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Η ΕΤΕπ , η τράπεζα της ΕΕ, είναι ο πολυμερής οργανισμός με τη 
μεγαλύτερη σε όγκο δανειοληπτική και δανειοδοτική δραστη-
ριότητα στον κόσμο. Η Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση και 
εμπειρογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που 
συμβάλλουν στην προαγωγή των στόχων της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ).

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια της ΕΤΕπ και του ΕΤΑΕ για την περίοδο 
2017-2019 καθορίζουν τους στόχους και τους τομείς προτεραιό-
τητας της Τράπεζας και του Ταμείου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ΕΤΕπ αναμένει να υπογράφει χρηματοδοτικές συμβάσεις 
ύψους 74-76 δισ. ευρώ ετησίως. Το ΕΤΑΕ αναμένει να παρέχει 
9,6-10,4 δισ. ετησίως στο πλαίσιο δραστηριοτήτων κεφαλαι-
ακής χρηματοδότησης, τιτλοποίησης, χρηματοδότησης χωρίς 
αποκλεισμούς και εγγυοδοσίας.

 Στόχοι ανά τομέα δημόσιας πολιτικής

Η δραστηριότητα της Τράπεζας επικεντρώνεται σε τέσσερις 
κύριους στόχους δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι στηρίζουν 
στον μέγιστο βαθμό την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόλη-
ση και την ανταγωνιστικότητα.

Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το 2016 στο παρόν έντυπο είναι μη ελεγμένα και προσω-
ρινά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης

 Αν και η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να ενισχύσει την οικονομική 
της ανταγωνιστικότητα και να αυξήσει τις επενδύσεις της στην 

καινοτομία, μπορεί επίσης να είναι υπερήφανη για τις επιτυχίες της 
και για την ικανότητά της να καινοτομεί σε πολλούς τομείς, από την 

ιατρική έως τη διαστημική τεχνολογία και από τη χημεία έως τη 
μηχανολογία υψηλής τεχνολογίας..

Elina Kamenitzer,  
προϊσταμένη του τμήματος χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ προς 

επιχειρήσεις στη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες

Έρευνα και καινοτομία

Περισσότερο παρά ποτέ, η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία 
της Ευρώπης εξαρτώνται από την ικανότητα των πολιτών της να 
βελτιώσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους, να αυξήσουν τις γνώσεις 
τους και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες και γνώσεις για να 
αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η Ευρώπη, για να παραμείνει 
ανταγωνιστική, έχει ανάγκη από υψηλά εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό  και από περισσότερες επενδύσεις στους τομείς της επιστήμης, 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ιδίως πραγματοποιούμενες από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Τρεις σημαντικές τεχνολογίες αναμένεται ότι θα έχουν τον πιο 
αισθητό αντίκτυπο:  Ψηφιακή τεχνολογία 
  Βιοτεχνολογία 
   Επιστήμη των υλικών 

Καινοτομία στη βιοοικονομία

Η γεωργία και η βιοοικονομία στην ΕΕ παράγουν συνολικά κύκλο ερ-
γασιών που εκτιμάται σε 2 τρισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν περίπου 
22 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης ή το 9% του ενεργού πληθυσμού 
της ΕΕ (το 2013), συγκεντρωμένες κυρίως στις αγροτικές και τις παρά-
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κτιες περιοχές. Οι επενδύσεις στους τομείς αυτούς προάγουν μια βιώ-
σιμη και αποδοτική ως προς τους πόρους παραγωγή και χρήση των 
ανανεώσιμων πόρων της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέρ-
γειας. Η γεωργία και η βιοοικονομία μπορούν επίσης να στηρίξουν τη 
μετάβαση της ΕΕ προς μια κυκλική οικονομία.

Έρευνα και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας

Για να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σχετικά με την ενέργεια 
και το κλίμα, θα απαιτηθούν νέες τεχνολογίες που δεν είναι ακόμη 
διαθέσιμες στην αγορά, καθώς και εξυπνότεροι και υψηλά αποδοτικοί 
τρόποι χρήσης της ενέργειας.

2016: 13,5 δισ. ευρώ 
2017-2019: 15,2 δισ. ευρώ ετησίως

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Δημιουργία αποτελεσματικών υποδομών
2016: 19,7 δισ. ευρώ 
2017-2019: 19,1 δισ. ευρώ ετησίως

Ενέργεια
•  Διασφάλιση ανταγωνιστικού και ασφαλούς εφοδιασμού: Επένδυση 

σε έργα κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, όπως τα δίκτυα ενέργειας. 

•  Ενεργειακή απόδοση: το ΕΤΣΕ έδωσε στην Τράπεζα τη δυνατότητα να 
χρηματοδοτήσει κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, 
προάγοντας νέα πρότυπα κατασκευής, τα οποία θα γίνουν υποχρεω-
τικά μετά το 2021.   

•  Απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές: εκτός από τον τομέα της 
παραγωγής ενέργειας, σημαντικές επενδύσεις απαιτούνται επίσης στα 
ηλεκτρικά δίκτυα, για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
την αύξηση των δυνατοτήτων αποθήκευσης ενέργειας, τον εκσυγχρο-
νισμό των δικτύων διανομής και τη μετατροπή τους σε έξυπνα δίκτυα.

Μεταφορές και κινητικότητα
Καθαρότερες μεταφορές, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα 

Ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει το 32% της τελικής κατα-
νάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. Ευθύνεται επίσης για το 20% των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αποτελεί σημαντική πηγή ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης, ιδίως στις αστικές περιοχές. Μεταξύ των πρωτο-
βουλιών μας περιλαμβάνονται οι εξής: 

  Παροχή στήριξης για την αγορά νέων πλοίων ή τον εξοπλισμό πλοίων 
με νέες τεχνολογίες, για μια πιο πράσινη ναυτιλία

  Επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
  Προώθηση της ευρύτερης χρήσης οχημάτων που χρησιμοποιούν 

εναλλακτικά καύσιμα 
  Στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται για να αποκτήσουν οι 

πόλεις και οι αστικές περιφέρειες στόλους μέσων μαζικής μεταφοράς 
με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

Στρατηγικές υποδομές μεταφορών 

Η ΕΤΕπ δίνει προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και 
συγκεντρώνει τη δραστηριότητά της στους ελλείποντες κρίκους, στα 
σημεία συμφόρησης της κυκλοφορίας μεγάλων αποστάσεων, στη δια-
λειτουργικότητα των συστημάτων στα σημεία συνοριακής διέλευσης 
και στους κόμβους μετεπιβίβασης μεταξύ των διαφόρων μέσων επιβατι-
κών μεταφορών. Η ΕΤΕπ είναι επίσης σε θέση να στηρίξει περιφερειακές 
αεροπορικές εταιρείες και εξαρτημένες (captive) εταιρείες χρηματοδο-

τικής μίσθωσης, καθώς και υποδομές στρατηγικής σημασίας που δεν 
ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Κινητικότητα για τις πόλεις της Ευρώπης 

Σε πολλές πόλεις, η αυξανόμενη ζήτηση μεταφορών έχει δημιουργήσει 
μια μη βιώσιμη κατάσταση: μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, κακή ποι-
ότητα του αέρα, ηχητική ρύπανση και υψηλά επίπεδα εκπομπών άνθρα-
κα. Το συνολικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις μεγάλες και 
μεσαίες ευρωπαϊκές πόλεις εκτιμάται σε 100 δισ. ευρώ ή 1% του ετήσιου 
ΑΕΠ της ΕΕ. Η Τράπεζα χρηματοδοτεί επενδύσεις σε ευφυή συστήματα και 
τεχνολογίες μεταφορών, που παρέχουν στους χρήστες καλύτερη και ακρι-
βέστερη πληροφόρηση και βελτιώνουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας 
και την αποτελεσματικότητα των μεταφορών.

Ανάπτυξη και ανάπλαση πόλεων και περιφερειών

Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ θα επικεντρωθεί στους ακόλου-
θους τομείς: αστική αναζωογόνηση, περιβαλλοντικές υποδομές, αποδοτι-
κότητα των πόρων, ενδοπεριφερειακή πρόσβαση, κοινωνική στέγαση και 
ευρύτερη ένταξη, ενίσχυση της ανθεκτικότητας κοινοτήτων και περιφε-
ρειών ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε απρόβλεπτες προκλήσεις 
όπως η μεταναστευτική κρίση ή οι σεισμοί, και πιο έξυπνη ανάπτυξη μέσα 
από την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. 

Υγεία
Το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων αναμένεται να αφορά τη 
βελτίωση νοσοκομειακών υποδομών, αλλά είναι επίσης πιθανόν να ση-
μειωθεί αύξηση της ζήτησης για μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και 
για καλύτερη κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα αυτόν.

Στήριξη της ανάπτυξης των αγροτικών υποδομών και 
του αγροτικού τομέα
Η στήριξη των αγροτικών υποδομών και του κλάδου της βιομάζας (στον 
οποίο η γεωργία έχει κεντρικό ρόλο), θα εξασφαλίσει πιο μακροχρόνια 
και πιο ισόρροπη αειφόρο ανάπτυξη των κοινωνιών, καθώς θα περιορί-
σει τη μετανάστευση από την ύπαιθρο στις πόλεις και θα ενισχύσει την 
επισιτιστική ασφάλεια. 

  Εάν αποτυπώναμε σε έναν χάρτη όλα τα έργα του δημόσιου τομέα 
που έχουμε χρηματοδοτήσει τα τελευταία 10-15 χρόνια, δεν θα 

βλέπαμε διάσπαρτα μεμονωμένα έργα, θα βλέπαμε να ορθώνονται 
μπροστά μας ολόκληρα δίκτυα δρόμων, σιδηροδρόμων, τραμ, αγωγών 

ή υπηρεσιών υγείας και παιδείας. Όλα τους αποτελούν μέρη ενός 
συνεκτικού συνόλου. 

Rafal Rybacki, 

προϊστάμενος του τμήματος χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ προς τον δημόσιο 
τομέα και προς έργα υποδομής στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής

Ποδηλατόδρομοι στην 
Μπολόνια που χρηματοδο-
τήθηκαν με δάνειο της ΕΤΕπ 
προς την ιταλική πόλη

Η Angelita Rebollo αναπτύσσει θεραπείες 
κατά του καρκίνου στο Παρίσι, με 

χρηματοδότηση από ένα επενδυτικό 
κεφάλαιο στο οποίο έχει επενδύσει το ΕΤΑΕ
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νισμό των δικτύων διανομής και τη μετατροπή τους σε έξυπνα δίκτυα.

Μεταφορές και κινητικότητα
Καθαρότερες μεταφορές, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα 

Ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει το 32% της τελικής κατα-
νάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. Ευθύνεται επίσης για το 20% των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αποτελεί σημαντική πηγή ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης, ιδίως στις αστικές περιοχές. Μεταξύ των πρωτο-
βουλιών μας περιλαμβάνονται οι εξής: 

  Παροχή στήριξης για την αγορά νέων πλοίων ή τον εξοπλισμό πλοίων 
με νέες τεχνολογίες, για μια πιο πράσινη ναυτιλία

  Επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
  Προώθηση της ευρύτερης χρήσης οχημάτων που χρησιμοποιούν 

εναλλακτικά καύσιμα 
  Στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται για να αποκτήσουν οι 

πόλεις και οι αστικές περιφέρειες στόλους μέσων μαζικής μεταφοράς 
με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

Στρατηγικές υποδομές μεταφορών 

Η ΕΤΕπ δίνει προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και 
συγκεντρώνει τη δραστηριότητά της στους ελλείποντες κρίκους, στα 
σημεία συμφόρησης της κυκλοφορίας μεγάλων αποστάσεων, στη δια-
λειτουργικότητα των συστημάτων στα σημεία συνοριακής διέλευσης 
και στους κόμβους μετεπιβίβασης μεταξύ των διαφόρων μέσων επιβατι-
κών μεταφορών. Η ΕΤΕπ είναι επίσης σε θέση να στηρίξει περιφερειακές 
αεροπορικές εταιρείες και εξαρτημένες (captive) εταιρείες χρηματοδο-

τικής μίσθωσης, καθώς και υποδομές στρατηγικής σημασίας που δεν 
ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Κινητικότητα για τις πόλεις της Ευρώπης 

Σε πολλές πόλεις, η αυξανόμενη ζήτηση μεταφορών έχει δημιουργήσει 
μια μη βιώσιμη κατάσταση: μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, κακή ποι-
ότητα του αέρα, ηχητική ρύπανση και υψηλά επίπεδα εκπομπών άνθρα-
κα. Το συνολικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις μεγάλες και 
μεσαίες ευρωπαϊκές πόλεις εκτιμάται σε 100 δισ. ευρώ ή 1% του ετήσιου 
ΑΕΠ της ΕΕ. Η Τράπεζα χρηματοδοτεί επενδύσεις σε ευφυή συστήματα και 
τεχνολογίες μεταφορών, που παρέχουν στους χρήστες καλύτερη και ακρι-
βέστερη πληροφόρηση και βελτιώνουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας 
και την αποτελεσματικότητα των μεταφορών.

Ανάπτυξη και ανάπλαση πόλεων και περιφερειών

Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ θα επικεντρωθεί στους ακόλου-
θους τομείς: αστική αναζωογόνηση, περιβαλλοντικές υποδομές, αποδοτι-
κότητα των πόρων, ενδοπεριφερειακή πρόσβαση, κοινωνική στέγαση και 
ευρύτερη ένταξη, ενίσχυση της ανθεκτικότητας κοινοτήτων και περιφε-
ρειών ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε απρόβλεπτες προκλήσεις 
όπως η μεταναστευτική κρίση ή οι σεισμοί, και πιο έξυπνη ανάπτυξη μέσα 
από την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. 

Υγεία
Το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων αναμένεται να αφορά τη 
βελτίωση νοσοκομειακών υποδομών, αλλά είναι επίσης πιθανόν να ση-
μειωθεί αύξηση της ζήτησης για μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και 
για καλύτερη κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα αυτόν.

Στήριξη της ανάπτυξης των αγροτικών υποδομών και 
του αγροτικού τομέα
Η στήριξη των αγροτικών υποδομών και του κλάδου της βιομάζας (στον 
οποίο η γεωργία έχει κεντρικό ρόλο), θα εξασφαλίσει πιο μακροχρόνια 
και πιο ισόρροπη αειφόρο ανάπτυξη των κοινωνιών, καθώς θα περιορί-
σει τη μετανάστευση από την ύπαιθρο στις πόλεις και θα ενισχύσει την 
επισιτιστική ασφάλεια. 

  Εάν αποτυπώναμε σε έναν χάρτη όλα τα έργα του δημόσιου τομέα 
που έχουμε χρηματοδοτήσει τα τελευταία 10-15 χρόνια, δεν θα 

βλέπαμε διάσπαρτα μεμονωμένα έργα, θα βλέπαμε να ορθώνονται 
μπροστά μας ολόκληρα δίκτυα δρόμων, σιδηροδρόμων, τραμ, αγωγών 

ή υπηρεσιών υγείας και παιδείας. Όλα τους αποτελούν μέρη ενός 
συνεκτικού συνόλου. 

Rafal Rybacki, 

προϊστάμενος του τμήματος χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ προς τον δημόσιο 
τομέα και προς έργα υποδομής στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής

Ποδηλατόδρομοι στην 
Μπολόνια που χρηματοδο-
τήθηκαν με δάνειο της ΕΤΕπ 
προς την ιταλική πόλη

Η Angelita Rebollo αναπτύσσει θεραπείες 
κατά του καρκίνου στο Παρίσι, με 

χρηματοδότηση από ένα επενδυτικό 
κεφάλαιο στο οποίο έχει επενδύσει το ΕΤΑΕ
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Κύρια στοιχεία της δραστηριότητας της 

τράπεζας της ΕΕ την περίοδο 2017-2019

ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ

Η ΕΤΕπ , η τράπεζα της ΕΕ, είναι ο πολυμερής οργανισμός με τη 
μεγαλύτερη σε όγκο δανειοληπτική και δανειοδοτική δραστη-
ριότητα στον κόσμο. Η Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση και 
εμπειρογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που 
συμβάλλουν στην προαγωγή των στόχων της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ).

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια της ΕΤΕπ και του ΕΤΑΕ για την περίοδο 
2017-2019 καθορίζουν τους στόχους και τους τομείς προτεραιό-
τητας της Τράπεζας και του Ταμείου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ΕΤΕπ αναμένει να υπογράφει χρηματοδοτικές συμβάσεις 
ύψους 74-76 δισ. ευρώ ετησίως. Το ΕΤΑΕ αναμένει να παρέχει 
9,6-10,4 δισ. ετησίως στο πλαίσιο δραστηριοτήτων κεφαλαι-
ακής χρηματοδότησης, τιτλοποίησης, χρηματοδότησης χωρίς 
αποκλεισμούς και εγγυοδοσίας.

 Στόχοι ανά τομέα δημόσιας πολιτικής

Η δραστηριότητα της Τράπεζας επικεντρώνεται σε τέσσερις 
κύριους στόχους δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι στηρίζουν 
στον μέγιστο βαθμό την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόλη-
ση και την ανταγωνιστικότητα.

Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το 2016 στο παρόν έντυπο είναι μη ελεγμένα και προσω-
ρινά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης

 Αν και η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να ενισχύσει την οικονομική 
της ανταγωνιστικότητα και να αυξήσει τις επενδύσεις της στην 

καινοτομία, μπορεί επίσης να είναι υπερήφανη για τις επιτυχίες της 
και για την ικανότητά της να καινοτομεί σε πολλούς τομείς, από την 

ιατρική έως τη διαστημική τεχνολογία και από τη χημεία έως τη 
μηχανολογία υψηλής τεχνολογίας..

Elina Kamenitzer,  
προϊσταμένη του τμήματος χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ προς 

επιχειρήσεις στη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες

Έρευνα και καινοτομία

Περισσότερο παρά ποτέ, η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία 
της Ευρώπης εξαρτώνται από την ικανότητα των πολιτών της να 
βελτιώσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους, να αυξήσουν τις γνώσεις 
τους και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες και γνώσεις για να 
αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η Ευρώπη, για να παραμείνει 
ανταγωνιστική, έχει ανάγκη από υψηλά εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό  και από περισσότερες επενδύσεις στους τομείς της επιστήμης, 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ιδίως πραγματοποιούμενες από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Τρεις σημαντικές τεχνολογίες αναμένεται ότι θα έχουν τον πιο 
αισθητό αντίκτυπο:  Ψηφιακή τεχνολογία 
  Βιοτεχνολογία 
   Επιστήμη των υλικών 

Καινοτομία στη βιοοικονομία

Η γεωργία και η βιοοικονομία στην ΕΕ παράγουν συνολικά κύκλο ερ-
γασιών που εκτιμάται σε 2 τρισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν περίπου 
22 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης ή το 9% του ενεργού πληθυσμού 
της ΕΕ (το 2013), συγκεντρωμένες κυρίως στις αγροτικές και τις παρά-

Ενίσχυση της καινοτομίας και
του ανθρώπινου κεφαλαίου

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
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L-2950 Luxembourg
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κτιες περιοχές. Οι επενδύσεις στους τομείς αυτούς προάγουν μια βιώ-
σιμη και αποδοτική ως προς τους πόρους παραγωγή και χρήση των 
ανανεώσιμων πόρων της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέρ-
γειας. Η γεωργία και η βιοοικονομία μπορούν επίσης να στηρίξουν τη 
μετάβαση της ΕΕ προς μια κυκλική οικονομία.

Έρευνα και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας

Για να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σχετικά με την ενέργεια 
και το κλίμα, θα απαιτηθούν νέες τεχνολογίες που δεν είναι ακόμη 
διαθέσιμες στην αγορά, καθώς και εξυπνότεροι και υψηλά αποδοτικοί 
τρόποι χρήσης της ενέργειας.

2016: 13,5 δισ. ευρώ 
2017-2019: 15,2 δισ. ευρώ ετησίως

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Δημιουργία αποτελεσματικών υποδομών
2016: 19,7 δισ. ευρώ 
2017-2019: 19,1 δισ. ευρώ ετησίως

Ενέργεια
•  Διασφάλιση ανταγωνιστικού και ασφαλούς εφοδιασμού: Επένδυση 

σε έργα κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, όπως τα δίκτυα ενέργειας. 

•  Ενεργειακή απόδοση: το ΕΤΣΕ έδωσε στην Τράπεζα τη δυνατότητα να 
χρηματοδοτήσει κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, 
προάγοντας νέα πρότυπα κατασκευής, τα οποία θα γίνουν υποχρεω-
τικά μετά το 2021.   

•  Απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές: εκτός από τον τομέα της 
παραγωγής ενέργειας, σημαντικές επενδύσεις απαιτούνται επίσης στα 
ηλεκτρικά δίκτυα, για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
την αύξηση των δυνατοτήτων αποθήκευσης ενέργειας, τον εκσυγχρο-
νισμό των δικτύων διανομής και τη μετατροπή τους σε έξυπνα δίκτυα.

Μεταφορές και κινητικότητα
Καθαρότερες μεταφορές, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα 

Ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει το 32% της τελικής κατα-
νάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. Ευθύνεται επίσης για το 20% των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αποτελεί σημαντική πηγή ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης, ιδίως στις αστικές περιοχές. Μεταξύ των πρωτο-
βουλιών μας περιλαμβάνονται οι εξής: 

  Παροχή στήριξης για την αγορά νέων πλοίων ή τον εξοπλισμό πλοίων 
με νέες τεχνολογίες, για μια πιο πράσινη ναυτιλία

  Επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
  Προώθηση της ευρύτερης χρήσης οχημάτων που χρησιμοποιούν 

εναλλακτικά καύσιμα 
  Στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται για να αποκτήσουν οι 

πόλεις και οι αστικές περιφέρειες στόλους μέσων μαζικής μεταφοράς 
με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

Στρατηγικές υποδομές μεταφορών 

Η ΕΤΕπ δίνει προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και 
συγκεντρώνει τη δραστηριότητά της στους ελλείποντες κρίκους, στα 
σημεία συμφόρησης της κυκλοφορίας μεγάλων αποστάσεων, στη δια-
λειτουργικότητα των συστημάτων στα σημεία συνοριακής διέλευσης 
και στους κόμβους μετεπιβίβασης μεταξύ των διαφόρων μέσων επιβατι-
κών μεταφορών. Η ΕΤΕπ είναι επίσης σε θέση να στηρίξει περιφερειακές 
αεροπορικές εταιρείες και εξαρτημένες (captive) εταιρείες χρηματοδο-

τικής μίσθωσης, καθώς και υποδομές στρατηγικής σημασίας που δεν 
ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Κινητικότητα για τις πόλεις της Ευρώπης 

Σε πολλές πόλεις, η αυξανόμενη ζήτηση μεταφορών έχει δημιουργήσει 
μια μη βιώσιμη κατάσταση: μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, κακή ποι-
ότητα του αέρα, ηχητική ρύπανση και υψηλά επίπεδα εκπομπών άνθρα-
κα. Το συνολικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις μεγάλες και 
μεσαίες ευρωπαϊκές πόλεις εκτιμάται σε 100 δισ. ευρώ ή 1% του ετήσιου 
ΑΕΠ της ΕΕ. Η Τράπεζα χρηματοδοτεί επενδύσεις σε ευφυή συστήματα και 
τεχνολογίες μεταφορών, που παρέχουν στους χρήστες καλύτερη και ακρι-
βέστερη πληροφόρηση και βελτιώνουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας 
και την αποτελεσματικότητα των μεταφορών.

Ανάπτυξη και ανάπλαση πόλεων και περιφερειών

Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ θα επικεντρωθεί στους ακόλου-
θους τομείς: αστική αναζωογόνηση, περιβαλλοντικές υποδομές, αποδοτι-
κότητα των πόρων, ενδοπεριφερειακή πρόσβαση, κοινωνική στέγαση και 
ευρύτερη ένταξη, ενίσχυση της ανθεκτικότητας κοινοτήτων και περιφε-
ρειών ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε απρόβλεπτες προκλήσεις 
όπως η μεταναστευτική κρίση ή οι σεισμοί, και πιο έξυπνη ανάπτυξη μέσα 
από την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. 

Υγεία
Το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων αναμένεται να αφορά τη 
βελτίωση νοσοκομειακών υποδομών, αλλά είναι επίσης πιθανόν να ση-
μειωθεί αύξηση της ζήτησης για μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και 
για καλύτερη κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα αυτόν.

Στήριξη της ανάπτυξης των αγροτικών υποδομών και 
του αγροτικού τομέα
Η στήριξη των αγροτικών υποδομών και του κλάδου της βιομάζας (στον 
οποίο η γεωργία έχει κεντρικό ρόλο), θα εξασφαλίσει πιο μακροχρόνια 
και πιο ισόρροπη αειφόρο ανάπτυξη των κοινωνιών, καθώς θα περιορί-
σει τη μετανάστευση από την ύπαιθρο στις πόλεις και θα ενισχύσει την 
επισιτιστική ασφάλεια. 

  Εάν αποτυπώναμε σε έναν χάρτη όλα τα έργα του δημόσιου τομέα 
που έχουμε χρηματοδοτήσει τα τελευταία 10-15 χρόνια, δεν θα 

βλέπαμε διάσπαρτα μεμονωμένα έργα, θα βλέπαμε να ορθώνονται 
μπροστά μας ολόκληρα δίκτυα δρόμων, σιδηροδρόμων, τραμ, αγωγών 

ή υπηρεσιών υγείας και παιδείας. Όλα τους αποτελούν μέρη ενός 
συνεκτικού συνόλου. 

Rafal Rybacki, 

προϊστάμενος του τμήματος χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ προς τον δημόσιο 
τομέα και προς έργα υποδομής στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής

Ποδηλατόδρομοι στην 
Μπολόνια που χρηματοδο-
τήθηκαν με δάνειο της ΕΤΕπ 
προς την ιταλική πόλη

Η Angelita Rebollo αναπτύσσει θεραπείες 
κατά του καρκίνου στο Παρίσι, με 

χρηματοδότηση από ένα επενδυτικό 
κεφάλαιο στο οποίο έχει επενδύσει το ΕΤΑΕ
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Μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανι-
σότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η κατάσταση 
είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αναζητούν καλύτε-
ρη πρόσβαση σε ειδικές μορφές χρηματοδότησης, όπως ευέλικτη χρη-
ματοδότηση κεφαλαίου κίνησης ή χρηματοδότηση κεφαλαιακού τύπου. 
Τα μικρά δάνεια, τα οποία χορηγούνται κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις, 
φέρουν κατά κανόνα υψηλότερα επιτόκια, τα οποία αντικατοπτρίζουν το 
σχετικά υψηλότερο κόστος χορήγησης του δανείου και τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά κινδύνου.

Η ΕΤΕπ σκοπεύει να επικεντρωθεί σε καίριες προτεραιότητες, όπως 
η καινοτομία, η απασχόληση των νέων, η στήριξη της διεθνοποίησης 
και η δράση για το κλίμα. Η Τράπεζα είναι σήμερα ιδιαίτερα ικανή να 
ανταποκριθεί στις χρηματοδοτικές ανάγκες πολλών φορέων που δρα-
στηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, η Τράπεζα επιδιώκει να διευρύνει 
τις τραπεζικές της σχέσεις, συνεργαζόμενη και με νέους ενδιάμεσους 
χρηματοδοτικούς φορείς, και να αναπτύξει χρηματοδοτικές πλατφόρ-
μες για να στηρίξει νέους επιχειρηματικούς τομείς, κυρίως σε συνερ-

Νερό

Η διαχείριση των υδατικών πόρων, του πόσιμου νερού και των λυμάτων 
εξακολουθεί να έχει καίρια σημασία για την οικονομία και το περιβάλ-
λον της Ευρώπης. Από την ύδρευση έως την αντιπλημμυρική προστα-
σία, η ΕΤΕπ παραμένει ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του τομέα αυτού.

Απόβλητα
Η πραγματοποίηση περισσότερων επενδύσεων στον τομέα της ανακύ-
κλωσης και της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων
 δημιουργεί περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη, 
 συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών και ενεργειακών πόρων,
 μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων υλών και
  ενισχύει την  απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη.

Η Τράπεζα θα εξακολουθήσει να στηρίζει τέτοιες επενδύσεις, ώστε να συμβάλει 
στη μετάβαση της ΕΕ προς μια κυκλική οικονομία. Όποτε ενδείκνυται, η 
Τράπεζα θα χρηματοδοτεί επίσης εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπολειμματικών 
αποβλήτων, εφόσον είναι αναγκαίες για την επίτευξη στόχων μείωσης των 
βιολογικών αποβλήτων που απορρίπτονται σε χωματερές.

Αγροτικές υποδομές

Η κλιματική αλλαγή έχει σημαντικές επιπτώσεις στη γεωργία και στην 
αγορά τροφίμων. Επηρεάζει ειδικότερα τη γονιμότητα του εδάφους, τα 
προγράμματα καλλιέργειας και τη διαθεσιμότητα νερού, πράγμα που με 
τη σειρά του έχει επιπτώσεις όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια.

Η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει να διευκολύνει τις επενδύσεις στους τομείς 
της γεωργίας και της δασοκομίας που στοχεύουν άμεσα στον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε αυτήν και συμβάλλουν 
στην παροχή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών, όπως τα τοπία, η βι-
οποικιλότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, η σταθερότητα του κλίμα-
τος και η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές. Στους 
διάφορους κλάδους του αγροτικού τομέα η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει 
να στηρίζει έργα αποδοτικά ως προς τους πόρους και την ενέργεια, τα 
οποία συμβάλλουν στην παραγωγή αγαθών που είναι πιο υγιεινά, πιο 
θρεπτικά και/ή έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στρατηγικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων 

Το ΕΤΑΕ θα παραμείνει σταθερά προσανατολισμένο προς την παροχή 
επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
και σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην 
Ευρώπη. Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης παράτασης της λειτουργίας 
του ΕΤΣΕ το 2018, το ΕΤΑΕ θα μπορέσει να διατηρήσει μια σταθερή 
τάση όσον αφορά τον όγκο των εργασιών του. Αυτό θα επιτευχθεί 
μέσω διαφόρων εντολών για δραστηριότητες που αφορούν την 
καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική επιχειρημα-
τικότητα, τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και τη 
μικροχρηματοδότηση. Το ΕΤΑΕ θα συνεχίσει επίσης να εξετάζει τη 
δυνατότητα θέσπισης νέων πρωτοβουλιών για τον αγροτικό τομέα. 

 Το ΕΤΑΕ θα παραμείνει σταθερά στη υπηρεσία της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Η ενδυνάμωση επιχειρηματιών από όλους τους ορίζοντες θα 

παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα και στο μέλλον. 

 Maria Leander, Γενική Γραμματέας του ΕΤΑΕ

γασία με εθνικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς. Η Τράπεζα επιδιώκει 
επίσης να αναπτύξει σχέσεις με νέους, μη τραπεζικούς ενδιάμεσους 
χρηματοδοτικούς φορείς, όπως ταμεία δανειοδοτήσεων και πλατφόρ-
μες συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Η ΕΤΕπ διευρύνει το φάσμα των προϊόντων της συμπεριλαμβάνοντας 
σε αυτό προϊόντα εγγυοδοσίας και επιμερισμού των κινδύνων, την 
άμεση παροχή χρηματοδότησης ανάπτυξης προς επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και επενδύσεις σε τμήματα 
μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο συναλλαγών 
τιτλοποίησης και επενδύσεις σε επιλεγμένα επενδυτικά κεφάλαια που 
χρηματοδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με το ΕΤΑΕ.

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει να στηρίζει μικρο-
επιχειρήσεις και να προωθεί την ανάπτυξη του τοπικού χρηματοπιστω-
τικού και ιδιωτικού τομέα, μέσω δανείων χορηγούμενων με τη μεσολά-
βηση ενδιάμεσων φορέων (μεταξύ άλλων και σε τοπικό νόμισμα) καθώς 
και, όλο και περισσότερο, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσι-
ών. Οι χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη των αναγκών μικροκαλλιεργη-
τών, οργανώσεων παραγωγών και αγροτικών επιχειρήσεων πολύ μικρού 
και μικρού μεγέθους εκτός ΕΕ συχνά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και 
άλλων θεμάτων, όπως η μετανάστευση ή ο μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν.

Στήριξη των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

Προστασία του περιβάλλοντος

2016: 23,6 δισ. ευρώ 
2017-2019: 22,3 δισ. ευρώ ετησίως

2016: 16,9 δισ. ευρώ 
2017-2019: 18,3 δισ. ευρώ ετησίως

Οριζόντιοι στόχοι: συνοχή και κλιματική δράση

Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ ευθυγραμμίζονται με δύο πρωταρ-
χικούς στόχους πολιτικής της ΕΕ:

•  ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της 
σύγκλισης  στην ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών 
και στις χώρες με προενταξιακό καθεστώς (30% του συνόλου των 
χρηματοδοτήσεων του Ομίλου) και

•  δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για τον με-
τριασμό της (26% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων του Ομίλου).

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη
Ο Όμιλος ΕΤΕπ παραμένει σε καλή πορεία όσον αφορά 
τον στόχο της κινητοποίησης πρόσθετων επενδύσεων 
ύψους 315 δισ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρα-
τηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), όπως προβλέπεται από το 
Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ΕΤΕπ ανέλαβε υψηλότερους κινδύνους, για να καλύψει 
επενδυτικά κενά. Κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνεται η παράταση της λει-
τουργίας του ΕΤΣΕ.

 Χάρη στο ΕΤΣΕ, η Τράπεζα είναι σε θέση να στηρίξει ευρύτε-
ρο φάσμα πελατών και έργων. Τόσο οι μεγάλες, όσο και οι μι-

κρότερες επενδύσεις μπορούν να έχουν καθοριστικό αντίκτυ-
πο σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης 

και προφέροντας στους πολίτες απτά κοινωνικά, οικονομικά 
και περιβαλλοντικά οφέλη.   

Birthe Bruhn-Léon,  
διευθύντρια της υπηρεσίας «Ιβηρικές Χώρες» της ΕΤΕπ

Το 2017 το ΕΤΑΕ σκοπεύει να δρομολογήσει τουλάχιστον πέντε 
εξειδικευμένα προγράμματα επενδύσεων, σε συνεργασία με 
εθνικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς, τα οποία θα εισαγάγουν 
μια σειρά καινοτόμων επενδυτικών λύσεων στην αγορά. Οι 
πρωτοβουλίες αυτές θα επιτρέψουν στο ΕΤΑΕ να συνεργαστεί 
ενεργά με τους εταίρους του ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές 
και εξετάζοντας ευκαιρίες για από κοινού επενδύσεις.

Το ΕΤΑΕ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικά με καίριες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, 
που αφορούν, μεταξύ άλλων, την πάταξη της φοροδιαφυγής, την 
ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και την εξασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. Επιπλέον, 
το ΕΤΑΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσουν από κοινού 
τη δυνατότητα επέκτασης της δραστηριότητας του ΕΤΑΕ σε 
νέους τομείς (όπως η ενέργεια και η ανάπτυξη δεξιοτήτων) και 
αύξησης των εργασιών του που έχουν σχέση με την προώθηση 
προτεραιοτήτων της πολιτικής της ΕΕ, όπως ο κοινωνικός αντίκτυπος.

Το ΕΤΑΕ θα αναζητήσει επίσης νέες ευκαιρίες για την προσέλκυση 
πρόσθετων κεφαλαίων υπέρ των ΜΜΕ και των μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων 
από θεσμικούς επενδυτές (π.χ. κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, 
διαχειριστές οικογενειακής περιουσίας, συνταξιοδοτικά ταμεία, 
ιδρύματα και μεγάλες επιχειρήσεις) θα εξασφαλίσει πιο βιώσιμη 
και μακροπρόθεσμη στήριξη στην αγορά.

Γυναίκες καθαρίζουν φρούτα για παραδοσιακά 
κυπριακά γλυκά σε μια μικρή επιχείρηση στα όρη 
του Τροόδους, που χρηματοδοτήθηκε με δάνειο 
από την ΕΤΕπ

Υπέρλεπτη ηλιακή μεμβράνη 
της Heliatek. Ζυγίζει 500 γραμ-
μάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 
και έχει πάχος μικρότερο από 

ένα χιλιοστό

Εκτός Ευρώπης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης προτείνει την αύξηση 
του ύψους της εγγύησής της στο πλαίσιο της εντολής εξω-
τερικών χρηματοδοτήσεων για την περίοδο 2014 – 2020, 
ώστε να βοηθήσει την ΕΤΕπ να εφαρμόσει την Πρωτοβου-
λία Οικονομικής Ανθεκτικότητας για τα Δυτικά Βαλκάνια και 
τις Νότιες Γειτονικές Χώρες, με σκοπό την αντιμετώπιση του 
μεταναστευτικού προβλήματος. Η Τράπεζα αναμένει επίσης 
ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του Σχεδίου Εξω-
τερικών Επενδύσεων, ιδίως μέσω της παροχής τεχνογνωσί-
ας και συμβουλών στις χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγκες.

 Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει με προορατική δράση τις 
εξωτερικές προκλήσεις που επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν 

το μέλλον της. Ο κόσμος έχει γίνει πιο πολύπλοκος και τα 
τελευταία χρόνια νέες καταστάσεις έχουν δημιουργήσει 

υψηλότερους κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για την Ευρώπη. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να στηρίξουμε εντατικότερα την 

ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη των χωρών εταίρων μας. 
Η ΕΤΕπ έχει αποδείξει ότι διαθέτει τα μέσα και την ευελιξία για 

να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις.  

 Lionel Rapaille,  
προϊστάμενος του τμήματος χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ προς 

τον δημόσιο τομέα στις ανατολικές γειτονικές χώρες της ΕΕ

Επιπλέον, το ΕΤΑΕ θα στηρίξει επιχειρήσεις σε αρχικό ή πιο προηγ-
μένο στάδιο ανάπτυξης μέσω επενδύσεων σε διάφορα επενδυτικά 
κεφάλαια, από φορείς μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικούς 
αγγέλους έως πανευρωπαϊκά κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα 
κεφάλαια (funds-of-funds).

Ο Cheik Sadibou Diop, ιδρυτής της 
Senbus, σενεγαλικής επιχείρησης 

που στηρίχθηκε χρηματοδοτικά 
από την ΕΤΕπ

Ο Eddie Szweda διευθύνει ένα μικρό ζυθοποιείο με 
πέντε υπαλλήλους στη Δανία, το οποίο μπόρεσε να 

αυξήσει την παραγωγή του χάρη στη στήριξη του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

  Θα πραγματοποιούνται πολύ περισσότερες πράξεις δομημένης 
χρηματοδότησης στον τομέα της τιτλοποίησης ή εγγυητικές πράξεις 

επιμερισμού των κινδύνων για υπάρχοντα ή νέα χαρτοφυλάκια δανείων 
τραπεζών. Αυτό θα προσφέρει μεγάλη στήριξη στις ΜΜΕ και στις επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης.  

Milena Messori,  
προϊσταμένη του τμήματος χρηματοδότησης πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενδιάμεσων φορέων



Μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανι-
σότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η κατάσταση 
είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αναζητούν καλύτε-
ρη πρόσβαση σε ειδικές μορφές χρηματοδότησης, όπως ευέλικτη χρη-
ματοδότηση κεφαλαίου κίνησης ή χρηματοδότηση κεφαλαιακού τύπου. 
Τα μικρά δάνεια, τα οποία χορηγούνται κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις, 
φέρουν κατά κανόνα υψηλότερα επιτόκια, τα οποία αντικατοπτρίζουν το 
σχετικά υψηλότερο κόστος χορήγησης του δανείου και τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά κινδύνου.

Η ΕΤΕπ σκοπεύει να επικεντρωθεί σε καίριες προτεραιότητες, όπως 
η καινοτομία, η απασχόληση των νέων, η στήριξη της διεθνοποίησης 
και η δράση για το κλίμα. Η Τράπεζα είναι σήμερα ιδιαίτερα ικανή να 
ανταποκριθεί στις χρηματοδοτικές ανάγκες πολλών φορέων που δρα-
στηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, η Τράπεζα επιδιώκει να διευρύνει 
τις τραπεζικές της σχέσεις, συνεργαζόμενη και με νέους ενδιάμεσους 
χρηματοδοτικούς φορείς, και να αναπτύξει χρηματοδοτικές πλατφόρ-
μες για να στηρίξει νέους επιχειρηματικούς τομείς, κυρίως σε συνερ-

Νερό

Η διαχείριση των υδατικών πόρων, του πόσιμου νερού και των λυμάτων 
εξακολουθεί να έχει καίρια σημασία για την οικονομία και το περιβάλ-
λον της Ευρώπης. Από την ύδρευση έως την αντιπλημμυρική προστα-
σία, η ΕΤΕπ παραμένει ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του τομέα αυτού.

Απόβλητα
Η πραγματοποίηση περισσότερων επενδύσεων στον τομέα της ανακύ-
κλωσης και της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων
 δημιουργεί περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη, 
 συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών και ενεργειακών πόρων,
 μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων υλών και
  ενισχύει την  απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη.

Η Τράπεζα θα εξακολουθήσει να στηρίζει τέτοιες επενδύσεις, ώστε να συμβάλει 
στη μετάβαση της ΕΕ προς μια κυκλική οικονομία. Όποτε ενδείκνυται, η 
Τράπεζα θα χρηματοδοτεί επίσης εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπολειμματικών 
αποβλήτων, εφόσον είναι αναγκαίες για την επίτευξη στόχων μείωσης των 
βιολογικών αποβλήτων που απορρίπτονται σε χωματερές.

Αγροτικές υποδομές

Η κλιματική αλλαγή έχει σημαντικές επιπτώσεις στη γεωργία και στην 
αγορά τροφίμων. Επηρεάζει ειδικότερα τη γονιμότητα του εδάφους, τα 
προγράμματα καλλιέργειας και τη διαθεσιμότητα νερού, πράγμα που με 
τη σειρά του έχει επιπτώσεις όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια.

Η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει να διευκολύνει τις επενδύσεις στους τομείς 
της γεωργίας και της δασοκομίας που στοχεύουν άμεσα στον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε αυτήν και συμβάλλουν 
στην παροχή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών, όπως τα τοπία, η βι-
οποικιλότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, η σταθερότητα του κλίμα-
τος και η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές. Στους 
διάφορους κλάδους του αγροτικού τομέα η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει 
να στηρίζει έργα αποδοτικά ως προς τους πόρους και την ενέργεια, τα 
οποία συμβάλλουν στην παραγωγή αγαθών που είναι πιο υγιεινά, πιο 
θρεπτικά και/ή έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στρατηγικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων 

Το ΕΤΑΕ θα παραμείνει σταθερά προσανατολισμένο προς την παροχή 
επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
και σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην 
Ευρώπη. Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης παράτασης της λειτουργίας 
του ΕΤΣΕ το 2018, το ΕΤΑΕ θα μπορέσει να διατηρήσει μια σταθερή 
τάση όσον αφορά τον όγκο των εργασιών του. Αυτό θα επιτευχθεί 
μέσω διαφόρων εντολών για δραστηριότητες που αφορούν την 
καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική επιχειρημα-
τικότητα, τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και τη 
μικροχρηματοδότηση. Το ΕΤΑΕ θα συνεχίσει επίσης να εξετάζει τη 
δυνατότητα θέσπισης νέων πρωτοβουλιών για τον αγροτικό τομέα. 

 Το ΕΤΑΕ θα παραμείνει σταθερά στη υπηρεσία της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Η ενδυνάμωση επιχειρηματιών από όλους τους ορίζοντες θα 

παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα και στο μέλλον. 

 Maria Leander, Γενική Γραμματέας του ΕΤΑΕ

γασία με εθνικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς. Η Τράπεζα επιδιώκει 
επίσης να αναπτύξει σχέσεις με νέους, μη τραπεζικούς ενδιάμεσους 
χρηματοδοτικούς φορείς, όπως ταμεία δανειοδοτήσεων και πλατφόρ-
μες συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Η ΕΤΕπ διευρύνει το φάσμα των προϊόντων της συμπεριλαμβάνοντας 
σε αυτό προϊόντα εγγυοδοσίας και επιμερισμού των κινδύνων, την 
άμεση παροχή χρηματοδότησης ανάπτυξης προς επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και επενδύσεις σε τμήματα 
μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο συναλλαγών 
τιτλοποίησης και επενδύσεις σε επιλεγμένα επενδυτικά κεφάλαια που 
χρηματοδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με το ΕΤΑΕ.

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει να στηρίζει μικρο-
επιχειρήσεις και να προωθεί την ανάπτυξη του τοπικού χρηματοπιστω-
τικού και ιδιωτικού τομέα, μέσω δανείων χορηγούμενων με τη μεσολά-
βηση ενδιάμεσων φορέων (μεταξύ άλλων και σε τοπικό νόμισμα) καθώς 
και, όλο και περισσότερο, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσι-
ών. Οι χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη των αναγκών μικροκαλλιεργη-
τών, οργανώσεων παραγωγών και αγροτικών επιχειρήσεων πολύ μικρού 
και μικρού μεγέθους εκτός ΕΕ συχνά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και 
άλλων θεμάτων, όπως η μετανάστευση ή ο μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν.

Στήριξη των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

Προστασία του περιβάλλοντος

2016: 23,6 δισ. ευρώ 
2017-2019: 22,3 δισ. ευρώ ετησίως

2016: 16,9 δισ. ευρώ 
2017-2019: 18,3 δισ. ευρώ ετησίως

Οριζόντιοι στόχοι: συνοχή και κλιματική δράση

Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ ευθυγραμμίζονται με δύο πρωταρ-
χικούς στόχους πολιτικής της ΕΕ:

•  ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της 
σύγκλισης  στην ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών 
και στις χώρες με προενταξιακό καθεστώς (30% του συνόλου των 
χρηματοδοτήσεων του Ομίλου) και

•  δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για τον με-
τριασμό της (26% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων του Ομίλου).

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη
Ο Όμιλος ΕΤΕπ παραμένει σε καλή πορεία όσον αφορά 
τον στόχο της κινητοποίησης πρόσθετων επενδύσεων 
ύψους 315 δισ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρα-
τηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), όπως προβλέπεται από το 
Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ΕΤΕπ ανέλαβε υψηλότερους κινδύνους, για να καλύψει 
επενδυτικά κενά. Κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνεται η παράταση της λει-
τουργίας του ΕΤΣΕ.

 Χάρη στο ΕΤΣΕ, η Τράπεζα είναι σε θέση να στηρίξει ευρύτε-
ρο φάσμα πελατών και έργων. Τόσο οι μεγάλες, όσο και οι μι-

κρότερες επενδύσεις μπορούν να έχουν καθοριστικό αντίκτυ-
πο σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης 

και προφέροντας στους πολίτες απτά κοινωνικά, οικονομικά 
και περιβαλλοντικά οφέλη.   

Birthe Bruhn-Léon,  
διευθύντρια της υπηρεσίας «Ιβηρικές Χώρες» της ΕΤΕπ

Το 2017 το ΕΤΑΕ σκοπεύει να δρομολογήσει τουλάχιστον πέντε 
εξειδικευμένα προγράμματα επενδύσεων, σε συνεργασία με 
εθνικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς, τα οποία θα εισαγάγουν 
μια σειρά καινοτόμων επενδυτικών λύσεων στην αγορά. Οι 
πρωτοβουλίες αυτές θα επιτρέψουν στο ΕΤΑΕ να συνεργαστεί 
ενεργά με τους εταίρους του ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές 
και εξετάζοντας ευκαιρίες για από κοινού επενδύσεις.

Το ΕΤΑΕ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικά με καίριες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, 
που αφορούν, μεταξύ άλλων, την πάταξη της φοροδιαφυγής, την 
ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και την εξασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. Επιπλέον, 
το ΕΤΑΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσουν από κοινού 
τη δυνατότητα επέκτασης της δραστηριότητας του ΕΤΑΕ σε 
νέους τομείς (όπως η ενέργεια και η ανάπτυξη δεξιοτήτων) και 
αύξησης των εργασιών του που έχουν σχέση με την προώθηση 
προτεραιοτήτων της πολιτικής της ΕΕ, όπως ο κοινωνικός αντίκτυπος.

Το ΕΤΑΕ θα αναζητήσει επίσης νέες ευκαιρίες για την προσέλκυση 
πρόσθετων κεφαλαίων υπέρ των ΜΜΕ και των μικρών επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων 
από θεσμικούς επενδυτές (π.χ. κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, 
διαχειριστές οικογενειακής περιουσίας, συνταξιοδοτικά ταμεία, 
ιδρύματα και μεγάλες επιχειρήσεις) θα εξασφαλίσει πιο βιώσιμη 
και μακροπρόθεσμη στήριξη στην αγορά.

Γυναίκες καθαρίζουν φρούτα για παραδοσιακά 
κυπριακά γλυκά σε μια μικρή επιχείρηση στα όρη 
του Τροόδους, που χρηματοδοτήθηκε με δάνειο 
από την ΕΤΕπ

Υπέρλεπτη ηλιακή μεμβράνη 
της Heliatek. Ζυγίζει 500 γραμ-
μάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 
και έχει πάχος μικρότερο από 

ένα χιλιοστό

Εκτός Ευρώπης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης προτείνει την αύξηση 
του ύψους της εγγύησής της στο πλαίσιο της εντολής εξω-
τερικών χρηματοδοτήσεων για την περίοδο 2014 – 2020, 
ώστε να βοηθήσει την ΕΤΕπ να εφαρμόσει την Πρωτοβου-
λία Οικονομικής Ανθεκτικότητας για τα Δυτικά Βαλκάνια και 
τις Νότιες Γειτονικές Χώρες, με σκοπό την αντιμετώπιση του 
μεταναστευτικού προβλήματος. Η Τράπεζα αναμένει επίσης 
ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του Σχεδίου Εξω-
τερικών Επενδύσεων, ιδίως μέσω της παροχής τεχνογνωσί-
ας και συμβουλών στις χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγκες.

 Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει με προορατική δράση τις 
εξωτερικές προκλήσεις που επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν 

το μέλλον της. Ο κόσμος έχει γίνει πιο πολύπλοκος και τα 
τελευταία χρόνια νέες καταστάσεις έχουν δημιουργήσει 

υψηλότερους κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για την Ευρώπη. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να στηρίξουμε εντατικότερα την 

ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη των χωρών εταίρων μας. 
Η ΕΤΕπ έχει αποδείξει ότι διαθέτει τα μέσα και την ευελιξία για 

να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις.  

 Lionel Rapaille,  
προϊστάμενος του τμήματος χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ προς 

τον δημόσιο τομέα στις ανατολικές γειτονικές χώρες της ΕΕ

Επιπλέον, το ΕΤΑΕ θα στηρίξει επιχειρήσεις σε αρχικό ή πιο προηγ-
μένο στάδιο ανάπτυξης μέσω επενδύσεων σε διάφορα επενδυτικά 
κεφάλαια, από φορείς μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικούς 
αγγέλους έως πανευρωπαϊκά κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα 
κεφάλαια (funds-of-funds).

Ο Cheik Sadibou Diop, ιδρυτής της 
Senbus, σενεγαλικής επιχείρησης 

που στηρίχθηκε χρηματοδοτικά 
από την ΕΤΕπ

Ο Eddie Szweda διευθύνει ένα μικρό ζυθοποιείο με 
πέντε υπαλλήλους στη Δανία, το οποίο μπόρεσε να 

αυξήσει την παραγωγή του χάρη στη στήριξη του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

  Θα πραγματοποιούνται πολύ περισσότερες πράξεις δομημένης 
χρηματοδότησης στον τομέα της τιτλοποίησης ή εγγυητικές πράξεις 

επιμερισμού των κινδύνων για υπάρχοντα ή νέα χαρτοφυλάκια δανείων 
τραπεζών. Αυτό θα προσφέρει μεγάλη στήριξη στις ΜΜΕ και στις επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης.  

Milena Messori,  
προϊσταμένη του τμήματος χρηματοδότησης πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενδιάμεσων φορέων



 
Κύρια στοιχεία της δραστηριότητας της 

τράπεζας της ΕΕ την περίοδο 2017-2019

ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ

Η ΕΤΕπ , η τράπεζα της ΕΕ, είναι ο πολυμερής οργανισμός με τη 
μεγαλύτερη σε όγκο δανειοληπτική και δανειοδοτική δραστη-
ριότητα στον κόσμο. Η Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση και 
εμπειρογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που 
συμβάλλουν στην προαγωγή των στόχων της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ).

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια της ΕΤΕπ και του ΕΤΑΕ για την περίοδο 
2017-2019 καθορίζουν τους στόχους και τους τομείς προτεραιό-
τητας της Τράπεζας και του Ταμείου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ΕΤΕπ αναμένει να υπογράφει χρηματοδοτικές συμβάσεις 
ύψους 74-76 δισ. ευρώ ετησίως. Το ΕΤΑΕ αναμένει να παρέχει 
9,6-10,4 δισ. ετησίως στο πλαίσιο δραστηριοτήτων κεφαλαι-
ακής χρηματοδότησης, τιτλοποίησης, χρηματοδότησης χωρίς 
αποκλεισμούς και εγγυοδοσίας.

 Στόχοι ανά τομέα δημόσιας πολιτικής

Η δραστηριότητα της Τράπεζας επικεντρώνεται σε τέσσερις 
κύριους στόχους δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι στηρίζουν 
στον μέγιστο βαθμό την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόλη-
ση και την ανταγωνιστικότητα.

Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το 2016 στο παρόν έντυπο είναι μη ελεγμένα και προσω-
ρινά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης

 Αν και η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να ενισχύσει την οικονομική 
της ανταγωνιστικότητα και να αυξήσει τις επενδύσεις της στην 

καινοτομία, μπορεί επίσης να είναι υπερήφανη για τις επιτυχίες της 
και για την ικανότητά της να καινοτομεί σε πολλούς τομείς, από την 

ιατρική έως τη διαστημική τεχνολογία και από τη χημεία έως τη 
μηχανολογία υψηλής τεχνολογίας..

Elina Kamenitzer,  
προϊσταμένη του τμήματος χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ προς 

επιχειρήσεις στη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες

Έρευνα και καινοτομία

Περισσότερο παρά ποτέ, η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία 
της Ευρώπης εξαρτώνται από την ικανότητα των πολιτών της να 
βελτιώσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους, να αυξήσουν τις γνώσεις 
τους και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες και γνώσεις για να 
αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η Ευρώπη, για να παραμείνει 
ανταγωνιστική, έχει ανάγκη από υψηλά εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό  και από περισσότερες επενδύσεις στους τομείς της επιστήμης, 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ιδίως πραγματοποιούμενες από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Τρεις σημαντικές τεχνολογίες αναμένεται ότι θα έχουν τον πιο 
αισθητό αντίκτυπο:  Ψηφιακή τεχνολογία 
  Βιοτεχνολογία 
   Επιστήμη των υλικών 

Καινοτομία στη βιοοικονομία

Η γεωργία και η βιοοικονομία στην ΕΕ παράγουν συνολικά κύκλο ερ-
γασιών που εκτιμάται σε 2 τρισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν περίπου 
22 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης ή το 9% του ενεργού πληθυσμού 
της ΕΕ (το 2013), συγκεντρωμένες κυρίως στις αγροτικές και τις παρά-

Ενίσχυση της καινοτομίας και
του ανθρώπινου κεφαλαίου
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κτιες περιοχές. Οι επενδύσεις στους τομείς αυτούς προάγουν μια βιώ-
σιμη και αποδοτική ως προς τους πόρους παραγωγή και χρήση των 
ανανεώσιμων πόρων της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέρ-
γειας. Η γεωργία και η βιοοικονομία μπορούν επίσης να στηρίξουν τη 
μετάβαση της ΕΕ προς μια κυκλική οικονομία.

Έρευνα και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας

Για να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σχετικά με την ενέργεια 
και το κλίμα, θα απαιτηθούν νέες τεχνολογίες που δεν είναι ακόμη 
διαθέσιμες στην αγορά, καθώς και εξυπνότεροι και υψηλά αποδοτικοί 
τρόποι χρήσης της ενέργειας.

2016: 13,5 δισ. ευρώ 
2017-2019: 15,2 δισ. ευρώ ετησίως

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Δημιουργία αποτελεσματικών υποδομών
2016: 19,7 δισ. ευρώ 
2017-2019: 19,1 δισ. ευρώ ετησίως

Ενέργεια
•  Διασφάλιση ανταγωνιστικού και ασφαλούς εφοδιασμού: Επένδυση 

σε έργα κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, όπως τα δίκτυα ενέργειας. 

•  Ενεργειακή απόδοση: το ΕΤΣΕ έδωσε στην Τράπεζα τη δυνατότητα να 
χρηματοδοτήσει κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, 
προάγοντας νέα πρότυπα κατασκευής, τα οποία θα γίνουν υποχρεω-
τικά μετά το 2021.   

•  Απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές: εκτός από τον τομέα της 
παραγωγής ενέργειας, σημαντικές επενδύσεις απαιτούνται επίσης στα 
ηλεκτρικά δίκτυα, για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
την αύξηση των δυνατοτήτων αποθήκευσης ενέργειας, τον εκσυγχρο-
νισμό των δικτύων διανομής και τη μετατροπή τους σε έξυπνα δίκτυα.

Μεταφορές και κινητικότητα
Καθαρότερες μεταφορές, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα 

Ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει το 32% της τελικής κατα-
νάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. Ευθύνεται επίσης για το 20% των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αποτελεί σημαντική πηγή ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης, ιδίως στις αστικές περιοχές. Μεταξύ των πρωτο-
βουλιών μας περιλαμβάνονται οι εξής: 

  Παροχή στήριξης για την αγορά νέων πλοίων ή τον εξοπλισμό πλοίων 
με νέες τεχνολογίες, για μια πιο πράσινη ναυτιλία

  Επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
  Προώθηση της ευρύτερης χρήσης οχημάτων που χρησιμοποιούν 

εναλλακτικά καύσιμα 
  Στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται για να αποκτήσουν οι 

πόλεις και οι αστικές περιφέρειες στόλους μέσων μαζικής μεταφοράς 
με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

Στρατηγικές υποδομές μεταφορών 

Η ΕΤΕπ δίνει προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και 
συγκεντρώνει τη δραστηριότητά της στους ελλείποντες κρίκους, στα 
σημεία συμφόρησης της κυκλοφορίας μεγάλων αποστάσεων, στη δια-
λειτουργικότητα των συστημάτων στα σημεία συνοριακής διέλευσης 
και στους κόμβους μετεπιβίβασης μεταξύ των διαφόρων μέσων επιβατι-
κών μεταφορών. Η ΕΤΕπ είναι επίσης σε θέση να στηρίξει περιφερειακές 
αεροπορικές εταιρείες και εξαρτημένες (captive) εταιρείες χρηματοδο-

τικής μίσθωσης, καθώς και υποδομές στρατηγικής σημασίας που δεν 
ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Κινητικότητα για τις πόλεις της Ευρώπης 

Σε πολλές πόλεις, η αυξανόμενη ζήτηση μεταφορών έχει δημιουργήσει 
μια μη βιώσιμη κατάσταση: μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, κακή ποι-
ότητα του αέρα, ηχητική ρύπανση και υψηλά επίπεδα εκπομπών άνθρα-
κα. Το συνολικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις μεγάλες και 
μεσαίες ευρωπαϊκές πόλεις εκτιμάται σε 100 δισ. ευρώ ή 1% του ετήσιου 
ΑΕΠ της ΕΕ. Η Τράπεζα χρηματοδοτεί επενδύσεις σε ευφυή συστήματα και 
τεχνολογίες μεταφορών, που παρέχουν στους χρήστες καλύτερη και ακρι-
βέστερη πληροφόρηση και βελτιώνουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας 
και την αποτελεσματικότητα των μεταφορών.

Ανάπτυξη και ανάπλαση πόλεων και περιφερειών

Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ θα επικεντρωθεί στους ακόλου-
θους τομείς: αστική αναζωογόνηση, περιβαλλοντικές υποδομές, αποδοτι-
κότητα των πόρων, ενδοπεριφερειακή πρόσβαση, κοινωνική στέγαση και 
ευρύτερη ένταξη, ενίσχυση της ανθεκτικότητας κοινοτήτων και περιφε-
ρειών ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε απρόβλεπτες προκλήσεις 
όπως η μεταναστευτική κρίση ή οι σεισμοί, και πιο έξυπνη ανάπτυξη μέσα 
από την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. 

Υγεία
Το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων αναμένεται να αφορά τη 
βελτίωση νοσοκομειακών υποδομών, αλλά είναι επίσης πιθανόν να ση-
μειωθεί αύξηση της ζήτησης για μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και 
για καλύτερη κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα αυτόν.

Στήριξη της ανάπτυξης των αγροτικών υποδομών και 
του αγροτικού τομέα
Η στήριξη των αγροτικών υποδομών και του κλάδου της βιομάζας (στον 
οποίο η γεωργία έχει κεντρικό ρόλο), θα εξασφαλίσει πιο μακροχρόνια 
και πιο ισόρροπη αειφόρο ανάπτυξη των κοινωνιών, καθώς θα περιορί-
σει τη μετανάστευση από την ύπαιθρο στις πόλεις και θα ενισχύσει την 
επισιτιστική ασφάλεια. 

  Εάν αποτυπώναμε σε έναν χάρτη όλα τα έργα του δημόσιου τομέα 
που έχουμε χρηματοδοτήσει τα τελευταία 10-15 χρόνια, δεν θα 

βλέπαμε διάσπαρτα μεμονωμένα έργα, θα βλέπαμε να ορθώνονται 
μπροστά μας ολόκληρα δίκτυα δρόμων, σιδηροδρόμων, τραμ, αγωγών 

ή υπηρεσιών υγείας και παιδείας. Όλα τους αποτελούν μέρη ενός 
συνεκτικού συνόλου. 

Rafal Rybacki, 

προϊστάμενος του τμήματος χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ προς τον δημόσιο 
τομέα και προς έργα υποδομής στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής

Ποδηλατόδρομοι στην 
Μπολόνια που χρηματοδο-
τήθηκαν με δάνειο της ΕΤΕπ 
προς την ιταλική πόλη

Η Angelita Rebollo αναπτύσσει θεραπείες 
κατά του καρκίνου στο Παρίσι, με 

χρηματοδότηση από ένα επενδυτικό 
κεφάλαιο στο οποίο έχει επενδύσει το ΕΤΑΕ
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