ΝΩΡΙΤΕΡΑ

από το
χρονοδιάγραμμα

ΚΑΛΥΤΕΡΑ

από τους στόχους
Εξαιρετικό έτος για τις χρηματοδοτήσεις
και τις επενδύσεις…
Και, επιπλέον, οι πρώτες σημαντικές
πράξεις του Επενδυτικού Σχεδίου για την
Ευρώπη

2015

Έκθεση
δραστηριοτήτων

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

2
4
6

12

Πρόλογος του ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2015 – ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το ΣΚΕΠΤΙΚΟ της ΕΤΕπ… Η ΔΡΑΣΗ της ΕΤΕπ…

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ τώρα: Κάλυψη της σημαντικότερης επιχειρηματικής ανάγκης
στην Ευρώπη
Σας ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ: Πώς η ΕΤΕπ παρέχει στήριξη σε κρίσιμες καινοτομίες τις
οποίες άλλοι δεν στηρίζουν

40

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για
ανταγωνιστικότητα

26

44

18

46

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ εμβέλεια:
Επενδύσεις εκτός ΕΕ

Από πού προέρχονται
τα κεφάλαια:
Έκδοση δανείων και
πράσινα ομόλογα

Αλληλεπίδραση
και συνεργασία
Δομή διακυβέρνησης
της ΕΤΕπ

Μεγάλες ε
για ΜΙΚΡΕΣ κπενδύσεις
αι ΜΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΣΑΙΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ για μια
συνδεδεμένη Ευρώπη

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ
αυτήν την έκθεση για να…

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ τη ΔΡΑΣΗ

34
ΚΛΙΜΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
για το μέλλον όλων

του μεγαλύτερου δανειοδότη στον κόσμο…

ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ το
ΣΚΕΠΤΙΚΟ του κυριότερου

… και να

χρηματοδότη της καινοτομίας στην Ευρώπη
2015

Έκθεση δραστηριοτήτων

1

Πρόλογος

του Προέδρου

Η

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αντιμε‑
τώπισε νέες προκλήσεις το 2015. Για να ανταπο‑
κριθεί σε αυτές, η Τράπεζα εξελίχθηκε. Όπως είπε
ο Βίκτωρ Ουγκώ, «άλλαζε τα φύλλα, αλλά κράτα άθικτες τις
ρίζες σου». Τα λόγια του μεγάλου Γάλλου συγγραφέα είναι
επίκαιρα για μας, καθώς ξεκινάμε την εφαρμογή του Επεν‑
δυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη στηριζόμενοι στην υπάρ‑
χουσα εμπειρογνωσία μας και χρησιμοποιώντας την για να
αναπτύξουμε νέες προσεγγίσεις. Το 2015 υλοποιήσαμε τις
φιλόδοξες δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει, αξιοποι‑
ώντας μια αύξηση κεφαλαίου κατά 10 δισ. ευρώ για να στη‑
ρίξουμε επενδύσεις ύψους 190 δισ. ευρώ. Εντείναμε τη δρα‑
στηριότητά μας στις πλέον δύσκολες περιοχές της Ευρώπης
και του κόσμου. Χάρη στις προσπάθειές μας, το Επενδυτικό
Σχέδιο για την Ευρώπη είχε σημειώσει πρόοδο και πριν ακό‑
μη δημιουργηθούν οι δομές που το στηρίζουν.
Η ΕΤΕπ είναι η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθή‑
κον μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις οικονομικές ανά‑
γκες κάθε ευρωπαίου πολίτη, σε κάθε χώρα της ΕΕ. Από την
έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το 2008, η αντίδρα‑
ση της ΕΤΕπ είναι δυναμική και ανεκτίμητη. Η Τράπεζα έχει
ξεκινήσει μια πορεία αλλαγών και εκσυγχρονισμού. Και έχει
επιτύχει απτά αποτελέσματα.
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Το 2012 οι μέτοχοί μας, τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμφώνησαν
σε αύξηση του κεφαλαίου του Ομίλου ΕΤΕπ, ζητώντας μας,
από την πλευρά μας, να χορηγήσουμε πρόσθετα δάνεια συ‑
νολικού ύψους 60 δισ. ευρώ και να στηρίξουμε επενδύσεις
συνολικής αξίας τουλάχιστον 180 δισ. ευρώ. Όχι μόνο το
επιτύχαμε, αλλά και ξεπεράσαμε τον στόχο, και μάλιστα ήδη
από τον Απρίλιο, νωρίτερα από τα προβλεπόμενα.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους προχω‑
ρήσαμε με αίσθημα σιγουριάς στην εκπλήρωση μιας υπό‑
σχεσης: του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Κατά το
διάστημα που μεσολάβησε έως ότου ολοκληρωθεί ο κανο‑
νισμός για τη σύσταση της εγγύησης που παρέχεται από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ, η Επιτροπή ενήργησε ως θεματοφύ‑
λακας για τις χρηματοδοτήσεις που καλύπτονταν από την
εγγύηση. Αυτό μας επέτρεψε να δρομολογήσουμε τις πρώ‑
τες επενδύσεις στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου ήδη
από τον Απρίλιο 2015.
Μέχρι το τέλος του 2015 ο Όμιλος ΕΤΕπ – η ΕΤΕπ και το Ευ‑
ρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) – είχε εγκρίνει στο πλαί‑
σιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη πάνω από 100
δάνεια και εγγυήσεις. Οι πράξεις αυτές περιγράφονται στις
επόμενες σελίδες. Οι χρηματοδοτικές συμβάσεις που έχει

Πρόλογος
του Προέδρου

αποφασίσαμε έως το 2020 να έχουμε αυξήσει τις χρηματο‑
δοτήσεις μας για τέτοια έργα στο 35% των δανείων που χο‑
ρηγούμε στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το μέλλον
της Ευρώπης
πρέπει να είναι
καινοτόμο.
Πρέπει επίσης να
είναι πράσινο.

υπογράψει μέχρι στιγμής η ΕΤΕπ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ‑
κού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων αφορούν ακριβώς το
είδος των δραστηριοτήτων και των τομέων στων οποίων την
ενίσχυση αποσκοπεί το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη.
Οι μισές από τις συμβάσεις αυτές αφορούσαν τις ανανεώσι‑
μες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τις χαμηλές
εκπομπές άνθρακα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι υπόλοιπες αφορούσαν τις ψηφιακές υποδομές, την έρευ‑
να και ανάπτυξη και τη βιομηχανική καινοτομία.
Και αυτό ήταν σωστό. Το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να είναι
καινοτόμο. Πρέπει επίσης να είναι πράσινο. Η ΕΤΕπ είναι ο με‑
γαλύτερος παγκοσμίως χρηματοδότης στον κλιματικό τομέα.
Έχουμε χορηγήσει στον τομέα της δράσης για το κλίμα περισ‑
σότερες χρηματοδοτήσεις από ό,τι οι επόμενες πέντε μεγαλύ‑
τερες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης μαζί. Την επόμενη πε‑
νταετία θα χορηγήσουμε περίπου 100 δισ. ευρώ για έργα που
έχουν σχέση με το κλίμα. Θα βοηθήσουμε να γίνει πραγματι‑
κότητα η φιλόδοξη συμφωνία που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο
2015 κατά τη διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα.

Το 2015 η ΕΤΕπ ανταποκρίθηκε γρήγορα στην προσφυγική
κρίση χρηματοδοτώντας έργα στις χώρες προορισμού για
την επείγουσα στέγαση των προσφύγων και χορηγώντας
μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις στις περιοχές προέλευ‑
σης των προσφύγων. Στην Ιορδανία, παραδείγματος χάριν,
η ΕΤΕπ υπέγραψε τον Νοέμβριο σύμβαση ύψους 50 εκατ.
ευρώ για τη χρηματοδότηση ενός αγωγού που θα μεταφέρει
νερό στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η άφιξη των Σύρων προ‑
σφύγων δημιουργεί έντονες πιέσεις στους περιορισμένους
υδατικούς πόρους που διαθέτει η Ιορδανία. Ενέχει επίσης τον
κίνδυνο να προκαλέσει συγκρούσεις μεταξύ των προσφύγων
και των κατοίκων της περιοχής. Έργα όπως ο εν λόγω αγωγός
θα μετριάσουν αυτές τις πιέσεις. Ενισχύοντας τις όμορες χώ‑
ρες, μειώνουμε την ανάγκη των προσφύγων να συνεχίσουν
την πορεία τους προς αναζήτηση ασύλου στην Ευρώπη· τους
προσφέρουμε τη δυνατότητα να παραμείνουν πιο κοντά
στην πατρίδα τους και να αρχίσουν εκεί μια νέα ζωή.
Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς μας επικεντρώνε‑
ται φυσικά στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα το υπόλοιπο των δα‑
νείων μας ανέρχεται στο 10% του ΑΕΠ της χώρας. Ωστόσο,
σκοπεύουμε να εντείνουμε περαιτέρω τη δράση μας. Το 2015
η ΕΤΕπ ήταν επίσης πολύ δραστήρια στις γειτονικές χώρες.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού διεξαγάγαμε πολύπλο‑
κες διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίσπευση μιας εγγύη‑
σης προς την Παγκόσμια Τράπεζα για δάνεια ύψους 520 εκατ.
ευρώ, τα οποία της επέτρεψαν να χρηματοδοτήσει την προ‑
μήθεια αερίου θέρμανσης στην Ουκρανία. Τις διαπραγματεύ‑
σεις σκίαζαν τα σύννεφα του πολέμου, αλλά και ταυτόχρονα
η προοπτική ενός πολύ δύσκολου χειμώνα εάν δεν διασφαλι‑
ζόταν η προμήθεια του αερίου. Ευτυχώς, οι αρμόδιες για τον
τομέα της ενέργειας υπηρεσίες της Τράπεζας τα κατάφεραν.
Η εμβέλεια της ΕΤΕπ, η επιρροή της, είναι παγκόσμια. Κατά
τα τελευταία χρόνια η βοήθεια που προσφέρει ο Όμιλος
ΕΤΕπ στην Ευρώπη, ώστε να μπορέσει να επινοήσει και να
δώσει απαντήσεις στις τοπικές και τις παγκόσμιες προκλή‑
σεις, αυξάνεται σταθερά. Η παρούσα έκθεση δείχνει πώς
η τάση αυτή επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο το 2015.

Werner Hoyer

Έχουμε δεσμευθεί να διοχετεύουμε τουλάχιστον το ένα τέ‑
ταρτο των δανείων μας σε έργα που προάγουν τη δράση για
το κλίμα. Το 2015 υπερβήκαμε τη δέσμευση αυτή. Επιπλέον,
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ευρώ

ευρώ

18,7 δισ. 28,4 δισ. 19,1 δισ.
έργα
υποδομής
για

2015 – ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων το 2015

ΕΤΣΕ

Όμιλος ΕΤΕπ: 126
χρηματοδοτήσεις εγκρίθηκαν
ή υπογράφηκαν
Χρηματοδοτήσεις ύψους 7,5 δισ.
ευρώ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ
Κινητοποίηση επενδύσεων συνολικού
ύψους 50 δισ. ευρώ

ευρώ

19,6 δισ.
το
περιβάλλον
για

Σε

22 από τις 28 χώρες της ΕΕ

50%

Το
σχεδόν των χρηματοδοτήσεων
που ενέκρινε η ΕΤΕπ επικεντρώνονται στο
κλίμα και το περιβάλλον

81 000 ΜΜΕ θα επωφεληθούν από τις

χρηματοδοτήσεις του ΕΤΑΕ – μια στήριξη που
θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή οικονομία και θα
δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης
2015
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Καινοτομία

τώρα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ έχει ως
στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση
της υστέρησης που παρουσιάζει
η Ευρώπη έναντι των ΗΠΑ και της
Ιαπωνίας στον τομέα της καινοτομίας –
προτού να είναι πολύ αργά

Η ΕΤΕπ αναγνωρίζει ότι πρέπει επειγόντως να
αναστρέψουμε μια κατάσταση δεκαετιών, όπου
οι δαπάνες – αλλά και ο προβληματισμός –
που αφιερώναμε στην καινοτομία ήταν
ανεπαρκείς. Πολλές από τις δραστηριότητες
που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση
βασίζονται στη διαπίστωση αυτή.

Η

καινοτομία σήμερα έχει αλλάξει. Δεν αφορά πλέ‑
ον μόνο την επινόηση νέων προϊόντων, αφορά
και τον τρόπο παραγωγής τους. Πολύ σύντομα,
συστήματα ελέγχου βασιζόμενα σε υπολογιστικό νέφος
θα διαχειρίζονται εργοστάσια ανά την υφήλιο, επιτυγχάνο‑
ντας οικονομίες κλίμακας. Ψηφιακές αλυσίδες εφοδιασμού
και διανομής θα λειτουργούν αυτόματα, σε εικοσιτετράω‑
ρη βάση.
Η μετατροπή της παραγωγής σε μια ψηφιοποιημένη διαδι‑
κασία είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία της μεταμόρφω‑
σης που υφίσταται σήμερα ο κόσμος των επιχειρήσεων. Οι
επιχειρήσεις των ΗΠΑ έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στον
τομέα των υπηρεσιών, χάρη στην ψηφιακή πρόοδο που
έχουν σημειώσει την τελευταία εικοσαετία, αλλά η Ευρώ‑
πη διατηρεί ακόμη ένα μικρό προβάδισμα όσον αφορά την
εμπειρογνωσία στον τομέα της μεταποίησης. Σε λίγα χρό‑
νια, όμως, η μεταποίηση θα έχει γίνει επίσης εξ ολοκλήρου
ψηφιακή. Η Ευρώπη πρέπει να καινοτομήσει γρήγορα στον
τομέα της μεταποίησης, πραγματοποιώντας μεγάλες επεν‑
δύσεις και δείχνοντας μεγαλύτερη προθυμία για νέες προ‑
σεγγίσεις που ενέχουν υψηλό κίνδυνο – αλλά και δυνητικά
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υψηλές αποδόσεις –, αλλιώς κινδυνεύει πραγματικά να μεί‑
νει πίσω από τις ΗΠΑ για πολλές γενιές στο μέλλον.
Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν την Ευρώπη στον τομέα της καινοτομίας
κατά τη δεκαετία του 1990, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις
που κυριαρχούν στον χώρο των ψηφιακών υπηρεσιών –
Google, Facebook, Apple, Amazon – να είναι όλες αμερι‑
κανικές. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά τη χρηματοπι‑
στωτική κρίση του 2008 η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της
Ευρώπης αναδείχθηκε ακόμη εντονότερα. Ένας από τους
λόγους για τους οποίους η οικονομία δεν γνώρισε τόσο
ισχυρή και γρήγορη ανάκαμψη όσο στις ΗΠΑ ήταν η μακρο‑
χρόνια έλλειψη επενδύσεων στην έρευνα, την ψηφιοποίηση
και την παιδεία στην Ευρώπη.
Αυτή η υστέρηση των επενδύσεων οφείλεται εν μέρει σε δι‑
αρθρωτικούς λόγους. Ενώ οι ΗΠΑ ουσιαστικά λειτουργούν
ως ενιαία οντότητα, με μια κοινή γλώσσα, η ενιαία αγορά
της Ευρώπης παραμένει ατελής. Οι πολλές γλώσσες που
ομιλούνται στην Ευρώπη αποτελούν εμπόδιο στην κινητι‑
κότητα του εργατικού δυναμικού. Οι κανονισμοί διαφέρουν
από χώρα σε χώρα για το ίδιο προϊόν. Έχουμε αποκομίσει

Το ΣΚΕΠΤΙΚΟ της ΕΤΕπ

Ένα δάνειο ύψους 45 εκατ. ευρώ προς την Polpharma,
τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία της Πολωνίας,
θα χρηματοδοτήσει δραστηριότητες έρευνας για
την εξεύρεση οικονομικά προσιτών θεραπειών,
εναλλακτικών των σήμερα γνωστών φαρμάκων

τεράστια οφέλη από την ολοκλήρωση, αλλά η Ευρώπη εξα‑
κολουθεί να απέχει πολύ από το να είναι μια πραγματικά
ολοκληρωμένη ενιαία αγορά.
Ακόμη και η έντονη εξάρτηση της Ευρώπης από την τραπε‑
ζική χρηματοδότηση θέτει τις επιχειρήσεις της σε μειονεκτι‑
κή θέση όσον αφορά την καινοτομία. Η καινοτομία συχνά
χρειάζεται κάποιον που να εντοπίζει επιχειρηματικές πρω‑
τοβουλίες με μέλλον και να αναλαμβάνει κινδύνους, ενώ
χρειάζεται επίσης ρευστότητα. Αυτό κάνουν οι επενδυτές
επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitalists), και στις
ΗΠΑ ο τομέας αυτός είναι πολύ πιο ανεπτυγμένος.
Οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι τεράστιες. Σύμφωνα
με μελέτη που εκπονήθηκε από οικονομολόγους της ΕΤΕπ,
η Ευρώπη χρειάζεται άλλα 130 δισ. ευρώ ετησίως για να
επιτύχει τον στόχο της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο οι δαπά‑
νες για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) πρέπει να ανέρχονται
στο 3% του ΑΕΠ, ώστε να προσεγγίσουν τα ποσοστά των
επενδύσεων σε Ε&Α των λοιπών μεγάλων οικονομιών. Αλλά
αυτό δεν αρκεί. Η Ευρώπη χρειάζεται: 90 δισ. ευρώ ετησί‑
ως για να διατηρεί προηγμένη τεχνολογία μεταποίησης,

35 δισ. ευρώ ετησίως για να φθάσει στο επίπεδο των ΗΠΑ
όσον αφορά τη χρηματοδότηση με επιχειρηματικά κεφά‑
λαια, 10 δισ. ευρώ για προηγμένες εκπαιδευτικές εγκα‑
ταστάσεις και 65 δισ. ευρώ για την επίτευξη των στόχων
της ΕΕ όσον αφορά τις ευρυζωνικές συνδέσεις, τη χωρη‑
τικότητα των κέντρων δεδομένων και την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο.
Αν κάποιος διερωτάται γιατί η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύ‑
τερη ολοκλήρωση, την απάντηση τη δίνει το μέγεθος αυ‑
τής της πρόκλησης. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να
την αντιμετωπίσει μόνη της. Η ΕΤΕπ πρωτοστατεί στη χρη‑
ματοδότηση της καινοτομίας. Τα δάνειά μας για καινοτόμες
επενδύσεις ανήλθαν πέρυσι στο πρωτοφανές ύψος των 18,7
δισ. ευρώ, έναντι δανείων ύψους κάτω από 10 δισ. ευρώ το
2008. Καθεμία από τις επενδύσεις αυτές είναι στρατηγικής
σημασίας.
Αναζητούμε την καινοτομία σε κάθε επενδυτικό σχέδιο που
εξετάζουμε για χρηματοδότηση. Ελπίζουμε ότι με τον τρό‑
πο αυτό η καινοτομία θα γίνει συνήθεια για τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις.
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Σας

στηρίζουμε
Η ΕΤΕπ στηρίζει τις καινοτόμες
επιχειρήσεις όταν δυσκολεύονται να
αντλήσουν χρηματοδότηση από τον
ιδιωτικό τομέα, και παραμένει στο
πλευρό τους έως ότου εδραιωθούν

Ο

φωτοβολταϊκός σταθμός του Cestas, ο οποίος εγκαι‑
νιάστηκε τον Δεκέμβριο, παράγει καθαρή ενέργεια
που ισοδυναμεί με τις οικιακές ανάγκες του ενός
τρίτου τουλάχιστον των κατοίκων της γειτονικής πόλης του
Μπορντώ. Η ενεργοποίηση του ενός εκατομμυρίου ηλιακών
πάνελ του σταθμού αποτελεί επίσης σημαντικό ορόσημο
όσον αφορά τη φιλική προς το κλίμα ενέργεια: ο σταθμός
του Cestas είναι το πρώτο μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο που
είναι πραγματικά ανταγωνιστικό προς τους σταθμούς παρα‑
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.
Ο σταθμός αυτός αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακράς πο‑
ρείας για τον κλάδο των ηλιακών φωτοβολταϊκών συστη‑
μάτων. Κατά τη δεκαετία του 1990 και κατά το μεγαλύτερο
μέρος της πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα ο εν λόγω
κλάδος αναπτυσσόταν με βραδείς ρυθμούς. Όμως στη συ‑
νέχεια, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις αυξανόμενες
οικονομίες κλίμακας, γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη. Η δυνα‑
μικότητα παραγωγής ηλιακής ενέργειας είναι σήμερα εν‑
νεαπλάσια από ό,τι το 2009. Και η ΕΤΕπ συμμετείχε σε κάθε
βήμα αυτής της πορείας.
«Ο σταθμός του Cestas είναι το πρώτο μεγάλο φωτοβολταϊ‑
κό έργο που είναι ανταγωνιστικό προς την παραγωγή ενέρ‑
γειας από ορυκτά καύσιμα», λέει ο David González García,
ανώτερος μηχανικός στο Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ‑
γειας της ΕΤΕπ. «Το κόστος μειώνεται συνεχώς τα τελευταία
15 χρόνια και σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά, τυπο‑
ποιημένος εξοπλισμός και σημαντικές οικονομίες κλίμακας».

Το επόμενο βήμα: υπεράκτια
αιολική ενέργεια και συστήματα
συγκέντρωσης ηλιακής
ακτινοβολίας
Η ΕΤΕπ έχει συχνά συμμετάσχει σε ηλιακά φωτοβολταϊκά
έργα που δεν προσέλκυαν επαρκείς ιδιωτικές επενδύσεις.
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Το αιολικό πάρκο Belwind,
46 χλμ. από τις βελγικές ακτές

Η συμμετοχή της αυτή βοήθησε στη χρηματοδότηση έρευ‑
νας που επέτρεψε στον κλάδο να αποκτήσει βιώσιμες οικο‑
νομικές προοπτικές. Η ΕΤΕπ ακολουθεί παρόμοια προσέγγιση
και σε άλλους, λιγότερο ώριμους κλάδους των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, στους οποίους έχει πραγματοποιήσει με‑
γάλες επενδύσεις, όπως π.χ. σε υπεράκτια αιολικά πάρκα στο
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και το Βέλγιο ή στον τερά‑
στιο σταθμό παραγωγής ενέργειας με συγκέντρωση ηλιακής
ακτινοβολίας του Ouarzazate, στο Μαρόκο, ο οποίος προβλέ‑
πεται να τεθεί σε λειτουργία το 2016. Οι υπεράκτιοι αιολικοί
σταθμοί και οι μονάδες παραγωγής ενέργειας με συγκέντρω‑
ση ηλιακής ακτινοβολίας καλύπτουν προς το παρόν σχετικά
μικρό ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ‑
γειας, αλλά η εξέλιξη της ηλιακής φωτοβολταϊκής τεχνολογίας
τούς προσφέρει ένα ενθαρρυντικό παράδειγμα προς μίμηση.
Στο Cestas, μια πόλη με πληθυσμό 16 000 κατοίκων που
βρίσκεται στην πεδινή περιοχή μεταξύ Μπορντώ και ακτών
του Ατλαντικού, οι θερινές θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και
τους 42οC και υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια. Η εταιρεία ανανε‑
ώσιμων πηγών ενέργειας Neoen κατασκεύασε εκεί, κυρίως
το 2015, έναν ηλιακό φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος είναι
ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη.

Η ΔΡΑΣΗ της ΕΤΕπ

Ο τομέας της υπεράκτιας
αιολικής ενέργειας
δεν θα είχε αρχίσει να αναπτύσσεται
χωρίς την παρουσία της ΕΤΕπ.
«Η ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια είναι πλέον πραγ‑
ματικά ανταγωνιστική», λέει η Céline Lauverjat, διευθύ‑
ντρια επενδύσεων της Mirova Renewable Energy Funds,
στο Παρίσι. «Είναι μια ιστορική στιγμή για τον τομέα των
φωτοβολταϊκών».
Το Eurofideme III, επενδυτικό κεφάλαιο της Mirova με ενερ‑
γητικό 180 εκατ. ευρώ, έχει επενδύσει 30 εκατ. ευρώ στο
έργο του Cestas, κόστους 285 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι
η ΕΤΕπ έχει ουσιαστικά κεφαλαιακή συμμετοχή στο έργο,
διότι συμμετέχει ως επενδυτής στο Eurofideme III. Επιπλέον,
η ΕΤΕπ ενέκρινε δάνεια ύψους 42 εκατ. ευρώ προς μια γαλ‑
λική τράπεζα που χρηματοδοτεί τον σταθμό του Cestas.

Συναλλαγές που χρειάζονται
μηχανικούς, όσο και τραπεζίτες
Η συμβολή της ΕΤΕπ στη στήριξη της καινοτομίας ήταν κα‑
θοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της υπεράκτιας αι‑
ολικής ενέργειας. Ο κλάδος θα μπορούσε εύκολα να είχε
εκμηδενιστεί το 2008, όταν με την παγκόσμια χρηματοπι‑
στωτική κρίση οι επενδυτές έγιναν ιδιαίτερα απρόθυμοι να

αναλαμβάνουν κινδύνους. Αν και τα χερσαία αιολικά πάρκα
παρουσίαζαν σχετικά ικανοποιητική ανάπτυξη, η υπεράκτια
τεχνολογία βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα. Η ΕΤΕπ
παρενέβη όταν οι ιδιωτικές επενδύσεις στέρεψαν. «Οι εμπο‑
ρικές τράπεζες ήταν πολύ απρόθυμες να αναλάβουν τον κίν‑
δυνο», λέει ο Alessandro Boschi, προϊστάμενος του Τμήμα‑
τος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΕΤΕπ. «Ο τομέας της
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας δεν θα είχε αρχίσει να ανα‑
πτύσσεται χωρίς την παρουσία της ΕΤΕπ».
Το 2008 δεν ήταν βεβαίως η πιο ασφαλής περίοδος για να
επενδύσει κανείς στο Belwind, βελγικό έργο με αντικείμε‑
νο την κατασκευή του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου της
Ευρώπης, 46 χλμ. στα ανοικτά της ακτής του Zeebrugge,
σε ύδατα βάθους 37 μέτρων. «Δεν υπήρχαν ιδιωτικά κεφά‑
λαια, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης», λέει ο Melchior
Karigl, στέλεχος της ΕΤΕπ στον τομέα της χρηματοδότησης
έργου (project finance).
Όμως ο Karigl και οι συνάδελφοί του εντυπωσιάστηκαν από
την τεχνολογία που θα χρησιμοποιούσε η Βelwind για να
κατασκευάσει υποθαλάσσια θεμέλια σε βάθος μεγαλύτε‑
ρο από όσο σε οποιοδήποτε άλλο έργο έως τότε – αλλά και
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από την τόλμη ενός εγχειρήματος που περιλάμβανε την κα‑
τασκευή 55 πύργων ανεμογεννητριών σε μια έκταση 17 τε‑
τραγωνικών χιλιομέτρων. Η ΕΤΕπ χορήγησε στην Belwind
χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοι‑
χούσε στο ήμισυ του κόστους του έργου. Η Belwind παράγει
σήμερα ηλεκτρική ενέργεια που επαρκεί για την ηλεκτρο‑
δότηση 160 000 νοικοκυριών στο Βέλγιο.

παράγεται από εργοστάσια στην Κίνα», λέει ο Michael Gera,
διευθύνων εταίρος της Energy Access Ventures, επενδυτικού
κεφαλαίου που στηρίζεται από την ΕΤΕπ. «Ένα μεγάλο έργο
στο Μπορντώ θα ωφελήσει μικρά έργα στην Αφρική».

Έκτοτε, η ΕΤΕπ έχει χρηματοδοτήσει μεγάλα υπεράκτια
έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ιδίως στο Ηνωμένο Βα‑
σίλειο, τις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία. Εξετάζει ακόμη και
το ενδεχόμενο να χρηματοδοτήσει ένα καινοτόμο πλωτό αι‑
ολικό πάρκο στην Πορτογαλία. Η ΕΤΕπ έχει χρηματοδοτή‑
σει τα δύο τρίτα περίπου της συνολικής υπεράκτιας αιολι‑
κής δυναμικότητας στην Ευρώπη. Η πιο πρόσφατη μεγάλη
συμφωνία που συνήψε ήταν τον Σεπτέμβριο και αφορού‑
σε δάνειο 425 εκατ. λιρών στερλινών για το αιολικό πάρ‑
κο Galloper, 27 χλμ. στα ανοικτά της ακτής του Suffolk, το
οποίο θα περιλαμβάνει 140 ανεμογεννήτριες. Το Galloper
χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγι‑
κών Επενδύσεων.

Pamiga (Participatory Microfinance Group for Africa):
Η ΕΤΕπ παρέχει δανειοδότηση ύψους 4 εκατ. ευρώ σε
αυτό το επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο με τη σειρά του
χρηματοδοτεί εταιρείες μικροχρηματοδότησης σε αγρο‑
τικές περιοχές της Αφρικής. Οι εταιρείες αυτές χορηγούν
δάνεια σε ιδιώτες για την αγορά ηλιακών κιτ (και επεν‑
δύουν επίσης σε δίκτυα άρδευσης και πόσιμου νερού).
Το επενδυτικό κεφάλαιο δραστηριοποιείται σε διάφο‑
ρες αφρικανικές χώρες, μεταξύ άλλων στο Μπενίν, τη
Μπουρκίνα Φάσο, το Καμερούν, την Κένυα, τη Μαδαγα‑
σκάρη, τη Σενεγάλη, την Τανζανία και το Τόγκο.

Η μικρή κλίμακα έχει τα
πλεονεκτήματά της
Το μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν βρίσκεται
αποκλειστικά και μόνο στα μεγάλα έργα στις ανεπτυγμένες
χώρες. Οι ηλιακές φωτοβολταϊκές μονάδες, παραδείγματος
χάριν, έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι άλλων τεχνολογιών:
μπορούν να μεταφερθούν σε μικρότερη κλίμακα. Μάλλον
δεν είναι πιθανό να εγκαταστήσετε ποτέ μια ανεμογεννή‑
τρια ύψους 90 μέτρων στον κήπο σας, μπορείτε όμως να
τοποθετήσετε ηλιακά πάνελ στην οροφή του σπιτιού σας.
Αυτή η προσαρμοστικότητα καθιστά την ηλιακή ενέργεια
πολύ ελκυστική σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές
του κόσμου που δεν διαθέτουν άλλες πηγές ενέργειας.
«H ηλιακή ενέργεια παρουσιάζει εξαιρετική ανάπτυξη σε
περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυο ηλεκτροδότησης», λέει
η Sophie Jablonski, μηχανικός της ΕΤΕπ. «Σε κάποια χωριά
της Αφρικής, παραδείγματος χάριν, η μόνη εναλλακτική

Αυτά τα μικρής κλίμακας έργα που στηρίζει η ΕΤΕπ είναι τα
εξής:





Energy Access Fund: Η ΕΤΕπ έχει επενδύσει 10 εκατ.
ευρώ υπό μορφή κεφαλαιακής χρηματοδότησης σε
αυτό το επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο χρηματοδοτεί
νεοφυείς επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε ενέρ‑
γεια στην Ανατολική Αφρική. Στόχος του Energy Access
Fund είναι να εξασφαλίσει αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας σε ένα εκατομμύριο άτομα χαμηλού εισοδή‑
ματος σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές της υποσα‑
χάριας Αφρικής.
«Η μικροχρηματοδότηση στην Αφρική, για να είναι βιώσι‑
μη και υπεύθυνη, πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον
και χωρίς αποκλεισμούς», λέει η Renée Chao‑Béroff, γενική
διευθύντρια του Pamiga. «Η ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια
κατέχει πολύ σημαντική θέση σε αυτήν την πράσινη μικρο‑
χρηματοδοτική οικονομία».
Η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν περιορίζεται από εθνι‑
κά σύνορα. Ευτυχώς για τους καταναλωτές ενέργειας του
Μπορντώ και του Μπενίν, το ίδιο ισχύει και για τη δραστη‑
ριότητα της ΕΤΕπ.

πηγή φωτισμού μπορεί να είναι οι λάμπες κηροζίνης, που εί‑
ναι δαπανηρές και παράγουν τοξικές αναθυμιάσεις».
Οι τεράστιες οικονομίες κλίμακας τις οποίες επιτυγχάνουν οι
μεγάλες ηλιακές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη οδήγησαν σε
μείωση των τιμών των φωτοβολταϊκών πάνελ σε τέτοιο βαθ‑
μό, που σήμερα μπορούν να τα αγοράζουν ακόμη και με‑
μονωμένα νοικοκυριά σε απομακρυσμένες περιοχές. «Όσο
περισσότερα μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα κατασκευάζο‑
νται, όπως αυτό στο Μπορντώ, τόσο μεγαλύτερη είναι η επί‑
δραση στο κόστος του εξοπλισμού ηλιακής ενέργειας που
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Ένα μεγάλο έργο
στο Μπορντώ θα
ωφελήσει μικρά έργα
στην Αφρική

Η ΔΡΑΣΗ της ΕΤΕπ

Μικρό φωτοβολταϊκό πάνελ για ένα
σπίτι στην Τανζανία

2015

Έκθεση
2014 δραστηριοτήτων
Activity Report

11

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
για ανταγωνιστικότητα
Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να καινοτομεί.
Ο ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ και άλλες μεγάλες οικονομίες είναι οξύς, καθώς
η βιομηχανία εξελίσσεται προς ψηφιακές μεθόδους παραγωγής. Η επένδυση σε
αυτόν τον στόχο της δημόσιας πολιτικής μας είναι ζωτικής σημασίας. Αυτός είναι και
ο λόγος για τον οποίο η καινοτομία αποτελεί κριτήριο για τη χορήγηση δανείων στο
πλαίσιο του ΕΤΣΕ.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
για ανταγωνιστικότητα

Για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον
αφορά τις ευρυζωνικές συνδέσεις, τη
χωρητικότητα των κέντρων δεδομένων
και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
απαιτούνται 65 δισ. ευρώ ετησίως.
Η ΕΤΕπ συνήψε πολλές συμφωνίες το
2015, θέτοντας έτσι τα θεμέλια

15,3 εκατομμύρια νέες ή αναβαθμισμένες
ψηφιακές συνδέσεις
Telecom Italia 500 εκατ. ευρώ
… 7 εκατομμύρια νοικοκυριά
Nord‑Pas‑de‑Calais 147 εκατ. ευρώ

Orange Πολωνία 190 εκατ. ευρώ

Κάτω Σαξονία 150 εκατ. ευρώ

Φινλανδία και Εσθονία

150 εκατ. ευρώ

Αλσατία 380 000 συνδέσεις

Έσση 150 εκατ. ευρώ

Μάλτα Telecom 30 εκατ. ευρώ
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Οι καινοτομίες δεν πέφτουν από τον ουρανό.
Κάποιος πρέπει να τις επινοήσει και να
τις αναπτύξει. Οι σημερινοί φοιτητές θα
αναπτύξουν τις καινοτομίες του αύριο. Αλλά
η Ευρώπη υστερεί έναντι των ΗΠΑ, που
δαπανούν διπλάσιο ποσό ανά φοιτητή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα δάνεια της ΕΤΕπ
έχουν ως στόχο να αναστρέψουν αυτή την τάση.
Το 2015 η Τράπεζα χορήγησε το μεγαλύτερο
στην ιστορία της δάνειο προς πανεπιστήμιο:
278 εκατ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις
επιστημονικής έρευνας του Πανεπιστημίου της
Οξφόρδης. Ανά την Ευρώπη, 1,45 εκατομμύρια
φοιτητές επωφελούνται από τα δάνεια της ΕΤΕπ.

Ο 22χρονος Jorge Fernández Quesada από τη Μάλαγα, φοιτητής
στον τομέα της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορευματοποίησης
ιατρικών συσκευών, ήταν ένας από τους πρώτους φοιτητές που
έλαβαν δάνειο για μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο του
Erasmus+, προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τη
διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, το οποίο χορηγεί
δάνεια σε Ισπανούς φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό για
την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου και σε αντίστοιχους φοιτητές
από άλλες χώρες της Ευρώπης που σπουδάζουν στην Ισπανία.
Το Erasmus+ καλύπτει τα δίδακτρα και τα έξοδα διαβίωσης και
η αποπληρωμή του δανείου δεν αρχίζει νωρίτερα από ένα χρόνο
μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. Ο Jorge έλαβε δάνειο από
τη MicroBank, την κοινωνική τράπεζα της La Caixa, για μονοετές
Μάστερ στο Imperial College του Λονδίνου. Το Erasmus+
προβλέπεται να χορηγήσει δάνεια συνολικού ύψους περίπου 3 δισ.
ευρώ σε 200 000 φοιτητές έως το 2020.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
για ανταγωνιστικότητα

Προς έξυπνες συσκευές

ΕΤΣΕ

Η Janet Thickpenny με τον
έξυπνο μετρητή της στο
σπίτι της στην Ουαλία

Οι έξυπνοι μετρητές βοηθούν τους καταναλωτές να ελέγχουν την ενεργειακή
τους κατανάλωση

Ό

ταν η Janet Thickpenny ήθελε έναν καφέ, απλώς
πατούσε τον διακόπτη του βραστήρα της. Συχνά,
ξεχνιόταν με κάτι άλλο ενώ το νερό θερμαινόταν.
Όταν θυμόταν τον καφέ της, το νερό είχε κρυώσει και χρεια‑
ζόταν να ανάψει και πάλι τον βραστήρα.
Η σπατάλη αυτή σταμάτησε από τη στιγμή που η Jane εγκα‑
τέστησε έναν έξυπνο μετρητή στο σπίτι της, στο Barry, πα‑
ραλιακή πόλη της Ουαλίας. Ο έξυπνος μετρητής, με την οικι‑
ακή οθόνη του, της δείχνει πώς επηρεάζεται ο λογαριασμός
της. Της επιτρέπει επίσης να βλέπει πόσο ρεύμα ξοδεύει,
παρακολουθώντας προσεκτικότερα τη χρήση των συσκευ‑
ών της. «Είναι εκπληκτικό πόση ενέργεια καταναλώνει ένας
βραστήρας», παρατηρεί η Janet.

Δεκάδες εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται ανά
την Ευρώπη. Η βρετανική κυβέρνηση έχει ορίσει ως υποχρε‑
ωτική την εγκατάσταση ενός έξυπνου μετρητή σε κάθε σπίτι
έως το τέλος του 2020. Η σταδιακή εφαρμογή αυτού του μέ‑
τρου στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεπάγεται την εγκατάστα‑
ση περίπου 53 εκατομμυρίων νέων μετρητών ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου, με εκτιμώμενη επένδυση
της τάξης των 10 δισ. λιρών στερλινών. Οι έξυπνοι μετρητές
στο Ηνωμένο Βασίλειο μετρούν σε πραγματικό χρόνο πόσο
ρεύμα ή αέριο χρησιμοποιείται, πράγμα που προτρέπει τους
χρήστες να καταναλώνουν λιγότερο. Έτσι οι μετρητές αυ‑
τοί βοηθούν τους χρήστες που επιθυμούν να μειώσουν την
ενεργειακή τους κατανάλωση, ενώ επιπλέον συμβάλλουν δυ‑
νητικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
2015
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Έξυπνες επενδύσεις
Τους έξυπνους μετρητές αφορούσε επίσης το μεγαλύτερο
δάνειο που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύ‑
σεων (ΕΤΣΕ) πέρυσι. Με τη στήριξη του ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ θα χρη‑
ματοδοτήσει με περίπου 500 εκατ. ευρώ ένα έργο εγκατά‑
στασης έξυπνων μετρητών προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ,
το οποίο διαχειρίζεται η Calvin Capital, βρετανική εταιρεία
που χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται την εγκατάσταση νέων
μετρητών για λογαριασμό προμηθευτών ενέργειας. Ο στό‑
χος του ΕΤΣΕ είναι να κινητοποιήσει νέες επενδύσεις συνο‑
λικού ύψους 315 δισ. ευρώ στην ΕΕ μέχρι το 2018, με αρχική
χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για συναλλαγή
μεγάλου ύψους, αλλά
τελικά η παρουσία μας μπορεί
να καθησυχάσει την αγορά όσον
αφορά τους κινδύνους και να
διασφαλίσει την οικονομική
βιωσιμότητα του έργου.
Όταν μια βρετανική εταιρεία κοινής ωφελείας εγκαθιστά
έναν έξυπνο μετρητή, ο καταναλωτής βασικά δεν είναι υπο‑
χρεωμένος να διατηρήσει το συμβόλαιό του με την εταιρεία
αυτή σε μακροπρόθεσμη βάση. Οποιαδήποτε στιγμή μετά
την εγκατάσταση του έξυπνου μετρητή, ο πελάτης μπορεί
να αποφασίσει να μεταπηδήσει σε άλλον προμηθευτή ενέρ‑
γειας και η εταιρεία ενδέχεται να δυσκολευτεί να ανακτή‑
σει το κόστος της επένδυσής της στον μετρητή. Η Calvin
Capital έχει συνηθίσει να διαχειρίζεται αυτή την απώλεια πε‑
λατών. Πράγματι, από το 2002 η Calvin έχει χρηματοδοτήσει
την αγορά και εγκατάσταση περισσότερων από έξι εκατομ‑
μύρια μετρητών – από τους οποίους πάνω από ένα εκατομ‑
μύριο ήταν έξυπνοι μετρητές. Η σύμβαση που υπογράφη‑
κε με την Calvin στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ αφορά από μόνη
της άλλα επτά εκατομμύρια έξυπνους μετρητές.
Το μοντέλο που επέλεξε να εφαρμόσει η Calvin Capital στη
συναλλαγή με την ΕΤΕπ απαλλάσσει τον προμηθευτή ηλε‑
κτρικής ενέργειας από τις συνέπειες της αποσκίρτησης πε‑
λατών. Αντί να έχει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφελείας την κυριότητα του μετρητή και, κατά συνέπεια, να
χρειάζεται να διαχειριστεί τη διαρροή πελατών προς άλλους
προμηθευτές, ο μετρητής ανήκει στην Calvin. Με τη στή‑
ριξη της ΕΤΕπ, η Calvin, η οποία εδρεύει στο Μάντσεστερ,
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προσφέρει μια λύση που είναι αποτελεσματική, ανεξάρτητα
από τον προμηθευτή που επιλέγει ο καταναλωτής.

Οικονομική βιωσιμότητα
Η ΕΤΕπ χορήγησε αυτό το δάνειο στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ για
να καταδείξει την υποστήριξή της προς το μοντέλο που
χρησιμοποιεί η Calvin. Η υποστήριξη αυτή έχει ως στόχο να
προσελκύσει και άλλους επενδυτές στον τομέα αυτόν και να
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών.
Στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ μπόρεσε επίσης να αυξήσει
το ύψος του δανείου της πέραν του ανώτατου ποσού που
θα επιτρεπόταν να χορηγήσει στο πλαίσιο των τακτικών
δραστηριοτήτων της.
«Πρόκειται για συναλλαγή μεγάλου ύψους, αλλά τελικά
η παρουσία μας μπορεί να καθησυχάσει την αγορά όσον
αφορά τους κινδύνους και να διασφαλίσει την οικονομική
βιωσιμότητα του έργου», λέει ο Peter Jacobs, προϊστάμενος
του Τμήματος Χρηματοδότησης Έργου (Project Finance) της
ΕΤΕπ.

Η κατεύθυνση έχει χαραχθεί
Ο έξυπνος μετρητής της Janet Thickpenny αναμφίβολα πα‑
ρακίνησε τις κόρες της να είναι πιο προσεκτικές με την ενερ‑
γειακή τους κατανάλωση. «Με ένα ηχητικό σήμα μάς προ‑
ειδοποιεί ότι χρησιμοποιούμε περισσότερη ενέργεια από
το κανονικό», λέει η Janet. «Όταν η μικρότερη κόρη μου το
ακούει, τρέχει σε όλο το σπίτι και αποσυνδέει συσκευές».
Χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά – και πολλές επενδύσεις –
για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εγκατάστασης έξυπνων
μετρητών το οποίο προωθεί η βρετανική κυβέρνηση. Αλλά
αυτό είναι επίσης μέρος του ρόλου του ΕΤΣΕ: να δώσει ώθη‑
ση για νέους προσανατολισμούς σε στρατηγικούς τομείς
της οικονομίας.
Ο υπάλληλος της ΕΤΕπ Peter Jacobs λέει ότι, αφότου η ΕΤΕπ
χορήγησε πέρυσι το δάνειο αυτό προς την Calvin και υπέ‑
γραψε και άλλες συμβάσεις για τη χρηματοδότηση της
εγκατάστασης 13 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν επικοινωνήσει
μαζί του και άλλες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου για να
προβούν σε παρόμοιες συμφωνίες.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
για ανταγωνιστικότητα

Όταν η καινοτομία σώζει ζωές
Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «InnovFin – Λοιμώδεις νόσοι»
παρέχει χρηματοδότηση για τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης
εμβολίων, θεραπειών και ιατρικών συσκευών, τα οποία ενέχουν κίνδυνο. Το πρώτο
δάνειο μέσω του μηχανισμού αυτού, ύψους 10 εκατ. ευρώ, χορηγήθηκε στην
Cavidi, σουηδική εταιρεία βιοτεχνολογίας η οποία αναπτύσσει μια συσκευή για την
παρακολούθηση ατόμων που πάσχουν από AIDS, σε περίπτωση που αναπτύξουν
αντίσταση στη φαρμακευτική τους αγωγή. Η συσκευή, στην οποία η εταιρεία έχει
δώσει την ονομασία Ziva, θα κυκλοφορήσει στην αγορά στα τέλη του 2016 και
καλείται «συσκευή παρακολούθησης ιικού φορτίου». Από τα 35 εκατομμύρια των
προσβεβλημένων από τον ιό HIV ατόμων σε όλο τον κόσμο, τα 34 εκατομμύρια
βρίσκονται σε φτωχές χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν τις περίπλοκες
εργαστηριακές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση των
φαρμάκων κατά του AIDS. «Δεν έχουν πρόσβαση σε διαγνωστικά μέσα», λέει
ο Andrew Oldfield, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Cavidi. Πολύ σύντομα
μια νοσοκόμα, ακόμη κι αν βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη κλινική, θα μπορεί
να παίρνει ένα δείγμα αίματος, να το αναλύει με το Ziva και να διαβάζει το
αποτέλεσμα. «Για μια μικρή εταιρεία σαν τη δική μας, που αναπτύσσει μια νέα
τεχνολογία, η στήριξη της ΕΤΕπ ήταν καίριας σημασίας», λέει ο Oldfield. «Τώρα
έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε το προϊόν μας στην αγορά και να βοηθήσουμε
πραγματικά κάποιους ανθρώπους».
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Μεγάλες επενδύσεις για ΜΙΚΡΕΣ
και ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

28

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εργάζονται σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός που
καθιστά την παροχή στήριξης στον τομέα αυτόν ζωτικό στόχο. Αλλά οι μικρές και οι
νεοφυείς επιχειρήσεις παράγουν επίσης καινοτόμες ιδέες. Η ανταγωνιστικότητα της
Ευρώπης εξαρτάται από την εντατική επένδυση στον τομέα αυτόν.
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Μεγάλες επενδύσεις για
ΜΙΚΡΕΣ και ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 2015 η ΕΤΕπ
Χορήγησε δάνεια που
συνέβαλαν στη δημιουργία
και τη διατήρηση

4,1 εκατομμυρίων

θέσεων απασχόλησης
σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ και
επιχειρήσεις μεσαίας
κεφαλαιοποίησης

Το 2015 το ΕΤΑΕ
Διπλασίασε τη δραστηριότητά
του υπέρ των ΜΜΕ
διενεργώντας 85 πράξεις
κεφαλαιακής χρηματοδότησης
και 119 πράξεις εγγυοδοσίας
και μικροχρηματοδότησης
συνολικού ύψους
6,96 δισ. ευρώ, που αναμένεται
να κινητοποιήσουν συνολικά

26,89 δισ. ευρώ

Διέθεσε το 29% των
χρηματοδοτήσεών της σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διενέργησε 25 πράξεις με
επιχειρηματικά κεφάλαια
παρέχοντας συνολικά 812 εκατ.
ευρώ τα οποία θα κινητοποιήσουν

3,4 δισ. ευρώ

Στήριξε κατά
13% περισσότερες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Συνήψε συμβάσεις
εγγυοδοσίας και
μικροχρηματοδότησης που
ξεπέρασαν τους στόχους
κατά 29%

2015

Έκθεση δραστηριοτήτων

19

Εγγυήσεις για την ανάπτυξη
στην Ισπανία και τη Μάλτα
Η ΕΤΕπ, το ΕΤΑΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψαν
συμφωνίες με την Ισπανία και τη Μάλτα για τη διαχείριση
προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το ΕΤΑΕ θα παρέχει εγγυήσεις
δανείων προς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς, οι οποίες θα καλύπτουν το 50% των ζημιών
από τα δάνεια που αυτοί θα χορηγούν προς ΜΜΕ. Οι
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τη σειρά
τους θα χορηγούν τα δάνεια με μειωμένο επιτόκιο. Στην
Ισπανία, το πρόγραμμα αναμένεται να κινητοποιήσει
χρηματοδοτήσεις ύψους 3 δισ. ευρώ σε 16 περιφέρειες
της χώρας. Στη Μάλτα, προβλέπεται να στηρίξει
χρηματοδοτήσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ προς μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις.

Ενεργειακή απόδοση για
μικρές επιχειρήσεις
Μια νέα συνεργασία μεταξύ
της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής είναι το Μέσο
Ιδιωτικής Χρηματοδότησης
για την Ενεργειακή Απόδοση
(PF4EE), που χρηματοδοτεί
μικρά έργα ενεργειακής
απόδοσης υπό τη διαχείριση
τοπικών τραπεζών. Οι πρώτες
πράξεις πραγματοποιήθηκαν
στην Τσεχική Δημοκρατία,
την Ισπανία και τη Γαλλία.
Η Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο
να χορηγεί δάνεια ύψους
περίπου 250 εκατ. ευρώ ετησίως
μέσω του PF4EE, συνεργαζόμενη
με 10 έως 15 τράπεζες.
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Η Γαλλίδα υπουργός Ségolène ROYAL κατά
την υπογραφή συμφωνίας για το PF4EE με την
τράπεζα Crédit Coopératif

Μεγάλες επενδύσεις για
ΜΙΚΡΕΣ και ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όταν ο Ρήνος τροφοδοτεί τους
παραποτάμους του

ΕΤΣΕ

Ήταν μια
εξαιρετική
χρονιά… Και το
οφείλουμε στο ΕΤΣΕ.

Ο Sebastian Wilbs στο εργοστάσιό
του κοντά στο Ντίσελντορφ

Πώς το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο της Ευρώπης φτάνει στις μικρές επιχειρήσεις

Ο

ποταμός Ντίσελ περνά έξω από το χωριό Gruiten.
Στη συνέχεια χωρίζεται σε τέσσερις κλάδους οι
οποίοι, ακολουθώντας ελικοειδείς διαδρομές, συμ‑
βάλλουν στον Ρήνο. Ο χάρτης αυτών των πολύπλοκων
απολήξεων του μικρού ποταμού μοιάζει κάπως με μια
σχηματική παράσταση του δανείου που έλαβαν η Simone
Wilbs και ο σύζυγός της Sebastian για να χρηματοδοτή‑
σουν την οικογενειακή τους επιχείρηση στο Gruiten: μια
πολύπλοκη δομή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων. Τα μεγά‑
λα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι γερμανικές τράπεζες
που βρίσκονται πίσω από αυτό το δάνειο πιστεύουν ότι,
όπως ο μικρός ποταμός τροφοδοτεί τον μεγάλο, έτσι και οι
μικρές επιχειρήσεις, όπως το χυτήριο της Simone και του
Sebastian, πρέπει να επιβιώσουν για να ευημερεί η οικονο‑
μία γύρω τους.

Γι’ αυτό, η στήριξη που έλαβε η οικογένεια Wilbs δεν είναι
μόνο σημαντική για την εξασφάλιση των μέσων διαβίωσης
της μικρής ομάδας ατόμων που εργάζονται στην επιχεί‑
ρησή τους – αν και ασφαλώς είναι ζωτικής σημασίας στην
προκειμένη περίπτωση. «Χωρίς το δάνειο, η επιχείρησή μας
θα έκλεινε», λέει η Simone, η οποία εργάζεται μαζί με τον
σύζυγό της, δύο υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης (συ‑
μπεριλαμβανομένου του γαμπρού της) και τρεις ακόμη ερ‑
γαζομένους μερικής απασχόλησης, ένας εκ των οποίων εί‑
ναι ο ιδρυτής της επιχείρησης, ο πατέρας της Simone.
«Δεν είναι μεγάλη επιχείρηση. Είναι μια οικογενειακή επιχεί‑
ρηση. Πρέπει όμως να έχουμε χρήματα στο τέλος του μήνα,
για να πληρώσουμε το προσωπικό μας, ενώ περιμένουμε να
μας πληρώσουν οι πελάτες μας».
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Ταχεία εφαρμογή του ΕΤΣΕ
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), το οποίο συνέβα‑
λε στη χρηματοδότηση της πίστωσης ύψους 30 000 ευρώ
που χορηγήθηκε στους Wilbs, προωθεί τη χρηματοδότη‑
ση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Από το 2015 το πρόγραμμα COSME, του οποίου η διαχείρι‑
ση ασκείται από το ΕΤΑΕ για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, στηρίζεται από το ΕΤΣΕ. Το γεγονός αυτό αφενός
επιτρέπει στο COSME να εγγυηθεί διπλάσιο συνολικό ύψος
δανείων και, αφετέρου, δίνει στους αντισυμβαλλομένους
του ΕΤΑΕ τη δυνατότητα να χορηγούν δάνεια ή εγγυήσεις
δύο φορές ταχύτερα.
Το μερίδιο του ΕΤΑΕ στο ΕΤΣΕ αναμένεται να κινητοποιή‑
σει χρηματοδοτήσεις ύψους 75 δισ. ευρώ για μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι σαν ο Ρήνος να βοηθά πολλούς
μικρούς παραποτάμους όπως ο Ντίσελ να συμβάλουν με
αυτόν.
Ο στόχος είναι να απαλλάσσονται οι τράπεζες που χορη‑
γούν δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις από μεγάλο μέρος των
ανησυχιών τους ως προς τον κίνδυνο του δανείου, καθώς το
COSME μετακυλίει μεγάλο μέρος του κινδύνου αυτού στο
ΕΤΑΕ, με τη στήριξη του ΕΤΣΕ. Όπως είναι φυσικό, με τον
τρόπο αυτόν αυξάνεται η πιθανότητα να χορηγήσει όντως
η τράπεζα το δάνειο – και αυτό είναι καλό για τις μικρές
επιχειρήσεις. «Αυτό το είδος πίστωσης είναι ζωτικής ση‑
μασίας για τις νεοφυείς και τις νεαρές επιχειρήσεις», λέει
ο Lars Testorf, αντιπρόεδρος διαχείρισης προϊόντων της
KfW στη Φρανκφούρτη. «Χωρίς αυτό, πολλές μικρές επιχει‑
ρήσεις θα αντιμετώπιζαν άρνηση από την τράπεζά τους».
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Το 2015 το ΕΤΑΕ υπέγραψε συμφωνία με την KfW για τη
στήριξη δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ προς νεοφυείς επιχει‑
ρήσεις στη Γερμανία μέχρι το 2018. Περισσότερες από
20 000 γερμανικές νεοφυείς επιχειρήσεις θα μπορέσουν
να επωφεληθούν. Χωρίς το ΕΤΣΕ, το ΕΤΑΕ δεν θα διέθετε
τους πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, για να
συνάψει τέτοια συμφωνία το 2015.

Κάλυψη κενών της αγοράς
Σε όλη την Ευρώπη οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται
να λάβουν δάνεια. Οι τράπεζες έχουν άφθονη διαθέσιμη
ρευστότητα, αλλά θεωρούν ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις
ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο από ό,τι οι μεγάλες. Στόχος
του ΕΤΣΕ είναι να επιτρέψει στις τράπεζες και στους ιδιώ‑
τες επενδυτές να αισθάνονται πιο ασφαλείς όσον αφορά
την επένδυση των κεφαλαίων τους. Αυτό είναι σημαντικό
στην Τσεχική Δημοκρατία, όπου το ΕΤΑΕ υπέγραψε συμφω‑
νία τον Αύγουστο 2015 βάσει της οποίας αντεγγυάται εγγυ‑
ήσεις που παρέχει η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα ČMZRB.
«Υπάρχει επαρκής ρευστότητα, αλλά οι τράπεζες απαιτούν
εξασφαλίσεις, και αυτό είναι που λείπει», λέει ο Lubomir
Rajdl, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας,
η οποία εδρεύει στην Πράγα. «Το πρόγραμμά μας καλύπτει
πραγματικά ένα κενό της αγοράς».
Έως το τέλος του 2015 η ČMZRB είχε ήδη εγγυηθεί δά‑
νεια προς 400 μικρές επιχειρήσεις. «Ήταν μια εξαιρετι‑
κή χρονιά», λέει ο Rajdl. «Και το οφείλουμε στην εγγύηση
που χορήγησε το COSME με τη στήριξη του ΕΤΣΕ». Κατά
την επόμενη διετία, ο Rajdl αναμένει ότι το πρόγραμμα θα
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ΕΤΣΕ
συμβάλει στη χορήγηση δανείων ύψους 160 εκατ. ευρώ
προς 1 400 μικρές επιχειρήσεις.
Μία από τις πρώτες εγγυήσεις της ČMZRB αφορούσε δά‑
νειο ύψους 92 500 ευρώ προς την OVEX Plus, εταιρεία δια‑
χείρισης αποβλήτων στην Οστράβα, την τρίτη μεγαλύτερη
πόλη της Τσεχικής Δημοκρατίας. Με το δάνειο αυτό και με
ένα ποσό από ίδια κεφάλαια η OVEX αγοράζει μια νέα τε‑
χνολογία που επιτρέπει να αποθηκεύεται χωρίς εκπομπή
σκόνης η τέφρα που παράγεται από τις ενεργειακές μονά‑
δες και τις βιομηχανίες άνθρακα και μετάλλων της Μορα‑
βίας και της Σιλεσίας. Αυτό είναι σημαντικό για μια περιοχή
όπου η ποιότητα της ατμόσφαιρας επηρεάζεται σημαντικά
από τη βιομηχανική παραγωγή. «Η τεχνολογία αυτή μας βο‑
ηθά να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά ηλεκτρισμού
και ενέργειας με αειφόρο και αποτελεσματικό τρόπο», λέει
ο Miroslav Olszovy, εκτελεστικός διευθυντής της OVEX. «Η
νέα αυτή τεχνολογία έχει επίσης θετικές περιβαλλοντικές
πτυχές, πράγμα σημαντικό, ιδίως για την περιοχή μας».

… και στον Δούναβη επίσης

γεωργική εκμετάλλευση 1 000 στρεμμάτων. «Εάν τα πράγ‑
ματα δεν πάνε καλά στη μία επιχείρηση, η άλλη τη στηρίζει
έως ότου η κατάσταση βελτιωθεί».
Η επιχείρηση του Dikov βρίσκεται στο Oryahovo, πόλη
5 000 κατοίκων όπου το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότε‑
ρο από τον μέσο όρο της Βουλγαρίας και οι μισθοί ανέρχο‑
νται στο ήμισυ του εθνικού μέσου όρου. Πρόκειται για μια
περιοχή με σχετικά μικρό αριθμό ειδικευμένων εργαζομέ‑
νων. «Παρέχω κατάρτιση σε άτομα χωρίς εκπαίδευση και
τα μετατρέπω σε εργαζόμενους που διαθέτουν μια ειδίκευ‑
ση»,λέει o Dikov.
Τα πρώτα 104 δάνεια που χορήγησε η Cibank με εγγύη‑
ση του ΕΤΣΕ ανέρχονται σε 17,7 εκατ. ευρώ. Οι αρμόδιοι
της Cibank εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του προγράμματος
ύψους 100 εκατ. ευρώ, η τράπεζα θα στηρίξει 700 επιχειρή‑
σεις μικρού και μεσαίου μεγέθους στη Βουλγαρία.
Είτε στις όχθες του Ρήνου είτε στις όχθες του Δούναβη,
η στήριξη που παρέχει το ΕΤΣΕ στο πρόγραμμα COSME ήδη
συντελεί στην ομαλή ροή της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Με αυτά τα μικρά δάνεια, η εμβέλεια του ΕΤΣΕ καλύπτει
κάθε γωνιά της Ευρώπης. Στη βουλγαρική όχθη του Δούνα‑
βη, ο Georgi Dikov είναι ιδιοκτήτης ενός εργοστασίου που
παράγει σκαλωσιές και εξοπλισμό κατασκευών. Έλαβε ένα
δάνειο ύψους 34 000 ευρώ από τη Cibank στη Σόφια, για
την αγορά μιας μεταχειρισμένης θεριστικής μηχανής από τη
Γερμανία. «Στη Βουλγαρία είναι καλό να έχει κανείς περισσό‑
τερες από μία πηγές εσόδων», λέει ο Dikov, ο οποίος απα‑
σχολεί 45 άτομα στο εργοστάσιό του και άλλα πέντε σε μια

Χωρίς
το δάνειο,
η επιχείρησή
μας θα έκλεινε
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Βρίσκοντας

οικονομικό καταφύγιο
Για τους πρόσφυγες, τα μικροδάνεια είναι συχνά ο μόνος τρόπος
χρηματοδότησης

Ό

ταν σπούδαζε μηχανικός στο Ιράκ, ο Said al‑Obaidi
είχε επινοήσει μια μέθοδο ανταλλαγής κρυπτογρα‑
φημένων μηνυμάτων μεταξύ αντιπάλων του καθε‑
στώτος του Σαντάμ Χουσεΐν. Όταν η αντιστασιακή ομάδα
διαλύθηκε από το καθεστώς το 1992, ορισμένοι από τους
συντρόφους του al‑Obaidi εκτελέστηκαν και άλλοι φυλακί‑
στηκαν ισόβια. Ο Σαντάμ φυλάκισε τον al‑Obaidi στη διαβό‑
ητη φυλακή Abu Ghraib για τέσσερα χρόνια. Μετά την ανα‑
τροπή του δικτάτορα, ο al‑Obaidi κατέφυγε στο εξωτερικό
για να γλιτώσει από τη σεκταριστική βία της πατρίδας του.
Έφθασε στο Βέλγιο ως πρόσφυγας και αποφάσισε να ξεκι‑
νήσει μια επιχείρηση επισκευής φορητών υπολογιστών. Οι
τράπεζες αρνήθηκαν να του δανείσουν τις 3 000 ευρώ που
χρειαζόταν για να νοικιάσει ένα κατάστημα. Έτσι απευθύν‑
θηκε στη microStart, βελγική εταιρεία που χορηγεί μικρά
επιχειρηματικά δάνεια, ακόμη και ύψους μόλις 500 ευρώ.
Χάρη σε μια σειρά δανείων της microStart και στη σκλη‑
ρή δουλειά του al‑Obaidi, το κατάστημά του στη λεωφόρο
Anspach, στο κέντρο των Βρυξελλών, γνώρισε επιτυχία. «Οι
άνθρωποι της microStart είναι πολύ καλοί. Αισθάνθηκα ότι
είναι φίλοι μου, ακόμη και πριν μου δώσουν το δάνειο».
Οι πρόσφυγες σαν τον al‑Obaidi έχουν περιορισμένες δυνα‑
τότητες να βρουν χρηματοδότηση, όταν εγκαθίστανται σε
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μια νέα χώρα. Ακόμη και οι μετανάστες από χώρες της ΕΕ
απορρίπτονται όλο και συχνότερα από τις αυτοματοποιη‑
μένες διαδικασίες χορήγησης δανείων των τραπεζών, λόγω
της έλλειψης ιστορικού. Για τον λόγο αυτόν, το ΕΤΑΕ αύξησε
το 2015 τη δραστηριότητά του στον τομέα της μικροχρημα‑
τοδότησης, υπογράφοντας συμφωνίες με έξι οργανισμούς
μικροχρηματοδότησης από διάφορες χώρες της Ευρώπης,
για την παροχή εγγυήσεων οι οποίες θα απελευθερώσουν
δάνεια ύψους 237 εκατ. ευρώ προς 20 000 μικρές επιχειρή‑
σεις. Με την έλευση μεγάλου αριθμού προσφύγων από τη
Μέση Ανατολή και τις μεγάλες μετακινήσεις εργαζομένων
που αναζητούν σταθερό εισόδημα εντός της ΕΕ, τα δάνεια
αυτά αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για το οικονο‑
μικό μέλλον της ηπείρου. Ήδη, οργανισμοί μικροχρηματο‑
δότησης αναφέρουν ότι έως και το 70% των πελατών τους
είναι άτομα που γεννήθηκαν στην αλλοδαπή.

Προστασία από τους
κερδοσκόπους δανειστές
«Πολλά από τα άτομα που τους αναγνωρίζεται σήμερα το
καθεστώς του πρόσφυγα θα στραφούν τελικά σε εταιρείες
μικροχρηματοδότησης», λέει ο Faisal Rahman, ιδρυτής της
Fair Finance, εταιρείας κοινωνικής χρηματοδότησης με
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Αισθάνθηκα ότι είναι
φίλοι μου, ακόμη και
πριν μου δώσουν το δάνειο

έδρα το Λονδίνο, η οποία στηρίζεται από εγγύηση του ΕΤΑΕ.
«Από τους υπόλοιπους, πολλοί θα εργαστούν σε μικρές επι‑
χειρήσεις που λαμβάνουν μικροδάνεια». Η Fair Finance και
άλλοι κοινωνικοί δανειστές επιδιώκουν να βοηθήσουν τις
μικρές επιχειρήσεις να ξεφύγουν από τα νύχια των δανει‑
στών που χρεώνουν υψηλό τόκο. Η διαφορά μεταξύ των κε‑
φαλαίων που χρειάζονται οι μικρές επιχειρήσεις και του πο‑
σού που είναι διατεθειμένες να τους δανείσουν οι τράπεζες
υπολογίζεται σε 2 δισ. λίρες στερλίνες ετησίως.
Τα μικροδάνεια είναι η μόνη ελπίδα για πολλούς πρόσφυ‑
γες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Vardan Babayan,
ο οποίος κατόρθωσε να φέρει την αρμενική κουζίνα σε έναν
τόπο όπου το φαγητό θεωρείται μάλλον σοβαρή υπόθεση –
στην τοσκανική πόλη της Φλωρεντίας. Εγκατέλειψε την Αρ‑
μενία σε μια περίοδο εσωτερικών αναταραχών και πέρασε
από τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Αυστρία, πριν καταλή‑
ξει στην Ιταλία. Αφού απορρίφθηκε από τις τοπικές τράπε‑
ζες και έμεινε άνεργος επί ένα χρόνο στη Φλωρεντία, τελικά

ανακάλυψε την PerMicro, εταιρεία παροχής μικροπιστώ‑
σεων που δραστηριοποιείται σε όλη την Ιταλία. Ο Babayan
έλαβε ένα δάνειο 25 000 ευρώ, το οποίο χρησιμοποίησε για
να ανοίξει ένα εστιατόριο που σερβίρει παραδοσιακά αρμε‑
νικά φαγητά. «Μου δόθηκε η ευκαιρία να φτιάξω μια μικρή
αρμενική γωνιά στην Ιταλία και να αισθάνομαι σαν στο σπίτι
μου», δηλώνει. «Δεν είχα άλλη επιλογή. Δεν είχα σχέδιο Β».

Βρίσκοντας αποδοχή
Ωστόσο, αυτοί που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω
πολιτικών αναταραχών δεν αναζητούν πάντα μικρού ύψους
δάνεια. Η Almi, σουηδική κρατική εταιρεία που χρηματοδο‑
τεί μικρές επιχειρήσεις, δάνεισε 1,5 εκατ. ευρώ σε δύο αδελ‑
φούς από το Πακιστάν, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια τεχνο‑
λογία για την κατασκευή σανίδων από φλοιό ρυζιού. Ο Nasir
Gill είχε ήδη εγκατασταθεί στην Ευρώπη, για να ασχολη‑
θεί με τις εξαγωγές της επιχείρησης των δύο αδελφών, της
«Green Plank», όταν ξέσπασε η πολιτική βία στο Πακιστάν
το 2009. Ο αδελφός του, Jamshaid, ο οποίος είχε μείνει στη
Λαχώρη για να διευθύνει το σκέλος της παραγωγής της επι‑
χείρησης, αισθανόταν όλο και μεγαλύτερη απογοήτευση
λόγω της διαφθοράς, ιδίως των υπαλλήλων της τοπικής επι‑
χείρησης ηλεκτρισμού, οι οποίοι τον πίεζαν να τους δωρο‑
δοκήσει, απειλώντας τον με διακοπή της ηλεκτροδότησης
του εργοστασίου του. Η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να
ξεχειλίσει ήταν όταν, μέσα στη γενική κατάρρευση της έν‑
νομης τάξης, ο Jamshaid έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας. «Η
ζωή εκεί ήταν ένας εφιάλτης», λέει ο Nasir, ο οποίος σήμερα
ζει στο Malmö. «Εδώ μας αποδέχονται ως άτομα και ως επι‑
χειρηματίες. Στη χώρα μας δεν μας αποδέχονταν».
Και κυριολεκτικά τους αποδέχονται. Το 2015 οι αδελφοί Gill,
οι οποίοι έχουν άδεια διαμονής στη Σουηδία, τιμήθηκαν με
το βραβείο «Νέος Κατασκευαστής της Χρονιάς», το οποίο
τους απονεμήθηκε από το κατεξοχήν σύμβολο του σουηδι‑
κού κατεστημένου, τον βασιλέα Κάρολο ΙΣΤ΄ Γουσταύο.
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ
για μια συνδεδεμένη Ευρώπη
Το εμπόριο είναι παγκόσμιο. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να συνδεθούν – μεταξύ
τους και με τον υπόλοιπο κόσμο – για να είναι ανταγωνιστικές. Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί
την τεχνολογία που επιτρέπει στις πόλεις μας να λειτουργούν καλύτερα και να
διαθέτουν σύγχρονες μεταφορικές συνδέσεις. Όμως η οικονομική επιτυχία εξαρτάται
επίσης από την καλή υγεία. Στηρίζουμε τις υποδομές υγείας που βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής για όλους τους Ευρωπαίους.

με χρηματοδοτήσεις για
29

Ανταγωνιστική και
ασφαλή ενέργεια

33

Αστική ανάπλαση και
αναζωογόνηση
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ
για μια συνδεδεμένη Ευρώπη

Δυναμικότητα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας 2 828 MW
94% από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας

20,8 εκατομμύρια άτομα
απέκτησαν πρόσβαση σε
ασφαλές πόσιμο νερό

19,9 εκατομμύρια άτομα
30 904 χλμ. γραμμών
μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας κατασκευάστηκαν
ή αναβαθμίστηκαν

επωφελήθηκαν από βελτιωμένες
υπηρεσίες αποχέτευσης

Μείωση του κινδύνου πλημμυρών
για 2,5 εκατομμύρια άτομα
Τα έργα που χρηματοδότησε
η ΕΤΕπ παρέχουν ηλεκτρική
ενέργεια σε 2,34 εκατομμύρια
νοικοκυριά

3,17 εκατομμύρια άτομα
επωφελήθηκαν από νέες
ή αναβαθμισμένες αστικές
υποδομές

Μεταφορά

380 εκατομμυρίων
πρόσθετων επιβατών

185 312 μονάδες κοινωνικής
ή προσιτής κατοικίας κτίστηκαν
ή ανακαινίστηκαν

Βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας
για 9,8 εκατομμύρια
άτομα
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ΕΤΣΕ

Ταξιδεύοντας με τρένο στην Ιταλία
Η χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ που χορήγησε η ΕΤΕπ για νέα τρένα στο Λάτιο, την Τοσκάνη,
το Βένετο, το Πεδεμόντιο και τη Λιγυρία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ΕΤΕπ, χάρη
στο ΕΤΣΕ, μπορεί και δίνει σφραγίδα έγκρισης σε μια επιχείρηση, ώστε να μπορεί να προσελκύσει
ιδιώτες επενδυτές. Με το ποσό αυτό η ΕΤΕπ θα αγοράσει ομόλογα της Ferrovie dello Stato, της κρατικής
εταιρείας σιδηροδρόμων της Ιταλίας. Η Ferrovie dello Stato θα μεταβιβάσει το ποσό που θα εισπράξει
από την πώληση στη θυγατρική της, Trenitalia, η οποία θα αγοράσει τα τρένα. Οι επενδυτές χρειάζονταν
ένα σαφές μήνυμα στήριξης του χρέους της Ferrovie dello Stato, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο προσεχούς
μερικής ιδιωτικοποίησής της. Το δάνειο του ΕΤΣΕ έδειξε ότι η εταιρεία θα έχει τη στήριξη της ΕΤΕπ κατά
το χρονικό αυτό διάστημα της πιθανής μετάβασης σε άλλο καθεστώς – κίνηση η οποία αξιολογήθηκε
θετικά από την αγορά και έδωσε στην Trenitalia τη δυνατότητα να προχωρήσει στην ανανέωση του
τροχαίου υλικού της.
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Κάτω από τη γη
Με χειμερινές θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι και τους
-25 οC, η φινλανδική πόλη Espoo αυτοδιαφημίζεται ως θαυ‑
μάσιο μέρος για πεζοπορία με χιονοπέδιλα στο γειτονικό
εθνικό πάρκο, επισκέψεις στο τοπικό πάρκο πάγου και βόλ‑
τες μέσα στο δάσος με έλκηθρο που το σέρνουν σκυλιά χά‑
σκι. Όμως αυτός ο χειμερινός παράδεισος έχει και τα μειονε‑
κτήματά του, ειδικότερα όσον αφορά την επεξεργασία των
λυμάτων – κυρίως διότι η ιλύς και ο εξοπλισμός που χρησι‑
μοποιείται για την επεξεργασία της παγώνουν και χρειάζε‑
ται να θερμαίνονται με μεγάλο κόστος.
Το πρόβλημα αυτό βαίνει προς την επίλυση του με ένα έργο
προϋπολογισμού 371 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτεί‑
ται με 200 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ και το οποίο αφορά την
κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων μέσα στο
βραχώδες υπέδαφος κάτω από το Blominmäki, σε μικρή
απόσταση δυτικά του Espoo. «Μέσα στον βράχο η θερμο‑
κρασία είναι πολύ ευχάριστη», λέει ο Jukka Piekkari, διευ‑
θυντής του Περιφερειακού Οργανισμού Περιβαλλοντικών
Υπηρεσιών του Ελσίνκι, ο οποίος κατασκευάζει τη μονάδα
επεξεργασίας. «Είναι πραγματικά μαγικά εκεί μέσα».

Η μονάδα στο Blominmäki θα αντικαταστήσει μια υπαίθρια
μονάδα που είχε κατασκευαστεί το 1963, εξασφαλίζοντας
διπλάσια ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων, που θα καλύ‑
πτει πληθυσμό 550 000 ατόμων. Αν και μέρος των εγκα‑
ταστάσεων – κυρίως για τις διοικητικές υπηρεσίες και για
την αποθήκευση βιοαερίου – θα βρίσκεται πάνω από την
επιφάνεια του εδάφους, η επεξεργασία των υδάτων θα γί‑
νεται εξ ολοκλήρου μέσα στον βράχο. Αυτό θα συμβάλει
επιπλέον στην προστασία του δάσους της περιοχής, όπου
ζει ο ευάλωτος σιβηρικός πτεροσκίουρος.
Από την ιλύ των λυμάτων, ο νέος σταθμός επεξεργασίας θα
ανακτά επίσης



300 τόνους φωσφόρου ετησίως για
λίπασμα



άλλους 300 τόνους αζώτου ετησίως για
λίπασμα



μεθάνιο που μπορεί να παράγει
ηλεκτρική ενέργεια για 20 000 κατοικίες
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Το λιμάνι του Άμστερνταμ, αλλά όχι
αυτό που τραγούδησε ο Ζακ Μπρελ
Όταν ο Ζακ Μπρελ έγραψε την μπαλάντα του
που μιλά για τους ναυτικούς του Άμστερνταμ,
τα πλοία έμπαιναν στο λιμάνι της πόλης
μέσω της κλεισιάδας Noordersluis, που έχει
κατασκευαστεί το 1929. Εξακολουθούν να
περνούν από εκεί, αλλά σύντομα θα εισπλέουν
μέσα από μια νέα, πολύ ευρύτερη κλεισιάδα.
Η χρηματοδότηση ύψους 165 εκατ. ευρώ που
χορήγησε η ΕΤΕπ για τη θαλάσσια κλεισιάδα
στο IJmuiden θα προσφέρει πρόσβαση
στο λιμάνι του Άμστερνταμ, το τέταρτο πιο
πολυσύχναστο της Ευρώπης, και στη διώρυγα
της Βόρειας Θάλασσας (Noordzeekanaal) μέσα
από τη μεγαλύτερη κλεισιάδα στον κόσμο –
500 μέτρα μήκος, 70 μέτρα πλάτος
και 18 μέτρα βάθος.

Ενεργειακή ασφάλεια για τις χώρες της Βαλτικής
Ο αγωγός φυσικού αερίου της Amber Grid, μήκους 110 χλμ., ο οποίος
χρηματοδοτήθηκε με 28 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ, συνδέει το λιμάνι της Klaipėda
στη Λιθουανία με το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας. Μέσω του
αγωγού, υγροποιημένο φυσικό αέριο που μεταφέρεται με πλοία θα διοχετεύεται
στην υπόλοιπη Λιθουανία, καθώς και στη Λετονία και την Εσθονία. Για χώρες
που σήμερα εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο, το έργο αυτό αποτελεί
σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή ασφάλεια.
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ
για μια συνδεδεμένη Ευρώπη

Εκεί όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη

ΕΤΣΕ

Πώς το πρόγραμμα της ΕΕ που αποσκοπεί στην τόνωση της ευρωπαϊκής
οικονομίας χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο νοσοκομείο ατυχημάτων και
επειγόντων περιστατικών του Ηνωμένου Βασιλείου

Ε

άν βρισκόσασταν στο Μπέρμιγχαμ και τύχαινε να
αισθανθείτε μούδιασμα στη μία πλευρά του σώμα‑
τός σας, δυσκολία στην ομιλία και θολή όραση, κατά
πάσα πιθανότητα θα πηγαίνατε στο City Hospital. Εκεί,
η ομάδα επειγόντων περιστατικών θα αναγνώριζε ότι εμφα‑
νίζετε εγκεφαλικό επεισόδιο και θα φρόντιζε για τη σταθε‑
ροποίησή σας. Εάν όμως είχατε ανάγκη από εξειδικευμένη
περίθαλψη, θα έπρεπε να κάνετε μια διαδρομή δέκα λεπτών
με ασθενοφόρο, μέχρι τη μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων
του νοσοκομείου Sandwell, στο West Bromwich, που απέχει
περίπου οκτώ χιλιόμετρα. Αυτή είναι κρίσιμη απώλεια χρό‑
νου για έναν ασθενή με οξύ πρόβλημα υγείας.

στην υγεία – και ενίοτε στην επιβίωση – των 550 000 κατοί‑
κων της περιοχής που θα εξυπηρετεί το νοσοκομείο.

Το Sandwell and West Birmingham NHS Trust, ο οργανι‑
σμός του εθνικού συστήματος υγείας ο οποίος διαχειρίζε‑
ται τα δύο νοσοκομεία, επιδιώκει να λύσει το πρόβλημα της
ύπαρξης δύο χωριστών μονάδων επειγόντων περιστατικών,

Με δυναμικότητα 669 κλινών, το Midland Metropolitan θα
διαθέτει τη μεγαλύτερη μονάδα ατυχημάτων και επειγό‑
ντων περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα είναι μόνο
το δεύτερο νοσοκομείο της χώρας που θα ειδικεύεται στην

«Η ταχύτερη πρόσβαση σε σωστή επείγουσα φροντίδα βο‑
ηθά τους ασθενείς να αναρρώνουν ταχύτερα και πληρέστε‑
ρα», λέει ο Δρ Roger Stedman, επιστημονικός διευθυντής
του Sandwell and West Birmingham NHS Trust. «Χάρη στη
μείωση των επιπλοκών τις οποίες δημιουργεί μερικές φορές
η μακροχρόνια αγωγή, μπορεί ακόμη και να σώσουμε ζωές».

ΕΤΣΕ και επείγουσα περίθαλψη

με την ανέγερση του νοσοκομείου Midland Metropolitan
Hospital, προϋπολογισμού 350 εκατ. λιρών, στο μέσο της
απόστασης μεταξύ των υφιστάμενων μονάδων. Το νέο νο‑
σοκομείο θα επικεντρωθεί στα οξέα περιστατικά, έτσι ώστε
όλοι στην περιοχή να γνωρίζουν πού να απευθυνθούν αν
αντιμετωπίσουν μια ξαφνική σοβαρή ασθένεια και, κατά την
άφιξή τους, να έχουν άμεση πρόσβαση σε ένα πλήρες φάσμα
ιατρικών ειδικοτήτων. Αυτό θα έχει ουσιαστική επίδραση
2015
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ΕΤΣΕ

αντιμετώπιση οξέων περιστατικών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων χρηματοδοτεί μέρος του κόστους του έργου
χορηγώντας 120 εκατ. λίρες στερλίνες στο πλαίσιο του Ευ‑
ρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), προ‑
γράμματος που στηρίζεται με εγγύηση ύψους 16 δισ. ευρώ
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με ποσό 5 δισ. ευρώ από
τα ίδια κεφάλαια της ΕΤΕπ.
Ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΤΣΕ είναι να στηρίξει
έργα τα οποία διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να βρουν χρη‑
ματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους από ιδιώτες επενδυ‑
τές. Αυτό οφείλεται συνήθως στο γεγονός ότι τα έργα αυτά
παρουσιάζουν κάποιο βαθμό κινδύνου, ο οποίος αποθαρρύ‑
νει τις ιδιωτικές επενδύσεις ή αυξάνει το κόστος των έργων.

Αποδοχή του κινδύνου
Στην περίπτωση του Midland Metropolitan, ο κίνδυνος συν‑
δεόταν με τη σύμβαση την οποία υπέγραψε ο οργανισμός
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που το υλοποιεί με την εταιρεία στην οποία ανατέθηκε
η επίβλεψη της κατασκευής και της συντήρησης του νέου
νοσοκομείου επί 30 χρόνια, η οποία τελεί υπό ιδιωτική εκ‑
μετάλλευση και κατά πλειοψηφία υπό ιδιωτική ιδιοκτησία.
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε τροποποιήσει
τη γενική σύμβασή της, κατά τρόπο ώστε να επιβάλλει κά‑
πως αυστηρότερα κριτήρια επιδόσεων στις εταιρείες αυτού
του τύπου, αν και το σχήμα υλοποίησης του συγκεκριμένου
έργου χρησιμοποιείται συχνά στις λεγόμενες συμπράξεις
δημόσιου‑ιδιωτικού τομέα. Επειδή το Midland Metropolitan
ήταν το πρώτο μεγάλο νοσοκομείο που θα λάμβανε χρη‑
ματοδότηση με βάση αυτές τις νέες απαιτήσεις, η σύμβαση
μπορούσε να θεωρηθεί πιο επικίνδυνη σε σύγκριση με προ‑
ηγούμενα παρόμοια έργα. Οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορού‑
σαν να φοβηθούν ότι, εάν η εταιρεία του έργου παρουσία‑
ζε χαμηλές επιδόσεις, θα ήταν ευκολότερο να καταγγελθεί
η σύμβασή της από τον οργανισμό του εθνικού συστήματος
υγείας. Σ’ αυτή την περίπτωση οι επενδυτές θα δυσκολεύο‑
νταν να ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
για μια συνδεδεμένη Ευρώπη

ΕΤΣΕ
Ακριβώς ένα τέτοιο κενό της αγοράς είχε στόχο να καλύψει
το ΕΤΣΕ, όταν συστάθηκε, το 2015. Έτσι λοιπόν, το Midland
Metropolitan ήταν από τα πρώτα έργα που χρηματοδότησε
η ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ.
«Η αγορά δεν είχε αποφασίσει ακόμη πώς να αντιμετωπί‑
σει τους κινδύνους της νέας σύμβασης», λέει ο Peter Jacobs,
επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοδότησης Έργου (Project
Finance) της ΕΤΕπ. «Για εμάς αποτελεί αποδεκτό κίνδυνο,
εφόσον μάλιστα το έργο θα συμβάλει και στην αναζωογό‑
νηση ενός παλιού βιομηχανικού χώρου».

Από τις βίδες και τα παξιμάδια
στα ηλεκτρονικά αρχεία
Το Midland Metropolitan θα κτιστεί στο Smethwick, στα δυ‑
τικά του κεντρικού Μπέρμιγχαμ, σε έναν χώρο όπου αρχικά,
στη δεκαετία του 1840, κατασκευάζονταν βίδες και παξιμά‑
δια και, πιο πρόσφατα, αυτοκίνητα. Όταν θα ολοκληρωθεί,
τον Οκτώβριο 2018, θα στεγάζει εννέα χειρουργεία, μια με‑
γάλη μονάδα εντατικής θεραπείας και ένα μαιευτήριο με
δύο εξειδικευμένα χειρουργεία.
Το νέο νοσοκομείο, όταν τεθεί σε λειτουργία, θα έχει πολλά
καινοτόμα στοιχεία:



θα έχει πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες και όλο το
προσωπικό του θα έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση στα
ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών για καθένα από τα 400 000
άτομα που αναμένεται να εξυπηρετεί κάθε έτος

Σύμπραξη δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα
Με ένα δάνειο ύψους 70 εκατ. ευρώ
στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ στηρίζει
την καινοτόμο πρωτοβουλία της
Ιρλανδίας να κατασκευάσει 14 κέντρα
πρωτοβάθμιας περίθαλψης ανά τη χώρα
μέσω σύμπραξης δημόσιου‑ιδιωτικού
τομέα. Ο στόχος της πρωτοβουλίας
είναι ο εκσυγχρονισμός των ιατρικών
υπηρεσιών και η παροχή μεγάλου
φάσματος τέτοιων υπηρεσιών σε έναν και
τον αυτό χώρο.



πολυϊατρεία («hot clinics») θα εξυπηρετούν νέους ασθε‑
νείς παραπέμποντάς τους γρήγορα σε ειδικό γιατρό,
πράγμα που θα επιτρέπει την ταχεία έξοδο από το νοσο‑
κομείο πολλών ασθενών που διαφορετικά θα νοσηλεύο‑
νταν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
«Θα επιδιώκουμε να αξιολογούμε, να εξετάζουμε και να πε‑
ριθάλπουμε τους ασθενείς μας γρήγορα, ώστε να μη χρει‑
άζεται να μείνουν στο νοσοκομείο περισσότερο από όσο
είναι αναγκαίο», λέει ο Δρ Matthew Lewis, διευθυντής ια‑
τρικής και επείγουσας περίθαλψης του Sandwell and West
Birmingham NHS Trust. «Στο νέο αυτό περιβάλλον, είναι βέ‑
βαιο ότι θα προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας».
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ΚΛΙΜΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
για το μέλλον όλων
Στηρίζουμε έργα που προάγουν την καθαρότητα της ατμόσφαιρας, τη
βιοποικιλότητα και τις βιώσιμες μεταφορές και προστατεύουν το περιβάλλον στο
οποίο θα ζήσουν τα παιδιά μας, ενώ παράλληλα εισάγουμε καινοτομίες για να τους
προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον.
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Προστασία του
περιβάλλοντος

Βιώσιμες
μεταφορές

Ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας
και ενεργειακή
απόδοση

ΚΛΙΜΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
για το μέλλον όλων

Ενεργειακή απόδοση

3,6 δισ. ευρώ

Μεταφορές με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα και
φιλικές προς το περιβάλλον

10,3 δισ. ευρώ

Ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας

3,3 δισ. ευρώ

Έρευνα, ανάπτυξη
και καινοτομία

1,6 δισ. ευρώ

Δάσωση, απόβλητα,
λύματα και άλλοι
τομείς 1 δισ. ευρώ

Προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή

0,9 δισ. ευρώ

Η Τράπεζα χορηγεί στον τομέα της
δράσης για το κλίμα δάνεια που
αντιστοιχούν στο 25% τουλάχιστον
των συνολικών χρηματοδοτήσεών της,
σε όλους τους τομείς της δημόσιας
πολιτικής της
Το 2015, η ΕΤΕπ στήριξε τη δράση για το κλίμα με

20,7 δισ. ευρώ

Αυτό σημαίνει το 27% του συνόλου
των δανείων της…
το 30% των δανείων της εκτός ΕΕ…
το 31% των δανείων της στις
αναπτυσσόμενες χώρες
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ΕΤΣΕ

Η χαμηλή μόχλευση προσελκύει υψηλές
επενδύσεις
Πώς το Copenhagen Infrastructure II ενθαρρύνει συνταξιοδοτικά ταμεία να
επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η

εγκατάσταση 67 ανεμογεννητριών, ύψους 90 μέ‑
τρων η καθεμία, στα μανιασμένα νερά της Βόρει‑
ας Θάλασσας είναι δύσκολο εγχείρημα. Και επίσης
η μετατροπή αποβλήτων ξύλου σε ηλεκτρική ενέργεια δεν
είναι απλή υπόθεση. Ακόμη πιο δύσκολο, όμως, είναι να
αντλήσει κανείς δισεκατομμύρια για ένα τέτοιο έργο από
επενδυτές οι οποίοι κατά κανόνα δεν αναλαμβάνουν μεγά‑
λους κινδύνους. Αυτό κι αν απαιτεί καινοτόμες ιδέες.
Αυτή ήταν η πρόκληση που αντιμετώπισε η Copenhagen
Infrastructure Partners, δανική εταιρεία διαχείρισης κεφα‑
λαίων επενδύσεων σε υποδομές στον τομέα των ανανεώ‑
σιμων πηγών ενέργειας, όταν συνέστησε το τρίτο μεγάλο
επενδυτικό κεφάλαιό της. Προγραμματίζοντας επενδύσεις
με πολύ χαμηλότερα επίπεδα μόχλευσης από ό,τι άλλα πα‑
ρόμοια επενδυτικά κεφάλαια, η εταιρεία άντλησε περίπου
2 δισ. ευρώ, κυρίως από συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλους
κατά κανόνα συντηρητικούς επενδυτές. Χωρίς την έξυπνη
δομή που επινόησαν για το επενδυτικό κεφάλαιο οι διαχει‑
ριστές του, οι περισσότεροι από τους θεσμικούς επενδυ‑
τές του πιθανότατα δεν θα είχαν τοποθετήσει τα χρήματά
τους σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες οι οποίες συνήθως
θεωρούνται σχετικά ριψοκίνδυνες επενδύσεις. «Θέλαμε να
καταστήσουμε αυτού τους είδους τις επενδύσεις ελκυστι‑
κές και προσβάσιμες για τους θεσμικούς επενδυτές», δή‑
λωσε η Stephanie Bendorff Røpcke, αντιπρόεδρος της
Copenhagen Infrastructure Partners.
Έτσι γεννήθηκε το Copenhagen Infrastructure II, το οποίο ξε‑
κίνησε τη δραστηριότητά του τον Σεπτέμβριο 2014 με κεφά‑
λαια από οκτώ Δανούς θεσμικούς επενδυτές. Έως τη στιγμή
που ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση κεφαλαίων, τον Ιούλιο
2015, είχε αποκτήσει 19 επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης
της ΕΤΕπ, της οποίας η συμμετοχή ήταν η πρώτη συμμετοχή
σε κεφάλαιο που πραγματοποιήθηκε μέσω του ΕΤΣΕ.

Οι ανάγκες των επενδυτών και
ο ρόλος του ΕΤΣΕ
Ένας από τους κυριότερους στόχους του ΕΤΣΕ είναι να προ‑
σελκύσει ιδιώτες επενδυτές σε τομείς στους οποίους κατά
κανόνα φοβούνται να εισέλθουν. Αυτό ανταποκρίνεται σε
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μια σημαντική ανάγκη των επενδυτών και αποτελεί επί‑
σης στόχο πολιτικής του ΕΤΣΕ. «Οι θεσμικοί επενδυτές
έχουν μεγάλου ύψους διαθέσιμα και έχουν ανάγκη να τα
επενδύσουν, διότι τα επιτόκια είναι σήμερα πολύ χαμηλά
και οι επενδυτές αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις», λέει
η Barbara Boos, συνεπικεφαλής μετοχικών επενδυτικών
κεφαλαίων στο Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλο‑
ντος της ΕΤΕπ. Οι θεσμικοί επενδυτές είναι συχνά επιφυλα‑
κτικοί όταν πρόκειται για σχετικά αδοκίμαστες τεχνολογίες.
Αναζητούν αξιόπιστες επενδύσεις, διότι πρέπει να προστα‑
τεύουν τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια των ασφαλισμένων.
Η δομή του Copenhagen Infrastructure II «διοχετεύει τη
ρευστότητά τους προς επενδύσεις τις οποίες συνήθως δεν
χρηματοδοτούν», λέει η Barbara Boos.
H PensionDanmark, βασικός επενδυτής του Copenhagen
Infrastructure II, είναι από τους κυριότερους υπέρμαχους
της συμμετοχής θεσμικών επενδυτών στη χρηματοδότηση
έργων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επη‑
ρέασε τον σχεδιασμό του επενδυτικού κεφαλαίου, ώστε να
είναι ελκυστικό για τέτοιους επενδυτές. «Αυτά τα αποτελέ‑
σματα ήταν οι λόγοι για τους οποίους θελήσαμε να το στη‑
ρίξουμε με μια επένδυση από το ΕΤΣΕ», λέει η Barbara Boos.
Το ΕΤΣΕ επιτρέπει στην ΕΤΕπ να πραγματοποιεί επενδύσεις
που δεν θα πραγματοποιούσε παλαιότερα. Το Copenhagen
Infrastructure II είναι μια τέτοια περίπτωση. Παλαιότε‑
ρα, οι συμμετοχές της ΕΤΕπ σε κεφάλαιο ήταν μικρότερου

Ανεμογεννήτριες έτοιμες προς
εγκατάσταση στη θάλασσα στο
αιολικό πάρκο Veja Mate

ΚΛΙΜΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
για το μέλλον όλων

ΕΤΣΕ
Η δομή του
Copenhagen
Infrastructure II διοχετεύει
τη ρευστότητα [θεσμικών
επενδυτών] προς επενδύσεις
τις οποίες συνήθως δεν
χρηματοδοτούν.

Για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών ύψους 90 μέτρων σε βαθιά
ύδατα, χρειάζεται μια τέτοια πλωτή εγκατάσταση

ύψους – συνήθως δεν υπερέβαιναν τα 50 εκατ. ευρώ. Με
το ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ μπόρεσε να αυξήσει τη συμμετοχή της στο
Copenhagen Infrastructure II σε 75 εκατ. ευρώ.

Πώς η χαμηλή μόχλευση προ‑
σελκύει μεγάλα κεφάλαια
Ένα από τα κύρια στοιχεία του Copenhagen Infrastructure II
που είναι ελκυστικά για τους θεσμικούς επενδυτές είναι το
γεγονός ότι προτίθεται να προβεί σε επενδύσεις με χαμη‑
λή μόχλευση. Το Copenhagen Infrastructure II κατά κανόνα
χρηματοδοτεί τη συμμετοχή του σε ένα έργο με προνομι‑
ούχες μετοχές ή με συνδυασμό κεφαλαιακής και δανειακής
χρηματοδότησης. Αυτό μειώνει κατά πολύ το επίπεδο της
μόχλευσης σε σύγκριση με παρόμοια κεφάλαια επενδύσε‑
ων σε υποδομές και μειώνει τον κίνδυνο του Copenhagen
Infrastructure II, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν
σχετικά συντηρητικοί θεσμικοί επενδυτές. «Για το είδος των
επενδυτών που προσελκύουμε, το επενδυτικό μας κεφά‑
λαιο είναι περισσότερο μια λύση εναλλακτική έναντι μιας

τοποθέτησης σε ομόλογα, και όχι μια επένδυση τύπου ιδι‑
ωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία έχει υψηλότερη
μόχλευση», λέει η Bendorff Røpcke από το Copenhagen
Infrastructure II.
Το Copenhagen Infrastructure II έχει ήδη διαθέσει ή δεσμεύ‑
σει περίπου 1 δισ. ευρώ από τα συνολικά κεφάλαιά του για
συγκεκριμένες επενδύσεις. Οι πρώτες αυτές επενδύσεις αφο‑
ρούν νεότερες τεχνολογίες, στις οποίες οι παραδοσιακοί θε‑
σμικοί επενδυτές συνήθως δεν συμμετέχουν, όπως μια μο‑
νάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στο
Ηνωμένο Βασίλειο, ένα υπεράκτιο αιολικό έργο στη Γερμανία
και ένα αιολικό πάρκο στα ανοιχτά των ακτών της Σκωτίας.
Το σύνολο των 2 δισ. ευρώ που διαθέτει το επενδυτικό κε‑
φάλαιο αναμένεται να επενδυθεί μέχρι τα μέσα του 2017.
Καθώς οι διαχειριστές του Copenhagen Infrastructure II
προτίθενται να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους για τουλά‑
χιστον 20 χρόνια, τα καινοτόμα αυτά έργα θα έχουν μακρο‑
πρόθεσμη στήριξη.
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Μοναδικά πράσινο
Πώς ένα καινοτόμο επενδυτικό κεφάλαιο προσελκύει ιδιωτικές επενδύσεις σε
κλιματικά και αναπτυξιακά έργα

Π

ριν από μερικά χρόνια, ο Alastair Vere Nicoll διέσχι‑
σε με σκι την Ανταρκτική ακολουθώντας τα ίχνη του
πρωτοπόρου πολικού εξερευνητή Roald Amundsen.
Σήμερα στέκεται σε ένα σημείο που είναι πολύ θερμότερο
από εκείνες τις παγωμένες έρημες εκτάσεις του Νότου και
συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα που είναι εξίσου πρωτοπορι‑
ακό με το ταξίδι του μεγάλου Νορβηγού στον Νότιο Πόλο.
Κάτω από τα πόδια του, 250 χιλιόμετρα νότια της Αντίς
Αμπέμπα, εκτείνεται η ηφαιστειακή καλδέρα του Corbetti,
η οποία αποτελεί μέρος του τεκτονικού ρήγματος της Αι‑
θιοπίας. Χάρη σε μια ευτυχή σύμπτωση γεωλογικών χαρα‑
κτηριστικών, νερό εισχωρεί μέσω υπόγειων ρωγμών στο
υπέδαφος, όπου, θερμαινόμενο από την πέριξ ηφαιστειακή
δραστηριότητα, μετατρέπεται φυσιολογικά σε ατμό. Ο Vere
Nicoll και οι συνάδελφοί του επιδιώκουν να αξιοποιήσουν
την ισχύ του ατμού αυτού για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. «Είναι σαν μια μονάδα παραγωγής ενέργειας με
καύση άνθρακα, αλλά χωρίς άνθρακα», λέει.
Στην άγονη περιοχή πάνω από την καλδέρα, η Berkeley
Energy, εταιρεία επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργει‑
ας της οποίας ο Vere Nicoll είναι συνιδρυτής, κατασκευάζει το
πρώτο ανεξάρτητο ενεργειακό έργο της Αιθιοπίας. Η πιλοτι‑
κή φάση θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη διετία. Ο Vere
Nicoll αναμένει ότι σε οκτώ χρόνια η μονάδα του Corbetti θα
έχει δυναμικότητα παραγωγής 500 ΜW. Η δυναμικότητα αυτή
αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής χρή‑
σης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και είναι αρκετή για να
τροφοδοτήσει δέκα εκατομμύρια Αιθίοπες. «Έχουμε πραγ‑
ματοποιήσει πρωτοποριακά έργα σε διάφορες αναδυόμενες
αγορές, αλλά αυτό είναι το σημαντικότερο έργο στο οποίο θα
εργαστούμε ποτέ όλοι όσοι συμμετέχουμε», λέει ο Vere Nicoll.
«Πραγματικά, σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία μας».
Το πρωτοποριακό σχέδιο του Vere Nicoll είναι αντιπροσω‑
πευτικό δείγμα του έργου που επιτελεί ένας από τους κύ‑
ριους επενδυτές του, το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής
Απόδοσης και Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (GEEREF).
Το Ταμείο ξεκίνησε με ένα μεγάλο πακέτο δημόσιων πό‑
ρων – 112 εκατ. ευρώ από τη Νορβηγία, τη Γερμανία και την
ΕΕ – το οποίο χρησιμοποίησε για να προσελκύσει 110 εκατ.
ευρώ από ιδιώτες επενδυτές. Το GEEREF ολοκλήρωσε την
άντληση κεφαλαίων την άνοιξη του 2015 και ήδη υπολο‑
γίζει ότι για κάθε ευρώ που τοποθετεί σε ένα έργο, τελικά
επενδύονται άλλα 50 ευρώ.
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Χρησιμοποιώντας τους δημόσιους πόρους για να παρέ‑
χει προστασία κατά των κινδύνων σε ιδιώτες επενδυτές,
το GEEREF έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό χαρτοφυλά‑
κιο επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ανα‑
πτυσσόμενες χώρες. Σε ένα γραφείο που σφύζει από δρα‑
στηριότητα, σε μια φωτεινή γωνιά του συγκροτήματος
των 
κεντρικών γραφείων της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο,
ο Cyrille Arnould, επικεφαλής του GEEREF, διευθύνει μια
ομάδα η οποία έχει επενδύσει σε περίπου 50 έργα υλοποι‑
ούμενα σε αναπτυσσόμενες χώρες από διαχειριστές που
βρίσκονται στο ξεκίνημά τους. «Αποδεικνύουμε ότι η κοι‑
νωνική ευθύνη και το κέρδος δεν είναι ασυμβίβαστα», λέει
ο Arnould.

Στήριξη των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας χωρίς
υπερβολική διακινδύνευση
Το κεντρικό στοιχείο της δομής του GEEREF είναι αυτό που
αποκαλείται «κάλυψη του τμήματος πρωτεύουσας ζημίας».
Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιοι πόροι του Ταμείου χρησιμο‑
ποιούνται ως ασπίδα για την προστασία των ιδιωτών επεν‑
δυτών. Αν το Ταμείο υποστεί ζημία, αυτή καλύπτεται καταρ‑
χάς από τους δημόσιους πόρους. Αυτό προσφέρει στους
ιδιώτες επενδυτές μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας και τους
ενθαρρύνει να επενδύσουν στο Ταμείο, πράγμα που διαφο‑
ρετικά θα θεωρούσαν υπερβολικά ριψοκίνδυνο. Ο Garrie
Lette, ο οποίος διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο συνταξιοδο‑
τικών ταμείων ύψους 4,5 δισ. ευρώ στη Μελβούρνη της Αυ‑
στραλίας, επένδυσε 42 εκατ. ευρώ στο GEEREF. «Δεν διακιν‑
δυνεύουμε τα πάντα με αυτήν την επένδυση», λέει ο Lette,
διευθυντής επενδύσεων της Catholic Super. «Ωστόσο παρα‑
μένει σημαντική επένδυση για μας».
Ο Lette αναγνωρίζει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια σε μια ανα‑
πτυσσόμενη χώρα, με διαχειριστές κεφαλαίων στο ξεκίνημά
τους, «δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήριά μας». Αυτό
που τον προσέλκυσε ήταν η δομή του GEEREF. «Εργαζόμα‑
στε με γνώμονα τον κίνδυνο και την απόδοση. Η ύπαρξη
ενός κεφαλαίου για την κάλυψη της πρωτεύουσας ζημίας
ήταν καθοριστική για την απόφασή μας να συμμετάσχου‑
με». Το επενδυτικό κεφάλαιο προβλέπει αποδόσεις λίγο
πάνω από 20%.

ΚΛΙΜΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
για το μέλλον όλων

Αποδεικνύουμε ότι
η κοινωνική ευθύνη
και το κέρδος δεν είναι
ασυμβίβαστα.
Ξεκινώντας από το μηδέν
Αν και το GEEREF έχει ευρεία γεωγραφική εμβέλεια,
ο Arnould θεωρεί ότι οι καλύτερες ευκαιρίες για την ανά‑
πτυξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρί‑
σκονται στην Αφρική. Σε αυτό συμφωνεί και ο Anders
Hauch, διευθυντής επενδύσεων της Frontier Investment
Management. Ο 44χρονος Δανός και οι συνάδελφοί του στη
Frontier βρίσκονται πίσω από ένα υδροηλεκτρικό έργο προ‑
ϋπολογισμού 45 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ στον ποταμό Siti, στην
απομακρυσμένη περιοχή του όρους Elgon, στην Ουγκάντα.
Στόχος του σταθμού του Siti είναι να επιτύχει δυναμικότη‑
τα παραγωγής 5 MW μέχρι το τέλος του 2016, με γεννήτριες
εγκατεστημένες στο σημείο όπου ο ποταμός σχηματίζει τον
πρώτο του απότομο καταρράκτη – παράγοντας τη μεγαλύ‑
τερη ισχύ για την προώθηση των στροβίλων. Στο τέλος του
2018, όταν η Frontier θα εγκαταστήσει γεννήτριες στον δεύ‑
τερο καταρράκτη, η παραγωγή του Siti θα αντιπροσωπεύει
το 2,5% της ολικής δυναμικότητας της Ουγκάντας.
Η Frontier αποτελεί τυπική περίπτωση επένδυσης του
GEEREF (το Ταμείο έχει παράσχει 12 εκατ. ευρώ από τα
60 εκατ. ευρώ αυτού του επενδυτικού κεφαλαίου). Ήταν
νέα εταιρεία, πράγμα που επέτρεψε στους συμβούλους
της ΕΤΕπ να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαχείρισή της:
ο Arnould είναι επικεφαλής της συμβουλευτικής επιτροπής
επενδύσεων της Frontier. Σημαντικό είναι επίσης το γεγο‑
νός ότι η Frontier επενδύει σε τελείως νέα έργα και όχι σε
ήδη υφιστάμενα. Όλα τα έργα της ξεκινούν από το μηδέν.
Αυτή η «προστιθέμενη αξία» βρίσκεται στο επίκεντρο της
δραστηριότητας του GEEREF. «Ήλθαν σε μας με μια μεγά‑
λη επένδυση, η οποία μας βοήθησε να προσελκύσουμε και
άλλα κεφάλαια. Μας έδωσαν επίσης πολλές ιδέες για επεν‑
δύσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε», λέει ο Hauch. «Το
GEEREF έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο».
Σήμερα, καθώς το GEEREF διαθέτει πλέον ένα ιστορικό επιδό‑
σεων όσον αφορά τη στρατηγική του, ο Arnould είναι έτοιμος
για τον επόμενο γύρο χρηματοδοτήσεων. Το GEEREF ΙΙ σχεδι‑
άζεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερο και τα ιδιωτικά κεφά‑
λαια να έχουν αυξημένο μερίδιο στο Ταμείο. «Εξακολουθού‑
με να μειώνουμε τους κινδύνους για τους ιδιώτες επενδυτές»,
λέει ο Arnould. «Όμως δεν χρειάζεται πλέον να τους προσφέ‑
ρουμε τόσο μεγάλη προστασία, διότι μπορούν να δουν το
ιστορικό μας. Εμπνέουμε πλέον μεγάλη εμπιστοσύνη.».

Δύο αγόρια από την Ουγκάντα
παρατηρούν από ψηλά το
εργοτάξιο του Siti
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ εμβέλεια

7

Η ΕΤΕπ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή για θέματα
όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Τράπεζα εργάζεται επίσης για την
προώθηση της ευημερίας των γειτόνων και των εμπορικών εταίρων της Ευρώπης
ανά την υφήλιο.
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Δάνεια εκτός ΕΕ ύψους

για 63 έργα

Μικρή ηλιακή μονάδα που φωτίζει ένα νυκτερινό σχολείο
στην Αφρική, και μικροχρηματοδότηση για Σύρες
πρόσφυγες στον Λίβανο

95

Στήριξη
εκατ. ευρώ

για 14 νέες πράξεις
μικροχρηματοδότησης

6 000

μικρομεσαίων
επιχειρήσεων που
απασχολούν

280 000
άτομα
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
εμβέλεια

Ελπίδα κοντά στην πατρίδα
Επενδύσεις σε
προγράμματα που
αποσκοπούν να βοηθήσουν
τους Σύρους πρόσφυγες
να μείνουν κοντά στην
πατρίδα τους – και να την
ανασυγκροτήσουν μετά τη
λήξη του πολέμου

Ό

ταν ξεκίνησε το σχολικό έτος τον Σεπτέμβριο 2015,
μόνο 200 000 παιδιά Σύρων προσφύγων στον Λίβα‑
νο μπορούσαν να φοιτήσουν στα τοπικά σχολεία.
Η χώρα δεν είχε την αναγκαία υποδομή για τα υπόλοιπα
600 000 παιδιά. Ο Αιγύπτιος Ahmed Saeed, μέλος του διοι‑
κητικού συμβουλίου της ITWorx Education, επισκέφθηκε
έναν καταυλισμό προσφύγων στο χωριό Saadnayel, στην
κοιλάδα Μπεκάα, και αποφάσισε να δημιουργήσει εκεί ένα
σχολείο, σε ένα αντίσκηνο. Μέσα σε τρεις εβδομάδες είχε 50
μαθητές διαφόρων ηλικιών, πολλοί από τους οποίους δεν
είχαν μπορέσει να πάνε στο σχολείο επί τέσσερα χρόνια,
και οι οποίοι τώρα διδάσκονταν το εκπαιδευτικό πρόγραμ‑
μα του Λιβάνου σε μια μορφή βασισμένη σε υπολογιστικό
νέφος, χρησιμοποιώντας τάμπλετ κόστους 60 δολαρίων
και με τη βοήθεια μερικών δασκάλων. «Αισθάνονται ότι εί‑
ναι σημαντικοί», λέει ο Saeed. «Κάποιος, επιτέλους, τους
φροντίζει».
Το σχολείο της ITWorx, το οποίο η εταιρεία επιθυμεί να επε‑
κτείνει ώστε να καλύψει όλους τους Σύρους πρόσφυγες
στην περιοχή, έχει στόχο να βοηθήσει αυτούς που εγκατέ‑
λειψαν τη χώρα τους λόγω του εμφυλίου πολέμου να ξα‑
νακτίσουν το μέλλον τους. Στηρίζεται επίσης στην ιδέα ότι
εάν δοθεί βοήθεια στους πρόσφυγες ώστε να παραμείνουν
στην περιοχή, θα είναι πιθανότερο να επιστρέψουν για να
συμμετάσχουν στην ανασυγκρότηση της Συρίας μετά τη
λήξη του πολέμου. «Το πρόβλημα των προσφύγων μπο‑
ρεί κανείς να το αντιμετωπίσει πολιτικά», λέει ο Romen
Mathieu, πρόεδρος της ITWorx Education. «Όμως ο καλύτε‑
ρος τρόπος αντιμετώπισής του είναι με τον πολιτισμό και
τις επενδύσεις – με τη δημιουργία ελπίδας στην περιοχή».
Με την παρουσία της στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Τρά‑
πεζα Επενδύσεων επιδιώκει να δημιουργήσει το είδος της
σταθερότητας, που με τη σειρά της θα δώσει κίνητρο στους
πρόσφυγες να παραμείνουν κοντά στη χώρα τους. Η δρα‑
στηριότητα της Τράπεζας στην περιοχή επεκτείνεται και πε‑
ριλαμβάνει μεγάλα έργα στον Λίβανο, την Τουρκία και την
Ιορδανία.

Το Al Majmoua, λιβανικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα μικροχρη‑
ματοδότησης που στηρίζεται από την ΕΤΕπ, έχει εκπαιδεύσει
8 000 γυναίκες και νέους από τη Συρία και έχει χορηγήσει δά‑
νεια σε 200 Σύρες την τελευταία διετία. Η δράση αυτή θα απο‑
δειχθεί ζωτικής σημασίας όταν θα έλθει η στιγμή της ανασυ‑
γκρότησης της κατεστραμμένης χώρας. «Όταν οι πελάτες μας
θα επιστρέψουν στη Συρία, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν
το πιστωτικό ιστορικό από τη συναλλαγή τους μαζί μας, ως εγ‑
γύηση καλών επιδόσεων», λέει ο Youssef Fawaz, εκτελεστικός
διευθυντής του Al Majmoua. «Αυτό θα βοηθήσει τους ανθρώ‑
πους αυτούς – και τη Συρία – να επανέλθουν στην ομαλότητα».
Τα τελευταία χρόνια η ΕΤΕπ έχει χρηματοδοτήσει έργα ανα‑
νεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ιορδανία, μεταξύ των οποί‑
ων το αιολικό πάρκο Tafila, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το
2015 παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για 83 000 νοικοκυριά
σε αυτό το βασίλειο της ερήμου. Η Ιορδανία έχει θέσει ως
στόχο μέχρι το 2020 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να
καλύπτουν το 10% των αναγκών της. Αυτό είναι ζωτικής
σημασίας για μια χώρα στην οποία το κόστος της ενέργειας
απορροφά το 20% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.



Το 2015 η Ιορδανία συνήψε χρηματοδοτική σύμβαση
ύψους 66 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του εθνικού
ηλεκτρικού δικτύου, έργο το οποίο θα βελτιώσει τη μετα‑
φορά ενέργειας ανά τη χώρα.



Η ηλεκτρική αυτή ενέργεια θα συμβάλει με τη σειρά της
στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός άλλου έρ‑
γου, για το οποίο υπογράφηκε χρηματοδοτική σύμβαση
με την ΕΤΕπ το 2015. Πρόκειται για το έργο Wadi al‑Arab,
προϋπολογισμού 49,7 εκατ. ευρώ, το οποίο μέσω αγω‑
γού θα τροφοδοτεί με νερό μια περιοχή της βόρειας
Ιορδανίας που ήδη υποφέρει από λειψυδρία, η οποία
επιδεινώνεται λόγω της εισροής Σύρων προσφύγων.
Ο αγωγός, μήκους 26 χλμ., θα μεταφέρει 30 εκατομμύ‑
ρια κυβικά μέτρα γλυκού νερού ετησίως και θα συμβάλει
στη σταθερότητα της περιοχής μειώνοντας τις εντάσεις
που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους.
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Γλυκιά ιστορία σχετικά με τη ζάχαρη
Στο μικροσκοπικό νησί του Μαυρικίου, μια καινοτόμος εταιρεία αξιοποιεί στο
έπακρο τα ζαχαροκάλαμά της – και προστατεύει το περιβάλλον

Π

ρόκειται για την ιστορία μιας εταιρείας παραγωγής
ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο σε ένα νησί που βρί‑
σκεται δύο χιλιάδες χιλιόμετρα στα ανοικτά των
ακτών της Μεσημβρινής Αφρικής. Οι διαχειριστές της εται‑
ρείας βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες αλλαγές. Αλλά
απάντησαν εισάγοντας τη μια καινοτομία μετά την άλλη.
Βρήκαν στήριξη από την ΕΤΕπ και, μέσα σε έξι χρόνια, δη‑
μιούργησαν ένα σύνολο επιχειρήσεων οι οποίες κατάφεραν
να επιβιώσουν παρά την αναταραχή που τις απείλησε. Και
όλα αυτά τα επέτυχαν προστατεύοντας παράλληλα το περι‑
βάλλον της μικρής τους πατρίδας στον Ινδικό Ωκεανό.
Πριν από μια δεκαετία, οι διεθνείς εμπορικές διαπραγμα‑
τεύσεις κατάργησαν την προστασία των τιμών της ζάχαρης.
Μεταξύ των ετών 2006 και 2009, οι τιμές μειώθηκαν κατά
36% στις αγορές της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρη‑
νικού, στις οποίες ίσχυε η προστασία. Τα πράγματα έπρεπε
να αλλάξουν.
Η Omnicane, εταιρεία με ιστορία 150 ετών, ξεκίνησε ένα
ταξίδι στον χώρο της καινοτομίας κατασκευάζοντας εντός
του συγκροτήματός της στη La Baraque, στο νότιο τμήμα
του Μαυρικίου, μια σειρά μονάδων από τις οποίες καθεμία
ήταν σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί ένα
υποπροϊόν της προηγούμενης μονάδας για να δημιουργεί
ένα νέο προϊόν. Στην πορεία, η εταιρεία επεκτάθηκε και σε
άλλους τομείς, όπως η ραφιναρισμένη ζάχαρη, η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και η απόσταξη αιθανόλης, κάτι που
θα φαινόταν αδύνατο όταν ίσχυε το καθεστώς των εγγυη‑
μένων τιμών.
Οι καλλιεργητές στον Μαυρίκιο παραδοσιακά έκοβαν τα ζα‑
χαροκάλαμα και τα υπέβαλλαν σε μια υποτυπώδη επεξερ‑
γασία για την παραγωγή ακατέργαστης ζάχαρης, την οποία
στη συνέχεια απέστελλαν στην Ευρώπη, όπου υφίστατο
πλήρη επεξεργασία και ήταν έτοιμη για κατανάλωση. Το
πρώτο βήμα της Omnicane ήταν να κατασκευάσει, χάρη σε
ένα δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 15 εκατ. ευρώ, μια μονάδα επε‑
ξεργασίας της ακατέργαστης ζάχαρης που παρήγε η ίδια,
ώστε να αποκομίζει υψηλότερα έσοδα από το τελικό προϊ‑
όν, τη λευκή ζάχαρη. Σήμερα, στη La Baraque η Omnicane
παράγει έως και 200 000 τόνους ραφιναρισμένης ζάχαρης
τον χρόνο. Η μονάδα επεξεργασίας είχε μεγάλη επιτυχία.
Αλλά, ταυτόχρονα, δημιούργησε ένα νέο πρόβλημα.
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Δεν χάνουν την
παραμικρή ευκαιρία
να αξιοποιήσουν
οικονομικά κάθε τους
δραστηριότητα» – Vincent
Girard, υπεύθυνος
δανείων στην ΕΤΕπ.
Η ζάχαρη, πριν να είναι έτοιμη προς κατανάλωση, φιλτρά‑
ρεται μέσα από μια σειρά βιομηχανικών διεργασιών. Αλλά τι
γίνεται με τα υποπροϊόντα που απομένουν – κυρίως τη με‑
λάσα; Στην αρχή, η Omnicane αναγκαζόταν να την πουλά
φθηνά και να τη στέλνει σε διάφορα σημεία του κόσμου,
όπου μετατρεπόταν σε αιθανόλη ή χρησιμοποιείτο ως συ‑
στατικό ζωοτροφών.
Το επόμενο βήμα της Omnicane ήταν, για μία ακόμη
φορά, να αναπτύξει όλες αυτές τις δραστηριότητες επιτό‑
που. Η εταιρεία εξασφάλισε άλλο ένα δάνειο ύψους 8 εκατ.
ευρώ από την ΕΤΕπ για να κατασκευάσει ένα αποστακτή‑
ριο, το οποίο από τη μελάσα παρήγε βιοαιθανόλη. Σήμερα
η Omnicane παράγει ετησίως έως και 24 εκατομμύρια λίτρα
βιοαιθανόλης, η οποία χρησιμοποιείται ως πρόσθετο καυσί‑
μου για τη μείωση της ποσότητας βενζίνης που απαιτείται
στους κινητήρες αυτοκινήτων, αλλά μετατρέπεται επίσης σε
αλκοόλη για τη βιομηχανία τροφίμων και για ιατρική χρήση.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
εμβέλεια

Και βέβαια, αυτό δεν ήταν το τελευταίο βήμα. Η διαδικασία
παραγωγής της βιοαιθανόλης δημιουργεί με τη σειρά της
υποπροϊόντα, και η Omnicane τα εκμεταλλεύτηκε και αυτά
επιχειρηματικά.
Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης της μελάσας απελευθερώνε‑
ται διοξείδιο του άνθρακα. Η Omnicane παγιδεύει περίπου
25 τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε μέρα και το πωλεί σε

γειτονικό εργοστάσιο, όπου χρησιμοποιείται για την παραγω‑
γή του αερίου που κάνει το αναψυκτικό σας να αφρίζει. Στη
συνέχεια, μετά την απόσταξη της μελάσας, απομένουν κατά‑
λοιπα που καλούνται βινάσση και είναι πλούσια σε ανόργανα
στοιχεία, όπως το κάλιο. Το αποστακτήριο της Omnicane τα
μετατρέπει σε λίπασμα, σε αέριο μεθάνιο για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε θερμική ενέργεια.
Η εμπειρία από την κατάρρευση των τιμών ζάχαρης δί‑
δαξε στους διαχειριστές της Omnicane ότι θα ήταν φρό‑
νιμο να διευρύνουν το φάσμα των δραστηριοτήτων της
εταιρείας. Έτσι, έλαβαν από την ΕΤΕπ ένα δάνειο ύψους
8 εκατ. ευρώ για να κτίσουν ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέ‑
ρων με 139 δωμάτια. Με ένα άλλο δάνειο της ΕΤΕπ, ύψους
700 000 ευρώ, η Omnicane κατάρτισε ένα γενικό σχέδιο για
την οικοδόμηση αστικών και εμπορικών ακινήτων γύρω από
το ξενοδοχείο, στα οποία θα απασχολούνται 4 000 άτομα.
Αλλά η Omnicane έπρεπε να κλείσει ακόμη έναν κύκλο.
Οι βιομηχανικοί σχεδιαστές μελετούν όλο και περισσότερο
τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται α προϊόντα, για
να επινοήσουν τεχνικές αποφυγής της δημιουργίας απο‑
βλήτων. Αυτή η προσέγγιση, γνωστή ως «κυκλική οικονο‑
μία», ξεκινάει πολύ πριν από το στάδιο κατά το οποίο το
προϊόν απορρίπτεται, επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώ‑
νεται. Στόχος της κυκλικής οικονομίας είναι να αποτελεί
μέρος της φάσης προγραμματισμού και σχεδιασμού ενός
προϊόντος, ώστε να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλες

δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και ανακύ‑
κλωσης. «Ένα προϊόν μιας διεργασίας που θεωρείται από‑
βλητο μετατρέπεται σε πολύτιμη πρώτη ύλη για μια άλλη
διεργασία», λέει ο Marco Francini, μηχανικός της ΕΤΕπ. «Τα
οφέλη για το περιβάλλον είναι τεράστια».
Κατά την τελευταία δεκαετία η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει χρημα‑
τοδοτήσεις ύψους 15 δισ. ευρώ για έργα κυκλικής οικονο
μίας, μεταξύ των οποίων για το τελικό στάδιο της βιομηχα
νικής αλυσίδας της Omnicane.
Το 2015 η εταιρεία υπέγραψε χρηματοδοτική σύμβαση
ύψους 8 εκατ. ευρώ με την ΕΤΕπ για την κατασκευή μιας και‑
νοτόμου μονάδας που χρησιμοποιεί την τεχνολογία «carbon
burn‑out». Στη μονάδα αυτή, η τέφρα άνθρακα που μένει ως
κατάλοιπο σε τρεις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ‑
γειας στο συγκρότημα της εταιρείας και σε άλλα σημεία του
νησιού, υποβάλλεται σε θερμική επεξεργασία από την οποία
παράγεται, αφενός, ένα πρόσθετο τσιμέντου, το οποίο επι‑
τρέπει την εξοικονόμηση τόνων διοξειδίου του άνθρακα
που διαφορετικά θα εκπέμπονταν κατά την παραγωγή και
εισαγωγή του εν λόγω προϊόντος, και, αφετέρου, ατμός για
την ενεργειακή τροφοδότηση των άλλων εγκαταστάσεων
της Omnicane. «Είναι ένα βιομηχανικό οικοσύστημα», λέει
ο Rajiv Ramlugon, επικεφαλής αειφορίας στην Omnicane.
«Εφαρμόζει την αρχή της διαρκούς ανακύκλωσης».
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Από πού προέρχονται
τα κεφάλαια
Η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειολήπτης και χρηματοδότης στον
κόσμο. Το 2015 η Τράπεζα άντλησε 62,4 δισ. ευρώ από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η υψηλή πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕπ της επιτρέπει να αντλεί κεφάλαια μεγάλου
ύψους, με ανταγωνιστικά επιτόκια. Η Τράπεζα μετακυλίει στη συνέχεια το οικονομικό
αυτό πλεονέκτημα στους πελάτες της.

Η

ΕΤΕπ είναι χρηματοπιστωτικός οργανισμός με πα‑
γκόσμια εμβέλεια. Το 2015 εκταμίευσε δάνεια σε 12
νομίσματα και εξέδωσε ομόλογα σε 16 νομίσματα.
Με ομολογιακές εκδόσεις σε τόσα πολλά νομίσματα, προ‑
σεγγίζει επενδυτές οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα προσανα‑
τολίζονταν προς το είδος των επενδύσεων που πραγματο‑
ποιεί η ΕΤΕπ στην Ευρώπη, αλλά οι οποίοι, επενδύοντας σε
ομόλογα της ΕΤΕπ, συμβάλλουν έμμεσα στη στήριξη ευρω‑
παϊκών έργων.

Από πού αντλήθηκαν τα
κεφάλαια
Γεωγραφική κατανομή των εκδόσεων ομολόγων της ΕΤΕπ

Κύρια στοιχεία της
δραστηριότητας το 2015:
• Το 89% των εκδόσεων ομολόγων της
ΕΤΕπ ήταν σε EUR, GBP ή USD
• Κορυφαίος εκδότης αναφοράς σε
EUR και USD
• Ο κυριότερος εκδότης σε λίρες στερλίνες,
ύστερα από το βρετανικό Δημόσιο
• Ηγετική θέση στην αγορά της τουρκικής
λίρας, του δολαρίου Καναδά, της νορβηγι‑
κής κορόνας και του ραντ Νότιας Αφρικής

Ευρώπη
Αμερικανική
Ήπειρος

Ασία

63%

14%

21%

2%

Μέση Ανατολή
και Αφρική
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Από πού προέρχονται
τα κεφάλαια

Ολοκληρώνοντας με ένα πράσινο θέμα
Η ΕΤΕπ πείθει τους παράγοντες της αγοράς να ορίσουν σαφείς κατευθυντήριες
γραμμές για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των επενδύσεων τις οποίες
πραγματοποιούν με το προϊόν των πράσινων ομολόγων που εκδίδουν

Κ

ατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα,
που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Δεκέμβριο
2015, επιτεύχθηκε σημαντική συμφωνία για την υπερ‑
θέρμανση του πλανήτη. Αλλά μία από τις πιο εξειδικευμένες
ανακοινώσεις που έγιναν κατά τη διάσκεψη αφορούσε μια
εξέλιξη που μπορεί να έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις.
Το αντικείμενό της ήταν, ακριβώς, οι επιπτώσεις. Η ΕΤΕπ συντό‑
νισε μια ομάδα από 11 διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανι‑
σμούς, η οποία εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την πα‑
ροχή πληροφόρησης σχετικά με τις επιπτώσεις των πράσινων
ομολόγων.
Τα 40 δισ. δολάρια ΗΠΑ που αντλήθηκαν το 2015 μέσω πρά‑
σινων ομολόγων πρέπει να επενδυθούν σε έργα σχετικά με
τη δράση για το κλίμα. Το πρόβλημα είναι ότι οι διάφοροι
οργανισμοί χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους μέτρη‑
σης των κλιματικών επιπτώσεων και παροχής της σχετικής
πληροφόρησης. Οι επενδυτές δεν μπορούν να έχουν τη
βεβαιότητα ότι ο ένας τόνος διοξειδίου του άνθρακα, του
οποίου η έκλυση στην ατμόσφαιρα πίστευαν ότι θα απο‑
φευχθεί χάρη στην επένδυσή τους, δεν είναι στην πραγμα‑
τικότητα μισός τόνος ή και δύο τόνοι.
Χάρη στην ομάδα εργασίας που συστάθηκε υπό την ηγεσία
της ΕΤΕπ, θεσπίστηκε μια πρώτη σειρά κατευθυντήριων γραμ‑
μών για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις επιπτώσεις

των πράσινων ομολόγων. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές
διασφαλίζουν διαφάνεια και λογοδοσία, καθιστώντας τα πρά‑
σινα ομόλογα ελκυστικά για ευρύτερο φάσμα επενδυτών.
Η ΕΤΕπ δημοσιεύει ήδη, για κάθε επιμέρους έργο που χρημα
τοδοτεί, πληροφορίες σχετικά με το ποσό χ ρηματοδότησης
που προέρχεται από εκδόσεις πράσινων ομολόγων, καθώς
και πληροφορίες σχετικά με τις κλιματικές επιπτώσεις των
χρηματοδοτήσεών της. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι ο ηλι‑
ακός σταθμός του Ouarzazate, στο Μαρόκο, ο οποίος θα αρ‑
χίσει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια στις αρχές του 2016. Τα
δάνεια που έχει χορηγήσει συνολικά η ΕΤΕπ για τη χρημα‑
τοδότηση των ηλιακών συλλεκτών του Ouarzazate υπερβαί‑
νουν τα 200 εκατ. ευρώ. Από το ποσό που διέθεσε η Τράπεζα
για το έργο αυτό, 40 εκατ. ευρώ προέρχονταν από την έκδο‑
ση πράσινων ομολόγων της. Οι εκθέσεις της Τράπεζας ανα‑
φέρουν με σαφήνεια τις επιπτώσεις:



ενέργεια για 250 000 κατοίκους του Μαρόκου



αποφυγή 193 τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
ετησίως



δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον τοπικό το‑
μέα ηλιακής ενέργειας

Σταθμός ηλιακής ενέργειας του Ouarzazate,
στο Μαρόκο
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Αλληλεπίδραση και συνεργασία
Με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων η Τράπεζα απέκτησε έναν
σημαντικό νέο ρόλο, ο οποίος απαιτεί ειδικές διαχειριστικές ικανότητες για την
επίβλεψή του.

ΕΤΣΕ

Τ

ον Δεκέμβριο 2014 οι αρχηγοί των ευρωπαϊκών
κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν σχετικά
με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη. Ο στόχος
ήταν να δοθεί ώθηση σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις των
οποίων η υλοποίηση είχε καθυστερήσει τουλάχιστον από
τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Ένας σημαντικός
πυλώνας του σχεδίου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατη‑
γικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ
θα διαθέτει εγγύηση ύψους 16 δισ. ευρώ από τον προϋπο‑
λογισμό της ΕΕ και 5 δισ. ευρώ από ιδίους πόρους της. Με
τη στήριξη αυτή, η Τράπεζα θα επενδύει σε έργα που προ‑
βλέπεται να συμβάλουν στην κινητοποίηση χρηματοδοτή‑
σεων ύψους 315 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τους κανονισμούς
για τη σύσταση του ΕΤΣΕ στα μέσα του 2015. Η διοικητική

δομή του ΕΤΣΕ ολοκληρώθηκε επισήμως τον Δεκέμβριο,
όταν ο Wilhelm Molterer διορίστηκε εκτελεστικός διευθυ‑
ντής του ΕΤΣΕ.
Προτού οριστικοποιηθεί ο διορισμός της Επιτροπής Επεν‑
δύσεων του ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ είχε ήδη συγκροτήσει ένα χαρ‑
τοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου,
καθεμία από τις οποίες εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προς έγκριση. Για ορισμένες από τις χρηματοδοτήσεις αυ‑
τές έχει ήδη γίνει λόγος στις σελίδες της παρούσας έκθε‑
σης που αναφέρονται σε χρηματοδοτηθέντα έργα.
Οι χρηματοδοτήσεις που καλύπτονται με εγγύηση του
ΕΤΣΕ υποβάλλονται στην τυπική διαδικασία δέουσας επι‑
μέλειας της ΕΤΕπ και υπόκεινται στην τελική έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ. Οι χρηματοδοτικές πρά‑
ξεις στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ θα καταγράφονται στον ισολογι‑
σμό της ΕΤΕπ, αλλά αυτές οι υψηλότερου κινδύνου δανειο‑
δοτήσεις δεν θα επηρεάζουν την πιστοληπτική ικανότητα
της ΕΤΕπ, διότι καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ και
τους ιδίους πόρους της Τράπεζας. Οι υπηρεσίες της ΕΤΕπ
συνεργάζονται επί του παρόντος με τα όργανα διακυβέρ‑
νησης του ΕΤΣΕ για να διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση
έργων τους με την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ:



Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΣΕ παρέχει καθοδήγη‑
ση σχετικά με το προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου
και τη στρατηγική

Η Επιτροπή Επενδύσεων του ΕΤΣΕ

46

Έκθεση δραστηριοτήτων

2015



Η Επιτροπή Επενδύσεων του ΕΤΣΕ αξιολογεί και εγκρί‑
νει τη χρήση της εγγύησης από τον προϋπολογισμό της
ΕΕ για συγκριμένες πράξεις

Αλληλεπίδραση
και συνεργασία

Δομή διακυβέρνησης της ΕΤΕπ
Μέτοχοι

Τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ

Συμβούλιο των Διοικητών

Διοικητικό συμβούλιο

Διευθύνουσα Επιτροπή

Υπουργοί των κρατών μελών

Τα μέλη του ορίζονται
από τα κράτη μέλη

Ελεγκτική Επιτροπή
Ανεξάρτητη

- Πρόεδρος
- 8 Αντιπρόεδροι

Πολλά θεσμικά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ συνεργάζονται και
αλληλεπιδρούν με την Τράπεζα, ενισχύοντας τη λογοδοσία της:


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ κάθε χρόνο



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ και γνωμοδοτεί σχετικά με κάθε πρόταση
χρηματοδότησης που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο



Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σε άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι καταγγελίες των
πολιτών για κρούσματα κακοδιοίκησης δεν σταματούν στον μηχανισμό καταγγελιών της ΕΤΕπ. Υπάρχει η δυνατότητα πε‑
ραιτέρω προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή



Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφαίνεται επί διαφορών μεταξύ της ΕΤΕπ και των κρατών μελών της ΕΕ και είναι αρμόδιο να
ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνουν τα αποφασιστικά όργανα της Τράπεζας



Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να ελέγχει πράξεις δανειοδότησης που διενεργούνται βάσει εντολής



Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων παρακολουθεί τη συμμόρφωση της ΕΤΕπ προς τους κανόνες και κανονι‑
σμούς για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα



Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης συνεργάζεται με την ΕΤΕπ για την πρόληψη της απάτης



Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχει διευκολύνσεις ρευστότητας στο πλαίσιο πράξεων του Ευρωσυστήματος, στις
οποίες η ΕΤΕπ μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση
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Για τις φωτογραφίες που περιέχονται σε αυτήν την έκθεση, η ΕΤΕπ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τους ακόλουθους
επενδυτές και προμηθευτές: © EIB Photolibrary, © Shutterstock,© Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com, © Melih
Cevdet Teksen / Shutterstock. com, © Matyáš Řehák / Shutterstock.com, © kavalenkau / Shutterstock.com, © Polpharma,
© Neoen, © Oxford University, © Cavidi, © MicroBank Caixa, © PerMicro, © K10 Apprenticeships Limited,© ORGA bouw, ©
Smart‑Eye, © Alper Çuğun (Flickr), © HSY, © 2015 Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust, © Getinge, © William
Demant, © Copenhagen Infrastructure Partners, © Omnicane, © EU/NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE – photographer Safi
Naciri.
Η άδεια αναπαραγωγής ή χρήσης των φωτογραφιών αυτών πρέπει να ζητείται απευθείας από τον κάτοχο των πνευματικών
δικαιωμάτων.
Σελιδοποίηση: EIB GraphicTeam.
Τυπώθηκε από την Imprimerie Centrale, σε χαρτί MagnoSatin, με μελάνες που έχουν ως βάση φυτικά έλαια. Το χαρτί είναι
πιστοποιημένο με βάση τους κανόνες του Συμβουλίου Διαχείρισης Δασών (FSC) και αποτελείται κατά 100% από παρθένες
ίνες (εκ των οποίων τουλάχιστον το 50% προέρχεται από δάση στα οποία ασκείται καλή διαχείριση).
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Ο Όμιλος ΕΤΕπ αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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