
Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ  
στην Κύπρο το 2014

Για να ενισχύσει την απασχόληση μέσω της παροχής προσιτής και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης 
στις κυπριακές ΜΜΕ, η ΕΤΕπ υπέγραψε το 2014 δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 185 εκατ. ευρώ 
με επτά τράπεζες εταίρους της. Πρόκειται για τις πρώτες πιστωτικές γραμμές που χορηγεί η ΕΤΕπ για τη 
χρηματοδότηση ΜΜΕ στην Κύπρο από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η ΕΤΕπ προσπαθεί 
να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερες ΜΜΕ, διευρύνοντας το δίκτυο των τραπεζών με τις οποίες 
συνεργάζεται στην Κύπρο.

Η ΕΤΕπ εξακολούθησε να δίνει το προβάδισμα στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
γεγονός που καταδεικνύει την ενεργό αρωγή της στον κυριότερο τομέα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 
στη χώρα. Πέρα από τη χορήγηση νέων χρηματοδοτήσεων και την εκπόνηση ενός αξιόπιστου 
επιχειρηματικού σχεδίου, η Τράπεζα συγκέντρωσε επίσης τις προσπάθειές της στην ομαλή εφαρμογή των 
καινοτόμων προϊόντων που εγκαινίασε το 2013 και τα οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 
κυπριακής οικονομίας στην παρούσα οικονομική συγκυρία, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και το 
Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου.

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην 
Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της 
κυπριακής κοινωνίας για να προωθήσει την ανάκαμψη, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση: το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο διαπλάθει μια μορφωμένη 
και καινοτόμο νέα γενιά, και τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος είναι πολύτιμος 
εταίρος στην προσπάθεια στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για 
την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η ΕΤΕπ συμβάλει έτσι στη 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο 
και μακροπρόθεσμα, προωθώντας την επένδυση σε μια νέα γενιά που θα διαθέτει 
μόρφωση και δεξιότητες, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.
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Χρηματοδοτήσεις για την οικονομία της γνώσης

Το 2014 η ΕΤΕπ χορήγησε νέα χρηματοδότηση, ύψους 80 εκατ. ευρώ, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 
έργο αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που πραγματοποιείται επί του παρόντος στην Κύπρο. 
Περιλαμβάνει την κατασκευή νέων κτιρίων και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού που θα ενισχύσει 
την ικανότητα του πανεπιστημίου να υλοποιεί προηγμένα προγράμματα κατάρτισης και έρευνας και 
ανάπτυξης. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, για την ενίσχυση 
της ενεργειακής απόδοσης και της αντισεισμικής προστασίας. Πρόκειται για το δεύτερο δάνειο που 
χορηγεί η ΕΤΕπ για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύστερα μια πρώτη χρηματοδοτική σύμβαση ύψους 65 εκατ. 
ευρώ που υπογράφηκε το 2003.

Στήριξη των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση

Το 2014 η ΕΤΕπ χορήγησε επτά νέες πιστωτικές γραμμές συνολικού ύψους 185 εκατ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση ΜΜΕ:

• 25 εκατ. ευρώ προς τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) της Κύπρου
• 50 εκατ. ευρώ προς την Τράπεζα Κύπρου
• 35 εκατ. ευρώ προς την Ελληνική Τράπεζα
• 20 εκατ. ευρώ προς την Alpha Bank Cyprus
• 30 εκατ. ευρώ προς τη Eurobank Κύπρου
• 15 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
• 10 εκατ. ευρώ προς τη Société Générale Cyprus
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+ 6%

Έργο Περιγραφή Δραστηριότητα εκατ. ευρώ

ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΓΙΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) της Κύπρου Πιστωτικές γραμμές 25,00

ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΜΜΕ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα Πιστωτικές γραμμές 85,00

ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΜΜΕ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΙ

Alpha Bank Cyprus, Eurobank Κύπρου, Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) και Société Géné-

rale Cyprus

Πιστωτικές γραμμές 75,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  Παιδεία 80,00

ΣΎΝΟΛΟ 265,00

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤΑΕ) είναι η εξειδικευμένη 
θυγατρική της ΕΤΕπ που προσφέρει 
προϊόντα χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου σε 
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 
φορείς, για τη στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
και των επιχειρήσεων μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης και την προώθηση 
της καινοτομίας στην Ευρώπη. Το 
2014 το ΕΤΑΕ διέθεσε για τη στήριξη 
επιχειρήσεων 3,3 δισ. ευρώ, τα οποία 
θα συμβάλουν στην κινητοποίηση 
κεφαλαίων συνολικού ύψους της 
τάξης των 14 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τους τομείς 
δραστηριότητάς του, το 
ΕΤΑΕ διέθεσε πόρους ύψους 
1,65 δισ. ευρώ σε 74 κεφάλαια 
επιχειρηματικών συμμετοχών που 
χρηματοδοτούν ΜΜΕ σε αρχικό και 
μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, και τα 
οποία άντλησαν συνολικά κεφάλαια 
ύψους 8,3 δισ. ευρώ. Στον τομέα 
των εγγυήσεων το ΕΤΑΕ διέθεσε 
1,6 δισ. ευρώ μέσω 60 πράξεων, 
που έδρασαν ως καταλύτης για τη 
χορήγηση νέων δανείων προς ΜΜΕ 
συνολικού ύψους 5,6 δισ. ευρώ. 
Η στήριξη του ΕΤΑΕ προς τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις ανήλθε συνολικά 
σε 51 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας 
έναν όγκο δανείων που ανέρχεται 
σε 133 εκατ. ευρώ. Συνολικά, πάνω 
από 170 000 ΜΜΕ και επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης έλαβαν 
στήριξη από το ΕΤΑΕ το 2014.

Στην Κύπρο το 2014 το ΕΤΑΕ 
διέθεσε 30 εκατ. ευρώ για πράξεις 
εγγυοδοσίας, οι οποίες έχουν στόχο 
να συμβάλουν στην κινητοποίηση 
κεφαλαίων συνολικού ύψους 
50 εκατ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.eif.org/cyprus.



Οι εν λόγω πιστωτικές γραμμές περιλαμβάνουν ένα χρηματοδοτικό σκέλος που εντάσσεται στο πρόγραμμα 
«Θέσεις απασχόλησης για τους νέους», το οποίο προσφέρει ακόμη ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης 
στις επιλέξιμες ΜΜΕ. Το προϊόν αυτό της ΕΤΕπ, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
που θέσπισε η Τράπεζα της ΕΕ τον Ιούλιο 2013 ειδικά για την απασχόληση των νέων, αποτελεί μέρος μιας 
ευρύτερης πρωτοβουλίας των κρατών μελών και της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, 
σε συνέχεια απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2013. Το προϊόν αυτό προορίζεται ιδίως για 
τις χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Για να λάβουν χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος 
«Θέσεις απασχόλησης για τους νέους», οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των 
υπηρεσιών και του τουρισμού πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, μία από τις οποίες είναι να 
απασχολούν ή να παρέχουν κατάρτιση σε νέους.

Επιπλέον, το 2014 η ΕΤΕπ μερίμνησε για την ομαλή εφαρμογή των καινοτόμων προϊόντων που εγκαινίασε 
το 2013 για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο:

•  Με την υπογραφή μιας πρώτης χρηματοδοτικής σύμβασης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, εγκαινιάστηκε το 
Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου σε συνεργασία με την Τράπεζα 
Κύπρου καθώς και τις τράπεζες Citibank και Commerzbank AG.

•  Ένα πρώτο δάνειο, ύψους 100 εκατ. ευρώ, χορηγήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του 
Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια 
που παρέχει η ΕΤΕπ για να συστήσει ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό μέσω του οποίου το Δημόσιο και 
εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο θα χορηγούν δάνεια σε κυπριακές ΜΜΕ σε 
βάση επιμερισμού κινδύνων.

Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου, το οποίο αναπτύχθηκε από την ΕΤΕπ σε συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση, θα καλύψει 
ανάγκες των κυπριακών ΜΜΕ σε επενδύσεις και σε κεφάλαιο κίνησης. Το ταμείο επιχειρηματικότητας θα προσφέρει στήριξη στις ΜΜΕ 
στην Κύπρο, καθώς η βαθιά ύφεση στη χώρα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας στις επιχειρήσεις αυτές και περιορίζει πολύ 
σημαντικά τη διαθεσιμότητα μεσομακροπρόθεσμων πιστώσεων για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον, το κόστος δανεισμού 
είναι για τις ΜΜΕ πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο στην ΕΕ. Η χρηματοδότηση που προσφέρει η ΕΤΕπ επιδιώκει να καλύψει αυτές τις 
αδυναμίες της αγοράς με ευέλικτο τρόπο.

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου

Η θέσπιση του προγράμματος για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου στην Κύπρο αποδεικνύει τη θέληση της 
ΕΤΕπ να στηρίξει τη χώρα στην τρέχουσα περίοδο κρίσης. Η ΕΤΕπ είναι οργανισμός που παρέχει μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις 
και, ως εκ τούτου, δεν διέθετε μέχρι σήμερα στο χαρτοφυλάκιό της προϊόντα σχετικά με τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών. 
Ωστόσο η ΕΤΕπ, ως η τράπεζα της ΕΕ, τροποποίησε τη δράση της σύμφωνα με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας στα κράτη 
μέλη που εφαρμόζουν προγράμματα οικονομικής προσαρμογής, και διεύρυνε το φάσμα των χρηματοδοτικών της προϊόντων με ένα 
προϊόν βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα για τη στήριξη διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Το πρόγραμμα αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα 
εγγυήσεων για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου που εφαρμόζει η ΕΤΕπ· το πρώτο εγκαινιάστηκε στην Ελλάδα 
τον Ιούνιο 2013. Στο πλαίσιο αυτού του καινοτόμου προγράμματος ενίσχυσης της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου, η ΕΤΕπ θα 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στον μετριασμό των κινδύνων, όπως τους εκτιμούν οι εμπορικές τράπεζες, σε μια περίοδο κατά την οποία η 
Κύπρος χρειάζεται χρηματοδότηση των εξωτερικού της εμπορίου, προκειμένου να επιδιώξει μια οικονομική ανάπτυξη στηριζόμενη στις 
εξαγωγές για την ανάκαμψη της οικονομίας της.



ΓΝΩΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Δημιουργία της «Πόλης της Γνώσης»  
www.ucy.ac.cy

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους 
πρώτους του φοιτητές το 1992. Δημιουργήθηκε για να δώσει 
έκφραση στις βαθύτερες πνευματικές ανησυχίες του κυπριακού 
λαού και να ανταποκριθεί στις ποικίλες προσδοκίες της χώρας. 
Σήμερα στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 8 σχολές με 22 τμήματα, 
τα οποία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών, 
μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων σπουδών 
σε περισσότερους από 7 000 φοιτητές. Την πανεπιστημιακή 
κοινότητα συμπληρώνουν περισσότερα από 900 μέλη 
διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και περισσότεροι 
από 500 νέοι ερευνητές.

Το Πανεπιστήμιο είναι μια ακμάζουσα κοινότητα επιστημόνων 
οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στην παραγωγή και διάχυση της 
γνώσης. Παρά το σύντομο ιστορικό του σε εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει κερδίσει την εκτίμηση 
τόσο της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και της 
κυπριακής κοινωνίας.

Στην τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, με τις 
δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται, το Πανεπιστήμιο βρίσκεται 
αντιμέτωπο με προκλήσεις στην υλοποίηση του οράματός του 
να συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας. Για 
τον λόγο αυτόν, το Πανεπιστήμιο στοχεύει να διαδραματίσει 
έναν ουσιαστικό και, συνάμα, καθοδηγητικό ρόλο σε όλες τις 
προσπάθειες αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σύμφωνα με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου, καθηγητή κ. 
Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, η σύμβαση που υπογράφηκε από 
την Κυπριακή Δημοκρατία, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί το πρώτο βήμα 
προς τη δημιουργία, έως το 2020, ενός πανεπιστημίου ικανού να 
δεχθεί 10 000 φοιτητές, 600 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού και 
2 000 νέους ερευνητές . «Το όραμά μου είναι ένα εκπαιδευτικό 
ίδρυμα το οποίο θα φημίζεται για την ακαδημαϊκή του αριστεία 
και το πρωτοποριακό ερευνητικό του έργο και στο οποίο θα 
συμμετέχουν όλες οι δημιουργικές δυνάμεις της νήσου μας. 
Επιπλέον, επιδιώκουμε μεταξύ άλλων να δημιουργήσουμε 
την υποδομή που θα καταστήσει το ίδρυμά μας ένα Πράσινο 
Πανεπιστήμιο, διασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση 
καθώς και αειφόρο και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη. 
Ο σχεδιασμός αειφόρων και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων 
και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
μέσω των φωτοβολταϊκών πάρκων Απόλλων και Φαέθων 
αποτελούν μέρος της προσπάθειάς μας για ένα πράσινο 
πανεπιστήμιο, η οποία ανταποκρίνεται στα αιτήματα της 
κοινωνίας. Μέχρι το 2016 το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αποτελεί 
το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο το οποίο θα εξαρτάται 
ενεργειακά αποκλειστικά από τον ήλιο», είπε ο πρύτανης.

Ο κ. Χριστοφίδης πρόσθεσε ότι κατά την άποψή του τα 
πανεπιστήμια είναι επίσης διαμορφωτές της κοινής γνώμης 
και ότι η επιστήμη ενώνει τους ανθρώπους. «Πιστεύω ότι 
η χώρα θα επανενωθεί όχι μέσα από κομματικά εκλογικά 
προγράμματα, αλλά στο εργαστήριο, σε κέντρα μελετών, στη 
βιβλιοθήκη. Προσδοκώ να δω κάποια μέρα στα εργαστήριά μας 
φοιτητές από όλες τις κοινότητες της Κύπρου – Ελληνοκύπριους, 
Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους. Διότι 
η δύναμη της Κύπρου έγκειται στην πολιτιστική της πολυμορφία».

Πολυτεχνική σχολή, τμήματα μηχανικών

Σχολή βιολογίας



Περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο: www.eib.org/cyprus.

Επαφές με τον Τύπο: 

Ελένη Καββαδία 
3 +352 4379-84486
U t.smit@eib.org

Γραμματεία Τύπου
3 +352 4379-21000
5 +352 4379-61000
U press@eib.org
www.eib.org/press

Γενικές πληροφορίες: 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Γραφείο Ενημέρωσης
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org
www.eib.org

Η ΕΤΕπ με μια ματιά
Η ΕΤΕπ είναι ο οργανισμός της ΕΕ που χορηγεί 
μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και ανήκει 
στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί 
υγιείς επενδύσεις, συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη, την απασχόληση, την περιφερειακή 
σύγκλιση και τη δράση για το κλίμα στην 
Ευρώπη, αλλά και εκτός αυτής.

Για να μεγιστοποιήσει τη συμβολή της 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση, 
η ΕΤΕπ επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς 
προτεραιότητας: καινοτομία και δεξιότητες, 
ΜΜΕ, δράση για το κλίμα και στρατηγικές 
υποδομές σε όλη την ΕΕ.

Η ΕΤΕπ υλοποίησε τη δέσμευση που είχε 
αναλάβει έναντι των κρατών μελών, να 
πραγματοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις 
ύψους 180 δισ. ευρώ στην Ευρώπη κατά την 
περίοδο 2013-2015.  Μέσα στην πρώτη κιόλας 
διετία μετά την αύξηση του κεφαλαίου της 
ΕΤΕπ κατά 10 δισ. ευρώ, η οποία αποφασίστηκε 
από τα κράτη μέλη το 2012, ο Όμιλος ΕΤΕπ 
χορήγησε χρηματοδοτήσεις ύψους άνω 
των 150 δισ. ευρώ, στηρίζοντας επενδύσεις 
συνολικού ύψους περίπου 450 δισ. ευρώ. 
Το ποσό αυτό περιλάμβανε τόσο την κανονική 
χρηματοδοτική δραστηριότητα του Ομίλου 
όσο και τις πρόσθετες δραστηριότητες που 
ανέπτυξε σε συνέχεια της αύξησης κεφαλαίου 
το 2013.

Από το 2008 ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων έχει χορηγήσει σχεδόν 
500 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε όλη την 
Ευρώπη. Καθώς η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί κατά 
μέσο όρο το 1/3 του κόστους της εκάστοτε 
επένδυσης, τα δάνειά της κινητοποίησαν 
συνολικά περίπου 1,5 τρισ. ευρώ κατά την 
περίοδο αυτή.

77 δισ. ευρώ     
σύνολο δανείων  

(αύξηση 7,4%), εκ των 
οποίων    

69 δισ. ευρώ    
εντός της ΕΕ (αύξηση 7,8%)

19,1 δισ. ευρώ   
στήριξαν δράσεις για το 
κλίμα, με στόχο τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης 
και την αντιμετώπιση 
της κλιματικής 
αλλαγής

25,5 δισ. ευρώ   

στήριξη του Ομίλου ΕΤΕπ προς 
ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη 
– η μεγαλύτερη σε όγκο στήριξη 
που έχει δώσει στον τομέα αυτόν 

η Τράπεζα και η 
πρώτη και κύρια 
προτεραιότητα 
πολιτικής της

14,7 δισ. ευρώ    
στήριξη του Ομίλου ΕΤΕπ 
για καινοτομία και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ψηφιακών 
υποδομών, στην Ευρώπη

20,6 δισ. ευρώ  
στήριξαν στρατηγικές 

υποδομές μεταφορών και 
ενέργειας καθώς και αστικές 

υποδομές στην Ευρώπη

Η ΕΤΕπ υπέγραψε δάνεια 
ύψους 

13 δισ. ευρώ    
στο πλαίσιο του 

προγράμματός της 
«Δεξιότητες και θέσεις 

απασχόλησης – Επενδύσεις 
για τους νέους»
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