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Ποδηλατόδρομοι στην Μπολόνια
που χρηματοδοτήθηκαν με δάνειο
της ΕΤΕπ προς την ιταλική πόλη.
Περισσότερα στη σελ. 27

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ αυτήν την έκθεση για να…
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ τη ΔΡΑΣΗ του
μεγαλύτερου δανειοδότη στον κόσμο…

…και να

ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ το ΣΚΕΠΤΙΚΟ του

κυριότερου χρηματοδότη της καινοτομίας στην Ευρώπη
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Πρόλογος του ΠΡΟΕΔΡΟΥ

O

Όμιλος της ΕΤΕπ χρηματοδοτεί και στηρίζει έργα
που έχουν ισχυρό αντίκτυπο και δίνουν έμπνευση
στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στις ζωές των
ευρωπαίων πολιτών. Ο αντίκτυπος αυτός έχει αυξηθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια, χάρη στην προσπάθειά
μας να χρησιμοποιούμε τους πόρους με εξυπνότερο τρόπο
– συνδυάζοντας χρηματοδοτήσεις του Ομίλου ΕΤΕπ με
ιδιωτικά κεφάλαια, με πόρους και επιχορηγήσεις της ΕΕ και
με συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους εμπειρογνώμονες
της ΕΤΕπ – ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή επίδραση
στην οικονομία.

Ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων μας πρέπει να είναι αισθητός στο σύνολο της Ευρώπης, διότι η ενίσχυση της συνοχής είναι κεντρικός στόχος της αποστολής μας, στον
οποίο παραμείναμε πιστοί το 2016. Μετρούμενες ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι συναλλαγές που πραγματοποίησε ο Όμιλος
ΕΤΕπ αντιπροσώπευαν τα υψηλότερα ποσοστά στην Εσθονία, τη Μάλτα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Κροατία, την
Πολωνία και τη Σλοβακία.
Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ίση ευημερία στο σύνολο της ηπείρου μας, αλλά και πέραν των συνόρων της. Η
ΕΤΕπ είναι αναπόσπαστο μέρος της εργαλειοθήκης της ΕΕ
για την υλοποίηση της Παγκόσμιας Στρατηγικής της ΕΕ και
της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη. Εξακολουθούμε να ανταποκρινόμαστε στην πρόκληση της προώθησης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες προέλευσης της πρόσφατης μετανάστευσης – ώστε να μειωθεί ο
αριθμός των ανθρώπων που αναγκάζονται να επιχειρήσουν
ένα σπαραξικάρδιο και συχνά επικίνδυνο ταξίδι φυγής από
τη χώρα τους – ενώ παράλληλα βοηθούμε και τις κοινότητες υποδοχής στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τα
Δυτικά Βαλκάνια να γίνουν οικονομικά ανθεκτικότερες.
Το 2016 τα δάνεια, οι εγγυήσεις και οι επενδύσεις μας κινητοποίησαν επενδύσεις που ανέρχονται συνολικά στο
εντυπωσιακό ύψος των 280 δισ. ευρώ. Οι συναλλαγές που
πραγματοποιεί η ΕΤΕπ, η τράπεζα της ΕΕ, συμβάλλουν πραγματικά στην αντιμετώπιση κενών της αγοράς στην Ευρώπη,
αξιοποιώντας όλο και περισσότερο το Επενδυτικό Σχέδιο
για την Ευρώπη για την παροχή στήριξης σε μικρομεσαίες
και σε καινοτόμες επιχειρήσεις που διαφορετικά ίσως δεν
θα είχαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.
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Παντού όπου επενδύουμε, αναζητούμε καινοτόμες
επενδύσεις. Χωρίς την καινοτομία, η ΕΕ δεν μπορεί να είναι
ανταγωνιστική. Σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτόν έχει
το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, καθώς μας δίνει τη
δυνατότητα να χρηματοδοτούμε καινοτόμες επιχειρήσεις
στις οποίες παλαιότερα μπορεί να μην είχαμε στρέψει
την προσοχή μας. Χρηματοδοτώντας την έρευνα σχετικά
με νέες τεχνολογίες, η στήριξη που προσφέρουμε σε
καινοτόμες επιχειρήσεις έχει τη δύναμη να αλλάξει ζωές –
και μερικές φορές ακόμη και να τις σώσει.
Πέρυσι χρηματοδοτήσαμε μια οικογενειακή επιχείρηση
που δραστηριοποιείται στον τομέα των δορυφόρων
στη Βρέμη, καθώς και το πρώτο επενδυτικό κεφάλαιο
που επενδύει σε επιχειρήσεις ιδρυόμενες από
Γάλλους πανεπιστημιακούς επιστήμονες. Και οι δύο
χρηματοδοτήσεις είχαν τη στήριξη του Επενδυτικού
Σχεδίου για την Ευρώπη. Χρηματοδοτήσαμε επίσης
ερευνητικές εργασίες για ένα εμβόλιο κατά του Ζίκα στη
Λυόν, καθώς και την αναβάθμιση του μεγάλου επιταχυντή
αδρονίων στο CERN, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Πυρηνικών Ερευνών. Καθεμία από αυτές τις καινοτόμες
πρωτοβουλίες ακολουθεί διαφορετικό δρόμο, αλλά όλες
τους κινούνται προς ένα μέλλον όπου η Ευρώπη θα είναι
σε θέση να ανταγωνιστεί επιχειρήσεις οπουδήποτε στον
πλανήτη. Κοιτώντας μπροστά, στο 2017, προβλέπω ακόμη
μεγαλύτερη έμφαση σε τέτοιου τύπου επενδύσεις. Το 2017
πρέπει να είναι το έτος της καινοτομίας για την ΕΤΕπ.
Προσβλέποντας σε αυτό το καινοτόμο μέλλον, είμαι αισιόδοξος για την Ευρώπη. Η Τράπεζα συμβάλλει καίρια στο να
παραμείνουν οι πολίτες της ΕΕ στον δρόμο μιας ενωμένης
Ευρώπης. Τα δάνεια και οι εγγυήσεις του Ομίλου ΕΤΕπ, οι
συμβουλές που παρέχουμε και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε αποτελούν την απτή απόδειξη της σημασίας
που έχει η ΕΕ για τις επιχειρήσεις και τις ζωές των ανθρώπων ανά την Ευρώπη. Τα έργα που παρουσιάζονται στις
σελίδες αυτής της έκθεσης δείχνουν ότι η τράπεζα της ΕΕ
δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων, των επιχειρήσεων και των οικονομιών. Συμβάλλουμε στην ενότητα της
ηπείρου μας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σημαντικότερη
προτεραιότητα.
Werner Hoyer

Πρόλογος του
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Οι επενδύσεις και οι
πρωτοβουλίες μας
δημιουργούν δεσμούς
μεταξύ των ανθρώπων,
των επιχειρήσεων
και των οικονομιών.
Συμβάλλουμε στην
ενότητα της ηπείρου
μας. Αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχει σημαντικότερη
προτεραιότητα.
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2016 ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γυναίκες καθαρίζουν φρούτα για
παραδοσιακά κυπριακά γλυκά σε
μια μικρή επιχείρηση στη ορεινή
περιοχή του Τροόδους, που
χρηματοδοτήθηκε με δάνειο από την
ΕΤΕπ. Περισσότερα στη σελ. 19

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη το 2016
Εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 30,2 δισ. ευρώ
Συνολικά κινητοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 163,9 δισ. ευρώ
Ο στόχος των 315 δισ. ευρώ έχει επιτευχθεί κατά 52 %
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Μια απλή απάντηση όσον αφορά το
ΑΕΠ και την απασχόληση
Ένα προηγμένο οικονομικό υπόδειγμα παρέχει μια απλή και σαφή ένδειξη του
σημαντικού αντίκτυπου των επενδύσεων της ΕΤΕπ και δίνει τη δυνατότητα να
αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη

A

υτή η ιστορία σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο
αρχίζει με ένα μεγάλο σοκ. Τέσσερα χρόνια μετά τη
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν της ΕΕ παρέμενε κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδά του, οι πάγιες επενδύσεις είχαν μειωθεί κατά
15% και η μακροχρόνια ανεργία αυξανόταν σταθερά. Τα
κράτη μέλη της ΕΕ ζήτησαν τότε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις της, για
να ενισχύσει την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη και, προς τον σκοπό αυτόν, ενέκριναν αύξηση του κεφαλαίου της κατά 10 δισ. ευρώ.

Αυτή η ενδελεχής ανάλυση δίνει μια
απλή και σαφή εικόνα του αντίκτυπου
που έχει η δραστηριότητα της Τράπεζας
Debora Revoltella, Επικεφαλής
Οικονομολόγος της ΕΤΕπ
Τον Απρίλιο 2015 η ΕΤΕπ είχε ήδη χρησιμοποιήσει αυτή
την αύξηση κεφαλαίου για να επιτύχει τον στόχο της χορήγησης πρόσθετων χρηματοδοτήσεων ύψους 60 δισ.
ευρώ. Αλλά μετά την πραγματοποίηση αυτών των επενδύσεων η Τράπεζα χρειαζόταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά τους. Αυτό σήμαινε να εξετάσει τη σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των χρηματοδοτήσεών
της και άλλων δραστηριοτήτων στην οικονομία.
Οι οικονομολόγοι της ΕΤΕπ χρησιμοποίησαν ένα καταξιωμένο οικονομικό υπόδειγμα για να εκτιμήσουν τον
μελλοντικό αντίκτυπο όλων των χρηματοδοτήσεων που
χορήγησε η Τράπεζα κατά την περίοδο της αύξησης του
κεφαλαίου της. Διαπίστωσαν ότι η δραστηριότητα της
Τράπεζας μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργώντας 830 000 νέες θέσεις απασχόλησης έως το 2017 και 1,4 εκατομμύρια έως
το 2030. «Το υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε είχε σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να αποτυπώνει τόσο τους μακροπρόθεσμους παράγοντες όσο και τις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις», λέει η Debora Revoltella, Διευθύντρια
της Υπηρεσίας Οικονομικών Αναλύσεων και Μελετών της
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ΕΤΕπ. «Αυτό είναι σημαντικό για την εκτίμηση του τελικού
αντίκτυπου στην πραγματική οικονομία».
Οι οικονομολόγοι της Τράπεζας παρουσίασαν αυτά τα
στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπo της δραστηριότητάς
της, το 2016. Επί του παρόντος επεξεργάζονται περαιτέρω
το υπόδειγμα, για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο
του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Διενέργεια μιας πρώτης αξιολόγησης του αντίκτυπου της ΕΤΕπ
Η αξιολόγηση του αντίκτυπου κατά την περίοδο της αύξησης κεφαλαίου 2013-2015 παρέχει πολλές ιδέες για το πώς
θα μπορούσε να υπολογιστεί ο αντίκτυπος της εγγύησης
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να εκτιμηθεί το μέγεθος των ωφελειών που μπορούν να προκύψουν από τις
πρόσθετες επενδύσεις. Αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία σήμερα, κατόπιν της δήλωσης του Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker ότι προτίθεται να διπλασιάσει το μέγεθος και τη διάρκεια του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.
Για την εκτίμηση του αντίκτυπου της δραστηριότητας της
ΕΤΕπ κατά την περίοδο της αύξησης του κεφαλαίου της, οι
οικονομολόγοι της Τράπεζας συνεργάστηκαν με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σεβίλλη. Χρησιμοποίησαν ένα οικονομικό υπόδειγμα που είχε αναπτυχθεί
το 2010 για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, χρηματοδοτικών εργαλείων που είχαν
δημιουργηθεί με σκοπό τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ
των οικονομιών των διαφόρων περιφερειών της Ευρώπης.
Το υπόδειγμα αυτό, με την ονομασία RHOMOLO, υπολόγιζε
κατά πόσο χρησιμοποιούνταν αποτελεσματικά οι όλο και πιο
περιορισμένες δημόσιες χρηματοδοτήσεις, πράγμα που το
καθιστούσε κατάλληλο για τους σκοπούς της ΕΤΕπ.
«Είναι ένα αξιόπιστο υπόδειγμα και προσπαθήσαμε
να το χρησιμοποιήσουμε συντηρητικά», λέει ο Georg
Weiers, οικονομολόγος της ΕΤΕπ που συμμετείχε στην
αξιολόγηση.

Τo ΣΚΕΠΤΙΚΟ της ΕΤΕπ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΕπ
(Ιανουάριος 2013 – Μάρτιος 2015)

Επενδύσεις που στηρίχθηκαν με
χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ

342 δισ. ευρώ

Ένα από τα πλεονεκτήματα του RHOMOLO είναι το γεγονός
ότι αποτυπώνει:
•
τον βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο στην οικονομική
δραστηριότητα
• το πώς οι επενδύσεις ενισχύουν την παραγωγικότητα και,
τελικά, την οικονομική ανάπτυξη, μακροπρόθεσμα.
Παραδείγματος χάριν, όταν η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί την κατασκευή ενός δρόμου, η οικονομική δραστηριότητα αυξάνεται κατά τη διάρκεια του έργου. Αλλά η χρηματοδότηση της
ΕΤΕπ εξακολουθεί να έχει επίδραση και μετά την ολοκλήρωση του έργου, διότι ο νέος δρόμος μειώνει τους χρόνους
των μετακίινήσεων και το κόστος των μεταφορών, ενισχύοντας έτσι την παραγωγικότητα, την οικονομική ανάπτυξη
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για να αξιολογηθεί
ο πραγματικός αντίκτυπος του δανείου της ΕΤΕπ, πρέπει να
ληφθούν υπόψη και οι δύο αυτοί παράγοντες.

ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΟΣ
ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ (έως το 2030)

Οι εκτιμήσεις του υποδείγματος όσον αφορά τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, έως το 2017, έχουν ως εξής:
• Επίδραση στο ΑΕΠ +0,8%
• Επίδραση στην απασχόληση +830 000 θέσεις εργασίας
Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος, έως το 2030, θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα ο εξής:
• Επίδραση στο ΑΕΠ +1,1%
• Επίδραση στην απασχόληση +1,4 εκατ. θέσεις εργασίας

ΒΡΑΧΥΠΡΌΘΕΣΜΟΣ
ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ (έως το 2017)

Επίδραση στο ΑΕΠ +0,8%
Επίδραση στην απασχόληση

830 000 θέσεις εργασίας
Ο αντίκτυπος της δραστηριότητας
της ΕΤΕπ και το Επενδυτικό Σχέδιο
Είναι σημαντικό για την ΕΤΕπ να αξιολογεί τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της, ώστε να μπορεί να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά της αποτελεσματικά προς όφελος των πολιτών της
ΕΕ. Βέβαια, δεδομένου ότι η ΕΤΕπ είναι η τράπεζα της ΕΕ, δεν είναι
η μόνη που εξετάζει τις συνέπειες των επενδύσεών της. Τρεις σημαντικοί οργανισμοί έχουν ήδη δημοσιεύσει εκτιμήσεις του αντίκτυπου των δανείων που χορηγούνται με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Επίδραση στο ΑΕΠ +1,1%
Επίδραση στην απασχόληση

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ
που στηρίζονται από το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη θα ενισχύσουν το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 410 δισ. ευρώ και θα δημιουργήσουν
1,3 εκατ. θέσεις απασχόλησης

θέσεις εργασίας

• Η εταιρεία οικονομικών αναλύσεων Oxford Analytica εκτιμά ότι ο
αντίκτυπος στο ΑΕΠ θα είναι της τάξης του 1,4%

Ο αντίκτυπος της δραστηριότητας
της ΕΤΕπ σε αριθμούς

• Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας προβλέπει ότι το Επενδυτικό Σχέδιο θα συμβάλει στη δημιουργία 1,8 εκατ. θέσεων απασχόλησης

+1 400 000

Με το υπόδειγμα αυτό οι οικονομολόγοι της ΕΤΕπ υπολόγισαν
τον βραχυπρόθεσμο και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ κατά την περίοδο της αύξησης του κεφαλαίου της, δηλ. από τον Ιανουάριο 2013 έως τον Μάρτιο 2015.
Κατά την περίοδο εκείνη η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο των συνήθων εργασιών της και αυτών που είχαν σχέση με την αύξηση του κεφαλαίου της, συνήψε 1 024 χρηματοδοτικές συμβάσεις, στο
πλαίσιο 812 πράξεων ανά την ΕΕ, συνολικού ύψους 142 δισ.
ευρώ. Η δραστηριότητα αυτή συνέβαλε στη χρηματοδότηση
επενδύσεων συνολικού ύψους 372 δισ. ευρώ.

Οι οικονομολόγοι της ΕΤΕπ εργάζονται εντατικά για την προσαρμογή και περαιτέρω εξέλιξη του υποδείγματος, ώστε να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο
του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη αλλά και να παραγάγουν
αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο του συνόλου της
χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ. «Πρόκειται για ένα πολύπλοκο υπόδειγμα, διότι είναι πολύ προηγμένο. Εκτιμά τον συνολικό αντίκτυπο στην οικονομία, όχι μόνο την άμεση επίδραση», λέει η
Debora Revoltella. «Αλλά τα αποτελέσματα αυτής της ενδελεχούς
ανάλυσης δίνουν μια απλή και σαφή εικόνα του αντίκτυπου που
έχει η δραστηριότητα της Τράπεζας».
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Παραγωγή υπέρλεπτης ηλιακής
μεμβράνης από την Heliatek. Ζυγίζει
500 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο
και έχει πάχος μικρότερο από ένα χιλιοστό

Νέες δομές για νέες
προκλήσεις
Οι επενδύσεις οιονεί ιδίων κεφαλαίων
προσφέρουν στην ΕΤΕπ ένα σημαντικό
εργαλείο για την εκπλήρωση της αποστολής
της στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για
την Ευρώπη

Αρχίζουμε να διενεργούμε
πράξεις μικρού μεγέθους, υψηλού
κινδύνου και εξαιρετικά καινοτόμες
Adrian Kamenitzer, Διευθυντής της Υπηρεσίας
Κεφαλαιακής Χρηματοδότησης, Νέων Προϊόντων
και Ειδικών Συναλλαγών της ΕΤΕπ
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Η ΔΡΑΣΗ της ΕΤΕπ

T

ο πρώτο πρόβλημα: οι επιχειρήσεις επιθυμούν
να έχουν χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα και
γι' αυτό θα ήθελαν να παράγουν οι ίδιες την ενέργεια που τους χρειάζεται, από ανανεώσιμες πηγές. Αλλά
ο χώρος σπανίζει στις επιχειρηματικές περιοχές των μεγάλων πόλεων – είναι αδύνατον να εγκαταστήσει κανείς ένα αιολικό πάρκο έξω από τον σταθμό Liverpool
Street Station, στο Λονδίνο, ή ένα ηλιακό πάρκο στη La
Défense, στο Παρίσι.

επιχειρήσεις. Ο λόγος είναι ότι οι εμπορικές τράπεζες τείνουν να θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι δοκιμασμένες και, ως εκ τούτου, ενέχουν υψηλό κίνδυνο.
Ωστόσο, για την Ευρώπη είναι σημαντικό να δίνεται στις
νέες ιδέες η ευκαιρία να αναπτυχθούν. Αν και αυτός είναι
νέος τομέας για την ΕΤΕπ, συνάδει με τον ρόλο που ιστορικά επιτελεί η Τράπεζα όσον αφορά την κάλυψη κενών
της αγοράς.

Το δεύτερο πρόβλημα: η χρηματοδότηση. Η λύση: μια
επένδυση οιονεί ιδίων κεφαλαίων από την ΕΤΕπ, ύψους
20 εκατ. ευρώ.

Η ΕΤΕπ ονομάζει τις συναλλαγές υψηλότερου κινδύνου
«ειδικές δραστηριότητες». Η Τράπεζα σκοπεύει να αυξήσει τις ειδικές δραστηριότητές της το 2017, καθώς θα
απλοποιούνται οι διαδικασίες για τις πράξεις με οιονεί
ίδια κεφάλαια και άλλα νέα προϊόντα. Το Τμήμα Κεφαλαίου Ανάπτυξης και Χρηματοδότησης της Καινοτομίας
της ΕΤΕπ έχει ήδη λάβει 1 000 αιτήσεις χρηματοδότησης
από καινοτόμες επιχειρήσεις και προβλέπει να διενεργήσει τέτοιες συναλλαγές ύψους 1 δισ. ευρώ έως τα μέσα
του 2018.

Εάν αυτό ακούγεται εύκολο, στην πράξη δεν είναι. Οι
υπεύθυνοι χρηματοδοτήσεων στην ΕΤΕπ εργάστηκαν
επί χρόνια για να επινοήσουν χρηματοδοτικές δομές οι
οποίες θα παρείχαν κεφάλαια σε καινοτόμες νέες επιχειρήσεις, χωρίς να τις αναγκάζουν να επικεντρώνονται
στην αποπληρωμή των χρεών τους περισσότερο από
όσο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

«Είναι μια ιδιαίτερα θετική συγκυρία», λέει ο Προϊστάμενος του Τμήματος, Hristo Stoykov. «Συνεργαζόμαστε
με νέους πελάτες, οι οποίοι παλιότερα δεν θα μπορούσαν να δανειοδοτηθούν από την ΕΤΕπ. Συνεργαζόμαστε με καινοτόμες επιχειρήσεις. Και αυτό οφείλεται κατά
μεγάλο μέρος στο προϊόν που αφορά τα οιονεί ίδια
κεφάλαια».

Οι επενδύσεις οιονεί ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνονται
στην εργαλειοθήκη της ΕΤΕπ εδώ και μερικά χρόνια,
αλλά η χρήση τους ήταν περιορισμένη. Σήμερα όμως,
στο πλαίσιο της εφαρμογής του Επενδυτικού Σχεδίου
για την Ευρώπη, έχουν καταλάβει κεντρική θέση στο
σχέδιο της ΕΤΕπ να αυξήσει τις επενδύσεις υψηλότερου
κινδύνου σε επιχειρήσεις οι οποίες παλαιότερα δεν θα
ήταν επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ. «Αρχίζουμε να διενεργούμε πράξεις μικρού μεγέθους, υψηλού κινδύνου και εξαιρετικά καινοτόμες», λέει ο Adrian
Kamenitzer, Διευθυντής της Υπηρεσίας Κεφαλαιακής
Χρηματοδότησης, Νέων Προϊόντων και Ειδικών Συναλλαγών της ΕΤΕπ. «Αυτό σημαίνει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να
αλλάξει, για να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα είδη συναλλαγών, ώστε να πραγματοποιούνται με τρόπο που
θα αξιοποιεί στο μέγιστο το δυναμικό τους».

Η χρηματοδότηση οιονεί ιδίων κεφαλαίων είναι ένα
προϊόν που μόνο η ΕΤΕπ προσφέρει στην αγορά. Σκοπός του είναι να καλύψει το κενό της αγοράς που πλήττει περίπου 2 500 επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, οι
οποίες έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση ύψους μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 17 εκατ. ευρώ. Το προϊόν αυτό λειτουργεί ως εξής:

Η λύση δόθηκε από την Heliatek, επιχείρηση-τεχνοβλαστό του Πολυτεχνείου της Δρέσδης, η οποία ανέπτυξε
μια μεμβράνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύπτει τις όψεις κτιρίων και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια μετατρέποντας το φως σε ενέργεια.

Η εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνεται στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη και τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ, προορίζεται
για την κάλυψη χρηματοδοτήσεων προς καινοτόμες

Η ΕΤΕπ χορηγεί ένα μακροπρόθεσμο δάνειο σε μια καινοτόμο επιχείρηση. Η σταθερή αποπληρωμή του δανείου θα εξαντλούσε τα κεφάλαια της επιχείρησης, ακριβώς την περίοδο που αυτή θα έπρεπε να επενδύσει σε
έρευνα και ανάπτυξη. Εναλλακτικά, μια χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων θα επέφερε μείωση του ποσοστού
συμμετοχής στο κεφάλαιο για τους επενδυτές που ανέλαβαν τον κίνδυνο της χρηματοδότησης στα πρώτα
χρόνια ανάπτυξης της επιχείρησης. Αντίθετα, τα οιονεί
ίδια κεφάλαια παρέχουν μη μειωτικό συμμετοχικό επιχειρηματικό κεφάλαιο, ενώ από την άλλη έχουν απόδοση με βάση τις επιδόσεις της επιχείρησης, όπως και η
χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων.
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Η ανάπτυξη αυτού του προϊόντος χρειάστηκε χρόνο. Ο
Hristo Stoykov και οι συνάδελφοί του από διάφορες υπηρεσίες της ΕΤΕπ χρειάστηκε να συντάξουν νέα έγγραφα
και συμβάσεις και να μεταβάλουν τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων Διευθύνσεων της Τράπεζας. Η διοίκηση της Τράπεζας ενέκρινε μια τελείως νέα στρατηγική για τις κεφαλαιακές χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Επενδυτικού
Σχεδίου για την Ευρώπη. Από μερικές πρώτες πράξεις με
οιονεί ίδια κεφάλαια φαίνεται το είδος της επιχείρησης
που χρειάζεται τέτοιου είδους χρηματοδότηση:
• Archos – Η γαλλική εταιρεία ηλεκτρονικών προϊόντων
έλαβε 12 εκατ. ευρώ για να αναπτύξει ένα δίκτυο για το
«διαδίκτυο των πραγμάτων»
• Canatu – Συναλλαγή ύψους 12 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εύκαμπτων οθονών από
τη φινλανδική εταιρεία
• Ultimaker – 15 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση
έρευνας και ανάπτυξης σε αυτή την εταιρεία παραγωγής τρισδιάστατων εκτυπωτών
Μέχρι σήμερα οι περισσότερες από τις πράξεις με οιονεί ίδια κεφάλαια διενεργούνταν στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΤΕπ όπως το «InnovFin – Χρηματοδότηση
ανάπτυξης για επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης».
Όμως τα οιονεί ίδια κεφάλαια θα κατέχουν όλο και σημαντικότερη θέση στις χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο
του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, πράγμα που
θα δώσει επίσης στην ΕΤΕπ τη δυνατότητα να αυξήσει
το ύψος των επενδύσεών της, λόγω της εγγύησης από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Η πρώτη συναλλαγή με οιονεί ίδια κεφάλαια στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου πραγματοποιήθηκε ήδη
το 2016, σε μια ευρωπαϊκή χώρα στην οποία η ΕΤΕπ έχει
σημαντική παρουσία: στην Ελλάδα. Και δεν αφορούσε
τη σύνδεση οικιακών συσκευών με το διαδίκτυο ή τον
σχεδιασμό μιας οθόνης που μπορεί να ενσωματωθεί
στο μανίκι ενός ρούχου. Αφορούσε αλλαντικά.
Η Creta Farms, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής αλλαντικών στην Ελλάδα, δαπανά πενταπλάσια
ποσά απ’ ό,τι οι ανταγωνιστές της για την ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων παραγωγής πιο υγιεινού κρέατος και
έχει καταθέσει αιτήσεις για 20 διπλώματα ευρεσιτεχνίας
την τελευταία πενταετία. Η επινοητικότητα της επιχείρησης αυτής επικεντρώνεται σε μια ιδιόκτητη, σύνθετη

10

Έκθεση δραστηριοτήτων

2016

τεχνολογία που της επιτρέπει να αφαιρεί τα κορεσμένα ζωικά λιπαρά από το κρέας και να τα αντικαθιστά με
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο περιέχει ακόρεστα λιπαρά. Με τη μέθοδο αυτή τα κρέατα γίνονται
πιο υγιεινά, καθώς μειώνεται η «κακή» χοληστερόλη,
ενώ παράλληλα παραμένουν νόστιμα.
«Όταν τρως αυτό το κρέας, νιώθεις απόλαυση με λιγότερες ενοχές», λέει ο Κωνσταντίνος Φρουζής, Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρείας που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης. «Είναι μια υγιεινή απόλαυση».
Η χρηματοδότηση με οιονεί ίδια κεφάλαια ύψους
15 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε στην Creta Farms θα στηρίξει την περαιτέρω επέκταση της εταιρείας στις διεθνείς
αγορές καθώς και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την εισαγωγή της τεχνολογίας ενσωμάτωσης ελαιόλαδου στην παγκόσμια αγορά των σνακ.
«Οι επενδυτές είναι σήμερα πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στην Ελλάδα, αλλά αυτή η χρηματοδότηση αποδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να στηριχθούν σε πολύ γερές βάσεις», λέει ο κ. Φρουζής.
Η χρηματοδότηση της Creta Farms ήταν μία από τις
23 συναλλαγές με οιονεί ίδια κεφάλαια που ολοκληρώθηκαν το 2016. Ο Hristo Stoykov προβλέπει 40 τέτοιες
συναλλαγές για το 2017. Η εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για
την Ευρώπη θα επιτρέψει στην ομάδα του να αυξήσει
το ύψος των συναλλαγών σε 50 εκατ. ευρώ – ποσό που
επαρκεί για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Στόχος του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη είναι να
αξιοποιήσει κεφάλαια της ΕΤΕπ και μια εγγύηση από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ για τη διενέργεια πράξεων που
αλλιώς δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Ο σχετικά υψηλότερος κίνδυνος τον οποίο ενέχουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις και το γεγονός ότι η χρηματοδότηση αυτού του νέου είδους αποπληρώνεται με τρόπο παρόμοιο
με εκείνον της κεφαλαιακής χρηματοδότησης δίνουν μια
σαφή απάντηση στο θέμα της «συμπληρωματικότητας». Ο
Hristo Stoykov επισημαίνει ότι, αναμφίβολα, κάποια από τα
δάνεια υπό μορφή οιονεί ιδίων κεφαλαίων δεν θα αποφέρουν καρπούς. «Εάν επιλέγαμε μόνο όσους έχουν σίγουρη
την επιτυχία, όλοι θα είχαν σπεύσει να τους χρηματοδοτήσουν», λέει. «Από άποψη πολιτικής, αυτές είναι σπουδαίες
επενδύσεις. Γι' αυτό αξίζει να αναλάβει κανείς τον κίνδυνο».

Η ΔΡΑΣΗ της ΕΤΕπ

Εργάτες συσκευάζουν προϊόντα «Εν
Ελλάδι» στο εργοστάσιο της Creta
Farms στο Ρέθυμνο Κρήτης
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Εκτυπωτής της Heidelberger
Druckmaschinen στις εγκαταστάσεις
της επιχείρησης στη Χαϊδελβέργη

για τη στήριξη της καινοτομίας και της

ανάπτυξης δεξιοτήτων
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Δάνεια ύψους

659 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις λογισμικού, έναντι 102 εκατ. ευρώ το 2015

11 εκατομμύρια νέες και αναβαθμισμένες ψηφιακές συνδέσεις πολύ υψηλής ταχύτητας
Βελτίωση εγκαταστάσεων για 890 000 σπουδαστές
Εκ των οποίων 770 000 εντός ΕΕ
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
για ανταγωνιστικότητα

Το μούσλι και το μέλλον των
ψηφιακών εκτυπώσεων
Η Heidelberger Druckmaschinen εκπροσωπεί την Ευρώπη στον αγώνα
δρόμου για πιο γρήγορες και αποδοτικές ψηφιακές εκτυπώσεις – αλλά
και για εξεύρεση καινοτόμων τρόπων πλήρους αυτοματοποίησης
των εργοστασίων

T

ο κατάστημα mymuesli, στη γραφική Hauptstrasse
της Χαϊδελβέργης, βρίσκεται στην άκρη της ιστορικής παλαιάς πόλης και απέναντι στο αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Γερμανίας, στην αντίπερα όχθη του ποταμού Νέκαρ. Είναι όμως πρωτοπόρο όσον αφορά το
μέλλον των ψηφιακών εκτυπώσεων και της βιομηχανικής καινοτομίας.

«Αυτή είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση»,
λέει ο Jason Oliver, επικεφαλής του τμήματος ψηφιακών τεχνολογιών της εταιρείας. «Η Heidelberger
Druckmaschinen πραγματοποιεί ριζικές αλλαγές, σε
έναν τομέα που στοιχηματίζουμε ότι είναι ο τομέας του
μέλλοντος. Η εταιρεία στοιχηματίζει το μέλλον της στον
ψηφιακό τομέα».

Στο βάθος του ευρύχωρου και φωτεινού μαγαζιού, πίσω
από ροζ και κίτρινα δοχεία γεμάτα με βιολογικά δημητριακά και ξηρούς καρπούς, βρίσκεται ένα μαύρο γυάλινο μηχάνημα, με ύψος μεγαλύτερο από ένα ανθρώπινο ανάστημα και πλάτος όσο το πλάτος ενός αυτόματου
πωλητή αναψυκτικών. Εδώ ο πελάτης μπορεί να διαλέξει ένα κυλινδρικό κουτί για μούσλι που του προσφέρεται δωρεάν, και αμέσως ένας υπάλληλος με ροζ μπλουζάκι τοποθετεί το κουτί μέσα στο μαύρο μηχάνημα. Με
μια οθόνη αφής ο πελάτης μπορεί να προσθέσει ένα
εξατομικευμένο κείμενο και μια φωτογραφία – π.χ. των
παιδιών του. Το μηχάνημα περιστρέφει τον κύλινδρο
κάτω από ένα ιώδες φως, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένας καινοτόμος εκτυπωτής inkjet. Σε λίγα
δευτερόλεπτα, ο πελάτης έχει στα χέρια του ένα εξατομικευμένο κουτί για μούσλι, πάνω στο οποίο έχουν εκτυπωθεί απευθείας η φωτογραφία και το μήνυμα.

Πρόκειται για ένα έξυπνο στοίχημα. Η Heidelberger
Druckmaschinen αποφάσισε να χαράξει μια νέα πορεία
ύστερα από τα πλήγματα που δέχθηκε επί σειρά ετών
λόγω της παρακμής της αγοράς τυπογραφικών μηχανημάτων και της οικονομικής επιβράδυνσης που προκάλεσε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η εταιρεία
κατέχει κορυφαία θέση παγκοσμίως στον τομέα των παραδοσιακών εκτυπώσεων όφσετ, όπου με ένα κυλινδρικό πιεστήριο ή εκτυπωτική πλάκα η μελάνη αποτυπώνεται πάνω στη συσκευασία. Επιδιώκει όμως να ενισχύσει
την παρουσία της και στην αναπτυσσόμενη αγορά των
ψηφιακών τεχνολογιών. Η ψηφιακή εκτύπωση δεν απαιτεί σταθερή εκτυπωτική πλάκα για τη μελάνη και, ως εκ
τούτου, επιτρέπει ευκολότερη επεξεργασία και τροποποίηση της εικόνας στην οθόνη υπολογιστή.

Το μήνυμα θα μπορούσε να λέει: η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην αγορά των ψηφιακών εκτυπώσεων στηρίζεται στη Heidelberger Druckmaschinen AG.
Αυτή είναι η εταιρεία που κατασκεύασε τον κομψό μαύρο εκτυπωτή που βρίσκεται στο βάθος του καταστήματος mymuesli. Αυτή η εταιρεία παραγωγής εκτυπωτικών
μηχανημάτων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής αυτοματοποίησης των βιομηχανικών διεργασιών –
η οποία είναι καίριας σημασίας για το οικονομικό μέλλον
της Ευρώπης, καθώς ο κόσμος εισέρχεται στην λεγόμενη «τέταρτη βιομηχανική επανάσταση», όπου οι αποφάσεις που αφορούν λειτουργίες θα λαμβάνονται όλο και
περισσότερο από μηχανές αντί από ανθρώπους.

Ωστόσο, σε μεγαλύτερη κλίμακα παραγωγής, η ψηφιακή
εκτύπωση είναι ακριβότερη και πιο αργή από την εκτύπωση όφσετ. Ο αγώνας δρόμου κατά των ανταγωνιστών της
για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της ταχύτητας
των ψηφιακών εκτυπώσεων είναι μία από τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Heidelberger Druckmaschinen.
Η στροφή από το όφσετ στην ψηφιακή τεχνολογία είναι
ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία ζήτησε από την ΕΤΕπ
ένα δάνειο για τη χρηματοδότηση της σχετικής έρευνας και ανάπτυξης. Τον Μάρτιο 2016 η τράπεζα της ΕΕ
υπέγραψε με την επιχείρηση σύμβαση δανείου ύψους
100 εκατ. ευρώ που στηρίζεται από το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη. «Για να μπορέσει η εταιρεία να
σταθεροποιηθεί, χρειάζεται να προσαρμόζεται στις
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Αυτή είναι η τέταρτη
βιομηχανική επανάσταση
Jason Oliver, επικεφαλής
του τμήματος ψηφιακών
τεχνολογιών της Heidelberger
Druckmaschinen
μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της», λέει ο
Franz Derler, ο υπεύθυνος δανείων της ΕΤΕπ που ασχολήθηκε με τη συναλλαγή. «Γι' αυτό η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη είναι σημαντική».
Η εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη προορίζεται για τη στήριξη τεχνολογικών καινοτομιών σε
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και το στοιχείο αυτό συνετέλεσε στη χορήγηση του δανείου προς τη Heidelberger
Druckmaschinen. Σε μελέτη που εκπονήθηκε από οικονομολόγους της ΕΤΕπ και δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο 2016 επισημαίνεται ότι η Ευρώπη πρέπει να δαπανά
άλλα 130 δισ. ευρώ ετησίως για να επιτευχθεί ο στόχος
της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο οι δαπάνες για έρευνα και
ανάπτυξη (Ε&Α) πρέπει να ανέρχονται στο 3% του ΑΕΠ,
ώστε να προσεγγίσουν τα ποσοστά των επενδύσεων σε
Ε&Α άλλων μεγάλων οικονομιών. Για να συμβαδίζει με
τις τεχνολογικές εξελίξεις στη μεταποιητική παραγωγή,
η Ευρώπη θα πρέπει να δαπανά 90 δισ. ευρώ.
Η Heidelberger Druckmaschinen δεν εγκαταλείπει την
παραδοσιακή της δραστηριότητα των εκτυπώσεων
όφσετ, που αποτελούν ισχυρό σημείο της. Άλλωστε, το
μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εκτυπώσεων, η οποία
αντιπροσωπεύει 400 δισ. ευρώ ετησίως, εξακολουθεί
να βασίζεται στις εκτυπώσεις όφσετ. Και επιπλέον, η
Heidelberger Druckmaschinen δεν βαδίζει μόνη. Αναπτύσσει προϊόντα σε συνεργασία με τις εταιρείες Ricoh
και Fujifilm στην Ιαπωνία, τη χώρα που κατέχει ηγετική
θέση στον χώρο των ψηφιακών εκτυπώσεων.

Ο Manfred Seifert,
ειδικός προϊόντων
στην Heidelberger
Druckmaschinen, κρατάει
μια μπάλα διακοσμημένη
από τον εκτυπωτή της
εταιρείας
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Αλλά η Heidelberger Druckmaschinen δεν είναι απλώς
μια εταιρεία παραγωγής εκτυπωτικών μηχανημάτων.
Κατ’ ανάγκη, είναι επίσης εταιρεία λογισμικού, με μηχανικούς οι οποίοι αναπτύσσουν προγράμματα για τη
λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. «Θέλουμε να προσφέρουμε στον πελάτη τη δυνατότητα να αποφασίζει τι
τον συμφέρει περισσότερο – η εκτύπωση όφσετ ή η ψηφιακή», λέει ο Jason Oliver. «Ο τελικός μας στόχος είναι
να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ικανό να αποφασίζει
μόνο του ποια μέθοδο θα εφαρμόσει».
Στο μέλλον, τα προγράμματα που αναπτύσσουν οι μηχανικοί λογισμικού της Heidelberger Druckmaschinen
θα καταστήσουν δυνατή μια παραγωγή τόσο εξατομικευμένη όσο και το κουτί του μούσλι στην παλαιά πόλη
της Χαϊδελβέργης.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
για ανταγωνιστικότητα

Θερμότητα και φως
με λιγότερο CO2
Νέος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο Κίελο θα παρέχει θέρμανση
ακόμη και όταν κλείνουν τα φώτα και θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα κατά 70%

Ό

ταν ένα αυτοκίνητο κινείται τον χειμώνα, η θερμότητα που εκλύεται από τον κινητήρα θερμαίνει το
εσωτερικό του οχήματος. Αν η μηχανή σβήσει, το
εσωτερικό σύντομα ψύχεται. Για να διατηρηθεί η ζέστη, η
μηχανή πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, ακόμη και αν
το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.
Ας φανταστούμε ότι το αυτοκίνητο είναι ένας τεράστιος
σταθμός ηλεκτροπαραγωγής. Γεννήτριες αερίου παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και, μέσα από τη διαδικασία αυτή, εκλύεται επίσης θερμότητα. Οι περισσότεροι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής απορρίπτουν αυτή τη
θερμότητα στο εξωτερικό, μέσα από καμινάδες. Αλλά οι
σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας χρησιμοποιούν την πλεονάζουσα θερμότητα για να
παράγουν θέρμανση, όπως συμβαίνει και με το αυτοκίνητο. Θερμαίνουν νερό, το οποίο στη συνέχεια στέλνεται
με αντλίες στα καλοριφέρ των σπιτιών και των γραφείων
των καταναλωτών.
Τι συμβαίνει όμως όταν υπάρχει χαμηλή ζήτηση για
ηλεκτρική ενέργεια και ταυτόχρονα υψηλή ζήτηση για
θερμότητα; Παραδείγματος χάριν, στη μέση μιας χειμωνιάτικης νύχτας, όταν τα φώτα είναι κλειστά και τα
καλοριφέρ ανοιχτά. Οι σταθμοί συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αναγκάζονται να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια όταν δεν είναι

απαραίτητη, απλώς και μόνο για να διατηρηθεί η παραγωγή θερμότητας. Εκτός, βέβαια, εάν η εταιρεία
ενέργειας έχει επινοήσει έναν καινοτόμο τρόπο για να
παρέχει θερμότητα όταν τη χρειάζονται οι καταναλωτές, και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια μόνο όταν είναι
αναγκαίο. Αυτό επιδιώκει η Stadtwerke Kiel με έναν νέο
σταθμό συμπαραγωγής τον οποίο προβλέπει να θέσει
σε λειτουργία το 2018.
Στον σταθμό αυτόν του Κιέλου, ακόμη και όταν οι μηχανές θα είναι σβηστές, η πλεονάζουσα θερμότητά τους
θα αποθηκεύεται σε μια δεξαμενή νερού ύψους 60 μέτρων, η οποία θα παρέχει ζεστό νερό για τη θέρμανση
της πόλης. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για 250 000 νοικοκυριά και
θέρμανσης για 70 500 καταναλωτές. Ο νέος σταθμός θα
εκπέμπει επίσης κατά 70% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σύγκριση με τον ανθρακικό σταθμό τον οποίο
θα αντικαταστήσει. «Πρόκειται για τεχνολογία αιχμής,
πραγματικά πρωτοποριακή», λέει ο Branko Cepuran,
ο υπεύθυνος δανείων της ΕΤΕπ που ασχολήθηκε με το
δάνειο ύψους 105 εκατ. ευρώ προς τη Stadtwerke Kiel.
Το δάνειο υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο και καλύπτεται
με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο
του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. «Είναι πολύ
σημαντικό για την Τράπεζα να στηρίζει τέτοιου είδους
καινοτομίες στην ευρωπαϊκή βιομηχανία».

Μικρόβια που σώζουν βρέφη
Η ραγδαία εξάπλωση του ιού Ζίκα στην αμερικανική ήπειρο κατέστησε την αναζήτηση
ενός εμβολίου κορυφαία προτεραιότητα στον τομέα της υγείας, ιδίως λόγω των κινδύνων
για τα παιδιά που γεννιούνται από μητέρες που είχαν προσβληθεί κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης. Η πρόκληση: να εξασφαλιστεί ότι το εμβόλιο – το οποίο συνήθως περιέχει
έναν παράγοντα παρόμοιο με την ασθένεια που προορίζεται να καταπολεμήσει – δεν
θα βλάπτει το έμβρυο. Η εταιρεία Valneva, η οποία εδρεύει στη Λυών, επιδιώκει να
δημιουργήσει ένα «αδρανοποιημένο εμβόλιο υψηλής καθαρότητας». Τα αδρανοποιημένα
εμβόλια χρησιμοποιούν έναν νοσογόνο παράγοντα, όπως ιό ή βακτήριο, ο οποίος
έχει εξουδετερωθεί με χημικά μέσα, θερμότητα ή ακτινοβολία. Ωστόσο, διατηρούν
την ικανότητα να διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα για την προστασία κατά της
συγκεκριμένης ασθένειας. Ακόμη και αν ο νοσογόνος παράγοντας διαπεράσει τον πλακούντα, δεν προσβάλλει το έμβρυο,
διότι έχει αδρανοποιηθεί. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Valneva, Franck Grimaud, μέχρι στιγμής
το εμβόλιο κατά του Ζίκα που αναπτύσσει η εταιρεία «χαρακτηρίζεται από υψηλή καθαρότητα». Για να βοηθήσει τη Valneva
να ολοκληρώσει το έργο της, η ΕΤΕπ της χορήγησε τον Ιούνιο 2016 δάνειο ύψους 25 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτήσει
επίσης δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για ένα εμβόλιο κατά της νόσου του Λάιμ.
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Ο Rauno Koivusaari στο
στοιχείο του

Ο δύτης που ένιωσε
την ενέργεια γύρω του
Μεγάλα κεφάλαια για ένα λαμπρό μέλλον
Η Τράπεζα χορήγησε 3,7 δισ. ευρώ για 46 επενδυτικά σχέδια
στον τομέα της παιδείας σε 28 χώρες, μεταξύ των οποίων:

• Δ άνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ προς το University College

Cork, από το οποίο 27 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την
πρώτη φάση κατασκευής του πάρκου επιστημών και
καινοτομίας Cork Science and Innovation Park. 37 εκατ.
ευρώ θα χρηματοδοτήσουν έργα υποδομής στους τομείς
της υγείας και της καινοτομίας. Ένα δάνειο ύψους
200 εκατ. ευρώ για 71 σχολεία στην Ιρλανδία, από τα οποία
θα επωφεληθούν 44 000 μαθητές, είναι η μεγαλύτερη
χρηματοδότηση που έχει χορηγήσει η ΕΤΕπ για ιρλανδικά
σχολεία.

• Έ να δάνειο ύψους 100 λιρών στερλινών προς το

πανεπιστήμιο του Newcastle, από το οποίο 58 εκατ. λίρες
θα διατεθούν για το κτίριο της σχολής πολεοδομίας
(Urban Sciences Building) και 40 εκατ. λίρες για το Εθνικό
Κέντρο Γεροντολογίας και Καινοτομίας (National Ageing
Science and Innovation Centre). Η ΕΤΕπ θα στηρίξει επίσης
την κατασκευή επτά νέων σχολείων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, από τα οποία θα επωφεληθούν περισσότεροι
από 8 500 μαθητές στο Yorkshire.

• Σ ε συνέχεια των 940 εκατ. ευρώ που χορήγησε το 2015,

η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει με άλλα 530 εκατ. ευρώ μια
κρατική επένδυση η οποία θα ωφελήσει περισσότερους
από 500 000 μαθητές και περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης
υποδομών, βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και
ενίσχυσης της ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένων
αντισεισμικών μέτρωv). Στο πανεπιστήμιο Sapienza
της Ρώμης, ένα από τα κορυφαία ιταλικά πανεπιστήμια,
η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί μεταξύ άλλων νέες βιβλιοθήκες
και την ανακαίνιση ενός διοικητικού κτιρίου και του
συγκροτήματος της σχολής αρχιτεκτόνων.
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Στα ανοικτά των ακτών της
Πορτογαλίας, η νεοφυής
επιχείρηση AW Energy
μετατρέπει τα κύματα σε
ηλεκτρική ενέργεια

Ή

ταν μια στιγμή που ο Φινλανδός επαγγελματίας δύτης Rauno Koivusaari θα μπορούσε να
αναφωνήσει «εύρηκα!». Το 1993, ενώ συμμετείχε σε μια καταδυτική αποστολή στα ανοικτά της χερσονήσου Porkkala, στον Φινλανδικό Κόλπο, συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι η ισχυρή κίνηση των κυμάτων
μπορούσε να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα, ο μετατροπέας ενέργειας με
την ονομασία WaveRoller, ο οποίος κατασκευάστηκε
από την επιχείρηση του Rauno Koivusaari, AW-Energy,
έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του, μετά από
διετή δοκιμαστική λειτουργία στην παράκτια πόλη
Peniche της Πορτογαλίας. «Χρειαστήκαμε πολύ χρόνο για να φθάσουμε έως εδώ», λέει ο Rauno Koivusaari.
«Αλλά είμαι ευτυχής που ακολούθησα την ιδέα μου».
Ο WaveRoller λειτουργεί κοντά στην ακτή, σε βάθη
μεταξύ 12 και 14 μέτρων. Στη θέση αυτή αξιοποιεί βέλτιστα την κίνηση των κυμάτων, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγει τις ισχυρότερες θαλασσοταραχές. Σύμφωνα
με εκτιμήσεις της AW-Energy, ένας WaveRoller ισχύος
350 kW μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 440 νοικοκυριών της Peniche σε ηλεκτρική ενέργεια. Έχοντας ξεκινήσει έργα σε παράκτιες θαλάσσιες ζώνες που προσφέρουν ευνοϊκές συνθήκες στην Πορτογαλία, τη

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
INNOVATION
για for
ανταγωνιστικότητα
competitiveness

Γαλλία, την Ιρλανδία και τη Χιλή, η AW-Energy στοχεύει να
πωλήσει περισσότερους από 50 WaveRoller μέσα στην επόμενη τετραετία. Τον Ιούλιο η ΕΤΕπ χορήγησε στην επιχείρηση
δάνειο ύψους 10 εκατ. ευρώ για την κατασκευή της πρώτης
συσκευής εμπορικής κλίμακας και την επιτάχυνση της ευρύτερης εφαρμογής αυτής της νέας τεχνολογίας.

Ανεκμετάλλευτη πηγή καθαρής
ενέργειας
Ο WaveRoller αποτελείται από μια ατσάλινη πλάκα διαστάσεων 18x10 m, η οποία συνδέεται αρθρωτά με μια βάση στερεωμένη στον θαλάσσιο πυθμένα. Η πλάκα ταλαντεύεται με
την κίνηση των κυμάτων, τροφοδοτώντας ένα υδραυλικό σύστημα ανάκτησης της ενέργειας. Το σύστημα αυτό κινεί μια
ηλεκτρογεννήτρια. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στη συνέχεια στο χερσαίο δίκτυο, μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.
Αν και οι δυνατότητες που προσφέρει η κυματική ενέργεια έχουν αναγνωριστεί από καιρό, οι δύσκολες συνθήκες
που επικρατούν στη θάλασσα έχουν αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τομέα αυτού. Οι τεχνολογίες
έχουν υψηλό κόστος και είναι ευπαθείς, και οι χρηματοδοτήσεις δυσεύρετες. «Πριν εμφανιστεί η ΕΤΕπ, δεν υπήρχε
τραπεζική χρηματοδότηση», λέει ο Mikael Martikainen, επικεφαλής επικοινωνίας της AW. «Μπορεί να πει κανείς ότι η

αιολική και η ηλιακή ενέργεια είχαν προβάδισμα 10-20 ετών
έναντι της κυματικής ενέργειας».
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα κύματα είναι η σημαντικότερη
ανεκμετάλλευτη ανανεώσιμη πηγή καθαρής ενέργειας
στον κόσμο, με δυναμικό που υπερβαίνει τη δυναμικότητα όλων μαζί των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα που λειτουργούν στην Ευρώπη. «Η κυματική
ενέργεια θα μπορούσε να καλύψει τουλάχιστο το ένα δέκατο των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών», λέει ο Mikael
Martikainen. Επειδή τα κύματα είναι προβλέψιμα, μπορούν
να αποτελέσουν πολύτιμο συμπλήρωμα άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η συντήρηση είναι σχετικά απλή. Οι μετατροπείς
WaveRoller φέρουν μεγάλες δεξαμενές έρματος, οι οποίες γεμίζονται με αέρα ώστε να μπορούν να μεταφερθούν
επιπλέοντας έως το σημείο χρησιμοποίησής τους. Στη συνέχεια γεμίζονται με νερό, ώστε να βυθίσουν τη συσκευή
στη θάλασσα. Αν και ο μετατροπέας κυματικής ενέργειας
παραμένει κάτω από την επιφάνεια του νερού κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του, μπορεί να ανασυρθεί
και να επιπλεύσει στην επιφάνεια για σκοπούς συντήρησης,
αφού αδειάσει το νερό από τις δεξαμενές έρματος. Με άλλα
λόγια, δεν απαιτούνται σύνθετες, πολυδάπανες και ενδεχομένως επικίνδυνες καταδύσεις για την επισκευή του. Αυτό
είναι άλλο ένα θετικό στοιχείο για τον δύτη που εφηύρε τη
συσκευή.

Φώτα, κάμερα, Επενδυτικό Σχέδιο
Ο σουηδικός όμιλος μέσων μαζικής ενημέρωσης που βρίσκεται πίσω από τις διάσημες τηλεοπτικές
σειρές «Beck» και «Επιθεωρητής Βαλάντερ» επιδιώκει να αυξήσει την ψηφιακή παρουσία του
Φανταστείτε έναν χιονοδρόμο αντοχής που έχει αποσυρθεί από το άθλημα, να αγωνίζεται με έναν
ολυμπιονίκη παλαιστή, να παίζει τένις με έναν πρώην νικητή του Grand Slam ή χόκεϊ με έναν πρωταθλητή
του Stanley Cup. Ή φανταστείτε μια κωμωδία με πρωταγωνιστή έναν ενθουσιώδη ιερέα που διορίζεται σε μια
μικρή ενορία αποτελούμενη ως επί το πλείστον από ηλικιωμένους. Σας φαίνονται ενδιαφέρουσες ιστορίες για
την τηλεόραση; Η εταιρεία Bonnier τις βρήκε ενδιαφέρουσες. Και αποτέλεσαν τη βάση για κάποιες από τις πιο
επιτυχημένες τηλεοπτικές εκπομπές που μεταδόθηκαν στη Σουηδία το 2016, από σταθμούς που ανήκαν στην
Bonnier. Παρά το προβάδισμα παγκόσμιων εταιρειών του χώρου, όπως η Amazon και η Netflix, εξακολουθεί
να υπάρχει ζήτηση για τοπικές παραγωγές – εφόσον είναι διαθέσιμες σε εύχρηστες ψηφιακές συσκευές.
«Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι μιλούν Αγγλικά, στη Σκανδιναβία η γλώσσα δεν αποτελεί πραγματικά
εμπόδιο για την παρακολούθηση διεθνών παραγωγών», λέει ο Anders Bohlin, αναπληρωτής οικονομικός
σύμβουλος στο Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας της ΕΤΕπ. «Το κοινό όμως θέλει να βλέπει όχι μόνο σταρ του
Χόλλυγουντ, αλλά και ντόπια ταλέντα. Θέλει να βλέπει θεάματα με σκηνικό τη χώρα του». Για τον λόγο αυτόν η
Bonnier έλαβε από την ΕΤΕπ δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ, καλυπτόμενο με εγγύηση από τον προϋπολογισμό
της ΕΕ στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, προκειμένου να αναπτύξει προηγμένες
ψηφιακές πλατφόρμες και να παράγει σκανδιναβικό περιεχόμενο. «Η δραστηριότητά μας στηρίζεται στη
δημοσιογραφία, στη γνώση και στην αφήγηση πραγματικά καλών ιστοριών», λέει ο πρόεδρος της εταιρείας,
Carl-Johan Bonnier. «Και αυτό θα συνεχιστεί. Αλλά στο εξής η πρόσβαση των καταναλωτών στο περιεχόμενό
μας θα γίνεται όλο και περισσότερο μέσα από κινητές ηλεκτρονικές πλατφόρμες».
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Η Γεωργία και η
Νίκη Καυκαλιά στο
αλλαντοποιείο τους στο
χωριό Αγρός

Μεγάλες επενδύσεις για
ΜΙΚΡΕΣ και ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

33
για μικρομεσαίες





επιχειρήσεις

Στήριξη ύψους 9,45 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

300 000 ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στηρίχθηκαν
4,4 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης διατηρήθηκαν σε ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας
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Το μικρό χωριό
και η μεγάλη
τράπεζα
Σωτήρια βοήθεια για
οικογενειακές επιχειρήσεις στον
Αγρό που επλήγησαν από την
τραπεζική κρίση στην Κύπρο

T

α βουνά του Τροόδους, της υψηλότερης οροσειράς της Κύπρου, αγκαλιάζουν το μικρό χωριό Αγρός, που είναι κτισμένο σε ένα φυσικό
αμφιθέατρο περιτριγυρισμένο από πεζούλες με
αμπέλια και ροζ τριανταφυλλιές. Αλλά τα βουνά
δεν μπόρεσαν να προφυλάξουν τους 1 000 κατοίκους του χωριού από τη χρηματοπιστωτική κρίση
που έπληξε το νησί.
Κατά την περίοδο 2011-2013 η κρίση έπληξε με ιδιαίτερη
δριμύτητα τις μικρές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει έκτοτε αυξήσει πολύ σημαντικά τις
χρηματοδοτήσεις της στην Κύπρο. Μεταξύ αυτών που
χρηματοδοτήθηκαν ήταν και οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων στον Αγρό. «Εάν δεν είχαμε αυτά τα δάνεια,
τα πράγματα θα ήταν πραγματικά δύσκολα για μας»,
λέει η Γεωργία Καυκαλιά, η οποία διευθύνει μια βιοτεχνία
αλλαντικών στο χωριό, μαζί με τους γονείς της και την
αδελφή της.

Η περίοδος της χρηματοπιστωτικής κρίσης
ήταν δύσκολη. Αλλά όταν έχεις δουλειά,
η ζωή θα σου ξαναδώσει αυτό που χρειάζεσαι
Νίκη Αγαθοκλέους, ιδιοκτήτρια της βιοτεχνίας Τα Σπιτικά της Νίκης, Αγρός
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Η Νίκη Αγαθοκλέους
φτιάχνει παραδοσιακά
κυπριακά γλυκά στη
βιοτεχνία της στον Αγρό

Τα δάνεια της ΕΤΕπ στην Κύπρο διοχετεύονται κυρίως μέσω τοπικών τραπεζών και πιστωτικών εταιρειών,
οι οποίες έχουν στενές σχέσεις με τους μικρούς επιχειρηματίες, όπως η οικογένεια Καυκαλιά. Αυτά τα δάνεια
προς μικρές επιχειρήσεις συνέβαλαν ώστε οι συνολικές
χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στην Κύπρο να αντιστοιχούν
σήμερα στο 15% του ΑΕΠ της χώρας. «Τα υψηλά επιτόκια των τοπικών τραπεζών ήταν μεγάλο πρόβλημα για
τις μικρές επιχειρήσεις», λέει ο Νίκος Γιαμπίδης, υπεύθυνος δανείων της ΕΤΕπ στην Κύπρο. «Είμαστε σε θέση να
προσφέρουμε στις επιχειρήσεις δάνεια με χαμηλότερα
επιτόκια και μεγαλύτερες διάρκειες, και αυτό έχει πολύ
θετικά αποτελέσματα».

Καλύτεροι όροι για τις κυπριακές
ΜΜΕ
Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική υγεία κάθε χώρας. Σε ένα μικρό χωριό όπως
ο Αγρός, η επιτυχία τους έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αλλά η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι δύσκολη όταν μια επιχείρηση χρειάζεται να επεκταθεί ή να εκσυγχρονίσει τον εξοπλισμό της. Η οικογένεια Καυκαλιά
χρειαζόταν 80 000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει νέα
μηχανήματα για το καπνιστήριο αλλαντικών καθώς και
νέο λογισμικό και υλικό για τη λογιστική παρακολούθηση και την έκδοση τιμολογίων. Παρότι η επιχείρηση διατηρεί σχέσεις με πελάτες εδώ και πάνω από 40 χρόνια,
«πρέπει να επενδύσουμε για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε», λέει η Γεωργία Καυκαλιά.
Ακόμη και επιχειρήσεις που είχαν θετική πορεία στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης επλήγησαν από
την άνοδο των επιτοκίων που ακολούθησε. Ο Κώστας
Τσιάκκας ίδρυσε το οινοποιείο του μαζί με τη γυναίκα
του πριν από 28 χρόνια και σήμερα απασχολεί 11 άτομα. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της κρίσης, οι πωλήσεις
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του αυξήθηκαν. Αλλά όταν χρειάστηκε να επενδύσει για
να ανακαινίσει κάποιες από τις πεζούλες του και τα αρδευτικά του συστήματα, οι τοπικές τράπεζες ζητούσαν
τόκο 9%.

ρήσεις που απασχολούν ανθρώπους της περιοχής και
πολλές άλλες επιχειρήσεις βασίζονται πάνω τους διότι σ’
αυτές προμηθεύουν τα προϊόντα τους, παραδείγματος
χάριν, κρέας ή φρούτα».

Ο Κώστας Τσιάκκας απευθύνθηκε στη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Τροόδους, η οποία του χορήγησε δάνειο ύψους 100 000 ευρώ, από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα στη Λευκωσία. Το δάνειο της Συνεργατικής
Τράπεζας προερχόταν από την ΕΤΕπ και είχε επιτόκιο
2,6%. «Αυτό το δάνειο μου άνοιξε τα μάτια. Μου έδειξε
ότι, ναι, υπάρχουν και χαμηλότερα επιτόκια», λέει ο Κώστας Τσιάκκας. «Πάντα το πρόβλημά μας ήταν τα υψηλά
επιτόκια».

Ο Δρ Βραχίμης μεγάλωσε σε ένα χωριό που ζει από τη
γεωργία και έχει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τις μικρές επιχειρήσεις του Αγρού και άλλων μικρών κοινοτήτων.
«Νιώθω δεμένος με αυτά τα μέρη. Και θεωρώ ότι είναι
πολύ σημαντικό να προστατευτεί ο τρόπος ζωής τους».

Η επιτυχία του Κώστα Τσιάκκα, ο οποίος σήμερα παράγει 160 000 φιάλες ετησίως, είναι σημαντική για την τοπική οικονομία, καθώς το οινοποιείο προμηθεύεται το
μεγαλύτερο μέρος των σταφυλιών του από αμπελουργούς της περιοχής. Είναι επίσης σημαντική για το μέλλον
της οικογένειάς του. Δύο από τους γιους του ακολουθούν σήμερα εκπαίδευση στους τομείς της οινοποιίας
και της γεωργίας και ο Κώστας Τσιάκκας αναμένει ότι και
τα άλλα δύο αδέλφια τους θα μπουν και αυτά στην οικογενειακή επιχείρηση.
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας της ΕΤΕπ για λογαριασμό των κυπριακών συνεργατικών τραπεζών, για δάνεια ύψους μεταξύ
10 000 ευρώ και 100 000 ευρώ. Όλες οι τοπικές συνεργατικές εταιρείες, που ανέρχονται σε 18, έχουν χορηγήσει σε κυπριακές ΜΜΕ δάνεια προερχόμενα από την
ΕΤΕπ. «Ο αντίκτυπος αυτών των δανείων είναι πολύ
μεγάλος», λέει ο Δρ Κωνσταντίνος Βραχίμης, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προϊόντων στη
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. «Ο Αγρός είναι πολύ
απομονωμένο χωριό. Αυτές είναι οικογενειακές επιχει-

Νησιωτικές παραδόσεις
Οι μικρές επιχειρήσεις είναι συχνά θεματοφύλακες των
παραδόσεων στην Κύπρο. Στον Αγρό, η Νίκη Αγαθοκλέους συνεχίζει την παράδοση των γλυκών κουταλιού:
γλυκό κεράσι, καρπούζι, κυδώνι, καρυδάκι ή τριαντάφυλλο. Το εργαστήριό της εφαρμόζει παραδοσιακές μεθόδους για το βράσιμο των φρούτων – 200 τόνοι ετησίως – και την παρασκευή σιροπιού με άρωμα βανίλιας,
κανέλας ή γαρύφαλλου. Απασχολεί 25 άτομα, κυρίως
γυναίκες, και τα προϊόντα της πωλούνται κυρίως στην
Κύπρο, αποφέροντας ετήσιο εισόδημα 1 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση έλαβε δάνειο ύψους 20 000 ευρώ από τη
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Τροόδους για την αγορά νέου εξοπλισμού και την ανακαίνιση κάποιων από τα
κτίριά της. «Είναι πραγματικά σημαντικό να επενδύουμε
και να εξελισσόμαστε», λέει η κα Νίκη, η οποία διευθύνει την επιχείρηση μαζί με τον σύζυγο και τους δύο γιους
της. «Η περίοδος της χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν
δύσκολη. Αλλά όταν έχεις δουλειά, η ζωή θα σου ξαναδώσει αυτό που χρειάζεσαι».

Ο Κώστας Τσιάκκας
στο κελάρι του
οινοποιείου του, κοντά
στον Αγρό
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Από τα πανεπιστήμια του Παρισιού
στην αγορά
Χάρη σε ένα γαλλικό
επενδυτικό κεφάλαιο
που χρηματοδοτεί
τεχνοβλαστούς, οι
καρποί πανεπιστημιακής
έρευνας αξιοποιούνται
για θεραπείες κατά του
καρκίνου και ψηφιακές
τεχνολογίες

H

Angelita Rebollo είναι μια πρόσχαρη Ισπανίδα,
της οποίας η υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχει το μήνυμα: «Όταν η ζωή σού προσφέρει ένα λεμόνι, φέρε την τεκίλα και το αλάτι». Όμως
η Angelita Rebollo έχει επίσης λαμπρό επιστημονικό
μυαλό, το οποίο χρησιμοποιεί για να σκοτώνει – τα καρκινικά κύτταρα, για την ακρίβεια.
Στο εργαστήριό της στο Πανεπιστήμιο Pierre et Marie
Curie, στο ιστορικό νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière κοντά
στις όχθες του Σηκουάνα, στο κέντρο του Παρισιού,
η Angelita Rebollo ανέπτυξε μια τεχνική αναστολής
συγκεκριμένων λειτουργιών των πρωτεϊνών οι οποίες
μετατρέπουν τα υγιή κύτταρα σε καρκινικά κύτταρα.
Η θεραπεία αυτή μπορεί να βοηθήσει ασθενείς με διάφορες παθήσεις, αλλά με βάση τα πρώτα αποτελέσματα προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί αρχικά για τη θεραπεία του καρκίνου των ωοθηκών και σοβαρών μορφών
καρκίνου του μαστού. Ενώ η χημειοθεραπεία προκαλεί
πολλές παρενέργειες, διότι μαζί με τα καρκινικά καταστρέφει και πολλά υγιή κύτταρα, η στοχευμένη θεραπεία της Angelita Rebollo σκοτώνει μόνο τα καρκινικά
κύτταρα.

Η Angelita Rebollo στο
εργαστήριό της στο
Παρίσι

Είμαστε από τους πρώτους και έτσι
όλοι μας παρακολουθούν για να δουν
αν πρόκειται για κάτι που μπορούν να
εφαρμόσουν και οι ίδιοι
Philippe Tramoy, εταίρος του Quadrivium 1
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Η Angelita Rebollo ξεκίνησε την έρευνά της στον τομέα
αυτόν πριν από 17 χρόνια στη Μαδρίτη και κατέληξε να
δημιουργήσει μια επιχείρηση, την PEP-Therapy, μαζί με
μερικούς άλλους επιστήμονες από επιφανή ερευνητικά
ιδρύματα της Γαλλίας. Το όνομα της επιχείρησης προέρχεται από τα μόρια που βρίσκονται στο επίκεντρο του
ερευνητικού έργου της Angelita Rebollo (κυτταροδιεισδυτικά και παρεμβαλλόμενα πεπτίδια) και ο στόχος της
είναι να μετατρέψει αυτήν την επιστημονική ανακάλυψη
σε θεραπευτικό μέσο που μπορεί να σώσει ζωές. «Δημιουργήσαμε αυτή την επιχείρηση για να μεταφέρουμε
τους καρπούς της έρευνάς μας από το εργαστήριο στο
νοσοκομείο», λέει η Angelita Rebollo. «Ο στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα μόριο που θα βοηθήσει πάρα
πολλούς ανθρώπους».

Γαλλικό επενδυτικό κεφάλαιο
που επικεντρώνεται σε
τεχνοβλαστούς πανεπιστημίων
Η PEP-Therapy έλαβε στήριξη ύψους 1 εκατ. ευρώ από
το Quadrivium 1, γαλλικό επενδυτικό κεφάλαιο που παρέχει χρηματοδότηση σποράς (seed capital) για έργα
στους τομείς των βιοεπιστημών και των ψηφιακών τεχνολογιών τα οποία ξεκινούν από, ή συνδέονται με, μια
δωδεκάδα πανεπιστημιακών ερευνητικών ιδρυμάτων
της Γαλλίας. Πρόκειται για ένα μοντέλο που πρωτοεφαρμόστηκε από πανεπιστήμια των ΗΠΑ για τη δημιουργία μεγάλων επιχειρήσεων όπως η Genentech και
η Lycos. Πράγματι, συχνά είναι πιο συμφέρον για ένα
πανεπιστήμιο να αναπτύξει το ίδιο ένα προϊόν, παρά
να παραχωρήσει την άδεια της έρευνάς του σε μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία θα προχωρήσει στην ανάπτυξη του προϊόντος. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο
επιχειρήσεων-τεχνοβλαστών πανεπιστημίων ενθαρρύνει επίσης τους ερευνητές να παραμείνουν στην ακαδημαϊκή τους θέση και να μην αναζητήσουν καλύτερα
αμειβόμενη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Στην Ευρώπη, οι τεχνοβλαστοί πανεπιστημίων παρουσιάζουν
ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η ΕΤΕπ έχει στηρίξει έναν τεχνοβλαστό του Imperial College.

Αλλά στη Γαλλία δεν υπήρχε προηγούμενο. Το
Quadrivium – το οποίο διευθύνεται από μια ομάδα της
Seventure Partners και χρηματοδοτείται από διάφορους
επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Bpifrance, θυγατρική
της Caisse des Dépôts – έλαβε τον Απρίλιο χρηματοδότηση ύψους 20 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), τον οργανισμό του Ομίλου ΕΤΕπ ο
οποίος ειδικεύεται στην παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με την επένδυση αυτή του ΕΤΑΕ, η οποία καλυπτόταν με εγγύηση από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του Επενδυτικού
Σχεδίου για την Ευρώπη, η συνολική χρηματοδότηση
του Quadrivium 1 ανήλθε σε 56 εκατ. ευρώ. «Δεν ήταν
εύκολο να εισαγάγουμε αυτό το μοντέλο στη Γαλλία»,
λέει ο Philippe Tramoy, ο οποίος διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του Quadrivium που αφορά τις βιοεπιστήμες.
«Είμαστε από τους πρώτους και έτσι όλοι μας παρακολουθούν για να δουν αν πρόκειται για κάτι που μπορούν
να εφαρμόσουν και οι ίδιοι».

Προώθηση της στήριξης τεχνοβλαστών
Πριν δημιουργήσει το Quadrivium 1, ο Philippe Tramoy
ασχολείτο κυρίως με συναλλαγές με επιχειρήσεις στις
ΗΠΑ και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στην αρχή
δεν ήταν βέβαιος αν η ιδέα των πανεπιστημιακών
τεχνοβλαστών θα λειτουργούσε στη Γαλλία. «Είναι
πραγματικά θέμα νοοτροπίας ή κουλτούρας. Στον αγγλοσαξονικό κόσμο, για να αξιολογήσουν μια επιχείρηση, εξετάζουν τα μελλοντικά της έσοδα. Στη Γαλλία γενικά εξετάζουν την τελευταία τριετία», λέει ο
Philippe Tramoy. «Είναι σαν να εξετάζεις μόνο την επιφάνεια και όχι το βάθος».
Ο Philippe Tramoy πιστεύει ότι αν οι επενδύσεις του
Quadrivium επιτύχουν, η στάση αυτή θα αλλάξει. Μέχρι στιγμής το Quadrivium έχει επενδύσει σε δέκα
επιχειρήσεις. Καθεμία τους προέρχεται από ένα ή περισσότερα από τα 12 ερευνητικά ιδρύματα που συνδέονται με το Quadrivium, στα οποία περιλαμβάνονται
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το πανεπιστήμιο Paris IV (Σορβόννη), το Ινστιτούτο
Curie και η Ανώτατη Σχολή Βιομηχανικής Φυσικής και
Χημείας του Παρισιού (ESPCI Paris).
Το Quadrivium 1 σκοπεύει να επενδύσει μόνο σε 16
έως 20 επιχειρήσεις, αλλά ο Philippe Tramoy σχεδιάζει
να δημιουργήσει αργότερα ένα δεύτερο επενδυτικό
κεφάλαιο. Σκοπός του Quadrivium 1 είναι να στηρίξει
και τα επόμενα στάδια ανάπτυξης των επιχειρήσεων
που έχει στο χαρτοφυλάκιό του. Η στήριξη αυτή είναι
σημαντική, μεταξύ άλλων στον τομέα των βιοεπιστημών, διότι χρειάζονται πολλά χρόνια για να μεταφερθεί
το προϊόν της έρευνας «από το εργαστήριο στο νοσοκομείο», όπως λέει η Angelita Rebollo.
Η PEP-Therapy εκπονεί επί του παρόντος μελέτες για να
επιβεβαιώσει ότι το μόριο που συνθέτει είναι ασφαλές.
Η Angelita Rebollo και οι συνάδελφοί της μπορεί να
χρειαστεί να περιμένουν οκτώ χρόνια έως ότου το προϊόν τους διατεθεί στο κοινό, αλλά θα χρησιμοποιείται
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στα νοσοκομεία καθ' όλη τη διάρκεια των κλινικών
δοκιμών.
«Ο δρόμος είναι μακρύς», λέει ο Antoine Prestat, βιολόγος με μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PEP-Therapy.
«Είναι πολύ σημαντικό που μας στηρίζει ένα επενδυτικό κεφάλαιο όπως το Quadrivium, το οποίο κατανοεί
τη διαδικασία».
Η οικονομική διάσταση της επιστημονικής έρευνας δεν
είναι άγνωστη στην Angelita Rebollo. Άλλωστε παραιτήθηκε από τη θέση της στη Μαδρίτη, διότι στην Ισπανία οι πόροι για έρευνα ήταν περιορισμένοι. Πριν εγκατασταθεί στο Παρίσι, έζησε για μικρά διαστήματα στη
Γερμανία και στο Βέλγιο. «Η επένδυση του Quadrivium
μας βοηθάει να χρηματοδοτήσουμε τα στάδια της ανάπτυξης», λέει. «Χρειαζόμασταν κεφάλαια για να ανακαλύψουμε αυτό το μόριο, το οποίο ελπίζουμε ότι θα σώσει ζωές». Και αυτό έχει ανυπολόγιστη αξία.

Μεγάλες επενδύσεις για
ΜΙΚΡΕΣ και ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ένα δάνειο για καλή ψαριά
Δώσε σε κάποιον ένα ψάρι και θα του εξασφαλίσεις τροφή για μια μέρα. Δώσε
του ένα μεσολαβούμενο δάνειο της ΕΤΕπ για πολλαπλούς δικαιούχους, και θα
εξασφαλίσει τροφή σε συνανθρώπους του για μια ζωή.
Η PP Orahovica είναι μια αγροτική επιχείρηση στην ανατολική Κροατία, η
οποία καλλιεργεί φουντουκιές, παράγει κρασί Riesling, εκτρέφει αγελάδες και
ασχολείται επίσης με ιχθυοκαλλιέργεια κυπρίνων. Για τη μεταφορά των ψαριών
από το ιχθυοτροφείο της, που έχει έκταση 10 000 στρεμμάτων, η επιχείρηση
χρησιμοποιούσε ειδικά φορτηγά, που μετέφεραν τα ψάρια ζωντανά.
«Μεταφέρεις 10 τόνους ψάρια, μαζί με 10 τόνους νερό. Μετά την μεταφορά,
έχεις χάσει 10 τόνους γλυκό νερό», λέει ο Marko Rašić, πρόεδρος του εποπτικού
συμβουλίου της επιχείρησης. Η μεταφορά τόνων γλυκού νερού έχει οικονομικό
και περιβαλλοντικό κόστος. Γι' αυτό η PP Orahovica επέκτεινε το ιχθυοτροφείο
της στα 45 000 στρέμματα και, αντί να μεταφέρει τα ψάρια ζωντανά, έκτισε μια μονάδα στην οποία
τα επεξεργάζεται. «Σήμερα μπορούμε πλέον να παραδίδουμε φιλέτο ψαριού, κατεψυγμένο ψάρι
και πολλά άλλα προϊόντα. Δηλαδή, προσθέτουμε αξία στο προϊόν μας», λέει ο Marko Rašić. Η
επιχείρηση, η οποία απασχολεί 1 262 εργαζομένους, έλαβε επιχορήγηση ύψους
1,4 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας για την Αγροτική Ανάπτυξη και δάνειο
ύψους 4,4 εκατ. ευρώ από την HBOR, κροατική κρατική τράπεζα η οποία λειτουργεί ως ενδιάμεσος
χρηματοπιστωτικός οργανισμός για τη χορήγηση δανείων της ΕΤΕπ. Το 2016 η ΕΤΕπ υπέγραψε με
την HBOR δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση πιστώσεων
σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης όπως η PP Orahovica. «Ήταν πολύ ελκυστική
προσφορά, με χαμηλό επιτόκιο και μακρά περίοδο αποπληρωμής», λέει ο Marko Rašić. Η ΕΤΕπ έχει
χορηγήσει συνολικά στην HBOR πάνω από 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και δημόσιων επενδύσεων στους τομείς της
βιομηχανίας, του τουρισμού και των υποδομών μικρής κλίμακας.

Το
ιχθυοτροφείο
PP Orahovica
στην
ανατολική
Κροατία

Πρώτα βήματα με παιδικά παπούτσια
Η γκάμα των παιδικών παπουτσιών έχει διευρυνθεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια και πλέον περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υγιεινά
και φυσικά προϊόντα. Για να φέρει αυτή την ποικιλία προϊόντων
στο Μπρνο, η Lucie Prokešová έλαβε από την Komercní banka
ένα δάνειο που στηρίζεται από την ΕΕ. Η σύμβαση που έχει
υπογραφεί με την Komercní banka στο πλαίσιο του μηχανισμού
εγγύησης δανείων του προγράμματος COSME στηρίζεται από
το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη μέσω του σκέλους του
που αφορά τις ΜΜΕ και το οποίο τελεί υπό την διαχείριση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
Η Lucie άνοιξε το κατάστημά της, με την ονομασία Neobuto,
στις αρχές του 2016. Μερικοί πελάτες της έρχονται από τη
Σλοβακία ή την Αυστρία για να ανακαλύψουν νέες μάρκες
παιδικών παπουτσιών που παλαιότερα ήταν άγνωστες στην
τσεχική αγορά. Το Neobuto συνεργάζεται επίσης με έναν
φυσικοθεραπευτή για παιδιά, ώστε να διευρύνει τη γκάμα
των παπουτσιών του και να καλύπτει ειδικές ανάγκες, όπως
π.χ. παιδιών με πλατυποδία. Η Lucie σχεδιάζει να ανοίξει νέο
κατάστημα το 2017, στην Πράγα.
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για έργα

υποδομής

5 600 MW δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής
86% ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
41 000 χλμ. ηλεκτρικών γραμμών κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν
45 εκατ. έξυπνοι μετρητές εγκαταστάθηκαν
4 εκατ. νοικοκυριά ηλεκτροδοτήθηκαν
13 εκατ. κάτοικοι της ΕΕ επωφελήθηκαν από την αναβάθμιση αστικών

υποδομών και υπηρεσιών



55 εκατ. άτομα στην ΕΕ επωφελήθηκαν από βελτιωμένες υποδομές μέσω συγχρη
ματοδοτούμενων προγραμμάτων
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980 εκατ. πρόσθετοι επιβάτες σε μέσα μεταφοράς που χρηματοδότησε η ΕΤΕπ


10 εκατ. άτομα επωφελήθηκαν από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας
120 000 νοικοκυριά σε νέες ή ανακαινισμένες κοινωνικές και προσιτές κατοικίες
25 εκατ. άτομα απέκτησαν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό
20 εκατ. άτομα στην ΕΕ επωφελήθηκαν από βελτιωμένες υπηρεσίες αποχέτευσης

1,7 εκατ. άτομα αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο πλημμύρας
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Μία πόλη, πολλές
ανάγκες, ένα δάνειο
Ένα και μόνο δάνειο της ΕΤΕπ στηρίζει
ολόκληρη σειρά έργων στην Μπολόνια.
Χρηματοδοτώντας από την ανακαίνιση
σχολείων έως ποδηλατόδρομους και
αντισεισμικά μέτρα, το δάνειο αυτό συμβάλλει
στο είδος αειφόρου ανάπτυξης που βρίσκεται
στο επίκεντρο του αστικού θεματολογίου της
ΕΕ, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2016

Ο

ι μαθητές γυμνασίου και λυκείου στη νότια
Μπολόνια δεν χρειάζεται πλέον να μετακινούνται από τη γειτονιά τους και να συνωστίζονται
σε υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας. Το σχολείο Via
Lombardia, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016, εξυπηρετεί 225 παιδιά, κοντά στα σπίτια τους και σε αίθουσες με πολύ μικρότερο αριθμό μαθητών. Επιπλέον, το
σχολείο:
• κ τίστηκε με προκατασκευασμένα στοιχεία, πράγμα
που επιτάχυνε την κατασκευή,
• είναι ενεργειακής κλάσης A+, διαθέτοντας ηλιακή
θέρμανση και ισχυρή μόνωση,
• έχει κτιστεί με αντισεισμικές προδιαγραφές (το 2012
σεισμός με επίκεντρο 36 χλμ. από την Μπολόνια
προκάλεσε τον θάνατο 27 ανθρώπων στην περιοχή).
«Τα παιδιά θα έχουν καλύτερο μαθησιακό περιβάλλον και συνεπώς καλύτερη εκπαίδευση», λέει η Marika
Milani, επικεφαλής της Υπηρεσίας Αστικής Ανάπλασης
της Μπολόνιας. «Δεν θα χρειάζεται πια να κάνουν μεγάλες διαδρομές για να φθάσουν έως το σχολείο τους
και δεν θα συνωστίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας.
Αισθανόμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό».
Η Marika Milani μπορεί να είναι υπερήφανη για πολλά
έργα. Με ένα δάνειο ύψους 50 εκατ. ευρώ, η Μπολόνια
έχει δρομολογήσει μια σειρά από πολύ διαφορετικά

Ο Vincenzo D’Aprile,
μηχανικός του Δήμου
που εργάζεται στην
αποκατάσταση των
ιστορικών τοξοστοιχιών της
Μπολόνιας
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Δεν διαθέταμε αρκετά
χρήματα για να κάνουμε
όλα αυτά τα έργα στην
όμορφη πόλη μας. Το
δάνειο της ΕΤΕπ ήταν
πραγματικά αναγκαίο
Marika Milani, επικεφαλής
αστικής ανάπλασης, Μπολόνια

Ένα νέο σχολείο στη Μπολόνια,
του οποίου η κατασκευή
χρηματοδοτήθηκε μέσω
δανείου-πλαισίου της ΕΤΕπ
μεταξύ τους έργα. Ο στόχος του συνολικού προγράμματος, το οποίο ανέρχεται σε 160 εκατ. ευρώ, είναι να γίνει
η πόλη πιο ευχάριστη για τους κατοίκους της και πιο ελκυστική για τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες, αλλά
και ταυτόχρονα πιο ανθεκτική στους σεισμούς και στις
κλιματικές αλλαγές.
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• την ανακαίνιση πολυάριθμων δημοτικών κτιρίων, δρόμων, δημόσιων χώρων και πλατειών.
• την ολοκλήρωση ενός ποδηλατόδρομου γύρω από το
ιστορικό κέντρο της πόλης.

«Δεν διαθέταμε αρκετά χρήματα για να κάνουμε όλα
αυτά τα έργα στην όμορφη πόλη μας, λέει η Marika
Milani. Το δάνειο της ΕΤΕπ ήταν πραγματικά αναγκαίο».

• την αποκατάσταση ενός μέρους των περίφημων μεσαιωνικών τοξοστοιχιών της Μπολόνιας, στο τμήμα που
οδηγεί στον λόφο όπου βρίσκεται ο ναός της Παναγίας
του Αγίου Λουκά.

Αυτός ο τύπος δανείου της ΕΤΕπ, που καλείται «δάνειοπλαίσιο» διότι χρησιμοποιείται για περισσότερα του
ενός έργα, είναι σημαντικό εργαλείο για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που θέλουν να καταστήσουν τις
κοινότητές τους πιο βιώσιμες. Η βελτίωση της χρηματοδότησης των τοπικών και περιφερειακών αρχών κατέχει πρωτεύουσα θέση στο αστικό θεματολόγιο της ΕΕ,
το οποίο ανακοινώθηκε επίσημα στο Άμστερνταμ τον
Μάιο 2016. Στη Μπολόνια, το δάνειο της ΕΤΕπ στηρίζει:

Οι τοξοστοιχίες της Μπολόνιας είναι υποψήφιες προς
ένταξη στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. «Οι επισκέπτες τις θυμούνται ως το
σημαντικότερο σύμβολο της Μπολόνιας», λέει η Marika
Milani. «Αλλά δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε χρόνο και
προσπάθεια για να οργανώσουμε χωριστή χρηματοδότηση για την αποκατάστασή τους. Όλα αυτά τα διαφορετικά έργα συνδυάζονται σε μια και μόνη χρηματοδοτική
συναλλαγή με την ΕΤΕπ, με πολύ καλούς όρους».
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Η Ilya de Marotta στις
κλεισιάδες του Παναμά

Ανοίγοντας διόδους για το εμπόριο
Οι μεγαλύτερες κλεισιάδες στον
κόσμο ανοίγουν με ευρωπαϊκή
τεχνολογία
Παλεύοντας με τα ρεύματα του ποταμού Σκάλδη (Schelde),
τεράστια πλοία έπρεπε να περιμένουν πέντε ώρες έως ότου
έρθει η σειρά τους για να ξεφορτώσουν τα εμπορεύματά
τους. Τελικά, έμπαιναν στην κλεισιάδα του Kallo και από εκεί
έπλεαν έως τις αποβάθρες του Waasland. «Η κλεισιάδα ήταν
πραγματικά υπερπλήρης», λέει ο Freddy Aerts, επικεφαλής
θαλάσσιας πρόσβασης στο Φλαμανδικό Υπουργείο Κινητικότητας και Δημοσίων Έργων. «Όπως ήταν επόμενο, είχαμε
προβλήματα συμφόρησης».
Το 2016 ο Freddy Aerts πρόσφερε σε αυτά τα φορτηγά πλοία
μια λύση για την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Τον Ιούνιο το λιμάνι της Αμβέρσας εγκαινίασε τη μεγαλύτερη κλεισιάδα στον κόσμο. Η κλεισιάδα του Kieldrecht επιτρέπει τη διέλευση τριπλάσιου αριθμού σκαφών προς τις αποβάθρες του Waasland, στην αριστερή όχθη του ποταμού
Σκάλδη, παρέχοντας μια δεύτερη οδό πρόσβασης. «Μπορούμε πλέον να υποδεχθούμε τα μεγαλύτερα πλοία που
υπάρχουν», λέει ο Freddy Aerts. «Αυτό θα τονώσει πραγματικά την οικονομία».
Μέσα στον ίδιο μήνα-ορόσημο για τα γιγάντια λιμενικά έργα,
άνοιξε στη διώρυγα του Παναμά μια τρίτη λωρίδα ναυσιπλοΐας, με νέες, πελώριες κλεισιάδες. Αμφότερα τα έργα,
στην Αμβέρσα και στον Παναμά, χρηματοδοτήθηκαν από
την ΕΤΕπ, η οποία κάλυψε το κόστος της κλεισιάδας του
Kieldrecht κατά 160,5 εκατ. ευρώ. Για το έργο της επέκτασης
της διώρυγας του Παναμά, που κόστισε πάνω από 5 δισ. δολάρια ΗΠΑ (USD), η ΕΤΕπ χορήγησε 500 εκατ. USD.

Αναξιοποίητο λιμενικό δυναμικό
Στη δεξιά όχθη του ποταμού Σκάλδη στην Αμβέρσα υπάρχουν έξι κλεισιάδες, μεταξύ των οποίων η μεγάλη κλεισιάδα
του Berendrecht, η οποία εγκαινιάστηκε το 1989. Χάρη στις
υποδομές αυτές, το λιμάνι της Αμβέρσας είναι το δεύτερο
μεγαλύτερο της Ευρώπης, μετά το Ρότερνταμ.
Στην αριστερή όχθη του ποταμού βρίσκονται οι αποβάθρες του Waasland, οι οποίες είχαν σχεδιαστεί στη δεκαετία

του '70 κατά τρόπο ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν ακόμη και τα μεγαλύτερα σημερινά πλοία, βυθίσματος περίπου
16 μέτρων. Υπήρχε όμως το πρόβλημα ότι η μοναδική πρόσβαση προς το Waasland ήταν η ηλικίας 30 ετών κλεισιάδα
του Kallo, η οποία ήταν υπερβολικά μικρή. Αυτό αποτελούσε τροχοπέδη για την ανάπτυξη της Αμβέρσας. Ήταν επίσης
ένα στρατηγικό πρόβλημα για την Ευρώπη. Οι μεταφορές
εμπορευμάτων αναμένεται να διπλασιαστούν μέχρι το 2050
και τα λιμάνια πρέπει να συμβαδίσουν με αυτόν τον ρυθμό
ανάπτυξης. «Η κλεισιάδα του Kieldrecht αυξάνει τη δυναμικότητα του λιμανιού», λέει η Inge Vermeersch, μηχανικός της
ΕΤΕπ που ασχολήθηκε με έργο. «Η κλεισιάδα αυτή θα ενισχύσει τη θέση της Αμβέρσας στην Ευρώπη». Σήμερα 62 500
άτομα απασχολούνται άμεσα στις αποβάθρες της Αμβέρσας. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα του Βελγίου, το λιμάνι της Αμβέρσας αντιπροσωπεύει το 4% του ΑΕΠ της χώρας.

Με ροζ κράνος εργασίας
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στα εγκαίνια των νέων
κλεισιάδων της διώρυγας του Παναμά, η Ilya Espino de
Marotta φορούσε το χαρακτηριστικό της ροζ κράνος εργασίας. Είναι η απάντησή της σε όσους δεν πίστευαν ότι μια
γυναίκα μπορούσε να είναι επικεφαλής μηχανικός στο έργο
της διώρυγας. «Επειδή είμαι γυναίκα, κάποιοι άνδρες αμφισβήτησαν τον διορισμό μου. Αλλά αυτό δεν με πτοεί», λέει η
Ilya Espino de Marotta. Και παρόλο που κατά τη διάρκεια του
κολοσσιαίου έργου ο σύζυγός της και ο γιος της χρειάστηκε
να υποβληθούν σε θεραπεία κατά του καρκίνου, μπόρεσε να
φέρει το έργο σε πέρας με επιτυχία.
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Η εργαλειοθήκη του αστικού
θεματολογίου της ΕΕ
Πούλα, Κροατία
40 εκατ. ευρώ για έργα ανοικοδόμησης, επέκτασης και
αποκατάστασης απαξιωμένων
εγκαταστάσεων στο Γενικό
Νοσοκομείο της Πούλα, το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο
στην Ίστρια.

Βέλγιο/Γαλλία
Ελσίνκι, Φινλανδία
180 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση οχημάτων τραμ,
την επέκταση του δικτύου και
την ανακαίνισή του για την
παροχή καλύτερων και πιο
αξιόπιστων υπηρεσιών

Κεφαλαιακή χρηματοδότηση
ύψους 46 εκατ. ευρώ προς ένα
επενδυτικό κεφάλαιο που χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνικές
για την εξυγίανση μολυσμένων
βιομηχανικών χώρων (βλ. άρθρο
σχετικά με το επενδυτικό κεφάλαιο Ginkgo, σελ. 34)

ΑΣΤΙΚΉ ΦΤΏΧΕΙΑ

ΑΣΤΙΚΉ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ

ΒΙΏΣΙΜΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΛΎΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΎΣΗ

ΚΥΚΛΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ
ΑΛΛΑΓΉ

ΨΗΦΙΑΚΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ

Βέλγιο

Λισαβόνα, Πορτογαλία

200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη
της δράσης για το κλίμα και
της κυκλικής οικονομίας στο
σύνολο του Βελγίου σε συνεργασία με τη Belfius Bank

250 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση υποδομών αποχέτευσης
ώστε να περιοριστούν οι ζημιές από πλημμύρες, καθώς
και άλλων υποδομών, όπως
κοινωνικών κατοικιών (βλ.
άρθρο σελ. 37)
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12 πόλεις του Ηνωμένου
Βασιλείου, μεταξύ των
οποίων Λονδίνο, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ και Γλασκώβη
25 εκατ. ευρώ για την
Hyperoptic, εταιρεία που
εγκαθιστά ευρυζωνικά δίκτυα
σε υψηλά κτίρια

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
για μια συνδεδεμένη Ευρώπη

Πάνω από το 70% των Ευρωπαίων ζει σε αστικές περιοχές και το 55% των
δημόσιων επενδύσεων πραγματοποιείται από περιφερειακές ή τοπικές
αρχές. Στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, η ΕΤΕπ
επεκτείνεται στη χρηματοδότηση αστικών έργων υψηλότερου κινδύνου.
Το 2016 η ΕΕ θέσπισε το αστικό της θεματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει
μια ολόκληρη ενότητα σχετικά με την ΕΤΕπ και τον ρόλο της στην
υλοποίησή του.
Βόρεια Ιρλανδία, Ηνωμένο
Βασίλειο

Άνω Σιλεσία, Πολωνία
329 εκατ. ευρώ για την
αναζωογόνηση 10 πόλεων
σε πρώην εξορυκτικές και
χαλυβουργικές περιοχές
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

Βόρεια Ρηνανία –
Βεστφαλία, Γερμανία
100 εκατ. ευρώ για κέντρα
υποδοχής αιτούντων άσυλο

166 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών

ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ

ΣΤΈΓΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΊΕΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ

Βάδη-Βυρτεμβέργη,
Γερμανία
825 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο
για τη χρηματοδότηση τρένων
τα οποία θα εκμισθώνονται σε
περισσότερους και μικρότερους
σιδηροδρομικούς φορείς, ώστε
να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και
να μειωθεί το κόστος των δημόσιων μεταφορών

ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΈΡΑ

Λουξεμβούργο

Παρίσι, Γαλλία

2 εκατ. ευρώ μέσω του
προγράμματος ELENA (Ευρωπαϊκή
βοήθεια για τοπικά ενεργειακά
προγράμματα) για παροχή τεχνικής
βοήθειας σε επενδύσεις ύψους
45 εκατ. ευρώ πραγματοποιούμενες
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο
στηρίζει μικρά ενεργειακά έργα στο
σύνολο της ΕΕ

1 δισ. ευρώ για την κατασκευή
του πρώτου τμήματος του
αυτοματοποιημένου δικτύου μετρό
Grand Paris Express. Αυτό το τμήμα,
μήκους 33 χλμ., θα διασχίζει 22 δήμους
στο νότιο Παρίσι και θα εξυπηρετεί
πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους.
Προσφέροντας μια εναλλακτική λύση
ως προς το αυτοκίνητο, θα συμβάλει στη
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
2016
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Αντιπλημμυρική προστασία για
έναν νέο εταίρο
Η Γεωργία ανασυγκροτείται και
δημιουργεί υποδομές για τη
διευκόλυνση του εμπορίου
Αργά μια νύχτα του Ιουνίου του 2015 ο Ilia Darchiashvili
διέσχιζε με αυτοκίνητο το κέντρο της Τιφλίδας κάτω από
μια δυνατή νεροποντή. Στον αυτοκινητόδρομο Chabua
Amirejibi συνάντησε πυκνή κυκλοφορία καθώς πλησίαζε προς μια από τις γέφυρες του Βέρε, παραπόταμου του Κούρα, του κύριου ποταμού της Τιφλίδας. Ο Ilia
Darchiashvili άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε με την
Toyota του προς μια άλλη γέφυρα, όπου η κυκλοφορία
δεν είχε σταματήσει, και τελικά έφθασε στο σπίτι του και
πήγε για ύπνο. «Απλώς έβρεχε πολύ και υπήρχε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι
θα συνέβαινε κάτι», θυμάται.

19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 000 από τους
1,1 εκατομμύριο κατοίκους της Τιφλίδας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ιπποπόταμοι και ιαγουάροι δραπέτευσαν
από τον ζωολογικό κήπο και περιφέρονταν στους δρόμους
της πόλης. Ένας άνδρας κατασπαράχθηκε από μια τίγρη.
Ο Ilia Darchiashvili, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του
Ταμείου Δημοτικής Ανάπτυξης της Γεωργίας, ανέλαβε
δράση μαζί με τους αρμοδίους του δήμου Τιφλίδας και
άλλων δημόσιων φορέων, οργανώνοντας τις επιχειρήσεις
διάσωσης και βοήθειας των πλημμυροπαθών. «Το πρώτο μας μέλημα ήταν η ασφάλεια του πληθυσμού», λέει ο
35χρονος, ο οποίος είναι σήμερα αναπληρωτής υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υποδομών. «Στη συνέχεια, όλοι μας είχαμε μόνο μία σκέψη: να αρχίσουμε την
ανασυγκρότηση. Παράλληλα, αναζητούσαμε πρόσθετους
χρηματοδοτικούς πόρους».

«Αλλά συνέβη».
Όταν ο Ilia Darchiashvili ξύπνησε, ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα λάσπης είχαν χυθεί στον ποταμό Βέρε, φράζοντάς τον σε δύο σημεία. Ο ποταμός υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας το κέντρο της πρωτεύουσας της Γεωργίας.
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Ανάδυση μέσα από τόνους λάσπης
Η ΕΤΕπ, η οποία έχει εντατικοποιήσει τις επενδύσεις της
στη Γεωργία τα τελευταία χρόνια, ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν. Όταν οι αρμόδιοι της Τράπεζας στο

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
για μια συνδεδεμένη Ευρώπη

Ένας ιπποπόταμος που
δραπέτευσε από τον
ζωολογικό κήπο της
Τιφλίδας μετά από τις
πλημμύρες
Λουξεμβούργο πληροφορήθηκαν την καταστροφή, η Γεωργία Κουτσιανά, η υπεύθυνη δανείων που ασχολείται με τις χρηματοδοτήσεις
της ΕΤΕπ προς τον δημόσιο τομέα στη Γεωργία, ήδη ολοκλήρωνε μια
άλλη χρηματοδοτική πράξη για την αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών της χώρας. Η ομάδα οργάνωσε ταχύτατα μια δεύτερη πιστωτική γραμμή για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσε η φυσική
καταστροφή. Την επόμενη εβδομάδα, στελέχη της Τράπεζας ταξίδεψαν
στην Τιφλίδα για να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης.
Βρήκαν μια πόλη ρημαγμένη από τις πλημμύρες και τους χείμαρρους
λάσπης. «Γέφυρες και δρόμοι είχαν καταρρεύσει», θυμάται η Γεωργία
Κουτσιανά. «Η ζωή είχε πραγματικά χάσει τον κανονικό ρυθμό της».
Η κίνηση αυτή κατέληξε στη χορήγηση δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ
τον Φεβρουάριο 2016, το οποίο περιλάμβανε δύο σκέλη:
• 50 εκατ. ευρώ για ανακούφιση των πλημμυροπαθών
• 50 εκατ. ευρώ για δημοτικές και τουριστικές υποδομές
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δάνεια της ΕΤΕπ καλύπτουν κατ'
ανώτατο όριο το 50% του κόστους ενός έργου. Και αυτό γιατί η Τράπεζα προσπαθεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και άλλων επενδυτών, προσφέροντας με φειδώ τους πόρους της, αλλά και παρέχοντας
σφραγίδα έγκρισης στο έργο. Στην περίπτωση όμως της πιστωτικής
γραμμής που χορήγησε στη Γεωργία για επείγοντα έργα ανασυγκρότησης, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε το σύνολο του κόστους του προγράμματος, διότι αφορούσε μια φυσική καταστροφή.
Καθώς προχωρούσε η ανασυγκρότηση, η παρέμβαση της ΕΤΕπ είχε
σημαντικό αντίκτυπο στην πόλη. «Όλοι οι κάτοικοι της πρωτεύουσάς
μας επλήγησαν άμεσα ή έμμεσα από αυτήν την πλημμύρα», λέει ο
υπουργός κ. Darchiashvili. «Η επείγουσα χρηματοδότηση που μας χορήγησε η ΕΤΕπ χρηματοδότησε την ανοικοδόμηση δρόμων και υποδομών. Παράλληλα, χρησιμοποιείται και για τον περιορισμό των κινδύνων μιας νέας καταστροφής στο μέλλον».
Η Τράπεζα χρηματοδοτεί επίσης ένα καίριας σημασίας τμήμα του γεωργιανού αυτοκινητοδρόμου Ανατολής-Δύσης, μεταξύ των συνόρων
με το Αζερμπαϊτζάν, στα ανατολικά, και του Βατούμ, του λιμένα της
χώρας στον Εύξεινο Πόντο. «Ο αυτοκινητόδρομος αυτός θα αποτελέσει ζωτικό τμήμα ενός νέου Δρόμου του Μεταξιού», λέει η Γεωργία
Κουτσιανά. Ένα δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 50 εκατ. ευρώ που υπογράφηκε το 2016 θα χρηματοδοτήσει την ανακαίνιση γεφυρών, σηράγγων
και τοίχων αντιστήριξης σε αυτή την αρτηρία, η οποία είναι ζωτικής
σημασίας για το περιφερειακό και το διεθνές εμπόριο.

Το Κίεβο τη νύχτα

Η Τράπεζα της ΕΕ εκπληρώνει
από την πλευρά της τη δέσμευση
της Ευρώπης να στηρίξει
την Ουκρανία
Η ΕΤΕπ εγκαινίασε το ειδικό σχέδιο δράσης της
για την Ουκρανία το 2014, με σκοπό να διαθέσει
3 δισ. ευρώ έως το 2016 για να χρηματοδοτήσει
έργα υποδομής, την ανάπτυξη του ιδιωτικού
τομέα και κλιματικά έργα. Η πρωτοβουλία αυτή
εντασσόταν στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης
που υπέγραψε η ΕΕ με τη χώρα. Τον Δεκέμβριο
η ΕΤΕπ εκπλήρωσε αυτή τη δέσμευσή της. Τα
δάνεια της ΕΤΕπ αποτελούν μέρος ενός πακέτου
ύψους 11 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της Ουκρανίας.
Τα χρηματοδοτούμενα έργα επιδιώκεται να
έχουν απτά αποτελέσματα για τους απλούς
πολίτες. Ένα παράδειγμα είναι το δάνειο ύψους
120 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης σε πανεπιστήμια της
Ουκρανίας. Θα επιτρέψει τον περιορισμό του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων, την
αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και την
εξοικονόμηση κόστους. Ένα άλλο παράδειγμα
είναι ένα δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 200 εκατ. ευρώ
για επενδύσεις εκσυγχρονισμού των δημόσιων
συγκοινωνιών σε μέχρι και 20 ουκρανικούς
δήμους, μεταξύ άλλων με την προσθήκη νέων
λεωφορείων, τραμ, συρμών μετρό και τρόλεϊ, οι
οποίες θα επιτρέψουν να αυξηθεί σημαντικά η
χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφοράς, έναντι
των μέσων που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα.
Τα οφέλη από το έργο θα είναι η εξοικονόμηση
ενέργειας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών και ο θετικός αντίκτυπος στο περιβάλλον.
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ΚΛΙΜΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
για το μέλλον όλων

ευρώ

9
,
6
1

δισ.

για το περιβάλλον
που σημαίνει βιοποικιλότητα,
καθαρό αέρα, καθαρό
νερό, ασφαλείς μεταφορές,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και ενεργειακή απόδοση.

Ο Bruno Farber, διευθύνων σύμβουλος
της Ginkgo Advisor, στο εργοτάξιο του
Mont-Saint-Guibert
Η Τράπεζα χορηγεί στον τομέα της δράσης για το κλίμα δάνεια που υπερβαίνουν το
25% των χρηματοδοτήσεών της για το σύνολο των τομέων της
δημόσιας πολιτικής της
Το 2016 η ΕΤΕπ στήριξε τη δράση για το κλίμα με 19,6 δισ. ευρώ.

26,3% του συνόλου των χρηματοδοτήσεών της
Ενεργειακή απόδοση: 3,6 δισ. ευρώ
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: 3,9 δισ. ευρώ

Αυτό αντιστοιχεί στο
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Μεταφορές με χαμηλές εκπομπές CO2 και φιλικές προς το περιβάλλον: σχεδόν
8 δισ. ευρώ
Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία: 1,8 δισ. ευρώ
Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής μέσω έργων στους τομείς της δάσωσης,

της διαχείρισης αποβλήτων, της αποχέτευσης και άλλους τομείς: 1,1 δισ. ευρώ
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: 1,2 δισ. ευρώ
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ΚΛΙΜΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
για το μέλλον όλων

Πράσινη απάντηση στην άναρχη
αστική επέκταση
Ένα καινοτόμο επενδυτικό κεφάλαιο μεταμορφώνει παλιούς
βιομηχανικούς χώρους σε ευχάριστους χώρους διαβίωσης και εργασίας
εταιρείας που έχει αναλάβει την εξυγίανση. «Η λύση είναι η
αξιοποίηση χώρων που υπάρχουν μέσα στην πόλη».

Κεφάλαια για την εξυγίανση

T

ον Απρίλιο συνεργεία, χωματουργικά μηχανήματα και
εκσκαφείς θα ξεκινήσουν την κατασκευή 300 διαμερισμάτων και οικιών στον χώρο μιας πρώην χαρτοβιομηχανίας στο Mont-Saint-Guibert, νοτιοανατολικά των
Βρυξελλών. Λίγο αργότερα νέα κτίρια θα ανεγερθούν στη
θέση ενός εγκαταλελειμμένου χυτηρίου στο προάστιο
του Παρισιού Choisy-le-Roi και, στη συνέχεια, το ίδιο θα
γίνει κοντά στο κέντρο της Λυών, στον χώρο του πρώην
εργοστασίου πλυντηρίων της Brandt.
Αυτό που συνδέει όλα αυτά τα έργα είναι το γεγονός ότι
οι χώροι αυτοί θα είχαν παραμείνει άδειοι αν δεν είχαν
εξυγιανθεί και αναπλαστεί από ένα καινοτόμο επενδυτικό κεφάλαιο το οποίο χρησιμοποιεί υπερσύγχρονες περιβαλλοντικές τεχνικές για να εξαλείψει τις τοξικές ουσίες που έχουν αφήσει πίσω τους οι παλαιές βιομηχανίες.
Η εξυγίανση αυτή είναι σημαντική για το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων, στις οποίες υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια εγκαταλελειμμένοι πρώην βιομηχανικοί χώροι. Για
να αναχαιτίσουν την άναρχη αστική επέκταση, οι πόλεις
πρέπει να εξυγιάνουν τους χώρους αυτούς και να τους
μετατρέψουν σε ασφαλείς τόπους διαβίωσης. «Λόγω της
άναρχης αστικής επέκτασης, η Γαλλία χάνει κάθε δεκαετία έκταση που ισοδυναμεί με έναν νομό», λέει ο Bruno
Farber, διευθύνων σύμβουλος της Ginkgo Advisor, της

Το επενδυτικό κεφάλαιο Ginkgo Fund του Bruno Farber
άντλησε 80 εκατ. ευρώ για επτά έργα εξυγίανσης και ανάπλασης περιοχών στο Βέλγιο και τη Γαλλία, στις οποίες
αναμένεται ότι η εξυγίανση θα έχει ολοκληρωθεί και
η οικοδόμηση θα μπορεί να ξεκινήσει στο τέλος του
2018. Η ΕΤΕπ συμμετέχει στο επενδυτικό κεφάλαιο με
15,6 εκατ. ευρώ. Η επιτυχία του Ginkgo ενθάρρυνε τον
Bruno Farber να αρχίσει να συγκεντρώνει πόρους για ένα
δεύτερο επενδυτικό κεφάλαιο, το Ginkgo II, με σκοπό την
επέκταση της δραστηριότητάς του στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία.
Οι αρμόδιοι για τις επενδύσεις στην ΕΤΕπ ήταν πρόθυμοι
να συμμετάσχουν και πάλι. Αλλά χωρίς την εγγύηση από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του Επενδυτικού
Σχεδίου για την Ευρώπη, η ΕΤΕπ δεν θα ήταν σε θέση να
επενδύσει στο Ginkgo II το ποσό που επένδυσε. Η εγγύηση αυτή έχει σκοπό να επιταχύνει τις επενδύσεις σε καινοτόμα έργα. Η ΕΤΕπ τη χρησιμοποιεί για να πραγματοποιεί
επενδύσεις τις οποίες ενδεχομένως θα πραγματοποιούσε
διαφορετικά εάν δεν υπήρχε το Επενδυτικό Σχέδιο – παραδείγματος χάριν, για να αποκτά μεγαλύτερες συμμετοχές ή να επιταχύνει τις επενδύσεις.
Το Ginkgo II αναμφίβολα πληροί τα κριτήρια του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο James Ranaivoson,
σύμβουλος διοίκησης στο Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής
και Περιβάλλοντος της ΕΤΕπ, ο οποίος διηύθυνε τις συναλλαγές με την Ginkgo, αναγνώρισε ότι η πορεία του
Ginkgo I υπήρξε ομαλή. Χάρη στην εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπόρεσε να προχωρήσει γρήγορα σε
επένδυση στο Ginkgo II, με ποσό μεγαλύτερο από όσο θα
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μπορούσε να επενδύσει χωρίς την εγγύηση. Η Τράπεζα
επένδυσε 30 εκατ. ευρώ στο Ginkgo II τον Φεβρουάριο.
«Βλέπουμε ήδη την επιτυχία του Ginkgo I», λέει ο James
Ranaivoson. «Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε χωρίς χρονοτριβή να στηρίζουμε τις επενδύσεις στις οποίες στοχεύει η Ginkgo με το δεύτερο επενδυτικό κεφάλαιό
της. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη μας προσφέρει
αυτή τη δυνατότητα επιτάχυνσης».

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την
Ευρώπη ως ακρογωνιαίος λίθος
Η συμμετοχή της ΕΤΕπ συνέβαλε καθοριστικά στο να πεισθούν άλλοι επενδυτές να τοποθετήσουν τα χρήματά
τους στο πρώτο επενδυτικό κεφάλαιο της Ginkgo. Το ίδιο
ίσχυσε και για το Ginkgo II. «Ο ρόλος της ΕΤΕπ πρέπει να
υπογραμμιστεί», λέει ο Bruno Farber. «Η συμμετοχή της
ΕΤΕπ ως βασικού επενδυτή έδειξε στους άλλους οργανισμούς ότι έχει εφαρμοστεί πραγματικά και σε βάθος διαδικασία δέουσας επιμέλειας και ότι έγινε καλή διαχείριση του προηγούμενου επενδυτικού κεφαλαίου, παρά το
αντίξοο οικονομικό περιβάλλον».
Παρέχοντας στην ΕΤΕπ τη δυνατότητα να επενδύσει
περισσότερα κεφάλαια, παράλληλα με την Caisse des
Dépôts (καθεμία τους κατέχει μερίδιο 25% στο Ginkgo II),
η εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ έδωσε στον
Bruno Farber τη δυνατότητα να επιτύχει ταχύτερα τον
στόχο του να αντλήσει 140 εκατ. ευρώ, διότι η στήριξη
του σχεδίου του από τόσο σημαντικά ιδρύματα ενθάρρυνε και άλλους επενδυτές να συμμετάσχουν.

Λύση για τη ρύπανση
Στην περίπτωση του Ginkgo II, ο Bruno Farber σχεδιάζει
να συνεργαστεί με εταιρίες ανάπτυξης ακινήτων και πολεοδομικού σχεδιασμού και σε άλλες χώρες. Έως το 30%
του νέου επενδυτικού κεφαλαίου θα επενδυθεί εκτός των
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συνόρων του Βελγίου και της Γαλλίας, που ήταν οι χώρες
στις οποίες επικεντρώθηκε το πρώτο Ginkgo.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εξυγίανση
και αναζωογόνηση βιομηχανικών χώρων δεν είναι τόσο
πολλές όσο θα φανταζόταν κανείς. Συνήθως, τα μολυσμένα υλικά αφαιρούνται και απορρίπτονται αλλού ή και θάβονται κάτω από τεράστιες πλάκες σκυροδέματος. Καμία
από τις δύο αυτές τεχνικές δεν λύνει πραγματικά το πρόβλημα της ρύπανσης. Η Ginkgo χρησιμοποιεί μια πιο βιώσιμη μέθοδο, που συνίσταται στην επιτόπου επεξεργασία
των μολυσμένων υλικών, προκειμένου δυνητικά να επαναχρησιμοποιηθούν στο νέο έργο.
Το Ginkgo II θα μεταφέρει αυτή την τεχνογνωσία σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μέχρι στιγμής δεν
υπάρχει κανένα επενδυτικό κεφάλαιο που να δραστηριοποιείται σε έργα εξυγίανσης, ώστε να προσελκύσει επενδύσεις στον τομέα αυτόν. Ο Bruno Farber σχεδιάζει να
επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε πόλεις όπως το Λιντς, το Μπρίστολ και η Γλασκώβη, καθώς και σε πρώην
βιομηχανικούς χώρους στο Λουξεμβούργο και σε έργα
στη Βαρκελώνη. «Η προώθηση αυτής της τεχνολογίας είναι σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης», λέει ο Martin
Berg, υπεύθυνος επενδύσεων στην ΕΤΕπ ο οποίος εργάστηκε στη συναλλαγή με το Ginkgo. «Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη μας δίνει τη δυνατότητα να τη στηρίξουμε περισσότερο και ταχύτερα».

Η προώθηση αυτής της
τεχνολογίας είναι σημαντική
για το μέλλον της Ευρώπης
Martin Berg, υπεύθυνος επενδύσεων
στην ΕΤΕπ

ΚΛΙΜΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
για το μέλλον όλων

Λισαβόνα: ένα καλύτερο
περιβάλλον για τις οικογένειες
και τις επιχειρήσεις
Αντιμέτωπη με πλημμύρες,
μείωση του πληθυσμού της και
απαρχαιωμένες υποδομές, η
Λισαβόνα μεταμορφώνει το
αστικό της περιβάλλον

O

πληθυσμός της Λισαβόνας μειώνεται σταθερά
από τη δεκαετία του '60. Πολλοί από τους κατοίκους εγκατέλειψαν την πόλη σε αναζήτηση
φθηνότερης κατοικίας στα προάστια, αφήνοντας
πίσω τους πολυάριθμες περιοχές με απαρχαιωμένες υποδομές. Ο αριθμός των κατοίκων της πόλης
μειώθηκε από περίπου 800 000 τη δεκαετία του '60
σε 513 000 πρόσφατα. Αλλά ο δήμαρχος Fernando
Medina είχε ένα όραμα πέρα από την αποσπασματική επίλυση μεμονωμένων προβλημάτων. Ο στόχος του, εξηγεί, ήταν να αλλάξει «τον τρόπο ζωής
των κατοίκων στην πόλη». Πίστευε ότι η Λισαβόνα
μπορεί να γίνει ξανά μια πόλη στην οποία οι άνθρωποι θα θέλουν να κατοικήσουν και να εργαστούν –
και ταυτόχρονα ένας ελκυστικός τουριστικός
προορισμός.
Αλλά ο δήμαρχος Medina χρειαζόταν επίσης το κατάλληλο είδος χρηματοδότησης για τα μακροπρόθεσμα έργα υποδομής που είχε κατά νου. Αφότου
ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση, οι πορτογαλικές τράπεζες δεν ήταν σε θέση να χρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμα έργα υποδομής. Για την αντιμετώπιση αυτού του κενού της αγοράς, η ΕΤΕπ
μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό εγγύησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ καθώς και ίδια
κεφάλαιά της στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, καθιστώντας τη Λισαβόνα τον
πρώτο δήμο της ΕΕ που στηρίζεται άμεσα από το
Επενδυτικό Σχέδιο. Η Λισαβόνα έλαβε ένα 30ετές
δάνειο ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Ορισμένες γειτονιές της Λισαβόνας, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του ιστορικού κέντρου της πόλης,
πλήττονται συχνά από πλημμύρες. Το 2014 δύο μεγάλες πλημμύρες, που συνέβησαν σε διάστημα λίγων
εβδομάδων, ανέδειξαν την ανάγκη προσαρμογής της
πόλης στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Το έργο
που χρηματοδοτείται από την ΕΤΕπ θα επιτρέψει την
ανακαίνιση του αποχετευτικού συστήματος και την
κατασκευή δύο νέων αποστραγγιστικών σηράγγων.
Στο μέλλον, οι έντονες βροχοπτώσεις, που αποτελούν
πλέον συχνό φαινόμενο στη Λισαβόνα, δεν θα είναι
πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές πλημμύρες.
Το δάνειο της ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει επίσης την
ανακαίνιση υφιστάμενων κοινωνικών κατοικιών και
την κατασκευή νέων. Σε όλες τις κατοικίες θα εφαρμοστούν μέτρα ενεργειακής απόδοσης για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τέλος,
το δάνειο καλύπτει επίσης μέτρα για την τόνωση της
αστικής κινητικότητας και την εισαγωγή καινοτομιών
για μια «έξυπνη πόλη», καθώς και την κατασκευή πλατειών, πάρκων, πυροσβεστικών σταθμών, πολιτιστικών κέντρων και σχολείων.
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Τρεις στρατηγικές για τη μείωση
των κινδύνων
Πώς η ΕΤΕπ προσελκύει ιδιωτικά κεφάλαια για να συμμετάσχουν στη
χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα μαζί με δημόσιους πόρους

T

ο αιολικό πάρκο του Langmarken, στη Σουηδία, δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο. Όχι λόγω των αεροστροβίλων του – που
κατασκευάζονται από τη δανική εταιρεία Vestas και δεν θα
διαφέρουν από όλους τους άλλους όταν η κατασκευή ολοκληρωθεί. Το καινοτόμο στοιχείο σε αυτό το χερσαίο αιολικό έργο
ισχύος 23 MW είναι ο τρόπος χρηματοδότησής του.
Η ΕΤΕπ κατέχει μερίδιο ύψους 40 εκατ. ευρώ στο επενδυτικό κεφάλαιο Mirova Eurofideme 3 από το 2014. Τον Μάρτιο 2016, σε
συνέχεια επένδυσης που πραγματοποίησε το γαλλικό αυτό κεφάλαιο στο Langmarken, η ΕΤΕπ προέβη σε συνεπένδυση καλυπτόμενη με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του
Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Η ΕΤΕπ επένδυσε άμεσα
16 εκατ. ευρώ στο αιολικό πάρκο, με αποτέλεσμα το Mirova και η
Τράπεζα να κατέχουν από κοινού μερίδιο 90% στο έργο. Πρόκειται για σημαντικό βήμα, καθώς η ΕΤΕπ δεν συνηθίζει να αποκτά
συμμετοχές σε επιχειρήσεις. Αναλαμβάνοντας μέρος του κινδύνου, η ΕΤΕπ στοχεύει να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια σε έργα
που προάγουν τη δράση για το κλίμα.
Προς τον σκοπό αυτόν, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί κυρίως τρεις
τεχνικές:
• Συνεπενδύσεις, όπως στην περίπτωση του Langmarken, οι
οποίες προσφέρουν σε διαχειριστές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων τη δυνατότητα να επενδύσουν σε έργα μεγαλύτερα
από αυτά που θα μπορούσαν να στηρίξουν μόνοι τους.
• Συναλλαγές με πολυεπίπεδη διάρθρωση των κινδύνων, στις
οποίες επενδυτές του δημόσιου τομέα αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος των κινδύνων σε ένα έργο, καθιστώντας έτσι την
επένδυση πιο ελκυστική για τους ιδιώτες επενδυτές. Η ΕΤΕπ
εφάρμοσε την τεχνική αυτή σε μια επένδυση ύψους 50 εκατ.
ευρώ στο Ταμείο για την Πράσινη Ανάπτυξη (Green for Growth
Fund – GGF), το οποίο διαθέτει κεφάλαια ύψους 368 εκατ. ευρώ
και στηρίζει έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης στα Δυτικά Βαλκάνια και στην
Τουρκία. Οι εκπομπές CO2 που αποφεύγονται χάρη στα έργα που
χρηματοδοτεί αντιστοιχούν σε 1,9 εκατομμύρια επιβατικές πτήσεις από τη Φρανκφούρτη στο Λονδίνο. Το 2016 η ΕΤΕπ συμφώνησε να επενδύσει άλλα 25 εκατ. ευρώ για τη στήριξη έργων στη
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.
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Το αιολικό πάρκο
του Langmarken

• Έμμεση πιστωτική ενίσχυση (Soft enhancement): αυτός είναι ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιεί η ΕΤΕπ για τις συναλλαγές
στις οποίες η παρουσία της και μόνο σημαίνει ότι το έργο έχει
εξεταστεί σε βάθος. Αυτό μπορεί να είναι καθοριστικό για τους
επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, αλλά δεν
διαθέτουν τους πόρους και την εμπειρία σε έργα υποδομής που
διαθέτει η ΕΤΕπ. Αυτό συμβαίνει σήμερα με τον πρώτο φωτοβολταϊκό σταθμό βιομηχανικής κλίμακας (utility-scale) στη Σενεγάλη. Η επένδυση στον φωτοβολταϊκό σταθμό Senergy, η οποία
ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2016, ήταν η πρώτη που πραγματοποίησε το επενδυτικό κεφάλαιο Meridiam Infrastructure
Africa Fund, στο οποίο η ΕΤΕπ έχει επενδύσει 30 εκατ. ευρώ. Η
ΕΤΕπ πρωτοστάτησε στη βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης του επενδυτικού κεφαλαίου, πράγμα που συνετέλεσε στην προσέλκυση της συμμετοχής
ασφαλιστικών εταιρειών, συνταξιοδοτικών ταμείων, καθώς και
ενός κρατικού επενδυτικού κεφαλαίου (sovereign wealth fund).
Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη παίζει έναν ρόλο σε όλες
αυτές τις περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει επενδύσεις συνολικού ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε επενδυτικά κεφάλαια, για τη χρηματοδότηση έργων σχετικών με τη δράση
για το κλίμα, με τη στήριξη της εγγύησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

ΚΛΙΜΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
για το μέλλον όλων

Ηλιακό πάρκο του Catalyst στην
έρημο της Ιορδανίας

Έξυπνοι κανονισμοί της ιορδανικής κυβέρνησης βοηθούν ένα καινοτόμο
επενδυτικό κεφάλαιο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Όταν η λειτουργία του Αραβικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (AGP) διακόπηκε για πρώτη φορά από εκρήξεις στην
Αίγυπτο κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, η Ιορδανία χρειάστηκε ξαφνικά να εισαγάγει βαρύ μαζούτ και
ντίζελ, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Εν τω μεταξύ, η χώρα δέχθηκε μαζική
εισροή προσφύγων από τη Συρία, γεγονός που δημιούργησε μεγάλη πίεση στους οικονομικούς και κοινωνικούς
πόρους της. Η λύση που επινόησε η Ιορδανία ήταν μια ρυθμιστική καινοτομία με την ονομασία ενεργειακή
«διαμετακόμιση» («wheeling»). Λειτουργεί ως εξής: Εάν κάποιος τοποθετήσει ηλιακά πάνελ στο σπίτι του, μπορεί
να διοχετεύσει την ενέργεια που παράγει στο ηλεκτρικό δίκτυο συμψηφίζοντάς την με την κατανάλωσή του.
Όμως ακόμη και αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει ηλιακά πάνελ στη στέγη του σπιτιού του, ο
νέος κανονισμός του επιτρέπει να τα τοποθετήσει αλλού, να διοχετεύσει την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο
και να τη συμψηφίσει και πάλι με την κατανάλωσή του. Το 2016 αυτό ώθησε το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (GEEREF), του οποίου η διαχείριση ασκείται από την ΕΤΕπ, να
επενδύσει στο Catalyst MENA Clean Energy Fund. «Η Ιορδανία είναι μια σύγχρονη, ανοικτή οικονομία», λέει η
Mónica Arévalo, ανώτερη υπεύθυνη επενδύσεων του GEEREF. «Προσελκύει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον
επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα». Το Catalyst θα εγκαταστήσει πέντε σταθμούς ηλιακής ενέργειας στην
Ιορδανία για την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία Orange, σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας Neoen. Και οι δύο αυτές εταιρείες βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο στον
οποίο θα χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα τα 30 MW της παραγόμενης ενέργειας. Το Catalyst έχει ήδη
κερδίσει άλλο ένα συμβόλαιο, με έναν μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο. «Χάρη στη νέα νομοθεσία, μπορεί κανείς
να χρησιμοποιήσει γη που είναι φθηνότερη και προσφέρει καλύτερες συνθήκες, όπως π.χ. ηλιοφάνεια», λέει ο
διευθύνων σύμβουλος του Catalyst, Ennis Rimawi.

Οι μεταφορές στην πρωτοπορία της
αειφόρου ανάπτυξης
Όταν οι πληθυσμοί των πόλεων αυξάνονται με ταχύτητα,
στις υποδομές μεταφορών μπορεί να παρατηρούνται
φαινόμενα συνωστισμού και έλλειψης ασφάλειας και η
ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνεται. Το μετρό του Lucknow
θα συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
αυξάνοντας το ποσοστό του πληθυσμού της πόλης που
χρησιμοποιεί τις δημόσιες συγκοινωνίες από 10% σε 27%.
Το δάνειο ύψους 450 εκατ. ευρώ που χορήγησε η ΕΤΕπ για
την κατασκευή των πρώτων 23 χλμ. της γραμμής του μετρό
είναι το μεγαλύτερο που έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα η
Τράπεζα στην Ινδία. Η γραμμή αυτή θα έχει 22 σταθμούς και
θα εξυπηρετεί 100 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ εμβέλεια









δισ.
ευρώ

8

,4

Δάνεια
ύψους

εκτός ΕΕ

Χώρες της διεύρυνσης και χώρες της ΕΖΕΣ 3,35 δισ. ευρώ

Ανατολικές γειτονικές χώρες 1,65 δισ. ευρώ
Μεσόγειος 1,63 δισ. ευρώ

Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός 0,77 δισ. ευρώ
Ασία και Λατινική Αμερική 0,98 δισ. ευρώ

Θέσεις απασχόλησης για την
οικοδόμηση μιας ηπείρου
Επενδύσεις στην Αφρική σημαίνει να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι να
φύγουν από τον τόπο τους και την οικογένειά τους για να βρουν δουλειά

E
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πί 14 χρόνια ο Michel Lo εργαζόταν μακριά από το
σπίτι του σε ένα μικροσκοπικό χωριό στον ποταμό
Σενεγάλη, κοντά στο Saint-Louis, στα βόρεια σύνορα της χώρας. Δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να
επιστρέψει στον τόπο του για να δει την οικογένειά του,
παρά μόνο μία φορά τον χρόνο.

Ο 38χρονος Michel Lo προσλήφθηκε ως αρχιεργάτης
στο νέο έργο, όπου εργάζεται στην εκσκαφή αρδευτικών αυλακιών για τους ορυζώνες. «Τώρα μπορώ να
επιστρέφω στο σπίτι μου κάθε μέρα και να είμαι με την
οικογένειά μου», λέει. «Χάρη σε αυτή την εταιρεία, μπορώ να ζω με την οικογένειά μου».

Αυτό άλλαξε το 2016, όταν η εταιρεία Compagnie
Agricole de Saint-Louis άρχισε να αρδεύει αρόσιμες
εκτάσεις κοντά στο χωριό του. Στόχος της εταιρείας είναι
να παράγει 65 000 τόνους ρύζι ετησίως, για να καλύψει
σημαντικές ανάγκες επισιτιστικής ασφάλειας στη Σενεγάλη. Η εταιρεία θα προσφέρει επίσης απασχόληση σε
εκατοντάδες κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι διαφορετικά θα αναγκάζονταν να μετακομίσουν στο Ντακάρ,
την πρωτεύουσα που βρίσκεται 320 χλμ. μακριά, ή και
να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη.

Περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι από όλη την Αφρική έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους σε αναζήτηση εργασίας, ταξιδεύοντας μέχρι την Ευρώπη, τις χώρες του
Κόλπου ή την αμερικανική ήπειρο. Η ΕΤΕπ επενδύει σε
έργα που αποσκοπούν να βοηθήσουν όσους φθάνουν
ως μετανάστες στην Ευρώπη. Αλλά η τράπεζα της ΕΕ
χρηματοδοτεί επίσης επιχειρήσεις στην Αφρική, οι οποίες δημιουργούν θέσεις απασχόλησης που επιτρέπουν
στους εργαζομένους να παραμείνουν στον τόπο τους
και κοντά στην οικογένειά τους. Έργα όπως ο ορυζώνας
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Όση βοήθεια και αν έρχεται από έξω,
αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι
να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των
εργαζομένων στις χώρες μας
Patrice Backer, AFIG, Σενεγάλη

Εργάτες στον ορυζώνα κοντά
στο Saint-Louis, Σενεγάλη
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του Saint-Louis, για το οποίο η ΕΤΕπ χορήγησε δάνειο
ύψους 15,7 εκατ. ευρώ, οικοδομούν το μέλλον της Αφρικής δημιουργώντας βιώσιμες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη σημαίνει επενδύσεις,
όχι μόνο βοήθεια
«Η ανάπτυξη στην Αφρική συνδέεται συνήθως με την
έννοια της βοήθειας – την ιδέα ότι οι αφρικανικές χώρες, για να βελτιώσουν την κατάστασή τους, έχουν ανάγκη από αυτή την εισροή ξένων κεφαλαίων μέσω των
κυβερνήσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων»,
λέει ο Patrice Backer, διαχειριστής κεφαλαίων που γεννήθηκε στο Κονγκό και εργάζεται στη Σενεγάλη. «Θεωρούμε ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια αποτελούν
άλλον ένα πυλώνα της ανάπτυξης, ο οποίος είναι απολύτως καθοριστικός. Όση βοήθεια και αν έρχεται από έξω,
αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων στις χώρες μας».
Ο Patrice Backer είναι γενικός διευθυντής στην εταιρεία
διαχείρισης κεφαλαίων Advanced Finance & Investment
Group (AFIG), στην οποία η ΕΤΕπ χορήγησε 15,6 εκατ.
ευρώ το 2008. Καθώς οι επενδύσεις της εταιρείας είχαν καλές επιδόσεις, η ΕΤΕπ υπέγραψε με την AFIG νέα χρηματοδοτική σύμβαση ύψους 18 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2016. Μία
από τις αφρικανικές επιχειρήσεις στην οποία έχει επενδύσει η AFIG είναι η Senbus Industries, η οποία ιδρύθηκε το
2001 με σκοπό να δημιουργήσει μια εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία στη Σενεγάλη. Η Senbus έλαβε δάνειο ύψους
3,4 εκατ. ευρώ από την AFIG.
Ο Pape Mbodji είναι 35 ετών. Φορώντας μπλε προστατευτικό κράνος και εργατική φόρμα προΐσταται μιας
ομάδας 20 ατόμων στη γραμμή συναρμολόγησης της
Senbus. Ο Pape Mbodji βγάζει το ψωμί του στην πόλη
όπου γεννήθηκε. Νιώθει επίσης ένα αίσθημα ικανοποίησης για τη συμβολή του στο οικονομικό μέλλον της
Σενεγάλης.
«Αγαπώ τη δουλειά μου», λέει. «Έχω τη δυνατότητα να
εργάζομαι στη Σενεγάλη με την κορυφαία επιχείρηση
συναρμολόγησης λεωφορείων. Αυτό μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση. Επιπλέον, συμβάλλω σημαντικά στην
ανάπτυξη της πατρίδας μου».

Εναλλακτική λύση στη
μετανάστευση
Στην επαρχία της Κοιλάδας του Ρήγματος, στην Κένυα,
οι εργάτες στις φυτείες της Migotiyo καλλιεργούν και
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Ο Pape Mbodji, επιστάτης στο
εργοστάσιο της Senbus στη
Σενεγάλη
επεξεργάζονται το σιζάλ, ένα φυτό που δίνει ίνες για
χαλιά και για στέγες. Στα χωράφια, άνδρες και γυναίκες
δουλεύουν κάτω από τον καυτό ήλιο ξεβοτανίζοντας
τα σιζάλ, που είναι φυτεμένα σε μακριές σειρές, για να
αφαιρέσουν τα ζιζάνια ανάμεσα στα αγκαθωτά αυτά
φυτά που τους φθάνουν έως το γόνατο. Είναι σκληρή
δουλειά, αλλά καλή δουλειά, διότι τους επιτρέπει να
αποφύγουν τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους της
ζωής του μετανάστη.
Αυτή η γεωργική εκμετάλλευση στηρίχθηκε από την
ΕΤΕπ με δάνειο ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, το οποίο της χορηγήθηκε μέσω της τράπεζας NIC Bank, τοπικού εταίρου της ΕΤΕπ. Παράγει 100 τόνους ίνες τον μήνα, οι
οποίες εξάγονται στις αραβικές χώρες και στη Νιγηρία.
«Κάθε τόνος αποφέρει κέρδος 2 000 δολαρίων ΗΠΑ»,
λέει ο Peter Gashoka, ο 34χρονος διευθυντής της φυτείας. «Είναι κερδοφόρα επένδυση».
Παρά τις δύσκολες συνθήκες, ο Samuel Gruto, ένας νεαρός από γειτονικό χωριό, είναι ευτυχής που έχει αυτή τη
δουλειά. «Εάν δεν υπήρχε αυτή επιχείρηση, θα πήγαινα
κάπου αλλού, π.χ. στο Ναϊρόμπι ή στο εξωτερικό. Θα πήγαινα στην Ευρώπη».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
εμβέλεια

Η γιατρός Sharon Ogimda
ελέγχει την πορεία της
εγκυμοσύνης της Rose
Kagali

Μια υπόσχεση
που τηρήθηκε
Ο Kibuga Karithi, πιστός στην υπόσχεση που έδωσε στην
ετοιμοθάνατη γυναίκα του, κάνει πραγματικότητα
την προσιτή περίθαλψη σε μια περιοχή στην Κένυα

H

σύζυγος του Kibuga Karithi πέθανε από καρκίνο πριν
από τρία χρόνια, διότι η ασθένειά της διαγνώστηκε
πολύ αργά. Ο Kibuga της υποσχέθηκε ότι θα εργαστεί
για τη βελτίωση των ιατρικών υποδομών στην Κένυα, έτσι
ώστε άλλοι ασθενείς όπως εκείνη να μη χρειάζεται να εξοικονομούν χρήματα για να ταξιδέψουν έως την Ινδία για τη
θεραπεία τους. Μελέτησε λοιπόν πώς τα ινδικά νοσοκομεία
κατάφερναν να προσφέρουν ποιοτική υγειονομική περίθαλψη σε ασθενείς σχετικά χαμηλού εισοδήματος, με το ένα
τέταρτο της τιμής της ίδιας θεραπείας στην Κένυα. Μέσα
από την έρευνά του ανακάλυψε ένα μοντέλο το οποίο τώρα
προσπαθεί να αναπαραγάγει στην Κένυα, ως γενικός διευθυντής ενός νοσοκομείου που πρόσφατα ανακαινίστηκε και
επεκτάθηκε, στην πόλη Kaimosi, στη Δυτική Κένυα. Το νοσοκομείο συμπληρώνει το κενό ανάμεσα στα υποχρηματοδοτούμενα κρατικά νοσοκομεία και τις πανάκριβες κλινικές
του Ναϊρόμπι, που είναι προσιτές μόνο στους πιο πλούσιους
Κενυάτες.
Το αρχικό νοσοκομείο είχε τεθεί σε λειτουργία πριν από 110
χρόνια και εξυπηρετούσε τη δυτική Κένυα και κάποιες περιοχές της Ουγκάντας και της Τανζανίας. Το 1967 έγινε κρατικό.
«Όταν, πριν από δύο χρόνια, το ανέλαβε το Εθνικό Συμβούλιο
Εκκλησιών, το νοσοκομείο ήταν σε άθλια κατάσταση», λέει ο
Kibuga Karithi.

Για τα σοβαρά περιστατικά τραυματισμού ή ασθένειας, οι άνθρωποι της περιοχής έπρεπε να πάνε στο Ναϊρόμπι, το οποίο
απέχει 340 χιλιόμετρα. «Χάρη στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, το νοσοκομείο θα μπορεί να αντιμετωπίσει σχεδόν
όλα τα περιστατικά, χωρίς να χρειάζεται να στείλει τους ασθενείς
σε απομακρυσμένες μονάδες», λέει η δρ Sharon Ogimda, που
ανήκει στο ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου. «Είναι μια καλή
πρωτοβουλία, που θα βοηθήσει πολύ κόσμο στην περιοχή».
Ακόμη και την πρώτη μέρα λειτουργίας του, τον Οκτώβριο, το
ανακαινισμένο νοσοκομείο υποδέχθηκε νέους ασθενείς. Η Rose
Kagali ήλθε από ένα μικρό χωριό διότι ένιωσε πρόωρες ωδίνες. Η
δρ Ogimda διαπίστωσε ότι η Rose δεν ήταν έτοιμη για τοκετό
και τη βοήθησε να αναπαυθεί στα εξωτερικά ιατρεία. «Είναι το
καλύτερο νοσοκομείο που υπάρχει κοντά μας», λέει η Rose. «Ο
κόσμος είναι πολύ ευτυχής που υπάρχει».
Τα επιτόκια των εμπορικών τραπεζών στην Κένυα είναι ασταθή
και για τον λόγο αυτόν ο Kibuga Karithi επιδίωξε να λάβει χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ μέσω μιας περιφερειακής αναπτυξιακής
τράπεζας που εδρεύει στο Ναϊρόμπι. Το δάνειο της ΕΤΕπ ήταν
επίσης πιο μακροπρόθεσμο από αυτά που προσέφεραν οι τοπικές τράπεζες. «Η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ήταν ιδιαίτερα
ευέλικτη», λέει ο Kibuga Karithi. «Και το κυριότερο, από τη στιγμή που κατάλαβαν τι προσπαθούμε να κάνουμε, μας στήριξαν».
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ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οι μηχανισμοί
μικροχρηματοδότησης και η
τεχνική βοήθεια της ΕΤΕπ έφεραν

300


ευρώ

εκατ.

σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους.

Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ, η ΕΤΕπ έχει
δημιουργήσει ειδικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς στην Αφρική, την Καραϊβική
και τον Ειρηνικό, καθώς και στις χώρες της νότιας γειτονίας της ΕΕ. Το 2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ τρεις νέοι μηχανισμοί:


Χρηματοδοτικός Μηχανισμός για Μικροκαλλιεργητές στις χώρες ΑΚΕ:



Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων για τη Δυτική Αφρική:
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60 εκατ. ευρώ

50 εκατ. ευρώ
Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων για τις Νότιες Γειτονικές Χώρες: 75 εκατ. ευρώ
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ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Phyllis Muthoni στο
κατάστημά της στο Ναϊρόμπι

«Αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένη,
πάρα πολύ ευτυχισμένη»
Οι μικροχρηματοδοτήσεις ενδυναμώνουν τις αφρικανικές μικρές
επιχειρήσεις και αλλάζουν ζωές

Έ

νας μικρός δρόμος στο κέντρο του Ναϊρόμπι
βρίθει από κόσμο που ψωνίζει, από φορτηγά
που ξεφορτώνουν εμπορεύματα και από πάγκους με φαγώσιμα. Μέσα στη σκεπαστή αγορά, τα καταστήματα είναι γεμάτα με κάθε λογής εμπορεύματα
– σπρέι, πολύχρωμα σωληνάρια, δοχεία, κουτιά, ρούχα.
Στο μικρομάγαζό της με καλλυντικά προϊόντα, η Phyllis
Muthoni κατεβάζει από τα ψηλά ράφια ζελέ για τα μαλλιά και κρέμες για το δέρμα και δίνει συμβουλές αισθητικής σε μια πελάτισσα. Ο χώρος είναι τόσο γεμάτος,
που μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι υπάρχει γενικότερα
αφθονία αγαθών.
Κι όμως δεν υπάρχει. Στην Κένυα η εξεύρεση χρηματοδότησης δεν είναι εύκολη. Η Phyllis ήταν τυχερή. Απευθύνθηκε στην Faulu Microfinance Bank, η
οποία της έδωσε ένα δάνειο μόλις λίγο παραπάνω από
10 000 ευρώ, για να ανοίξει το μαγαζί της, Jophy
Cosmetics. «Αφότου λάβαμε αυτό το δάνειο, η κατάστασή μας σαφώς βελτιώθηκε», λέει η Phyllis. «Τα κέρδη
μας πραγματικά αυξήθηκαν. Το εισόδημά μας αυξήθηκε.
Έχουμε καλά κέρδη».
Η Faulu Microfinance Bank είναι ένα από τα τοπικά ιδρύματα μικροχρηματοδότησης που στηρίζει η ΕΤΕπ. Οι
επενδύσεις της τράπεζας της ΕΕ στον τομέα της μικροχρηματοδότησης στην Αφρική έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις ζωές ανθρώπων όπως η Phyllis. Στην Ανατολική
Αφρική και μόνο, η ΕΤΕπ συνεργάζεται με 11 ιδρύματα μικροχρηματοδότησης, στην Κένυα, την Τανζανία,
την Ουγκάντα και τη Ρουάντα, τα οποία έχουν χορηγήσει δάνεια συνολικού ύψους 125 εκατ. ευρώ σε 278 270
τελικούς δικαιούχους, εκ των οποίων το 42% είναι γυναίκες και το 29% νέοι. Τα δάνεια αυτά, μέσου ύψους

5 276 ευρώ, στήριξαν ή δημιούργησαν πάνω από
874 000 θέσεις απασχόλησης.
«Αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ ευτυχισμένη, που βλέπω ότι οι δουλειές πάνε καλά», λέει η 30χρονη Phyllis, η οποία απασχολεί δύο υπαλλήλους. «Χωρίς
το δάνειο, θα είχα δυσκολίες. Εάν δεν είχα πάρει το δάνειο από την Faulu, δεν θα βρισκόμουν εκεί που βρίσκομαι σήμερα».
Μέσω των μηχανισμών μικροχρηματοδότησης της ΕΤΕπ
στην Αφρική έχουν χορηγηθεί συνολικά 270 εκατ. ευρώ,
σε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους όπως η Phyllis.
Και οι μηχανισμοί αυτοί γνωρίζουν τόση επιτυχία, που
η ΕΤΕπ δημιούργησε έναν ακόμη μηχανισμό, ύψους
60 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση δανείων σε μικροκαλλιεργητές. Στο πλαίσιο των μηχανισμών αυτών η ΕΤΕπ παρέχει επίσης τεχνική βοήθεια προς τους ενδιάμεσους
χρηματοδοτικούς φορείς, ώστε να βελτιώνουν τις μεθόδους τους για τη χορήγηση πιστώσεων και να διευρύνουν
το πεδίο δράσης τους, και σε ορισμένες περιπτώσεις συνεργάζεται απευθείας με τους τελικούς δικαιούχους.
«Αυτή είναι πραγματική βοήθεια για την Αφρική, ιδίως
για τους νέους που χρειάζονται δάνεια», λέει η Phyllis.
«Πριν ήταν πολύ δύσκολο».
Δεν υπάρχει πολύς διαθέσιμος χώρος ανάμεσα στους
στριμωγμένους πάγκους της αγοράς που περιβάλλουν
το Jophy Cosmetics. Αλλά η Phyllis θέλει με κάθε τρόπο
να επεκταθεί. «Ελπίζω ότι οι άνθρωποι της Faulu θα με
βοηθήσουν να προχωρήσω παραπέρα», λέει, «γιατί είμαι
σίγουρη ότι θα τα καταφέρω. Με τη βοήθειά τους, θα τα
καταφέρω».
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Από πού προέρχονται τα
κεφάλαια
Η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειολήπτης και δανειοδότης στον
κόσμο. Το 2016 άντλησε από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές 66,4 δισ. ευρώ
(έναντι 62,4 δισ. ευρώ το 2015), συμπεριλαμβανομένου προκαταβολικού
δανεισμού από το πρόγραμμα δανεισμού του 2017. Από το ποσό αυτό, 3,8
δισ. ευρώ αντλήθηκαν μέσω πράσινων ομολόγων της ΕΤΕπ, τα οποία
καλούνται Ομόλογα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης. Οι ομολογιακές
εκδόσεις της ΕΤΕπ προσελκύουν επενδυτές οι οποίοι κατά κανόνα δεν θα
επένδυαν στην Ευρώπη, αλλά οι οποίοι, επενδύοντας σε ομόλογα της ΕΤΕπ,
συμβάλλουν έμμεσα στη στήριξη ευρωπαϊκών έργων.

H

ΕΤΕπ είναι χρηματοπιστωτικός οργανισμός με
παγκόσμια εμβέλεια. Το 2016 εξέδωσε ομολογιακά δάνεια σε 16 νομίσματα. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που άντλησε ήταν σε ευρώ, δολάρια
ΗΠΑ και λίρες στερλίνες. Η διαφοροποίηση των πη-

γών δανεισμού και των διαρκειών των εκδόσεων παρέχουν ευελιξία στη στρατηγική άντλησης πόρων της
Τράπεζας, ενώ ο δανεισμός σε περισσότερα του ενός
νομίσματα της παρέχει τη δυνατότητα να εκταμιεύει
δάνεια σε τοπικό νόμισμα σε ορισμένες περιοχές.

Κύρια στοιχεία όσον αφορά την άντληση πόρων το 2016
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Τ έσσερις νέες εκδόσεις αναφοράς σε ευρώ, 3ετούς, 7ετούς, 10ετούς και 16ετούς
διάρκειας, συνολικού ύψους 17 δισ. ευρώ, και ένα νέο 21ετές Ομόλογο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης – το πράσινο ομόλογο με τη μεγαλύτερη διάρκεια που έχει
εκδοθεί ποτέ



KPMG εξέδωσε έκθεση Εύλογης Διασφάλισης από Ανεξάρτητο Ελεγκτή
Η
(Independent Reasonable Assurance report) σχετικά με τα πράσινα ομόλογα της ΕΤΕπ,
επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της Τράπεζας όσον αφορά την καθιέρωση βέλτιστων τραπεζικών πρακτικών



Τράπεζα πραγματοποίησε εκδόσεις ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ (USD) απευθυνόμεΗ
νες σε Ιταλούς μικρούς ιδιώτες επενδυτές, στις οποίες εκτιμάται ότι συμμετείχαν πάνω
από 30 000 άτομα, καθώς και μια νέα έκδοση Ομολόγων Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης ύψους 1,5 δισ. USD



ΕΤΕπ εξέδωσε για πρώτη φορά ομολογιακά δάνεια αναφοράς σε ζλότυ Πολωνίας
Η
(PLN) εισηγμένα σε δύο χρηματιστήρια και απευθυνόμενα στην εγχώρια βάση
επενδυτών, και ήταν ο μεγαλύτερος μη κρατικός εκδότης ομολόγων σε PLN
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NOK SEK
1%

1%
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4%

1%
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12%
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εκδόσεων ομολόγων 44%
της ΕΤΕπ κατά
νόμισμα

USD 37%
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Αμερικανική ήπειρος

11%
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Ασία

68%

19%
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τικά θέματα. Συνεδριάζει δέκα φορές τον χρόνο και διασφαλίζει ότι η διαχείριση της Τράπεζας είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ και του καταστατικού της ΕΤΕπ
και με τις γενικές οδηγίες του Συμβουλίου των Διοικητών. Το
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 29 τακτικά μέλη. Κάθε
κράτος μέλος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζουν από ένα μέλος. Έχει επίσης 19 αναπληρωματικά μέλη. Επιπλέον, για να
διευρύνει το πεδίο της επαγγελματικής εμπειρογνωσίας του,
το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι έξι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του
ως σύμβουλοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εκτός αντιθέτων διατάξεων του καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον το 50% του αναληφθέντος από τα κράτη μέλη
κεφαλαίου και το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο Πρόεδρος της Τράπεζας προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς
να λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

Διακυβέρνηση

Η

ΕΤΕπ είναι οργανισμός της ΕΕ, ο οποίος λογοδοτεί
στα κράτη μέλη, και τράπεζα, η οποία ακολουθεί
τις εφαρμοστέες βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές
όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, τη διοίκηση και τους
ελέγχους.
Το Συμβούλιο των Διοικητών απαρτίζεται από υπουργούς
που ορίζονται από καθένα από τα 28 κράτη μέλη (συνήθως
τους Υπουργούς Οικονομικών). Το Συμβούλιο των Διοικητών
ορίζει τις γενικές κατευθύνσεις σχετικά με την πιστωτική πολιτική της Τράπεζας και εγκρίνει κάθε χρόνο τους ετήσιους λογαριασμούς της. Αποφασίζει για τις αυξήσεις του κεφαλαίου
της Τράπεζας και για τη συμμετοχή της σε χρηματοδοτήσεις
εκτός ΕΕ. Διορίζει επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
της Διευθύνουσας Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα χορηγούμενα
δάνεια, τα προγράμματα δανεισμού και άλλα χρηματοπιστω-

Η Διευθύνουσα Επιτροπή είναι το μόνιμο όργανο λήψης αποφάσεων της Τράπεζας. Διασφαλίζει τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων της Τράπεζας, προετοιμάζει τις αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζει την εκτέλεση των
αποφάσεων αυτών. Η Διευθύνουσα Επιτροπή συνεδριάζει μία
φορά την εβδομάδα. Διεξάγει τις εργασίες της υπό την εποπτεία του Προέδρου και υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα οκτώ μέλη της είναι οι Αντιπρόεδροι της
ΕΤΕπ. Τα μέλη της διορίζονται για ανανεώσιμη θητεία μέχρι έξι
ετών και ευθύνονται μόνον έναντι της Τράπεζας. Οι τέσσερις
μεγαλύτεροι μέτοχοι – Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο
Βασίλειο – διαθέτουν μόνιμη έδρα στη Διευθύνουσα Επιτροπή.
Η Τράπεζα διαθέτει επίσης μια ανεξάρτητη Ελεγκτική
Επιτροπή, η οποία λογοδοτεί απευθείας στο Συμβούλιο των
Διοικητών. Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των λογαριασμών
της Τράπεζας και για να ελέγχει ότι οι δραστηριότητες της
Τράπεζας είναι σύμφωνες προς τις βέλτιστες τραπεζικές
πρακτικές. Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο των Διοικητών μαζί με την ετήσια έκθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από έξι μέλη, τα οποία διορίζονται για μη ανανεώσιμη
θητεία έξι συναπτών οικονομικών ετών.

Για τις φωτογραφίες που περιέχονται σε αυτήν την έκθεση, η ΕΤΕπ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τους ακόλουθους επενδυτές και
προμηθευτές: © EIB Photolibrary, © Shutterstock, © Angelita Rebollo, © David Blumenfeld, © Heliatek, © Creta Farms, © AW-Energy,
© Panama Canal Authority, © Agence Belga/Reuters, © Daniel Larsson, © Lucknow Metro Rail Corporation 2016.
Η άδεια αναπαραγωγής ή χρήσης των φωτογραφιών αυτών πρέπει να ζητείται απευθείας από τον κάτοχο των
πνευματικών δικαιωμάτων.
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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Νέες ιδέες για το
Επενδυτικό Σχέδιο
για την Ευρώπη
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

+ Εκτίμηση
του αντίκτυπου των
δραστηριοτήτων μας
+ Αντιμετώπιση της
παγκόσμιας
μετανάστευσης

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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