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Χρηματοδοτώντας από επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια 
στην Εσθονία έως έργα παροχής πόσιμου νερού στο Λε-
σότο ή την αναβάθμιση ενός νοσοκομείου στην Κροατία, 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) βελτιώνει τη 
ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο. 

Ως η κλιματική τράπεζα της Ευρώπης, η ΕΤΕπ συμβάλλει 
στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων 
και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Δεσμευόμαστε να 
κινητοποιήσουμε επενδύσεις ύψους 1 τρισ. ευρώ για το 
κλίμα εντός της επόμενης δεκαετίας.

Από το 1958 έχουμε χορηγήσει δάνεια και εξειδικευμένες 
συμβουλές για χιλιάδες έργα σε πάνω από 160 χώρες. 
Επενδύουμε στο μέλλον της Ευρώπης σε στενή συνερ-
γασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλούς άλλους 
οργανισμούς. 

Ως ο μεγαλύτερος και με τον ισχυρότερο οικολογικό προ-
σανατολισμό πολυμερής χρηματοδοτικός οργανισμός, 
βοηθούμε τις οικονομίες να αναπτύσσονται, να δημιουρ-
γούν θέσεις απασχόλησης και να προάγουν την ισότητα. 
Αξιολογούμε το έργο μας με γνώμονα τα οφέλη που προ-
σφέρει στην κοινωνία, διότι κάθε επένδυση σημαίνει την 
καλυτέρευση της ζωής κάποιων ανθρώπων.  



Στη Ριέκα, στην Κροατία, το νέο γυναικολογικό 
και παιδιατρικό νοσοκομείο κάνει ευκολότερη τη 
ζωή 600 000 ανθρώπων. Το έργο χρηματοδοτείται 
με δάνειο από την ΕΤΕπ, ενώ λαμβάνει επίσης 
συμβουλευτική υποστήριξη από την ΕΤΕπ και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Αντίκτυπος της 
δραστηριότητας της 
ΕΤΕπ το 2019
280 δισ. € επενδύσεις στηρίχθηκαν από τις 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ

72,2 δισ. € χρηματοδοτήσεις του Ομίλου ΕΤΕπ

1 095 έργα υπογράφηκαν

50,3 δισ. € αντλήθηκαν από τις αγορές ομολόγων 

Πάνω από 25 δισ. € χρηματοδοτήσεις για μικρότερες 
επιχειρήσεις

Πάνω από 19 δισ. € για τη δράση για το κλίμα

Πάνω από 16 δισ. € για την προστασία του περιβάλλοντος 

Πάνω από 14 δισ. € για την προώθηση της καινοτομίας

4,4 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης στηρίχθηκαν σε 
μικρές επιχειρήσεις

10 εκατομμύρια άτομα απέκτησαν πρόσβαση σε 
ασφαλέστερο πόσιμο νερό 

12 εκατομμύρια  άτομα απολαμβάνουν καλύτερες 
υπηρεσίες υγείας 

7,4 εκατομμύρια νοικοκυριά ηλεκτροδοτήθηκαν 

117 εκατομμύρια άτομα επωφελούνται από καλύτερες 
κινητές συνδέσεις 

631 εκατομμύρια πρόσθετες μετακινήσεις με δημόσια 
μέσα μεταφοράς

1,7 εκατομμύρια άτομα διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο 
πλημμύρας

5,1 εκατομμύρια τ.μ. ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων



Τα έργα που χρηματοδότησε η ΕΤΕπ το 
2019 θα παράγουν 13 177 MW ενέργειας, 
τα οποία επαρκούν για την τροφοδότηση 
7,4 εκατ. νοικοκυριών.



Κλίμα
Το κλίμα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της γενιάς μας. 
Από αυτό εξαρτάται η ευημερία και το προσδόκιμο ζωής 
των παιδιών μας. Οι στόχοι που έχουμε θέσει για το κλίμα 
και την ενέργεια δημιουργούν νέα πρότυπα στην Ευρώπη 
αλλά και πέραν των συνόρων της. Στο προσεχές μέλλον 
θα παύσουμε να χρηματοδοτούμε τα ορυκτά καύσιμα και 
θα διαθέτουμε το 50% των χρηματοδοτήσεών μας στη 
δράση για το κλίμα και στη βιωσιμότητα.

Συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής σε ευάλωτες κοινότητες, προστατεύ-
οντας τη βιοποικιλότητα και προάγοντας βιώσιμες γε-
ωργικές πρακτικές. Συμβάλλουμε επίσης στη διατήρηση 
των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Ενσωματώνουμε 
τη μέριμνα για το κλίμα σε όλες τις δραστηριότητές μας. 
Κάθε έργο που στηρίζουμε στους τομείς της καινοτο- 
μίας, των μικρών επιχειρήσεων ή των υποδομών πρέπει 
να ανταποκρίνεται στους κλιματικούς στόχους μας. 



Με τη στήριξη της ΕΤΕπ, η εσθονική 
επιχείρηση Elcogen φέρνει στην αγορά μια 
αποτελεσματική τεχνολογία παραγωγής 
καθαρής ενέργειας με κυψέλες καυσίμου.



Καινοτομία
Η καινοτομία στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της Ευ-
ρώπης και δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής αξίας. Ο 
Όμιλος ΕΤΕπ βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να πα-
ράγουν τεχνολογίες αιχμής. Μετατρέπουμε καινοτόμες 
ιδέες σε επιχειρηματικές επιτυχίες.

Η Τράπεζα στηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη μεγάλης 
κλίμακας, αλλά και μικρές, εξειδικευμένες επιχειρήσεις. Οι 
χρηματοδοτήσεις μας σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, 
η αεροπορία, η ιατρική και η ψηφιοποίηση αποτελούν 
σφραγίδα έγκρισης που προσελκύει πρόσθετες χρηματο-
δοτήσεις από τον ιδιωτικό τομέα.

Στηρίζουμε πολλά στάδια της καινοτομίας. Με τα δά-
νειά της η Τράπεζα βοηθά πανεπιστήμια να επεκτείνουν 
υπάρχουσες ή να δημιουργήσουν νέες ερευνητικές εγκα-
ταστάσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις να αυξήσουν το προ-
σωπικό τους και να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους. 
Βοηθούμε στην ανάπτυξη ιδεών που κάνουν τον κόσμο 
καλύτερο.



Στην Ιταλία ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα 
της ΕΤΕπ και της Unicredit στηρίζει πολλές 
εκατοντάδες καινοτόμες επιχειρήσεις που 
διευθύνονται από γυναίκες. 



Χωρίς αποκλεισμούς
Η Τράπεζα προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών προ-
ϊόντων με ευνοϊκούς όρους. Χορηγούμε δάνεια τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ενδυναμώνουμε 
τις μικρές επιχειρήσεις και τους νέους. Στηρίζουμε τις 
γυναίκες επιχειρηματίες παρέχοντάς τους πρόσβαση σε 
δάνεια και σε ηγετικές θέσεις. Βοηθούμε τα τμήματα του 
πληθυσμού που έχουν χαμηλά εισοδήματα, τους αυτοα-
πασχολούμενους και τις μικροεπιχειρήσεις να έχουν πρό-
σβαση σε χρηματοδότηση και επιχειρηματικές συμβου-
λές. Φροντίζουμε ώστε κανείς να μη μένει στο περιθώριο.

Τα δάνεια της ΕΤΕπ καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο το 50% 
του κόστους ενός έργου. Με τον τρόπο αυτόν η ΕΤΕπ λει-
τουργεί ως καταλύτης για την προσέλκυση μεγαλύτερης 
συμμετοχής από τον ιδιωτικό τομέα, αυξάνοντας έτσι το 
ύψος της χρηματοδότησης για τα έργα που στηρίζει. Η 
ΕΤΕπ παρέχει επίσης τεχνική βοήθεια για να συμβάλλει 
στην επιτυχία των έργων.



Χάρη σε ένα αναπτυξιακό έργο της ΕΤΕπ 
στο Λεσότο, στην Αφρική, 300 000 κάτοικοι 
πεδινών περιοχών έχουν πρόσβαση σε 
καθαρό πόσιμο νερό και αποχέτευση.



Βιωσιμότητα  
Η ΕΤΕπ αντλεί κεφάλαια μέσω της έκδοσης ομολόγων 
στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η εξαίρετη πιστοληπτική 
ικανότητά της τής επιτρέπει να δανείζεται κεφάλαια με 
ευνοϊκά επιτόκια. Η Τράπεζα μετακυλίει αυτό το όφελος 
στους πελάτες της.  

Οι εμπειρογνώμονές μας σε θέματα κεφαλαιαγοράς δη-
μιούργησαν και ανέπτυξαν την αγορά πράσινων ομολό-
γων και ομολόγων στήριξης της βιωσιμότητας. Σήμερα 
η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος υπερεθνικός εκδότης πράσι-
νων ομολόγων. Τα ομόλογα αυτά στηρίζουν έργα στους 
τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργεια-
κής απόδοσης, του καθαρού νερού και της αποχέτευσης. 
Προωθούμε τη βιώσιμη χρηματοδότηση. 



Δέσμευση
Η ΕΤΕπ λειτουργεί με διαφάνεια και λογοδοσία σε όλες 
τις δραστηριότητές της. Τα υψηλά περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά της πρότυπα την καθιστούν εξαίρετο εταίρο. 
Η Τράπεζα διαθέτει υψηλά καταρτισμένο, αφοσιωμένο 
και διεπιστημονικό προσωπικό αποτελούμενο από οι-
κονομολόγους, μηχανικούς, οικονομικούς αναλυτές και 
ειδικούς σε θέματα κλίματος, που συνεργάζονται καθη-
μερινά με τοπικούς εμπειρογνώμονες και κυβερνήσεις σε 
όλο τον κόσμο. 



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα 
που προσφέρουμε μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση  

www.eib.org/products.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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Ο Όμιλος ΕΤΕπ αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤαΕ).

Η ΕΤΕπ είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Είναι 
ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειολήπτης και χρηματοδότης 
στον κόσμο. Η ΕΤΕπ εδρεύει στο Λουξεμβούργο και διαθέτει 
ευρύ δίκτυο τοπικών και περιφερειακών γραφείων στην Ευ-
ρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης. 

Το ΕΤαΕ στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις βελτιώνοντας την 
πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση στην Ευρώπη και σε χώ-
ρες εκτός Ευρώπης. Το ΕΤΑΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει μέσα 
παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων και κεφαλαίων ανά-
πτυξης, εγγυήσεων και μικροχρηματοδότησης, με σκοπό την 
προώθηση της καινοτομίας και της απασχόλησης.
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Τυπώθηκε σε χαρτί Condat Silk FSC Mix. 
Η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί χαρτί πιστοποιημένο από το Συμβούλιο Διαχείρι-
σης των Δασών (FSC). Διότι το χαρτί αυτό φτιάχνεται από ανθρώπους 
που αγαπούν τα δέντρα. 
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