ΑΛΑ διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Στις χώρες ΑΚΕ, η ΕΤΕπ συμβάλλει στην εφαρμογή της
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, ενώ στις χώρες ΑΛΑ το επίκεντρο είναι η οικονομική συνεργασία
μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων της.
Κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και Νότια Αφρική
Δάνεια χορηγηθέντα το 2006
(σε εκατ. ευρώ)

Σύνολο

Από
ιδίους
πόρους

Από δημοσιονομικούς
πόρους

Αφρική

564

133

431

Δυτική

218

115

103

Μεσημβρινή και Ινδικός Ωκεανός

146

18

128

Κεντρική και Ισημερινή

101

-

101

Ανατολική

56

-

56

Πολυπεριφερειακά έργα

43

-

43

Καραϊβική

41

10

31

Ειρηνικός

37

25

13

-

-

-

Πολυπεριφερειακά έργα

103

-

103

ΑΚΕ-ΥΧΕ

745

167

578

80

80

-

ΥΧΕ

Νότια Αφρική

Η ΕΤΕπ στις χώρες ΑΚΕ

12

Σ υμπεριλαμβανομένων 8,5 εκατ.
ευρώ στο πλαίσιο της τέταρτης
Σύμβασης της Λομέ.

Η βάση για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ στις χώρες
ΑΚΕ είναι η Συμφωνία της Κοτονού, που έχει συναφθεί
μεταξύ της ΕΕ και των 79 χωρών ΑΚΕ. Κεντρικός στόχος της συμφωνίας αυτής – η οποία διαδέχθηκε τις
προγενέστερες συμβάσεις της Γιαουντέ και της Λομέ –
είναι η καταπολέμηση και εξάλειψη της φτώχειας και
η ενσωμάτωση των οικονομιών ΑΚΕ στην παγκόσμια
οικονομία. Κατά την περίοδο 2003-2007, η ΕΤΕπ έχει
εξουσιοδοτηθεί να χορηγήσει δάνεια μέχρι συνολικού
ύψους 1,7 δισ. ευρώ από τους ιδίους πόρους της και,
επιπλέον, 2 δισ. ευρώ μέσω της Επενδυτικής Διευκόλυνσης, ενός ανανεούμενου κεφαλαίου που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
και τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ. Η Επενδυτική

Διευκόλυνση δημιουργήθηκε για να στηρίξει τις επενδύσεις ιδιωτικών φορέων και δημόσιων φορέων που
λειτουργούν υπό εμπορικούς όρους, στους τομείς των
μεταφορών, των υδάτων, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, χρηματοδοτώντας υποδομές που είναι
απαραίτητες για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.
Τα έργα που έχουν σημαντική περιβαλλοντική και/ή
κοινωνική διάσταση και τα έργα του δημόσιου τομέα
σε χώρες που εφαρμόζουν προγράμματα οικονομικής
αναπροσαρμογής, ενισχύονται κατά κανόνα με επιδοτήσεις επιτοκίου. Η χρηματοδοτική δραστηριότητα
της ΕΤΕπ στη Νότια Αφρική διέπεται από χωριστή
εντολή, στο πλαίσιο της οποίας για την περίοδο 20002006 προβλέπονταν χρηματοδοτήσεις μέχρι συνολικού ύψους 825 εκατ. ευρώ.
Το 2006 η ΕΤΕπ χορήγησε στις χώρες ΑΚΕ δάνεια
συνολικού ύψους 745 εκατ. ευρώ (έναντι 537 εκατ.
ευρώ το 2005), εκ των οποίων 578 εκατ. ευρώ προέρχονταν από πόρους του ΕΤΑ12 και 167 εκατ. ευρώ
από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας. Στο πλαίσιο της
Συμφωνίας της Κοτονού, η Επενδυτική Διευκόλυνση
(ΕΔ) έχει να επιδείξει αξιόλογες επιδόσεις, με υπογρα
φές χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους σχεδόν
1,4 δισ. ευρώ από το 2003. Μέχρι στιγμής, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΔ εστιάζονται σαφώς στις επενδύσεις
του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες αντιπροσώπευαν το
81% του χαρτοφυλακίου της στο τέλος του 2006. Κατά
τομέα, το 53% του χαρτοφυλακίου της ΕΔ αφορά τις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες – με θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στον τομέα των μικροπιστώσεων στις χώρες ΑΚΕ, και ιδίως στην υποσαχάρεια
Αφρική –, ενώ το 20% αφορά βιομηχανικές επενδύσεις
(συμπεριλαμβανομένου του εξορυκτικού τομέα). Το
υπόλοιπο 26% αφορά βασικές υποδομές (έργα στους
τομείς της ενέργειας, των υδάτων, των μεταφορών και
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Επενδυτική Διευκόλυνση
της Κοτονού - Ετήσια
έκθεση

των τηλεπικοινωνιών). Στο τέλος του 2006, τα δάνεια
που είχε χορηγήσει η Τράπεζα από ιδίους πόρους της
ανέρχονταν σε 386 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερο από το ήμισυ αφορούσε επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Η βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένης της
εξορυκτικής) και τα έργα βασικής υποδομής αντιπροσώπευαν μαζί το 65% των δανείων από ιδίους πόρους
της Τράπεζας.

ματοδοτικής εντολής για την περίοδο
2002-2006, οι χρηματοδοτήσεις της
ΕΤΕπ κατευθύνθηκαν σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (260 εκατ. ευρώ), έργα προστασίας του
περιβάλλοντος (245 εκατ. ευρώ) και ενεργειακές επενδύσεις (130 εκατ. ευρώ).

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Σημαντική θέση στις χρηματοδοτήσεις στις χώρες
ΑΚΕ κατέχουν τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος – ιδίως τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης (βλ.
κείμενο σε πλαίσιο σχετικά με την υδροδότηση στη
Μοζαμβίκη) –, αλλά και οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Το 2006, η Τράπεζα χορήγησε 9,75
εκατ. ευρώ από τους ιδίους πόρους της στην εταιρεία
ηλεκτρισμού Barbados Light and Power Company,
για ένα αιολικό έργο, το οποίο θα αντικαταστήσει τη
χρήση ακριβών ορυκτών καυσίμων και θα συμβάλει
στον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα. Το
δάνειο χορηγήθηκε με επιδότηση επιτοκίου για περιβαλλοντικούς λόγους. Η επένδυση χρηματοδοτείται
στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδοτήσεων της
ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών,
και ενδέχεται να είναι επιλέξιμη για υπαγωγή στον
Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ) του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Ο φορέας του έργου ζήτησε την
αρωγή της Τράπεζας μέσω του μηχανισμού της που
αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας για έργα που
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ένταξης του έργου στον ΜΚΑ. Η ΕΤΕπ χορήγησε επίσης
24,5 εκατ. ευρώ για την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού σταθμού στα Φίτζι.
Στην Νότια Αφρική, η δραστηριότητα της Τράπεζας
επιβραδύνθηκε το 2006, λόγω της λήξης της ισχύουσας χρηματοδοτικής εντολής στο τέλος του έτους
και της συνακόλουθης περιορισμένης διαθεσιμότητας πόρων. Η ΕΤΕπ χορήγησε 80 εκατ. ευρώ από τους
ιδίους πόρους της στην ESKOM Holdings Ltd, δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού της Νότιας Αφρικής, για την
κατασκευή μίας νέας διασύνδεσης γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης μεταξύ
Γιοχάνεσμπουργκ και Κέιπ Τάουν. Στο πλαίσιο της χρη-

Οι συναλλαγές με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, και
κυρίως η διοχέτευση κεφαλαίων μέσω εγχώριων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών, συνήθως εξυπηρετούν διττό
σκοπό: αφενός την στήριξη της ανάπτυξης των εγχώριων χρηματοπιστωτικών αγορών και, αφετέρου, την
παροχή χρηματοδοτήσεων σε επιχειρήσεις μικρού, ως
και πολύ μικρού μεγέθους.
Το 2006, η Τράπεζα χορήγησε μέσω της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ένα δάνειο για να στηρίξει την
ανάπτυξη της First Bank of Nigeria (FBN), μίας από
τις μεγαλύτερες τράπεζες της Νιγηρίας, η οποία έχει
θέσει καθ’οδόν ένα μακρόπνοο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού. Χάρη στη μοναδική θέση της και ύστερα
από την προβλεπόμενη συγχώνευση με την Ecobank,
η FBN θα αποκτήσει βασικό ρόλο όσον αφορά την
εμβάθυνση της χρηματοπιστωτικής αγοράς και την
οικονομική ολοκλήρωση της Δυτικής Αφρικής. Η FBN
θα χρησιμοποιήσει το περιφερειακό της δίκτυο για να
βελτιώσει τις υπηρεσίες της προς την εμπορική και επιχειρηματική πελατεία της. Το δάνειο παρέχει στην FBN
πρόσβαση σε μία πηγή σταθερής μακροπρόθεσμης
χρηματοδότησης για την εφαρμογή των στρατηγικών της. Επιπλέον, μέσω της παροχής συμπληρωματικών κεφαλαίων (tier II), η Επενδυτική Διευκόλυνση
δρα επίσης καταλυτικά, αυξάνοντας τη ροή ιδιωτικών
κεφαλαίων προς την FBN και συμβάλλοντας έτσι στη
διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησής της.
Η ΕΤΕπ χορήγησε επίσης 5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ στην
Business Partners International Kenya SME Fund (BPIK). Η BPI-K είναι μία ετερόρρυθμη εταιρεία στην Κένυα,
η οποία επενδύει σε νεαρές επιχειρήσεις μεσαίου
μεγέθους. Η εταιρεία συγχρηματοδοτείται από την IFC
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Ασφαλής ύδρευση για τα φτωχά νοικοκυριά
στο Μαπούτο (Μοζαμβίκη)
Το 2006, η ΕΤΕπ χορήγησε 31 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης του
Μαπούτο, στη Μοζαμβίκη. Κύριος του έργου είναι η εταιρεία ύδρευσης του Μαπούτο, η οποία εξυπηρετεί την ευρύτερη περιφέρεια της πόλης, με πληθυσμό 1,7 εκατομμυρίων κατοίκων. Στην περιοχή αυτή, ο μισός πληθυσμός ζει σε συνθήκες απόλυτης ένδειας και μόνο το 40% έχει πρόσβαση σε
κατάλληλο πόσιμο νερό. Το έργο που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ θα αυξήσει σημαντικά το τμήμα του πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της
Μοζαμβίκης για την χιλιετία, οι οποίοι αφορούν το νερό, την υγεία και την εξάλειψη της φτώχειας και
έχουν κεντρική θέση στη στρατηγική που εφαρμόζει η χώρα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Ο
έβδομος αναπτυξιακός στόχος του ΟΗΕ για την χιλιετία – διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας –
περιλαμβάνει υποστόχους που αφορούν τη μείωση κατά το ήμισυ του ποσοστού του πληθυσμού που
δεν έχει διαρκή πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και κατάλληλη αποχέτευση.
Το έργο ύδρευσης του Μαπούτο έχει τέσσερις συγκεκριμένους στόχους: την αύξηση της εγκατεστημένης ικανότητας παραγωγής, ώστε να εξασφαλιστεί διαρκής παροχή στους 730 000 κατοίκους που είναι
ήδη συνδεδεμένοι με το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης (επί του παρόντος, το δίκτυο δεν προσφέρει 24ωρη
παροχή), και την αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού κατά 467 000 κατοίκους το 2010 και κατά
ακόμη 145 000 ως το 2014· τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου μέσω της μείωσης της μη μετρούμενης κατανάλωσης νερού· την επέκταση της υδροδότησης στις φτωχές περιοχές στην περιφέρεια της
πόλης, με την υποστήριξη μικρών, τοπικών, ιδιωτικών φορέων, ώστε να εξυπηρετηθεί επιπρόσθετος
πληθυσμός 110 000 κατοίκων· και, τέλος, την ενίσχυση του δυναμικού και της οικονομικής βιωσιμότητας της εταιρείας ύδρευσης, πράγμα που θα συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης σε όλες
τις πόλεις που εξυπηρετεί η εταιρεία.
Στο έργο, το οποίο στηρίζεται σε προηγούμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ύδρευσης και στις
εργασίες της Παγκόσμιας Τράπεζας, συμμετέχουν η εθνική εταιρεία ύδρευσης FIPAG (Fundo do
Investimento e Património do Abastecimento de Água), το κράτος της Μοζαμβίκης και μία ομάδα διεθνών οργανισμών χρηματοδότησης της ανάπτυξης, που περιλαμβάνει την ΕΤΕπ, τη Διευκόλυνση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Νερό, την ολλανδική FMO και την Agence Française de Développement.
Η βιωσιμότητα και τo εφικτό του έργου από οικονομική άποψη εξασφαλίζονται μέσω του συνδυασμού
διαφόρων παραγόντων: χρηματοδότηση με χαμηλό κόστος, καλή ρυθμιστική πολιτική (ιδίως όσον
αφορά τα τέλη και τη θεσμική αυτονομία), ορθά σχεδιασμένη και ρυθμισμένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παροχή υπηρεσιών, και συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων επιτόπου.

και την Business Partner s International, θυγατρική της
Business Partners Ltd, νοτιοαφρικανικής εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών ειδικευμένης στις μικρομε-

σαίες επιχειρήσεις. Η BPK-I θα ωφεληθεί επίσης από
την υποστήριξη και τη συμμετοχή της περιφερειακής
αντιπροσωπείας της ΕΤΕπ στη Ναϊρόμπι.
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Στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ο συνδυασμός της εμπειρίας και των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΤΕπ και της Επιτροπής αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματικός. Το 2006, οι δύο οργανισμοί
υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία
ενός ταμείου (Trust Fund), με σκοπό την ενίσχυση των
περιφερειακών υποδομών στην Αφρική. Μέσω του
ταμείου αυτού, το οποίο θα δέχεται επίσης συνεισφορές από τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει αρχικά μη επιστρεπτέες ενισχύσεις ύψους μέχρι
60 εκατ. ευρώ υπό μορφή επιδοτήσεων επιτοκίου, που
θα συνδυαστούν με δάνεια της ΕΤΕπ ύψους της τάξης
των 260 εκατ. ευρώ.
Στην ίδια βάση, αξιόλογη πρόοδος έχει σημειωθεί
στη χρηματοδότηση έργων στην Αιθιοπία, τη Μαδαγασκάρη και τη Μοζαμβίκη. Τα δάνεια της ΕΤΕπ συνδυάζονται με τεχνική βοήθεια και μη επιστρεπτέες
ενισχύσεις στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΚ για
το Νερό, που θεσπίστηκε το 2004 για την προώθηση
και στήριξη των επενδύσεων στον τομέα του νερού
στις χώρες ΑΚΕ. Παράλληλα, μέσω μίας νέας διευκόλυνσης της ΕΤΕπ, ύψους 3 εκατ. ευρώ, για την κατάρ-

τιση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των υδάτων, θα
χρηματοδοτηθεί η προετοιμασία τουλάχιστον οκτώ
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στις χώρες ΑΚΕ
μέσα στην ερχόμενη τριετία.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την
ΕΤΕπ να της παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για
την εφαρμογή του δεύτερου μηχανισμού της για την
παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων (ΜΕΚ) στη Νότια
Αφρική. Πρόκειται για ένα στοχοθετημένο τομεακό πρόγραμμα, ύψους 50 εκατ. ευρώ, που καλύπτει
μία πενταετία. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του ΜΕΚ που είχε τεθεί σε εφαρμογή το 2002,
ήδη με τη συμμετοχή της ΕΤΕπ, και το οποίο στέφθηκε με επιτυχία. Σκοπός του προγράμματος είναι
η παροχή ιδίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν σε «ιστορικώς μη
ευνοημένα πρόσωπα» στη Νότια Αφρική. Η συνεισφορά της ΕΤΕπ συνίσταται στη χορήγηση συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον σχεδιασμό και
την εφαρμογή του μηχανισμού και, στη συνέχεια, στη
συμμετοχή της στην τεχνική αξιολόγηση και έγκριση
των επενδυτικών προτάσεων, χωρίς καμία ανάμειξη
στην οικονομική διαχείριση των κεφαλαίων αυτών
καθαυτά.
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Ασία και Λατινική Αμερική
Δάνεια χορηγηθέντα το 2006

Προοπτικές
(σε εκατ. ευρώ)

Η Συμφωνία της
Κοτονού συνήφθη
240
τον Ιούνιο 2000 για
100
περίοδο 20 ετών.
40
Στη συμφωνία προ40
σαρτώνται διαδο40
χικά χρηματοδοτικά
20
πρωτόκολλα, που
243
καλύπτουν έκαστο
120
50
μία πενταετία ή εξα38
ετία. Το πρώτο πρω35
τόκολλο, το οποίο
κάλυπτε την περί483
οδο 2003-2007, θα
λήξει προσεχώς.
Το δεύτερο πρωτόκολλο, για την περίοδο 2008-2013,
προβλέπει ένα επιπρόσθετο κονδύλι 1,1 δισ. ευρώ για
τις πράξεις της Επενδυτικής Διευκόλυνσης, και 2 δισ.
ευρώ για τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της ΕΤΕπ,
στα οποία προστίθενται άλλα 400 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις επιτοκίου και τεχνική βοήθεια. Βάσει των
νέων εντολών για τη δραστηριότητα της ΕΤΕπ εκτός ΕΕ,
900 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για χρηματοδοτήσεις της
Τράπεζας στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο 2007-2013.
Σύνολο

Λατινική Αμερική
Κολομβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Περού
Ονδούρα
Ασία
Σρι Λάνκα
Μαλδίβες
Βιετνάμ
Πακιστάν
Ασία και Λατινική Αμερική

Στα ερχόμενα έτη, η ΕΤΕπ θα εστιάσει τη δραστηριότητά της στα έργα υποδομής και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Όσον αφορά τα έργα υποδομής, έμφαση
θα δοθεί στις βασικές υποδομές, όπως ενέργεια,
ύδρευση και αποχέτευση. Προτεραιότητα θα δοθεί
επίσης στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και στα
έργα περιφερειακής κλίμακας, δηλαδή τα έργα στα
οποία συμμετέχουν ή τα οποία έχουν επιπτώσεις σε
περισσότερες της μίας χώρες.

στήριξη επενδύσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και την εκάστοτε αποδέκτρια χώρα.
Στόχος ήταν η προαγωγή της οικονομικής συνεργασίας. Στο τέλος του 2006, οι σχετικές χορηγήσεις της
Τράπεζας ανέρχονταν σε 2,425 δισ. ευρώ. Το 2006, οι
χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων στην Ασία και
τη Λατινική Αμερική ανήλθαν συνολικά σε 483 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων 240 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν στη
Λατινική Αμερική (Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινό, Ουνδούρα και Περού) και 243 εκατ. ευρώ στην Ασία (Πακιστάν, Βιετνάμ, Σρι Λάνκα και Μαλδίβες).
Στη Λατινική Αμερική, η Τράπεζα χορήγησε ένα δάνειο
ύψους 20 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Κεντρικής Αμερικής
για την Οικονομική Ολοκλήρωση (CABEI) για την κατασκευή του οδικού διαδρόμου της Ονδούρας, που συνδέει την ακτή του Ατλαντικού με την ακτή του Ειρηνικού.
Το έργο εντάσσεται στην πρωτοβουλία Plan Puebla –
Panama, ένα περιφερειακής κλίμακας πρόγραμμα με
σκοπό τη βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών στην
Κεντρική Αμερική και το Μεξικό. Δάνεια χορηγήθηκαν
επίσης για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση δικτύων
ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού, και για επενδύσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής ελαστικών της Michelin στη Βραζιλία.
Στην Ασία, η ΕΤΕπ στήριξε τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών στην περιοχή, κυρίως χορηγώντας δάνεια
για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης μετά το
τσουνάμι στις Μαλδίβες και τη Σρι Λάνκα. Στο Πακιστάν χορηγήθηκε ένα δάνειο για την κατασκευή μίας
τσιμεντοβιομηχανίας. Το έργο είναι σημαντικό στο
πλαίσιο της προσπάθειας ανασυγκρότησης μετά το
σεισμό που έπληξε τη χώρα τον Οκτώβριο 2005. Στο
Βιετνάμ, η Τράπεζα χρηματοδότησε την κατασκευή
καταστημάτων χονδρικής πώλησης με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης, της Metro Cash & Carry.

Η ΕΤΕπ στην Ασία και τη Λατινική Αμερική
Η εντολή που είχε ανατεθεί στην ΕΤΕπ για χρηματοδοτήσεις στην Ασία και τη Λατινική Αμερική (ΑΛΑ)
κατά την περίοδο 2000-2006, προέβλεπε τη χορήγηση
δανείων μέχρι συνολικού ύψους 2,48 δισ. ευρώ για τη

Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της στις χώρες
ΑΛΑ, το 1993, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει σχεδόν 100
δάνεια, συνολικού ύψους 4,762 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων το 55% κατευθύνθηκε σε επενδύσεις στη Λατινική Αμερική και το 45% σε επενδύσεις στην Ασία.
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Η νέα εντολή ΑΛΑ
Στο πλαίσιο της νέας χρηματοδοτικής εντολής που
ανατέθηκε στην ΕΤΕπ για την περίοδο 2007-2013, η
Τράπεζα εξουσιοδοτείται να χορηγήσει μέχρι 3,8 δισ.
ευρώ στις χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής
που είναι εταίροι της ΕΕ. Το ποσό αυτό είναι ανώτερο
από εκείνο της προηγούμενης εντολής, και υποδιαιρείται σε δύο κονδύλια ανώτατου ενδεικτικού ύψους
2,8 δισ. ευρώ για τις χρηματοδοτήσεις στη Λατινική
Αμερική, και 1,0 δισ. ευρώ για την Ασία.

Για να δοθεί στην ΕΤΕπ η δυνατότητα να στηρίξει καλύτερα την στρατηγική συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΑΛΑ, το τομεακό και το γεωγραφικό
φάσμα που καλύπτει η εντολή διευρύνθηκαν. Ειδικότερα, η Τράπεζα θα μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική
αειφορία (συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης
των κλιματικών αλλαγών), και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ. Η Τράπεζα θα
εξακολουθήσει επίσης να στηρίζει την παρουσία της ΕΕ
στις χώρες αυτές μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων και
μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Ενέργειες της ΕΤΕπ σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές στην Ασία
Τα δύο τρίτα περίπου των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας στην Ασία κατά το 2006, αφορούσαν την
υποστήριξη των προσπαθειών ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης στις χώρες που είχαν πληγεί από
φυσικές καταστροφές.
Ο καταστροφικός σεισμός και το τσουνάμι που έπληξαν τις χώρες του Ινδικού ωκεανού στις 26 Δεκεμβρίου 2004, εκτός από την τραγική απώλεια ζωών, κατέστρεψαν παράκτιες περιοχές σε μήκος χιλιάδων
χιλιομέτρων, αφήνοντας άστεγους περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και προκαλώντας
τεράστιες ζημιές στις υποδομές.
Το 2005, η Τράπεζα άνοιξε μία γραμμή πιστώσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους,
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδύσεων μετά το τσουνάμι, στο Aceh και στη Βόρεια Σουμάτρα, στην Ινδονησία. Το 2006, η ΕΤΕπ προσέφερε τη βοήθειά της στις Μαλδίβες. Για να καταστεί αυτό
δυνατό, χρειάστηκε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της χρηματοδοτικής εντολής που ίσχυε για τις
χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, διότι η χώρα δεν καλυπτόταν από την εντολή αυτή. Στις
Μαλδίβες η Τράπεζα εστίασε τις χρηματοδοτήσεις της στον τουριστικό τομέα, που αποτελεί βασικό
πυλώνα της εγχώριας οικονομίας. Μία γραμμή πιστώσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ χορηγήθηκε για ιδιωτικά
τουριστικά συγκροτήματα και ξενοδοχεία που επλήγησαν από το τσουνάμι. Στη Σρι Λάνκα, η ΕΤΕπ χορήγησε μία γραμμή πιστώσεων με δύο σκέλη, ένα επιδοτούμενο από την Κεντρική Τράπεζα και ένα άλλο με
τους κανονικούς όρους της ΕΤΕπ. 20 εκατ. ευρώ διατέθηκαν με επιδότηση επιτοκίου και σε τοπικό νόμισμα, σε δανειολήπτες που είχαν πληγεί άμεσα από το τσουνάμι, για την πραγματοποίηση επενδύσεων
μικρής και μεσαίας κλίμακας. Άλλα 50 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων μεγαλύτερου ύψους σε δανειολήπτες άμεσα ή έμμεσα πληγέντες από τη φυσική αυτή καταστροφή.
Η δεύτερη μεγάλη καταστροφή στην Ασία, για την οποία η ΕΤΕπ προσέφερε χρηματοδοτική βοήθεια το
2006, ήταν ο σεισμός του Οκτωβρίου 2005 στο Πακιστάν. Μετά το σεισμό, η ανοικοδόμηση των κατοικιών και των υποδομών είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της ζήτησης για τσιμέντο στη χώρα.
Σε αυτό το πλαίσιο, και με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης προσφοράς και τη διευκόλυνση της
ανοικοδόμησης, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε μία νέα μονάδα παραγωγής τσιμέντου στην Καϊπούρ, με ένα
δάνειο ύψους 35 εκατ. ευρώ.
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Δανεισμός: δανειοληπτική στρατηγική που
δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πελάτες
Η ΕΤΕπ εξακολούθησε να ενεργεί με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της οικονομικής της
ισχύος – η οποία βασίζεται στην υποστήριξη εκ μέρους των μετόχων της –, ώστε να εξασφαλίσει
πόρους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και να προσφέρει έτσι προστιθέμενη αξία στους πελάτες
της. Για την επίτευξη των στόχων αυτών η Τράπεζα διατήρησε μία συνεπή στρατηγική δανεισμού,
που χαρακτηρίστηκε από συνέχεια αλλά και από καινοτομία, τόσο στα προγράμματά της για την
έκδοση ομολόγων αναφοράς, όσο και στις εξατομικευμένες εκδόσεις της. Τα αποτελέσματα που επέτυχε απέφεραν οφέλη στους δανειολήπτες της, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στις τοπικές
αναπτυσσόμενες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Τράπεζα.
Ο όγκος δανεισμού
(48 δισ. ευρώ) ήταν
παρεμφερής με εκείνον του προηγούμε(σε δισ.)
νου έτους. Η Τράπεζα
άντλησε πόρους στον
50
πρωτοφανή αριθμό
των 24 νομισμάτων,
40
εκ των οποίων έξι
αφορούσαν «συνθετικές» εκδόσεις
30
(ήτοι με διαφορετικό
νόμισμα αποπλη20
ρωμής). Η ζήτηση
για άλλα νομίσματα,
εκτός των τριών
10
κύριων νομισμάτων
της Τράπεζας, σημείωσε αύξηση (κυρίως
0
για δολάρια Αυστρα2005
2006
λίας), η οποία αντιEUR
κατοπτρίστηκε στην
GBP
USD
άντληση πόρων
Λοιπά
ύψους 8 δισ. ευρώ,
έναντι 6 δισ. ευρώ το 2005, στα νομίσματα αυτά. Ωστόσο,
τα κύρια νομίσματα (ευρώ, λίρα στερλίνα και δολάριο
ΗΠΑ) παρέμειναν η κύρια πηγή άντλησης πόρων (40 δισ.
ευρώ, έναντι 44 δισ. ευρώ το 2005).
Η θετική ανταπόκριση της αγοράς στη δανειοληπτική
δραστηριότητα της ΕΤΕπ αντικατοπτρίστηκε στα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διεξήγαγε το περιοδικό EuroWeek, στην οποία οι παράγοντες της αγοράς
ανακήρυξαν την ΕΤΕπ τον «εντυπωσιακότερο» και τον
«πλέον καινοτόμο» δανειολήπτη καθώς και τον «καλύτερο δανειολήπτη στην κατηγορία των υπερεθνικών

Όγκος του προγράμματος δανεισμού (πριν από τις
πράξεις ανταλλαγής) 2002-2006:
228 δισ. ευρώ

2002

13

2003

Euro Area Reference Notes.

2004

εκδοτών/μεγάλων οργανισμών», για τρίτη συνεχή χρονιά. Η Τράπεζα ανακηρύχθηκε επίσης «ο πιο ενδιαφέρων
και φιλόδοξος δανειολήπτης για τα ερχόμενα χρόνια».

Δανεισμός στα κύρια νομίσματα – ποιότητα
κρατικού εκδότη και καινοτομία
Τα προγράμματα εκδόσεων ομολόγων αναφοράς της
Τράπεζας στα κύρια νομίσματά της – ευρώ (EUR), λίρα
στερλίνα (GBP) και δολάριο ΗΠΑ (USD) – ενίσχυσαν
τη μοναδική θέση της ως εκδότη τίτλων αναφοράς, με
ποιότητα τίτλων κρατικού επιπέδου, σε ποικιλία νομισμάτων. Οι εκδόσεις αυτές παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής που εφαρμόζει η ΕΤΕπ για
την άντληση πόρων με καλή σχέση κόστους-απόδοσης. Οι εκδόσεις αναφοράς στα τρία κύρια νομίσματα
της Τράπεζας απέφεραν το ισότιμο 28 δισ. ευρώ (59%
του συνόλου των αντληθέντων πόρων). Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού αντλήθηκε σε ευρώ (10,6
δισ. EUR), και ακολουθούσαν το δολάριο ΗΠΑ (ισότιμο
9,7 δισ. ευρώ) και η λίρα στερλίνα (ισότιμο 8,0 δισ. ευρώ).
Το 2006, ο δανεισμός στα τρία αυτά νομίσματα χαρακτηρίστηκε από μία σειρά καινοτομιών και ιδιαιτεροτήτων.
Όσον αφορά το ευρώ, νόμισμα στο οποίο αντλήθηκαν
17,4 δισ. ευρώ (μέσω εκδόσεων αναφοράς και εκδόσεων με στόχο συγκεκριμένους επενδυτές) η ΕΤΕπ
εξακολούθησε, ενεργώντας προορατικά, να εκδίδει
δάνεια με χαρακτηριστικά παρόμοια με τα χαρακτηριστικά βασικών κρατικών εκδόσεων (π.χ. ύψος έκδοσης
5 δισ. ευρώ για τα ομόλογα αναφοράς του προγράμματος EARN13). Στη βάση αυτή εξέδωσε δύο δάνεια ύψους
5 δισ. ευρώ, ένα 5ετούς και ένα 10ετούς διάρκειας. Η
πρακτική αυτή της επέτρεψε να προσφέρει στους πελάτες της το χρηματοδοτικό πλεονέκτημα που απέρρεε
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από τις ισχυρές επιδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων
κρατικού επιπέδου το 2006. Η μέριμνα για την επίτευξη
ρευστότητας ισοδύναμης με αυτήν των κρατικών τίτλων αντικατοπτρίστηκε επίσης στην επανέκδοση του
δανείου EARN λήξης 2008, για την αύξηση του ύψους
του κατά 580 εκατ. ευρώ, με χρήση του συστήματος της
δημοπρασίας για τη διάθεση των τίτλων. Με εκδόσεις
διεθνών (global) ομολογιακών δανείων αναφοράς των
οποίων το μέγεθος φθάνει τα 5 δισ. ευρώ και τα οποία
καλύπτουν διάρκειες από 3 έως 30 έτη, η ΕΤΕπ παραμένει ο μόνος δανειολήπτης του οποίου τα ομόλογα είναι
εφάμιλλα των κρατικών τίτλων.
Όσον αφορά τις εκδόσεις με στόχο συγκεκριμένους
επενδυτές και τις εκδόσεις δομημένων προϊόντων σε
ευρώ (μέσω των οποίων αντλήθηκαν συνολικά 6,9 δισ.
ευρώ), σημαντικό γεγονός ήταν πραγματοποίηση της
πρώτης έκδοσης της οποίας οι τίτλοι διατέθηκαν μέσω
δημόσιας προσφοράς και στις 12 χώρες της ζώνης του
ευρώ (με τη διακριτική ονομασία «European Public
Offering of Securities» ή «EPOS»). Επρόκειτο για μία
δομημένη ομολογιακή έκδοση ύψους 1 δισ. ευρώ, συνδεδεμένη με τον πληθωρισμό της ευροζώνης, η οποία
διατέθηκε μέσω του μηχανισμού του «ενιαίου ευρωπαϊκού διαβατηρίου” που προβλέπεται από την Οδηγία της
ΕΕ σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο14. Ήταν η πρώτη
φορά που αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιείτο σε τόσο
μεγάλη κλίμακα στην αγορά ομολόγων, γεγονός που
καθιστά την έκδοση αυτή αξιοσημείωτη ως συνεισφορά
στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς του ευρώ.
Όσον αφορά τη λίρα στερλίνα (GBP), οι τίτλοι της Τράπεζας διατήρησαν τη θέση τους ως κύριας εναλλακτικής τοποθέτησης έναντι των τίτλων του βρετανικού
Δημοσίου (Gilt). Το σύνολο των τίτλων της ΕΤΕπ σε GBP
που βρίσκονταν σε κυκλοφορία στο τέλος του 2006
αντιπροσώπευε το 10% της εκτός Gilt αγοράς. O δανεισμός της ΕΤΕπ σε λίρες στερλίνες ανήλθε συνολικά σε
5,7 δισ. GBP (8,4 δισ. ευρώ). Η Τράπεζα εξέδωσε ομολογιακά δάνεια σε 15 διαφορετικές βασικές λήξεις, που
φθάνουν ως το 2054 καλύπτοντας το ευρύτερο φάσμα
διαρκειών εκτός Gilt. Η Τράπεζα εξέδωσε επίσης δύο
νέα ομόλογα αναφοράς στις λήξεις 3ετίας και 10ετίας.
Όσον αφορά τα δομημένα προϊόντα, η ΕΤΕπ πραγματοποίησε μία νέα έκδοση ομολόγων λήξης 2016 με
ρήτρα τιμαρίθμου, την οποία στη συνέχεια επανεξέδωσε αυξάνοντας το ύψος της σε 297 εκατ. GBP.

Σε δολάρια ΗΠΑ, η ΕΤΕπ άντλησε συνολικά 17,6 δισ.
USD (14,2 δισ. ευρώ), ποσό που την τοποθετεί μεταξύ
των μεγαλύτερων εκτός ΗΠΑ εκδοτών στο νόμισμα
αυτό. Η Τράπεζα εξέδωσε πέντε διεθνή (global) ομολογιακά δάνεια αναφοράς, που κάλυπταν όλες τις βασικές διάρκειες: 3ετή, 5ετή, 10ετή (δύο φορές) και 30ετή.
Η τελευταία από τις εκδόσεις αυτές, η οποία επέτρεψε
στην ΕΤΕπ να επεκτείνει την καμπύλη αποδόσεών της
έως τη διάρκεια της 30ετίας, ήταν η πρώτη έκδοση
αναφοράς που πραγματοποιήθηκε στο τμήμα αυτό
της καμπύλης μετά την επαναφορά του «long bond»
από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Η δεύτερη
νέα 10ετής έκδοση, ύψους 3 δισ. USD, ήταν η μεγαλύτερη συναλλαγή στη λήξη αυτή από δανειολήπτη
εκτός ΗΠΑ με πιστοληπτική ικανότητα ΑΑΑ, αναδεικνύοντας τον υψηλό βαθμό ρευστότητας που προσφέρει
η ΕΤΕπ. Η Τράπεζα εξέδωσε επίσης δύο 7ετή ομόλογα
στην ευρωαγορά του δολαρίου, ύψους 1 δισ. και 1,5
δισ. USD, αντίστοιχα. Το δεύτερο ήταν το μεγαλύτερο
ευρωομόλογο που εκδόθηκε στην κατηγορία αυτή στη
διάρκεια του έτους. Οι δομημένες συναλλαγές ανήλθαν
συνολικά σε 1,4 δισ. USD (1,2 δισ. ευρώ).

Δανεισμός σε ποικιλία νομισμάτων
Πέραν των τριών κύριων νομισμάτων της, η Τράπεζα
άντλησε το ισότιμο 8 δισ. ευρώ σε 15 επιπλέον νομίσματα. Εξέδωσε, επίσης, «συνθετικά» ομόλογα σε έξι
ακόμη νομίσματα (τα οποία καταχωρίστηκαν λογιστικώς με άλλα νομίσματα πληρωμής), συνολικού ύψους
0,6 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των «μη κύριων» νομισμάτων, τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν οι εκδόσεις σε
δολάρια Αυστραλίας (AUD), ενώ τα τρία νομίσματα στα
οποία αντλήθηκαν οι περισσότεροι πόροι (ισότιμο άνω
του 1 δισ. ευρώ στο καθένα), ήταν το δολάριο Αυστραλίας (1,8 δισ. ευρώ), το γιεν Ιαπωνίας (1,3 δισ. ευρώ) και
η λίρα Τουρκίας (1,1 δισ. ευρώ).

Συμβολή στην ανάπτυξη αγορών
Η συμβολή στην ανάπτυξη των αγορών των νομισμάτων των νέων κρατών μελών της ΕΕ, των εντασσόμενων και υπό ένταξη χωρών και των χωρών εταίρων της

14

Η Οδηγία αυτή θεσπίζει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ενιαίου ευρωπαϊκού
«διαβατηρίου” για το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη
δημόσια προσφορά κινητών αξιών στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ένα
ενημερωτικό δελτίο που εγκρίνεται από
την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους
(«ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους
προέλευσης») μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως έγκυρο ενημερωτικό δελτίο σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος («κράτος
μέλος υποδοχής») χωρίς να απαιτείται
περαιτέρω έγκριση του ενημερωτικού
δελτίου («αμοιβαία αναγνώριση»).
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Δανειοληπτικές πράξεις που υπογράφηκαν και πόροι που αντλήθηκαν το 2006*, έναντι του 2005
(σε εκατ. ευρώ)

Πριν από τις πράξεις ανταλλαγής
2006

Μετά τις πράξεις ανταλλαγής

2005

17 439

36,3%

31 820

66,2%

32 179

64,6%

CZK

18

0,0%

18

0,0%

19

0,0%

DKK

235

0,5%

235

0,5%

GBP

8 392

17,5%

10 057

20,2%

3 067

6,4%

3 096

6,2%

HUF

110

0,2%

222

0,4%

97

0,2%

53

0,1%

PLN

32

0,1%

73

0,1%

32

0,1%

49

0,1%

SEK

309

0,6%

174

0,4%

309

0,6%

468

0,9%

26 535

55%

29 838

60%

35 577

74%

35 864

72%

1 840

3,8%

692

1,4%

BGN

102

0,2%

CHF

703

1,5%

709

1,4%

259

0,5%

HKD

101

0,2%

ISK

501

1,0%

162

0,3%

JPY

1 277

2,7%

1 352

2,7%

183

0,4%

AUD

MXN

38,8%

2005

EUR

Σύνολο ΕΕ

19 311

2006

NOK

424

0,9%

38

0,1%

NZD

933

1,9%

1 077

2,2%

88

0,2%

38

0,1%

TRY

1 095

2,3%

1 222

2,5%

USD

14 225

29,6%

14 309

28,7%

12 305

25,6%

13 581

27,3%

ZAR

312

0,7%

219

0,4%

80

0,2%

63

0,1%

Σύνολο εκτός ΕΕ

21 515

45%

19 962

40%

12 473

26,0%

13 941

28,0

ΣΥΝΟΛΟ

48 050

100%

49 800

100%

48 050

100%

49 805

100%

* Οι πόροι αυτοί αντλήθηκαν βάσει της συνολικής έγκρισης δανεισμού για το 2006, και συμπεριλαμβάνουν ποσό 2,9 δισ. ευρώ που αντλήθηκε προκαταβολικά το 2005.

ΕΕ παρέμεινε σημαντικό στοιχείο της δραστηριότητας
της Τράπεζας. Ο δανεισμός σε αυτά τα νομίσματα – και
σε άλλα νομίσματα χωρών στις οποίες η Τράπεζα χορηγεί δάνεια –, επιτρέπει την άρση του συναλλαγματικού
κινδύνου στις περιπτώσεις που η άντληση των κεφαλαίων και η επαναχορήγησή τους, υπό μορφή δανειοδοτήσεων, μπορούν να συνδυαστούν.
Μεταξύ των νομισμάτων των νέων κρατών μελών και
των εντασσόμενων και υπό ένταξη χωρών, η μεγαλύτερη ζήτηση σημειώθηκε εκ νέου για τη λίρα Τουρκίας. Στο νόμισμα αυτό η Τράπεζα άντλησε το ισότιμο
1,1 δισ. ευρώ και εξακολούθησε να ενισχύει τη ρευστότητα των εκδόσεών της και την καμπύλη αποδόσεών
της. Η ΕΤΕπ εξέδωσε επίσης το πρώτο της ομόλογο
κυμαινόμενου επιτοκίου σε λέβ Βουλγαρίας (BGN),
καθώς και ομόλογα σε άλλα τρία νομίσματα της περιοχής (κορόνα Τσεχίας (CZK), φιορίνι Ουγγαρίας (HUF)
και ζλότυ Πολωνίας(PLN)).
Εκτός Ευρώπης, η ΕΤΕπ συνέβαλε σημαντικά στην
ανάπτυξη των συναλλαγών στα νομίσματα των μεσο-

γειακών και αφρικανικών χωρών εταίρων της ΕΕ. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η πρώτη έκδοσή της σε λίρες
Αιγύπτου (EGP) – που την περίοδο πραγματοποίησής
της ήταν η συνθετική έκδοση με την πιο μακρά διάρκεια στην αγορά αυτή –, καθώς και οι εκδόσεις της
σε πούλα Μποτσουάνας (BWP) και σε δολάρια Ναμίμπια (NAD), που ήταν οι πρώτες εκδόσεις από διεθνή
εκδότη στα νομίσματα αυτά (σε συνθετική μορφή).
Η ΕΤΕπ διατήρησε επίσης ηγετικό ρόλο στην αγορά
του ραντ Νότιας Αφρικής (ZAR), στο οποίο άντλησε
2,8 δισ. ZAR (312 εκατ. ευρώ). Η δραστηριότητα
στο νόμισμα αυτό περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την
αύξηση του ύψους της έκδοσης 8% λήξης Ιανουαρίου
2013, σε 4,5 δισ. ευρώ, γεγονός που την κατέστησε
την μεγαλύτερη και με την υψηλότερη ρευστότητα
ομολογιακή έκδοση στην ευρωαγορά του ραντ.
Τέλος, η Τράπεζα πραγματοποίησε την πρώτη (συνθετική) έκδοσή της σε ρουπίες Ινδονησίας (IDR) και
νέες συνθετικές εκδόσεις σε ρεάλ Βραζιλίας (BRL) και
ρωσικά ρούβλια (RUB).
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Τίτλοι που αντιπροσωπεύουν «Επένδυση στην
Ευρώπη»
Σύντομη ματιά στην ΕΤΕπ ως δανειολήπτη
Το γεγονός ότι οι μέτοχοι της ΕΤΕπ είναι τα κράτη μέλη της
ΕΕ στηρίζει την κορυφαία πιστοληπτική ικανότητα της
Τράπεζας και καθιστά τα ομόλογά της ένα μέσο «επένδυσης στην Ευρώπη».
➾ Λόγω του ότι η ΕΤΕπ ανήκει σε όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ, τα ομόλογά της αντιπροσωπεύουν μια μοναδική
και διαφοροποιημένη τοποθέτηση σε τίτλους εκδότη
κρατικού επιπέδου.
➾ Η Τράπεζα βαθμολογείται «ΑΑΑ» από τους τρεις
κύριους οίκους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι ομόφωνα αποδίδουν στην ΕΤΕπ
σταθερές προοπτικές.
➾ Στη στρατηγική που εφαρμόζει στις σχέσεις της με τις
αγορές, η Τράπεζα δίδει μεγάλη βαρύτητα στη ρευστότητα και τη διαφάνεια. Η στρατηγική αυτή συνδυάζει ολοκληρωμένα προγράμματα εκδόσεων αναφοράς
στα τρία βασικά νομίσματα της Τράπεζας (ευρώ, δολάρια ΗΠΑ και λίρες στερλίνες) με εξατομικευμένες εκδόσεις σε ευρύ φάσμα νομισμάτων και προϊόντων.
➾ Η ΕΤΕπ είναι από τους μεγαλύτερους και με την πυκνότερη παρουσία εκδότες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Το 2006, η Τράπεζα εξέδωσε ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 48 δισ. ευρώ.
➾ Η ΕΤΕπ έχει ανέκαθεν συμβάλει στην ανάπτυξη των
κεφαλαιαγορών στα νομίσματα των νέων κρατών
μελών, των εντασσόμενων και υπό ένταξη χωρών και
των χωρών εταίρων της ΕΕ. Στις χώρες αυτές, ο δανεισμός της σε εγχώριο νόμισμα υποστηρίζει επίσης την
ανάπτυξη των δανειοδοτικών της δραστηριοτήτων.

Πρωτοπόρος σε άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα
Στην αγορά του ελβετικού φράγκου (CHF), η ΕΤΕπ εισήγαγε ένα νέο ομολογιακό δάνειο αναφοράς, διάρκειας 30
ετών και ύψους 300 εκατ. CHF, το οποίο, κατά το χρόνο
έκδοσής του, ήταν το δάνειο αναφοράς με τη μεγαλύτερη διάρκεια που είχει ποτέ εκδοθεί στην αγορά αυτή.
Σε κορόνες Δανίας (DKK) η Τράπεζα εξέδωσε ένα ομόλογο 2% (2,6 δισ. DKK, λήξη Ιούνιος 2026) τύπου “bluestamped” (δηλ., με επιτόκιο τοκομεριδίου ίσο με ή

ανώτερο από ένα κρατικά καθορισμένο ελάχιστο επιτόκιο), το οποίο ήταν το πιο μακροπρόθεσμο ομόλογο
τέτοιου τύπου που είχε εκδοθεί έως τότε. Το ομόλογο
αυτό ανταποκρινόταν στη ζήτηση εκ μέρους των επενδυτών για προϊόντα με μέση σταθμική διάρκεια ευνοϊκή
από φορολογική άποψη, σε ένα τμήμα της κεφαλαιαγοράς που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση. Σε κορόνες
Σουηδίας (SEK), η Τράπεζα εξέδωσε το πρώτο ομόλογο
με ρήτρα τιμαρίθμου που εκδίδεται από υπερεθνικό
φορέα στη διεθνή αγορά (έκδοση 1,5 δισ. SEK με λήξη
το 2020). Τέλος, η Τράπεζα ήταν επίσης παρούσα στις
αγορές της κορόνας Ισλανδίας (ISK) και της κορόνας
Νορβηγίας (NOK). Συνολικά, η ΕΤΕπ άντλησε το ισότιμο
2,2 δισ. ευρώ σε όλα τα «άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα».

Αύξηση στα νομίσματα Ασίας/Ειρηνικού
Η ΕΤΕπ ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της ως εξέχοντος
εκδότη στις αγορές της περιοχής Ασίας/Ειρηνικού,
αντλώντας συνολικά από τις αγορές αυτές το ισότιμο
4,2 δισ. ευρώ. Οι εκδόσεις σε δολάρια Αυστραλίας (AUD)
ήταν αυτές που σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση
και αντιπροσώπευαν τον μεγαλύτερο όγκο δανεισμού
μεταξύ των «μη κύριων» νομισμάτων (3,0 δισ. AUD,
έναντι 1,2 δισ. AUD το 2005). Η ΕΤΕπ ήταν επίσης ο
μεγαλύτερος (αλλοδαπός) εκδότης με πιστοληπτική ικανότητα ΑΑΑ στην αγορά «Kangaroo». Στην αγορά αυτή
η ΕΤΕπ πραγματοποίησε την πρώτη τιμαριθμοποιημένη
έκδοση «Kangaroo», με ένα ομόλογο ύψους 250 εκατ.
AUD, λήξης 2020, συνδεδεμένο με τον δείκτη τιμών
καταναλωτή. Η Τράπεζα άντλησε επίσης το ισότιμο
0,9 δισ. ευρώ από την αγορά του δολαρίου Νέας Ζηλανδίας (NZD). Όσον αφορά το ιαπωνικό γιεν (JPY), ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ήταν ένα 20ετές διεθνές (global)
ομόλογο ύψους 50 δισ. JPY, το οποίο, κατά την έκδοσή
του, ήταν το μόνο 20ετές ομόλογο αναφοράς τύπου
«current coupon» (ήτοι με τοκομερίδιο κοντά στα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς) που ανήκε σε εκδότη κρατικού επιπέδου στις διεθνείς αγορές. Τέλος, η Τράπεζα
εξέδωσε σε δολάρια Χονγκ Κονγκ (HKD) ένα 2ετές ομόλογο ύψους 1 δισ. HKD, που συνιστούσε την πρώτη
υπερεθνική συναλλαγή μετά τη χαλάρωση της νομοθεσίας του Χονγκ Κονγκ, χάρη στην οποία επιτράπηκαν οι
εκδόσεις με διάρκεια μικρότερη των 3 ετών.

57

Όμιλος ΕΤΕπ

Όμιλος ΕΤΕπ

58

Έκθεση δραστηριοτήτων 2006

Εταιρική διακυβέρνηση
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και η κα Danuta
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Εποικοδομητική συνεργασία με τα κοινοτικά όργανα
και με τους άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
Ο διάλογος με τα κοινοτικά όργανα που προετοιμάζουν και αποφασίζουν σχετικά με τις
πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σημαντικός για τον καθορισμό του πλαισίου των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕπ προετοίμασαν από κοινού τις συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου το 2006, οι οποίες θα
καθορίσουν τον προσανατολισμό της δραστηριότητας της Τράπεζας κατά τα ερχόμενα έτη.
Η ΕΤΕπ συμμετέχει στο Συμβούλιο Υπουργών (ECOFIN) και έχει τακτική αλληλόδραση με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μέσα και πρωτοβουλίες στο εσωτερικό της ΕΕ
Η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της
ΕΤΕπ το 2006 οδήγησε στην από κοινού ανάπτυξη
νέων χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών για την
περίοδο 2007-2013. Για την υποστήριξη της πολιτικής
της η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει περισσότερους παρά
ποτέ δημοσιονομικούς πόρους και πόρους από την
ΕΤΕπ, λόγω της συνδυασμένης μόχλευσης που επιτυγχάνεται χάρη, αφενός, στον προϋπολογισμό της ΕΕ και,
αφετέρου, στα κεφάλαια της τάξης των 48 δισ. ευρώ
που αντλεί ετησίως η ΕΤΕπ από τις κεφαλαιαγορές.
Ο Όμιλος ΕΤΕπ ενίσχυσε τις διαδικασίες συνεργασίας
του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζοντας από
κοινού με το όργανο αυτό τρεις νέες πρωτοβουλίες,
που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να
αξιοποιήσουν καλύτερα τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων – των οποίων το ύψος αυξήθηκε σημαντικά, σε 308 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.
Μέσω των πρωτοβουλιών αυτών, μέρος των κεφαλαίων των διαρθρωτικών ταμείων θα μπορεί να διατεθεί για την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μέσων,
με σκοπό την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μικροεπιχειρήσεων (JEREMIE), ή της
αστικής κοινωνικής ανάπτυξης (JESSICA). Η τρίτη πρωτοβουλία (JASPERS) – η οποία χρηματοδοτείται από
την Επιτροπή, τον Όμιλο ΕΤΕπ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) – παρέχει δωρεάν τεχνική βοήθεια για τον προσδιορισμό και
την υλοποίηση έργων υποδομής στα νέα κράτη μέλη
που είναι επιλέξιμα για ενισχύσεις από τα διαρθρωτικά
ταμεία. Ήδη έχει εντοπιστεί ικανός αριθμός επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αυτών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παροχή

τεχνικής βοήθειας δεν συνεπάγεται την υποχρέωση να
ζητηθεί χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ή την ΕΤΑΑ.
Παρομοίως, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή ένωσαν τις δυνάμεις
τους για να επιταχύνουν την εφαρμογή του φιλόδοξου
προγράμματος για τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) μεταφορών και ενέργειας, δημιουργώντας ένα Μηχανισμό
Δομημένων Χρηματοδοτήσεων και ένα ταμείο εγγυήσεων για τα ΔΕΔ, ώστε να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση έργων που ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Τα
δύο αυτά χρηματοπιστωτικά μέσα θα λειτουργήσουν
ως καταλύτης για την προσέλκυση μέχρι 20 δισ. ευρώ
επιπρόσθετων δημόσιων ή ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων υπέρ των ΔΕΔ.
Για τη στήριξη των προσπαθειών στους τομείς της καινοτομίας και της έρευνας και ανάπτυξης (E&A) στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή δημιουργούν μία νέα Διευκόλυνση για την Έρευνα, ύψους 1 δισ.
ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Τράπεζα
και από το 7ο Πρόγραμμα πλαίσιο για την E&A. Ομοίως,
το χρηματοδοτικό αυτό μέσο θα επιτρέψει την ανάληψη περισσότερων κινδύνων και την κινητοποίηση
ιδιωτικών κεφαλαίων για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που είναι σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα
της βιομηχανίας της ΕΕ. Η διευκόλυνση αυτή, η οποία
ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, προσδοκάται ότι θα ασκήσει μόχλευση
προσελκύοντας επιπρόσθετα κεφάλαια μέχρι ύψους
10 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013.
Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ)
προτίθεται να δώσει νέα ώθηση στην υποστήριξή
του προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με μία
αύξηση κεφαλαίου – που ήδη προετοιμάζεται – και με
τη διάθεση επιπρόσθετου ποσού 1,1 δισ. ευρώ, στο
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πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» 2007-2013, για την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, ιδίως για τη
στήριξη νεοσύστατων ΜΜΕ.

Ανάπτυξη και συνεργασία εκτός ΕΕ
Το 2006 ήταν έτος σημαντικό για την ΕΤΕπ, επίσης διότι
το Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση νέων εντολών στην Τράπεζα για τις δραστηριότητές της εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις χώρες εταίρους της ΕΕ. Η
ΕΤΕπ εξουσιοδοτήθηκε να χορηγήσει μέχρι 27,8 δισ.
ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013, με εγγύηση από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή και η
ΕΤΕπ δημιούργησαν ένα νέο ταμείο (Trust Fund) για τη
χρηματοδότηση έργων υποδομής στην υποσαχάρεια
Αφρική.
Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η
συνοχή των δραστηριοτήτων εκτός ΕΕ, οι χρηματοδοτήσεις από πόρους της ΕΤΕπ και από πόρους του
κοινοτικού προϋπολογισμού θα συντονίζονται πολύ

Η ΕΤΕπ και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(ΓΔ Περιφερειακής
Πολιτικής) υπέγραψαν
τον Ιούλιο «Συμφωνία
Συνεισφοράς» για το
JASPERS

στενά με τις δραστηριότητες των άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών στις οικείες περιοχές. Προς το σκοπό
αυτόν η ΕΤΕπ συνήψε το 2006 συμφωνίες με την
Agence française de développement, την Kreditanstalt
für Wiederaufbau, και τους «Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς
Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης» – μία ομάδα από
14 διμερείς τράπεζες ανάπτυξης – καθώς και με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
και την Παγκόσμια Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
συμμετέχει σε πολλές από αυτές τις συμφωνίες.
Η συνεργασία με τους λοιπούς διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οδήγησε επίσης στην ανάληψη
νέων πρωτοβουλιών στον τομέα του περιβάλλοντος,
και ιδίως στη δημιουργία ταμείων δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την καταπολέμηση
των κλιματικών αλλαγών, και την κατάρτιση ενός κοινού χάρτη, με τίτλο «Ευρωπαϊκές Αρχές για το Περιβάλλον», ο οποίος θα εφαρμόζεται στη χρηματοδότηση
επενδυτικών σχεδίων τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. Η
συγχρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων εκτός ΕΕ
ίσχυε ανέκαθεν, αλλά οι νέες συμφωνίες θα ενισχύσουν
την πρακτική αυτή.
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Διαφάνεια και λογοδοσία
Η δημοσιότητα και η διαφάνεια είναι στοιχεία καίριας σημασίας για τη διατήρηση και ενίσχυση
της αξιοπιστίας και της υπευθυνότητας της ΕΤΕπ έναντι των μετεχόντων στις δραστηριότητές της,
αλλά και όλων των πολιτών της Ευρώπης και πέραν των συνόρων της.
Δημοσιοποίηση πληροφοριών
Η γνωστοποίηση πληροφοριών στο κοινό είναι αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής διαφάνειας που εφαρμόζει η Τράπεζα. Στις 28 Μαρτίου 2006, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε μία αναθεωρημένη Πολιτική Δημοσιοποίησης Πληροφοριών, με την οποία η
πολιτική της Τράπεζας για την πληροφόρηση του κοινού, που χρονολογείτο από το 2002, αναπροσαρμόστηκε με βάση τα τρέχοντα πρότυπα της ΕΤΕπ όσον
αφορά τη διαφάνεια, και με τις ευρωπαϊκές πολιτικές
και τις διεθνείς αρχές στον τομέα αυτό. Για να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην αναθεώρηση της πολιτικής, διεξήχθη δημόσια διαβούλευση.
Η διαδικασία εκτυλίχθηκε σε δύο φάσεις και οι εισηγήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν πολυάριθμες.
Η ΕΤΕπ επέδειξε μεγάλη ευελιξία σε όρους χρονοδιαγράμματος και διαδικασιών, ώστε να είναι η διαβούλευση κατά το δυνατόν πληρέστερη. Τα αποτελέσματα
έτυχαν θετικής υποδοχής, τόσο από τους συμμετέχοντες όσο και από την Τράπεζα. Η ΕΤΕπ δημοσίευσε
έκθεση σχετικά με τη διαβούλευση, στην οποία περιγράφεται ο τρόπος διεξαγωγής της και συγκεντρώνονται όλες οι εισηγήσεις καθώς και οι αιτιολογημένοι
λόγοι αποδοχής ή απόρριψής τους από την Τράπεζα.
Η νέα πολιτική δημοσιοποίησης βασίζεται στην αρχή
σύμφωνα με την οποία κάθε πληροφορία που κατέχει
η Τράπεζα δύναται καταρχήν να γνωστοποιηθεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, εκτός εάν υπάρχει επιτακτικός λόγος μη γνωστοποίησής της. Η ΕΤΕπ, ως τράπεζα,
υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά
τη γνωστοποίηση πληροφοριών· οι περιορισμοί αυτοί
προσδιορίζονται στη πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών της. Η πολιτική αυτή θα επανεξετάζεται επισήμως ανά τριετία. Επιπλέον, κατά το πρώτο εξάμηνο του
2007 η Τράπεζα θα επανεξετάσει την πολιτική της αυτή
από νομική άποψη, με σκοπό τη συμμόρφωσή της
προς τις διατάξεις του «κανονισμού Aarhus», ο οποίος
αφορά την εφαρμογή, στα θεσμικά όργανα και τους

οργανισμούς της ΕΕ, των διατάξεων της Σύμβασης
του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων
και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέματα.
Βασικής σημασίας για την πρόσβαση σε πληροφορίες
είναι ο διαδικτυακός τόπος της ΕΤΕπ, ο οποίος δέχθηκε
σχεδόν 3 εκατομμύρια επισκέπτες το 2006, και το Γραφείο Πληροφοριών (Infodesk) της ΕΤΕπ, το οποίο διεκπεραίωσε περίπου 30 000 αιτήματα για πληροφορίες
από διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων. Ο κατάλογος
των υπό χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, που
δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΤΕπ, είναι
ιδιαίτερα σημαντικός για την πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών της Τράπεζας. Η ΕΤΕπ έχει δεσμευτεί
να δημοσιεύει στον διαδικτυακό τόπο της συνοπτικές
πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια που εξετάζει για χρηματοδότηση. Όλα τα επενδυτικά σχέδια
πρέπει να γνωστοποιούνται πριν από την έγκριση της
χρηματοδότησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο,
εκτός αν η γνωστοποίηση είναι αδύνατη για λόγους
εμπιστευτικότητας, πράγμα που μπορεί να ισχύει μερικές φορές για σχέδια του ιδιωτικού τομέα. Όταν για το
έργο απαιτείται μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (ΕΠΕ), η Τράπεζα φροντίζει να προσθέτει στον κατάλογο ένα σύνδεσμο προς την μη τεχνική
περίληψη της ΕΠΕ ή, για τα έργα εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το ισοδύναμο της ΕΠΕ και τη Δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετά την έγκριση από το
Διοικητικό Συμβούλιο και την υπογραφή του δανείου,
όλα τα σχέδια που χρηματοδοτούνται δημοσιεύονται
στην Ετήσια Έκθεση της ΕΤΕπ.

Σχέσεις με τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών
Η σχέση της ΕΤΕπ με τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών (ΟΚΠ), συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και άλλων ομάδων συμ-
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φερόντων, βασίζεται στην αναγνώριση του γεγονότος
ότι οι οργανώσεις αυτές μπορούν να προσφέρουν
πολύτιμη συνεισφορά στην εξέλιξη της πολιτικής της.
Μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ενημέρωση της
Τράπεζας σχετικά με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος
και να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με
τα επενδυτικά σχέδια.
Η επαφές της ΕΤΕπ με τις ΜΚΟ και τις λοιπές ομάδες
συμφερόντων συντονίζονται από μία Μονάδα «Κοινωνία των Πολιτών», που ανήκει στην Υπηρεσία Επικοινωνίας της Τράπεζας. Η μονάδα αυτή διασφαλίζει
τη συνοχή και την ποιότητα της επικοινωνίας και διατηρεί ενεργό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών.
Στο εσωτερικό της Τράπεζας, η μονάδα συντονίζει τις
επαφές και τα ζητήματα που έχουν σχέση με την κοινωνία των πολιτών, και εφαρμόζει επίσης, από κοινού
με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, προγράμματα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για το προσωπικό στα θέματα που
αφορούν την αλληλόδραση μεταξύ της Τράπεζας και
της κοινωνίας των πολιτών.
Η αλληλόδραση με τις ΟΚΠ το 2006 χαρακτηρίστηκε
από νέους τρόπους συνεργασίας. Πρώτον, η ΕΤΕπ
άρχισε να αναπτύσσει εταιρικές σχέσεις με εξειδικευμένες οργανώσεις που έχουν τους ίδιους με αυτήν στόχους, όπως π.χ. το πρόγραμμα της Λισσαβώνας, την
αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος
ή την καταπολέμηση της φτώχειας. Υπέγραψε επίσης
μία συμφωνία σχετικά με θέματα βιοποικιλότητας με
την Παγκόσμια Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης
(IUCN). Η συμφωνία αυτή παρέχει το πλαίσιο για κοινές
πρωτοβουλίες και συνεργασία σε θέματα βιοιποικιλότητας που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ.
Η IUCN παρέχει στην Τράπεζα έγκυρες συμβουλές σχετικά με τις πρωτοβουλίες, τις πολιτικές και τις στρατηγικές της, εξετάζοντας π.χ. τις κατευθυντήριες γραμμές
της όσον αφορά τον προκαταρκτικό έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων, ή παρέχοντας την αρωγή της για την
παρακολούθηση ορισμένων πτυχών των έργων που
χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ. Η IUCN προσφέρει επίσης την
αρωγή της στην Τράπεζα για τα εσωτερικά της προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε θέματα βιοποικιλότητας.

Άλλη σημαντική εξέλιξη που ενισχύει την ποιότητα των
σχέσεων με τις ΟΚΠ, είναι η νέα πρακτική της δημόσιας
διαβούλευσης που εφαρμόζει η ΕΤΕπ για ορισμένες
πολιτικές, στρατηγικές ή κατευθυντήριες γραμμές της.
Μετά την επιτυχία της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών
της ΕΤΕπ, μία παρόμοια διαδικασία θα εφαρμοστεί το
2007 για τις πολιτικές, τις κατευθυντήριες αρχές και τις
διαδικασίες της Τράπεζας όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης, της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η ΕΤΕπ επιθυμεί επίσης να διατηρήσει και να βελτιώσει
τις επαφές της με τις ΜΚΟ που αγωνίζονται για ζητήματα που συνδέονται με τις δραστηριότητές της. Οι
επαφές με τις οργανώσεις αυτές έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και έχουν εμπλουτιστεί με την
ανάπτυξη διαλόγου. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα έχει
συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που έχουν διοργανώσει οι
ΜΚΟ αυτές σχετικά με θέματα που την αφορούν, όπως
π.χ. σε μία διάσκεψη που διοργανώθηκε από το CEE
Bankwatch Network και άλλες ΜΚΟ στις Βρυξέλλες,
τον Νοέμβριο 2006, με θέμα έναν ανεξάρτητο μηχανισμό κανονιστικής συμμόρφωσης και προσφυγής για
την Τράπεζα.
Στο πλαίσιο εργαστηρίων που διοργανώνει τακτικά η
ΕΤΕπ για ΜΚΟ και άλλες ΟΚΠ, δύο τέτοιες συναντήσεις
πραγματοποιήθηκαν το 2006. Το εαρινό εργαστήριο
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με θέμα την έρευνα,
ανάπτυξη και καινοτομία στο πλαίσιο της στρατηγικής
της Λισσαβώνας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στον
κύκλο των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτεί η
ΕΤΕπ. Το δεύτερο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε το
φθινόπωρο στο Βερολίνο και αφορούσε θέματα σχετικά με το τρίγωνο «περιβάλλον – κλιματικές αλλαγές –
ενέργεια». Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε επίσης
θέματα εταιρικής ευθύνης.
Το 2006, η Τράπεζα δέχθηκε περισσότερες από 100
ερωτήσεις και αιτήσεις για πληροφορίες από ΜΚΟ. Το
ένα τρίτο αφορούσε οδικά έργα, κυρίως στα νέα κράτη
μέλη και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.
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Εξωστρέφεια
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της όσον αφορά την επικοινωνία, η ΕΤΕπ δημοσίευσε
το 2006 μεγάλη ποικιλία εκθέσεων και φυλλαδίων που παρουσιάζουν την ετήσια
δραστηριότητά της, τη δραστηριότητά της κατά χώρα ή τομέα, αξιολογήσεις χρηματοδοτήσεων και γενικότερα θέματα. Οι δημοσιεύσεις αυτές διατίθενται στις γλώσσες της ΕΕ και σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την περίπτωση. Η Τράπεζα καταβάλλει
επίσης διαρκείς προσπάθειες για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου και την ενημέρωση του διαδικτυακού της τόπου. Αλλά οι προσωπικές επαφές δεν είναι «εκτός
μόδας». Αντίθετα, μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής και στελέχη της Τράπεζας έλαβαν μέρος σε αναρίθμητες εκδηλώσεις – που διοργανώθηκαν από κοινοτικές ή εθνικές αρχές και από επαγγελματικές οργανώσεις, για διάφορα θέματα –, προκειμένου
να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ και τη χρηματοδοτική στήριξη που
είναι σε θέση να προσφέρει.
Επιπλέον, σε περίπου 30 επιλεγμένες εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας η ΕΤΕπ ήταν
παρούσα με δικό της περίπτερο, το οποίο παρείχε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες
σχετικά με την Τράπεζα. Η ΕΤΕπ συμμετέσχε, παραδείγματος χάρη, στην έκθεση
Carbon Expo στην Κολωνία και στην Πράσινη Εβδομάδα στις Βρυξέλλες τον Μάιο
2006, στην έκθεση Carbon Expo στο Πεκίνο και στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των
Περιφερειών και των Πόλεων στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο, καθώς και στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης, επίσης στις Βρυξέλλες, τον Νοέμβριο.
Οι ομάδες επισκεπτών που έχουν τα αρμόζοντα χαρακτηριστικά είναι επίσης
ευπρόσδεκτες στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στο Λουξεμβούργο, καθώς και
στα περιφερειακά της γραφεία. Περίπου 2 200 σπουδαστές, επαγγελματίες, ιθύνοντες υψηλού επιπέδου, διπλωμάτες και πολιτικοί, από περισσότερες από 40 χώρες,
επισκέφτηκαν τα κεντρικά γραφεία της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο το 2006.
Το 2007, έτος της 50ής επετείου της υπογραφής της Συνθήκης της Ρώμης, θα αποτελέσει εξαιρετικά πρόσφορη ευκαιρία για επικοινωνία με το κοινό. Η ΕΤΕπ θα
συμμετάσχει με τα άλλα κοινοτικά όργανα στις διάφορες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών συνόδων κορυφής και των επιχειρηματικών συναντήσεων. Το επόμενο έτος, 2008, είναι η 50ή επέτειος της ίδρυσης της ίδιας της ΕΤΕπ.
Η Τράπεζα θα την αξιοποιήσει, όχι για να προβεί σε απολογισμό των επιτυχιών της,
αλλά για να στρέψει το βλέμμα προς το μέλλον και να προβάλει τον ρόλο της ως τράπεζας της ΕΕ για τους πολίτες της. Μία σειρά από εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις και άλλες
δραστηριότητες προβολής θα εστιαστούν σε θέματα όπως η διαφάνεια, η σύγχρονη
εταιρική διακυβέρνηση, τα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα και η προστιθέμενη αξία
που προσφέρουν οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ, τόσο εντός, όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα σημαντικά γεγονότα της 50ής επετείου θα είναι τα εγκαίνια
του νέου κτηρίου της ΕΤΕπ, δίπλα στο κτήριο της έδρας της στο Λουξεμβούργο, τα
οποία προγραμματίζεται να συμπέσουν με την ετήσια σύνοδο του Συμβουλίου των
Διοικητών της Τράπεζας, τον Ιούνιο 2008.

Συνάντηση με
ΜΚΟ το 2006
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Η ΕΤΕπ και τα πανεπιστήμια ανταλλάσσουν γνώσεις
Οι πανεπιστημιακοί ερευνητές επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ και
η Τράπεζα επιθυμεί να αντλήσει γνώσεις από την ακαδημαϊκή έρευνα στους τομείς δραστηριότητάς
της. Για τη διευκόλυνση αυτής της αμοιβαίας ανταλλαγής, η ΕΤΕπ εγκαινίασε το 2006 μία «Κοινή Δράση
ΕΤΕπ-Πανεπιστημίων για την Έρευνα», μέσω της οποίας επιχορηγεί ερευνητικά κέντρα στην ΕΕ, προσφέρει προγράμματα πρακτικής άσκησης σε νέους ερευνητές και χρηματοδοτεί επιλεγμένα πανεπιστημιακά δίκτυα.
Η ΕΤΕπ χορηγεί σε πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα επιχορηγήσεις ύψους μέχρι 100 000 ετησίως
επί περίοδο τριών ετών, για να αναπτύξουν περαιτέρω την έρευνά τους σε τομείς μείζονος ενδιαφέροντος για την Τράπεζα. Κατόπιν διαγωνισμού, η Τράπεζα επέλεξε τέσσερα πανεπιστήμια για τέσσερα
σημαντικά ερευνητικά θέματα: χρηματοοικονομική και οικονομική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (Università Ca’Foscari, Βενετία), αξιολόγηση τεχνολογιών και επιτάχυνση της καινοτομίας
(Università di Bologna), συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (Universidad Politécnica de Madrid),
και κοινωνικές διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης (Oxford Brookes University).
Για τους νέους ερευνητές, η ΕΤΕπ προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο της
οποίας καλούνται να εκπονήσουν ερευνητικά σχέδια προτεινόμενα από την Τράπεζα, υπό την κοινή
εποπτεία ενός πανεπιστημιακού καθηγητή και ενός επιβλέποντα από την ΕΤΕπ.
Τέλος, τα πανεπιστημιακά δίκτυα που εστιάζουν τις
εργασίες τους σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για
την ΕΤΕπ μπορούν επίσης να λαμβάνουν χορηγίες και
δικαιούνται, εφόσον ενδείκνυται, να φέρουν το σήμα
«Πανεπιστημιακό Δίκτυο ΕΤΕπ».

Το εργαστήριο με
τίτλο «Τα ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια
επιδιώκουν
την αριστεία»
πραγματοποιήθηκε
στα κεντρικά γραφεία
της ΕΤΕπ στο
Λουξεμβούργο, στις
17 Νοεμβρίου 2006
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Έκθεση περί εταιρικής ευθύνης
Από το 2005, η ΕΤΕπ δημοσιεύει κάθε χρόνο ετήσια έκθεση περί εταιρικής ευθύνης, η
οποία παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη διακυβέρνηση της Τράπεζας και τις
δραστηριότητές της στον τομέα του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες, γενικότερες πληροφορίες. Η έκθεση δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΤΕπ (www.eib.org) και
μπορεί επίσης να ληφθεί δωρεάν ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή.

Επιθεώρηση, έλεγχος και αξιολόγηση
Για λόγους υπευθυνότητας έναντι της κοινωνίας, η Τράπεζα εφαρμόζει ελέγχους σε όλες τις δραστηριότητές
της. Ορισμένοι από τους ελέγχους αυτούς επιτάσσονται από το καταστατικό της, άλλοι βασίζονται σε εσωτερικές οργανωτικές διατάξεις και άλλοι ασκούνται
από ανεξάρτητα, εξωτερικά ελεγκτικά όργανα.
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι καταστατικό όργανο της
ΕΤΕπ και ευθύνεται έναντι του Συμβουλίου των Διοικητών της Τράπεζας, το οποίο απαρτίζεται 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 ελέγχει την κανονικότητα των βιβλίων της Τράπεζας. Μία εταιρεία εξωτερικών ελεγκτών, η Ernst & Young, επικουρεί την
Ελεγκτική Επιτροπή στην άσκηση των καθηκόντων
της. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί
τους πιστωτικούς και λειτουργικούς κινδύνους και τους
κινδύνους αγοράς, ενώ ο Διαχειριστικός Έλεγχος εστιάζεται στις διαδικασίες μετατροπής της στρατηγικής
σε στόχους και σε επιχειρησιακά σχέδια. Ο Υπεύθυνος
Προστασίας Δεδομένων μεριμνά για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων του προσωπικού του
Ομίλου ΕΤΕπ.
Μία Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης φροντίζει
για τη συμμόρφωση της Τράπεζας και του προσωπικού
της προς όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς
και κώδικες συμπεριφοράς και προς τα πρότυπα βέλτιστης πρακτικής, και λειτουργεί ως ο πρώτος ανιχνευτής τυχόν παράβασης των κανόνων δεοντολογίας και
ακεραιότητας. Παράλληλα, ελέγχει εκ των προτέρων
τη συμβατότητα των νέων πολιτικών, διαδικασιών,
προϊόντων και πράξεων, καθώς και των προβλεπόμενων ενεργειών, με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς. Τέλος, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
παρακολουθεί επίσης τις χρηματοδοτικές και δανειοληπτικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με εξωχώρια χρηματοοικονομικά κέντρα.

Η ανεξάρτητη Γενική Επιθεώρηση περιλαμβάνει τον Εσωτερικό έλεγχο και την
Αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων,
που αντιπροσωπεύουν τις δύο κύριες
λειτουργίες ex- post ελέγχου. Η Γενική
Επιθεώρηση έχει κρίσιμο ρόλο όσον
αφορά τη διατήρηση των ελέγχων, τη
βελτίωση των εργασιών, και τις διαδικασίες που έχουν σχέση με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει εύλογη
διασφάλιση σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των
σχετικών διαδικασιών. Αναλαμβάνει επίσης δράση σε
περιπτώσεις υπονοιών ατασθαλίας, διαφθοράς ή οιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας σε σχέση με
έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον Όμιλο ΕΤΕπ.
Το Τμήμα Αξιολόγησης των χρηματοδοτήσεων εκπονεί ex-post αξιολογήσεις αντιπροσωπευτικού δείγματος επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων που έχει
χρηματοδοτήσει η Τράπεζα, καθώς και πράξεων του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Οι εκθέσεις του εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας. Το 2006, το
Τμήμα Αξιολόγησης εκπόνησε εκθέσεις αξιολόγησης
που αφορούσαν χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για έργα
στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, διασυνοριακά διευρωπαϊκά δίκτυα, δάνεια στις χώρες ΑΚΕ στο
πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης της Λομέ, το Trust Fund
του FEMIP (προεπενδυτική τεχνική βοήθεια και πράξεις
με επιχειρηματικά κεφάλαια στη Μεσόγειο) και επενδύσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων σε σχήματα
παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τη χρήση των
κοινοτικών πόρων τους οποίους διαχειρίζεται η Τράπεζα.
Η Τράπεζα συνεργάζεται επίσης στενά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) καθώς
και με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Το 2006 δημιουργήθηκε ένα Γραφείο Καταγγελιών, υπό την άμεση εποπτεία του Γενικού Γραμματέα, το οποίο επιλαμβάνεται
των εξωτερικών καταγγελιών που υποβάλλονται στην
Τράπεζα άμεσα ή μέσω του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Στην διάρκεια του 2007 θα δημοσιευθεί η πρόσφατα αναθεωρηθείσα πολιτική της ΕΤΕπ όσον αφορά
τις καταγγελίες και τους μηχανισμούς προσφυγής.
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1 369

Το 2006 ήταν άλλο ένα έτος αλλαγών για την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΤΕπ. Σημαντικές προσπάθειες καταβλήθηκαν για την ανάπτυξη μίας νέας στρατηγικής, που στηρίζεται σε τρεις
πυλώνες –  επαγγελματική αριστεία, παροχή κινήτρων και ανάπτυξη του προσωπικού, και ευημερία των εργαζομένων (υγεία και ασφάλεια) –, παράλληλα με τη μέριμνα για βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών μέσω της απλοποίησης και της βελτιστοποίησής τους.
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Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει τα
μέλη του προσωπικού της ΕΤΕπ που
έχουν αποσπασθεί στο ΕΤΑΕ (κατάσταση της 31ης Δεκεμβρίου 2006).

Στελέχωση και
προσλήψεις

1 259

1 325

Προσωπικό της ΕΤΕπ

Το 2006, οι προσλήψεις στην Τράπεζα
εξακολούθησαν να
αφορούν κυρίω ς
τους επιχειρησιακούς
τομείς. Υψηλή προτεραιότητα στη διαδικασία προσλήψεων
είχε η εκκίνηση και
επάνδρωση της πρωτοβουλίας JASPERS
(προετοιμασία επενδυτικών σχεδίων και
2004
2005
2006
τεχνική βοήθεια στα
νέα κράτη μέλη). Το 2006, η δύναμη προσωπικού της
Τράπεζας αυξήθηκε σε 1 369 υπαλλήλους15 και πληρώθηκαν 102 κενές θέσεις (66 θέσεις στελεχών και 43
θέσεις σε υποστηρικτικές λειτουργίες). Από τους 66 προσληφθέντες σε επίπεδο στελέχους, το 58% ήταν άνδρες
και το 42% γυναίκες. Από τους 102 προσληφθέντες, 19
προέρχονταν από τα νέα κράτη μέλη. Το 2006 η Τράπεζα
δέχθηκε περίπου 17 000 αιτήσεις απασχόλησης.

Ανάπτυξη του προσωπικού
Η επιφορά αλλαγών στο σύστημα αμοιβών του προσωπικού οδήγησε στην επανεξέταση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αξιολόγησης και σταδιοδρομικής
εξέλιξης των υπαλλήλων. Το σύστημα σταδιοδρομικής
εξέλιξης βασίζεται στην έννοια του «ρόλου» (σύνολο
αρμοδιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων που
συνδέονται με κάθε θέση). Η αποσαφήνιση των ρόλων

συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2006. Στο πλαίσιο αυτό καθορίστηκαν με σαφήνεια τα κριτήρια
– σταθερά και μεταβλητά – για τη σταδιοδρομική εξέλιξη. Η Τράπεζα ανέπτυξε επίσης διάφορες πολιτικές
σε άλλους τομείς, με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων. Παραδείγματος χάρη, το πρόγραμμα κατάρτισης
σχετικά με τους πιστωτικούς κινδύνους, που οργάνωσε η υπεύθυνη για την επιμόρφωση του προσωπικού μονάδα της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού,
τέθηκε πλήρως σε λειτουργία και θεωρείται εξαιρετικά
χρήσιμο από τους υπεύθυνους δανείων και τους αναλυτές πιστώσεων.

Υγεία και ευημερία του προσωπικού
Η Τράπεζα, αφότου δημιούργησε τη δική της ιατρική
υπηρεσία, στο δεύτερο εξάμηνο του 2005, καταβάλλει αυξανόμενες προσπάθειες για τον εντοπισμό και
την πρόληψη των κινδύνων όσον αφορά την υγιεινή της εργασίας και για να προαγάγει την υγεία και
την ευημερία στο χώρο εργασίας. Επιπλέον των ιατρικών εξετάσεων που προηγούνται της πρόσληψης, και
των ετήσιων ιατρικών ελέγχων που προσφέρονται
στα μέλη του προσωπικού, οι σχετικές δραστηριότητες περιλάμβαναν μία εκστρατεία ενημέρωσης για
θέματα υγείας, μέτρα για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της επανένταξης στην εργασία μετά από μακρά
απουσία λόγω ασθένειας, και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας για τους υπαλλήλους που ταξιδεύουν. Η
Τράπεζα οργάνωσε επίσης ένα πρόγραμμα κατάρτισης
των μελών του προσωπικού που προσφέρθηκαν εθελοντικά να συμμετάσχουν στη νεοσυσταθείσα εσωτερική ομάδα πρώτων βοηθειών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ασφάλισης υγείας
της Τράπεζας, οι κανόνες όσον αφορά την επιστροφή
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ιατρικών εξόδων αναθεωρήθηκαν το 2006, λόγω της
ανάγκης αναπροσαρμογής των ανώτατων ασφαλιστικών ποσών για ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες. Στη
διάρκεια του έτους διεξήχθη επίσης επανεξέταση του
προγράμματος, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας της διαχείρισής του.
Όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές προς το προσωπικό, η Τράπεζα απέκτησε 50 θέσεις σε ένα ιδιωτικό
βρεφονηπιακό σταθμό, οι οποίες προστέθηκαν στις
εκατό θέσεις που ήδη διατίθενται με επιδοτούμενες
τιμές για τα παιδιά των μελών του προσωπικού στον
βρεφονηπιακό σταθμό της ίδιας της ΕΤΕπ.

οποία δημοσιεύθηκε το 2006 η πρώτη ετήσια έκθεση.
Όσον αφορά τις ομάδες εργασίας, ιδιαίτερης μνείας αξίζουν οι δραστηριότητες της ομάδας που είναι υπεύθυνη
για την εξέταση της αναθεώρησης του συστήματος
αμοιβών, της οποίας οι εργασίες οδήγησαν σε συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος του 2006. Μετά από την απόρριψη
μέρους των προτάσεων αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Εκπροσώπων του Προσωπικού θεώρησε ότι η διαβούλευση δεν διεξήχθη κατά τον δέοντα
τρόπο και υπέβαλε την παραίτησή της.

Επιτροπή για την ισότητα ευκαιριών (COPEC)
Επικοινωνία με το προσωπικό
Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για βελτίωση της
εσωτερικής επικοινωνίας, η Τράπεζα δημιούργησε το
2006, στους κόλπους της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα νέο Τμήμα Εσωτερικής Επικοινωνίας. Το
Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για όλες τις ανακοινώσεις
προς το προσωπικό. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η διαβίβαση σημαντικών επίκαιρων πληροφοριών σχετικά με την Τράπεζα ως οργανισμό, καθώς και
η προαγωγή και ενθάρρυνση ενός ανοικτού και ευρέος
κοινωνικού διαλόγου στο εσωτερικό της Τράπεζας.

Εκπροσώπηση του προσωπικού
Ο χειρισμός των θεμάτων προσωπικού γίνεται μέσω
μίας διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ της Υπηρεσίας
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΥΑΔ) και της Επιτροπής Εκπροσώπων του Προσωπικού (ΕΠ), η οποία περιλαμβάνει
τακτικές συσκέψεις της ΥΑΔ με τους ΕΠ, ομάδες εργασίας για συγκεκριμένα θέματα και μεικτές επιτροπές.
Το 2006, η επιτροπή για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
εργάστηκε ιδιαίτερα εντατικά, ιδίως για τον καθορισμό
των κατευθυντήριων αρχών που θα αποτελέσουν τη
βάση για τη συμφωνία-πλαίσιο, η οποία θα καθορίσει
την εξέλιξη του συνταξιοδοτικού προγράμματος. Μέλη
της επιτροπής εκπρόσωπων του προσωπικού συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας που κατάρτισε την πολιτική
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΤΕπ, σχετικά με την

Η μεικτή επιτροπή για την ισότητα ευκαιριών (COPEC)
ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής παροχής ίσων
ευκαιριών σε επίπεδο σταδιοδρομιών, προσλήψεων,
επιμόρφωσης και κοινωνικών παροχών.
Το 2006, η COPEC συμμετέσχε στη σύνταξη ενός
εγγράφου της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά με την ισορροπία και ισότητα μεταξύ των φύλων
στην ΕΤΕπ, ύστερα από συνολική εξέταση της κατάστασης όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο. Τον Οκτώβριο 2006,
η Διευθύνουσα Επιτροπή ενέκρινε τις συστάσεις που
περιέχονταν στο έγγραφο.
Τον Ιούνιο 2006, η ΕΤΕπ φιλοξένησε την 11η ετήσια συνέλευση του δικτύου ORIGIN (Organisational
and Institutional Gender Information Network). Σκοπός του δικτύου αυτού είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων που έχουν αποκτηθεί
σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων και ποικιλό
τητας. Στη συνάντηση συμμετείχαν 25 αντιπρόσωποι – μεταξύ των οποίων ανώτερα στελέχη των
Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της Παγκόσμιας
Τράπεζας, της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη –, οι οποίοι συζήτησαν τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι αντίστοιχοι οργανισμοί τους
κατά το περασμένο δωδεκάμηνο, και αντέλλαξαν σκέψεις και ιδέες.
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Καταστατικά όργανα της ΕΤΕπ
Το Συμβούλιο των Διοικητών αποτελείται από υπουργούς οριζόμενους από τα 27 κράτη μέλη (συνήθως
τους Υπουργούς Οικονομικών). Ορίζει τις κατευθύνσεις της πιστωτικής πολιτικής, εγκρίνει τους ετήσιους
λογαριασμούς και τον ισολογισμό, και αποφασίζει για
τη συμμετοχή της Τράπεζας σε χρηματοδοτήσεις εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις αυξήσεις του κεφαλαίου της. Διορίζει επίσης τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, της Διευθύνουσας Επιτροπής και της Ελεγ
κτικής Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη χορήγηση δανείων και
εγγυήσεων και τη σύναψη δανείων. Ελέγχει την ορθή
διοίκηση της Τράπεζας και διασφαλίζει ότι η διαχείριση
της Τράπεζας ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις της
Συνθήκης και του Καταστατικού και με τις γενικές οδηγίες του Συμβουλίου των Διοικητών. Τα μέλη του διορίζονται για θητεία πέντε ετών (ανανεώσιμη) από το
Συμβούλιο των Διοικητών, βάσει πρότασης των κρατών μελών, και ευθύνονται μόνον έναντι της Τράπεζας.
Οι διατάξεις που διέπουν τα όργανα
αυτά περιέχονται στο Καταστατικό
και στον Εσωτερικό Κανονισμό της
Τράπεζας. Η σύνθεση των καταστατικών οργάνων της Τράπεζας, τα
βιογραφικά σημειώματα των μελών
τους καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους όρους αμοιβής τους,
δημοσιεύονται και ενημερώνονται
τακτικά στον διαδικτυακό τόπο της
ΕΤΕπ: www.eib.org.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 28 τακτικά
μέλη. Κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ορίζουν από ένα μέλος. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ανέρχεται σε 18, πράγμα που σημαίνει ότι
ορισμένες από τις θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε ομάδες κρατών.
Επιπλέον, για να διευρυνθεί στους κόλπους του Διοικητικού Συμβουλίου η επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη σε ορισμένους τομείς, το σώμα αυτό μπορεί να
εκλέγει μέχρι έξι, κατ’ ανώτατο όριο, εμπειρογνώμονες
(3 τακτικούς και 3 αναπληρωτές), οι οποίοι συμμετέ-

χουν στις συνεδριάσεις του ως σύμβουλοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εφόσον
το ποσοστό αυτό εκπροσωπεί τουλάχιστον το 50 %
του αναληφθέντος κεφαλαίου.
Η Διευθύνουσα Επιτροπή είναι το μόνιμο συλλογικό
εκτελεστικό όργανο της Τράπεζας και αποτελείται από
εννέα μέλη. Υπό την εποπτεία του Προέδρου της ΕΤΕπ
και υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, η
Διευθύνουσα Επιτροπή διασφαλίζει την τρέχουσα διαχείριση 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 Επιτροπής ευθύνονται μόνον έναντι της
Τράπεζας. Διορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών, βάσει πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για
θητεία 6 ετών, η οποία είναι ανανεώσιμη.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας, ο Πρόεδρος προεδρεύει επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι ανεξάρτητο όργανο, που
ευθύνεται άμεσα έναντι του Συμβουλίου των Διοικητών. Καθήκον της είναι να ελέγχει την κανονικότητα
των πράξεων και των βιβλίων της Τράπεζας. 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 προηγούμενου
οικονομικού έτους διαβιβάζονται στο Συμβούλιο των
Διοικητών μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και
τρεις παρατηρητές, που διορίζονται από το Συμβούλιο
των Διοικητών για θητεία τριών ετών.

Η Ελεγκτική Επιτροπή

Κεφάλαιο: Το ποσοστό συμμετοχής κάθε κράτους
μέλους στο κεφάλαιο της Τράπεζας καθορίζεται με
βάση την οικονομική βαρύτητα του κράτους αυτού
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Καταστατικά όργανα της ΕΤΕπ

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εκφρασμένη σε όρους ΑΕΠ)
κατά τη στιγμή της προσχώρησής του στην Ένωση. Στο
πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ με την προσχώρηση
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας την 1η Ιανουαρίου
2007, τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του Καταστατικού της ΕΤΕπ που αφορούν το κεφάλαιο και τη
διακυβέρνησή της. Βάσει του Καταστατικού της ΕΤΕπ,
το συνολικό υπόλοιπο χορηγήσεων της Τράπεζας δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 250% του αναληφθέντος
κεφαλαίου της.

Η Διευθύνουσα Επιτροπή

Το συνολικό ύψος του αναληφθέντος κεφαλαίου της
Τράπεζας υπερβαίνει τα 164,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Κατανομή του κεφαλαίου της ΕΤΕπ την 1η Ιανουαρίου 2007
0

Ποσό (σε ευρώ)
Γερμανία
Γαλλία
Ιταλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ισπανία
Βέλγιο
Κάτω Χώρες
Σουηδία
Δανία
Αυστρία
Πολωνία
Φινλανδία
Ελλάς
Πορτογαλία
Τσεχική Δημοκρατία
Ουγγαρία
Ιρλανδία
Ρουμανία
Σλοβακική Δημοκρατία
Σλοβενία
Βουλγαρία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Κύπρος
Λεττονία
Εσθονία
Μάλτα

26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
15 989 719 500
7 387 065 000
7 387 065 000
4 900 585 500
3 740 283 000
3 666 973 500
3 411 263 500
2 106 816 000
2 003 725 500
1 291 287 000
1 258 785 500
1 190 868 500
935 070 000
863 514 500
428 490 500
397 815 000
290 917 500
249 617 500
187 015 500
183 382 000
152 335 000
117 640 000
69 804 000

Σύνολο

164 808 169 000

10 000 000 000

20 000 000 000

%
DE
FR
IT
GB
ES
BE
NL
SE
DK
AT
PL
FI
GR
PT
CZ
HU
IE
RO
SK
SI
BG
LT
LU
CY
LV
EE
MT

16,170
16,170
16,170
16,170
9,702
4,482
4,482
2,974
2,269
2,225
2,070
1,278
1,216
0,784
0,764
0,723
0,567
0,524
0,260
0,241
0,177
0,151
0,113
0,111
0,092
0,071
0,042
100,000
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Η Διευθύνουσα Επιτροπή της ΕΤΕπ
Το συλλογικό όργανο διοίκησης της Τράπεζας και οι εποπτικές αρμοδιότητες των μελών του
Κατάσταση της 01/05/2007

Philippe MAYSTADT
Πρόεδρος της ΕΤΕπ και του Διοικητικού Συμβουλίου της

Gerlando GENUARDI
Αντιπρόεδρος

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Αντιπρόεδρος

Philippe MAYSTADT Πρόεδρος της ΕΤΕπ και του Διοικητικού Συμβουλίου της
➾		Γενική στρατηγική
➾	Θεσμικά θέματα, σχέσεις με τα λοιπά κοινοτικά όργανα
➾	Εκθέσεις του Γενικού Επιθεωρητή, του Οικονομικού Ελεγκτή
και του επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης
➾	Ανθρώπινο δυναμικό
➾	Εσωτερική επικοινωνία
➾	Πολιτική ίσων ευκαιριών· Πρόεδρος της μεικτής Επιτροπής
για την ισότητα ευκαιριών (COPEC)
➾	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΕ
➾	Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού
Gerlando GENUARDI Αντιπρόεδρος
➾	Χρηματοδοτήσεις στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο,
τη Μάλτα και τα δυτικά Βαλκάνια
➾	Μηχανισμός Δομημένων Χρηματοδοτήσεων (ΜΔΧ)
➾	Προϋπολογισμός
➾	Λογιστική
➾	Τεχνολογίες πληροφορικής
➾	Διοικητής της ΕΤΑΑ
Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Αντιπρόεδρος
➾	Χρηματοδοτήσεις στη Γαλλία και στις μεσογειακές χώρες εταίρους
➾	Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
➾	Εταιρική σχέση με τον τραπεζικό τομέα
➾	Εξωτερική επικοινωνία
➾	Διαφάνεια και πολιτική πληροφόρησης
➾	Σχέσεις με τις ΜΚΟ
➾	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΕ

Ivan PILIP
Αντιπρόεδρος

Torsten GERSFELT 
Αντιπρόεδρος

Ivan PILIP Αντιπρόεδρος
➾	Χρηματοδοτήσεις στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία,
τη Σλοβενία και τη Βουλγαρία
➾	Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας
➾	Εταιρική κοινωνική ευθύνη
➾	Υποδιοικητής της ΕΤΑΑ
	Torsten GERSFELT Αντιπρόεδρος
➾	Χρηματοδοτήσεις στις Κάτω Χώρες, τη Δανία, την Ιρλανδία,
τις χώρες ΑΚΕ και τη Νότια Αφρική
➾	Ενεργειακά θέματα
➾	Τομεακές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές μελέτες
➾	Πρόεδρος της Επιτροπής Τέχνης

Simon BROOKS
Αντιπρόεδρος

Carlos DA SILVA COSTA
Αντιπρόεδρος

	Simon BROOKS Αντιπρόεδρος
➾	Χρηματοδοτήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
➾	Προστασία του περιβάλλοντος
➾	Εσωτερικός έλεγχος, 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) και με τον
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή
➾	Κτήρια, περιβάλλον εργασίας και υλικοτεχνική υποστήριξη
Carlos DA SILVA COSTA Αντιπρόεδρος
➾	Χρηματοδοτήσεις στην Ισπανία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο, την
Ασία και τη Λατινική Αμερική
➾	Νομικές πτυχές των πράξεων και των προϊόντων
➾	Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
➾	Μέλος της Επιτροπής Τέχνης

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Αντιπρόεδρος

Matthias KOLLATZ-AHNEN Αντιπρόεδρος
➾	Χρηματοδοτήσεις στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Ρουμανία, καθώς και στην Κροατία
και την Τουρκία
➾	Οικονομική και κοινωνική συνοχή· Σύγκλιση
➾	Μηχανισμός JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects for European Regions)
➾	Διαχείριση κινδύνων: πιστωτικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι αγοράς και λειτουργικοί κίνδυνοι
➾	Μέλος της Επιτροπής Επιδοτήσεων
Eva SREJBER
Αντιπρόεδρος (την 01/07/2007)

Eva SREJBER Αντιπρόεδρος (την 01/07/2007)
➾	Χρηματοδοτήσεις στη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Λιθουανία, τη Λεττονία, την Εσθονία,
τις ανατολικές γειτονικές χώρες, τη Ρωσία και τις χώρες της ΕΖΕΣ
➾	Πρωτοβουλία «Καινοτομία 2010» (Εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας),
συμπεριλαμβανομένου του ΜΧΜΚ (Μηχανισμού χρηματοδοτήσεων με καταμερισμό
των κινδύνων)
➾	Ex post αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων
➾	Πρόεδρος της Επιτροπής Επιδοτήσεων
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Οργανόγραμμα της ΕΤΕπ
“ Τμήμα		 h περιφερειακό γραφείο

u Υπηρεσία

Γενική Γραμματεία,
Νομικές Υποθέσεις και Ανθρώπινο
Δυναμικό

(Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 2007)

u	Ανθρώπινο δυναμικό
Xavier COLL
Διευθυντής

Alfonso QUEREJETA
Γενικός Γραμματέας και Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων

u Θεσμικά θέματα
Dominique de CRAYENCOUR
Διευθυντής

• Ferdinand SASSEN
“	Διευθυντικά όργανα, Γραμματεία, Πρωτόκολλο
Hugo WOESTMANN
Υποδιευθυντής

“	Γλωσσικές Υπηρεσίες
Kenneth PETERSEN
Νομικές Υποθέσεις
u	Κοινοτικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις,
Χρηματοδοτήσεις εκτός Ευρώπης

• Jean-Philippe BIRCKEL
“	Διοικητικά θέματα και συστήματα διαχείρισης
Michel GRILLI
Αναπληρωτής Διευθυντής

• Catherine ALBRECHT
“	 Π
 όροι
Luis GARRIDO
“	 Α
 νάπτυξη του προσωπικού και διαχείριση της οργάνωσης
Bruno TURBANG (εκτελών χρέη)
• Ute PIEPER-SECKELMANN
“	 Ε υημερία στην εργασία και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και
ιδιωτικής ζωής
...
“	 Ε σωτερική επικοινωνία
Alain JAVEAU

Marc DUFRESNE

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Νομικών
Υποθέσεων

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής

• Jean-Philippe MINNAERT
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

“ Χ ρηματοοικονομικές υποθέσεις
Nicola BARR
Υποδιευθυντής

“Θ
εσμικά θέματα και θέματα προσωπικού
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ
“  Μεσόγειος (FEMIP), Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός – Επενδυτική
Διευκόλυνση, Ασία και Λατινική Αμερική
Regan WYLIE-OTTE
Υποδιευθυντής

u	Χρηματοδοτήσεις στην Ευρώπη
Gerhard HÜTZ
Διευθυντής

• Gian Domenico SPOTA
“  Επιχειρησιακή πολιτική, Νέα χρηματοπιστωτικά μέσα
José María FERNÁNDEZ MARTÍN
“ Αδριατική,

Νοτιοανατολική Ευρώπη
Manfredi TONCI OTTIERI
Υποδιευθυντής

“ Ηνωμένο

Βασίλειο, Ιρλανδία, Βαλτικές χώρες, Δανία,
Φινλανδία, Σουηδία, χώρες ΕΖΕΣ
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
“ Γαλλία,

Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο
Pierre ALBOUZE
“ Κεντρική

Ευρώπη, Πολωνία, Ρωσία, Ανατολικές γειτονικές
χώρες
Barbara BALKE
“ Ισπανία,

Πορτογαλία
Ignacio LACORZANA
• Maria SHAW-BARRAGAN

Rémy JACOB

Γενικός Διευθυντής

“ Διαχείριση πόρων και συντονισμός
Geneviève DEWULF
u Στρατηγική, διαχειριστικός έλεγχος και οικονομικός
έλεγχος
Jürgen MOEHRKE
Διευθυντής

u  Οικονομικός έλεγχος και λογιστήριο
Luis BOTELLA MORALES
Οικονομικός ελεγκτής

“  Γενική λογιστική
Henricus SEERDEN
“ Λογιστική διαχείρισης πόρων τρίτων και διοικητικά έξοδα
Frank TASSONE
“Ο
 ικονομικές και χρηματοοικονομικές μελέτες
Éric PERÉE
“Σ
 τρατηγικός σχεδιασμός, προϋπολογισμός και έλεγχος
Θεοχάρης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
• Yannick MORVAN
“Π
 ολιτική εταιρικής ευθύνης
Felismino ALCARPE
• Gudrun LEITHMANN-FRÜH
(Συντονισμός ΕΤΑΕ και Ελεγκτικό Συνέδριο)
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Οργανόγραμμα της ΕΤΕπ
(Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 2007)

u Επικοινωνία
Gill TUDOR

Εκπρόσωπος και Διευθυντής

“ Γραφείο Τύπου
Gill TUDOR
“ Ενημέρωση του κοινού και σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών
Yvonne BERGHORST
Γραφεία πληροφοριών
h	Γραφείο Παρισιού
Henry Marty-Gauquié
Διευθυντής

h	Γραφείο Ρώμης
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Υποδιευθυντής

h	Γραφείο Λονδίνου
Adam McDONAUGH
h	Γραφείο Βερολίνου
Paul Gerd LÖSER

u Υπηρεσία

“ Τμήμα		 h περιφερειακό γραφείο

JESSICA
Eugenio LEANZA
• Gianni CARBONARO
u Μέσα για τη Δράση υπέρ της ανάπτυξης
Thomas BARRETT
Διευθυντής

“ Διευρωπαϊκά δίκτυα
Tilman SEIBERT
Υποδιευθυντής

• Ale Jan GERCAMA
“ Πρωτοβουλία «Καινοτομία 2010» (i2i)
Kim KREILGAARD
“ Περιβάλλον, Ενέργεια και Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Christopher KNOWLES
Υποδιευθυντής

u Δυτική Ευρώπη
Laurent de MAUTORT
Διευθυντής

u Τεχνολογίες πληροφορικής
Patrick KLAEDTKE

“ Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία – Τράπεζες και επιχειρήσεις
Robert SCHOFIELD

“ Υποδομές και τεχνολογίες
José GRINCHO

“	Δυτική Ευρώπη – Δομημένα δάνεια και συμπράξεις δημόσιουιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)
Cheryl FISHER

Διευθυντής συστημάτων πληροφορικής

Υποδιευθυντής

“ Εφαρμογές για τις χρηματοοικονομικές και δανειοδοτικές πράξεις
Derek BARWISE

“ Γαλλία - Έργα υποδομής
Jacques DIOT
Υποδιευθυντής

“ Εφαρμογές διοικητικής υποστήριξης και διαχείρισης κινδύνων
Simon NORCROSS

“ Γαλλία – Τράπεζες και επιχειρήσεις
Jean-Christophe CHALINE
• Miguel MORGADO

Κτήρια, Υλικοτεχνική υποστήριξη και Τεκμηρίωση
Patricia TIBBELS

“ Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες
Henk DELSING

Κύρια υπεύθυνη

“ Διαχείριση του περιβάλλοντος εργασίας
Patricia TIBBELS
“ Ομάδα εργασίας για το νέο κτήριο
Enzo UNFER
“ Διαχείριση εγγράφων και αρχείων
...
“ Προμήθειες και διοικητικές υπηρεσίες
...

Υποδιευθυντής

u Ισπανία, Πορτογαλία
Carlos GUILLE
Διευθυντής

“ Ισπανία – Έργα υποδομής
Luca LAZZAROLI
“ Ισπανία – Τράπεζες και επιχειρήσεις
Fernando de la FUENTE
Υποδιευθυντής
h	Γραφείο Μαδρίτης

Angel FERRERO

Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις
υποψήφιες χώρες

“ Πορτογαλία
Rui Artur MARTINS
h	Γραφείο Λισσαβώνας
Pedro EIRAS ANTUNES

Thomas HACKETT
Γενικός Διευθυντής

u Κεντρική Ευρώπη
Joachim LINK

u Υποστήριξη χρηματοδοτήσεων
...

“ Βόρεια Γερμανία
Peggy NYLUND GREEN

“ Συντονισμός
Dominique COURBIN

“ Νότια Γερμανία
Anita FUERSTENBERG-LUCIUS

“ Συστήματα πληροφορικής και εφαρμογές
Thomas FAHRTMANN

“ Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία
Jean VRLA

“ Υποστήριξη των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων
Bruno DENIS

“ Αυστρία, Ουγγαρία
Paolo MUNINI

Κύριος επιχειρησιακός συντονιστής

Διευθυντής

Υποδιευθύντρια
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Οργανόγραμμα της ΕΤΕπ
“ Τμήμα		 h περιφερειακό γραφείο

u Υπηρεσία

h	Γραφείο Βιέννης
Emanuel MARAVIC
Διευθυντής

u Αδριατική
Antonio PUGLIESE
Διευθυντής

“ Ιταλία, Μάλτα – Έργα υποδομής
Bruno LAGO
Υποδιευθυντής

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO
“ Ιταλία, Μάλτα – Τράπεζες και επιχειρήσεις
Marguerite McMAHON
“ Σλοβενία, Κροατία, Δυτικά Βαλκάνια
Romualdo MASSA BERNUCCI
u Νοτιοανατολική Ευρώπη

(Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 2007)

Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και
υποψηφίων χωρών
Jean-Louis BIANCARELLI
Γενικός Διευθυντής

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

• Bernard ZILLER
u	Γειτονικές χώρες και Ρωσία
Claudio CORTESE
Γενικός Διευθυντής

• Alain NADEAU
Ανδρέας ΒΕΡΥΚΙΟΣ

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

“ Ελλάς
Θεμιστοκλής ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ
h	Γραφείο Αθηνών
Φωτεινή ΚΟΥΤΖΟΥΚΟΥ
“ Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος
Cormac MURPHY
h	Γραφείο Βουκουρεστίου
Götz VON THADDEN
“ Τουρκία
Franz-Josef VETTER
h	Γραφείο Άγκυρας
...
h	Γραφείο Κωνσταντινούπολης
Alain TERRAILLON
u Βαλτική
...

Διευθυντής

“ Πολωνία
Heinz OLBERS
h	Γραφείο Βαρσοβίας
Michal LUBIENIECKI
“ Βαλτικές χώρες, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, χώρες ΕΖΕΣ
Michael O’HALLORAN
• Ann-Louise AKTIV VIMONT
h

Γραφείο Ελσίνκι

...

“ Μαγκρέμπ
Bernard GORDON
h	Γραφείο Ραμπάτ
René PEREZ
h	Γραφείο Τύνιδας
Diederick ZAMBON
“ Μασρέκ
Jane MACPHERSON
h	Γραφείο Καΐρου
Luigi MARCON
“ Ανατολική Ευρώπη, Νότιος Καύκασος και Ρωσία
Κωνσταντίνος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
• Umberto DEL PANTA
“ Εξειδικευμένες πράξεις
Jean-Christophe LALOUX
u	Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός – Επενδυτική Διευκόλυνση
Martin CURWEN
Διευθυντής

“ Δυτική Αφρική και Αφρική του Σαχέλ
Gustaaf HEIM
h	Γραφείο Ντακάρ
Jack REVERSADE
“ Κεντρική και Ανατολική Αφρική
Flavia PALANZA
Υποδιευθύντρια
h	Γραφείο Ναϊρόμπι

Carmelo COCUZZA
“ Μεσημβρινή Αφρική και Ινδικός Ωκεανός
Serge-Arno KLÜMPER
h	Γραφείο Τσουάνε (Πραιτόρια)
David WHITE
“ Καραϊβική και Ειρηνικός
David CRUSH
h	Γραφείο Fort-de-France
Anthony WHITEHOUSE
h	Γραφείο Σίδνεϋ
Jean-Philippe DE JONG
“ Πόροι και Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
Tassilo HENDUS
“ Διαχείριση χαρτοφυλακίου, Στρατηγική
Catherine COLLIN
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Οργανόγραμμα της ΕΤΕπ
(Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 2007)

u	Ασία και Λατινική Αμερική
Francisco de PAULA COELHO
Διευθυντής

“ Λατινική Αμερική
Alberto BARRAGAN
“ Ασία
Matthias ZÖLLNER
• Philippe SZYMCZAK

u Υπηρεσία

“ Τμήμα		 h περιφερειακό γραφείο

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχεδίων
Γραμματική ΤΣΙΓΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ
Γενική Διευθύντρια

“ Αειφόρος ανάπτυξη
Peter CARTER
Υποδιευθυντής

“ Έλεγχος ποιότητας και παρακολούθηση
Angelo BOIOLI

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Bertrand de MAZIÈRES
Γενικός Διευθυντής

• Ghislaine RIOS
u	Κεφαλαιαγορές
Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Διευθύντρια

“ Διαχείριση πόρων
Béatrice LAURY
u	Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία
Κωνσταντίνος ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
Διευθυντής

“ Μεταποίηση και Βιομηχανία (Ε&Α)
...
“ ΤΠΕ και Ψηφιακή Οικονομία
...

“ Αμερική, Ασία, Ειρηνικός
Eila KREIVI
• Sandeep DHAWAN

“ Ανθρώπινο κεφάλαιο
John DAVIS
“ Υπηρεσίες και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Αγροτοβιομηχανία
(και βιοκαύσιμα)
Hans-Harald JAHN
• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON

“ Σχέσεις με τους επενδυτές και μάρκετινγκ
Peter MUNRO

u	Μεταφορές και Ενέργεια
Christopher HURST

“ Ευρώ
Carlos FERREIRA DA SILVA
• Aldo ROMANI
“ Ευρώπη (εκτός ευρώ), Αφρική
Richard TEICHMEISTER

u	Διαχείριση διαθεσίμων
Anneli PESHKOFF
Διευθύντρια

“ Διαχείριση ρευστών διαθεσίμων
Francis ZEGHERS
• Timothy O’CONNELL
“ Διαχείριση ενεργητικού-παθητικού
Jean-Dominique POTOCKI
“ Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Paul ARTHUR
“ Χρηματοοικονομική μηχανική και συμβουλευτικές υπηρεσίες
Guido BICHISAO
u	Προβλέψεις και διακανονισμός των πράξεων
Gianmaria MUSELLA
Διευθυντής

“ Back office δανειοδοτήσεων και επιχειρησιακή υποστήριξη των
δανειοδοτήσεων
Ralph BAST
“ Back office διαχείρισης διαθεσίμων
Yves KIRPACH
“ Back office δανειοληπτικών δραστηριοτήτων
Antonio VIEIRA
“ Συστήματα και διαδικασίες
Georg HUBER
Υποδιευθυντής

“ Συντονισμός και χρηματοοικονομικές πολιτικές
Éric LAMARCQ

Διευθυντής

• René van ZONNEVELD
“ Σιδηροδρομικές και Οδικές μεταφορές
Matthew ARNDT
“ Εναέριες και Θαλάσσιες μεταφορές
José Luis ALFARO
• Klaus HEEGE
“ Παραγωγή και δίκτυα ενέργειας
...
• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX
“ Ενεργειακή απόδοση και Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Juan ALARIO GASULLA
Υποδιευθυντής

• Nigel HALL
u	Σύγκλιση και Περιβάλλον
Patrice GÉRAUD
Διευθυντής

“ Χρηματοδότηση προγραμμάτων
Guy CLAUSSE
Υποδιευθυντής

• Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN
“ Ύδατα και προστασία του περιβάλλοντος
José FRADE
Υποδιευθυντής

• Michel DECKER
“ Αστικές μεταφορές και άλλες αστικές υποδομές
Mateo TURRÓ CALVET
Υποδιευθυντής
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Το οργανόγραμμα, 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 διαδικτυακό τόπο
της ΕΤΕπ: www.eib.org

“ Τμήμα		 h περιφερειακό γραφείο

u Υπηρεσία

“ Αναπτυξιακά έργα, νέες πρωτοβουλίες, στερεά απόβλητα
Stephen WRIGHT
Υποδιευθυντής

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

(Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 2007)

Γενική Επιθεώρηση
Peter MAERTENS

Γενικός Επιθεωρητής

JASPERS
Patrick WALSH
Υποδιευθυντής

• Agustin AURÍA
Υποδιευθυντής

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

• S iward de VRIES
(Υπηρεσία διερεύνησης υποθέσεων απάτης)

“ Εσωτερικός έλεγχος
Ciaran HOLLYWOOD
“ Αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων
Alain SÈVE
Υποδιευθυντής

• Gavin Dunnett
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων
Pierluigi GILIBERT
Γενικός Διευθυντής

“ Συντονισμός και υποστήριξη
Elisabeth MATIZ
Υποδιευθύντρια

“ Χρηματοοικονομική παρακολούθηση και αναδιάρθρωση
πράξεων
Klaus TRÖMEL
Υποδιευθύντρια

u	Πιστωτικοί κίνδυνοι
Per JEDEFORS
Διευθυντής

“ Επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας, έργα υποδομής
Stuart ROWLANDS
“ Χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων και πράξεις εκτός ΕΕ
Paolo LOMBARDO
“ Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Per de HAAS (εκτελών χρέη)
u	Χρηματοοικονομικοί και λειτουργικοί κίνδυνοι
Alain GODARD
Διευθυντής

“ Διαχείριση ενεργητικού-παθητικού και κινδύνων αγοράς
Giancarlo SARDELLI
• Vincent THUNUS
“ Παράγωγα προϊόντα
Luis GONZALEZ-PACHECO
“ Λειτουργικοί κίνδυνοι
Antonio ROCA IGLESIAS

Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
του Ομίλου ΕΤΕπ
Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου

• E velyne POURTEAU
Υποδιευθύντρια

• Luigi LA MARCA

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

Francis CARPENTER
Γενικός Διευθυντής

Εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Terence BROWN

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
εκπροσωπούν την ΕΤΕπ

Walter CERNOIA

Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
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Καταστατικά όργανα του ΕΤΑΕ

Διοίκηση και βασικά στελέχη του ΕΤΑΕ

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

Francis CARPENTER Γενικός Διευθυντής
➾

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

➾ τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΕΤΕπ, Ευρωπα-

ϊκή Ένωση και 29 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), η
οποία πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά
κατ’ έτος·
➾ το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά
τακτικά και επτά αναπληρωματικά μέλη, το οποίο,
μεταξύ άλλων, αποφασίζει για τις πράξεις του
Ταμείου·

Διευθυντής Επενδύσεων
John A. Holloway

Προϊστάμενοι
➾ 	 Jean-Philippe BURCKLEN
➾ 	 Jacques DARCY 
➾ 	 Ulrich GRABENWARTER
Αναπληρωτές Προϊστάμενοι
➾ 	 Jouni HAKALA 
➾ 	 Matthias UMMENHOFER
➾ 	
➾ 	
➾ 	
➾ 	

Βασικά στελέχη
Laurent BRAUN
Paul VAN HOUTTE
Christine PANIER
David WALKER

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ
Προϊστάμενος
➾ 	 Alessandro TAPPI
Αναπληρωτής προϊστάμενος
➾ 	 Christa KARIS
Βασικά στελέχη
➾ 	 Per-Erik ERIKSSON
➾ 	 Gunnar MAI

Το Διοικητικό Συμβούλιο

➾ 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 εκδίδονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι λογαριασμοί του Ταμείου ελέγχονται από μία Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρεις ελεγκτές
που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, και από
ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές.

JEREMIE
Προϊστάμενος
➾ 	 Marc SCHUBLIN
Αναπληρωτής προϊστάμενος
➾ 	 Hubert COTTOGNI
Βασικά στελέχη
➾ 	 Alexander ANDÒ
➾ 	 Graham COPE
➾ 	 Fabrizio CORRADINI

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Προϊστάμενος
➾ 	 Thomas MEYER
Βασικά στελέχη
➾ 	 Helmut KRAEMER-EIS 
➾ 	 Pierre-Yves MATHONET

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Γενικός Γραμματέας
➾ 	 Robert WAGENER
Προϊστάμενοι
➾ 	 Maria LEANDER - Νομικές υποθέσεις
➾ 	 Jobst NEUSS - Κανονιστική συμμόρφωση
➾ 	 Frédérique SCHEPENS - Γενικές υποθέσεις και οικονομικές υπηρεσίες
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα καταστατικά όργανα του ΕΤΑΕ (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 διαδικτυακό τόπο του ΕΤΑΕ: www.eif.org

➾ 	
➾ 	
➾ 	
➾ 	

Βασικά στελέχη
Eva GOULAS - Ανθρώπινο δυναμικό
Marceline HENDRICK - Λογιστήριο
Delphine MUNRO - Επικοινωνία Μarketing
John PARK - Πληροφορική
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Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τον Όμιλο ΕΤΕπ
Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σχέδια που μπορούν να ληφθούν υπόψη για ενδεχόμενη χρηματοδότηση πρέπει να προάγουν έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω στόχους:
➾ ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής: προώθηση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς της
οικονομίας για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης των λιγότερο ευνοημένων περιοχών·
➾ προώθηση των επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μίας 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 την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου·
➾ ανάπτυξη των δικτύων υποδομών κοινοτικού ενδιαφέροντος στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της μεταφοράς ενέργειας·
➾ προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής·
➾ ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού χάρη στην ορθολογική χρήση της ενέργειας, την
αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων – συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – και τη διαφοροποίηση των εισαγωγών·

Ο Όμιλος ΕΤΕπ υποβοηθά την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμβάλλοντας στη βελτίωση του
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν:
➾ μέσω μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων γραμμών πιστώσεων της ΕΤΕπ·
➾ μέσω των δραστηριοτήτων του ΕΤΑΕ με επιχειρηματικά κεφάλαια·
➾ μέσω των εγγυήσεων του ΕΤΑΕ υπέρ των ΜΜΕ.

Στις χώρες που είναι υποψήφιες προς ένταξη και στις χώρες εταίρους της ΕΕ, η ΕΤΕπ συμμετέχει στην
εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών παροχής αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας. Η ΕΤΕπ δραστηριοποιείται:
➾ στις υποψήφιες και στις δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας εστιάζοντας τις χρηματοδοτήσεις
της όχι μόνο στην ανασυγκρότηση της βασικής υποδομής και στα έργα περιφερειακής κλίμακας, αλλά
και στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα·
➾ στις εκτός ΕΕ μεσογειακές χώρες, συμβάλλοντας 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), όπου συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της βασικής υποδομής και του εγχώριου
ιδιωτικού τομέα·
➾ στις χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, όπου υποστηρίζει επενδυτικά σχέδια που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες αυτές.
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Διευθύνσεις του Ομίλου ΕΤΕπ

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
www.eib.org – U info@eib.org
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Γερμανία

Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Αυστρία

Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien

3 (+43-1) 505 36 76
5 (+43-1) 505 36 74

Βέλγιο

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

Ισπανία

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Γαλλία

21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02

Ελλάς

1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

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

Πολωνία

Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa

3 (+48 22) 310 05 00
5 (+48 22) 30 05 01

Πορτογαλία

Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

Βασίλειο

2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Περιφερειακά γραφεία:
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Διευθύνσεις του Ομίλου ΕΤΕπ

Νότια Αφρική

5 Greenpark Estates
27 George Storrar Drive
Groenkloof
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Αυστραλία

Level 31, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 36
5 (+61-2) 82 11 06 88

Αίγυπτος

6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12311 Giza

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) 273 52 60
5 (+254-20) 271 32 78

Μαρόκο

Riad Business Center,
Aile sud, Immeuble S3, 4e étage,
Boulevard Er-Riad
Rabat

3 (+212) 37 56 54 60
5 (+212) 37 56 53 93

Σενεγάλη

3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

Τυνησία

70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
www.eif.org – U info@eif.org
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

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

Στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας δημοσιεύεται ενημερωμένος κατάλογος των υφιστάμενων γραφείων, με τα στοιχεία
επικοινωνίας τους.
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Στο CD-Rom που εσωκλείεται στο παρόν έντυπο, ο αναγνώστης θα βρει πληροφορίες που περιέχονται
στους τρεις τόμους της Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και την ηλεκτρονική έκδοση αυτών των τόμων, στις
διάφορες γλώσσες στις οποίες διατίθενται.
Η Ετήσια Έκθεση δημοσιεύεται επίσης στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας www.eib.org/report.

2006

EIB-Gruppe EIB Group Groupe BEI

Adenauer

1.

o@eib.org

Tätigkeitsbericht
Activity Report
Rapport d’activité

2.

Finanzbericht
Financial Report
Rapport financier

3.

Statistischer Bericht
Statistical Report
Rapport statistique

IS SN 1 681- 3 9 9 5

Για τις φωτογραφίες που περιέχονται σε αυτήν την έκθεση, η ΕΤΕπ εκφράζει τις ευχαριστίες της στους ακόλουθους επενδυτές και προμηθευτές:
AVE (σελ. 8, 28), Aguas de Portugal (σελ. 10), TGV-Est européen (σελ. 12), SMTC (σελ. 13, 16), AP-HM (σελ.15), Jean-Paul Kieffer (σελ. 23), Aquafin
(σελ. 24), ANA - Aeroportos de Portugal, SA (σελ. 31), LGV-Est européen (σελ. 31), Rolls-Royce plc 2006 (σελ. 33), EC (σελ. 33, 38, 58, 60).
Οι λοιπές φωτογραφίες και εικονογραφήσεις προέρχονται από το Εργαστήριο γραφικών τεχνών της ΕΤΕπ..
Τυπώθηκε από το Imprimerie Centrale s.a., Λουξεμβούργο, σε χαρτί AcondaVerd Silk με μελάνες που έχουν ως βάση φυτικά έλαια. Το χαρτί
είναι πιστοποιημένο με βάση τους κανόνες του Συμβουλίου Διαχείρισης Δασών (FSC) και περιέχει κατά 60% παρθένες ίνες (εκ των οποίων
τουλάχιστον το 30% προέρχεται από δάση στα οποία ασκείται καλή διαχείριση), 30% απομελανωμένο χαρτί ανακύκλωσης και 10% αποκόμματα
χαρτοποιίας.

