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Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με δικαιώματα και άδειες πρέπει να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση: publications@eib.org

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ, μπορείτε να 
επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο: www.eib.org
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@eib.org. Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο: www.eib.org/sign-up

Η δύναμη της φύσης είναι εντυπωσιακή. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας ο άνθρωπος 
φοβόταν τις καταιγίδες, τις πλημμύρες, τις ξηρασίες και τις ηφαιστειακές εκρήξεις. Σε αυτήν 
την κρίσιμη περίοδο, συνειδητοποιούμε ωστόσο ότι είναι προτιμότερο να έρθουμε σε 
αρμονία με τη φύση και να εκμεταλλευτούμε τη δύναμή της, αν θέλουμε να υπερνικήσουμε 
την κλιματική αλλαγή που προκλήθηκε από τις ίδιες μας τις πράξεις. Περισσότερες από τις 
μισές επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αφορούν πλέον την κλιματική 
δράση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Προτεραιότητά μας είναι να χρηματοδοτούμε 
την πράσινη μετάβαση στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας που παράγονται από τη φύση 
– από τη γεωθερμική ενέργεια μέχρι την υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια. Και για τον 
λόγο αυτό, αυτές οι φυσικές δυνάμεις κοσμούν φέτος τα εξώφυλλα των σημαντικότερων 
εκθέσεών μας.
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Η ΕΤΕπ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είμαστε το μεγαλύτερο πολυμερές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον 
κόσμο και ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες για τη δράση για το 
κλίμα.

Από την ίδρυση της, το 1958, η ΕΤΕπ έχει επενδύσει πάνω από 1 τρισ. ευρώ 
σε έργα στην Ευρώπη και σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι δραστηριότητές 
μας επικεντρώνονται κυρίως στους εξής τομείς προτεραιότητας: κλίμα 
και περιβάλλον, ανάπτυξη, καινοτομία και δεξιότητες, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, υποδομές και συνοχή. Η δράση για το κλίμα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος όλων των δραστηριοτήτων μας.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο είναι μέλος του Ομίλου 
ΕΤΕπ, ειδικεύεται στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχοντας 
χρηματοδότηση για τις νέες επιχειρήσεις, την οικονομική μεγέθυνση, την 
καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, την απασχόληση και την περιφερειακή 
ανάπτυξη.

Η ΕΤΕπ συνεργάζεται με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την προαγωγή της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την προώθηση της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ. Η δραστηριότητα της αυτή 
εκτείνεται και πέρα από την Ευρώπη: η ΕΤΕπ δραστηριοποιείται σε πάνω 
από 160 χώρες και βελτιώνει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανά την υφήλιο.

Η διασύνδεση είναι στο επίκεντρο του έργου της ΕΤΕπ από τότε που 
ιδρύθηκε. Σε όλη την Ευρώπη, οι επενδύσεις της ΕΤΕπ φέρνουν τις χώρες της 
ΕΕ πιο κοντά. Μέσω της Διεύθυνσης «η ΕΤΕπ στον κόσμο», που συστάθηκε 
το 2022 με σκοπό την ενίσχυση του αντικτύπου της αναπτυξιακής μας 
χρηματοδότησης, βοηθούμε να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις 
και να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης και περισσότερες ευκαιρίες σε 
όλες τις ηπείρους.





Σε μια περίοδο κατά την οποία αμφισβητείται η αξία της πολυμερούς 
προσέγγισης, το έργο της ΕΤΕπ μάς υπενθυμίζει διαρκώς τη δύναμη των 
ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών προσπαθειών.

Με την εξάπλωση της νόσου COVID-19, ο κόσμος ήρθε αντιμέτωπος με 
άμεσες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούσαν την υγεία και την 
οικονομία. Η ανάγκη να βρεθούν εμβόλια και λύσεις για τον περιορισμό της 
διασποράς του ιού ήταν επιτακτική. Η ΕΤΕπ χρηματοδότησε την ανάπτυξη 
και την παραγωγή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 και παρείχε σημαντική 
στήριξη για τη λήψη άλλων μέτρων στον τομέα της υγείας τόσο εντός όσο 
και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του 
Ομίλου ΕΤΕπ στα μέτρα που έλαβε η ΕΕ για τον περιορισμό των οικονομικών 
επιπτώσεων της κρίσης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στην οικονομία.

Μόλις η κρίση της COVID-19 άρχισε να καταλαγιάζει, η Ρωσία εισέβαλε στην 
Ουκρανία, προκαλώντας νέα παγκόσμια κρίση. Στο πλαίσιο μιας διεθνούς 
απάντησης στην κρίση αυτή, η Τράπεζα κινητοποίησε χρηματοδοτική 
στήριξη μέσω της δέσμης μέτρων αλληλεγγύης της ΕΤΕπ υπέρ της 
Ουκρανίας, προκειμένου να βοηθήσει τη χώρα να καλύψει επείγουσες 
ανάγκες της. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΤΕπ 
εργάζεται για τη χορήγηση πρόσθετης χρηματοδότησης που θα βοηθήσει 
την κυβέρνηση να συνεχίσει να παρέχει κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες για 
τους πολίτες που έχουν παραμείνει στην Ουκρανία.

Ως ο μεγαλύτερος πολυμερής χρηματοδοτικός οργανισμός στον 
κόσμο, η ΕΤΕπ βοηθά τις οικονομίες να αναπτύσσονται, δημιουργώντας 
θέσεις απασχόλησης και προάγοντας την ισότητα και τη βιωσιμότητα. 
Συνεργαζόμαστε με εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και 
μετράμε την επιτυχία μας με βάση τον βαθμό στον οποίο το έργο μας βοηθά 
την κοινωνία και βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων που επηρεάζει.

Οι επενδύσεις της ΕΤΕπ στηρίζουν ενεργά την πράσινη μετάβαση. Ως 
η κλιματική τράπεζα της ΕΕ, η ΕΤΕπ συμβάλλει με τις ενέργειές της 
παγκοσμίως στην τήρηση των δεσμεύσεων της Συμφωνίας των Παρισίων 
—της διεθνούς συνθήκης για την κλιματική αλλαγή— και στην επίτευξη 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε δεσμευθεί 
να κινητοποιήσουμε επενδύσεις ύψους 1 τρισ. ευρώ για το κλίμα και την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα εντός της επόμενης δεκαετίας.



επενδύσεις που στηρίχθηκαν 
από τις δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ

πράσινες επενδύσεις

χρηματοδοτήσεις για βιώσιμη 
ενέργεια και φυσικούς πόρους 

κινητοποίηση συνολικών 
επενδύσεων

αντλήθηκαν από τις αγορές 
ομολόγων  

χρηματοδοτήσεις του 
Ομίλου ΕΤΕπ

χρηματοδοτήσεις για 
μικρότερες επιχειρήσεις

θέσεις απασχόλησης 
διατηρήθηκαν σε μικρές 

επιχειρήσεις

*  Τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν ΜΜΕ/επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έλαβαν στήριξη από την ΕΤΕπ το 2022 ή από το ΕΤαΕ την περίοδο Οκτωβρίου 
2021-Σεπτεμβρίου 2022 ως αποτέλεσμα χρηματοδοτικών πράξεων που υπογράφηκαν με ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης έως το τέλος του 2022.

για την προώθηση της καινοτομίας, 
του ψηφιακού μετασχηματισμού 
και του ανθρώπινου κεφαλαίου

260 δισ. € 4,9 τρισ. € 72,45 δισ. € 

36,5 δισ. € 44,28 δισ. € 14,11 δισ. €

18,72 δισ. € 5,3 
εκατομμύρια*

15,52 δισ. €

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΤΕπ ΤΟ 2022



άτομα απέκτησαν πρόσβαση 
σε ασφαλέστερο πόσιμο νερό 

νέοι συνδρομητές που 
λαμβάνουν υπηρεσίες 5G

άτομα με πρόσβαση σε βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας, μεταξύ άλλων σε 
εμβόλια κατά της νόσου COVID-19

νοικοκυριά 
ηλεκτροδοτήθηκαν 

πρόσθετες μετακινήσεις με 
δημόσια μέσα μεταφοράς

δυναμικότητα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, 100% από 

ανανεώσιμες πηγές

άτομα απέκτησαν πρόσβαση 
σε βελτιωμένες υποδομές

άτομα αντιμετωπίζουν 
μειωμένο κίνδυνο πλημμύρας

ουκρανοί πρόσφυγες σε κέντρα 
υποδοχής ή δομές προσωρινής 

φιλοξενίας

570,1 
εκατομμύρια

234 700

25,4 
εκατομμύρια

17 
εκατομμύρια 

150,4 
εκατομμύρια

8,5 
εκατομμύρια

6,6 
εκατομμύρια

15 800 MW 3,1 
εκατομμύρια 

*  Η συνολική χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΤΕπ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει —πέραν της ΕΤΕπ στον κόσμο— έργα του ΕΤαΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έργα της ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

Η χρηματοδότηση που προσέφερε η ΕΤΕπ 
το 2022 ανήλθε σε 65,15 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων 10,82 δισ. ευρώ διατέθηκαν για τη 
δραστηριότητα της ΕΤΕπ στον κόσμο.*

https://www.eib.org/en/about/key-figures




ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνδράμει τις ουκρανικές αρχές και τον λαό της 
Ουκρανίας και στηρίζει την ανεξαρτησία της χώρας.

Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής και διεθνούς απάντησης στην κρίση αυτή, η 
Τράπεζα κινητοποίησε χρηματοδοτική στήριξη μέσω της δέσμης μέτρων αλληλεγγύης της 
ΕΤΕπ υπέρ της Ουκρανίας, προκειμένου να βοηθήσει την κυβέρνηση της χώρας να καλύψει 
τις επείγουσες ανάγκες ρευστότητας. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
η ΕΤΕπ εργάζεται για την παροχή περαιτέρω χρηματοδότησης που θα επιτρέψει στην 
ουκρανική κυβέρνηση να συνεχίσει να παρέχει κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες 
που έχουν παραμείνει στη χώρα, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα τροφίμων, ιατρικού 
υλικού και καυσίμων και στηρίζοντας παράλληλα τις μεταφορές, την ενέργεια, την αστική 
ανάπτυξη και ψηφιακά έργα. Το 2022 εγκρίθηκαν δύο μεγάλες δέσμες χρηματοδοτικών 
μέτρων:

•  Η πρώτη, ύψους 668 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε λίγο μετά την έναρξη του πολέμου για να 
βοηθήσει την κυβέρνηση να αντεπεξέλθει στις έκτακτες ανάγκες.

•  Η δεύτερη, ύψους 1,59 δισ. ευρώ, υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2022 για την αποκατάσταση 
των ζημιών στις υποδομές και την επανεκκίνηση κρίσιμων έργων. Από τη δέσμη αυτή, 
ποσό που υπερβαίνει ελαφρώς το 1 δισ. ευρώ εκταμιεύθηκε για να μπορέσει η χώρα να 
αποκαταστήσει ζημιές στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και στους σιδηροδρόμους της.

Επίσης, το Ινστιτούτο της ΕΤΕπ, ο κοινωνικός και πολιτιστικός βραχίονας της τράπεζας 
της ΕΕ, προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για τους Ουκρανούς που 
πλήττονται από τον πόλεμο. Με τη βοήθεια της Τράπεζας, επιχορηγήσεις ύψους 59 εκατ. ευρώ 
χρησιμοποιήθηκαν για διαφορετικό από τον αρχικό σκοπό και διατέθηκαν για την επισκευή 
τρένων και σιδηροδρόμων στην Ουκρανία, την εγκατάσταση προσωρινών γεφυρών που 
καταστράφηκαν από τον πόλεμο και τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και της 
στέγασης για τους πολίτες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η Τράπεζα προσέφερε επίσης επιχορηγήσεις ύψους σχεδόν 18 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία 
από το Καταπιστευματικό Ταμείο Τεχνικής Συνδρομής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
(Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund), βοηθώντας τις κοινότητες να 
μεριμνήσουν για τους περίπου 700 000 πολίτες που εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Το ταμείο 
της εταιρικής σχέσης στηρίζεται από την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Λετονία, τη 
Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ΕΤΕπ εξακολουθεί να 
εργάζεται με ευρωπαίους εταίρους για τη διερεύνηση περαιτέρω δυνατοτήτων στήριξης 
της Ουκρανίας και των ουκρανών προσφύγων.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
Η ΕΤΕπ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνει παγκοσμίως η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας COVID-19 και έχει συνταχθεί με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Παιδιά, για τη λήψη άμεσων μέτρων.

Η έκτακτη στήριξη του Ομίλου ΕΤΕπ επέτρεψε στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις να υλοποιήσουν 
επενδύσεις παρά την πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Αναμένουμε να 
κινητοποιηθούν χρηματοδοτήσεις ύψους 200 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του 
Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, με σκοπό τη στήριξη βιώσιμων 
επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω της πανδημίας.

Η ΕΤΕπ συνέβαλε επίσης στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της 
αγοράς εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, λύσεων για τον περιορισμό 
της διασποράς του ιού και άλλων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της 
δημόσιας υγείας που αφορούν την κρίση της COVID-19.

Η ΕΤΕπ χορηγεί δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ 
στη Spindiag GmbH για να χρηματοδοτήσει 

την ανάπτυξη της πλατφόρμας διαγνωστικού 
ελέγχου PCR της νεοσύστατης εταιρείας, η 

οποία θα χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
http://www.eib.org/covid-19


Στη διάρκεια της πανδημίας, η ΕΤΕπ παρείχε 
χρηματοδότηση στην ιταλική νεοφυή επιχείρηση 
Eggtronic, η οποία εφηύρε έναν ενεργειακά αποδοτικό 
μετατροπέα ισχύος. Λόγω της υψηλής ενεργειακής 
τους απόδοσης, οι μετατροπείς της Eggtronic έχουν 
πολύ μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με 
παρόμοιες συσκευές.



ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση της γενιάς 
μας. Από την επίτευξη των κλιματικών στόχων εξαρτάται η ευημερία 
των παιδιών μας. Οι στόχοι της ΕΤΕπ για το κλίμα και την ενέργεια 
δημιουργούν νέα πρότυπα στην Ευρώπη αλλά και πέραν των συνόρων 
της. Δεν στηρίζουμε πλέον έργα που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα και, 
με ορίζοντα το 2025, θα διαθέτουμε το 50% των χρηματοδοτήσεών μας 
στη δράση για το κλίμα και στη βιωσιμότητα.

Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία βύθισε την Ευρώπη σε ενεργειακή κρίση, 
καθιστώντας ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων. Η εισβολή 
μάς υπενθύμισε ότι είναι σημαντικό να θωρακίσουμε την ασφάλεια του 
ενεργειακού μας εφοδιασμού — η ενέργεια είναι ζήτημα ασφάλειας και η 
απανθρακοποίηση αφορά τη στρατηγική μας αυτονομία.

Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ επιταχύνει την πράσινη 
ανάπτυξη και την απανθρακοποίηση των οικονομιών. Στηρίζουμε την 
ενεργειακή απόδοση και τα έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και 
στην ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας. Όλες μας οι ενέργειες 
συμβάλλουν στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Οι επενδύσεις της ΕΤΕπ συντελούν επίσης στην αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε ευάλωτες κοινότητες, 
προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα και προάγοντας βιώσιμες γεωργικές 
πρακτικές. Συνεισφέρουμε στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη 
διασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Κάθε 
έργο που στηρίζει η ΕΤΕπ για την καινοτομία, τις μικρές επιχειρήσεις ή τις 
υποδομές πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους κλιματικούς στόχους μας.

https://www.eib.org/climate




ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η καινοτομία στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και 
δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής αξίας. Η ΕΤΕπ στηρίζει πολλά στάδια 
της καινοτομίας, χρηματοδοτώντας τις ιδέες που βελτιώνουν το βιοτικό 
επίπεδο.

Στηρίζουμε 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 χρηματοδοτήσεις από 
τον ιδιωτικό τομέα για αυτά τα έργα. Ο Όμιλος ΕΤΕπ βοηθά τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να δημιουργούν και να αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχμής.

Με τα δάνεια της ΕΤΕπ τα πανεπιστήμια μπορούν να επεκτείνουν 
υπάρχουσες ή να δημιουργήσουν νέες ερευνητικές εγκαταστάσεις 
και οι νεοφυείς επιχειρήσεις να αυξήσουν το προσωπικό τους και να 
αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους. Με τη στήριξη της ΕΤΕπ, οι καινοτόμες 
ιδέες μετατρέπονται σε επιχειρηματικές επιτυχίες.

Η ΕΤΕπ παρείχε χρηματοδότηση στην 
Anaconda, μια πρωτοπόρα ισπανική εταιρεία 

που ανέπτυξε μια αποδοτική από πλευράς 
κόστους θεραπεία, η οποία βοηθά τους 

γιατρούς να σώζουν ζωές και περιορίζει τις 
αναπηρίες μετά από εγκεφαλικά επεισόδια.

https://www.eib.org/innovation




ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
Η ΕΤΕπ ενδυναμώνει τις μικρές επιχειρήσεις και τους νέους και στηρίζει 
τις γυναίκες επιχειρηματίες παρέχοντάς τους πρόσβαση σε δάνεια και 
καθοδήγηση. Βοηθούμε τους ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα, τους 
αυτοαπασχολούμενους και τις μικροεπιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση και επιχειρηματικές συμβουλές προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα έργα τους στέφονται από επιτυχία.

Συνήθως, τα δάνειά μας καλύπτουν έως το 50% του κόστους ενός έργου. 
Σκοπός μας είναι να λειτουργούμε ως καταλύτης για την προσέλκυση 
μεγαλύτερης συμμετοχής από τον ιδιωτικό τομέα, αυξάνοντας έτσι το 
ύψος της χρηματοδότησης στα έργα που στηρίζουμε.

Η ΕΤΕπ είναι ο κορυφαίος χρηματοδότης μικρών 
επιχειρήσεων στα Δυτικά Βαλκάνια, βοηθώντας 

σχεδόν 30 000 επιχειρήσεις και συμβάλλοντας 
στη διατήρηση μισού εκατομμυρίου θέσεων 

εργασίας. Χάρη στο έργο της ΕΤΕπ, περισσότερα 
από 1 800 σχολεία στη Σερβία διαθέτουν ταχύτερη 

σύνδεση στο διαδίκτυο και καλύτερο ψηφιακό 
εξοπλισμό. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να 

παρέχουν τηλεκπαίδευση στους μαθητές που 
έμειναν στο σπίτι στη διάρκεια της πανδημίας.





ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η ΕΤΕπ αντλεί κεφάλαια μέσω της έκδοσης ομολόγων στις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές. Χάρη στην εξαίρετη πιστοληπτική της ικανότητα η 
Τράπεζα μπορεί να δανείζεται κεφάλαια με ευνοϊκά επιτόκια και αυτό το 
όφελος μετακυλίεται στους πελάτες της.

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΤΕπ σε θέματα κεφαλαιαγοράς δημιούργησαν 
και ανέπτυξαν τις αγορές πράσινων ομολόγων και ομολόγων στήριξης της 
βιωσιμότητας. Η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος υπερεθνικός εκδότης πράσινων 
ομολόγων, τα οποία στηρίζουν έργα στους τομείς των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, του καθαρού νερού και της 
αποχέτευσης.

http://www.eib.org/investor_info




Η ΕΤΕπ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η Διεύθυνση «η ΕΤΕπ στον κόσμο», ο αναπτυξιακός βραχίονας της ΕΤΕπ, 
εγκαινιάστηκε το 2022 με σκοπό την ενίσχυση του αντικτύπου της αναπτυξιακής 
μας χρηματοδότησης. Η ΕΤΕπ έχει επενδύσει πάνω από 70 δισ. ευρώ εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τελευταία δεκαετία (2012-2022), κινητοποιώντας κάθε 
χρόνο επενδύσεις δισεκατομμυρίων από τον ιδιωτικό τομέα. Η «ΕΤΕπ στον κόσμο» 
πολλαπλασιάζει τον αντίκτυπο της ΕΤΕπ καθώς δραστηριοποιείται σε τοπικό επίπεδο 
και προσεγγίζει τοπικές κοινότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς ανά την υφήλιο.

Η ΕΤΕπ θα στηρίξει τοπικούς οργανισμούς μικροχρηματοδότησης σε περιοχές όπου 
η πρόσβαση σε τράπεζες συχνά είναι αδύνατη. Όταν η λήψη χρηματοδότησης είναι 
εφικτή, οι επιχειρήσεις απασχολούν περισσότερους εργαζόμενους, οι γυναίκες 
γίνονται ανεξάρτητες, οι εκτοπίσεις πληθυσμών μειώνονται και τα νοικοκυριά 
μπορούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια.

Θα φροντίσουμε η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ σε συγκεκριμένους τομείς να 
καταστεί περισσότερο προσβάσιμη σε τοπικό επίπεδο, ανταλλάσσοντας τις γνώσεις 
και την εμπειρία μας με τοπικούς εταίρους. Παρέχουμε ανεξάρτητες συμβουλές, 
αξιοποιώντας την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από τη δραστηριοποίησή μας 
σε διάφορες χώρες και τομείς. Οι εν λόγω συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν 
να συνοδεύουν τα χρηματοδοτικά προϊόντα της ΕΤΕπ, αλλά μπορεί επίσης να 
παρέχονται ανεξαρτήτως οποιασδήποτε χρηματοδότησης.

Μικρές επιχειρήσεις στο Κογκό έλαβαν δάνεια 
από την ΕΤΕπ στη διάρκεια της πανδημίας 

με εύλογο επιτόκιο, αντί των πολύ υψηλών 
επιτοκίων που θα κατέβαλαν σε ανεπίσημους 

πιστωτές· τα δάνεια βοήθησαν αυτές τις 
επιχειρήσεις και τις κοινότητές τους.

http://www.eib.org/global




Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, της πανδημίας COVID-19 και άλλων κρίσεων, τα 
δισεκατομμύρια που επενδύουμε με τις διεθνείς και εθνικές τράπεζες-εταίρους 
μας πρέπει να μετατραπούν σε τρισεκατομμύρια με τη δημιουργία νέων εταιρικών 
σχέσεων και συνεχή συνεργασία με παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και το 
κυριότερο, η συμμετοχή της ΕΤΕπ ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ο 
οποίος προσελκύει νέες επενδύσεις.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες μόνο, χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις ύψους άνω 
των 2 τρισ. ευρώ ετησίως για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών και των φιλόδοξων στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων με σκοπό 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ως η κλιματική τράπεζα της ΕΕ, η ΕΤΕπ στηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διασφαλίζει ότι οι πολιτικές της στον τομέα 
του κλίματος, της ενέργειας, των μεταφορών και της φορολογίας θα μειώσουν τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 (σε σύγκριση 
με τα επίπεδα του 1990). Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, αντιπροσωπεύει μόνο το 
10% των παγκόσμιων εκπομπών· η «ΕΤΕπ στον κόσμο» θα βοηθήσει να επεκταθούν 
οι προσπάθειες απανθρακοποίησης της Ευρώπης πέρα από τα σύνορά της, 
στηρίζοντας μια Παγκόσμια Πράσινη Συμφωνία.

Η «ΕΤΕπ στον κόσμο» είναι βασικός σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 
πρόγραμμά της «Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway) ύψους 300 δισ. ευρώ το οποίο 
στηρίζει έργα που βελτιώνουν την παγκόσμια και περιφερειακή συνδεσιμότητα 
στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, του κλίματος, των μεταφορών, της 
υγείας, της ενέργειας και της εκπαίδευσης. Χάρη στη χορήγηση αναπτυξιακών 
δανείων και στις χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις, η οικονομική μεγέθυνση 
επιταχύνεται, οι αγροτικές περιοχές ευημερούν, οι πόλεις γίνονται πιο καινοτόμες και 
οι οικονομίες ενισχύονται.

H «ΕΤΕπ στον κόσμο» στηρίζει τις χώρες που προσπαθούν να βελτιώσουν την ισότητα 
των φύλων και να ενδυναμώσουν επαγγελματικά τις γυναίκες καθώς συνεργάζεται 
με επιχειρήσεις που διοικούνται από γυναίκες. Βοηθούμε εκατομμύρια ανθρώπους 
που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, ηλεκτρική ενέργεια, εμβόλια, καλή 
υγειονομική περίθαλψη και κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων.





Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λογοδοτεί στους πολίτες της ΕΕ. 
Η Τράπεζα στηρίζει έργα που προωθούν τις προτεραιότητες και τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μεταξύ άλλων την κλιματική 
και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την καινοτομία και τις δεξιότητες, τις 
υποδομές, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη συνοχή και την ανάπτυξη. 
Η ΕΤΕπ διασφαλίζει ότι όλα τα έργα που στηρίζει –από τους τομείς της 
ενέργειας και των μεταφορών μέχρι τον βιομηχανικό και τον γεωργικό 
τομέα– εναρμονίζονται με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Το 
προσωπικό που απασχολεί η Τράπεζα αποτελείται από οικονομολόγους, 
μηχανικούς, οικονομικούς αναλυτές και ειδικούς σε θέματα κλίματος, 
οι οποίοι συνεργάζονται καθημερινά με τοπικούς εμπειρογνώμονες, 
οργανισμούς και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

http://www.eib.org/cr






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 Τράπεζα εδρεύει στο 
Λουξεμβούργο και διαθέτει ευρύ δίκτυο τοπικών και περιφερειακών γραφείων 
στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης.

Το ΕΤαΕ στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις βελτιώνοντας την πρόσβασή τους 
σε χρηματοδότηση στην Ευρώπη και σε αρκετές χώρες εκτός Ευρώπης. Το 
ΕΤαΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει μέσα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων και 
κεφαλαίων ανάπτυξης, εγγυήσεων και μικροχρηματοδότησης, με σκοπό την 
προώθηση της καινοτομίας και της απασχόλησης.

Η «ΕΤΕπ στον κόσμο» είναι ο διεθνής αναπτυξιακός βραχίονας της ΕΤΕπ. 
Συστάθηκε το 2022 και συνεχίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΤΕπ πριν από 
δεκαετίες να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, τη δράση για το κλίμα, την καινοτομία 
και τη βιωσιμότητα σε όλο τον κόσμο.
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