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ΒασικT µεγ"θη τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ

Ευρωπαϊκ, ΤρTπε{α ΕπενδHσεων

∆ραστηριqτητα τp 2003 (σε εκατpµ. ευρe)

Υπpγρα#εCσες Uρηµατpδpτικ"ς συµhTσεις 42 332
Ευρωπαϊκ, +νωση 34 187
Εντασσqµενες και υπq "νταWη Ueρες 4 589
6eρες εταCρpι 3 556

ΕγκριθεCσες Uρηµατpδpτ,σεις 46 614
Ευρωπαϊκ, +νωση 37 273
Εντασσqµενες και υπq "νταWη Ueρες 5 731
6eρες εταCρpι 3 610

Εκταµιευθ"ντα δTνεια 35 672
Απq πqρpυς της ΤρTπε{ας 35 414
Απq δηµpσιpνpµικpHς πqρpυς 258

Αντληθ"ντες πqρpι (µετT τις πρTWεις ανταλλαγ,ς) 41 911
Σε κpινpτικT νpµCσµατα 30 983
Σε µη κpινpτικT νpµCσµατα 10 928

ΚατTσταση της 31.12.2003

Υπqλpιπp
∆ανεCων απq πqρpυς της ΤρTπε{ας 247 600
6pρηγηθεισeν εγγυ,σεων 392
6pρηγ,σεων απq δηµpσιpνpµικpHς πqρpυς 2 497
Μακρpπρqθεσµpυ, µεσpπρqθεσµpυ και
hραUυπρqθεσµpυ δανεισµpH 194 505

2δια κε#Tλαια 25 984
ΣHνpλp ισpλpγισµpH 234 078
ΚαθαρT απpτελ"σµατα Uρ,σης 1 424
Αναλη#θ"ν κε#Tλαιp 150 000
εκ τpυ pπpCpυ καταhεhληµ"νp και καταhλητ"p 7 500

Ευρωπαϊκq ΤαµεCp ΕπενδHσεων

∆ραστηριqτητα τp 2003 (σε εκατpµ. ευρe)

ΕπιUειρηµατικT κε#Tλαια (14 εταιρεCες) 135
Εγγυ,σεις (31 πρTWεις) 2 251

ΚατTσταση της 31.12.2003

ΕπιUειρηµατικT κε#Tλαια (189 εταιρεCες) 2 480
Εγγυ,σεις (126 πρTWεις) 6 351

Αναλη#θ"ν κε#Tλαιp 2 000
εκ τpυ pπpCpυ καταhεhληµ"νp και καταhλητ"p 400

ΚαθαρT απpτελ"σµατα Uρ,σης 20

ΑπpθεµατικT και πρphλ"ψεις 178
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Τp 2003, η Ευρωπαϊκ, ΤρTπε{α ΕπενδHσεων επιhεhαCωσε
τp ρqλp της ως δηµqσιας τρTπε{ας πpυ πρpTγει τις
πpλιτικ"ς της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης, τqσp στp εσωτερικq,
qσp και στp εWωτερικq της Ευρeπης.

Σε δυσµεν"ς pικpνpµικq κλCµα, η ΕΤΕπ επ"τυUε να
αυW,σει τp συνpλικq Hψpς των Upρηγ,σεων της υπp-
γρT#pντας Uρηµατpδpτικ"ς συµhTσεις πpυ αν,λθαν στp
Hψpς ρεκqρ των 42,3 δισεκατ. ευρe.

Η pικpνpµικ, και κpινωνικ, συνpU, παρ"µειναν στp
επCκεντρp των δραστηριpτ,των µας: τp 70% των ατp-
µικeν δανεCων πpυ υπ"γραψε η ΤρTπε{α στp εσωτερικq
της ΕΕ α#pρpHσαν επενδυτικT σU"δια στις λιγqτερp
ανεπτυγµ"νες περιpU"ς και συν"hαλαν στην ενCσUυση
της περι#ερειακ,ς ανTπτυWης. ΠαρTλληλα, η µ"ριµνα
της ΤρTπε{ας για την πρpστασCα και την αναhTθµιση τpυ
περιhTλλpντpς (τqσp τpυ #υσικpH, qσp και τpυ αστικpH)
αντικατpπτρCστηκε για µCα ακqµη #pρT στp υψηλq
πpσpστq (42%) πpυ αντιπρpσeπευαν pι σUετικ"ς
Uρηµατpδpτ,σεις επC τpυ συνqλpυ των Upρηγ,σεeν της
στp εσωτερικq της +νωσης.

Σηµαντικ"ς εWελCWεις κατT τp 2003 ,ταν η διαδικασCα
διεHρυνσης της ΕΕ, η θ"σπιση της «Ευρωπαϊκ,ς ∆ρTσης
για την @ικpνpµικ, Μεγ"θυνση» και η εντατικpπpCηση
των πρpσπαθειeν για την πρpαγωγ, των στqUων της
ευρωµεσpγειακ,ς εταιρικ,ς σU"σης.

∆ιαδικασCα διεHρυνσης της ΕΕ

ΚατT τη διTρκεια τpυ "τpυς, η ΤρTπε{α εWακpλpHθησε να
εντεCνει τις πρpσπTθει"ς της για την υπpστ,ριWη της
"νταWης των ν"ων κρατeν µελeν, στα pπpCα pι Uρη-
µατpδpτ,σεις της αν,λθαν στp Hψpς ρεκqρ των 4,6 δισε-
κατ. ευρe. Με συνpλικq τρ"Upν υπqλpιπp πιστeσεων
18 δισεκατ. ευρe, η ΕΤΕπ εCναι η κυριqτερη εWωτερικ,
πηγ, Uρηµατpδpτ,σεων στα ν"α κρTτη µ"λη.

Mστερα απq µCα πρeτη #Tση, κατT την pπpCα pι
ενισUHσεις επικεντρeνpνταν στα µεγTλα "ργα υπp-
δpµ,ς, η ΤρTπε{α επεW"τεινε τις Uρηµατpδpτ,σεις της σε
ευρHτερp #Tσµα επενδHσεων, pι pπpCες "Upυν ως στqUp
τη συµµqρ#ωση πρpς τις περιhαλλpντικ"ς πρpδιαγρα#"ς

της ΕΕ και την πρpαγωγ, τpυ τpµ"α των µικρpµεσαCων
επιUειρ,σεων.

ΠαρTλληλα, η ΤρTπε{α εWακpλpHθησε να ενισUHει την
ανTπτυWη των εγUeριων κε#αλαιαγpρeν στα κρTτη αυτT
εκδCδpντας pµpλpγιακT δTνεια στα τpπικT νpµCσµατα. Η
ΕΤΕπ εCναι σ,µερα p µεγαλHτερpς, µετT τp ∆ηµqσιp,
εκδqτης pµpλpγιακeν δανεCων στις εθνικ"ς κε#αλαι-
αγpρ"ς της Κεντρικ,ς και Ανατpλικ,ς Ευρeπης.

Τα κρTτη µ"λη αναπρpσTρµpσαν τp καταστατικq της
ΕΤΕπ, σHµ#ωνα µε τη ν"α πpλιτικ, πραγµατικqτητα της
Ευρωπαϊκ,ς +νωσης. Ως απpτ"λεσµα της διεHρυνσης, τp
αναλη#θ"ν κε#Tλαιp της ΤρTπε{ας αυW,θηκε, απq
150 δισεκατ. ευρe σε 163,7 δισεκατ. ευρe. ΚTθε κρTτpς
µ"λpς "Uει πλ"pν "να αντιπρqσωπp στp ΣυµhpHλιp των
∆ιpικητeν και στp ∆ιpικητικq ΣυµhpHλιp της ETEπ, ενe
τα µ"λη της ∆ιευθHνpυσας Επιτρpπ,ς της ΤρTπε{ας
αυW,θηκαν απq pκτe σε ενν"α.

Ευρωπαϊκ, ∆ρTση για την @ικpνpµικ, Μεγ"θυνση

Η ΕΤΕπ συµµετ"σUε ενεργT στp σUεδιασµq της
Ευρωπαϊκ,ς ∆ρTσης για την @ικpνpµικ, Μεγ"θυνση. Η
πρωτphpυλCα αυτ,, η pπpCα εγκρCθηκε απq τp Ευρωπαϊκq
ΣυµhpHλιp τp ∆εκ"µhριp 2003, "Uει ως στqUp την
ενCσUυση των δυνατpτ,των µακρpπρqθεσµης ανTπτυWης
της Ευρeπης, µ"σω της αHWησης των επενδHσεων για τα
διευρωπαϊκT δCκτυα µετα#pρeν, τηλεπικpινωνιeν και
εν"ργειας, καθeς και για την πρpαγωγ, της καινpτpµCας
και της "ρευνας και ανTπτυWης, συµπεριλαµhανpµ"νων
των τεUνpλpγιeν τpυ περιhTλλpντpς.

ΚατT τη διTρκεια τpυ 2003, η ΤρTπε{α επιhεhαCωσε την
ε#αρµpγ, δHp πρpγραµµTτων µε #ιλqδpWpυς Uρηµατp-
δpτικpHς στqUpυς, για την υπpστ,ριWη της Ευρωπαϊκ,ς
∆ρTσης για την @ικpνpµικ, Μεγ"θυνση απq τp 2004 και
εW,ς. Τα δHp αυτT πρpγρTµµατα εCναι:

• n «∆ιευκqλυνση ΕπενδHσεων ∆Ε∆», η pπpCα "Uει ως
στqUp τη Upρ,γηση δανεCων συνpλικpH Hψpυς 50 δισε-
κατ. ευρe "ως τp 2010. @ι υπηρεσCες της ΤρTπε{ας
"Upυν επCσης αρUCσει να µελετpHν την ανTπτυWη ν"ων
µ"σων, τα pπpCα µπpρpHν να ενθαρρHνpυν τpν ιδιωτικq

Μ,νυµα τpυ Πρp"δρpυ
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τpµ"α να αυW,σει τη συµµετpU, τpυ στη Uρηµατp-
δqτηση των διευρωπαϊκeν δικτHων.

• n ΠρωτphpυλCα «ΚαινpτpµCα 2010», η pπpCα θεσπCστηκε
µε σκpπq την πρpαγωγ, της ανTπτυWης µCας pικp-
νpµCας της γνeσης στην Ευρeπη και της pπpCας
στqUpς εCναι η Upρ,γηση δανεCων συνpλικpH Hψpυς 
40 δισεκατ. ευρe "ως τp 2010. Τp 2003, η ΤρTπε{α
Upρ,γησε στp πλαCσιp της πρωτphpυλCας αυτ,ς 6,2 δι-
σεκατ. ευρe, κυρCως για τpυς τpµεCς της ανeτερης
εκπαCδευσης και της "ρευνας και ανTπτυWης.

ΕνCσUυση τpυ FEMIP

Τp Ευρωπαϊκq ΣυµhpHλιp {,τησε απq την ΕΤΕπ να
ενισUHσει τp ΜηUανισµq Ευρωµεσpγειακeν ΕπενδHσεων
και Εταιρικ,ς ΣU"σης (FEMIP) µqλις "να "τpς µετT την
"ναρWη ε#αρµpγ,ς τpυ, υπpγραµµC{pντας "τσι τpν καCριp
ρqλp της ΤρTπε{ας qσpν α#pρT τη διαδικασCα της
Βαρκελeνης. Ανταπpκρινqµενη στp αCτηµα αυτq, η
ΤρTπε{α εν"τεινε τις δραστηριqτητ"ς της στp πλαCσιp
τpυ FEMIP τp 2003, Upρηγeντας δTνεια συνpλικpH Hψpυς
Tνω των 2 δισεκατ. ευρe στις µεσpγειακ"ς Ueρες
εταCρpυς της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης. Επιπλ"pν, η ΤρTπε{α
"λαhε µCα σειρT µ"τρων για την ενCσUυση της ανTπτυWης
τpυ ιδιωτικpH τpµ"α στην περιpU, της ΜεσpγεCpυ,
µεταWH των pπpCων περιλαµhTνεται η διTθεση µ"ρpυς
απq τα απpθεµατικT της για την αHWηση των
Uρηµατpδpτ,σεων µε καταµερισµq κινδHνων µ"Uρι
συνpλικpH Hψpυς 1 δισεκατ. ευρe.

ΠαρTλληλα, η ΤρTπε{α Upρ,γησε τις πρeτες Uρηµα-
τpδpτ,σεις στp πλαCσιp της Επενδυτικ,ς ∆ιευκqλυνσης
πpυ δηµιpυργ,θηκε hTσει της ΣHµhασης της ΚpτpνpH, η
pπpCα "Uει συνα#θεC µεταWH των κρατeν µελeν της ΕΕ
και των Uωρeν ΑΚΕ.

Για την Tσκηση των δραστηριpτ,των της, η ΕΤΕπ UρειT-
{εται να "Uει ευUερ, και ευ"λικτη πρqσhαση στις
κε#αλαιαγpρ"ς. Τp 2003, η ΤρTπε{α ενCσUυσε τη θ"ση της
ως τpυ κυριqτερpυ υπερεθνικpH εκδqτη pµpλqγων µε
πpιqτητα pιpνεC κρατικeν τCτλων, στηρι{qµενη στην
pµq#ωνη hαθµpλqγηση της πιστpληπτικ,ς της ικα-
νqτητας ως «ΑΑΑ».

@ι πρpσπTθει"ς µας για απpτελεσµατικqτητα στp
επιUειρησιακq επCπεδp συνpδεHτηκαν απq τη θ"λησ, µας
για ενCσUυση της δια#Tνειας και της λpγpδpσCας, eστε να
"λθει η ΤρTπε{α πλησι"στερα στpυς πpλCτες της
Ευρeπης, πpυ εCναι pι τελικpC απpδ"κτες των ω#ελειeν
απq τις δραστηριqτητ"ς της. Πρpς τp σκpπq αυτq η
ΤρTπε{α ενCσUυσε τp διTλpγq της µε τp Ευρωπαϊκq
ΚpινphpHλιp και µε την @ικpνpµικ, και Κpινωνικ,
Επιτρpπ, της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης.

Τp 2003 ,ταν "τpς εντατικ,ς δραστηριqτητας, πpυ "#ερε
ν"ες πρpκλ,σεις για τp µ"λλpν. +Uω πλ,ρη εµπιστpσHνη
στην ικανqτητα της ΤρTπε{ας να #"ρει σε π"ρας µε
επιτυUCα τα πpλυTριθµα καθ,κpντα πpυ την αναµ"νpυν,
πρpς q#ελpς της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης.

Philippe Maystadt

Πρqεδρpς
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ΠλαCσιp δρTσης και επισκqπηση τpυ 2003

• ΚατT την εκπλ,ρωση της απpστpλ,ς της, η ΕΤΕπ
ακpλpυθεC δHp hασικ"ς αρU"ς: τη µεγιστpπpCηση της
πρpστιθ"µενης αWCας των Uρηµατpδpτ,σεeν της και
τη δια#Tνεια. Ειδικqτερα, pι Uρηµατpδpτικ"ς της
απp#Tσεις hασC{pνται σε σα#, κριτ,ρια, τα pπpCα
α#pρpHν κυρCως τη συµhpλ, της εκTστpτε
Uρηµατpδpτικ,ς πρTWης στην επCτευWη των στqUων
της +νωσης, την πpιqτητα και ευρωστCα τpυ
UρηµατpδpτpHµενpυ επενδυτικpH σUεδCpυ, και τp
ιδιαCτερp Uρηµατpδpτικq ενδια#"ρpν πpυ παρpυσιT{ει
η πρpσ#υγ, στpυς πqρpυς της ΕΤΕπ.

Στp πλαCσιp αυτq, η ΕΤΕπ εWακpλpHθησε τp 2003 να
αναλαµhTνει πρωτphpυλCες σHµ#ωνα µε τpυς
κατευθυντ,ριpυς TWpνες πpυ καθpρC{pνταν απq τp
ΣυµhpHλιp των ∆ιpικητeν της και τα διαδpUικT
ΕυρωπαϊκT ΣυµhpHλια:

• Υπpστ,ριWη των επενδHσεων σε διευρωπαϊκT δCκτυα
(∆Ε∆) στpυς τpµεCς των µετα#pρeν, των τηλε-
πικpινωνιeν και της εν"ργειας (Ευρωπαϊκ, ∆ρTση για
την @ικpνpµικ, Μεγ"θυνση, ΒρυW"λλες – ∆εκ"µ-
hριpς 2003).

• Μακρpπρqθεσµη ανTπτυWη µCας ευρωπαϊκ,ς pικp-
νpµCας πpυ θα hασC{εται στη γνeση, την καινp-
τpµCα και την "ρευνα-ανTπτυWη, συµπεριλαµ-
hανpµ"νων των τεUνpλpγιeν τpυ περιhTλλpντpς
(Λισσαheνα – ΜTρτιpς 2000, ΣτpκUqλµη – ΜTρτιpς
2001, ΣεhCλλη – ΙpHνιpς 2002 και ΒρυW"λλες –
∆εκ"µhριpς 2003).

• Συµhpλ, στην ε#αρµpγ, της πpλιτικ,ς της
Ευρωπαϊκ,ς +νωσης qσpν α#pρT τις κλιµατικ"ς
αλλαγ"ς (Γκ"τεµπpργκ – ΙpHνιpς 2001).

• ΕνCσUυση της Uρηµατpδpτικ,ς εταιρικ,ς σU"σης µε τις
µεσpγειακ"ς Ueρες στp πλαCσιp τpυ «ΜηUανισµpH
Ευρωµεσpγειακeν ΕπενδHσεων και Εταιρικ,ς σU"σης»

(«FEMIP») (Βαρκελeνη – ΜTρτιpς 2002, ΣεhCλλη –
ΙpHνιpς 2002 και ΒρυW"λλες – ∆εκ"µhριpς 2003).

• Συν"Uιση της παρpU,ς υπpστ,ριWης στην pικpνpµικ,
ανTπτυWη και την "νταWη των ν"ων κρατeν µελeν
(ΕλσCνκι – ∆εκ"µhριpς 1999, Βαρκελeνη – ΜTρτιpς
2002 και ΚpπεγUTγη – ∆εκ"µhριpς 2002).

• Ε#αρµpγ, της ν"ας «Επενδυτικ,ς ∆ιευκqλυνσης», η
pπpCα τ"θηκε σε ισUH την 1η ΙpυνCpυ 2003 και "Uει
σκpπq την πρpαγωγ, της ανTπτυWης τpυ ιδιωτικpH
τpµ"α στα κρTτη ΑΚΕ, σHµ#ωνα µε τpυς στqUpυς της
Συµ#ωνCας της ΚpτpνpH (ΛTκεν – ∆εκ"µhριpς 2001).

Η δραστηριqτητα σε αριθµpHς(1):

• @ι Uρηµατpδpτικ"ς συµhTσεις πpυ υπ"γραψε η ΕΤΕπ
τp 2003 αν,λθαν συνpλικT σε 42,3 δισεκατpµµHρια,
"ναντι 39,6 δισεκατpµµυρCων τp 2002. Η αHWηση αυτ,
αντικατpπτρC{ει κυρCως τη θ"ληση της ΤρTπε{ας να
ενισUHσει τα ν"α κρTτη µ"λη και να στηρCWει τις
πpλιτικ"ς παρpU,ς hp,θειας και συνεργασCας πpυ
ε#αρµq{ει η Ευρωπαϊκ, +νωση µε τρCτες Ueρες. @ι
Uρηµατpδpτ,σεις κατανεµ,θηκαν ως εW,ς:

o 34,2 δισεκατpµµHρια στp εσωτερικq της 
ΕΕ των 15,

o 4,6 δισεκατpµµHρια στα ν"α κρTτη µ"λη απq 
την Κεντρικ, και Ανατpλικ, Ευρeπη, στην
ΚHπρp και στη ΜTλτα,

o 2,1 δισεκατpµµHρια στις µεσpγειακ"ς Ueρες 
εταCρpυς της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης,

o 372 εκατpµµHρια στα ΒαλκTνια,

o 463 εκατpµµHρια στις Ueρες της Α#ρικ,ς, της
Καραϊhικ,ς και τpυ ΕιρηνικpH, και στις
υπερπqντιες Ueρες και εδT#η,

Η ΕΤΕπ, σHµ#ωνα µε τp καταστατικq της και τις εντpλ"ς πpυ της ανατCθενται απq τα ΕυρωπαϊκT ΣυµhpHλια,

UρηµατpδpτεC επενδHσεις πpυ πρpTγpυν τις pικpνpµικ"ς και κpινωνικ"ς πρpτεραιqτητες της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης,

και ιδCως την pικpνpµικ, και κpινωνικ, συνpU, και την περι#ερειακ, ανTπτυWη. Η ΕΤΕπ απpτελεC δηµqσια ΤρTπε{α και

συνεργT{εται στενT µε τα Tλλα θεσµικT qργανα της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης.



• @ δανεισµqς της ΤρTπε{ας αν,λθε
σε 42 δισεκατpµµHρια µετT τις
πρTWεις ανταλλαγ,ς και πραγµατp-
πpι,θηκε µ"σω 310 εκδqσεων
pµpλpγιακeν δανεCων σε 14 νpµC-
σµατα. @ι πqρpι πpυ συγκ"ντρωσε η
ΤρTπε{α µετT τις πρTWεις ανταλ-
λαγ,ς ,ταν εκ#ρασµ"νpι κατT
54,7% σε ευρe, 23,1% σε δpλTρια
ΗΠΑ και 17,6% σε λCρες στερλCνες.

• Στις 31 ∆εκεµhρCpυ 2003, τp
υπqλpιπp Upρηγηθ"ντων δανεCων
απq ιδCpυς πqρpυς και εγγυ,σεων
ανερUqταν σε 248 δισεκατpµµHρια.
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o 260 εκατpµµHρια στη Νqτια
Α#ρικ,,

o 348 εκατpµµHρια στις Ueρες της
ΑσCας και της Λατινικ,ς Αµερικ,ς.

• @ι εκταµιεHσεις δανεCων αν,λθαν
σε 35,7 δισεκατpµµHρια. Τp 63% των
εκταµιεHσεων πραγµατpπpι,θηκε
σε ευρe.

• Επιπλ"pν, pι υπηρεσCες της ΕΤΕπ
εW"τασαν περCπpυ 350 επενδυτικT
σU"δια και pι Uρηµατpδpτ,σεις 
πpυ εγκρCθηκαν αν"ρUpνται σε
46,6 δισεκατpµµHρια.

Τp συνpλικq υπqλpιπp δανεισµpH
ανερUqταν σε 194 δισεκατpµµHρια
και τp σHνpλp ισpλpγισµpH σε 234,1
δισεκατpµµHρια.

• ΠαρTλληλα, τp Ευρωπαϊκq ΤαµεCp
ΕπενδHσεων (ΕΤΑΕ)(2), εWακpλpH-
θησε να υπpστηρC{ει τις δραστη-
ριqτητες των µικρpµεσαCων επιUει-
ρ,σεων απpκτeντας συµµετpU"ς σε
εταιρCες κε#αλαCpυ επιUειρηµατι-
κeν συµµετpUeν (σUεδqν 135 εκα-
τpµµHρια) και Upρηγeντας εγγυ,-
σεις (περCπpυ 2,2 δισεκατpµµHρια).

(1) Aλα τα πpσT πpυ περι"Upνται στην παρpHσα "κθεση εCναι εκ#ρασµ"να σε ευρe, εκτqς εTν υπTρUει αντCθετη "νδειWη.

(2) Συµπληρωµατικ"ς πληρp#pρCες περι"Upνται στην Ετ,σια +κθεση τpυ ΕΤΑΕ, πpυ δηµpσιεHεται στpν ιστpUeρp τpυ ΤαµεCpυ στp
∆ιαδCκτυp (www.eif.org).

Aλα τα στατιστικT στpιUεCα σUετικT µε τη δραστηριqτητα τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ κατT τp "τpς 2003 και κατT την περCpδp 1999-2003, καθeς και
p κατTλpγpς των επενδυτικeν σUεδCων πpυ Uρηµατpδpτ,θηκαν απq τpν Aµιλp κατT τη διTρκεια τpυ "τpυς, περι"Upνται στp CD-Rom πpυ
εσωκλεCεται στp παρqν "ντυπp, καθeς και στpν ιστpUeρp της ΕΤΕπ στp ∆ιαδCκτυp: www.eib.org, στp τµ,µα «Publications».

Υπpγρα#"ς

ΕκταµιεHσεις

ΕγκρCσεις

ΕκταµιεHσεις, υπpγρα#εCσες
Uρηµατpδpτικ"ς συµhTσεις και
εγκριθεCσες Uρηµατpδpτ,σεις
απq την ΕΤΕπ (1999-2003)

Γεωγρα#ικ, κατανpµ, των δανεCων πpυ υπεγρT#ησαν τp 2003
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(δισεκατpµµHρια))

Μεσpγειακ"ς Ueρες εταCρpι (4,9%)

ΒαλκTνια (0,9%)

ΑσCα και Λατινικ, Αµερικ, (0,8%)

Α#ρικ,, Καραϊhικ,, Ειρηνικqς,
Υ6Ε και Νqτια Α#ρικ, (1,7%)

Ν"α κρTτη µ"λη (10,8%)

ΕΕ των 15 (80,8%)
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ΕπιUειρησιακq Πρqγραµµα για την
περCpδp 2004-2006

Στp ΕπιUειρησιακq Πρqγραµµα 2004-2006, τp pπpCp
καλHπτει µCα περCpδp ρι{ικeν αλλαγeν και ν"ων
πρpκλ,σεων για τpν Aµιλp ΕΤΕπ, πρphλ"πεται η πιθαν,
εW"λιWη των δραστηριpτ,των εν qψει της µεγαλHτερης
διεHρυνσης πpυ γνeρισε πpτ" η Ευρωπαϊκ, +νωση σε
qρpυς εHρpυς και πpικιλCας.

ΚατT τη διTρκεια τpυ 2003 pι ∆ιευθHνσεις 6pρηγ,σεων
αναδιpργανeθηκαν, στp πλαCσιp των πρpετpιµασιeν για
την "νταWη των δ"κα ν"ων κρατeν µελeν. @ι
εντασσqµενες Ueρες, καθeς επCσης η ΒpυλγαρCα και η
ΡpυµανCα, συνενeθηκαν µε τα κρTτη µ"λη σε µCα ενιαCα
∆ιεHθυνση 6pρηγ,σεων για την Ευρeπη. Απq την
"ναρWη τpυ τρ"Upντpς "τpυς, πρpστ"θηκαν σε αυτ"ς η
ΤpυρκCα και τα δυτικT ΒαλκTνια.

Απq τp 2004, pι περισσqτερες απq τις Ueρες πpυ
λTµhαναν απq την ΤρTπε{α πρpενταWιακ"ς ενισUHσεις,
κατ"στησαν επιλ"Wιµες για Uρηµατpδpτ,σεις στp
πλαCσιp της κHριας πρpτεραιqτητας της ΕΤΕπ, πpυ εCναι
η ενCσUυση της pικpνpµικ,ς και κpινωνικ,ς συνpU,ς και
της περι#ερειακ,ς ανTπτυWης. Η ε#αρµpγ, της Πρωτp-
hpυλCας «ΚαινpτpµCα 2010» («i2i») παραµ"νει επCσης
hασικ, επιUειρησιακ, πρpτεραιqτητα της ΤρTπε{ας,
α#qτpυ τp ΣυµhpHλιp των ∆ιpικητeν της εν"κρινε τη
συν"Uιση της παρpU,ς υπpστ,ριWης στη «στρατηγικ,
της Λισσαheνας». Η ΕΤΕπ πρphλ"πει να συµhTλει
σηµαντικT, µ"σω της πρωτphpυλCας «i2i», στη στ,ριWη
της Ευρωπαϊκ,ς ∆ρTσης για την @ικpνpµικ, Μεγ"θυνση,
πpυ εγκρCθηκε απq τp Ευρωπαϊκq ΣυµhpHλιp των
ΒρυWελλeν τp ∆εκ"µhριp 2003. Επιπλ"pν, η σηµασCα πpυ
δCδει τp Ευρωπαϊκq ΣυµhpHλιp στη δρTση αυτ,, eθησε
την ΤρTπε{α να δeσει µεγαλHτερη πρpτεραιqτητα, απq
q,τι κατT τα τελευταCα "τη, στην ανTπτυWη των
διευρωπαϊκeν δικτHων.

6ρηµατpδpτικ"ς πρpτεραιqτητες

Με hTση τις πρpκλ,σεις αυτ"ς καθpρCστηκαν pι π"ντε
κHριες Uρηµατpδpτικ"ς πρpτεραιqτητες τpυ Επι-
UειρησιακpH ΠρpγρTµµατpς της ΤρTπε{ας για την πε-
ρCpδp 2004-2006:

• pικpνpµικ, και κpινωνικ, συνpU, και περι#ερειακ,
ανTπτυWη στη διευρυµ"νη Ευρωπαϊκ, +νωση,

• ε#αρµpγ, της ΠρωτphpυλCας «ΚαινpτpµCα 2010»
(i2i),

• ανTπτυWη των διευρωπαϊκeν δικτHων και των δικτHων
πρqσhασης,

• πρpστασCα και αναhTθµιση τpυ περιhTλλpντpς,

• υπpστ,ριWη των πpλιτικeν παρpU,ς αναπτυWιακ,ς
hp,θειας και συνεργασCας πpυ ε#αρµq{ει η ΕΕ µε
Ueρες εταCρpυς της, ιδCως µ"σω τpυ ενισUυµ"νpυ
ΜηUανισµpH Ευρωµεσpγειακeν ΕπενδHσεων και
Εταιρικ,ς σU"σης (FEMIP) και της Συµ#ωνCας της
ΚpτpνpH, στp πλαCσιp της pπpCας συµπεριλαµhTνεται η
Επενδυτικ, ∆ιευκqλυνση. Η ΤρTπε{α µελετT επC τpυ
παρqντpς τις αλλαγ"ς πpυ UρειT{εται να επι#"ρει στις
πρpτεραιqτητες και την pργTνωσ, της, για την
ε#αρµpγ, των µηUανισµeν αυτeν.

ΠαρTλληλα µε αυτ"ς τις κHριες πρpτεραιqτητες, p
Aµιλpς ΕΤΕπ θα αυW,σει τη Uρηµατpδpτικ, τpυ
υπpστ,ριWη πρpς τις µικρpµεσαCες επιUειρ,σεις και πρpς
τις επενδHσεις στpυς τpµεCς παιδεCας και της υγεCας.

Υιpθετeντας ευ"λικτη πρpσ"γγιση, για την επCτευWη
αρµpνικpH συνδυασµpH µεταWH των δια#qρων στqUων,
τp ΕΠΤ θ"τει ταυτqUρpνα ως γενικq στqUp τη
συγκρTτηση τpυ ρυθµpH αHWησης των Upρηγ,σεων
εντqς της ΕΕ των 15, eστε να µην υπερhαCνει τp 5% (σε
pνpµαστικpHς qρpυς) ετησCως. @ι Upρηγ,σεις στα ν"α
κρTτη µ"λη, στις υπq "νταWη Ueρες και στις Ueρες
εταCρpυς της ΕΕ (ιδCως αυτ"ς πpυ καλHπτpνται απq τpν

Τp ΕπιUειρησιακq Πρqγραµµα της ΤρTπε{ας (ΕΠΤ) απpτελεC στρατηγικq "γγρα#p, τp pπpCp εγκρCνεται κTθε "τpς απq

τp ∆ιpικητικq ΣυµhpHλιp.Τp ΕΠΤ εCναι "να µεσpπρqθεσµp (τριετ"ς), κυλιqµενp πρqγραµµα δραστηριpτ,των, στp pπpCp

καθpρC{pνται pι επιUειρησιακ"ς πρpτεραιqτητες της ΤρTπε{ας µε hTση τpυς στqUpυς πpυ θ"τει τp ΣυµhpHλιp των

∆ιpικητeν της. @ι στρατηγικ"ς πρphλ"ψεις τpυ πρpγρTµµατpς – τp pπpCp εCναι hασικ,ς σηµασCας για τις εργασCες των

υπηρεσιeν της ΤρTπε{ας – αναπρpσαρµq{pνται κTθε "τpς, ανTλpγα µε τις ν"ες απpστpλ"ς πpυ ανατCθενται στην

ΤρTπε{α και τις µεταhpλ"ς τpυ pικpνpµικpH περιhTλλpντpς.
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ενισUυµ"νp µηUανισµq FEMIP και την
Επενδυτικ, ∆ιευκqλυνση ΑΚΕ) πρp-
hλ"πεται να αυWTνpνται µε ταUH-
τερp ρυθµq.

∆ανεισµqς

Η ελαUιστpπpCηση τpυ κqστpυς
δανεισµpH σε διαρκ, hTση και η
ενCσUυση της ρευστqτητας στη δευ-
τερpγεν, αγpρT θα παραµεCνpυν pι
ακρpγωνιαCpι λCθpι της στρατηγικ,ς
δανεισµpH της ΤρTπε{ας. ΚατT την
"γκριση τpυ ΕπιUειρησιακpH Πρp-
γρTµµατpς 2004-2006, τp ∆ιpικητικq
ΣυµhpHλιp εν"κρινε για τp 2004 µCα
συνpλικ, εWpυσιpδqτηση δανεισµpH
µ"Uρι πpσpH 50 δισεκατpµµυρCων, πpυ
εCναι τp πpσq τp pπpCp απαιτεCται, µε
συνετ"ς εκτιµ,σεις, για την κTλυψη
των ανeτατων πρphλεπqµενων ανα-
γκeν δανεισµpH.

* Τp πλ,ρες κεCµενp τpυ ΕπιUειρησιακpH ΠρpγρTµµατpς της ΤρTπε{ας 2004-2006 "Uει δηµpσιευθεC στpν ιστpUeρp της ΕΤΕπ www.eib.org.

Τp ∆ιpικητικq ΣυµhpHλιp της ΕΤΕπ



6ΡΗΜΑΤ@∆@ΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ Τ@Υ @ΜΙΛ@Υ
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Συµhpλ, στην ισqρρpπη ανTπτυWη της
+νωσης

ΑτpµικT δTνεια Hψpυς 16,3 δισεκατpµµυρCων στην
Ευρωπαϊκ, +νωση των 15

Στp εσωτερικq της +νωσης των 15, η ΕΤΕπ Upρ,γησε τp
2003 ατpµικT δTνεια συνpλικpH Hψpυς 16,3 δισε-
κατpµµυρCων, για επενδHσεις πpυ συµhTλλpυν στην
ανTπτυWη περιpUeν pι pπpCες υστερpHν απq pικpνpµικ,
Tπpψη , αντιµετωπC{pυν διαρθρωτικT πρphλ,µατα. Τp
πpσq αυτq αντιπρpσωπεHει σUεδqν τp 70% τpυ συνqλpυ
των ατpµικeν δανεCων πpυ Upρ,γησε η ΤρTπε{α. ΚHριpι
απpδ"κτες ,ταν pι «Ueρες της συνpU,ς» (ΙσπανCα,
ΠpρτpγαλCα, ΙρλανδCα και ΕλλTδα – 7,1 δισεκατpµµHρια),
τp ιταλικq Μετ{pτ{ιqρνp (3,2 δισεκατpµµHρια) και τα
ανατpλικT Länder της ΓερµανCας (2,7 δισεκατpµµHρια).

@ τpµ"ας των µετα#pρeν ,ταν αυτqς πpυ "λαhε τη
µεγαλHτερη υπpστ,ριWη, πρpσελκHpντας περισσqτερp
απq τp 35% των Uρηµατpδpτ,σεων. Τα "ργα πpυ
Uρηµατpδpτ,θηκαν, συµhTλλpυν στpν περιpρισµq των
συνεπειeν της γεωγρα#ικ,ς απpµqνωσης pρισµ"νων
περιpUeν και στη hελτCωση των δικτHων εWυπηρ"τησης,
διευκpλHνpντας "τσι την πρpσ"γγιση µεταWH της
περι#"ρειας και τpυ κ"ντρpυ.

Περισσqτερp απq τp 19,5% των Uρηµατpδpτ,σεων
α#pρpHσε "ργα για την αναhTθµιση αστικeν υπpδpµeν,
ενe τp 14,4% κατευθHνθηκε στpν τpµ"α της εν"ργειας
και τp 13,7% στpυς τpµεCς της hιpµηUανCας και των
υπηρεσιeν.

Τ"λpς, pι τpµεCς της παιδεCας και της υγεCας απpρρq-
#ησαν τp 10,16% των Uρηµατpδpτ,σεων, "ναντι 7% τp

ΣτqUpς 1 ΣτqUpς 2 Πpλυπερι#ερειακT
δTνεια

Περι#ερειακ, ανTπτυWη στην ΕΕ των 15

ΑτpµικT δTνεια
1999 – 2003: 70 δισεκατpµµHρια
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2002. Η σηµαντικ, αυτ, αHWηση αντικατpπτρC{ει τη
θ"ληση της ΤρTπε{ας να πρpαγTγει την Cση πρqσhαση
των κατpCκων της +νωσης στις πλ"pν πρpηγµ"νες
παιδαγωγικ"ς τεUνικ"ς και συνθ,κες υγειpνpµικ,ς περC-
θαλψης.

Επιπλ"pν, η ΕΤΕπ Upρ,γησε 6,5 δισεκατpµµHρια υπq
µpρ#, συνpλικeν δανεCων. Με τα δTνεια αυτT, τp σHνp-
λp των Upρηγ,σεeν της στp εσωτερικq της +νωσης των
15 υπερhαCνει τα 22,8 δισεκατpµµHρια τp 2003 (67%).

Η πρωταρUικ, απpστpλ, πpυ ανατ"θηκε στην ΤρTπε{α, αρUικT απq τη Συνθ,κη της Ρeµης και στη συν"Uεια απq τη

Συνθ,κη τpυ $µστερνταµ (ΙpHνιpς 1997), εCναι να πρpTγει την pικpνpµικ, και κpινωνικ, συνpU, της Ευρωπαϊκ,ς

+νωσης µ"σω των Uρηµατpδpτ,σεeν της, ιδCως στις λιγqτερp ευνpηµ"νες περιpU"ς. Η απpστpλ, αυτ, απpτελεC τpν

κυριqτερp στqUp πρpτεραιqτητας τpυ ΕπιUειρησιακpH ΠρpγρTµµατpς της ΕΤΕπ.

Η ΤρTπε{α συµhTλλει µε τις δραστηριqτητ"ς της στpν περιpρισµq των pικpνpµικeν και κpινωνικeν ανισpτ,των και

στην ενCσUυση της pικpνpµικ,ς ανTπτυWης, της απασUqλησης και της ανταγωνιστικqτητας.

Ε#"τpς, καθeς η Ευρωπαϊκ, +νωση πρqκειται να γνωρCσει µCα διεHρυνση UωρCς πρpηγpHµενp στην ιστpρCα της, τqσp

ως πρpς τp εHρpς qσp και ως πρpς την πpικιλCα, pι στqUpι της ΤρTπε{ας qσpν α#pρT την περι#ερειακ, ανTπτυWη και

την pικpνpµικ, και κpινωνικ, συνpU, "ρUpνται ακqµη περισσqτερp στp πρpσκ,νιp. ΠρTγµατι, απq την 1η ΜαIpυ 2004,

pι Ueρες πpυ λTµhαναν απq την ΤρTπε{α πρpενταWιακ"ς ενισUHσεις, καθCστανται επιλ"Wιµες για Uρηµατpδpτ,σεις στp

πλαCσιp της πρωταρUικ,ς δρTσης της ΕΤΕπ, πpυ εCναι η στ,ριWη της περι#ερειακ,ς ανTπτυWης.
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+νταWη των ν"ων κρατeν µελeν

Στα ν"α κρTτη µ"λη η ΕΤΕπ συν"Uισε τις Uρηµα-
τpδpτικ"ς της πρpσπTθειες, πρpκειµ"νpυ να συµhTλει
στην Tρση των περι#ερειακeν ανισpτ,των µεταWH των
κρατeν αυτeν και της +νωσης των 15. @ι Upρηγ,σεις
υπq µpρ#, ατpµικeν δανεCων αν,λθαν συνpλικT σε
3,4 δισεκατpµµHρια, "ναντι 3,1 δισεκατpµµυρCων τp 2002.
Απq τp πpσq αυτq 1,2 δισεκατpµµHριp (36,1%) κατευ-
θHνθηκε στην ΠpλωνCα, 1,1 δισεκατpµµHριp (32,6%) στην
ΤσεUικ, ∆ηµpκρατCα και 571 εκατpµµHρια (16,8%) στην
@υγγαρCα.

@ι κHριpι τpµεCς πpυ ενισUHθηκαν ,ταν pι µετα#pρ"ς
(41,9%), η hιpµηUανCα και pι υπηρεσCες (24,6%), τα "ργα
υπpδpµ,ς (20,4%) και pι τpµεCς της παιδεCας και της
υγεCας (11,8%).

Επιπλ"pν, 635 εκατpµµHρια Upρηγ,θηκαν υπq µpρ#,
συνpλικeν δανεCων, µε τα pπpCα τp σHνpλp των
Upρηγ,σεων στα ν"α κρTτη µ"λη υπερhαCνει τα 4 δισε-
κατpµµHρια.

ΕνCσUυση της συνεργασCας µε την Επιτρpπ, και της
συνεργCας µε τα κpινpτικT UρηµατpδpτικT µ"σα

ΠαρTλληλα, η ΕΤΕπ εWακpλpHθησε να συνεργT{εται
στενT µε τις υπηρεσCες της Ευρωπαϊκ,ς Επιτρpπ,ς, και
ιδCως µε τη Γενικ, ∆ιεHθυνση Περι#ερειακ,ς Πpλιτικ,ς,
για την πρpετpιµασCα της ΤρCτης +κθεσης για τη ΣυνpU,.
ΜCα pµTδα εργασCας, συσταθεCσα απq κpινpH απq την
ΕΤΕπ και τη Γ∆ Περι#ερειακ,ς Πpλιτικ,ς, εW"τασε µε
πpιp τρqπp pι Uρηµατpδpτ,σεις της ΤρTπε{ας µπpρpHν
να υπpστηρC{pυν και να συµπληρeνpυν καλHτερα τις
δρTσεις των ∆ιαρθρωτικeν ΤαµεCων.

Η ΕΤΕπ διενεργεC επCσης αWιpλpγ,σεις "ργων για την
Επιτρpπ, και συµµετ"Uει στην ανταλλαγ, πληρp#pριeν
για τα µεγTλα "ργα, τα pπpCα "Upυν πιθανqτητες να
UρηµατpδpτηθpHν απq τα ∆ιαρθρωτικT ΤαµεCα στp
εσωτερικq της +νωσης των 15 και στα ν"α κρTτη µ"λη
(ΕΤΠΑ, ΤαµεCp ΣυνpU,ς και ISPA).

Περι#ερειακ, ανTπτυWη στα ν"α κρTτη µ"λη

Κατανpµ, των ατpµικeν δανεCων κατT τpµ"α (2003)

(εκατpµµHρια)

ΣHνpλp

Πpσq %

ΕπικpινωνCες 1 421 42

∆ιαUεCριση υδTτων και
διT#pρες υπpδpµ"ς 736 22

ΒιpµηUανCα, γεωργCα 834 25

ΠαιδεCα, υγεCα 400 12

ΣHνpλp ατpµικeν δανεCων 3 391 100

ΣυνpλικT δTνεια 565

Περι#ερειακ, ανTπτυWη στην ΕΕ των 15

Κατανpµ, των ατpµικeν δανεCων κατT τpµ"α (2003)

(εκατpµµHρια)

ΣHνpλp

Πpσq %

Εν"ργεια 2 347 14
ΕπικpινωνCες 6 545 40

∆ιαUεCριση υδTτων και
διT#pρες υπpδpµ"ς 318 2
ΠpλεpδpµικT "ργα 3 178 20
ΒιpµηUανCα, γεωργCα 1 682 10
ΠαιδεCα, υγεCα 1 653 10
Λpιπ"ς υπηρεσCες 547 3

ΣHνpλp ατpµικeν δανεCων 16 269 100

ΣυνpλικT δTνεια 6 502

Περι#ερειακ, ανTπτυWη στα ν"α κρTτη µ"λη

Κατανpµ, των δανεCων κατT Ueρα (2003)

(εκατpµµHρια)

ΣHνpλp ΑτpµικT ΣυνpλικT

δTνεια δTνεια

ΠpλωνCα 1 345 1 225 120
ΤσεUικ, ∆ηµpκρατCα 1 217 1 107 110
@υγγαρCα 741 571 170
ΚHπρpς 235 235
Σλphακικ, ∆ηµpκρατCα 209 159 50
ΣλphενCα 109 34 75
ΛιθpυανCα 100 60 40

ΣΥΝ@Λ@ 3 956 3 391 565
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6ρηµατpδqτηση διαρθρωτικeν πρpγρ-
αµµTτων

Η ενCσUυση της συνεργασCας µε την
Επιτρpπ, και της συνεργCας µεταWH
των Uρηµατpδpτ,σεων της ΕΤΕπ και
των ∆ιαρθρωτικeν Μ"σων αντικα-
τpπτρC{εται επCσης στην αHWηση των
Uρηµατpδpτ,σεων διαρθρωτικeν
πρpγραµµTτων (6∆Π). @ι 6∆Π
απpτελpHν ειδικq τHπp δανεCων-
πλαισCων UpρηγpHµενων για την
υπpστ,ριWη πpλυετeν επενδυτικeν
πρpγραµµTτων, των pπpCων η
διαUεCριση ασκεCται απq δηµqσιες
αρU"ς και τα pπpCα συγUρηµατpδp-
τpHνται απq τα ∆ιαρθρωτικT Μ"σα, µε
σκpπq την επCτευWη των στqUων της
ΕΕ qσpν α#pρT την pικpνpµικ, και
κpινωνικ, συνpU,. Απq την "ναρWη
ε#αρµpγ,ς τpυ, τp 2001, p µηUα-
νισµqς αυτqς αναπτHUθηκε ταU"ως
στp εσωτερικq της +νωσης και
επ"τρεψε τη διεν"ργεια πpλυTριθµων
πρTWεων για την υπpστ,ριWη της
συµµετpU,ς των περι#ερειακeν
αρUeν στην υλpπpCηση αναπτυWιακeν
πρpγραµµTτων, στp πλαCσιp των
ΣτqUων 1 και 2. Τp 2003, τp πεδCp
ε#αρµpγ,ς τpυ επεκτTθηκε στις
εντασσqµενες Ueρες, qπως π.U. στην
ΠpλωνCα και στη ΛιθpυανCα, qπpυ για
πρeτη #pρT υιpθετ,θηκε ως
πρpσ"γγιση η Uρηµατpδqτηση της
συµµετpU,ς της κεντρικ,ς κυh"ρνη-
σης στη Uρηµατpδqτηση διαρθρω-
τικeν πρpγραµµTτων της ΕΕ.

EU-15 EU-25

Share of global loans benefiting assisted areas
(estimated figures based on signatures)

2000 2001 2002 20031999

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Πpσpστq των συνpλικeν δανεCων πpυ Upρηγ,θηκαν στις ενισUυqµενες περιpU"ς
(εκτιµ,σεις µε hTση τp συνpλικq Hψpς των υπpγρα#"ντων δανεCων)

EE 15 EE 25

Συµhpλ, των συνpλικeν δανεCων στην περι#ερειακ, ανTπτυWη

Η ΕΤΕπ πρpTγει τp στqUp της περι#ερειακ,ς ανTπτυWης
Uρησιµpπpιeντας qλα τα µ"σα πpυ "Uει στη διTθεσ, της. ΜεταWH των
µ"σων αυτeν περιλαµhTνpνται τα «συνpλικT δTνεια», τα pπpCα
επιτρ"πpυν τη διpU"τευση πqρων πρpς επενδHσεις µικρpH µεγ"θpυς
πραγµατpπpιpHµενες απq µικρpµεσαCες επιUειρ,σεις και απq #pρεCς
τpπικ,ς αυτpδιpCκησης (Uρηµατpδqτηση µικρeν "ργων υπpδpµ,ς).

Aπως ισUHει και για τα ατpµικT δTνεια, η περι#ερειακ, ανTπτυWη εCναι
p πρωταρUικqς στqUpς της Uρηµατpδpτικ,ς δραστηριqτητας της ΕΤΕπ
υπq µpρ#, συνpλικeν δανεCων. Με τα δTνεια αυτT η ΤρTπε{α
συµhTλλει στην αHWηση των διαθ"σιµων µεσpπρqθεσµων και
µακρpπρqθεσµων Uρηµατpδpτ,σεων για τις µικρpH µεγ"θpυς
επενδHσεις στις λιγqτερp ευνpηµ"νες περιpU"ς, και ιδCως για τις
µικρpµεσαCες επιUειρ,σεις στα ν"α κρTτη µ"λη.

ΚατT την τελευταCα πενταετCα, η ΤρTπε{α εν"τεινε την υπpστ,ριW, της
µ"σω συνpλικeν δανεCων στις ενισUυqµενες περιpU"ς, qπως δεCUνει τp
κατωτ"ρω γρT#ηµα. ΣHµ#ωνα µε τις τρ"Upυσες εκτιµ,σεις, τp πpσpστq
των Uρηµατpδpτ,σεων (µε hTση τις υπpγρα#εCσες Uρηµατpδpτικ"ς
συµhTσεις) πpυ κατευθHνθηκαν στις περιpU"ς αυτ"ς, αυW,θηκε στp
εσωτερικq της +νωσης των 15, απq περCπpυ 50% τp 1999 σε σUεδqν
65% τp 2003 (66% εTν συµπεριλη#θpHν pι Uρηµατpδpτ,σεις στα 10 ν"α
κρTτη µ"λη).

Η εW"λιWη αυτ, εCναι απpτ"λεσµα των αυWηµ"νων πρpσπαθειeν πpυ
καταhTλλει η ΕΤΕπ, πρpκειµ"νpυ pι Uρηµατpδpτ,σεις της µ"σω
συνpλικeν δανεCων να εστιαστpHν ακqµη περισσqτερp στις
αναπτυWιακT υστερpHσες περιpU"ς. Η ΤρTπε{α πρpσπαθει κυρCως να
διευρHνει τp #Tσµα των µεσpλαhpHντων Uρηµατpδpτικeν ιδρυµTτων,
eστε να επιτυγUTνει ευρHτερη κTλυψη στις περι#"ρειες.
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«ΠρωτphpυλCα ΚαινpτpµCα 2010»

Απq τη θ"σπιση της «i2i» "Upυν UpρηγηθεC, για την
υπpστ,ριWη επενδHσεων πpυ εµπCπτpυν στp πλαCσιp της
πρωτphpυλCας, περισσqτερα απq 17 δισεκατpµµHρια, εκ
των pπpCων τα 6,2 δισεκατpµµHρια εντqς τpυ 2003.

Η «i2i» καλHπτει π"ντε τpµεCς της pικpνpµCας και τα
µ"σα πpυ UρησιµpπpιεC εCναι:

• µακρpπρqθεσµα , µεσpπρqθεσµα δTνεια της ΕΤΕπ
(ενδεUpµ"νως δTνεια µε καταµερισµq κινδHνων ,
δTνεια διαρθρωµ"να κατT τρqπp eστε να αντα-
πpκρCνpνται στις ανTγκες τpυ συγκεκριµ"νpυ "ργpυ),
και,

• συµµετpU"ς τpυ ΕυρωπαϊκpH ΤαµεCpυ ΕπενδHσεων σε
εταιρεCες επενδHσεων, πpυ παρ"Upυν σε µικρpµεσαCες
επιUειρ,σεις Cδια κε#Tλαια υπq µpρ#, επιUει-
ρηµατικeν κε#αλαCων.

+ρευνα και ανTπτυWη (Ε&Α)

Τp 2003, η ΕΤΕπ Upρ,γησε περισσqτερα απq 2 δισε-
κατpµµHρια, για 18 επενδHσεις στp Ueρp της Ε&Α. @ι
περισσqτερες απq τις επενδHσεις αυτ"ς πραγ-
µατpπpιpHνται απq τpν ιδιωτικq τpµ"α και α#pρpHν τη
νανpτεUνpλpγCα, την pπτικ,, τη hιpτεUνpλpγCα και τις
τηλεπικpινωνCες. Με τα δTνεια αυτT, τp σHνpλp των
Upρηγ,σεων της ΕΤΕπ στpν τpµ"α της Ε&Α απq τp 2000
πρpσεγγC{ει τα 6 δισεκατpµµHρια.

ΜεταWH των σηµαντικqτερων "ργων πpυ Uρηµα-
τpδpτ,θηκαν, περιλαµhTνpνται τp επιστηµpνικq πTρκp
τpυ ΕλσCνκι, τp pπpCp θ"τει εργαστ,ρια και γρα#εCα στη
διTθεση ν"ων hιpτεUνpλpγικeν επιUειρ,σεων, καθeς και
η δηµιpυργCα µCας ερευνητικ,ς πλατ#qρµας στη
ΛpυhαCν, η pπpCα θα επιτρ"ψει στp IMEC (τp µεγαλHτερp
ανεWTρτητp ευρωπαϊκq κ"ντρp ερευνeν στpυς τpµεCς
της µικρpηλεκτρpνικ,ς και της νανpτεUνpλpγCας) και

στpυς εταCρpυς τpυ, να παραµεCνpυν στην αιUµ, της
"ρευνας στp Ueρp της νανpτεUνpλpγCας και να
παρακpλpυθpHν τις πιp τελευταCες τεUνpλpγικ"ς
εWελCWεις στpν τpµ"α των ηµιαγωγeν.

ΑνTπτυWη των ΜΜΕ και επιUειρηµατικq πνεHµα

Η ΕΤΕπ υπpστηρC{ει τις µικρpµεσαCες επιUειρ,σεις
(ΜΜΕ) µ"σω των συνpλικeν της δανεCων, µ"ρpς των
pπpCων διατCθεται για τη Uρηµατpδqτηση επενδHσεων
στp πλαCσιp της ΠρωτphpυλCας «i2i».

Τp 2003, pι δραστηριqτητες τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ
συµπεριλαµhTνpυν τις πρTWεις πpυ διεν"ργησε τp
Ευρωπαϊκq ΤαµεCp ΕπενδHσεων (ΕΤΑΕ), η θυγατρικ, της
ΕΤΕπ πpυ εCναι ειδικευµ"νη στpν τpµ"α των ΜΜΕ
(16 πρTWεις, συνpλικpH Hψpυς 135 εκατpµµυρCων). Με τις
ν"ες αυτ"ς πρTWεις, τp συνpλικq Uαρτp#υλTκιp τpυ
ΕΤΑΕ αν"ρUεται σε σUεδqν 2,5 δισεκατpµµHρια και
περιλαµhTνει 189 επενδHσεις.

Τp ΕΤΑΕ εWακpλpHθησε να δCνει πρpτεραιqτητα στη
Uρηµατpδqτηση εταιρειeν κε#αλαCpυ επιUειρηµατικeν
συµµετpUeν πpυ αWιpπpιpHν τα απpτελ"σµατα "ρευνας
και ανTπτυWης, και ιδCως εταιρειeν µετα#pρTς
τεUνpλpγCας και επενδHσεων πpυ συµhTλλpυν στην
αWιpπpCηση και την εκµετTλλευση των απpτελεσµTτων
πανεπιστηµιακeν ερευνeν. Στp πλαCσιp αυτq, τp ΕΤΑΕ
υπpστ,ριWε τp 2003 τη hελγικ, εταιρεCα VIVES, της
pπpCας στqUpς εCναι να πρpTγει τη δηµιpυργCα και την
ανTπτυWη ν"ων επιUειρ,σεων µε υψηλ, διανpητικ,
πρpστιθ"µενη αWCα, pι pπpCες UρησιµpπpιpHν σε
σηµαντικq hαθµq τα απpτελ"σµατα των ερευνeν τpυ
ΚαθpλικpH ΠανεπιστηµCpυ της ΛpυhαCν.

Επιπλ"pν, η Γενικ, ∆ιεHθυνση +ρευνας της Ευρωπαϊκ,ς
Επιτρpπ,ς ανTθεσε στp ΕΤΑΕ µCα µελ"τη σκpπιµqτητας,
σUετικT µε τη δηµιpυργCα ενqς ν"pυ µ"σpυ επενδHσεων

@ Aµιλpς ΕΤΕπ θ"σπισε την «ΠρωτphpυλCα ΚαινpτpµCα 2000» («i2i») για να στηρCWει τη «Στρατηγικ, της Λισσαheνας»,

την pπpCα καθqρισε τp Ευρωπαϊκq ΣυµhpHλιp τp ΜTρτιp 2000 µε στqUp την pικpδqµηση µCας ευρωπαϊκ,ς pικpνpµCας

hασι{qµενης στη γνeση και την καινpτpµCα. Τp 2003, η «i2i» ανανεeθηκε, µε την pνpµασCα «ΠρωτphpυλCα ΚαινpτpµCα

2010», επιhεhαιeνpντας την πρpτεραιqτητα πpυ δCδει p Aµιλpς ΕΤΕπ στη Uρηµατpδqτηση της καινpτpµCας "ως τp

2010.
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και µετα#pρTς τεUνpλpγCας, πpυ θα εCναι συνδεδεµ"νp

µε κ"ντρα αριστεCας και πανεπιστ,µια. Η µελ"τη αυτ,

"Uει σκpπq την πρpeθηση της δηµιpυργCας ενqς

πανευρωπαϊκpH µ"σpυ, πpυ θα διευκpλHνει τη µετThαση

απq την "ρευνα στην εµπpρικ, εκµετTλλευση των

απpτελεσµTτων της.

Τ"λpς, στp πλαCσιp της «Ευρωπαϊκ,ς ∆ρTσης για την

@ικpνpµικ, Μεγ"θυνση», pι πqρpι πpυ τCθενται απq την

ΕΤΕπ στη διTθεση τpυ ΕΤΑΕ για δραστηριqτητες

επιUειρηµατικpH κε#αλαCpυ, αυW,θηκαν κατT "να

δισεκατpµµHριp. @ι πqρpι αυτpC θα UρησιµεHσpυν για

την τρp#pδqτηση εταιρειeν παρpU,ς επιUειρηµατικeν

κε#αλαCων πpυ επενδHpυν σε καινpτqµpυς επιUει-

ρ,σεις.

Εµπλpυτισµqς τpυ ανθρeπινpυ κε#αλαCpυ

Στp πλαCσιp της ΠρωτphpυλCας «ΚαινpτpµCα 2010», η

ΕΤΕπ Upρ,γησε τp 2003 σUεδqν 2,7 δισεκατpµµHρια για

τη Uρηµατpδqτηση 27 επενδυτικeν σUεδCων στpυς

τpµεCς της υγεCας και της παιδεCας. ΠpλλT απq αυτT

α#pρpHν τη δηµιpυργCα εγκαταστTσεων για

πανεπιστ,µια , για την ανeτερη εκπαCδευση και

επενδHσεις ανακαCνισης και τεUνpλpγικpH εκσυγUρp-

νισµpH (ειδικqτερα, στp ΕλσCνκι, τη ΜαδρCτη, την

ΤpυλpH{η και στp κρατCδιp της Βqρειας ΡηνανCας-

Βεστ#αλCας). Η ΕΤΕπ Uρηµατpδqτησε επCσης την

απpκατTσταση και τpν εWpπλισµq σUpλικeν κτιρCων σε

διT#pρες περιpU"ς της ΡpυµανCας.

ΤεUνpλpγικT δCκτυα

Για δCκτυα τεUνpλpγιeν των πληρp#pριeν και της

επικpινωνCας (ΤΠΕ) – µ"σα απαραCτητα για τη διTδpση

της καινpτpµCας και την ανταλλαγ, δεδpµ"νων µεταWH

των επιUειρ,σεων – η ΕΤΕπ Upρ,γησε 1,4 δισεκα-

τpµµHριp τp 2003, µ"σω 14 Uρηµατpδpτικeν πρTWεων.

Στp Ørestad (ΚpπεγUTγη), η ΤρTπε{α συγUρηµατpδqτησε

την κατασκευ, µCας ν"ας µpνTδας παραγωγ,ς

ραδιp#ωνικeν και τηλεpπτικeν εκπpµπeν µε πρppρισµq

τη ∆ανCα. Στp ν"p αυτq κ"ντρp pπτικpακpυστικ,ς

παραγωγ,ς θα γCνpυν συµπληρωµατικ"ς επενδHσεις,

σUετικ"ς µε ν"ες τεUνpλpγικ"ς ε#αρµpγ"ς, qπως η

ψη#ιpπpCηση και pι ηλεκτρpνικ"ς υπηρεσCες. Στην
ΚHπρp, η ΤρTπε{α υπ"γραψε συµhTσεις για τη
Uρηµατpδqτηση επενδHσεων στpυς τpµεCς της παιδεCας
και των τεUνpλpγιeν των πληρp#pριeν και της
επικpινωνCας, µε σκpπq την πρpαγωγ, της ανTπτυWης
και της UρησιµpπpCησης των ΤΠΕ.

∆ιTδpση της καινpτpµCας: ΠρωτphpυλCα «i2i – @πτικp-
ακpυστικqς τpµ"ας»

Τp 2003, η ΕΤΕπ υπ"γραψε δHp ν"ες συµhTσεις-πλαCσια,
Hψpυς 20 εκατpµµυρCων εκTστη, µε τις pπpCες συνεUC{ει
τη συνεργασCα της µε δHp UρηµατpπιστωτικT ιδρHµατα
ειδικευµ"να στpν pπτικpακpυστικq τpµ"α. Μ"Uρι τp
τ"λpς τpυ 2003, η εταιρικ, σU"ση µε τα ιδρHµατα αυτT
αντικατpπτρCστηκε σε "να Uαρτp#υλTκιp 36 ταινιeν και
τηλεpπτικeν εκπpµπeν, τις pπpCες συγUρηµατpδqτησε η
ΤρTπε{α. ΣυνpλικT, pι δανειpδpτικ"ς συµhTσεις πpυ "Uει
υπpγρTψει η ΤρTπε{α στpν pπτικpακpυστικq τpµ"α
αν"ρUpνται σε 423 εκατpµµHρια.

Η ΠρωτphpυλCα «i2i – @πτικpακpυστικqς τpµ"ας», η
pπpCα θεσπCστηκε τp ∆εκ"µhριp 2000, "Uει σκpπq την
υπpστ,ριWη της παραγωγ,ς και της διανpµ,ς των
ευρωπαϊκeν pπτικpακpυστικeν "ργων, την παρpU,
hp,θειας στpν τpµ"α για την υιpθ"τηση των ν"ων
τεUνpλpγιeν, και την ενθTρρυνση της ευρωπαϊκ,ς
τραπε{ικ,ς και Uρηµατpπιστωτικ,ς κpινqτητας eστε να
αυW,σει τη συµµετpU, της στη Uρηµατpδqτηση των
#pρ"ων πpυ δραστηριpπpιpHνται στpν τpµ"α αυτq. Η
πρωτphpυλCα ε#αρµq{εται σε συντpνισµq µε τp
πρqγραµµα MEDIA Plus της Ευρωπαϊκ,ς Επιτρpπ,ς.
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6ρηµατpδqτηση των διευρωπαϊκeν δικτHων

ΚHρια τραπε{ικ, πηγ,

Η ΕΤΕπ, η pπpCα εCναι η κυριqτερη πηγ, τραπε{ικeν

Uρηµατpδpτ,σεων για τα µεγTλα αυτT δCκτυα στη

διευρυµ"νη Ευρωπαϊκ, +νωση, συµµετ"Uει στη Uρηµα-

τpδqτηση των 12 απq τα 14 "ργα πρpτεραιqτητας στpν

τpµ"α των µετα#pρeν, και των 7 απq τα 10 "ργα πρpτε-

ραιqτητας στpν ενεργειακq τpµ"α, τα pπpCα καθpρC-

στηκαν απq τp Ευρωπαϊκq ΣυµhpHλιp τpυ +σσεν τp

∆εκ"µhριp 1994, καθeς και των κυριqτερων απq τα

µεγTλα "ργα πpυ πραγµατpπpιpHνται στpν τpµ"α των

τηλεπικpινωνιeν. Μ"σα στην τελευταCα δεκαετCα (1993-

2003), η ΤρTπε{α "Uει υπpγρTψει δανειpδpτικ"ς συµhT-

σεις συνpλικpH Hψpυς 56 δισεκατpµµυρCων για τα ∆Ε∆

µετα#pρeν, 6,7 δισεκατpµµυρCων για τα ∆Ε∆ εν"ργειας

και 19 δισεκατpµµυρCων για τα ∆Ε∆ τηλεπικpινωνιeν.

Η ΕΤΕπ πρpσ#"ρει στα "ργα αυτT πραγµατικ,, Uρηµα-

τpδpτικ, πρpστιθ"µενη αWCα. Η ΤρTπε{α εCναι σε θ"ση να:

• κινητpπpιεC µε τpυς καλHτερpυς qρpυς τα σηµαντικT

κε#Tλαια πpυ απαιτpHνται για την υλpπpCηση τpυς,

• πρpσ#"ρει Uρηµατpδpτ,σεις των pπpCων η διTρκεια

(30 , και περισσqτερα "τη) ανταπpκρCνεται στην

κλCµακα των "ργων,

• UpρηγεC Uρηµατpδpτ,σεις pι pπpCες, στις κατTλληλες

περιπτeσεις, µπpρpHν να εCναι διαρθρωµ"νες κατT

τρqπp eστε να επιτρ"πpυν τη συµµετpU, της ΕΤΕπ

συµπληρωµατικT ως πρpς τις εµπpρικ"ς τρTπε{ες και

τις κε#αλαιαγpρ"ς.

Η καταλυτικ, επCδραση των Uρηµατpδpτ,σεων της

ΤρTπε{ας απpδεικνHεται, µεταWH Tλλων, απq τpν

αυWανqµενp αριθµq συµπρTWεων µεταWH τpυ δηµqσιpυ

και τpυ ιδιωτικpH τpµ"α τις pπpCες υπpστηρC{ει, και pι

pπpCες συνδυT{pυν τα ισUυρT σηµεCα των δHp τpµ"ων

για την υλpπpCηση αυτeν των "ργων υπpδpµ,ς. Τp 2003,

η ΤρTπε{α εν"κρινε δTνεια συνpλικpH Hψpυς 2,8 δισε-

κατpµµυρCων για τη Uρηµατpδqτηση "ργων πραγµατpπp-

ιpHµενων στp πλαCσιp τ"τpιων συµπρTWεων, και ανTλpγp

,ταν τp Hψpς των Uρηµατpδpτικeν συµhTσεων πpυ

υπεγρT#ησαν, και pι pπpCες α#pρpHσαν "ργα µεγTλης

εµh"λειας, qπως τp µετρq τpυ ΛpνδCνpυ, τp τραµ της

Βαρκελeνης, την κατασκευ, αυτpκινητpδρqµων στην

ΙσπανCα, τp Ηνωµ"νp ΒασCλειp και την ΙρλανδCα, τη

Γ"#υρα ΡCp-ΑντCρριp στην ΕλλTδα και την κατασκευ,

ενqς κ"ντρpυ συνδυασµ"νων µετα#pρeν εµπpρευ-

µTτων στp ΓκρTτς της ΑυστρCας.

ΕντατικpπpCηση των Uρηµατpδpτ,σεων "ως τp 2010

Στp πλαCσιp της Ευρωπαϊκ,ς ∆ρTσης για την @ικpνpµικ,
Μεγ"θυνση, η pπpCα εγκρCθηκε απq τp Ευρωπαϊκq

ΣυµhpHλιp τp ∆εκ"µhριp 2003, η ΕΤΕπ θα αυW,σει την

υπpστ,ριW, της στη Uρηµατpδqτηση των ∆Ε∆, κυρCως

µ"σω της δηµιpυργCας ενqς δανειpδpτικpH µηUανισµpH

πρpτεραιqτητας, p pπpCpς πρpικpδpτεCται µε 50 δισε-

κατpµµHρια "ως τp 2010.

Η ΤρTπε{α θα hελτιeσει επCσης τα διαθ"σιµα

UρηµατpδpτικT µ"σα, µε σκpπq να ενθαρρHνει τpν

ιδιωτικq τpµ"α να αυW,σει τη συµµετpU, τpυ στη Uρηµα-

τpδqτηση των ∆Ε∆. Ειδικqτερα, θα πρpτεCνει µακρp-

πρqθεσµα δTνεια πpλH µεγTλης διTρκειας ("ως 35 "τη),

πpυ θα µπpρpHν, σε pρισµ"νες περιπτeσεις, να

καλHπτpυν "ως τp 75% τpυ επενδυτικpH κqστpυς,

καθeς και κατTλληλες περιqδpυς UTριτpς, εγγυ,σεις για

την κTλυψη των "ργων πpυ αWιpλpγpHνται ως

«επενδυτικpH hαθµpH» (investment grade) κατT τη #Tση

κατασκευ,ς τpυς ,, επCσης, τη δηµιpυργCα ταµεCων

τιτλpπpCησης.

Η δηµιpυργCα απpτελεσµατικeν δικτHων µετα#pρeν, τηλεπικpινωνιeν, µετα#pρTς εν"ργειας και πληρp#pριeν

απpτελεC hασικ, πρpϋπqθεση για την pικpνpµικ, ενpπpCηση των κρατeν µελeν της διευρυµ"νης Ευρωπαϊκ,ς +νωσης.

Απq τp 1993, στp πλαCσιp των δια#qρων κpινpτικeν πρωτphpυλιeν πpυ κατ"ληWαν στpν καθpρισµq των διευρωπαϊκeν

δικτHων (∆Ε∆) στην +νωση και, πιp πρqσ#ατα, στα ν"α κρTτη µ"λη, η ΤρTπε{α "Uει αυW,σει πpλH σηµαντικT τις

δραστηριqτητ"ς της υπ"ρ των ∆Ε∆.
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Τ"λpς, η ΤρTπε{α, σε συνεργασCα µε την Επιτρpπ, και τp

ΣυµhpHλιp, θα ε#αρµqσει "να πρqγραµµα «ταUεCας

εκκCνησης», τp pπpCp θα λαµhTνει ως hTση τη σηµασCα

των "ργων για την pλpκλ,ρωση της εσωτερικ,ς αγpρTς

στη διευρυµ"νη Ευρωπαϊκ, +νωση, τp hαθµq ωρCµανσ,ς

τpυς, την pικpνpµικ, και Uρηµατpπιστωτικ, hιωσιµqτητT

τpυς, τις επιπτeσεις τpυς στην pικpνpµικ, µεγ"θυνση

και τη µqUλευση πpυ θα ασκpHν στα ιδιωτικT κε#Tλαια.

6ρηµατpδpτ,σεις Hψpυς 6,8 δισεκατpµµυρCων τp 2003

Τp 2003, pι Upρηγ,σεις της ΕΤΕπ για τα ∆Ε∆ στη

διευρυµ"νη Ευρωπαϊκ, +νωση αν,λθαν συνpλικT σε 

6,8 δισεκατpµµHρια.

Στpν τpµ"α των µετα#pρeν, τα κHρια "ργα πpυ

Uρηµατpδpτ,θηκαν στp εσωτερικq της +νωσης (εκτqς

των ν"ων κρατeν µελeν) ,ταν:

• η κατασκευ, σιδηρpδρpµικeν γραµµeν υψηλ,ς

ταUHτητας, qπως της γραµµ,ς πpυ συνδ"ει τη Fawk-
ham Junction µε τp ΛpνδCνp (Ηνωµ"νp ΒασCλειp), της

γραµµ,ς πpυ συνδ"ει την ΚpλωνCα µε τη Φραγκ#pHρτη

και τp αερpδρqµιq της (ΓερµανCα) και της ν"ας γραµµ,ς

πpυ συνδ"ει τη ΜαδρCτη µε τη Βαρκελeνη (ΙσπανCα),

• hελτιeσεις δικτHων δρqµων και αυτpκινητpδρqµων,

και ειδικqτερα η κατασκευ, πpλυTριθµων αυτpκινη-

τpδρqµων στην ΙσπανCα και ΠpρτpγαλCα, η τεUνικ,

αναhTθµιση τµ,µατpς τpυ αυτpκινητpδρqµpυ Α1

µεταWH Darrington και Dishforth στp Ηνωµ"νp

ΒασCλειp, η κατασκευ, τµηµTτων αυτpκινητpδρqµpυ

στpν TWpνα της ΕγνατCας και η κατασκευ, της

γ"#υρας ΡCp-ΑντCρριp στην ΕλλTδα,

• η ενCσUυση της υπpδpµ,ς αερpλιµ"νων στη ΜαδρCτη

(ΙσπανCα), τp ΜqναUp και τp ΑµhpHργp (ΓερµανCα), τp

Κpρκ (ΙρλανδCα) και τη ΒενετCα (ΙταλCα),

• η επ"κταση και p εκσυγUρpνισµqς λιµενικeν υπpδp-

µeν στην ΙταλCα (περCπpυ εCκpσι λιµ"νες), την ΙσπανCα

(Βαρκελeνη, Sagunto και Las Palmas), τη ΓερµανCα

(ΑµhpHργp και Βρ"µη), τη ΦινλανδCα (Vuosaari και

Kotka), τη ΣpυηδCα (Γκ"τεµπpργκ), τη ν,σp Μαδ"ρα

(Funchal, Caniçal και Porto Novo) και στp Β"λγιp

(λιµ"νας ΒρυWελλeν).

Στα ν"α κρTτη µ"λη, qπpυ υπTρUpυν σηµαντικ"ς

ανTγκες ανTπτυWης και απpκατTστασης της υπpδpµ,ς,

pι Uρηµατpδpτικ"ς συµhTσεις πpυ υπεγρT#ησαν τp 2003

για ∆Ε∆ µετα#pρeν πρpσ"γγισαν τp 1,5 δισεκατpµµH-

ριp. @ι Uρηµατpδpτ,σεις αυτ"ς α#pρpHσαν δρqµpυς και

αυτpκινητpδρqµpυς (1 δισεκατpµµHριp στην ΠpλωνCα,

τη ΡpυµανCα, τη Σλphακικ, ∆ηµpκρατCα, την @υγγαρCα

και τη ΒpυλγαρCα), υπpδpµ"ς λιµ"νων και αερpλιµ"νων

(280 εκατpµµHρια στην ΤσεUικ, ∆ηµpκρατCα), και σιδη-

ρpδρpµικ"ς υπpδpµ"ς (200 εκατpµµHρια στην @υγγαρCα

και τη ΣλphενCα).

Επιπλ"pν, απq τp 1 δισεκατpµµHριp πpυ Upρ,γησε

συνpλικT η ΕΤΕπ για "ργα στpν τpµ"α των τηλεπικpι-
νωνιeν, τα 315 α#pρpHσαν διευρωπαϊκT δCκτυα στην

ΙσπανCα και τη ∆ανCα.

Τ"λpς, Uρηµατpδpτικ"ς συµhTσεις συνpλικpH Hψpυς 

390 εκατpµµυρCων υπεγρT#ησαν για ∆Ε∆ εν"ργειας
(ΙσπανCα, ΠpρτpγαλCα, Ηνωµ"νp ΒασCλειp).

Μετα#pρ"ς ΤηλεπικpινωνCες Εν"ργεια

∆ιευρωπαϊκT δCκτυα

1999-2003 : 40 δισεκατpµµHρια
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6ρηµατpδpτ,σεις της ΕΤΕπ για διευρωπαϊκT δCκτυα και TWpνες στη διευρυµ"νη ΕΕ 1993-2003

∆ιευρωπαϊκT δCκτυα (∆Ε∆) πρpτεραιqτητας

Τµ,µατα των ∆Ε∆ αυτeν για τα pπpCα "Upυν εγκριθεC , ,δη
UpρηγηθεC Uρηµατpδpτ,σεις

$λλα "ργα υπpδpµ,ς και δCκτυα ευρωπαϊκpH ενδια#"ρpντpς πpυ
"Upυν UρηµατpδpτηθεC

@δικpC και σιδηρpδρpµικpC TWpνες στην κεντρικ, και ανατpλικ,
Ευρeπη

Τµ,µατα των αWqνων αυτeν πpυ "Upυν UρηµατpδpτηθεC

@δqς/Σιδηρqδρpµpς

Ηλεκτρικ, εν"ργεια

Α"ριp

Αερpλιµ"νας

Πpλυπερι#ερειακq "ργp

Σταθµqς συνδυασµ"νων µετα#pρeν

Λιµ"νας

∆ιαUεCριση ενα"ριας κυκλp#pρCας

ΕκµετTλλευση κpιτασµTτων πετρελαCpυ και #υσικpH αερCpυ
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ΠρpστασCα τpυ περιhTλλpντpς και
hελτCωση της πpιqτητας {ω,ς

ΠεριhTλλpν και πpιqτητα {ω,ς

ΑτpµικT δTνεια τp 2003

(εκατpµµHρια)

Total

Φυσικq περιhTλλpν 869

ΠεριhTλλpν και υγεCα 1 488

Αστικq περιhTλλpν 6 791

Περι#ερειακq και παγκqσµιp περιhTλλpν 2 618

ΣHνpλp ατpµικeν δανεCων 10 761 *

* επειδ, pρισµ"να "ργα ανταπpκρCνpνται σε περισσqτερpυς τpυ ενqς
στqUpυς, τα επιµ"ρpυς πpσT δεν εCναι αθρpCσιµα µεταWH τpυς.

Φυσικq περιhTλλpν ΠεριhTλλpν και υγεCα

Αστικq περιhTλλpν Περι#ερειακq και
παγκqσµιp περιhTλλpν

ΠεριhTλλpν και πpιqτητα {ω,ς

ΑτpµικT δTνεια

1999-2003 : 38 δισεκατpµµHρια
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αWιpσηµεCωτα στpιUεCα εCναι τp γεγpνqς qτι η ΤρTπε{α

Upρ,γησε 3,3 δισεκατpµµHρια για "ργα αστικeν

µετα#pρeν, µεταWH Tλλων δCκτυα τραµ και ελα#ρT

µετρq. Η ΤρTπε{α υπpστ,ριWε επCσης πpλυTριθµα "ργα

αναhTθµισης αστικeν περιpUeν, κυρCως µ"σω της

ανακαCνισης κpινωνικeν κατpικιeν, qπως π.U. στp Β"λγιp

(ΦλTνδρα), τη ΓερµανCα (ΣαWωνCα), την ΙσπανCα

(ΚαταλωνCα), την ΑυστρCα (Βι"ννη), την ΠpρτpγαλCα και

τp Ηνωµ"νp ΒασCλειp (Γλασκehη).

Επιπλ"pν, η ΕΤΕπ συµµετ"σUε στη Uρηµατpδqτηση

πρpγραµµTτων ανpικpδqµησης σε Ueρες πpυ επλ,γη-

σαν απq #υσικ"ς καταστρp#"ς. Ειδικqτερα στην ΙταλCα, η

ΤρTπε{α Upρ,γησε 1,2 δισεκατpµµHριp για τη

Uρηµατpδqτηση τ"τpιων πρpγραµµTτων σε πpλυTριθµες

Η πρpστασCα και αναhTθµιση τpυ περιhTλλpντpς περιλαµhTνpνται µεταWH των κHριων πρpτεραιpτ,των της ΕΤΕπ. Η

ΤρTπε{α "Uει θ"σει ως στqUp να διαθ"τει για τα "ργα στpν τpµ"α αυτq µεταWH 30% και 35% τpυ συνqλpυ των ατpµικeν

δανεCων πpυ UpρηγεC στp εσωτερικq της διευρυµ"νης Ευρωπαϊκ,ς +νωσης.

Τα µεγ"θη τpυ 2003 ανταπpκρCνpνται στp στqUp αυτq, δεδpµ"νpυ qτι τp εν λqγω πpσpστq αν,λθε στp 42% στp

εσωτερικq της διευρυµ"νης Ευρωπαϊκ,ς +νωσης, qπpυ τα ατpµικT δTνεια αν,λθαν σε 11,5 δισεκατpµµHρια επC

συνqλpυ Upρηγ,σεων 12,3 δισεκατpµµυρCων στpν τpµ"α τpυ περιhTλλpντpς.

Η ΤρTπε{α επ"τυUε επCσης τp στqUp της να διπλασιTσει τp µερCδιp πpυ καταλαµhTνpυν pι Uρηµατpδpτ,σεις της υπ"ρ

των ανανεeσιµων πηγeν εν"ργειας, επC τpυ συνqλpυ των Upρηγ,σεeν της στpν ενεργειακq τpµ"α (απq 7% τp 2002,

σε 15% τp 2003). ΜεγTλp µ"ρpς των "ργων πpυ Uρηµατpδpτ,θηκαν α#pρpHν τpν τpµ"α της αιpλικ,ς εν"ργειας. Η

ΕΤΕπ επιθυµεC να παγιeσει τα θετικT αυτT απpτελ"σµατα και να επεκτεCνει τp #Tσµα των Uρηµατpδpτ,σεeν της σε

Tλλpυς τpµεCς στp Ueρp των ανανεeσιµων ενεργειακeν πηγeν.

2003: Ρεκqρ δραστηριqτητας

Τp 2003, τα ατpµικT δTνεια πpυ Upρ,γησε η ΕΤΕπ για

περιhαλλpντικ"ς επενδHσεις στp εσωτερικq της +νωσης
των 15 αν,λθαν σε 10,7 δισεκατpµµHρια. +να απq τα



+κθεση δραστηριpτ,των 2003 21

περιpU"ς και πqλεις, πpυ επλ,γησαν

απq #υσικ"ς καταστρp#"ς στα τ"λη

τpυ 2002 και στις αρU"ς τpυ 2003,

καθeς και 84 εκατpµµHρια για την

απpκατTσταση των {ηµιeν πpυ πρpκT-

λεσαν pι πληµµHρες στp hqρειp τµ,µα

της Ueρας τp 2000.

Στη ΓερµανCα, η ΕΤΕπ υπ"γραψε "να

συνpλικq δTνειp πpυ πρppρC{εται

κατT πρpτεραιqτητα για τpν τpµ"α

των ανανεeσιµων πηγeν εν"ργειας,

και κυρCως για επενδHσεις σε αιpλικT

πTρκα, γεωθερµικpHς σταθµpHς, µι-

κρpHς υδρpηλεκτρικpHς σταθµpHς,

και ενεργειακ"ς επενδHσεις µε hTση

την ηλιακ, εν"ργεια και την εν"ργεια

απq hιpµT{α.

Στα ν"α κρTτη µ"λη, τα ατpµικT

δTνεια πpυ Upρ,γησε η ΕΤΕπ για περι-

hαλλpντικ"ς επενδHσεις αν,λθαν σε

811 εκατpµµHρια. Η ΤρTπε{α εWακp-

λpHθησε να υπpστηρC{ει τις πρpσπT-

θειες ανασυγκρqτησης µετT τις

καταστρp#"ς πpυ πρpκTλεσαν pι

πληµµHρες τpυ ΑυγpHστpυ, κυρCως µε

τη Upρ,γηση 155 εκατpµµυρCων για

την επισκευ, τpυ µετρq της ΠρTγας,

στην ΤσεUικ, ∆ηµpκρατCα, και 50 εκα-

τpµµυρCων για τη Uρηµατpδqτηση

µ"τρων πρqληψης των κατpλισθ,-

σεων στην ΠpλωνCα.

Πρpαγωγ, της πρpστασCας τpυ
περιhTλλpντpς στις τρCτες Ueρες

Στις µεσpγειακ"ς Ueρες εταCρpυς της

ΕΕ, η ΕΤΕπ Upρ,γησε Tµεσα δTνεια

συνpλικpH Hψpυς 677 εκατpµµυρCων.

Απq τp πpσq αυτq, 230 εκατpµµHρια

Upρηγ,θηκαν στην ΑλγερCα για την

ανpικpδqµηση και την απpκατTσταση

των υπpδpµeν στις περιpU"ς πpυ

επλ,γησαν απq τp σεισµq της 21ης

ΜαIpυ 2003, και 150 εκατpµµHρια στην

ΤpυρκCα για επεCγpντα "ργα ανpικpδq-

µησης στις περιpU"ς πpυ υπ"στησαν

µεγTλες καταστρp#"ς απq τp σεισµq

τpυ ΑυγpHστpυ 1999.

Στα δυτικT ΒαλκTνια, η ΤρTπε{α

Upρ,γησε για πρeτη #pρT δTνειp για

τpν τpµ"α τpυ περιhTλλpντpς. Τp

δTνειp αυτq, Hψpυς 27 εκατpµµυρCων,

πρppρC{εται για τη Uρηµατpδqτηση

υπpδpµeν Hδρευσης σε 5 δ,µpυς της

ΑλhανCας.

Στις Ueρες ΑΚΕ (Α#ρικ,, Καραϊhικ,,

Ειρηνικqς) Upρηγ,θηκαν συνpλικT

54,5 εκατpµµHρια για περιhαλλpντικT

"ργα, τα pπpCα πρpωθpHν ταυτqUρpνα

τp γενικqτερp στqUp της ΕΤΕπ για

πρpαγωγ, αει#qρpυ ανTπτυWης στις

Ueρες αυτ"ς.

Τ"λpς, η ΤρTπε{α υπ"γραψε µCα Uρη-

µατpδpτικ, σHµhαση Hψpυς 25 εκα-

τpµµυρCων για την κατασκευ, ενqς

σταθµpH επεWεργασCας λυµTτων στην

ΠετρpHπpλη. Τp "ργp αυτq απpτελεC

την πρeτη Uρηµατpδpτικ, πρTWη της

ΕΤΕπ στη Ρωσικ, @µpσπpνδCα.

ΕνCσUυση των περιpUeν πpυ
επλ,γησαν απq πετρελαιpκηλCδες

Τp 2003, η ΕΤΕπ απ"δειWε για µCα
ακqµη #pρT την ικανqτητT της να
ενεργεC µε ταUHτητα και την
αλληλεγγHη της µπρpστT σε
#υσικ"ς καταστρp#"ς και κατα-
στTσεις "κτακτης ανTγκης. Η
ΤρTπε{α Upρ,γησε µCα "κτακτη
Uρηµατpδqτηση για την αντιµε-
τeπιση των καταστρp#ικeν, τqσp
για την pικpνpµCα qσp και για τp περιhTλλpν, συνεπειeν τpυ ναυαγCpυ
τpυ πετρελαιp#qρpυ «Prestige», στη ΓαλικCα, ΑστpHρια και ΚαντThρια, τις
τρεις περιpU"ς της ΙσπανCας πpυ υπ"στησαν τις µεγαλHτερες {ηµCες απq
την πετρελαιpκηλCδα.

Συγκεκριµ"να, η ΕΤΕπ Upρ,γησε τp ΜTρτιp 2003 "να συνpλικq δTνειp,
Hψpυς 150 εκατpµµυρCων, πρppρι{qµενp κατT πρpτεραιqτητα για τη
στ,ριWη της pικpνpµικ,ς δραστηριqτητας στις περιpU"ς αυτ"ς, και ιδCως
τpυ τpµ"α των µικρpµεσαCων επιUειρ,σεων και των #pρ"ων τpπικ,ς
αυτpδιpCκησης. Επιπλ"pν, η ΤρTπε{α pργTνωσε "να επεCγpν δTνειp-
πλαCσιp, Hψpυς 350 εκατpµµυρCων, για τη Uρηµατpδqτηση ενqς
πρpγρTµµατpς δηµqσιων επενδHσεων πpυ α#pρT "ργα µεγαλHτερης
κλCµακας. Τα δTνεια αυτT UpρηγpHνται µε ιδιαCτερα ευνpϊκpHς qρpυς,
πpυ µπpρpHν να #θTσpυν, σε pρισµ"νες εWαιρετικ"ς περιπτeσεις, µ"Uρι
τη Uρηµατpδqτηση τpυ συνpλικpH κqστpυς τpυ "ργpυ.
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ΣυνεργασCα µε την Επιτρpπ,

@ι συνεργCες µεταWH των δανεCων της ΤρTπε{ας και των

µη επιστρεπτ"ων ενισUHσεων της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης

εCναι κε#αλαιeδpυς σηµασCας για τη διασ#Tλιση της

pρθpλpγικ,ς και απpτελεσµατικ,ς Uρ,σης των πqρων.

Ως επιUειρησιακpC εταCρpι στpν τpµ"α τpυ περιhTλ-

λpντpς, η ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκ, Επιτρpπ, συνδυT{pυν

τις Uρηµατpδpτ,σεις τpυς, ιδCως στα ν"α κρTτη µ"λη της

+νωσης, τις µεσpγειακ"ς Ueρες εταCρpυς της ΕΕ και τις

Ueρες ΑΚΕ. Επιπλ"pν, η ΤρTπε{α παρ"Uει συµhpυ-

λευτικ"ς υπηρεσCες στην Επιτρpπ,, για την αWιpλqγηση

επενδυτικeν σUεδCων πpυ UρηµατpδpτpHνται µ"σω τpυ

ΤαµεCpυ ΣυνpU,ς και τpυ ∆ιαρθρωτικpH ΠρpενταWιακpH

Μ"σpυ (ISPA).

Η ΤρTπε{α υπpστηρC{ει τις δεσµεHσεις πpυ "Uει αναλThει

η Ευρωπαϊκ, +νωση σε σU"ση µε τpυς αναπτυWιακpHς

στqUpυς των Ηνωµ"νων Εθνeν για τη ν"α UιλιετCα,

συµµετ"Upντας στις πρωτphpυλCες της +νωσης για τp

νερq και τις ανανεeσιµες πηγ"ς εν"ργειας. Συµµετ"Uει,

επCσης, σε διT#pρες πρωτphpυλCες για τp περιhTλλpν

στην Ευρeπη, pι pπpCες α#pρpHν τις περιpU"ς της

Βαλτικ,ς θTλασσας, της ΜεσpγεCpυ, τpυ ∆pHναhη και

της ΜαHρης ΘTλασσας. Τ"λpς, η ΕΤΕπ συµµετ"Uει στην

«Εταιρικ, σU"ση για τp περιhTλλpν στp πλαCσιp της

Βqρειας διTστασης», η pπpCα "Uει σκpπq τp συντpνισµq

και την επιτTUυνση της υλpπpCησης σUεδCων στpυς

τpµεCς τpυ περιhTλλpντpς και της πυρηνικ,ς ασ#Tλειας

στη hqρεια Ευρeπη, και ιδCως στη hpρειpδυτικ, ΡωσCα

και την περιpU, τpυ ΚαλCνινγκραντ, και ασκεC την

πρpεδρCα της σUετικ,ς συντpνιστικ,ς pµTδας απq τpν

ΙpHλιp 2003 "ως 2004.

+κθεση για τp περιhTλλpν 2003

Τp ΜTιp 2004 η ΕΤΕπ δηµpσCευσε τη δεHτερη "κθεσ, της για τp περιhTλλpν, στην pπpCα περιγρT#pνται

τα µ"σα πpυ διαθ"τει η ΤρTπε{α σε αυτq τpν στqUp πρpτεραιqτητας, η στρατηγικ, της απ"ναντι στα

pικpλpγικT πρphλ,µατα και pι Uρηµατpδpτικ"ς της δραστηριqτητες υπ"ρ τpυ #υσικpH και αστικpH

περιhTλλpντpς.

Η "κθεση περι"Uεται στpν ιστpUeρp της ΤρTπε{ας: www.eib.org.

Η ΕΤΕπ και pι κλιµατικ"ς αλλαγ"ς

ΚατT την 9η ∆ιTσκεψη των µερeν της ΣHµhα-
σης για τις κλιµατικ"ς αλλαγ"ς (COP9), πpυ
πραγµατpπpι,θηκε στp ΜιλTνp τp ∆εκ"µhριp
2003, p Πρqεδρpς της ΕΤΕπ, κ. Philippe
Maystadt, παρpυσCασε τις ν"ες πρωτphpυλCες
της ΤρTπε{ας για την υπpστ,ριWη της πpλιτικ,ς
της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης qσpν α#pρT τις
κλιµατικ"ς αλλαγ"ς. ∆Hp hασικT µ"ρη τpυ
πρpγρTµµατpς αυτpH εCναι p «Ειδικqς Uρηµατp-
δpτικqς µηUανισµqς», p pπpCpς "Uει πρpικp-
δqτηση 500 εκατpµµυρCων και πρppρC{εται για
την υπpστ,ριWη των ευρωπαϊκeν επιUειρ,σεων
πpυ συµµετ"Upυν στp σHστηµα εµπpρCας
δικαιωµTτων εκπpµπ,ς ("ναρWη ε#αρµpγ,ς τp
2005), και p «ΜηUανισµqς αρωγ,ς στις διαπραγ-
µατεHσεις», τpυ pπpCpυ σκpπqς εCναι η παρpU,
επιUpρηγ,σεων υπq qρpυς στp πλαCσιp τpυ
«ΜηUανισµpH απq κpινpH ε#αρµpγ,ς» και τpυ
«ΜηUανισµpH καθαρ,ς ανTπτυWης» τpυ Πρω-
τpκqλλpυ τpυ Κιqτp. Επιπλ"pν, η ΕΤΕπ εWετT{ει
τp ενδεUqµενp συµµετpU,ς της σε µCα εταιρεCα
επενδHσεων «Tνθρακα», της pπpCας αντικεCµε-
νp θα εCναι η συλλpγ, πιστeσεων για Tνθρακα.
Η ΕΤΕπ, η pπpCα εργT{εται εδe και πpλλT
Uρqνια στp θ"µα των κλιµατικeν αλλαγeν απq
κpινpH µε την Ευρωπαϊκ, Επιτρpπ,, συνερ-
γT{εται επC τpυ παρqντpς µε την τελευταCα,
καθeς και µε Tλλpυς #pρεCς ειδικευµ"νpυς
στην αγpρT των πιστeσεων Tνθρακα, για την
επεWεργασCα και την ε#αρµpγ, αυτeν των ν"ων
πρωτphpυλιeν.
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Συν"δριp 2003

«Πρppπτικ"ς για hιeσιµp περιhTλλpν:
pι µακρpπρqθεσµες πpλιτικ"ς της
Ευρeπης για την εν"ργεια και τp νερq»

Τp 9p συν"δριp της ΕΤΕπ πραγµατpπpι,θηκε στp ∆pυhλCνp, στις
23 και 24 @κτωhρCpυ 2003, µε 350 συµµετ"Upντες απq qλη την
Ευρeπη.

@ Πρqεδρpς της ΕΤΕπ, κ. Philippe Maystadt, τqνισε στην
εναρκτ,ρια pµιλCα τpυ την εWαιρετικ, σηµασCα τpυ θ"µατpς τpυ
συνεδρCpυ: µακρpUρqνια hιωσιµqτητα τpυ περιhTλλpντpς στpυς
τpµεCς της εν"ργειας και τpυ νερpH. ΥπενθHµισε, επCσης, qτι τα
κρTτη µ"λη "Upυν αναλThει σταθερT τη δ"σµευση να
υπpστηρCWpυν την αει#qρp διαUεCριση τpυ περιhTλλpντpς και
qτι, συνεπeς, πρ"πει να λη#θpHν τακτικT και συνεπ, µ"τρα για
την επCτευWη τpυ στqUpυ αυτpH.

@µιλητ"ς στp Συν"δριp ,ταν, µεταWH Tλλων, η κα Margot
Wallström (ΕυρωπαCα ΕπCτρpπpς ΠεριhTλλpντpς), και pι κ.κ.
Bertie Ahern (Πρωθυπpυργqς της ΙρλανδCας), Charlie McCreevy
(Υπpυργqς @ικpνpµικeν της ΙρλανδCας), Børge Brende
(Πρqεδρpς της Επιτρpπ,ς των Ηνωµ"νων Εθνeν για την
Αει#qρp ανTπτυWη και Υπpυργqς ΠεριhTλλpντpς της
ΝpρhηγCας) και István Csillag (Υπpυργqς @ικpνpµCας και
Μετα#pρeν της @υγγαρCας).

Περισσqτερες πληρp#pρCες σUετικT µε τις εργασCες τpυ
συνεδρCpυ περι"Upνται στp #υλλTδιp ΕΙΒ-Information n°115
καθeς και στην ιστpσελCδα www.eib.org/forum. Τp 10p Συν"δριp
θα πραγµατpπpιηθεC στις 14 και 15 @κτωhρCpυ 2004, στη
ΒαρσphCα (ΠpλωνCα).

Philippe Maystadt, Πρqεδρpς της ΕΤΕπ

Michael G. Tutty, Αντιπρqεδρpς της ΕΤΕπ,
Bertie Ahern, Πρωθυπpυργqς της ΙρλανδCας,
Philippe Maystadt, Πρqεδρpς της ΕΤΕπ

Michael G. Tutty, Αντιπρqεδρpς της ΕΤΕπ,
Margot Wallström, ΕυρωπαCpς ΕπCτρpπpς για
θ"µατα περιhTλλpντpς,
Borge Brende, Υπpυργqς ΠεριhTλλpντpς της
ΝpρhηγCας,
Charlie McCreevy, Υπpυργqς @ικpνpµικeν της
ΙρλανδCας
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Η ΤρTπε{α δCνει πρpτεραιqτητα στα επενδυτικT σU"δια

πpυ επιτρ"πpυν στις Ueρες αυτ"ς να πρpσαρµpστpHν

στις πpλιτικ"ς και τις πρpδιαγρα#"ς πpυ ισUHpυν στην

Ευρωπαϊκ, +νωση. @ι δραστηριqτητες της ΕΤΕπ

εντTσσpνται στp πλαCσιp:

• µCας Uρηµατpδpτικ,ς εντpλ,ς, η pπpCα συνδυT{εται µε

ειδικpHς µηUανισµpHς εγγυ,σεων συνδεδεµ"νpυς µε

τpν κpινpτικq πρpϋπpλpγισµq και η pπpCα επιτρ"πει

στην ΤρTπε{α να Upρηγ,σει Uρηµατpδpτ,σεις µ"Uρι

συνpλικpH Hψpυς 8,68 δισεκατpµµυρCων κατT την

περCpδp 2000-2006.

• τpυ τριετpHς ΠρpενταWιακpH ΜηUανισµpH της

ΤρTπε{ας (2000-2003), p pπpCpς "Uει πρpικpδpτηθεC µε

συνpλικq πpσq 8,5 δισεκατpµµυρCων. @ µηUανισµqς

αυτqς δηµιpυργ,θηκε και λειτpυργεC µε πρωτphpυλCα

και µε κCνδυνp της ΕΤΕπ, UωρCς να καλHπτεται απq

κpινpτικ, εγγHηση.

Απq τp 2002, η ΤρTπε{α ε#αρµq{ει στις δανειpδpτικ"ς της

πρTWεις στα ν"α κρTτη µ"λη τpυς Cδιpυς στqUpυς, τα Cδια

κριτ,ρια αWιpλqγησης και τις Cδιες πpλιτικ"ς διαUεCρισης

των κινδHνων, πpυ ε#αρµq{ει στην ΕΕ των 15.

ΒελτCωση τpυ περιhTλλpντpς

Τα ν"α κρTτη µ"λη πρ"πει να συµµpρ#ωθpHν πρpς τις

κpινpτικ"ς πρpδιαγρα#"ς, qσpν α#pρT την πρpστασCα

τpυ περιhTλλpντpς. Εκτqς απq τη Uρηµατpδqτηση

πρpγραµµTτων αστικeν και περι#ερειακeν µετα#pρeν,

πpυ επCσης συµhTλλpυν στpν περιpρισµq της ρHπανσης

της ατµqσ#αιρας και των υδTτων και στη hελτCωση της

πpιqτητας {ω,ς, η ΤρTπε{α εWακpλpHθησε να διpUετεHει

σταθερ, ρp, πqρων για την υπpστ,ριWη "ργων µε σκpπq

την πρpστασCα τpυ περιhTλλpντpς, κυρCως στpυς τpµεCς

της Hδρευσης, της επεWεργασCας λυµTτων και της

ΠρpετpιµασCα των ν"ων κρατeν µελeν

Ν"α κρTτη µ"λη

1999-2003 : 16 δισεκατpµµHρια
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Ν"α κρTτη µ"λη

6pρηγ,σεις κατT τpµ"α τp 2003

(εκατpµµHρια)

Total

Μετα#pρ"ς και τηλεπικpινωνCες 1 681
Mδρευση (αστικ"ς υπpδpµ"ς)
και περιhTλλpν 736
ΒιpµηUανCες και υπηρεσCες 869
ΠαιδεCα και υγεCα 643
ΣυνpλικT δTνεια 660

ΣHνpλp 4 589

Τp συνpλικq Hψpς των δανεCων πpυ "Uει Upρηγ,σει η ΕΤΕπ στα 10 ν"α κρTτη µ"λη απq τp 1990, υπερhαCνει τα 

25 δισεκατpµµHρια: 24 δισεκατpµµHρια στα κρTτη της Κεντρικ,ς Ευρeπης και 1,02 δισεκατpµµHριp στην ΚHπρp και τη

ΜTλτα. Με Upρηγ,σεις Hψpυς 4,6 δισεκατpµµυρCων τp 2003 ("ναντι 3,4 δισεκατpµµυρCων τp 2002), η ΕΤΕπ παραµ"νει

η κυριqτερη εWωτερικ, πηγ, Uρηµατpδpτ,σεων στις Ueρες αυτ"ς.

πpλεpδpµCας. Τp 2003, τp 16% των Upρηγ,σεeν της

α#pρpHσαν "ργα στpυς τpµεCς της πρpστασCας τpυ

περιhTλλpντpς, των υδTτων και της ανTπλασης αστικeν

περιpUeν.

ΜεταWH των Tλλων τpµ"ων πpυ Uρηµατpδpτ,θηκαν,

σηµαντικ, θ"ση κατεCUαν τα "ργα υπpδpµ,ς µετα#pρeν

και τηλεπικpινωνιeν (37%), pι τpµεCς της hιpµηUανCας και
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των υπηρεσιeν (19%) και pι τpµεCς της

παιδεCας και της υγεCας (14%). Πρq-

κειται για τpµεCς πρpτεραιqτητας, pι

pπpCpι "Upυν {ωτικ, ανTγκη απq "ργα

απpκατTστασης και εκσυγUρpνισµpH

για να πρpσαρµpστpHν στις πρpδια-

γρα#"ς της ΕΕ. Τp υπqλpιπp 14%

Upρηγ,θηκε υπq µpρ#, συνpλικeν

δανεCων για τη Uρηµατpδqτηση επεν-

δHσεων πραγµατpπpιpHµενων απq

µικρpµεσαCες επιUειρ,σεις στpυς τp-

µεCς της hιpµηUανCας και των υπηρεσι-

eν και απq #pρεCς τpπικ,ς αυτpδιpC-

κησης , ενeσεις δ,µων/κpινpτ,των.

ΙσUυρ, υπpστ,ριWη στις µικρpµεσαCες
επιUειρ,σεις και τα µικρT "ργα υπp-
δpµ,ς

Η ΕΤΕπ υπpστηρC{ει τις µικρpµεσαCες

επιUειρ,σεις και τις µικρpH µεγ"θpυς

επενδHσεις πpυ πραγµατpπpιpHνται

απq #pρεCς τpπικ,ς αυτpδιpCκησης, µε

µακρpπρqθεσµες και µεσpπρqθεσµες

πιστeσεις, pι pπpCες UpρηγpHνται

µ"σω «συνpλικeν δανεCων». Μ"σω

τpυ µηUανισµpH αυτpH τpυς παρ"Uει,

µε τη µεσpλThηση πpλυTριθµων

τραπε{eν, Uρηµατpδpτ,σεις µε

ευνpϊκpHς qρpυς και εκ#ρασµ"νες

στp εθνικq τpυς νqµισµα. @ι πιστeσεις

απq συνpλικT δTνεια α#pρpHν

επενδHσεις των pπpCων τp κqστpς δεν

υπερhαCνει τα 25 εκατpµµHρια ευρe.

Η ΕΤΕπ ενθαρρHνει τις τρTπε{ες εταC-

ρpυς της στα ν"α κρTτη µ"λη, να

καταhTλλpυν ιδιαCτερες πρpσπTθειες

για να υπpστηρCWpυν τις µικρpH µεγ"-

θpυς επενδHσεις. Ως συν"πεια αυτpH

τpυ πρpσανατpλισµpH, τp µ"σp Hψpς

συµµετpU,ς της ΕΤΕπ στη Uρηµατp-

δqτηση τ"τpιων επενδHσεων µειeθη-

κε, απq 650 000 ευρe ανT επ"νδυση τp

2002, σε 360 000 ευρe τp 2003.

Στp πλαCσιp της εταιρικ,ς σU"σης πpυ

"Upυν συνTψει µεταWH τpυς η ΕΤΕπ

και η Ευρωπαϊκ, Επιτρpπ, (ΜηUανι-
σµqς 6ρηµατpδqτησης ΜΜΕ) Uρηµα-

τpδpτ,θηκαν απq εκκρεµ, συνpλικT

δTνεια, µε πιστeσεις συνpλικpH

Hψpυς 300 εκατpµµυρCων, περCπpυ

335 επενδHσεις µικρ,ς και µεσαCας

κλCµακας. Βασι{qµενη στην επιτυUCα

αυτ,ς της τεUνικ,ς και της ε#αρµp-

γ,ς της, η ΕΤΕπ δηµιpHργησε τp

ΜηUανισµq 6ρηµατpδqτησης ∆ηµpτι-
κeν Υπpδpµeν (Municipal Infrastruc-
ture Facility – MIFQ) απq κpινpH µε την

Ευρωπαϊκ, Επιτρpπ,. @ µηUανισµqς

αυτqς "Uει σκpπq την επιτTUυνση της

υλpπpCησης µικρeν επενδυτικeν

σUεδCων πpυ α#pρpHν τpπικ"ς υπp-

δpµ"ς, στις περι#"ρειες των ν"ων

κρατeν µελeν πpυ συνpρεHpυν µε

Ueρες της ΕΕ των 15. Στp πλαCσιp τpυ

MIF, η ΕΤΕπ διαθ"τει µ"ρpς των συ-

νpλικeν δανεCων της για τη Upρ,γηση

πιστeσεων σε #pρεCς τpπικ,ς αυτp-

διpCκησης, ενe η Επιτρpπ, διαθ"τει

µη επιστρεπτ"ες ενισUHσεις, για τη

στ,ριWη τqσp των Uρηµατpπιστωτικeν

ιδρυµTτων πpυ ενεργpHν ως διTµεσpι

για την ΕΤΕπ, qσp και των τελικeν

απpδεκτeν των Uρηµατpδpτ,σεeν

της.

ΠαρTλληλα, τp Ευρωπαϊκq ΤαµεCp

ΕπενδHσεων (ΕΤΑΕ) συν"Uισε τις

δραστηριqτητ"ς τpυ υπpγρT#pντας

τις τρεις πρeτες τpυ εγγυητικ"ς

πρTWεις στην ανατpλικ, Ευρeπη

(ΒpυλγαρCα, ΤσεUικ, ∆ηµpκρατCα και

ΛεττpνCα), καθeς και πρTWεις ασ#T-

λισης πιστeσεων, συνpλικpH Hψpυς 

54 εκατpµµυρCων. Τp ΕΤΑΕ διεν"ργησε

επCσης µCα συναλλαγ, µε επιUει-

ρηµατικT κε#Tλαια στην @υγγαρCα.

Στεν, συνεργασCα µε την τραπε{ικ,
κpινqτητα

Τp #Tσµα και τα απpτελ"σµατα των

Uρηµατpδpτ,σεων της ΕΤΕπ στα ν"α

κρTτη µ"λη της ΕΕ συναρτeνται

Tµεσα µε τη στεν, συνεργασCα της µε

την εγUeρια τραπε{ικ, κpινqτητα. Θα

,ταν αδHνατp στην ΕΤΕπ να

πρpσεγγCσει τις µικρpµεσαCες επιUει-

ρ,σεις – και ιδCως τις µικρqτερες απq

αυτ"ς – UωρCς τη hp,θεια των τpπικeν

τραπε{eν, pι pπpCες γνωρC{pυν την

αγpρT και αναπτHσσpυν σU"σεις µε

τις νεpσHστατες ΜΜΕ στην περιpU,

τpυς. Η ΕΤΕπ συνεργT{εται επCσης µε

τpν τραπε{ικq τpµ"α – τqσp µε τις

διεθνεCς qσp και µε τις τpπικ"ς

τρTπε{ες – για τη σHσταση των

απαιτpHµενων εγγυ,σεων για τις

Uρηµατpδpτ,σεις της.

ΤρCα UρηµατpπιστωτικT ιδρHµατα

πρpστ"θηκαν στpυς µετqUpυς τpυ

ΕΤΑΕ: «The Hungarian Development
Bank Ltd» (@υγγαρCα), «The Encoura-
gement Bank» (ΒpυλγαρCα) και «Bank
of Valletta p.l.c.» (ΜTλτα).

Ν"α κρTτη µ"λη

6pρηγ,σεις κατT τp 2003

(εκατpµµHρια)

ΣHνpλp

ΠpλωνCα 1 345
ΤσεUικ, ∆ηµpκρατCα 1 217
@υγγαρCα 741
ΣλphακCα 209
ΣλphενCα 109
ΛιθpυανCα 100
ΛετpνCα 40
ΕσθpνCα 30

Κεντρικ, Ευρeπη 3 791

ΚHπρpς 235

Μεσqγειpς 235

ΣHνpλp * 4 026

* εκ των pπpCων 3 867 εκατpµµHρια στp πλαCσιp
τpυ ΠρpενταWιακpH ΜηUανισµpH
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Eυρωµεσpγειακ, Uρηµατpδpτικ,
εταιρικ, σU"ση (FEMIP)

ΜεταWH των λpιπeν "ργων πpυ Uρηµατpδqτησε η ΕΤΕπ,
περιλαµhTνpνται:
• νερq και ηλεκτρικ, εν"ργεια – παρpU, και διανpµ, –

στην ΑCγυπτp, τp Μαρqκp και την ΤυνησCα,
• hελτCωση των υπpδpµeν υγειpνpµικ,ς περCθαλψης

στη ΣυρCα και την ΤυνησCα,
• µεταρρHθµιση των εκπαιδευτικeν συστηµTτων στην

ΙpρδανCα και την ΤpυρκCα, και
• παρpU, hp,θειας σε πληθυσµpHς πpυ επλ,γησαν απq

#υσικ"ς καταστρp#"ς (ΑλγερCα).

FEMIP: ν"α διTσταση στη Uρηµατpδpτικ, δραστηριqτητα
της ΕΤΕπ στις Μ6Ε

@ «ΜηUανισµqς Ευρωµεσpγειακeν ΕπενδHσεων και
Εταιρικ,ς σU"σης» (FEMIP) απpτελεC πpλH σηµαντικ,
εW"λιWη στη Uρηµατpδpτικ, και pικpνpµικ, συνεργασCα
µεταWH της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης και των µεσpγειακeν
Uωρeν εταCρων της (Μ6Ε). @ι πρpτεραιqτητ"ς τpυ εCναι:
• ευρεCα συµµετpU, των Μ6Ε στpν καθpρισµq των

πρpσανατpλισµeν τpυ FEMIP, µ"σω των συνεδριTσεων
της υπpυργικ,ς Επιτρpπ,ς @ικpνpµικpH ΣυντpνισµpH
και ∆ιαλqγpυ (Ε@Σ∆) και UTρη στp Tνpιγµα περι-
#ερειακeν γρα#εCων στp ΜασρTκ και στp Μαγκρ"µπ,

• πρpτεραιqτητα στην ανTπτυWη τpυ ιδιωτικpH τpµ"α, p
pπpCpς δηµιpυργεC ευµTρεια και απασUqληση,

• πρpeθηση των επενδHσεων πpυ "Upυν σU"ση µε τp
ανθρeπινp κε#Tλαιp,

• εντατικpπpCηση της παρpU,ς τεUνικ,ς hp,θειας για τp
σUεδιασµq επενδHσεων υψηλ,ς πpιqτητας και τη
στ,ριWη της διαδικασCας µεταρρHθµισης των pικpνp-
µιeν των Μ6Ε,

• Uρ,ση καινpτqµων Uρηµατpδpτικeν πρpϊqντων και
επιUειρηµατικeν κε#αλαCων,

• σταδιακ, αHWηση τpυ ετ,σιpυ Hψpυς των Uρηµα-
τpδpτ,σεων της ΕΤΕπ στις Μ6Ε, απq 1,4 σε 2 δισε-
κατpµµHρια.

Τp 2003, πρeτp "τpς πλ,ρpυς λειτpυργCας τpυ ΜηUανισµpH Ευρωµεσpγειακeν ΕπενδHσεων και Εταιρικ,ς σU"σης

(FEMIP), pι Upρηγ,σεις στις 10 µεσpγειακ"ς Ueρες εταCρpυς (Μ6Ε) της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης αν,λθαν σε 

2,1 δισεκατpµµHρια. Αυτq τp πpσq-ρεκqρ επιhεhαιeνει τη σηµαντικ, συµhpλ, της ΕΤΕπ στην πρpαγωγ, της

pικpνpµικ,ς ανTπτυWης και της σταθερqτητας στην περιpU,.

Μεσpγειακ"ς Ueρες

1999-2003 : 7 δισεκατpµµHρια
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Πρpτεραιqτητα στpν ιδιωτικq τpµ"α και στα "ργα
υπpδpµ,ς

Η δραστηριqτητα της ΕΤΕπ στην περιpU, της ΜεσpγεCpυ
αντικατpπτρC{ει την υψηλ, πρpτεραιqτητα πpυ δCδει η
ΤρTπε{α στην επCτευWη των στqUων τpυ FEMIP. ΠρTγµατι,
περισσqτερp απq τp 1/3 των ενισUHσεων πpυ Upρ,γησε
α#pρpHσαν Tµεσα την πρpeθηση της ανTπτυWης των
ιδιωτικeν επιUειρ,σεων, εCτε µ"σω της υπpστ,ριWης
Tµεσων W"νων επενδHσεων (ΤpυρκCα, ΤυνησCα) και
συνεπιUειρ,σεων µεταWH επενδυτeν απq τις Μ6Ε
(ΑλγερCα) εCτε µ"σω της Uρηµατpδqτησης µικρpµεσαCων
επιUειρ,σεων (ΑCγυπτpς, ΣυρCα, ΤυνησCα και δηµιpυργCα
µCας περι#ερειακ,ς εταιρεCας παρpU,ς επιUειρηµατικeν
κε#αλαCων).

Σηµαντικq επCσης ,ταν τp πpσpστq των Uρηµατp-
δpτ,σεων πpυ Upρηγ,θηκαν για "ργα υπpδpµ,ς, µεταWH
Tλλων στpυς τpµεCς της εν"ργειας και τpυ περι-
hTλλpντpς (46%), τα pπpCα ευνppHν την ανTπτυWη τpυ
ιδιωτικpH τpµ"α (Μαρqκp, ΑλγερCα, ΑCγυπτpς, ΛChανpς
και ΣυρCα).
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Μελλpντικ, εW"λιWη

Η τρCτη διTσκεψη της Ε@Σ∆ (ΝεTπpλη,

Νp"µhριpς 2003) επανεπιhεhαCωσε τη

σταθερ, θ"ληση των Υπpυργeν

@ικpνpµCας και @ικpνpµικeν της +νω-

σης των 15 και των µεσpγειακeν

Uωρeν εταCρων της, να συσ#CWpυν την

pικpνpµικ, τpυς συνεργασCα.

Τp ∆εκ"µhριp 2003, τp Ευρωπαϊκq

ΣυµhpHλιp των ΒρυWελλeν απp#Tσισε

την ενCσUυση τpυ FEMIP και την ενδυ-

νTµωση της θ"σης τpυ στpυς κqλπpυς

της ΤρTπε{ας, µ"σω µCας σειρTς

µ"τρων µε στqUp την υπpστ,ριWη της

ανTπτυWης τpυ ιδιωτικpH τpµ"α:

• διTθεση 200 εκατpµµυρCων, κατ’

ανeτατp qριp, απq τα απpθεµατικT

της ΤρTπε{ας, για την ανTπτυWη των

Uρηµατpδpτ,σεων µε καταµερισµq

κινδHνων µ"Uρι Hψpυς 1 δισεκατpµ-

µυρCpυ, και hελτCωση των Uρηµα-

τpδpτικeν σUηµTτων, eστε να

µειeνpνται pι κCνδυνpι πpυ εν"Uει p

ιδιωτικqς τpµ"ας (ειδικq πακ"τp

FEMIP),

• ενCσUυση τpυ διαλqγpυ σUετικT µε
τη διαδικασCα διαρθρωτικeν µεταρ-
ρυθµCσεων, µε στqUp τη hελτCωση
τpυ περιhTλλpντpς δραστηριqτητας
τpυ ιδιωτικpH τpµ"α και τpυ
συντpνισµpH των επενδυτικeν σUε-
δCων και των δωρητeν, καθeς και
ανTπτυWη ν"ων Uρηµατpδpτικeν
πρpϊqντων, µ"σω της µετατρpπ,ς
της Επιτρpπ,ς @ικpνpµικpH Συ-
ντpνισµpH και ∆ιαλqγpυ σε υπpυρ-
γικ, επιτρpπ,, στην pπpCα θα
συµµετ"Upυν pι υπpυργpC pικp-
νpµικeν και η pπpCα θα συνεδριT{ει
µCα #pρT κατ’ "τpς, επικpυρpHµενη
απq µCα pµTδα εµπειρpγνωµqνων
υψηλpH επιπ"δpυ, πpυ θα αναλThει
τις πρpπαρασκευαστικ"ς εργασCες,

• δηµιpυργCα ενqς καταπιστευµα-
τικpH ταµεCpυ 20 "ως 40 εκατpµµυ-
ρCων, κατT τp πρqτυπp των ειδι-
κeν ταµεCων συγUρηµατpδpτ,σεων
Tλλων διεθνeν Uρηµατpπιστωτικeν
pργανισµeν, µε σκpπq τη διpU"τευ-
ση πqρων σε pρισµ"νpυς τpµεCς
πρpτεραιqτητας (Hδρευση, µετα#p-
ρ"ς, ηλεκτρικ, εν"ργεια, ανθρeπινp

κε#Tλαιp) για τη στ,ριWη επεν-
δυτικeν σUεδCων πpυ µπpρpHν να
εCναι pικpνpµικeς hιeσιµα, εTν
ενισUυθpHν µ"σω επιUpρ,γησης ,
συµµετpU,ς µε επιUειρηµατικT
κε#Tλαια.

Τp ∆εκ"µhριp 2006, Hστερα απq
επανεW"ταση της απpτελεσµατικq-
τητας τpυ ενισUυµ"νpυ FEMIP και µε
hTση τα απpτελ"σµατα των διαhpυ-
λεHσεων µε τpυς εταCρpυς της διαδι-
κασCας της Βαρκελeνης, θα λη#θεC
απq#αση σUετικT µε τη δηµιpυργCα ,
µη µCας θυγατρικ,ς ειδικT για τις
µεσpγειακ"ς Ueρες, µε την ΕΤΕπ ως
πλειpψη#ικq µ"τpUp.

Μεσpγειακ"ς Ueρες

6pρηγ,σεις κατT τp 2003

(εκατpµµHρια)

εκ των pπpCων

επιUειρηµατικT

ΣHνpλp κε#Tλαια

ΤpυρκCα 600
ΑCγυπτpς 509
ΤυνησCα 395
ΑλγερCα 230
Μαρqκp 194 10
ΣυρCα 90
ΙpρδανCα 66
ΣHνpλp µεσpγειακeν Uωρeν 4 4

ΣHνpλp 2 088 14
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ΣυνεργασCα µε τις λpιπ"ς Ueρες
εταCρpυς

Α#ρικ,, Καραϊhικ,, Ειρηνικqς (ΑΚΕ) και Υ6Ε

Απq τις 2 ΙpυνCpυ 2003, pι δραστηριqτητες της ΤρTπε{ας

στην περιpU, ΑΚΕ δι"πpνται απq τη ν"α συµ#ωνCα

εταιρικ,ς σU"σης ΑΚΕ-ΕΕ, την καλpHµενη «Συµ#ωνCα

της ΚpτpνpH». Η Uρηµατpδqτηση επενδHσεων hTσει της

τ"ταρτης ΣHµhασης της Λpµ" – η pπpCα "ληWε – "Uει

πλ"pν παHσει.

Στp πλαCσιp αυτq, τα κρTτη µ"λη αν"θεσαν στην ΕΤΕπ

την ευθHνη να διαUειριστεC, κατT την ερUqµενη

πενταετCα, µCα «Επενδυτικ, ∆ιευκqλυνση» µε πρpι-

κpδqτηση 2,2 δισεκατpµµυρCων, στην pπpCα θα

πρpστεθpHν Uρηµατpδpτ,σεις απq τpυς ιδCpυς πqρpυς

της ΤρTπε{ας µ"Uρι συνpλικpH πpσpH 1,7 δισε-

κατpµµυρCpυ. @ κHριpς στqUpς εCναι η καταπpλ"µηση

της #τeUειας και, για τp λqγp αυτq, πρpτεραιqτητα θα

δpθεC στις επενδHσεις µικρ,ς κλCµακας πpυ

πραγµατpπpιpHνται απq τpν ιδιωτικq τpµ"α, καθeς και

στις επενδHσεις πpυ "Upυν σU"ση µε τpυς τpµεCς της

υγεCας και της παιδεCας. Η Επενδυτικ, ∆ιευκqλυνση θα

λειτpυργεC ως ανακυκλpHµενp κε#Tλαιp, ,τpι, τp πρpϊqν

των απpπληρωµeν θα UρησιµpπpιεCται για τη Uρηµα-

τpδqτηση ν"ων επενδυτικeν σUεδCων.

Τp 2003, η ΕΤΕπ Upρ,γησε στις Ueρες ΑΚΕ Uρηµα-

τpδpτ,σεις συνpλικpH Hψpυς 463 εκατpµµυρCων, εκ των

pπpCων σUεδqν 286 εκατpµµHρια πρp"ρUpνταν απq

δηµpσιpνpµικpHς πqρpυς των κρατeν µελeν. @ι

Uρηµατpδpτικ"ς πρTWεις στp πλαCσιp της Συµ#ωνCας της

ΚpτpνpH σηµεCωσαν ταUεCα εκκCνηση, ανερUqµενες στη

διTρκεια τpυ "τpυς σε 146 εκατpµµHρια (31,5% τpυ

συνqλpυ των Upρηγ,σεων).

ΜεταWH των σηµαντικqτερων επενδυτικeν σUεδCων πpυ

Uρηµατpδpτ,θηκαν, περιλαµhTνpνταν τα ακqλpυθα:

• αντικατTσταση και εκσυγUρpνισµqς αερpλιµενικeν και

αερpναυπηγικeν εγκαταστTσεων σε πpλυTριθµες

περιpU"ς της Α#ρικ,ς, για την ενCσUυση της ασ#T-

λειας της αερpπλpIας (63 εκατpµµHρια).

• ανακαCνιση εγκαταστTσεων Hδρευσης και απpU"-

τευσης στην Ταν{ανCα (35 εκατpµµHρια).

• τp pρυUεCp UαλκpH Kanshashi στη (Tµπια (34 εκα-

τpµµHρια).

• τp WενpδpUεCp Bel Ombre στp ΜαυρCκιp (12,2 εκα-

τpµµHρια), τp pπpCp Uρηµατpδpτ,θηκε µ"σω συνδυα-

σµpH ενqς δανεCpυ απq ιδCpυς πqρpυς της ΕΤΕπ, ενqς

εWαρτηµ"νpυ δανεCpυ και µCας απqκτησης συµµε-

τpUeν, eστε να συγκρpτηθεC Uρηµατpδpτικq σU,µα

κατTλληλp για "ργp στpν τpυριστικq τpµ"α.

Νqτια Α#ρικ,

Στη Νqτια Α#ρικ,, η ΕΤΕπ Upρ,γησε δTνεια συνpλικpH

Hψpυς 260 εκατpµµυρCων, α#ενqς για την υπpστ,ριWη

τpυ ενεργειακpH τpµ"α και, α#ετ"ρpυ, υπq µpρ#,

συνpλικeν δανεCων για τη Uρηµατpδqτηση "ργων υπp-

δpµ,ς µικρ,ς και µεσαCας κλCµακας (210 εκατpµµHρια).

ΑΚΕ-Υ6Ε

6pρηγ,σεις κατT τp 2003

(εκατpµµHρια)

εκ των pπpCων

επιUειρηµατικT

ΣHνpλp κε#Tλαια

Α#ρικ, 415 278
Μεσηµhριν, και Ινδικqς 
Ωκεανqς 199 94
Ανατpλικ, 71 71
Περι#ερειακq δTνειp - Α#ρικ, 63 30
∆υτικ, 47 47
Κεντρικ, και Ισηµεριν, 36 36

Καραϊhικ, 48 8

ΑΚΕ-Υ6Ε 463 286

Η ΕΤΕπ, εκτqς απq τις δραστηριqτητ"ς της στις µεσpγειακ"ς Ueρες εταCρpυς, συµµετ"Uει επCσης ενεργT στις

πpλιτικ"ς παρpU,ς αναπτυWιακ,ς hp,θειας και συνεργασCας, πpυ ε#αρµq{ει η Ευρωπαϊκ, +νωση µε Tλλες τρCτες

Ueρες.
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∆υτικT ΒαλκTνια

Τp 2003, η ΕΤΕπ συν"Uισε τις

πρpσπTθει"ς της στην περιpU, Upρη-

γeντας συνpλικT σUεδqν 372 εκα-

τpµµHρια. Η ΤρTπε{α επεW"τεινε τp

"τpς αυτq τις δραστηριqτητες της σε

ν"pυς τpµεCς, qπως η υγεCα (εκσυγ-

Uρpνισµqς νpσpκpµεCων στη ΣερhCα)

και η Uρηµατpδqτηση #pρ"ων τpπικ,ς

αυτpδιpCκησης (επ"κταση και απpκα-

τTσταση δικτHων διανpµ,ς νερpH και

απpU"τευσης στην ΑλhανCα, µετα#p-

ρ"ς και αστικ, θ"ρµανση στην

ΚρpατCα).

Στα ερUqµενα Uρqνια, η ΕΤΕπ θα

συνεUCσει τις Uρηµατpδpτικ"ς της

δραστηριqτητες για την πρpeθηση

της pλpκλ,ρωσης των δυτικeν hαλκα-

νικeν Uωρeν, διατηρeντας τp µ"σp

ετ,σιp Hψpς των δανειpδpτ,σεeν της

στις Ueρες αυτ"ς σε περCπpυ 400 εκα-

τpµµHρια.

6eρες της ΑσCας και της Λατινικ,ς
Αµερικ,ς (ΑΛΑ)

Τp 2003, η ΕΤΕπ Upρ,γησε 254 εκα-

τpµµHρια στη Λατινικ, Αµερικ, και

94 εκατpµµHρια στην ΑσCα (συνpλικT

348 εκατpµµHρια). Απq την "ναρWη

των δραστηριpτ,των της στις Ueρες

ΑΛΑ, τp 1993, η ΤρTπε{α "Uει υπp-

γρTψει 73 δανειpδpτικ"ς συµhTσεις

συνpλικpH Hψpυς 3 298,4 εκατpµ-

µυρCων. Σκpπqς της δρTσης της ΕΤΕπ

εCναι η ενCσUυση της διεθνpHς

παρpυσCας των ευρωπαϊκeν επιUειρ,-

σεων και τραπε{eν, µ"σω της υπp-

στ,ριWης των επενδυτικeν τpυς

σUεδCων αµpιhαCpυ ενδια#"ρpντpς.

ΒαλκTνια

6pρηγ,σεις κατT τp 2003

(εκατpµµHρια)

ΣHνpλp

ΚρpατCα 170
ΣερhCα και ΜαυρphpHνιp 162
ΑλhανCα 27
ΠΓ∆Μ 13

ΒαλκTνια 372

ΑσCα και Λατινικ, Αµερικ,

6pρηγ,σεις κατT τp 2003

(εκατpµµHρια)

ΣHνpλp

Λατινικ, Αµερικ, 254
Βρα{ιλCα 219
Περι#ερειακq δTνειp –
Κεντρικ, Αµερικ, 36

ΑσCα 94
ΙνδCα 50
ΠακιστTν 44

ΑσCα, Λατινικ, Αµερικ, 348

@ι κ.κ. Abdoulaye Wade, Πρqεδρpς της ΣενεγTλης, David Mwiraria,
Υπpυργqς @ικpνpµικeν της Κ"νυας και Philippe Maystadt, Πρqεδρpς της
ΕΤΕπ, κατT την τελετ, εγκαινCασης της Επενδυτικ,ς ∆ιευκqλυνσης
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@ Aµιλpς ΕΤΕπ στp πλευρq των
µικρpµεσαCων επιUειρ,σεων

Τα συνpλικT δTνεια της ΕΤΕπ

Τα «συνpλικT δTνεια» εCναι qρια πιστeσεων, πpυ η ΕΤΕπ
ανpCγει σε ενδιTµεσpυς UρηµατpπιστωτικpHς #pρεCς –
τρTπε{ες , Tλλα πιστωτικT ιδρHµατα –, pι pπpCpι
UρησιµpπpιpHν τp πρpϊqν των δανεCων αυτeν για τη
Uρηµατpδqτηση σUεδCων επενδHσεων περιpρισµ"νpυ
µεγ"θpυς. Τp 2003, τp pλικq Hψpς των συµhTσεων
συνpλικeν δανεCων πpυ υπ"γραψε η ΤρTπε{α στη
διευρυµ"νη +νωση των 25 αν,λθε σε 11,2 δισεκατpµ-
µHρια, εκ των pπpCων σUεδqν τp ,µισυ πρppρι{qταν για
µικρpµεσαCες επιUειρ,σεις. Στις Ueρες της Κεντρικ,ς και
Ανατpλικ,ς Ευρeπης πpυ πρpσUeρησαν πρqσ#ατα στην
ΕΕ, τα δTνεια αυτT αν,λθαν σε 635 εκατpµµHρια.

Η ΤρTπε{α εWακpλpHθησε να ε#αρµq{ει πpλιτικ,
διεHρυνσης τpυ #Tσµατpς των µεσpλαhpυσeν τραπε-
{eν, eστε να δηµιpυργ,σει συνθ,κες ανταγωνισµpH
ευνpϊκ"ς για τις µικρpµεσαCες επιUειρ,σεις και να
πρpαγTγει την ανTπτυWη των συνpλικeν δανεCων, ιδCως
στις περιpU"ς περι#ερειακ,ς ανTπτυWης.

ΜηUανισµqς Uρηµατpδqτησης των µικρpµεσαCων επιUει-
ρ,σεων στα ν"α κρTτη µ"λη

Στp πλαCσιp της εταιρικ,ς σU"σης πpυ "Upυν συνTψει
µεταWH τpυς η ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκ, Επιτρpπ,
(«ΜηUανισµqς 6ρηµατpδqτησης ΜΜΕ»), Uρηµατpδpτ,-
θηκαν απq εκκρεµ, συνpλικT δTνεια περCπpυ 335 επεν-
δHσεις µικρ,ς και µεσαCας κλCµακας, µε πιστeσεις
συνpλικpH Hψpυς 300 εκατpµµυρCων. Βασι{qµενη στην
επιτυUCα αυτ,ς της τεUνικ,ς και της ε#αρµpγ,ς της, η
ΕΤΕπ δηµιpHργησε τp ΜηUανισµq 6ρηµατpδqτησης
∆ηµpτικeν Υπpδpµeν (Municipal Infrastructure Facility –
MIFQ), επCσης απq κpινpH µε την Ευρωπαϊκ, Επιτρpπ,. Με

την υπpστ,ριWη της τελευταCας, p µηUανισµqς αυτqς "Uει
σκpπq την επιτTUυνση της υλpπpCησης µικρeν σUεδCων,
πpυ α#pρpHν τpπικ"ς υπpδpµ"ς, στις περι#"ρειες των
ν"ων κρατeν µελeν πpυ συνpρεHpυν µε Ueρες µ"λη της
ΕΕ των 15.

Τp Ευρωπαϊκq ΤαµεCp ΕπενδHσεων

Τp Ευρωπαϊκq ΤαµεCp ΕπενδHσεων (ΕΤΑΕ), τpυ pπpCpυ η
ΕΤΕπ εCναι p κHριpς µ"τpUpς (σUεδqν 60% τpυ κε#α-
λαCpυ), µε λpιπpHς µετqUpυς την Ευρωπαϊκ, Επιτρpπ,
(30%) και µCα pµTδα Tλλων Uρηµατpπιστωτικeν ιδρυµT-
των, εCναι ειδικευµ"νp στις Uρηµατpδpτ,σεις µε επιUει-
ρηµατικT κε#Tλαια και στην παρpU, εγγυ,σεων υπ"ρ
µικρpµεσαCων επιUειρ,σεων (ΜΜΕ).

Απq τp 2000, µε hTση τα συµπερTσµατα τpυ ΕυρωπαϊκpH
ΣυµhpυλCpυ της Λισσαheνας, τp Ευρωπαϊκq ΤαµεCp
ΕπενδHσεων (ΕΤΑΕ) αν"λαhε τp σHνpλp των επενδHσεων
τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ σε εταιρεCες παρpU,ς επιUειρηµατικeν
κε#αλαCων. Τp ΕΤΑΕ διαUειρC{εται επCσης δηµpσιpνpµι-
κpHς πqρpυς, πpυ κινητpπpιεC η Ευρωπαϊκ, Επιτρpπ,
στp πλαCσιp τpυ ΠpλυετpHς ΠρpγρTµµατpς για τις
ΕπιUειρ,σεις («MAP» 2001-2005). Τp πρqγραµµα αυτq
περιλαµhTνει κυρCως "να µ"σp για τη στ,ριWη τpυ τpµ"α
των κε#αλαCων «αρUικ,ς eθησης» («seed capital») και
εκκCνησης, και "να µηUανισµq εγγυ,σεων για ΜΜΕ.

@ι δραστηριqτητες τpυ ΕΤΑΕ δι"πpνται απq "να διττq
στqUp: την πρpαγωγ, της πpλιτικ,ς της Ευρωπαϊκ,ς
+νωσης παρTλληλα µε την επιδCωWη pικpνpµικ,ς
απqδpσης. +ως σ,µερα, τp ΤαµεCp "Uει διενεργ,σει
πρTWεις µε επιUειρηµατικT κε#Tλαια συνpλικpH Hψpυς
2,5 δισεκατpµµυρCων και εγγυητικ"ς πρTWεις συνpλικpH
Hψpυς 6,4 δισεκατpµµυρCων.

@ Aµιλpς ΕΤΕπ εCναι σε θ"ση να παρ"Uει, τqσp µεσpπρqθεσµες και µακρpπρqθεσµες Uρηµατpδpτ,σεις, µ"σω των

«συνpλικeν δανεCων» τpυ, qσp και Cδια κε#Tλαια, µ"σω Uρηµατpδpτ,σεων µε επιUειρηµατικT κε#Tλαια. ΚαλHπτει "τσι

qλα τα µ"σα πpυ εCναι απαραCτητα για την ανTπτυWη των ΜΜΕ, σε µCα pικpνpµCα σε #Tση µετTλλαWης.

Την τελευταCα πενταετCα, pι δραστηριqτητες τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ υπ"ρ των ΜΜΕ στη διευρυµ"νη Ευρωπαϊκ, +νωση των

25 αναλHpνται ως εW,ς:

• επC συνqλpυ Upρηγ,σεων 56,2 δισεκατpµµυρCων, σUεδqν τp ,µισυ αντιπρpσeπευε συµhTσεις συνpλικeν δανεCων

πpυ υπεγρT#ησαν µε 200 τρTπε{ες εταCρpυς.

• 2,5 δισεκατpµµHρια α#pρpHσαν 189 πρTWεις απqκτησης συµµετpUeν.

• 6,4 δισεκατpµµHρια Upρηγ,θηκαν υπq µpρ#, συνpλικeν εγγυ,σεων, διαµ"σpυ 120 ειδικευµ"νων τραπε{eν.
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@ι εγγυ,σεις τpυ ΕΤΑΕ υπ"ρ των
µικρpµεσαCων επιUειρ,σεων

Η επενδυτικ, στρατηγικ, τpυ ΕΤΑΕ
αναπτHσσεται γHρω απq 3 hασικpHς
TWpνες:

• υπpστ,ριWη της ευρωπαϊκ,ς υψηλ,ς
τεUνpλpγCας (hιpτεUνpλpγCες, ν"α
υλικT, hιpεπιστ,µες κ.λπ.).

• συµµετpU, σε εταιρεCες κε#αλαCpυ
επιUειρηµατικeν συµµετpUeν (ΕΚΕΣ)
πpυ συµhTλλpυν στην επCτευWη τpυ
στqUpυ της περι#ερειακ,ς ανT-
πτυWης στην Ευρωπαϊκ, +νωση.

• στ,ριWη των ΕΚΕΣ πpυ δραστηριp-
πpιpHνται σε πανευρωπαϊκ, hTση.

ΠαρT τp κλCµα επι#υλακτικqτητας εκ
µ"ρpυς των επενδυτeν, πpυ επικρT-
τησε στην αγpρT, τp ΤαµεCp πραγµα-
τpπpCησε τp 2003 επενδHσεις συνp-
λικpH Hψpυς 135 εκατpµµυρCων σε
16 εταιρεCες κε#αλαCpυ επιUειρη-
µατικeν συµµετpUeν. Απq τις εται-
ρεCες αυτ"ς, π"ντε εCναι ειδικευµ"νες
απpκλειστικT σε επιUειρ,σεις στη
#Tση δηµιpυργCας και εκκCνησ,ς τpυς,
και εW αυτeν δHp εCναι ειδικευµ"νες σε
ν"ες, τεUνpλpγικpH πρpσανατpλισµpH
επιUειρ,σεις, pι pπpCες εCτε εCναι
καρπqς πανεπιστηµιακ,ς "ρευνας εCτε
UαCρpυν στρατηγικ,ς συνεργασCας µε
κTπpιp πανεπιστ,µιp. Η συµµετpU, τpυ
ΕΤΑΕ στις εταιρεCες αυτ"ς, pι pπpCες
θα µπpρ"σpυν να αWιpπpι,σpυν σε
µεγTλp hαθµq τα απpτελ"σµατα
πανεπιστηµιακeν ερευνeν, συνTδει
απqλυτα µε τpυς πρpσανατpλισµpHς
της πρωτphpυλCας τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ
«ΚαινpτpµCα 2010».

@ι εγγυ,σεις τpυ ΕΤΑΕ υπ"ρ των
µικρpµεσαCων επιUειρ,σεων

@ δεHτερpς πqλpς της δραστηριqτη-
τας τpυ ΕΤΑΕ εCναι η παρpU, εγγυ-
,σεων σε UρηµατpδpτικT ιδρHµατα και
δηµqσιpυς εγγυpδpτικpHς #pρεCς, για
την κTλυψη των Uαρτp#υλακCων Up-

ρηγ,σεeν τpυς πρpς µικρpµεσαCες
επιUειρ,σεις. Πρpς τp σκpπq αυτq, τp
ΕΤΑΕ διατηρεC σU"σεις µε περισ-
σqτερpυς απq 120 ενδιTµεσpυς Uρηµα-
τpπιστωτικpHς #pρεCς. Στp πλαCσιp της
εγγυpδpτικ,ς τpυ δραστηριqτητας, τp
ΤαµεCp πρpσ#"ρει δHp κHριpυς τHπpυς
πρpϊqντων: ενCσUυση πιστpληπτικ,ς
ικανqτητας (τιτλpπpCηση) και ασ#T-
λιση/αντασ#Tλιση πιστeσεων. Τp ΕΤΑΕ
καλHπτει απpκλειστικT και µqνp τpυς
λειτpυργικpHς κινδHνpυς των δανειp-
δpτικeν δραστηριpτ,των.

Τp 2003, τp ΕΤΑΕ συν,ψε 31 εγγυητι-
κ"ς πρTWεις συνpλικpH Hψpυς 2,2 δισε-
κατpµµυρCων (αHWηση κατT 80% "ναντι
τpυ 2002). @ι τρεις πρeτες εγγυητικ"ς
συµhTσεις, συνpλικpH Hψpυς 54 εκα-
τpµµυρCων, πpυ υπ"γραψε τp ΤαµεCp
στην Ανατpλικ, Ευρeπη (ΒpυλγαρCα,
ΤσεUικ, ∆ηµpκρατCα και ΛεττpνCα)
α#pρpHσαν την ασ#Tλιση πιστeσεων.
Τp συνpλικq Uαρτp#υλTκιp εγγυ,σεων
τpυ ΕΤΑΕ αν"ρUεται σε 6,4 δισεκατpµ-
µHρια. Μ"Uρι σ,µερα, περισσqτερες

απq 250 000 ΜΜΕ "Upυν υπpστηριUθεC
"µµεσα, UTρη στις εγγυ,σεις τpυ ΕΤΑΕ.

Τp ΤαµεCp πρpσπαθεC επCσης να εντατι-
κpπpι,σει τις συµhpυλευτικ"ς δραστη-
ριqτητ"ς τpυ για τη δηµιpυργCα #p-
ρ"ων παρpU,ς εγγυ,σεων και επιUει-
ρηµατικeν κε#αλαCων, ανταπpκρινq-
µενp στην αHWηση της {,τησης στpν
τpµ"α αυτq. Τp ΕΤΑΕ αν"λαhε να
παρ"Uει συµhpυλευτικ"ς υπηρεσCες
για να υπpστηρCWει τη δηµιpυργCα, τη
µεγ"θυνση και την ανTπτυWη των µι-
κρpµεσαCων επιUειρ,σεων, ενισUHp-
ντας την πρqσhασ, τpυς σε Uρηµα-
τpδpτικpHς πqρpυς. Τp ΤαµεCp παρ"Uει
– "ναντι αµpιh,ς – συµhpυλ"ς στρα-
τηγικ,ς και τεUνικ,ς #Hσης για τp
σUεδιασµq, την ε#αρµpγ, και την
αWιpλqγηση πpλιτικeν, σUεδCων και
µηUανισµeν Uρηµατpδqτησης των
ΜΜΕ, σε διT#pρpυς αντισυµhαλλp-
µ"νpυς, qπως π.U. κυhερν,σεις, τpπι-
κ"ς αρU"ς και pργανισµpHς περι#ε-
ρειακ,ς ανTπτυWης, καθeς και στην
Ευρωπαϊκ, Επιτρpπ,.

Ν"pς pρισµqς των µικρpµεσαCων επιUειρ,σεων (ΜΜΕ)

ΣHµ#ωνα µε τα κριτ,ρια πpυ ε#αρµq{ει η ΕΤΕπ µ"Uρι στιγµ,ς, ως «ΜΜΕ»
pρC{εται µCα επιUεCρηση η pπpCα απασUpλεC λιγqτερpυς απq 500 εργα{pµ"νpυς
και της pπpCας pι καθαρ"ς ακινητpπpι,σεις εCναι κατeτερες των 75 εκα-
τpµµυρCων ευρe πριν απq τη σUεδια{qµενη επ"νδυση. Πρqσ#ατα, η ΕΤΕπ
απp#Tσισε να αναπρpσαρµqσει τpν pρισµq των ΜΜΕ µε hTση τp ν"p pρισµq
της Επιτρpπ,ς, pπpCpς θα αρUCσει να ισUHει απq την 1η ΙανpυαρCpυ 2005 και
σHµ#ωνα µε τpν pπpCp ως «ΜΜΕ» pρC{pνται pι επιUειρ,σεις pι pπpCες
απασUpλpHν λιγqτερpυς απq 250 εργα{pµ"νpυς και "Upυν ετ,σιp κHκλp
εργασιeν πpυ δεν υπερhαCνει τα 50 εκατpµµHρια , ετ,σιp συνpλικq
ισpλpγισµq πpυ δεν υπερhαCνει τα 43 εκατpµµHρια.

Η υιpθ"τηση τpυ pρισµpH της Επιτρpπ,ς θα "Uει ως απpτ"λεσµα τη µεCωση
τpυ ανeτατpυ pρCpυ µεγ"θpυς µCας ΜΜΕ, απq 500 σε 250 εργα{pµ"νpυς. Αυτq
δεν θα "Uει pυσιαστικ"ς επιπτeσεις για τpυς δυνητικpHς δικαιpHUpυς,
δεδpµ"νpυ qτι pι περισσqτερες ΜΜΕ πpυ λαµhTνpυν πιστeσεις απq συνpλικT
δTνεια της ΕΤΕπ απασUpλpHν λιγqτερpυς απq 250 εργα{pµ"νpυς. ΠαρTλληλα,
η ΤρTπε{α απp#Tσισε να δηµιpυργ,σει µ"σα κατTλληλα για τη
Uρηµατpδqτηση των επιUειρ,σεων ενδιTµεσpυ µεγ"θpυς, pι pπpCες
απασUpλpHν κατT µ"γιστp 3 000 εργα{pµ"νpυς. Αυτq θα επιτρ"ψει να
συνεUιστεC η Upρ,γηση "µµεσων δανεCων στις επιUειρ,σεις πpυ θα
απpκλειστpHν απq τpν τpµ"α των ΜΜΕ λqγω της ε#αρµpγ,ς τpυ ν"pυ
pρισµpH, ε#qσpν h"hαια τα επενδυτικT τpυς σU"δια εCναι επιλ"Wιµα για
Uρηµατpδqτηση απq την ΕΤΕπ.



Κ@ΡΥΦΑΙ@Σ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣ@Σ
6ΡΗΜΑΤ@ΠΙΣΤΩΤΙΚ@Σ @ΡΓΑΝΙΣΜ@Σ
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∆ραστηριqτητα στις κε#αλαιαγpρ"ς

Συνεπ,ς και pλpκληρωµ"νη δανειpληπτικ, στρατηγικ,

Η ΕΤΕπ ενCσUυσε τη θ"ση της ως τpυ κυριqτερpυ
υπερεθνικpH εκδqτη pµpλpγιακeν δανεCων, παρT τις
δυσµενεCς συνθ,κες πpυ επικρTτησαν στην αγpρT. Στη
δανειpληπτικ, στρατηγικ, της, η ΤρTπε{α εWακpλpH-
θησε να "Uει ως pδηγpHς τη συν"πεια και την
καινpτpµCα. ΑκρpγωνιαCpς λCθpς τpυ πρpγρTµµατpς
δανεισµpH της παρ"µεινε η "κδpση pµpλpγιακeν
δανεCων ανα#pρTς (benchmarks) µεγTλpυ µεγ"θpυς και
υψηλ,ς ρευστqτητας, στα τρCα κHρια νpµCσµατα των
εργασιeν της (ευρe, δpλTριp ΗΠΑ και λCρα στερλCνα).
ΠαρTλληλα, εWακpλpHθησε να εκµεταλλεHεται τις
ευκαιρCες πpυ παρpυσιT{pνταν για εκδqσεις τCτλων µε
στqUp συγκεκριµ"νpυς επενδυτ"ς , µε σHνθετη
διTρθρωση, σε διT#pρα νpµCσµατα. Η ΤρTπε{α ενδυ-
νTµωσε ακqµη περισσqτερp την ,δη ισUυρ, παρpυσCα
της στις κυριqτερες κε#αλαιαγpρ"ς, ενe ταυτqUρpνα
συν"hαλε στην ανTπτυWη αγpρeν, και ιδCως των αγpρeν
των ν"ων κρατeν µελeν. Τ"λpς, ενCσUυσε τp διTλpγq
της µε τpυς κHριpυς παρTγpντες της αγpρTς, µεταWH
των pπpCων τpυς ενδιTµεσpυς #pρεCς και τpυς
επενδυτ"ς, γεγpνqς πpυ ω#"λησε τp πρqγραµµα
δανεισµpH της.

ΑνTπτυWη και καινpτpµCα

Τp 2003 p δανεισµqς της ΤρTπε{ας αν,λθε συνpλικT σε
42 δισεκατ. ευρe (πριν απq τις πρTWεις ανταλλαγ,ς), τα
pπpCα αντλ,θηκαν µ"σω 310 συναλλαγeν, σηµειe-
νpντας σηµαντικ, αHWηση "ναντι τpυ 2002 (38 δισεκατ.

ευρe, µ"σω 219 συναλλαγeν). @ι εκδqσεις σHνθετων
πρpϊqντων απpτ"λεσαν την κHρια πηγ, αHWησης τpυ
δανεισµpH.

@ι πqρpι πpυ Tντλησε η ΤρTπε{α στα τρCα κHρια
νpµCσµατT της ,ταν κατανεµηµ"νpι ως εW,ς (µε hTση τp
ισqτιµp σε ευρe): 41% ευρe (35% τp 2002), 29%

δpλTρια ΗΠΑ (38% τp 2002) και 17% λCρες στερλCνες
(16% τp 2002). Αν και τp συνpλικq Hψpς τpυ δανεισµpH
της αυW,θηκε σηµαντικT σε καθ"να απq αυτT τα κHρια

Η συνεπ,ς και pλpκληρωµ"νη δανειpληπτικ, στρατηγικ, της ΕΤΕπ γνeρισε θετικ, υπpδpU, απq τις κε#αλαιαγpρ"ς,

σε µCα περCpδp σηµαντικ,ς επ"κτασ,ς της. Αυτq αντικατpπτρCστηκε στην αHWηση κατT 11% τpυ δανεισµpH της

ΤρTπε{ας, p pπpCpς αν,λθε συνpλικT σε 42 δισεκατ. ευρe, καθeς και στις υψηλ"ς επιδqσεις των τCτλων της στη

δευτερpγεν, αγpρT. Η ΤρTπε{α "λαhε πpλυTριθµες διακρCσεις για τp δανειpληπτικq της πρqγραµµα, µεταWH των

pπpCων τρεις #pρ"ς τη διTκριση τpυ καλHτερpυ εκδqτη δανεCων µεταWH των υπερεθνικeν εκδpτeν και των

Uρηµατpπιστωτικeν ιδρυµTτων, και µCα διTκριση για τp καλHτερp πρqγραµµα "κδpσης µεσpπρqθεσµων pµpλqγων

(ΕΜΤΝ) τpυ "τpυς. @ι διακρCσεις αυτ"ς εW,ραν ιδιαCτερα την ευελιWCα και την καινpτpµCα. Αν και η αHWηση της

δανειpληπτικ,ς δραστηριqτητας της ΤρTπε{ας πρp,λθε κυρCως απq εκδqσεις τCτλων µε σHνθετη διTρθρωση, πpυ

απpτελpHν σηµαντικq τpµ"α καινpτpµCας, η "κδpση pµpλpγιακeν δανεCων ανα#pρTς σε ευρe, λCρες στερλCνες και

δpλTρια ΗΠΑ παρ"µεινε p ακρpγωνιαCpς λCθpς τpυ δανεισµpH της και η κHρια πηγ, Tντλησης πqρων. Η πιστpληπτικ,

ικανqτητα «ΑΑΑ» της ΕΤΕπ, η pπpCα αντικατpπτρC{ει την ισUH της ΤρTπε{ας, και η πpιqτητT της ως σUεδqν ισqτιµpυ

µε τp ∆ηµqσιp, ευρωπαCpυ εκδqτη τCτλων, συν"hαλαν επCσης καθpριστικT στην ελκυστικqτητT της ως δανειpλ,πτη.

∆ανειpληπτικ"ς πρTWεις πpυ υπεγρT#ησαν τp 2003 

(σε εκατpµµHρια ευρe)

Πριν απq τις ΜετT τις

ανταλλαγ"ς ανταλλαγ"ς
EUR 17 318 41,1% 22 931 54,7%
GBP 7 175 17,0% 7 393 17,6%
SEK 442 1,1% 659 1,6%

ΣHνpλp ΕΕ 24 935 59,2% 30 983 73,9%

AUD 470 1,1% 0 0,0%
CHF 161 0,4% 161 0,4%
CZK 678 1,6% 521 1,2%
HKD 122 0,3% 0 0,0%
HUF 339 0,8% 270 0,6%
JPY 2 201 5,2% 0 0,0%
NOK 226 0,5% 0 0,0%
PLN 156 0,4% 174 0,4%
SKK 94 0,2% 94 0,2%
TWD 180 0,4% 0 0,0%
USD 12 375 29,4% 9 665 23,1%
ZAR 153 0,4% 44 0,1%

ΣHνpλp
εκτqς ΕΕ 17 155 40,8% 10 928 26,1%

ΣHνpλp 42 090 100% 41 911 100%
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νpµCσµατα, εκ#ρασµ"νp στp συγκεκριµ"νp νqµισµα, η
πτeση της ισpτιµCας δpλαρCpυ-ευρe συµπCεσε τp µερCδιp
τpυ δpλαρCpυ εκ#ρασµ"νp στp ισqτιµq τpυ σε ευρe.

Απq τp συνpλικq πρpϊqν τpυ δανεισµpH, 40,8 δισεκατ.

ευρe (97%) απpτ"λεσαν τp αντικεCµενp πρTWεων

ανταλλαγ,ς. @ι πqρpι πpυ συγκεντρeθηκαν µετT τις

ανταλλαγ"ς, αν,λθαν στp ισqτιµp 41,9 δισεκατ. ευρe,

qπpυ τα τρCα κHρια νpµCσµατα αντιπρpσeπευαν τp 95%

(55% ευρe, 23% δpλTρια ΗΠΑ και 17% λCρες στερλCνες).

Aπως και τp 2002, τp δpλTριp ΗΠΑ απ"#ερε σηµα-

ντικpHς πqρpυς σε ευρe, µ"σω πρTWεων ανταλλαγ,ς. Η

µ"ση διTρκεια των εκδpθ"ντων δανεCων διαµpρ#eθηκε

σε 8,6 "τη ("ναντι 6,1 ετeν τp 2002).

@ι εκδqσεις µη σHνθετων πρpϊqντων (εκδqσεις

ανα#pρTς και στpUpθετηµ"νες εκδqσεις) απ"#εραν

συνpλικT 32,8 δισεκατ. ευρe (78% τpυ συνqλpυ) µ"σω

81 συναλλαγeν, "ναντι 34,6 δισεκατ. ευρe (91%) µ"σω

90 συναλλαγeν τp 2002. Η ΤρTπε{α, UTρη στην

πρppδευτικ, ε#αρµpγ, της στρατηγικ,ς της qσpν

α#pρT την "κδpση pµpλpγιακeν δανεCων ανα#pρTς,

επ"τυUε να δηµιpυργ,σει ακqµη πληρ"στερες καµπH-

λες απpδqσεων, µε υψηλ, ρευστqτητα, στα τρCα κHρια

νpµCσµατT της. Αυτq πρpσ"#ερε απτT p#"λη στpυς

επενδυτ"ς, qUι µqνp σε qρpυς ρευστqτητας και

εµπpρευσιµqτητας των pµpλqγων, αλλT και σε qρpυς

επιδqσεeν τpυς στη δευτερpγεν, αγpρT. Η διατ,ρηση

ισUυρeν συµ#ωνιeν µε ειδικpHς διαπραγµατευτ"ς (mar-
ket making) συν"hαλε επCσης καθpριστικT στη

διατ,ρηση της ρευστqτητας των pµpλqγων ανα#pρTς

της ΕΤΕπ σε επCπεδp κρατικeν τCτλων και στην

ελαUιστpπpCηση της δια#pρTς µεταWH των τιµeν

πρpσ#pρTς και {,τησης των τCτλων της.

@ι εκδqσεις σHνθετων πρpϊqντων ,ταν η κHρια πηγ,

αHWησης τpυ συνpλικpH δανεισµpH. @ι εκδqσεις αυτ"ς

αυW,θηκαν σηµαντικT, απp#"ρpντας 9,3 δισεκατ. ευρe

µ"σω 229 συναλλαγeν ("ναντι 3,4 δισεκατ. ευρe µ"σω

129 συναλλαγeν τp 2002). Η ΤρTπε{α εW"δωσε σHνθετα

πρpϊqντα σε διT#pρα νpµCσµατα, εκ των pπpCων τp ευρe

σηµεCωσε τη µεγαλHτερη και ταUHτερη αHWηση

(3,6 δισεκατ. ευρe), ακpλpυθpHµενp απq τp δpλTριp

ΗΠΑ (ισqτιµp 2,4 δισεκατ. ευρe) και τp ιαπωνικq γιεν

(ισqτιµp 2,2 δισεκατ. ευρe).

@ι εκδqσεις πρpϊqντων µε σHνθετη διTρθρωση και pι

στpUpθετηµ"νες εκδqσεις απpτ"λεσαν σηµαντικq πεδCp

καινpτpµιeν. Σε διT#pρα νpµCσµατα, η ΤρTπε{α διεH-

ρυνε τp #Tσµα των διαρθρeσεων πpυ πρpσ"#ερε στpυς

επενδυτ"ς. Στpν τpµ"α αυτq, αWιpσηµεCωτες εν"ργειες

,ταν η εισαγωγ, ρητρeν πρqωρης εWq#λησης σε

µεγTλα pµpλpγιακT δTνεια σε ευρe και σε δpλTρια ΗΠΑ

(τα τελευταCα σε µpρ#, «global bonds»), καθeς και η

δηµιpυργCα της hTσης για µCα καµπHλη απpδqσεων

pµpλqγων σε ευρe συνδεδεµ"νων µε τpν πληθωρισµq,

πpυ εCναι η πρeτη στp ενεργητικq της ΤρTπε{ας. Aσpν

α#pρT τις στpUpθετηµ"νες εκδqσεις, µεταWH των

καινpτpµιeν περιλαµhανqταν η αυWηµ"νη παρpυσCα της

ΤρTπε{ας στην ιαπωνικ, αγpρT των εκδqσεων

«@υριντTσι» (εκδqσεις µη εκ#ρασµ"νες σε γιεν).

Τp 2003, η ΕΤΕπ Tντλησε πqρpυς σε 15 νpµCσµατα

(14 νpµCσµατα τp 2002), γεγpνqς πpυ υπpγραµµC{ει την

ικανqτητT της να διευρHνει διαρκeς τp #Tσµα των

δανειpληπτικeν της δραστηριpτ,των. Η παγκqσµια

εµh"λεια των δραστηριpτ,των αυτeν ενισUHθηκε

περαιτ"ρω, µ"σω της διαρκeς µεγαλHτερης διεCσδυσης

της ΤρTπε{ας σε καCριας σηµασCας αγpρ"ς, qπως της

ΑσCας/ΙαπωνCας και των ΗΠΑ.

Τ"λpς, η ΕΤΕπ συν"hαλε στην ανTπτυWη των αγpρeν

των νpµισµTτων των ν"ων κρατeν µελeν, qπpυ pι

καινpτpµCες της και η σηµαντικ, αHWηση των εκδqσεeν

της – pι pπpCες αν,λθαν συνpλικT στp ισqτιµp 1,3 δι-

σεκατ. ευρe, "ναντι 533 εκατpµ. ευρe τp 2002 –

επιhεhαCωσαν τη θ"ση της ως τpυ κυριqτερpυ µη

κρατικpH εκδqτη pµpλqγων.

EUR: 17 318 εκατpµµHρια πριν απq τις πρTWεις
ανταλλαγ,ς / 22 931 εκατpµµHρια µετT τις πρTWεις αν-
ταλλαγ,ς

Σε ευρe, η ΤρTπε{α Tντλησε συνpλικT 17,3 δισεκατpµ-

µHρια µ"σω 53 συναλλαγeν ("ναντι 13,3 δισεκατ. ευρe,

µ"σω 19 συναλλαγeν τp 2002). ΙδιαCτερα µεγTλη αHWηση

σηµεCωσαν pι εκδqσεις σHνθετων πρpϊqντων, τα pπpCα

εCUαν τη µpρ#, pµpλqγων συνδεδεµ"νων µε τpν

πληθωρισµq και pµpλqγων µε ρ,τρα πρqωρης εWq-

#λησης.

@ι εκδqσεις µη σHνθετων πρpϊqντων αντιπρpσeπευαν

τp 79% τpυ δανεισµpH σε ευρe και αν,λθαν σε

13,8 δισεκατpµµHρια (12,8 δισεκατ. ευρe τp 2002). Τp

µεγαλHτερp µ"ρpς των αντληθ"ντων πqρων πρp,λθε
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απq τ"σσερις εκδqσεις ανα#pρTς στp

πλαCσιp τpυ πρpγρTµµατpς EARN, pι

pπpCες απ"#εραν 13 δισεκατ. ευρe.

@ι στpUpθετηµ"νες εκδqσεις απ"-

#εραν επCσης σηµαντικpHς πqρpυς

(Tνω των 750 εκατpµµυρCων) και

περιλTµhαναν µCα καινpτqµp "κδpση

«@υριντTσι», πpυ τpπpθετ,θηκε στην

ΙαπωνCα.

Η ΤρTπε{α διατ,ρησε τη στρατηγικ,

της, qσpν α#pρT την "κδpση δανεCων

ανα#pρTς σε ευρe, πραγµατpπpιe-

ντας τ"σσερις εκδqσεις στp πλαCσιp

τpυ πρpγρTµµατpς EARN, pι pπpCες

της επ"τρεψαν να αυW,σει ακqµη

περισσqτερp την ,δη υψηλ, ρευστq-

τητα των τCτλων της και να ενισUHσει

την παρpυσCα της στις κHριες πλατ-

#qρµες ηλεκτρpνικeν συναλλαγeν:

• δHp ν"ες εκδqσεις «global bonds»
EARN, Hψpυς 5 δισεκατ. ευρe

εκTστη και µε αρUικ, διTρκεια 5 και

10 ετeν, αντCστpιUα (hασικ"ς διTρ-

κειες στην αγpρT), και

• δHp στρατηγικ"ς επανεκδqσεις: µCα

αHWηση κατT 1 δισεκατ. ευρe (EARN
4% µε λ,Wη τpν ΑπρCλιp 2009) και

µCα αHWηση κατT 2 δισεκατ. ευρe

(EARN 5,375% µε λ,Wη τpν @κτe-

hριp 2010), µε τις pπpCες τp ανεWq-

#λητp υπqλpιπp των δHp εκδqσεων

"#θασε τp κατe#λι των 5 δισεκατ.

ευρe πpυ απαιτεCται για διαπραγ-

µTτευση στην πλατ#qρµα ηλεκ-

τρpνικeν συναλλαγeν EuroMTS.

Στα τ"λη τpυ 2003, η καµπHλη απp-

δqσεων των εκδqσεων ανα#pρTς

EARN περιλTµhανε 12 pµpλpγιακT

δTνεια ανα#pρTς µε λ,Wεις απq τp

2004 "ως τp 2013 και συνpλικq

ανεWq#λητp υπqλpιπp Tνω των 60 δι-

σεκατ. ευρe. Η καµπHλη αυτ, παρα-

µ"νει η πληρ"στερη στp Ueρp των

pιpνεC κρατικeν εκδpτeν. @λqκληρη

η καµπHλη απpδqσεων των εκδqσεων

EARN εCναι διαπραγµατεHσιµη στην

ηλεκτρpνικ, πλατ#qρµα MTS, ενe

11 δTνεια ανα#pρTς εCναι επCσης

διαπραγµατεHσιµα στp EuroMTS, στp

πλTι των µεγαλHτερων κρατικeν

δανεCων.

Η hελτιωµ"νη διανpµ, των pµpλqγων

ανα#pρTς αντικατpπτρCστηκε στην

αHWηση τpυ εHρpυς και τpυ hTθpυς

της {,τησης. Η επιτυUCα τpυ ν"pυ

πενταετpHς pµpλpγιακpH δανεCpυ

EARN, Hψpυς 5 δισεκατ. ευρe, τp

pπpCp εκδqθηκε τp ΜTρτιp, απ"δειWε

σα#eς την αυWανqµενη ελκυστι-

κqτητα των pµpλqγων ανα#pρTς της

ΕΤΕπ σε δυσµενεCς συνθ,κες της

αγpρTς. Στην κCνηση «#υγ,ς πρpς

την πpιqτητα» πpυ πρpηγ,θηκε της

σHρραWης στp ΙρTκ, η "κδpση αυτ,

πρpσ"λκυσε περισσqτερpυς απq 

300 θεσµικpHς επενδυτ"ς – µεταWH

των pπpCων πpλλ"ς κεντρικ"ς τρTπε-

{ες – απq πpλH πpικCλες γεωγρα#ικ"ς

πρpελεHσεις. Τp ν"p δεκαετ"ς δTνειp

EARN, Hψpυς 5 δισεκατ. ευρe, πpυ

εκδqθηκε τpν ΙpHνιp, απ"δειWε την

αυWανqµενη παρpυσCα εκδqσεων

ανα#pρTς σε ευρe στην ΑσCα, δεδp-

µ"νpυ qτι τp 25% τpυ Uαρτp#υλακCpυ

τpπpθετ,θηκε στην ΙαπωνCα.

@ι εκδqσεις σHνθετων τCτλων αυW,-

θηκαν σηµαντικT τp 2003, τqσp σε

qγκp (3,6 δισεκατ. ευρe, "ναντι 

0,5 δισεκατ. ευρe τp 2002), qσp και 

σε αριθµq συναλλαγeν (46, "ναντι

12 τp 2002). Στpν τpµ"α αυτq αWC{ει

να ανα#ερθεC µCα "κδpση Hψpυς 

500 εκατpµ. ευρe µε ρ,τρα πρqωρης

εWq#λησης, η pπpCα απpτ"λεσε ση-

µεCp ανα#pρTς σε "να τµ,µα της

αγpρTς qπpυ η παρpυσCα τpυ ευρe

,ταν περιpρισµ"νη. Σηµαντικ, πρqp-

δpς σηµειeθηκε επCσης στp Ueρp των

εκδqσεων τCτλων συνδεδεµ"νων µε

τpν πληθωρισµq, µ"σω των pπpCων η

ΕΤΕπ Tντλησε σηµαντικT πpσT

(1,1 δισεκατ. ευρe) ε#αρµq{pντας

επCσης στρατηγικ, πρpσ"γγιση. @ι

ενν"α εκδqσεις τCτλων συνδεδεµ"-

νων µε τpν πληθωρισµq πpυ hρCσκp-

νται επC τpυ παρqντpς σε κυκλp#pρCα,

"Upυν λ,Wεις απq τp 2007 "ως τp 2023

και απpτελpHν τη hTση για την περαι-

τ"ρω ανTπτυWη παρqµpιων καινp-

τqµων πρpϊqντων κατT µ,κpς της

καµπHλης απpδqσεων.

USD: 13 599 εκατpµµHρια πριν απq τις
πρTWεις ανταλλαγ,ς / USD 10 446 εκα-
τpµµHρια µετT τις πρTWεις ανταλλα-
γ,ς (EUR: 12 375 εκατpµ./9 665 εκατpµ.)

Η διαρκ,ς πρpσπTθεια της ΤρTπε{ας

να διατηρεC τη ρευστqτητα των 

τCτλων της, για qλες τις διTρκειες

ανα#pρTς, και να ανταπpκρCνεται στις

ανTγκες των επενδυτeν, εCUε ως 

απpτ"λεσµα τη hελτCωση της δια-

νpµ,ς των τCτλων της, τqσp στις ΗΠΑ,

qσp και σε pλqκληρp τpν κqσµp. Αυτ,

η ικανqτητα ανταπqκρισης ,ταν

καθpριστικ,ς σηµασCας στη διTρκεια

τpυ περασµ"νpυ "τpυς, κατT τp pπpCp

pι εκδqσεις σHνθετων πρpϊqντων

Υπqλpιπp των εκδqσεων EAKN στις

31 ∆εκεµhρCpυ 2003

(εκατpµ. ευρe)

ΤpκpµερCδιp ΗµερpµηνCα λ,Wης Πpσq

%

5,250 15.04.2004 6 190
3,875 15.04.2005 5 000
3,500 15.10.2005 5 000
4,875 15.04.2006 5 000
4,000 15.01.2007 5 000
5,750 15.02.2007 2 578
5,000 15.04.2008 6 082
3,250 15.10.2008 5 000
4,000 15.04.2009 5 538
5,625 15.10.2010 5 000
5,375 15.10.2012 5 000
3,625 15.10.2013 5 000

60 388
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απpτ"λεσαν την κHρια πηγ, αHWησης τpυ δανεισµpH της

ΤρTπε{ας σε δpλTρια ΗΠΑ (USD). ΣυνpλικT, η ΕΤΕπ

Tντλησε 13, 6 δισεκατ. USD (12,4 δισεκατ. ευρe) µ"σω 45

συναλλαγeν, "ναντι 12,9 δισεκατ. USD (14,4 δισεκατ.

ευρe) µ"σω 36 συναλλαγeν τp 2002. Τp συνpλικq Hψpς

των εκδqσεων εCναι τp υψηλqτερp πpυ επ"τυUε πpτ" η

ΤρTπε{α µ"σα σε "να "τpς, παρqτι η εWασθ"νηση τpυ

δpλαρCpυ ΗΠΑ µεCωσε την αWCα τpυ συνpλικpH πpσpH

εκ#ρασµ"νpυ σε ευρe. 6Tρη σε αυτ"ς τις επιδqσεις, η

ΕΤΕπ παρ"µεινε p µεγαλHτερpς και µε την πυκνqτερη

παρpυσCα εκδqτης pµpλqγων σε δpλTρια ΗΠΑ, µεταWH

των υπερεθνικeν εκδpτeν.

@ι εκδqσεις µη σHνθετων πρpϊqντων παρ"µειναν η πηγ,

τpυ µεγαλHτερpυ µ"ρpυς (81%) των αντληθ"ντων σε

USD πqρων, απp#"ρpντας συνpλικT 11 δισεκατ. USD
(11,8 δισεκατ. USD τp 2002).Τρεις pµpλpγιακ"ς εκδqσεις

ανα#pρTς υπq µpρ#, «global bonds», µε ισqρρpπη

κατανpµ, διαρκειeν (3, 5 και 10 "τη), απ"#εραν

συνpλικT 7 δισεκατ. USD. Η επιτυUCα της στρατηγικ,ς

της ΤρTπε{ας, qσpν α#pρT τις εκδqσεις ανα#pρTς,

απpδεCUθηκε απq τις υψηλ"ς επιδqσεις των εκδqσεων

αυτeν στη δευτερpγεν, αγpρT. @ι στpUpθετηµ"νες

εκδqσεις σε δpλTρια ΗΠΑ, µε πρppρισµq κυρCως τις

αγpρ"ς της ΑσCας/ΙαπωνCας και της Ευρeπης, απ"#εραν

συνpλικT 4 δισεκατ. USD και συν"hαλαν στην περαιτ"ρω

διεHρυνση της hTσης των επενδυτeν της ΕΤΕπ σε USD.

ΜεταWH των εκδqσεων αυτeν περιλαµhTνpνταν τ"σ-

σερις συναλλαγ"ς σε ευρωδpλTρια και τρεις εκδqσεις

«@υριντTσι» µε στqUp την ιαπωνικ, αγpρT. Κατqπιν

αιτ,µατpς των επενδυτeν, pι εκδqσεις σε ευρωδpλTρια

αυW,θηκαν σε Hψpς 1 δισεκατ. USD και απpκτpHν πλ"pν

qλp και περισσqτερp τα UαρακτηριστικT εκδqσεων

ανα#pρTς.

Η καµπHλη απpδqσεων των υψηλ,ς ρευστqτητας εκδq-

σεων ανα#pρTς αναπτHUθηκε περαιτ"ρω και περιλαµ-

hTνει πλ"pν τις διTρκειες απq τp 2004 "ως τp 2013, µε

συνpλικq ανεWq#λητp υπqλpιπp 36 δισεκατ. USD, εκ των

pπpCων τα 25 δισεκατpµµHρια εCναι σε µpρ#, «global
bonds». Η ΤρTπε{α, στpUεHpντας στην αWιpπpCηση των

µ"σων ηλεκτρpνικ,ς διαπραγµTτευσης για να ενισUHει

τη ρευστqτητα και τη δια#Tνεια των τCτλων της,

εWακpλpHθησε να εCναι παρpHσα στις περισσqτερες απq

τις σUετικ"ς πλατ#qρµες (qπως π.U. Tradeweb και

Brokertec) και να υπpστηρC{ει τις δραστηριqτητ"ς τpυς.

@ι εκδqσεις σHνθετων πρpϊqντων υπερδιπλασιTστηκαν,

ανερUqµενες συνpλικT σε 2,6 δισεκατ. USD (19% τpυ

δανεισµpH σε USD). Στpν αναπτυσσqµενp αυτq τpµ"α,

σηµαντικ, καινpτpµCα ,ταν η πρeτη "κδpση «global
bonds» µε ρ,τρα πρqωρης εWq#λησης, η pπpCα απ"#ερε

1 δισεκατ. USD και επ"τρεψε στην ΤρTπε{α να διευρHνει

τp #Tσµα των πρpϊqντων πpυ πρpσ#"ρει στpυς

επενδυτ"ς της σε δpλTρια ΗΠΑ. Η ρ,τρα πρqωρης

εWq#λησης πρpσ"λκυσε ιδιαCτερα τp ενδια#"ρpν των

επενδυτeν, λqγω τpυ UαµηλpH Hψpυς των αµερικανικeν

επιτpκCων – τp κατeτερp της τελευταCας 40ετCας – και

της σUετικT υψηλ,ς µεταhλητqτητας των επιτpκCων.

GBP: 4 873 εκατpµµHρια πριν απq τις πρTWεις ανταλ-
λαγ,ς / GBP 5 019 εκατpµµHρια µετT τις πρTWεις
ανταλλαγ,ς (EUR 7 175 εκατpµ. / 7 393 εκατpµ.)

Στην αγpρT της λCρας στερλCνας (GBP), τα pµqλpγα της

ΤρTπε{ας εWακpλpHθησαν να απpτελpHν τp κHριp

υπpκατTστατp των τCτλων τpυ hρετανικpH ∆ηµpσCpυ και

σηµεCp ανα#pρTς στην αγpρT των µη κρατικeν τCτλων. Η

ΤρTπε{α παρ"µεινε p κυριqτερpς µετT τp ∆ηµqσιp

εκδqτης, µε µερCδιp της αγpρTς Tνω τpυ 8%, και Tντλησε

συνpλικT 4,9 δισεκατ. GBP (7,2 δισεκατ. ευρe) µ"σω 25

συναλλαγeν. Η σηµαντικ, αHWηση πpυ σηµειeθηκε σε

σU"ση µε τp 2002 (3,9 δισεκατ. GBP, µ"σω 25 συναλ-

λαγeν), p#ειλqταν κατT µεγTλp µ"ρpς στην αυWανqµενη

διεCσδυση της ΤρTπε{ας στη λιανικ, αγpρT της

στερλCνας. Σηµαντικq ρqλp εWακpλpHθησε επCσης να "Uει

η πρpσ#υγ, της ΕΤΕπ σε pµTδες διαπραγµατευτeν

ειδικευµ"νων στην πeληση σε θεσµικpHς και σε

λιανικpHς επενδυτ"ς, qπως και η δυνατqτητα Uρησι-

µpπpCησης των pµpλqγων της ως εγγHησης στην

ΤρTπε{α της ΑγγλCας, γεγpνqς πpυ της παρ"σUε "να

πλεpν"κτηµα σε σU"ση µε pρισµ"νpυς pµqτιµpHς της

#pρεCς.

@ι εκδqσεις µη σHνθετων τCτλων εWακpλpHθησαν να

κατ"Upυν την πρeτη θ"ση στp δανεισµq της ΕΤΕπ σε

GBP, ανερUqµενες σε 4,7 δισεκατ. GBP και σηµειeνpντας

σηµαντικ, αHWηση "ναντι τpυ 2002 (3,8 δισεκατ. GBP). Η

στρατηγικ, της ΤρTπε{ας qσpν α#pρT τις εκδqσεις

ανα#pρTς, η pπpCα συνCσταται στη συµπλ,ρωση της

καµπHλης απpδqσεων µε εκδqσεις υψηλ,ς ρευ-

στqτητας πpυ πρpσ#"ρpυν ν"ες διTρκειες, ενισUHθηκε.
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Η ΤρTπε{α εW"δωσε τρεις ν"ες

διTρκειες (7, 10 και 15 "τη) και "Uει

σκpπq να αυW,σει τα δTνεια αυτT σε

µ"γεθpς δανεCων ανα#pρTς.

@ι στpUpθετηµ"νες (µη σHνθετες)

εκδqσεις εCUαν επCσης καθpριστικq

ρqλp, διqτι επ"τρεψαν στην ΤρTπε{α

να hελτιeσει τη διανpµ, των τCτλων

της στην αγpρT λιανικeν επενδυτeν

και ταυτqUρpνα να εWασ#αλCσει

σηµαντικpHς θεσµικpHς επενδυτ"ς. Η

πρqpδpς αυτ, επιτεHUθηκε UTρη

στην ε#αρµpγ, µCας στρατηγικ,ς

ενCσUυσης της λιανικ,ς {,τησης,

µ"σω της πρpσ#pρTς πρpϊqντων

ανταπpκρινqµενων στις ανTγκες των

µικρpεπενδυτeν – ιδCως σε qρpυς

διTρκειας και τpκpµεριδCpυ – καθeς

και στη UρησιµpπpCηση µCας pµTδας

εWειδικευµ"νων διαπραγµατευτeν λια-

νικ,ς. Η µεγαλHτερη "κδpση µε στqUp

συγκεκριµ"νpυς επενδυτ"ς ,ταν µCα

"κδpση pµpλqγων κυµαινqµενpυ

επιτpκCpυ, Hψpυς 1 δισεκατ. GBP, την

pπpCα η ΤρTπε{α πραγµατpπpCησε

ανταπpκρινqµενη στην υψηλ, {,τηση

πpυ εκδηλeθηκε εκ µ"ρpυς κεντρικeν

τραπε{eν και εµπpρικeν τραπε{eν

τpυ Ηνωµ"νpυ ΒασιλεCpυ. Πρqκειται

για µCα σταθερ, τTση στην αγpρT, και

η "κδpση αυτ, απpτ"λεσε συν"Uεια

µCας ανTλpγης "κδpσης τpυ 2002.

ΑHWηση σηµεCωσαν επCσης pι εκδq-

σεις σHνθετων πρpϊqντων σε GBP, τα

pπpCα εCUαν τη µpρ#, pµpλqγων

συνδεδεµ"νων µε τpν πληθωρισµq

και αν,λθαν σε συνpλικq Hψpς 

185 εκατpµ. GBP (274 εκατpµ. ευρe).

Απq τp πpσq αυτq, 155 εκατpµ. GBP
Uρησιµpπpι,θηκαν για τη Uρηµα-

τpδqτηση επενδHσεων τHπpυ PFI
(Private Finance Initiative) στpυς

τpµεCς της υγεCας και των pδικeν

"ργων στp Ηνωµ"νp ΒασCλειp.

ΝpµCσµατα των ν"ων κρατeν µελeν

@ι εκδqσεις σε νpµCσµατα των ν"ων

κρατeν µελeν υπερδιπλασιTστηκαν,

ανερUqµενες στp ισqτιµp 1,3 δισεκατ.

ευρe (45 συναλλαγ"ς), γεγpνqς πpυ

επιhεhαCωσε τη θ"ση της ΕΤΕπ ως

τpυ κυριqτερpυ εκδqτη µετT τp

∆ηµqσιp, τqσp στp σHνpλp των

κρατeν αυτeν, qσp και στις τ"σσερις

αγpρ"ς απq τις pπpCες Tντλησε

πqρpυς (τσεUικ, κpρqνα, pυγγρικq

#ιpρCνι, πpλωνικq {λqτυ και σλphα-

κικ, κpρqνα).

Η αHWηση αυτ, τpυ δανεισµpH της

ΕΤΕπ στα εγUeρια νpµCσµατα υπpστ,-

ριWε τη διαρκeς αυWανqµενη Uρηµα-

τpδpτικ, δραστηριqτητα της ΤρTπε-

{ας στις εν λqγω Ueρες και τη θ"ση

της ως της κυριqτερης εWωτερικ,ς

πηγ,ς Uρηµατpδpτ,σεων. Aπως και

για Tλλα νpµCσµατα, η εκδpτικ, στρα-

τηγικ, πpυ ε#αρµq{ει η ΕΤΕπ στα ν"α

κρTτη µ"λη συνCσταται στην αHWηση

τpυ µεγ"θpυς υ#ιστTµενων εκδq-

σεων δια#qρων διαρκειeν, qταν pι

συνθ,κες της αγpρTς τp επιτρ"πpυν,

µε σκpπq την ενCσUυση της ρευ-

στqτητTς τpυς. Η ΤρTπε{α επιδιeκει,

επCσης, να ανταπpκρCνεται στις ανT-

γκες των επενδυτeν pι pπpCpι ανα{η-

τpHν καινpτqµα πρpϊqντα.

Η ν"α «δεWαµεν,» διαθεσCµων σε

σλphακικ"ς κpρqνες, πpυ δηµιpυρ-

γ,θηκε για τις εκταµιεHσεις δανεCων

σε εγUeριp νqµισµα, διευκqλυνε την

αHWηση της εκδpτικ,ς δραστη-

ριqτητας στp νqµισµα αυτq. Η ΕΤΕπ

εCναι η µqνη πpλυµερ,ς τρTπε{α πpυ

διατηρεC απpθ"µατα διαθεσCµων στα

νpµCσµατα τεσσTρων απq τα ν"α

κρTτη µ"λη (CZK, HUF, PLN, SKK). Αυτq

qUι µqνp διευκpλHνει τη Upρ,γηση

Uρηµατpδpτ,σεων σε εγUeριp νqµι-

σµα, αλλT ενισUHει επCσης την ικανq-

τητα της ΤρTπε{ας να ανταπpκρCνεται

στις ανTγκες των επενδυτeν.

Η ΕΤΕπ πρpσ"#ερε διT#pρες καινp-

τpµCες: πpλH µεγTλες διTρκειες

(εκδqσεις σε CZK διTρκειας 20 και 

25 ετeν, και σε SKK διTρκειας 

20 ετeν), ν"ες δpµ"ς – qπως πρpϊqντα

συνδεδεµ"να µε την κλCση της

καµπHλης απpδqσεων («yield-curve
steepeners») και pµqλpγα τHπpυ

«volatility bonds» (τα πρeτα πpυ

εµ#ανCστηκαν σε CZK και SKK) –

καθeς και εκδqσεις µεγTλpυ Hψpυς

(σε HUF). @ι καινpτpµCες αυτ"ς συν"-

hαλαν στp Tνpιγµα ν"ων τpµ"ων στην

αγpρT και στη διεHρυνση της hTσης

εγUeριων επενδυτeν της ΤρTπε{ας.

$λλα ευρωπαϊκT νpµCσµατα

ΠαρTλληλα, η ΕΤΕπ ενCσUυσε την

παρpυσCα της στις αγpρ"ς Tλλων

ευρωπαϊκeν νpµισµTτων, απq τις

pπpCες Tντλησε συνpλικT 829 εκατpµ.

ευρe ("ναντι 304 εκατpµ. ευρe τp

2002). Σηµαντικ, πρqpδpς σηµει-

eθηκε στην αγpρT pµpλqγων της

σpυηδικ,ς κpρqνας (SEK), απq την

pπpCα η ΤρTπε{α Tντλησε 4,1 δισεκατ.

SEK (442 εκατpµ. ευρe), Hστερα απq

απpυσCα π"ντε ετeν. Τp κHριp γεγp-

νqς ,ταν µCα "κδpση pµpλqγων

µετατρ"ψιµων σε pµqλpγα σε ευρe

(δTνειp συνδεδεµ"νp µε την "κδpση

EARN 2009). Η επιτυUCα της αρUικ,ς

"κδpσης pδ,γησε σε µεταγεν"στερες

επανεκδqσεις, µε απpτ"λεσµα να

καταστεC τp δTνειp αυτq η µεγα-

λHτερη υ#ιστTµενη "κδpση στην ευρω-

αγpρT pµpλqγων σε SEK (3,5 δισε-

κατ. SEK). Η ΤρTπε{α Tντλησε επCσης

σηµαντικT πpσT σε Tλλα ευρω-

παϊκT νpµCσµατα, και συγκεκριµ"να
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σε νpρhηγικ"ς κpρqνες (1,7 δισεκατ. NOK/226 εκατpµ.

ευρe) και ελhετικT #ρTγκα (250 εκατpµ. CHF/161 εκα-

τpµ. ευρe).

Αγpρ"ς ΑσCας-ΕιρηνικpH/ΙαπωνCας και Νqτιας Α#ρικ,ς

Η ΕΤΕπ εWακpλpHθησε να ενισUHει την παρpυσCα της

στην ΙαπωνCα και τις Tλλες αγpρ"ς της {eνης ΑσCας-

ΕιρηνικpH, qπpυ η hTση των επενδυτeν της διευρHν-

θηκε και στις pπpCες σηµειeθηκε ισUυρ, {,τηση για

pµqλpγα εκ#ρασµ"να τqσp στα εγUeρια νpµCσµατα, qσp

και στα κHρια νpµCσµατα της ΤρTπε{ας, και ιδCως σε

δpλTρια ΗΠΑ και ευρe. ΣυνpλικT, pι πqρpι πpυ αντλ,-

θηκαν σε νpµCσµατα της {eνης ΑσCας-ΕιρηνικpH

αν,λθαν στp ισqτιµp σUεδqν 3 δισεκατ. ευρe (3,2 δισε-

κατ. ευρe τp 2002). @ι εκδqσεις σε γιεν σηµεCωσαν

σηµαντικ, Tνpδp και κατ"λαhαν τp µεγαλHτερp µερCδιp.

Τp 2003, p δανεισµqς της ΤρTπε{ας σε νpµCσµατα της

περιpU,ς αυτ,ς αντιπρpσeπευε τp 40% τpυ αριθµpH

των συναλλαγeν και τp 7% τpυ συνpλικpH Hψpυς τpυ

δανεισµpH της.

ΙδιαCτερα αWιpσηµεCωτη ,ταν η "ντpνη αHWηση τpυ

δανειpδpτικpH πρpγρTµµατpς της ΕΤΕπ στην ΙαπωνCα,

διqτι επ,λθε σε περCpδp πpλH Uαµηλeν απpδqσεων, σε

απqλυτpυς qρpυς, και µεγTλης αστTθειας των επι-

τpκCων. @ δανεισµqς σε γιεν (JPY) αυW,θηκε σε σUεδqν

291 δισεκατ. JPY (2,2 δισεκατ. ευρe) και πραγµατpπpι,-

θηκε µ"σω 120 σHνθετων συναλλαγeν ("ναντι 146 δισε-

κατ. JPY/1,2 δισεκατ. ευρe τp 2002). Σηµαντικ, πηγ,

αHWησης ,ταν pι εκδqσεις «@υριντTσι» (εκδqσεις σε

Tλλα νpµCσµατα εκτqς τpυ γιεν απευθυνqµενες σε

ΙTπωνες επενδυτ"ς), qπpυ τp δpλTριp ΗΠΑ κατ"λαhε την

πρeτη θ"ση σε qρpυς qγκpυ αντληθ"ντων πqρων

(ισqτιµp 650 εκατpµ. ευρe), ακpλpυθpHµενp απq τp δp-

λTριp ΑυστραλCας (ισqτιµp 470 εκατpµ. ευρe) και τp

ευρe (µε µCα καινpτqµp τpπpθ"τηση Hψpυς 158 εκατpµ.

ευρe).

Την τελευταCα πενταετCα, η ΕΤΕπ ,ταν p κυριqτερpς

υπερεθνικqς εκδqτης δανεCων στην αγpρT της ΤαϊhTν,

qπpυ τp 2003 εW"δωσε σHνθετα πρpϊqντα Hψpυς 7 δισε-

κατ. TWD (180 εκατpµ. ευρe) και hραhεHτηκε απq τp

περιpδικq Euroweek για την καλHτερη "κδpση pµpλp-

γιακpH δανεCpυ σε δpλTρια ΤαϊhTν, για δεHτερp

συνεUqµενp "τpς. Η ΤρTπε{α πραγµατpπpCησε επCσης

µCα συναλλαγ, Hψpυς 1 δισεκατpµµυρCpυ σε δpλTρια

6pνγκ Κpνγκ (122 εκατpµ. ευρe), παρT τις δυσµενεCς

συνθ,κες πpυ επικρTτησαν στην αγpρT. Στην αγpρT τpυ

ραντ Νqτιας Α#ρικ,ς, η ΕΤΕπ εδραCωσε τη θ"ση της ως

τpυ κυριqτερpυ αλλpδαπpH δανειpλ,πτη, ενe ενCσUυσε

επCσης τp ρqλp της ως εκδqτη ανα#pρTς στην

ευρωαγpρT τpυ νpµCσµατpς αυτpH, αντλeντας συνpλικT

1,3 δισεκατ. ZAR (153 εκατpµ. ευρe) µ"σω 9 συναλ-

λαγeν.

Η µεγιστpπpCηση της δια#Tνειας εCναι δηλωµ"νpς

στqUpς της δανειpληπτικ,ς στρατηγικ,ς της ΕΤΕπ,

η pπpCα, πρpς τp σκpπq αυτq, δηµpσιεHει πληρp-

#pρCες στp Bloomberg (EIB<go>) και στp Reuters
(EIBBENCH), µεταWH Tλλων σUετικT µε τpυς τqπpυς

διαπραγµTτευσης των pµpλqγων ανα#pρTς της σε

ευρe, δpλTρια ΗΠΑ και λCρες στερλCνες. @ι

πληρp#pρCες αυτ"ς συµπεριλαµhTνpυν στpιUεCα

πpυ παρ"Upυν pι διαπραγµατευτ"ς και συµπλη-

ρeνpυν εκεCνες πpυ παρ"Upνται µ"σω των κHριων

πλατ#pρµeν διαπραγµTτευσης. Πληρp#pρCες

σUετικT µε τις δραστηριqτητες της ΕΤΕπ στις

κε#αλαιαγpρ"ς περι"Upνται επCσης στpν ιστpUeρp

της ΤρTπε{ας www.eib.org/investor_info.

Η pµTδα εργασιeν κε#αλαιαγpρTς της ΕΤΕπ, η pπpCα hραhεHθηκε
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ΣυνεργασCα µε την τραπε{ικ, κpινqτητα

@ Aµιλpς ΕΤΕπ διατηρεC στεν, συνεργασCα µε τpν

τραπε{ικq τpµ"α, τqσp για τp δανεισµq τpυ απq τις

κε#αλαιαγpρ"ς qσp και για τις δραστηριqτητ"ς τpυ

πpυ α#pρpHν τη Upρ,γηση δανεCων, την απqκτηση

συµµετpUeν και την παρpU, εγγυ,σεων. Η συνεργασCα

αυτ, εCναι απαραCτητη πρpκειµ"νpυ p Aµιλpς ΕΤΕπ:

• να συµhTλλει στη Uρηµατpδqτηση σηµαντικpH

αριθµpH µεµpνωµ"νων επενδυτικeν σUεδCων µε-

γTλης κλCµακας πρpσ#εHγpντας, στις κατTλληλες

περιπτeσεις, στην τραπε{ικ, διαµεσpλThηση.

• να µπpρεC να εWασ#αλC{ει κατTλληλες εγγυ,σεις για

τη Uρηµατpδqτηση µεµpνωµ"νων επενδυτικeν σUε-

δCων τpυ ιδιωτικpH τpµ"α, δεδpµ"νpυ qτι τp 1/3 των

εγγυ,σεων πpυ πρpσ#"ρpνται στην ΕΤΕπ πρp"ρ-

Uεται απq τρTπε{ες , Tλλα πιστωτικT ιδρHµατα.

• να µπpρεC, UTρη στην πεCρα πpυ διαθ"τει στην

αWιpλqγηση επενδυτικeν σUεδCων τα pπpCα UρειT{p-

νται µακρpπρqθεσµες Uρηµατpδpτ,σεις, να ασκεC

τpν καταλυτικq ρqλp τpυ συµhTλλpντας στη συγκρq-

τηση εHρωστων Uρηµατpδpτικeν σUηµTτων, πpυ

επιτρ"πpυν τη Uρηµατpδqτηση των επενδHσεων µε

τpυς καλHτερpυς δυνατpHς qρpυς qσpν α#pρT τα

επιτqκια και τη διTρκεια.

• να συµhTλλει, µ"σω της Upρ,γησης συνpλικeν

δανεCων, στη Uρηµατpδqτηση των #pρ"ων τpπικ,ς

αυτpδιpCκησης και των επενδυτeν πpυ πραγµατpπpι-

pHν "ργα υπpδpµ,ς µικρ,ς , µεσαCας κλCµακας.

• να στηρC{ει, µ"σω των συνpλικeν δανεCων τpυ , των

δραστηριpτ,των της θυγατρικ,ς τpυ – τpυ Ευρω-

παϊκpH ΤαµεCpυ ΕπενδHσεων – τη δραστηριqτητα των

µικρpµεσαCων επιUειρ,σεων, hελτιeνpντας τp

pικpνpµικq τpυς περιhTλλpν και πρpσελκHpντας τη

συµµετpU, τpυ τραπε{ικpH τpµ"α στp Ueρp αυτq.

Η συνεργασCα µε τpν τραπε{ικq τpµ"α αντικατpπτρC-

{εται στp ευρH #Tσµα και την απpτελεσµατικqτητα των

Uρηµατpδpτικeν πρpϊqντων τpυ @µCλpυ.

Σηµαντικq πρpϊqν για τη Uρηµατpδqτηση των επενδH-

σεων µικρpH και µεσαCpυ µεγ"θpυς εCναι τα «συνpλικT

δTνεια» της ΕΤΕπ, τα pπpCα σ,µερα διακινpHνται µ"σω

280 περCπpυ τραπε{eν και Tλλων Uρηµατpπιστωτικeν

ιδρυµTτων εντqς και εκτqς Ευρωπαϊκ,ς +νωσης. Τα

δTνεια αυτT, α#ενqς επιδρpHν ευεργετικT στην

ανTπτυWη τpυ τpπικpH UρηµατpπιστωτικpH τpµ"α και,

α#ετ"ρpυ, επιτρ"πpυν στις µικρpµεσαCες επιUειρ,σεις

και τpυς #pρεCς τpπικ,ς αυτpδιpCκησης να διατηρpHν

σU"σεις εγγHτητας µε τις τρTπε{ες. Τp πεδCp ε#αρµp-

γ,ς των συνpλικeν δανεCων διευρHνεται, και τp πρpϊqν

αυτq απευθHνεται πλ"pν και σε περι#ερειακ"ς

τρTπε{ες (για την υπpστ,ριWη των επενδHσεων στις λι-

γqτερp ευνpηµ"νες περιpU"ς) καθeς και σε

περισσqτερp εWειδικευµ"νpυς ενδιTµεσpυς #pρεCς,

π.U. στpν τpµ"α τpυ περιhTλλpντpς, στpν pπτικpα-

κpυστικq τpµ"α και στpυς τpµεCς υψηλ,ς τεUνpλpγCας.

Η ΕΤΕπ συµµετ"Uει επCσης στη Uρηµατpδqτηση επεν-

δυτικeν σUεδCων µεσαCας , µεγTλης κλCµακας.

Συµπληρeνpντας τις τραπε{ικ"ς Uρηµατpδpτ,σεις, pι

Uρηµατpδpτ,σεις της ΕΤΕπ, pι pπpCες "Upυν µακρp-

πρqθεσµp Uαρακτ,ρα και µπpρpHν να λαµhTνpυν τη

µpρ#, εWατpµικευµ"νων Uρηµατpδpτ,σεων , Uρηµα-

τpδpτ,σεων µε διαµεσpλThηση, επιτρ"πpυν στις

ενισUυqµενες επιUειρ,σεις να δια#pρpπpι,σpυν τις

πηγ"ς και τις µpρ#"ς Uρηµατpδqτησ,ς τpυς και να

hελτιστpπpι,σpυν τα αναπτυWιακT σU"διT τpυς. Η

ΕΤΕπ, επιθυµeντας να διευρHνει τp #Tσµα των

πρpϊqντων της πρpκειµ"νpυ να ανταπpκριθεC στις

ανTγκες της pικpνpµCας, διεWTγει επC τpυ παρqντpς, σε

συνεργασCα µε τpυς εταCρpυς της απq την ευρωπαϊκ,

τραπε{ικ, κpινqτητα, αναλHσεις για τpν καθpρισµq

µCας ν"ας µpρ#,ς Uρηµατpδpτ,σεων, πpυ θα εCναι

πρpσαρµpσµ"νες στις ανTγκες των επιUειρ,σεων

µεσαCpυ µεγ"θpυς.

Τ"λpς, αναπτHσσpντας δραστηριqτητες τqσp εντqς

Ευρωπαϊκ,ς +νωσης qσp και σε τρCτες Ueρες, η ΕΤΕπ

εCναι σε θ"ση να στηρC{ει, σε συνεργασCα µε την

τραπε{ικ, κpινqτητα, τις «στρατηγικ"ς pµCλpυ» των

µεγTλων επιUειρ,σεων, διευκpλHνpντας τα επενδυτικT

σU"διT τpυς στp εσωτερικq της ΕE αλλT και τις Tµεσες

W"νες επενδHσεις τpυς σε τρCτες Ueρες.

Τp Ευρωπαϊκq ΤαµεCp ΕπενδHσεων (ΕΤΑΕ) συνεργT{ε-

ται επCσης µε τpν τραπε{ικq τpµ"α:

• εCτε στp πλαCσιp της Uρηµατpδqτησης εταιρειeν

παρpU,ς επιUειρηµατικeν κε#αλαCων, µερικ"ς απq

τις pπpCες hρCσκpνται υπq τη διαUεCριση εWειδικευ-

µ"νων θυγατρικeν τραπε{ικeν pµCλων,

• εCτε πρpσ#"ρpντας µηUανισµpHς εγγυ,σεων για την

εWασ#Tλιση Uαρτp#υλακCων επενδHσεων τραπε{eν

υπ"ρ µικρpµεσαCων επιUειρ,σεων.



ΕΣΩΤΕΡΙΚH ΛΕΙΤ@ΥΡΓIΑ Τ@Υ @ΜIΛ@Υ ΕΤΕπ
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ΕταCρpς των κpινpτικeν θεσµικeν
pργTνων και των διεθνeν
Uρηµατpπιστωτικeν ιδρυµTτων

Η ΕΤΕπ εCναι δηµqσια τρTπε{α, η pπpCα "Uει απpστpλ,

να πρpTγει τpυς στqUpυς της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης

ε#αρµq{pντας τη Uρηµατpδpτικ, πpλιτικ, πpυ καθp-

ρC{pυν pι µ"τpUpC της, στp πλαCσιp τpυ ΣυµhpυλCpυ των

∆ιpικητeν της και τpυ ΕυρωπαϊκpH ΣυµhpυλCpυ. Στη

hTση αυτ,, η ΕΤΕπ UρειT{εται να συµ#ιλιeνει τpυς

περιpρισµpHς πpυ της θ"τει η λειτpυργCα της ως

τρTπε{ας, µε τp διTλpγp µε τα κpινpτικT qργανα, τα

pπpCα πρpετpιµT{pυν, πρpτεCνpυν , απp#ασC{pυν τις

πpλιτικ"ς της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης.

ΣυνεργασCα µε τp ΣυµhpHλιp

Εκτqς απq την ετ,σια σHνpδp τpυ ΣυµhpυλCpυ των

∆ιpικητeν της, η ΤρTπε{α συµµετ"Uει τακτικT στp

ΣυµhpHλιp ECOFIN και στα πρpπαρασκευαστικT τpυ

qργανα, συνεισ#"ρpντας την εµπειρpγνωµpσHνη της

σε θ"µατα Uρηµατpδqτησης επενδHσεων.

Επιπλ"pν, τp 2003 επιhεhαιeθηκε η qλp και συUνqτερη

πρpσ#υγ, τpυ ΕυρωπαϊκpH ΣυµhpυλCpυ στην ΕΤΕπ και

στp Ευρωπαϊκq ΤαµεCp ΕπενδHσεων (ΕΤΑΕ), για την

υλpπpCηση ν"ων κpινpτικeν δρTσεων µε Uρ,ση

τραπε{ικeν , Tλλων Uρηµατpπιστωτικeν µ"σων. Αυτq

συν"hη ειδικqτερα µε τp εαρινq Ευρωπαϊκq ΣυµhpHλιp

τpυ 2003, τp pπpCp εW"τασε την πρqpδp της «ατ{"ντας»

της Λισσαheνας και συνεUTρη την ΤρTπε{α για την

ε#αρµpγ, της ΠρωτphpυλCας «ΚαινpτpµCα 2010»

(«i2i»). @µpCως, κατT τp Ευρωπαϊκq ΣυµhpHλιp τpυ

∆εκεµhρCpυ ελ,#θησαν απp#Tσεις για τρCα σηµαντικT

θ"µατα, pι pπpCες α#pρpHν Tµεσα την ΤρTπε{α. Τα

θ"µατα αυτT ,ταν: η Ευρωπαϊκ, ∆ρTση για την

@ικpνpµικ, Μεγ"θυνση, η ενδιTµεση επανεW"ταση των

εντpλeν για Uρηµατpδpτ,σεις εκτqς ΕΕ και, τ"λpς, p

µηUανισµqς FEMIP και η ενCσUυσ, τpυ.

ΣυνεργασCα µε την Ευρωπαϊκ, Επιτρpπ,

Η συνεργασCα µεταWH της Επιτρpπ,ς και της ΕΤΕπ εCναι

διαρκ,ς. ΚατT τη διTρκεια τpυ 2003 δηµιpυργ,θηκε µCα

κpιν, pµTδα εργασCας, µε απpστpλ, να εWετTσει τις

διT#pρες πτυU"ς αυτ,ς της συνεργασCας, και ιδCως τις

κpιν"ς µεθqδpυς εργασCας και την πρpσ#pρT κpινeν

πρpϊqντων. Τα συµπερTσµατα αυτ,ς της pµTδας

εργασCας εγκρCθηκαν τp ΦεhρpυTριp 2004, κατT την

ετ,σια συνεδρCαση µεταWH των ΕυρωπαCων Επιτρqπων

και των µελeν της ∆ιευθHνpυσας Επιτρpπ,ς της ΕΤΕπ.

Aσpν α#pρT τις διαδικασCες και τις µεθqδpυς
εργασCας, η συνεργασCα µεταWH τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ και

των δια#qρων υπηρεσιeν της Επιτρpπ,ς πpικCλει σε

"νταση και σε µpρ#,. Η συνεργασCα αυτ, αρUC{ει απq

τp γενικq επCπεδp τpυ σUεδιασµpH πpλιτικeν και τpυ

στρατηγικpH διαλqγpυ µεταWH των δHp pργTνων και,

διερUqµενη απq τα στTδια των συ{ητ,σεων σUετικT µε

τις στρατηγικ"ς και τα πρpγρTµµατα ανT Ueρα,

κατ"ρUεται "ως τp επCπεδp των επιµ"ρpυς επενδH-

σεων και σUεδCων.

Μ"σω τpυ συνδυασµpH των πρpϊqντων τpυ @µCλpυ
ΕΤΕπ µε Uρηµατpδpτ,σεις απq τpν πρpϋπpλpγισµq της
Ευρωπαϊκ,ς +νωσης p στqUpς πpυ επιδιeκεται εCναι η

επCτευWη της καλHτερης δυνατ,ς συνεργCας µεταWH

επιUpρηγ,σεων και δανεCων, eστε να διασ#αλC{εται η

h"λτιστη Uρ,ση τpυ δηµqσιpυ Uρ,µατpς. Πρpς τp

σκpπq αυτq, pι επιUpρηγ,σεις συνδυT{pνται µε τpυς

UρηµατpδpτικpHς πqρpυς πpυ πρpσ#"ρpνται απq την

ΕΤΕπ και, ενδεUpµ"νως, Tλλpυς εταCρpυς, eστε να

παρ"Upνται στα κρTτη µ"λη και τpυς λpιπpHς

απpδ"κτες αυWηµ"να κCνητρα για την ε#αρµpγ, των

πpλιτικeν της ΕΕ. ΜηUανισµpC πpυ µπpρpHν να

δηµιpυργ,σpυν πρpστιθ"µενη αWCα (π.U. Uρηµατp-

δpτικ, µqUλευση και/, κCνητρα) εCναι, µεταWH Tλλων, η

UρησιµpπpCηση τpυ πρpϋπpλpγισµpH της ΕΕ για την

pικpνpµικ, στ,ριWη εγγυητικeν σUηµTτων και τη

Uρηµατpδqτηση πρTWεων επιUειρηµατικpH κε#αλαCpυ

και παρpU,ς τεUνικ,ς hp,θειας, και η αHWηση της

συµµετpU,ς της ΕΤΕπ ως τεUνικpH συµhpHλpυ στην

αWιpλqγηση επενδυτικeν σUεδCων. Η πρpσ#pρT συνδυα-

σµeν Uρηµατpδpτικeν πρpϊqντων απq τpν κpινpτικq

πρpϋπpλpγισµq και απq την ΤρTπε{α αναπτHσσεται

επCσης στις εκτqς ΕΕ δραστηριqτητες, qπως π.U. στp

ΜηUανισµq Ευρωµεσpγειακeν ΕπενδHσεων και Εται-

ρικ,ς ΣU"σης («FEMIP»), στp πλαCσιp τpυ pπpCpυ pι

Uρηµατpδpτ,σεις πpυ διαUειρC{εται η ΕΤΕπ υπpστη-

ρC{pνται µε επιUειρηµατικT κε#Tλαια, τεUνικ, hp,θεια,

επιδpτ,σεις επιτpκCpυ και εγγυ,σεις απq τpν κpινpτικq

πρpϋπpλpγισµq.

Επιπλ"pν, υ#Cστανται µpρ#"ς κpινpH πρpγραµµατι-
σµpH πqρων για την υπpστ,ριWη συγκεκριµ"νων
πpλιτικeν. @µpCως, αυτ, η συνεργασCα "Uει σκpπq 

τη µεγιστpπpCηση τpυ αντCκτυπpυ qλων των πqρων 

πpυ διατCθενται για την υπpστ,ριWη των σUετικeν
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πpλιτικeν, µ"σω τpυ καλpH συντpνισµpH, της µqUλευ-

σης και της παρpU,ς κιν,τρων και ενθαρρHνσεων για

την ε#αρµpγ, της κpινpτικ,ς πpλιτικ,ς. Αυτ, η πρp-

σ"γγιση ε#αρµq{εται, µεταWH Tλλων, στpν πρpγραµ-

µατισµq της hp,θειας πpυ παρ"Uεται στις περι#"ρειες

µ"σω των Upρηγ,σεων της ΕΤΕπ για διαρθρωτικT

πρpγρTµµατα. @ι ενισUHσεις της ΤρTπε{ας υπpστη-

ρC{pυν πpλυετ, επενδυτικT πρpγρTµµατα, των pπpCων

η διαUεCριση ασκεCται απq δηµqσιες αρU"ς και τα pπpCα

"Upυν ως στqUp την επCτευWη των στqUων της ΕΕ qσpν

α#pρT την pικpνpµικ, και κpινωνικ, συνpU,. @ι

Uρηµατpδpτ,σεις αυτ"ς α#pρpHν συν,θως "ργα πpυ

ενισUHpνται απq τα ∆ιαρθρωτικT ΤαµεCα hTσει των

Κpινpτικeν ΠλαισCων Στ,ριWης.

∆ιTλpγpς µε τpυς αιρετpHς αντιπρpσeπpυς των
ευρωπαCων πpλιτeν

ΚατT τη διTρκεια τpυ 2003, p Aµιλpς ΕΤΕπ συν"Uισε τp

διTλpγp µε τp Ευρωπαϊκq ΚpινphpHλιp συµµετ"Upντας

σε πpλυTριθµες συνεδριTσεις κpινphpυλευτικeν

επιτρpπeν (κυρCως, των επιτρpπeν pικpνpµικ,ς και

νpµισµατικ,ς πpλιτικ,ς, πρpϋπpλpγισµpH, µετα#pρeν

και περι#ερειακ,ς πpλιτικ,ς, και Cσων ευκαιριeν).

Αυτ"ς pι ανταλλαγ"ς απqψεων επ"τρεψαν στην

ΤρTπε{α να παραµ"νει εν,µερη για τpυς πρpσανατp-

λισµpHς τpυ ΕυρωπαϊκpH ΚpινphpυλCpυ και να διατηρεC

διTλpγp σUετικT µε την ε#αρµpγ, πpλλeν απq τις

συστTσεις πpυ διατHπωσε τp ΚpινphpHλιp, qσpν α#pρT

τις δραστηριqτητ"ς της. Επιπλ"pν, pι αιρετpC αντι-

πρqσωπpι των πpλιτeν της +νωσης ενηµερeθηκαν σε

τακτικ, hTση για τις δραστηριqτητες τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ,

qπως π.U. τη συµhpλ, τpυ στην ΠρωτphpυλCα για την

@ικpνpµικ, Μεγ"θυνση, τη δραστηριqτητT τpυ στpν

τpµ"α των διευρωπαϊκeν δικτHων, τις εν"ργει"ς τpυ

υπ"ρ των µικρpµεσαCων επιUειρ,σεων, καθeς και τη

συν"Uεια πpυ "δωσε στις συστTσεις τις pπpCες

διατHπωσε τp Ευρωπαϊκq ΚpινphpHλιp τp 2002, στην

ετ,σια "κθεσ, τpυ σUετικT µε τις δραστηριqτητες της

ΕΤΕπ. Επιπλ"pν, πpλυTριθµες συναντ,σεις πραγµατp-

πpι,θηκαν µεταWH των µελeν της ∆ιευθHνpυσας

Επιτρpπ,ς της ΤρTπε{ας και των hpυλευτeν, µε σκpπq

την πληρ"στερη δυνατ, ενηµ"ρωση σUετικT µε τις

πρpτεραιqτητες των δια#qρων #pρ"ων πpυ συµµε-

τ"Upυν στις πpλιτικ"ς της +νωσης.

ΜCα συνTντηση τpυ Πρp"δρpυ της ΕΤΕπ µε τpν ν"p

Πρqεδρp της @ικpνpµικ,ς και Κpινωνικ,ς Επιτρpπ,ς
επ"τρεψε να συνεUιστεC p διTλpγpς πpυ WεκCνησε τp

2001 µεταWH της ΤρTπε{ας και της @ΚΕ, µε σκpπq την

αWιpπpCηση τpυ ρqλpυ της @ΚΕ ως συνδ"σµpυ µεταWH

των pργTνων της Ευρωπαϊκ,ς +νωσης και της

κpινωνCας των πpλιτeν. Η @ικpνpµικ, και Κpινωνικ,

Επιτρpπ, κTλεσε επCσης την ΕΤΕπ να παρpυσιTσει, σε

συνεδρCαση τµ,µατpς, τη συµhpλ, της στην Πρωτp-

hpυλCα για την @ικpνpµικ, Μεγ"θυνση.

Τ"λpς, στp πλαCσιp αυτ,ς συνpλικ,ς στρατηγικ,ς ανpCγ-

µατpς και διαλqγpυ µε τpυς διT#pρpυς #pρεCς πpυ

συµµετ"Upυν στην πpλιτικ, της +νωσης, p Πρqεδρpς

της ΕΤΕπ απευθHνθηκε στpυς αιρετpHς αντιπρpσe-

πpυς της περι#ερειακ,ς και τpπικ,ς αυτpδιpCκησης, σε

pλpµ"λεια της Επιτρpπ,ς Περι#ερειeν.

Εταιρικ, σU"ση µε τα Tλλα διεθν, UρηµατpπιστωτικT
ιδρHµατα

Η ΕΤΕπ, επιθυµeντας να ενισUHσει την απpτελεσµα-

τικqτητα των δραστηριpτ,των της εκτqς Ευρωπαϊκ,ς

+νωσης, πρpσπTθησε να αναπτHWει περαιτ"ρω τη

συνεργασCα της µε Tλλα διεθν, UρηµατpπιστωτικT

ιδρHµατα, και κυρCως µε την Ευρωπαϊκ, ΤρTπε{α για

την Ανασυγκρqτηση και την ΑνTπτυWη (ειδικqτερα στα

ΒαλκTνια και τη ΡωσCα), τpν Aµιλp της Παγκqσµιας

ΤρTπε{ας και την Α#ρικανικ, ΤρTπε{α ΑνTπτυWης.
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∆ια#Tνεια και διTλpγpς µε την κpινωνCα
των πpλιτeν

ΑναγνωρC{pντας τp θεµιτq ενδια#"ρpν τpυ κpινpH για

τις δραστηριqτητ"ς της, η ΤρTπε{α "Uει ως στqUp να

παρ"Uει qσp τp δυνατqν περισσqτερα στpιUεCα σUετικT

µε τpν τρqπp λειτpυργCας της, τις δραστηριqτητες και τα

σU"διT της, διατηρeντας ταυτqUρpνα ισpρρpπCα µε τp

αναγκαCp τραπε{ικq απqρρητp των εργασιeν της και την

αυτpνpµCα των διαδικασιeν λ,ψης των απp#Tσεeν της.

Στp πλαCσιp αυτq, η ΕΤΕπ αν"πτυWε σηµαντικT τpν

ιστpUeρp της στp ∆ιαδCκτυp (www.eib.org), p pπpCpς, µε

περισσqτερpυς απq 1 151 000 επισκ"πτες ετησCως,

απpτελεC την κHρια διεπα#, µεταWH της ΤρTπε{ας και τpυ

κpινpH. Η ΕΤΕπ δηµpσιεHει πλ"pν στpν ιστpUeρp της:

• τις επιUειρησιακ"ς στρατηγικ"ς της, µε τη δηµp-

σCευση τpυ ΕπιUειρησιακpH της ΠρpγρTµµατpς και

των πpλιτικeν της κατT τpµ"α, και ιδCως εκεCνων πpυ

α#pρpHν τp περιhTλλpν, την αει#qρp ανTπτυWη, τις

κλιµατικ"ς αλλαγ"ς, την πρpαγωγ, των ανανεeσι-

µων πηγeν εν"ργειας και την πρpετpιµασCα των

Uωρeν πpυ εCναι υπpψ,#ιες πρpς "νταWη!

• τpν κατTλpγp των επενδυτικeν σUεδCων πpυ τελpHν
υπq εW"ταση, µε την επι#HλαWη, ε#qσpν συντρ"Uει

λqγpς, της πρpστασCας των νqµιµων απαιτ,σεων

επιUειρησιακpH απpρρ,τpυ της ΤρTπε{ας και των

αντισυµhαλλpµ"νων της! κTθε σU"διp πpυ δηµpσι-

εHεται, συνpδεHεται απq αναλυτικ"ς πληρp#pρCες

σUετικT µε τις παραµ"τρpυς της πρphλεπqµενης

επ"νδυσης!

• αναλυτικ"ς επεWηγηµατικ"ς σηµειeσεις σUετικT µε

,δη Uρηµατpδpτηθ"ντα σU"δια, για τα pπpCα pµTδες

συµ#ερqντων εκδηλeνpυν ιδιαCτερp ενδια#"ρpν!

• εκθ"σεις σUετικT µε τις διαδικασCες και µεθqδpυς
αWιpλqγησης, τpν κHκλp πpυ διανHει κTθε επενδυ-

τικq σU"διp καθeς και τις δpµ"ς παρακpλpHθησης

των UρηµατpδpτpHµενων επενδHσεων.

Στp πλαCσιp αυτ,ς της πρpσπTθειας για ενCσUυση της

δια#Tνειας, η ΤρTπε{α διατ,ρησε συνεU, διTλpγp µε

την κpινωνCα των πpλιτeν µ"σω των µη κυhερνητικeν

pργανeσεων (ΜΚ@). Η ΕΤΕπ αναγνωρC{ει qτι pι ΜΚ@, ως

pµTδες δηµqσιpυ συµ#"ρpντpς, µπpρpHν να πρpσ#"-

ρpυν πpλHτιµη συµhpλ, στην εW"λιWη των πpλιτικeν,

τqσp σε εθνικq qσp και σε διεθν"ς επCπεδp. @ι pργα-

νeσεις αυτ"ς συµhTλλpυν στην ευαισθητpπpCηση

pργανισµeν, qπως η ΕΤΕπ, απ"ναντι στα θ"µατα

τpπικpH ενδια#"ρpντpς και µπpρpHν να πρpσ#"ρpυν

Uρ,σιµες συµπληρωµατικ"ς πληρp#pρCες.

Η ΤρTπε{α διpργανeνει δHp #pρ"ς ετησCως σεµινTρια µε

τις ενδια#ερqµενες ΜΚ@, για την εW"ταση θεµTτων

κpινpH ενδια#"ρpντpς και την αµpιhαCα ενηµ"ρωση

σUετικT µε τpυς στqUpυς και τις δραστηριqτητες κTθε

πλευρTς. Απq µ"ρpυς της ΕΤΕπ, στις συναντ,σεις αυτ"ς

συµµετ"Upυν στελ"Uη ειδικευµ"να στpν εκTστpτε τpµ"α,

καθeς και µ"λη της ∆ιευθHνpυσας Επιτρpπ,ς και τpυ

∆ιpικητικpH ΣυµhpυλCpυ. Τp 2003 πραγµατpπpι,θηκαν

δHp τ"τpιες συναντ,σεις, στην περιpU, της ΜεσpγεCpυ

(ΘεσσαλpνCκη και ΜασσαλCα), κατT τη διTρκεια των

pπpCων εWετTστηκαν κυρCως θ"µατα σUετικT µε τp νερq

στην περιpU,, αλλT επCσης τp πρqhληµα των στερεeν

απphλ,των, η αει#qρpς ανTπτυWη και η πpλιτικ, της

ΤρTπε{ας qσpν α#pρT την ενηµ"ρωση τpυ κpινpH. Τα

σεµινTρια για τις ΜΚ@ διpργανeνpνται σε περι#ερειακ,

κλCµακα, κυρCως για να παρ"Uεται στις τpπικ"ς και

περι#ερειακ"ς ΜΚ@ η δυνατqτητα να συναντpHν

αντιπρpσeπpυς της ΤρTπε{ας.

Καθ’ qλη τη διTρκεια τpυ "τpυς η ΤρTπε{α εCUε κυρCως

επα#"ς µε διεθνεCς ΜΚ@, πpλλ"ς απq τις pπpCες

δραστηριpπpιpHνται στpν τpµ"α της πρpστασCας τpυ

περιhTλλpντpς. @ρισµ"νες δραστ,ριες διεθνεCς ΜΚ@

επιδεικνHpυν διαρκeς αυWανqµενp ενδια#"ρpν για τις

δραστηριqτητες της ΤρTπε{ας, µε απpτ"λεσµα την

ανταλλαγ, εκτεταµ"νης αλληλpγρα#Cας, κυρCως

σUετικT µε επενδυτικT σU"δια πpυ εWετT{ει για

Uρηµατpδqτηση η ΕΤΕπ, και µε την πpλιτικ, πληρp#q-

ρησης πpυ ε#αρµq{ει η ΤρTπε{α. @ι ΜΚ@ κατ"θεσαν

επCσης στp Γενικq Γραµµατ"α της ΕΤΕπ δHp καταγ-

γελCες, στp πλαCσιp τpυ «Κeδικα καλ,ς διpικητικ,ς

συµπερι#pρTς τpυ πρpσωπικpH της Ευρωπαϊκ,ς

ΤρTπε{ας ΕπενδHσεων στις σU"σεις τpυ µε τp κpινq», pι

pπpCες α#pρpHσαν τpν τρqπp µε τpν pπpCp η ΤρTπε{α

UειρCστηκε τα αιτ,µατT τpυς για παρpU, πληρp#pριeν.

@ Γενικqς Γραµµατ"ας κατ"ληWε στp συµπ"ρασµα qτι τα

εν λqγω αιτ,µατα "τυUαν τpυ δ"pντpς UειρισµpH.

ΚατT τη διTρκεια τpυ "τpυς, pι υπηρεσCες της ΤρTπε{ας

πραγµατpπpCησαν επCσης συναντ,σεις µε αντιπρp-

σωπεCες τpπικeν ΜΚ@, για να συ{ητ,σpυν σUετικT µε τα

"ργα τpυ αερpδρpµCpυ της Σq#ιας και τpυ αυτpκι-

νητqδρpµpυ Ε-79 (αµ#qτερα στη ΒpυλγαρCα), τp σU"διp

µpνTδας παραγωγ,ς WυλpπpλτpH της Veracel (στp

κρTτpς της ΜπTUια, στη Βρα{ιλCα) και την pδq ταUεCας

κυκλp#pρCας S-1 (ΠpλωνCα).
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∆ιακυh"ρνηση της ΕΤΕπ

Απq την 1η ΜαIpυ 2004, ταυτqUρpνα µε την "νταWη των

δ"κα ν"ων κρατeν µελeν στην Ευρωπαϊκ, +νωση

τ"θηκαν σε ισUH pι αναπρpσαρµpσµ"νες διατTWεις τpυ

καταστατικpH της ΕΤΕπ, πpυ α#pρpHν τη συµµετpU,

στp κε#Tλαιp και τη διακυh"ρνηση της ΤρTπε{ας.

Τp ΣυµhpHλιp των ∆ιpικητeν της ΕΤΕπ απpτελεCται απq

υπpυργpHς, τpυς pπpCpυς pρC{pυν τα 25 κρTτη µ"λη

(συν,θως τpυς ΥπpυργpHς @ικpνpµικeν). 6αρTσσει τις

κατευθHνσεις της πιστωτικ,ς πpλιτικ,ς της ΤρTπε{ας,

εγκρCνει τpυς ετ,σιpυς λpγαριασµpHς και τpν ισpλp-

γισµq της, και απp#ασC{ει για τη συµµετpU, της

ΤρTπε{ας σε Uρηµατpδpτ,σεις εκτqς Ευρωπαϊκ,ς +-

νωσης και για τις αυW,σεις τpυ κε#αλαCpυ της. ∆ιpρC{ει

τα µ"λη τpυ ∆ιpικητικpH ΣυµhpυλCpυ, της ∆ιευθHνpυ-

σας Επιτρpπ,ς και της Ελεγκτικ,ς Επιτρpπ,ς.

Τp ∆ιpικητικq ΣυµhpHλιp "Uει απpκλειστικ, αρµpδιqτη-

τα να απp#ασC{ει για τη λ,ψη και τη Upρ,γηση δανεCων

και εγγυ,σεων. Ελ"γUει τη Uρηστ, διpCκηση της

ΤρTπε{ας και διασ#αλC{ει qτι η διαUεCριση της ΤρTπε{ας

ασκεCται σHµ#ωνα µε τις διατTWεις της Συνθ,κης και

τpυ ΚαταστατικpH, και µε τις γενικ"ς pδηγCες πpυ

εκδCδει τp ΣυµhpHλιp των ∆ιpικητeν. Τα µ"λη τpυ

διpρC{pνται απq τp ΣυµhpHλιp των ∆ιpικητeν για

θητεCα π"ντε ετeν (ανανεeσιµη), hTσει πρqτασης των

κρατeν µελeν, και ευθHνpνται µqνpν "ναντι της

ΤρTπε{ας.

Τp ∆ιpικητικq ΣυµhpHλιp απpτελεCται απq 26 τακτικT

µ"λη, εκ των pπpCων τα 25 πρpτεCνpνται απq τα κρTτη

µ"λη ("να µ"λpς απq κTθε κρTτpς) και τp "να απq την

Ευρωπαϊκ, Επιτρpπ,. @ αριθµqς των αναπληρωτeν

αν"ρUεται σε 16, γεγpνqς πpυ καθιστT αναγκαCp τp

σUηµατισµq pµTδων κρατeν για τις θ"σεις αυτ"ς.

Επιπλ"pν, για να διευρυνθεC στpυς κqλπpυς τpυ

∆ιpικητικpH ΣυµhpυλCpυ η επαγγελµατικ, τεUνpγνωσCα

σε pρισµ"νpυς τpµεCς, τp σeµα αυτq θα µπpρεC

να εκλ"γει µ"Uρι "Wι, κατ' ανeτατp qριp, ειδ,µpνες 

(3 τακτικpHς και 3 αναπληρωτ"ς), pι pπpCpι θα

συµµετ"Upυν στις συνεδριTσεις ως σHµhpυλpι, UωρCς

δικαCωµα ψ,#pυ.

Απq την 1η ΜαIpυ 2004, pι απp#Tσεις λαµhTνpνται µε

πλειpψη#Cα τpυ 1/3 τpυλTUιστpν των µελeν πpυ

διαθ"τpυν δικαCωµα ψ,#pυ και αντιπρpσωπεHpυν

τpυλTUιστpν τp 50% τpυ αναλη#θ"ντpς κε#αλαCpυ.

Η ∆ιευθHνpυσα Επιτρpπ, εCναι τp συλλpγικq εκτελε-

στικq qργανp της ΤρTπε{ας και αριθµεC ενν"α µ"λη.Υπq

την επpπτεCα τpυ Πρp"δρpυ της ΕΤΕπ και υπq τpν

"λεγUp τpυ ∆ιpικητικpH ΣυµhpυλCpυ, η ∆ιευθHνpυσα

Επιτρpπ, διαUειρC{εται τις τρ"Upυσες υπpθ"σεις της

ΤρTπε{ας, πρpετpιµT{ει τις απp#Tσεις τpυ ∆ιpικητικpH

ΣυµhpυλCpυ και διασ#αλC{ει την εκτ"λεσ, τpυς. @

Πρqεδρpς της ΤρTπε{ας πρpεδρεHει των συνεδριT-

σεων τpυ ∆ιpικητικpH ΣυµhpυλCpυ. Τα µ"λη της ∆ιευ-

θHνpυσας Επιτρpπ,ς ευθHνpνται µqνpν "ναντι της

ΤρTπε{ας. ∆ιpρC{pνται απq τp ΣυµhpHλιp των ∆ιpικη-

τeν, hTσει πρqτασης τpυ ∆ιpικητικpH ΣυµhpυλCpυ, για

θητεCα 6 ετeν, ανανεeσιµη.

Aλες pι διατTWεις πpυ δι"πpυν τα qργανα διpCκησης της ΤρTπε{ας περι"Upνται στp Καταστατικq και στpν Εσωτερικq Κανpνισµq της ΤρTπε{ας.
Η σHνθεση των pργTνων αυτeν, τα hιpγρα#ικT σηµειeµατα των µελeν τpυς καθeς και πληρp#pρCες σUετικT µε τpυς qρpυς αµpιh,ς τpυς,
δηµpσιεHpνται και ενηµερeνpνται τακτικT στpν ιστpUeρp της ΕΤΕπ στp ∆ιαδCκτυp (www.eib.org).

Η Ελεγκτικ, Επιτρpπ,
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Η Ελεγκτικ, Επιτρpπ, εCναι ανεWTρ-

τητp qργανp, πpυ λpγpδpτεC Tµεσα

στp ΣυµhpHλιp των ∆ιpικητeν. Κα-

θ,κpν της εCναι να ελ"γUει την

κανpνικqτητα των εργασιeν και των

hιhλCων της ΤρTπε{ας. ΚατT την

"γκριση της Ετ,σιας +κθεσης τpυ

∆ιpικητικpH ΣυµhpυλCpυ απq τp

ΣυµhpHλιp των ∆ιpικητeν, η Ελεγ-

κτικ, Επιτρpπ, υπphTλλει ανα#pρT

στp ΣυµhpHλιp των ∆ιpικητeν και

εκδCδει δ,λωση σUετικT µε τpυς

ελ"γUpυς πpυ διεν"ργησε.

Η Ελεγκτικ, Επιτρpπ, απpτελεCται

απq τρCα µ"λη και τρεις παρατη-

ρητ"ς, πpυ διpρC{pνται απq τp

ΣυµhpHλιp των ∆ιpικητeν για θητεCα

τριeν ετeν.

Κε#Tλαιp: Η συµµετpU, των κρατeν

µελeν στp κε#Tλαιp της ΤρTπε{ας

υπpλpγC{εται µε hTση την pικpνpµικ,

hαρHτητα κTθε κρTτpυς στην

Ευρωπαϊκ, +νωση (εκ#ρασµ"νη σε

qρpυς ΑΕΠ) κατT τη στιγµ, της

πρpσUeρησ,ς τpυ στην +νωση. Τα

10 ν"α κρTτη µ"λη θα καταhTλpυν τp

καταhλητ"p τµ,µα τpυ αναλη#θ"-

ντpς κε#αλαCpυ (5%) σHµ#ωνα µε

"να UρpνpδιTγραµµα pκτe δqσεων.

Με την ευκαιρCα αυτ,, η ΙσπανCα θα

αυW,σει τη συµµετpU, της στp

αναλη#θ"ν κε#Tλαιp στp 10% περC-

πpυ, µ"σω µCας επιπρqσθετης

pικpνpµικ,ς συνεισ#pρTς, επCσης

σHµ#ωνα µε "να UρpνpδιTγραµµα

pκτe δqσεων.

ΣυνpλικT, τp αναλη#θ"ν κε#Tλαιp

της ΤρTπε{ας θα υπερhαCνει τα 163,6

δισεκατpµµHρια ευρe.

Κατανpµ, τpυ κε#αλαCpυ της ΕΤΕπ την 1η ΜαIpυ 2004 (σε ευρe)

10 000 000 0000 20 000 000 000

Πpσq (σε ευρe) %

ΓερµανCα 26 649 532 500 DE 16,284
ΓαλλCα 26 649 532 500 FR 16,284
ΙταλCα 26 649 532 500 IT 16,284

Ηνωµ"νp ΒασCλειp 26 649 532 500 GB 16,284
ΙσπανCα 15 989 719 500 ES 9,770
Β"λγιp 7 387 065 000 BE 4,514

ΚTτω 6eρες 7 387 065 000 NL 4,514
ΣpυηδCα 4 900 585 500 SE 2,994

∆ανCα 3 740 283 000 DK 2,285
ΑυστρCα 3 666 973 500 AT 2,241
ΠpλωνCα 3 411 263 500 PL 2,084

ΦινλανδCα 2 106 816 000 FI 1,287
ΕλλTς 2 003 725 500 GR 1,224

ΠpρτpγαλCα 1 291 287 000 PT 0,789
ΤσεUικ, ∆ηµpκρατCα 1 258 785 500 CZ 0,769

@υγγαρCα 1 190 868 500 HU 0,728
ΙρλανδCα 935 070 000 IE 0,571

Σλphακικ, ∆ηµpκρατCα 428 490 500 SK 0,262
ΣλphενCα 397 815 000 SI 0,243

ΛιθpυανCα 249 617 500 LT 0,153
ΛpυWεµhpHργp 187 015 500 LU 0,114

ΚHπρpς 183 382 000 CY 0,112
ΛεττpνCα 152 335 000 LV 0,093
ΕσθpνCα 117 640 000 EE 0,072

ΜTλτα 69 804 000 MT 0,043

ΣHνpλp 163 653 737 000 100,000
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– ΣU"σεις µε τp Ευρωπαϊκq ΚpινphpHλιp
– ΘεσµικT θ"µατα, Γενικ, ΓραµµατεCα
– Ανα#pρ"ς τpυ @ικpνpµικpH ελεγκτ, και τpυ

ΕσωτερικpH ελ"γUpυ
– ΠιστωτικpC κCνδυνpι
– Ανθρeπινp δυναµικq
– ∆ιpικητ,ς της ΕΤΑΑ
– 6pρηγ,σεις στην ΤpυρκCα (σε πρpσωριν,

hTση)

Philippe MAYSTADT

Πρqεδρpς της ΕΤΕπ 
και τpυ ∆ιpικητικpH ΣυµhpυλCpυ της

– 6pρηγ,σεις στην ΙσπανCα, τp
Β"λγιp, την ΠpρτpγαλCα, τp
ΛpυWεµhpHργp, την ΑσCα και τη
Λατινικ, Αµερικ,

– ∆ιαρθρωµ"νες Uρηµατpδpτ,σεις
και ν"α δανειpδpτικT µ"σα!
ΤιτλpπpCηση

– Νpµικ"ς υπpθ"σεις
(επιUειρησιακ"ς πτυU"ς)

– Επα#"ς µε την BIAD και την BasD
– 6ρηµατpδqτηση µικρpµεσαCων

επιUειρ,σεων

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Αντιπρqεδρpς

– 6pρηγ,σεις στις ΚTτω
6eρες, τη ∆ανCα, την
ΙρλανδCα, τις Ueρες ΑΚΕ και
τη Νqτια Α#ρικ,

– Επενδυτικ, ∆ιευκqλυνση
της Συµ#ωνCας της
ΚpτpνpH

– ΑWιpλqγηση των
επενδυτικeν σUεδCων και
ex-post αWιpλqγηση των
Uρηµατpδpτ,σεων

– Περι#ερειακ, ανTπτυWη
– ΣυνpλικT δTνεια (γενικT

θ"µατα)
– Επαγγελµατικ, κατTρτιση
– Επα#"ς µε τη BAD

– 6pρηγ,σεις στην ΙταλCα, ΕλλTδα,
ΚHπρp και ΜTλτα, καθeς και στις
Ueρες των νpτιpδυτικeν ΒαλκανCων

– Πρpϋπpλpγισµqς
– Λpγιστικ, και "λεγUpς των

Uρηµατpπιστωτικeν κινδHνων
– ΤεUνpλpγCες πληρp#pριeν

– 6pρηγ,σεις στη
ΓαλλCα, τp
Μαγκρ"µπ, τp
ΜασρTκ, τp Ισρα,λ,
τη ΓT{α και τη
∆υτικ, AUθη

– ΜηUανισµqς
Ευρωµεσpγειακeν
ΕπενδHσεων και
Εταιρικ,ς σU"σης (FEMIP)

– 6ρηµατpπιστωτικ"ς
πpλιτικ"ς

– Κε#αλαιαγpρ"ς
– @ικpνpµικ, ΥπηρεσCα

– 6pρηγ,σεις στη ΣpυηδCα, ΦινλανδCα, ΛιθpυανCα, ΛεττpνCα,
ΕσθpνCα, ΝpρhηγCα, ΙσλανδCα και ΡωσCα, και σU"σεις µε
την ΕλhετCα

– @ικpνpµικ"ς και Uρηµατppικpνpµικ"ς µελ"τες
– ∆ιευρωπαϊκT δCκτυα
– Επα#"ς µε τη Nordic Investment Bank (NIB)
– Μ"λpς τpυ ∆ιpικητικpH ΣυµhpυλCpυ τpυ ΕΤΑΕ

Sauli NIINISTÖ
Αντιπρqεδρpς

Η κατανpµ, των αρµpδιpτ,των θα επανεWεταστεC
µετT την ανTληψη καθηκqντων τpυ ν"pυ
Αντιπρp"δρpυ, την 1η ΜαIpυ 2004.

– 6pρηγ,σεις στη ΓερµανCα,
ΑυστρCα, ΠpλωνCα, ΤσεUικ,
∆ηµpκρατCα, @υγγαρCα,
ΣλphακCα, ΣλphενCα, καθeς
και ΚρpατCα, ΒpυλγαρCα και
ΡpυµανCα

– Πpλιτικ, πληρp#qρησης και
επικpινωνCας

– Πpλιτικ, παρpU,ς Cσων
ευκαιριeν

– Επ"κταση των κεντρικeν
γρα#εCων και ΚτCρια

– Υπpδιpικητ,ς της ΕΤΑΑ
– Πρqεδρpς της Επιτρpπ,ς

ΤεUνeν της ΕΤΕπPeter SEDGWICK
Αντιπρqεδρpς

Wolfgang ROTH
Αντιπρqεδρpς

– 6pρηγ,σεις στp Ηνωµ"νp ΒασCλειp
– ΠρpστασCα τpυ περιhTλλpντpς
– ΣU"σεις µε τις ΜΚ@, Tνpιγµα και

δια#Tνεια
– ΛειτpυργικpC κCνδυνpι
– Εσωτερικqς και εWωτερικqς "λεγUpς

και σU"σεις µε την Ελεγκτικ,
Επιτρpπ,

– ΣU"σεις µε τp Ευρωπαϊκq Ελεγκτικq
Συν"δριp

– ΣU"σεις µε την Ευρωπαϊκ, ΥπηρεσCα
Καταπpλ"µησης της ΑπTτης (OLAF)

– Μ"λpς τpυ ∆ιpικητικpH ΣυµhpυλCpυ
τpυ ΕΤΑΕ

Ivan PILIP
Αντιπρqεδρpς

Gerlando GENUARDI
Αντιπρqεδρpς

Philippe de FONTAINE VIVE
CURTAZ
Αντιπρqεδρpς

Michael G. TUTTY
Αντιπρqεδρpς

Η ∆ιευθHνpυσα Επιτρpπ, της ΕΤΕπ
Τp συλλpγικq qργανp διpCκησης της ΤρTπε{ας και pι επpπτικ"ς αρµpδιqτητες των µελeν τpυ

(ΚατTσταση της 01/05/2004)
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Γενικ, ΓραµµατεCα και
Νpµικ"ς Υπpθ"σεις

Eberhard UHLMANN
Γενικqς Γραµµατ"ας και
Γενικqς ∆ιευθυντ,ς 
Νpµικeν Υπpθ"σεων

∆ιpργανικT θ"µατα και Γρα#εCp
ΒρυWελλeν
Dominique de CRAYENCOUR
∆ιευθυντ,ς

∆ιpικpHντα qργανα, ΓραµµατεCα,
Πρωτqκpλλp
Hugo WOESTMANN
Υπpδιευθυντ,ς

ΥλpπpCηση των συστTσεων τpυ Ελ"γUpυ,
ανTπτυWη τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ
Helmut KUHRT

∆ιαUεCριση πqρων και διεHρυνση
Ferdinand SASSEN

ΘεσµικT θ"µατα
Evelyne POURTEAU
ΥπpδιευθHντρια

Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Νpµικ, υπηρεσCα για τις
δανειpδpτ,σεις

Alfonso QUEREJETA
∆ιευθυντ,ς

ΕπιUειρησιακ, πpλιτικ,, ΒαλκTνια και
ΚρpατCα
Roderick DUNNETT
Υπpδιευθυντ,ς

ΓερµανCα, ΑυστρCα, ΠpλωνCα, ΤσεUικ,
∆ηµpκρατCα, @υγγαρCα, ΣλphακCα,
ΣλphενCα, ΛιθpυανCα, ΛεττpνCα, ΕσθpνCα,
ΒpυλγαρCα, ΡpυµανCα, ΡωσCα
Gerhard HÜTZ

Gian Domenico SPOTA

ΙσπανCα, ΠpρτpγαλCα
Ignacio LACORZANA

Ηνωµ"νp ΒασCλειp, ΣpυηδCα, ∆ανCα,
ΦινλανδCα, ΙρλανδCα, Ueρες Ε(ΕΣ
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

ΓαλλCα, Β"λγιp, ΚTτω 6eρες,
ΛpυWεµhpHργp
Pierre ALBOUZE

ΙταλCα, ΕλλTς, ΚHπρpς, ΜTλτα
Manfredi TONCI OTTIERI

Μεσqγειpς (FEMIP), Α#ρικ,, Καραϊhικ,,
Ειρηνικqς (Επενδυτικ, ∆ιευκqλυνση
ΚpτpνpH), ΑσCα και Λατινικ, Αµερικ,
Regan WYLIE-OTTE

Νpµικ, υπηρεσCα για τα κpινpτικT
και UρηµατppικpνpµικT θ"µατα

Marc DUFRESNE
∆ιευθυντ,ς

Jean-Philippe MINNAERT
(ΥπεHθυνpς πρpστασCας δεδpµ"νων)

Luigi LA MARCA

Νpµικ"ς πτυU"ς των Uρηµατppικpνpµικeν
υπpθ"σεων
Nicola BARR

Νpµικ"ς πτυU"ς των θεσµικeν θεµTτων
και των θεµTτων πρpσωπικpH
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

Γενικ, διpCκηση

Rémy JACOB
Αναπληρωτ,ς Γενικqς Γραµµατ"ας

+λεγUpς διαUεCρισης

Λpγιστικ, και pικpνpµικ"ς
καταστTσεις
Luis BOTELLA MORALES
@ικpνpµικqς ελεγκτ,ς

Γενικ, λpγιστικ,
- - - - -

Λpγιστικ, τρCτων και "Wpδα
διpCκησης
Frank TASSONE

Στρατηγικqς σUεδιασµqς,
πρpϋπpλpγισµqς και "λεγUpς
ΘεpUTρης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚ@Σ
Υπpδιευθυντ,ς

@ργTνωση
Patricia TIBBELS
Éric VAN DER ELST

Γρα#εCp ΤHπpυ και ΕπικpινωνCα
Gabrielle LAUERMANN
∆ιευθHντρια

Γρα#εCp ΤHπpυ
Paul Gerd LÖSER
Πρphpλ, τpυ pργανισµpH
Adam McDONAUGH

Γενικ"ς υπpθ"σεις

Γρα#εCp ΠαρισCων: σHνδεσµpς µε
τpυς διεθνεCς pργανισµpHς πpυ
εδρεHpυν , αντιπρpσωπεHpνται
στp ΠαρCσι
Henry MARTY-GAUQUIÉ
∆ιευθυντ,ς

∆ιαUεCριση αρUεCων και πληρp#qρησης
Marie-Odile KLEIBER
ΥπpδιευθHντρια

Duncan LEVER

Πρpµ,θειες και διpικητικ"ς υπηρεσCες
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Υπpδιευθυντ,ς

∆ιαUεCριση τpυ περιhTλλpντpς εργασCας
Agustin AURÍA

ΜετT#ραση
Georg AIGNER
Υπpδιευθυντ,ς

Kenneth PETERSEN

@µTδα εργασCας για τp ν"p κτCριp
Enzo UNFER

∆ιεHθυνση
Upρηγ,σεων
στην Ευρeπη

Terence BROWN
Γενικqς ∆ιευθυντ,ς 

Υπpστ,ριWη Upρηγ,σεων

Jürgen MOEHRKE
ΚHριpς επιUειρησιακqς συντpνιστ,ς

Συντpνισµqς
Dominique COURBIN

Richard POWER

Πληρp#pρικ, και πληρp#pρCες
διαUεCρισης
Thomas FAHRTMANN

Υπpστ,ριWη των δανειpδpτικeν
δραστηριpτ,των
Ralph BAST

Γενικ, διαUεCριση των σU"σεων
Matthew OLEX-SZCZYTOWSKI

Ηνωµ"νp ΒασCλειp, ΙρλανδCα, ∆ανCα,
Ueρες Ε(ΕΣ

Thomas BARRETT
∆ιευθυντ,ς

ΤρTπε{ες, hιpµηUανCα και τιτλpπpCηση
Bruno DENIS

+ργα υπpδpµ,ς
Tilman SEIBERT

∆ιαρθρωµ"νες Uρηµατpδpτ,σεις και
συµπρTWεις δηµqσιpυ-ιδιωτικpH τpµ"α (PPP)
Cheryl FISHER

ΙσπανCα, ΠpρτpγαλCα

Carlos GUILLE
∆ιευθυντ,ς

ΙσπανCα - PPP, "ργα υπpδpµ,ς, κpινωνικqς
και πpλεpδpµικqς τpµ"ας
Christopher KNOWLES
Υπpδιευθυντ,ς

Marguerite McMAHON

ΙσπανCα - ΤρTπε{ες, hιpµηUανCα, εν"ργεια
και τηλεπικpινωνCες
Fernando de la FUENTE

Γρα#εCp ΜαδρCτης
Andrea TINAGLI

ΠpρτpγαλCα
Rui Artur MARTINS

Γρα#εCp Λισσαheνας
Pedro EIRAS ANTUNES

∆ιTρθρωση των υπηρεσιeν
(ΚατTσταση της 1ης ΜαIpυ 2004)
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ΓαλλCα, ΜπενελpHW

Laurent de MAUTORT
∆ιευθυντ,ς

ΓαλλCα – +ργα υπpδpµ,ς
Jacques DIOT

ΓαλλCα - ΕπιUειρ,σεις
Jean-Christophe CHALINE

Β"λγιp, ΛpυWεµhpHργp, ΚTτω 6eρες
Henk DELSING
Υπpδιευθυντ,ς

ΓερµανCα, ΤσεUικ, ∆ηµpκρατCα,
ΣλphακCα

Joachim LINK
∆ιευθυντ,ς

ΓερµανCα (hqρεια Länder)
Peggy NYLUND-GREEN

Γρα#εCp ΒερpλCνpυ
Margarethe QUEHENBERGER

ΓερµανCα (νqτια Länder)
Kim KREILGAARD

ΤσεUικ, ∆ηµpκρατCα, ΣλphακCα
Jean VRLA

ΙταλCα, ΜTλτα
Antonio PUGLIESE
∆ιευθυντ,ς

Υπpδpµ,
Bruno LAGO
Υπpδιευθυντ,ς

Εν"ργεια, περιhTλλpν και τηλεπικpινωνCες
Paolo MUNINI

ΒιpµηUανCα και τρTπε{ες
Alexander ANDÒ

Κεντρικ, Ευρeπη
Emanuel MARAVIC
∆ιευθυντ,ς

ΑυστρCα, ΚρpατCα
Franz-Josef VETTER

@υγγαρCα, ΣλphενCα
Cormac MURPHY

ΒpυλγαρCα, ΡpυµανCα
Rainer SAERBECK

Νpτιpανατpλικ, Ευρeπη
Γραµµατικ, ΤΣΙΓΚ@Υ-ΠΑΠΑ∆@ΠΕΤΡ@Υ
∆ιευθHντρια

ΕλλTς
Θεµιστpκλ,ς Κ@ΥΒΑΡΑΚΗΣ

Alain TERRAILLON

Γρα#εCp Αθηνeν
6ρ,στpς Κ@ΝΤ@ΓΕΩΡΓ@Σ

ΒαλκTνια, ΚHπρpς
Romualdo MASSA BERNUCCI

ΤpυρκCα
Patrick WALSH

Βαλτικ, ΘTλασσα
Thomas HACKETT
Αναπληρωτ,ς Γενικqς ∆ιευθυντ,ς

ΠpλωνCα, Ευρατqµ
Heinz OLBERS

Βαλτικ"ς Ueρες, ΡωσCα
ΚωνσταντCνpς Συναδινqς

ΦινλανδCα, ΣpυηδCα
Michael O’HALLORAN

∆ιεHθυνση
Upρηγ,σεων
εκτqς Ευρeπης

Jean-Louis BIANCARELLI
Γενικqς ∆ιευθυντ,ς 

Συµhpυλευτικ, υπηρεσCα για τα
pικpνpµικT θ"µατα ανTπτυWης
Daniel OTTOLENGHI
Επικε#αλ,ς pικpνpµpλqγpς για θ"µατα ανTπτυWης
Υπpδιευθυντ,ς

Bernard ZILLER

Μεσqγειpς (FEMIP)
Claudio CORTESE
∆ιευθυντ,ς

Μαγκρ"µπ
Bernard GORDON

ΜασρTκ, Μ"ση Ανατpλ,
Jane MACPHERSON

Γρα#εCp ΚαIρpυ
Luigi MARCON

Στ,ριWη τpυ ιδιωτικpH τpµ"α
Alain SÈVE
Υπpδιευθυντ,ς

Α#ρικ,, Καραϊhικ,, Ειρηνικqς
(Επενδυτικ, ∆ιευκqλυνση ΚpτpνpH)
Martin CURWEN
∆ιευθυντ,ς

∆υτικ, Α#ρικ, και Α#ρικ, τpυ ΣαU"λ
Gustaaf HEIM

Jack REVERSADE

Κεντρικ, και ανατpλικ, Α#ρικ,
Tassilo HENDUS

Μεσηµhριν, Α#ρικ, και Ινδικqς Ωκεανqς
Justin LOASBY

David WHITE

Καραϊhικ, και Ειρηνικqς
David CRUSH

Πqρpι και ανTπτυWη
Jacqueline NOËL
ΥπpδιευθHντρια

∆ιαUεCριση Uαρτp#υλακCpυ και στρατηγικ,
Flavia PALANZA

ΑσCα και Λατινικ, Αµερικ,
Francisco de PAULA COELHO
∆ιευθυντ,ς

Λατινικ, Αµερικ,
Alberto BARRAGÁN

ΑσCα
Matthias ZÖLLNER

∆ιεHθυνση
@ικpνpµικeν
Υπηρεσιeν

René KARSENTI
Γενικqς ∆ιευθυντ,ς 

Κε#αλαιαγpρ"ς

Barbara BARGAGLI PETRUCCI
∆ιευθHντρια

Ευρe
Carlos FERREIRA DA SILVA

Ευρeπη (εκτqς Ευρe), Α#ρικ,
David CLARK

Αµερικ,, ΑσCα, Ειρηνικqς
Eila KREIVI

ΣU"σεις µε τpυς επενδυτ"ς και µTρκετιγκ
Peter MUNRO

@ικpνpµικ, ΥπηρεσCα

Anneli PESHKOFF
∆ιευθHντρια

∆ιαUεCριση ρευστeν διαθεσCµων
Francis ZEGHERS

∆ιαUεCριση ΕνεργητικpH-ΠαθητικpH
Jean-Dominique POTOCKI

∆ιαUεCριση Uαρτp#υλακCpυ
James RANAIVOSON

Πρphλ"ψεις και διακανpνισµqς των
Uρηµατppικpνpµικeν πρTWεων
Gianmaria MUSELLA
∆ιευθυντ,ς

Back-office 6pρηγ,σεις
- - - - -

Back-office ∆ιαθ"σιµα
Yves KIRPACH

Back-office ∆ανεισµqς
Erling CRONQVIST

ΑνTπτυWη συστηµTτων, hTση δεδpµ"νων
για τις Upρηγ,σεις
Charles ANIZET

Συντpνισµqς και Uρηµατpπιστωτικ"ς
πpλιτικ"ς
- - - - -

(ΚατTσταση της 1ης ΜαIpυ 2004)
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∆ιεHθυνση
Επενδυτικeν σUεδCων

Michel DELEAU
Γενικqς ∆ιευθυντ,ς 

Mateo TURRÓ CALVET
Υπpδιευθυντ,ς
(∆ιευρωπαϊκT δCκτυα και συµπρTWεις δηµqσιpυ-
ιδιωτικpH τpµ"α)

@ικpνpµικ"ς και Uρηµατppικpνpµικ"ς
µελ"τες
Éric PERÉE

Υπpστ,ριWη στρατηγικ,ς

Patrice GÉRAUD
∆ιευθυντ,ς

Gianni CARBONARO
(Περι#ερειακ, ανTπτυWη)

6ρηµατpδpτικ"ς πpλιτικ"ς
Guy CLAUSSE

Guy BAIRD (Γρα#εCp ΒρυWελλeν)

∆ιαUεCριση της πpιqτητας
Angelo BOIOLI

∆ιαUεCριση πqρων
∆T#νη ΒΕΝΤ@ΥΡΑ
ΥπpδιευθHντρια

ΜpνTδα «ΠεριhTλλpν»
Peter CARTER

+ργα υπpδpµ,ς

Christopher HURST
∆ιευθυντ,ς

Andrew ALLEN
(Γενικ"ς υπpδpµ"ς και διαUεCριση πqρων)

Axel HÖRHAGER
(ΒαλκTνια και pικpνpµικqς συντpνισµqς)

Σιδηρpδρpµικ"ς και pδικ"ς µετα#pρ"ς
José Luis ALFARO

John SENIOR

Ενα"ριες, θαλTσσιες και αστικ"ς
µετα#pρ"ς
Philippe OSTENC
Υπpδιευθυντ,ς
(ΑνTθεση συµhTσεων)

Mδρευση και απpU"τευση
José FRADE

Εν"ργεια, τηλεπικpινωνCες,
διαUεCριση απphλ,των

Günter WESTERMANN
∆ιευθυντ,ς

Ηλεκτρικ, εν"ργεια, ανανεeσιµες πηγ"ς
εν"ργειας και διαUεCριση απphλ,των
René van ZONNEVELD

Heiko GEBHARDT

Πετρ"λαιp και α"ριp
Angus NICOLSON

François TREVOUX

ΤηλεπικpινωνCες και τεUνpλpγCες
πληρp#pριeν
Carillo ROVERE

ΒιpµηUανCα και ΥπηρεσCες

ΚωνσταντCνpς 6ΡΙΣΤ@ΦΙ∆ΗΣ
∆ιευθυντ,ς

ΠρωτpγενεCς πqρpι και hιpεπιστ,µες
Jean-Jacques MERTENS
Υπpδιευθυντ,ς

John DAVIS
Philippe GUINET

Μεταπpιητικqς τpµ"ας και υπηρεσCες
Hans-Harald JAHN

Pedro OCHOA
Peder PEDERSEN
Rüdiger SCHMIDT

Ανθρeπινp κε#Tλαιp
Stephen WRIGHT

∆ιpCκηση της
διαUεCρισης
κινδHνων

Pierluigi GILIBERT
Γενικqς ∆ιευθυντ,ς 

ΠιστωτικpC κCνδυνpι
Per JEDEFORS
∆ιευθυντ,ς

ΕπιUειρ,σεις, δηµqσιpς τpµ"ας, "ργα
υπpδpµ,ς
Stuart ROWLANDS

6ρηµατpπιστωτικT ιδρHµατα
Georg HUBER

Per de HAAS

ΚCνδυνpι Uρηµατpδqτησης επενδυτικeν
σUεδCων, Ευρωπαϊκq ΤαµεCp ΕπενδHσεων
(ΕΤΑΕ)
Klaus TRÖMEL

6ρηµατppικpνpµικpC και
λειτpυργικpC κCνδυνpι
Alain GODARD
∆ιευθυντ,ς

∆ιαUεCριση ενεργητικpH-παθητικpH και
κινδHνων αγpρTς
--

Henricus SEERDEN

ΠαρTγωγα πρpϊqντα
Luis GONZALEZ-PACHECO

ΛειτpυργικpC κCνδυνpι
Antonio ROCA IGLESIAS

Συντpνισµqς και υπpστ,ριWη
Elisabeth MATIZ

Ανθρeπινp
δυναµικq

Ανδρ"ας ΒΕΡΥΚΙ@Σ
∆ιευθυντ,ς

Jean-Philippe BIRCKEL

Συστ,µατα διαUεCρισης
(αUαρCας (Α6ΑΡΙΑ∆ΗΣ
Υπpδιευθυντ,ς

Πqρpι
Jörg-Alexander UEBBING
Υπpδιευθυντ,ς

ΑνTπτυWη
Luis GARRIDO

Ute PIEPER-SECKELMANN

∆ιpCκηση
Michel GRILLI

ΑWιpλqγηση των
Uρηµατpδpτ,σεων

Horst FEUERSTEIN
∆ιευθυντ,ς

Juan ALARIO GASULLA
Υπpδιευθυντ,ς

Guy BERMAN
Υπpδιευθυντ,ς

Campbell THOMSON

ΤεUνpλpγCες
πληρp#pριeν

Patrick KLAEDTKE
∆ιευθυντ,ς των συστηµTτων πληρp#qρησης

Πρpγραµµατισµqς, υπpστ,ριWη και τ,ρηση
των διαδικασιeν
Joseph FOY

Ε#αρµpγ"ς επιUεCρησης
Simon NORCROSS

Υπpδpµ"ς και τεUνpλpγCες
José GRINCHO

Εσωτερικqς "λεγUpς

Peter MAERTENS
ΠρpϊστTµενpς ΕσωτερικpH ελ"γUpυ

Siward de VRIES
Luciano DI MATTIA

ΣHµhpυλpς της
∆ιευθHνpυσας
Επιτρpπ,ς
για θ"µατα στρατηγικ,ς και διαπραγ-
µατεHσεων τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ

Francis CARPENTER
Γενικqς ∆ιευθυντ,ς

Η σHνθεση των υπηρεσιeν, τα hιpγρα#ικT σηµειeµατα των γενικeν διευθυντeν και των υπευθHνων των µpνTδων ελ"γUpυ, καθeς
και πληρp#pρCες σUετικT µε τpυς qρpυς αµpιh,ς τpυ συνqλpυ τpυ πρpσωπικpH της ΤρTπε{ας, δηµpσιεHpνται και ενηµερeνpνται
τακτικT στpν ιστpUeρp της ΕΤΕπ: www.bei.org.



Τp Ευρωπαϊκq ΤαµεCp ΕπενδHσεων διευθHνεται και διpικεCται απq τις ακqλpυθες τρεις αρU"ς:

• τη Γενικ, Συν"λευση των µετqUων (ΕΤΕπ, Ευρωπαϊκ, +νωση και 31 τρTπε{ες), η pπpCα πραγµατpπpιεCται

τpυλTUιστpν µCα #pρT κατ' "τpς.

• τp ∆ιpικητικq ΣυµhpHλιp, τp pπpCp απpτελεCται απq επτT µ"λη και απp#ασC{ει για τις πρTWεις τpυ ΤαµεCpυ.

• τpν Γενικq ∆ιευθυντ,, p pπpCpς εCναι υπεHθυνpς για τη διαUεCριση τpυ ΤαµεCpυ σHµ#ωνα µε τις διατTWεις τpυ

ΚαταστατικpH και µε τpυς κατευθυντ,ριpυς TWpνες και τις pδηγCες πpυ εκδCδει τp ∆ιpικητικq ΣυµhpHλιp.

Τ"λpς, pι λpγαριασµpC τpυ ΤαµεCpυ ελ"γUpνται απq µCα Ελεγκτικ, Επιτρpπ, απpτελpHµενη απq τρεις ελεγκτ"ς, pι

pπpCpι διpρC{pνται απq τη Γενικ, Συν"λευση.
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∆ιpικητικ, διTρθρωση τpυ ΕΤΑΕ

∆ιTρθρωση τpυ ΕΤΑΕ
Francis CARPENTER Γενικqς ∆ιευθυντ,ς

Thomas MEYER ΠρpϊστTµενpς τpυ Τµ,µατpς ∆ιαUεCρισης και ελ"γUpυ των κινδHνων

Robert WAGENER Γενικqς Γραµµατ"ας

Marc SCHUBLIN ΠρpϊστTµενpς τpυ Τµ,µατpς ΘεσµικpH και στρατηγικpH συντpνισµpH, σHµhpυλpς

Jacques LILLI ΣHµhpυλpς ∆ιpCκησης

Maria LEANDER Πρpϊσταµ"νη τpυ Τµ,µατpς Νpµικeν υπηρεσιeν

Petra de BRUXELLES ΥπεHθυνη Ανθρeπινpυ δυναµικpH

Frédérique SCHEPENS ΥπεHθυνη Λpγιστικ,ς και διαUεCρισης διαθεσCµων

John A. HOLLOWAY ∆ιευθυντ,ς 6ρηµατpπιστωτικeν δραστηριpτ,των

Jean-Philippe BURCKLEN ΠρpϊστTµενpς τpυ Τµ,µατpς ΠρTWεων επιUειρηµατικpH κε#αλαCpυ 1
(Β"λγιp, ΙσπανCα, ΓαλλCα, ΕλλTς, ΙταλCα, ΛpυWεµhpHργp,
ΚTτω 6eρες, Ηνωµ"νp ΒασCλειp)

Ulrich GRABENWARTER ΠρpϊστTµενpς τpυ Τµ,µατpς ΠρTWεων επιUειρηµατικpH κε#αλαCpυ 2 
(ΓερµανCα, ΑυστρCα, ΚHπρpς, ∆ανCα, ΕσθpνCα, ΦινλανδCα, @υγγαρCα, ΙρλανδCα,
ΛεττpνCα, ΛιθpυανCα, ΜTλτα, ΠpλωνCα, ΠpρτpγαλCα, Σλphακικ, ∆ηµpκρατCα, ΤσεUικ,
∆ηµpκρατCα, ΣλphενCα, ΣpυηδCα, υπpψ,#ιες Ueρες)

Matthias UMMENHOFER Αναπληρωτ,ς ΠρpϊστTµενpς Τµ,µατpς

Alessandro TAPPI ΠρpϊστTµενpς τpυ Τµ,µατpς Εγγυ,σεων, τιτλpπpCησης και «MAP»

Christa KARIS Αναπληρeτρια Πρpϊσταµ"νη Τµ,µατpς

Λεπτpµερ, στpιUεCα σUετικT µε τα qργανα διpCκησης τpυ ΤαµεCpυ (σHνθεση, hιpγρα#ικT σηµειeµατα των µελeν, qρpι αµpιh,ς) και σUετικT
µε τις υπηρεσCες τpυ (σHνθεση, hιpγρα#ικT σηµειeµατα των Γενικeν ∆ιευθυντeν και των ∆ιευθυντeν, qρpι αµpιh,ς τpυ πρpσωπικpH)
δηµpσιεHpνται και ενηµερeνpνται τακτικT στpν ιστpUeρp τpυ ΕΤΑΕ στp ∆ιαδCκτυp (www.eif.org).
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Εσωτερικ, λειτpυργCα τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ

Τp 2003, η ΤρTπε{α εWακpλpHθησε να αναλαµhTνει
πρωτphpυλCες για την ενCσUυση της δια#Tνειας και της
λpγpδpσCας και για τpν εκσυγUρpνισµq της πpλιτικ,ς της
σε θ"µατα πρpσωπικpH. Η µετα#pρT αρµpδιpτ,των στις
∆ιευθHνσεις, σε θ"µατα πρpϋπpλpγισµpH και διαUεC-
ρισης τpυ ανθρeπινpυ δυναµικpH, πραγµατpπpι,θηκε µε
επιτυUCα.

@ργTνωση και δpµ"ς

Η ΤρTπε{α εWακpλpHθησε να αναπρpσαρµq{ει την
pργανωτικ, δpµ, της, κυρCως για να ανταπpκριθεC σε
ν"ες στρατηγικ"ς εWελCWεις. Στη hTση αυτ,, απp#α-
σCστηκε να συγκεντρωθpHν qλες pι αρµpδιqτητες για
τpυς πιστωτικpHς και λειτpυργικpHς κινδHνpυς και τpυς
κινδHνpυς αγpρTς, σε µCα ενιαCα Γενικ, ∆ιεHθυνση
Πιστωτικeν ΚινδHνων. Απp#ασCστηκε, επCσης, η συν"-
νωση της ΥπηρεσCας Λpγιστικ,ς και pικpνpµικeν κατα-
στTσεων, µε τp Τµ,µα ΣτρατηγικpH σUεδιασµpH,
πρpϋπpλpγισµpH και ελ"γUpυ, και µε µCα pµTδα
@ργTνωσης, eστε να συναπpτελ"σpυν τpν «+λεγUp
διαUεCρισης» τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ υπq την Tµεση επpπτεCα
τpυ Αναπληρωτ, ΓενικpH Γραµµατ"α. Τ"λpς, στp πλαCσιp
της πρpετpιµασCας για τη διεHρυνση της Ευρωπαϊκ,ς
+νωσης, η ∆ιεHθυνση «6pρηγ,σεις – Ευρeπη» και η
∆ιεHθυνση «6pρηγ,σεις εκτqς Ευρeπης» αναδιpργα-
νeθηκαν απq την 1η ΙανpυαρCpυ 2004. ΠαρTλληλα, η
ΤρTπε{α εWακpλpHθησε να πρpσλαµhTνει υπαλλ,λpυς
απq τα ν"α κρTτη µ"λη. Τp pργανqγραµµα, τp pπpCp
παρpυσιT{εται στις σελCδες 47 "ως 49, δηµpσιεHεται και
στpν ιστpUeρp της ΕΤΕπ στp ∆ιαδCκτυp (www.eib.org),
qπpυ ενηµερeνεται τακτικT.

Αντιπρpσeπευση τpυ πρpσωπικpH

Τp 2003, η Επιτρpπ, Αντιπρpσeπων τpυ ΠρpσωπικpH (RP)
συν"Uισε, µα{C µε την ΥπηρεσCα Ανθρeπινpυ ∆υναµικpH
(RH), τις εργασCες για την επικαιρpπpCηση τpυ
ΚανpνισµpH τpυ ΠρpσωπικpH. @ι εργασCες µεταWH RP και
RH διεWTγpνται µ"σω pµTδων εργασCας, για τα θ"µατα
πpυ εCναι σηµαντικT τqσp για τp πρpσωπικq, qσp και για
τη διpCκηση. ΜεταWH αυτeν περιλαµhTνpνται η αWιp-
πρ"πεια στp Ueρp εργασCας και pι απpδpU"ς. ΜεγTλp
µ"ρpς των συ{ητ,σεων µεταWH RP και RH διεWTγεται
επCσης στpυς κqλπpυς επιτρpπeν Cσης εκπρpσeπησης.
Σε αυτ"ς περιλαµhTνεται η επιτρpπ, για την πρqληψη
και την πρpστασCα κατT την εργασCα, στης pπpCας τp
"ργp δqθηκε ιδιαCτερη eθηση τα δHp τελευταCα "τη, µε
σκpπq την ευθυγρTµµιση της ΤρTπε{ας µε τις καλHτερες 

πρακτικ"ς πpυ ε#αρµq{pνται στην ΕΕ qσpν α#pρT την
πρqληψη και την πρpστασCα των εργα{pµ"νων στp
περιhTλλpν εργασCας τpυς.

Ισqτητα ευκαιριeν

Η επιτρpπ, Cσης εκπρpσeπησης για την ισqτητα
ευκαιριeν µεταWH ανδρeν και γυναικeν (COPEC) µεριµνT
για την ε#αρµpγ, της πpλιτικ,ς παρpU,ς Cσων ευκαιριeν
σε επCπεδp σταδιpδρpµιeν, πρpσλ,ψεων, κατTρτισης και
κpινωνικeν παρpUeν. Τp 2003, η COPEC εW"τασε κυρCως
τα εµπqδια πpυ υ#Cστανται στην ΤρTπε{α qσpν α#pρT τις
πρpαγωγ"ς των γυναικeν. Στp πλαCσιp αυτq, αν"λαhε
πρωτphpυλCες για την ευαισθητpπpCηση της ιεραρUCας
και ενθTρρυνε τις εWωτερικ"ς πρpσλ,ψεις γυναικeν
στελεUeν. Η COPEC επιδιeκει, µεταWH Tλλων, την αHWηση
τpυ πpσpστpH των γυναικeν στp επCπεδp τpυ διευ-
θυντικpH πρpσωπικpH.

ΑνTπτυWη των δεWιpτ,των

Τp 2003, η ΤρTπε{α διεν"ργησε ν"α σ#υγµpµ"τρηση
σUετικT µε τις απqψεις και τις πρpσδpκCες τpυ πρpσω-
πικpH της, ως συν"Uεια εκεCνης πpυ εCUε διεWαUθεC τp
2000. ∆ηµιpυργ,θηκε, επCσης, και πληρeθηκε µCα θ"ση
ΣυµhpHλpυ ∆ιαUεCρισης Σταδιpδρpµιeν, µε σκpπq την
παρpU, συµhpυλeν και καθpδ,γησης στα µ"λη τpυ
πρpσωπικpH και της διpCκησης, για τα θ"µατα σταδιp-
δρpµCας. ΠαρTλληλα, pλpκληρeθηκε "να πιλpτικq
σU"διp µε σκpπq την επ"κταση τpυ «ΠρpγρTµµατpς ανT-
πτυWης των διpικητικeν δεWιpτ,των» στα ανeτερα
στελ"Uη πpυ δεν "Upυν διpικητικ"ς αρµpδιqτητες. Τ"-
λpς, τp 2003 η ΤρTπε{α θ"σπισε και "θεσε σε ε#αρµpγ,
πpλιτικ, για τp σεhασµq της αWιpπρ"πειας των
πρpσeπων στp Ueρp εργασCας.

∆υναµικq πρpσωπικpH

Στις 31 ∆εκεµhρCpυ 2003, τp πρpσωπικq της ΤρTπε{ας
αριθµpHσε 1 213 υπαλλ,λpυς, σηµειeνpντας αHWηση κα-
τT 9 % "ναντι τpυ πρpηγpHµενpυ "τpυς.

Τp Ευρωπαϊκq ΤαµεCp ΕπενδHσεων

Η δpµ, τpυ ΕυρωπαϊκpH ΤαµεCpυ ΕπενδHσεων (ΕΤΑΕ)
περιλαµhTνει τρεις hασικ"ς ΥπηρεσCες: 6ρηµατpπιστω-
τικ"ς δραστηριqτητες, Γενικ, ΓραµµατεCα και ∆ιαUεCριση
κινδHνων, εκ των pπpCων η τελευταCα υπTγεται απευ-
θεCας στp Γενικq ∆ιευθυντ,. Τp ΕΤΑΕ απασUpλεC επC τpυ
παρqντpς 68 υπαλλ,λpυς (αHWηση κατT 15% "ναντι τpυ
2002), εκ των pπpCων pι περισσqτερpι αν,κpυν στην Υπη-
ρεσCα 6ρηµατpπιστωτικeν δραστηριpτ,των.
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Συνpπτικqς ισpλpγισµqς τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ
Ισpλpγισµqς της 31ης ∆εκεµhρCpυ 2003 (σε UιλιTδες ευρe)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ@ 31/12/2003

1. ΤαµεCp, διαθ"σιµα σε κεντρικ"ς τρTπε{ες 
και σε ταUυδρpµικT ταµιευτ,ρια 11 555

2. ΚρατικT αWιqγρα#α δεκτT για επαναUρη-
µατpδqτηση απq τις κεντρικ"ς τρTπε{ες 1 611 353

3. Απαιτ,σεις κατT πιστωτικeν ιδρυµTτων:
α) qψεως 219 757
h) λpιπ"ς απαιτ,σεις 13 287 301
γ) Upρηγηθ"ντα δTνεια 95 734 289

109 241 347

4. Απαιτ,σεις κατT πελατeν:
α) 6pρηγηθ"ντα δTνεια 110 897 513
h) Ειδικ"ς πρphλ"ψεις -179 000

110 718 513

5. @µpλpγCες και Tλλpι τCτλpι σταθερ,ς απqδpσης:
α) τpυ ∆ηµpσCpυ 2 705 798
h) Tλλων εκδpτeν 6 446 392

9 152 190

6. ΜετpU"ς και Tλλpι τCτλpι µεταhλητ,ς 
απqδpσης 937 949

7. $υλα στpιUεCα ενεργητικpH 8 075

8. Ενσeµατα στpιUεCα ενεργητικpH 125 666

9. ΛpιπT στpιUεCα ενεργητικpH:
α) απαιτ,σεις απq επιδpτ,σεις επιτpκCpυ 

πpυ "Upυν πρpκαταhληθεC στp πλαCσιp 
τpυ ΕΝΣ 0

h) Uρεeστες διT#pρpι 461 487
γ) λpγαριασµpC αναπρpσαρµpγ,ς 

συµhTσεων ανταλλαγ,ς νpµισµTτων 6 536 736
6 998 223

10. Πρpπληρωθ"ντα "Wpδα και
"σpδα εισπρακτ"α 2 014 669

240 819 540

ΠΑΘΗΤΙΚ@ 31/12/2003

1. ΥπpUρεeσεις πρpς πιστωτικT ιδρHµατα:
α) qψεως 0
h) πρpθεσµCας , µε πρpειδpπpCηση 308 203

308 203

2. ΥπpUρεeσεις απq πιστωτικpHς τCτλpυς:
α) Uρεqγρα#α και pµpλpγCες σε

κυκλp#pρCα 191 297 963
h) λpιπpC πιστωτικpC τCτλpι 1 203 079

192 501 042

3. ΛpιπT στpιUεCα παθητικpH
α) πρpεισπραUθεCσες επιδpτ,σεις επιτpκCpυ 260 207
h) πιστωτ"ς διT#pρpι 969 372
γ) λpιπ"ς υπpUρεeσεις 53 707
δ) αρνητικ"ς αWCες αντικατTστασης 16 925 122

18 208 408

4. ΠρpεισπραUθ"ντα "σpδα και 
πληρωτ"α "Wpδα 3 323 993

5. Πρphλ"ψεις για κινδHνpυς και hTρη
α) ταµεCp συντTWεων πρpσωπικpH 561 199
h) πρphλ"ψεις για UpρηγηθεCσες 

εγγυ,σεις 45 396
606 595

6. ∆ικαιeµατα µειpψη#Cας 229 180

7. Κε#Tλαιp
α) αναλη#θ"ν 150 000 000
h) µη απαιτητq -142 500 000

7 500 000

8. Ενpπpιηµ"να απpθεµατικT
α) τακτικq απpθεµατικq 13 641 249
h) συµπληρωµατικq απpθεµατικq -365 214
γ) ειδικq συµπληρωµατικq απpθεµατικq 0

13 276 035

9. Πqρpι διατεθ"µενpι στp µηUανισµq
διαρθρωµ"νης Uρηµατpδqτησης 500 000

10. Πqρpι διατεθ"µενpι για πρTWεις 
επιUειρηµατικpH κε#αλαCpυ 1 868 769

11. Κε#Tλαια για γενικpHς τραπε{ικpHς 
κινδHνpυς µετT τη διTθεση των
απpτελεσµTτων Uρ,σης 1 050 000

12. Απpτελ"σµατα Uρ,σης

πρp µετα#pρTς πρpς/απq τα Κε#Tλαια
για γενικpHς τραπε{ικpHς κινδHνpυς 1 392 315

Πpσq µετα#ερθ"ν εντqς της Uρ,σης 
πρpς/απq τα Κε#Tλαια για γενικpHς 
τραπε{ικpHς κινδHνpυς 55 000

Απpτελ"σµατα πρpς διTθεση 1 447 315

240 819 540
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Πριν απq τις πρphλ"ψεις και τις µειeσεις αWCας (και

µετT απq α#αCρεση των δικαιωµTτων µειpψη#Cας), τα

απpτελ"σµατα της pικpνpµικ,ς Uρ,σης 2003 αν,λθαν

σε 1 565 εκατpµµHρια, "ναντι 1 347 εκατpµµυρCων τp

2002, σηµειeνpντας αHWηση κατT 16,2%. Τα καθαρT

απpτελ"σµατα της Uρ,σης αν,λθαν σε 1 447 εκατpµ-

µHρια, "ναντι 1 168 εκατpµµυρCων τp 2002, σηµειe-

νpντας αHWηση κατT 23,9%.

Τp 2003 αναλ,#θηκαν απq τα Κε#Tλαια για γενικpHς

τραπε{ικpHς κινδHνpυς 55 εκατpµµHρια ("ναντι εισ#p-

ρTς 25 εκατpµµυρCων τp 2002), ενe, qσpν α#pρT τις

πρTWεις επιUειρηµατικpH κε#αλαCpυ, pι µειeσεις αWCας

και η πρqhλεψη για UpρηγηθεCσες εγγυ,σεις αν,λθαν

σε 129 εκατpµµHρια (144 εκατpµµHρια τp 2002).

Τα επιτqκια σηµεCωσαν πτeση τp 2003, µε µεCωση τpυ

µ"σpυ επιτpκCpυ Upρηγ,σεων απq 4,74% τp 2002 σε

4,06% τp 2003, και, κατT την Cδια περCpδp, µεCωση τpυ

µ"σpυ επιτpκCpυ δανεισµpH απq 4,33% σε 3,59%.

Τp Hψpς των λpγισθ"ντων τp 2003 τqκων και πρpµη-

θειeν επC Upρηγηθ"ντων δανεCων αν,λθε σε 8 143 εκα-

τpµµHρια, "ναντι 8 938 εκατpµµυρCων τp 2002, ενe pι

τqκpι και pι πρpµ,θειες επC λη#θ"ντων δανεCων

αν,λθαν σε 6 935 εκατpµµHρια, "ναντι 7 966 εκατpµ-

µυρCων ευρe τp 2002.

ΣυνpλικT, η διαUεCριση διαθεσCµων απ"δωσε καθαρT

"σpδα Hψpυς 574 εκατpµµυρCων ευρe τp 2003, ,τpι

κατT 173 εκατpµµHρια κατeτερα τpυ πpσpH τpυ 2002

(747 εκατpµµHρια), απpτ"λεσµα πpυ αντιπρpσωπεHει

συνpλικ, µ"ση απqδpση 2,96% τp 2003, "ναντι 3,58%

τp 2002.

Η πτeση, σε απqλυτpυς qρpυς, των εσqδων απq

τqκpυς στp πλαCσιp της διαUεCρισης διαθεσCµων τp

2003, p#εCλεται κυρCως στη µεCωση τpυ Hψpυς των

διαθεσCµων και στην πτeση των hραUυπρqθεσµων

επιτpκCων.

Τα γενικT "Wpδα διpCκησης και pι απpσh"σεις των

ενσeµατων και Tυλων στpιUεCων ενεργητικpH αν,λθαν

συνpλικT σε 272,4 εκατpµµHρια ευρe τp 2003,

σηµειeνpντας αHWηση κατT 8,3% "ναντι τpυ 2002

(251,4 εκατpµµHρια).

Η απpτCµηση των παρTγωγων µ"σων στην εHλpγη αWCα,

σHµ#ωνα µε τp διεθν"ς λpγιστικq πρqτυπp (∆ΛΠ) 39,

εCUε αρνητικ, επCπτωση Hψpυς 402 εκατpµµυρCων 

στα Cδια κε#Tλαια τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ. Η αρνητικ,

αυτ, επCπτωση p#εCλεται κυρCως στη λpγιστικpπpCηση

σε εHλpγη αWCα, των πρTWεων ανταλλαγ,ς πpυ 

διενεργ,θηκαν για συνpλικ, αντιστTθµιση κινδHνων

(349 εκατpµµHρια).

Απpτελ"σµατα της Uρ,σης 2003

Η ν"α αCθpυσα συναλλαγeν, η pπpCα εγκαινιTστηκε τp Νp"µhριp 2003



Aµιλpς ΕΤΕπ54

ΕπενδυτικT σU"δια επιλ"Wιµα για
Uρηµατpδqτηση απq τpν Aµιλp ΕΤΕπ

Στp εσωτερικq της διευρυµ"νης Ευρωπαϊκ,ς +νωσης,

τα σU"δια στων pπpCων τη Uρηµατpδqτηση µπpρεC να

συµhTλει η ΕΤΕπ, πρ"πει να πρpTγpυν "ναν , περισ-

σqτερpυς απq τpυς παρακTτω στqUpυς:

• ενCσUυση της pικpνpµικ,ς και κpινωνικ,ς συνpU,ς,

δηµιpυργCα pικpνpµικ,ς δραστηριqτητας πpυ συµ-

hTλλει στην pικpνpµικ, ανTπτυWη των λιγqτερp

ευνpηµ"νων περιpUeν.

• πρpαγωγ, των επενδHσεων για µια κpινωνCα

hασι{qµενη στη γνeση και την καινpτpµCα.

• hελτCωση της υπpδpµ,ς και των υπηρεσιeν στpυς

τpµεCς της παιδεCας και της υγεCας, πpυ εCναι

θεµελιeδpυς σηµασCας για τp ανθρeπινp κε#Tλαιp.

• ανTπτυWη των υπpδpµeν κpινpτικpH ενδια#"ρpντpς

στpυς τpµεCς των µετα#pρeν, των τηλεπικpινωνιeν

και της µετα#pρTς εν"ργειας.

• πρpστασCα τpυ περιhTλλpντpς και hελτCωση της

πpιqτητας {ω,ς, µεταWH Tλλων µε τη Uρ,ση

ανανεeσιµων , εναλλακτικeν πηγeν εν"ργειας.

• ενCσUυση της ασ#Tλειας τpυ ενεργειακpH ε#pδια-

σµpH UTρη στην pρθpλpγικ, Uρ,ση της εν"ργειας,

την αWιpπpCηση των εγUeριων ενεργειακeν πqρων

και τη δια#pρpπpCηση των εισαγωγeν.

• hελτCωση τpυ pικpνpµικpH περιhTλλpντpς των

µικρpµεσαCων επιUειρ,σεων eστε να ευνpηθεC η

ανTπτυW, τpυς:

– µ"σω µακρpπρqθεσµων και µεσpπρqθεσµων

συνpλικeν δανεCων της ΕΤΕπ!

– µ"σω των δραστηριpτ,των τpυ ΕΤΑΕ µε επιUει-

ρηµατικT κε#Tλαια!

– µ"σω των εγγυ,σεων τpυ ΕΤΑΕ υπ"ρ των ΜΜΕ.

Στις Ueρες εταCρpυς, η ΕΤΕπ συµµετ"Uει στην ε#αρ-

µpγ, των πpλιτικeν της +νωσης για παρpU, hp,θειας

και συνεργασCα υπ"ρ της ανTπτυWης, Upρηγeντας

µακρpπρqθεσµα δTνεια απq τpυς ιδCpυς πqρpυς της,

καθeς και εWαρτηµ"να δTνεια και Uρηµατpδpτ,σεις µε

επιUειρηµατικT κε#Tλαια απq δηµpσιpνpµικpHς πq-

ρpυς των κρατeν µελeν , της +νωσης. Η ΕΤΕπ

αναπτHσσει δραστηριqτητες:

• στις µεσpγειακ"ς Ueρες, για να συµhTλει στην επC-

τευWη των στqUων της Ευρωµεσpγειακ,ς Εταιρικ,ς

ΣU"σης, εν qψει της δηµιpυργCας τελωνειακ,ς

"νωσης στpν pρC{pντα 2010.

• στις Ueρες της Α#ρικ,ς, της Καραϊhικ,ς και τpυ

ΕιρηνικpH (ΑΚΕ), στη Νqτια Α#ρικ, και στις υπερ-

πqντιες Ueρες και εδT#η (Υ6Ε), για την ανTπτυWη

της hασικ,ς υπpδpµ,ς και τpυ εγUeριpυ ιδιωτικpH

τpµ"α.

• στις Ueρες της ΑσCας και της Λατινικ,ς Αµερικ,ς,

qπpυ υπpστηρC{ει pρισµ"να επενδυτικT σU"δια πpυ

παρpυσιT{pυν κpινq ενδια#"ρpν για την Ευρωπαϊκ,

+νωση και την εκTστpτε Ueρα.

• στις hαλκανικ"ς Ueρες, qπpυ συµhTλλει στην επC-

τευWη των στqUων τpυ Συµ#eνpυ Σταθερqτητας

επικεντρeνpντας τις δραστηριqτητ"ς της qUι µqνp

στην ανασυγκρqτηση της hασικ,ς υπpδpµ,ς και τη

Uρηµατpδqτηση "ργων περι#ερειακ,ς κλCµακας,

αλλT και στην ανTπτυWη τpυ ιδιωτικpH τpµ"α.
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∆ιευθHνσεις τpυ @µCλpυ ΕΤΕπ

Ευρωπαϊκ, ΤρTπε{α ΕπενδHσεων

100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 4379 -1
L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

www.eib.org – U info@eib.org

Περι#ερειακT γρα#εCα: Rue de la loi 227 / Wetstraat 227 3 (+32-2) 235 00 70
B-1040 Bruxelles / Brussel 5 (+32-2) 230 58 27

21, rue des Pyramides 3 (+33-1) 55 04 74 55
F-75001 Paris 5 (+33-1) 42 61 63 02

Via Sardegna 38 3 (+39) 06 47 19-1
I-00187 Roma 5 (+39) 06 42 87 34 38

Λεω#qρpς Κη#ισCας 364 & ∆ελ#eν 1 3 (+30) 21 06 82 45 17
GR-152 33 6αλTνδρι / Αθ,να 5 (+30) 21 06 82 45 20

Lennéstraße 11 3 (+49-30) 59 00 47 90
D-10785 Berlin 5 (+49-30) 59 00 47 99

Avenida da Liberdade, 144-156, 8° 3 (+351) 213 42 89 89
P-1250-146 Lisboa 5 (+351) 213 47 04 87

2 Royal Exchange Buildings 3 (+44) 20 73 75 96 60
London EC3V 3LF 5 (+44) 20 73 75 96 99
Ηνωµ"νp ΒασCλειp

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5° 3 (+34) 914 31 13 40
E-28006 Madrid 5 (+34) 914 31 13 83

6, Boulos Hanna Street 3 (+20-2) 33 66 583
Dokki, Giza 12311, Cairo 5 (+20-2) 33 66 584
ΑCγυπτpς

Ευρωπαϊκq ΤαµεCp ΕπενδHσεων

43, avenue J.F. Kennedy 3 (+352) 42 66 88-1
L-2968 Luxembourg 5 (+352) 42 66 88-200

www.eif.org – U info@eif.org



Aµιλpς ΕΤΕπ56

Η Ευρωπαϊκ, ΤρTπε{α ΕπενδHσεων εκ#ρT{ει τις ευUαριστCες της στpυς επενδυτ"ς και τα πρα-
κτpρεCα πpυ επ"τρεψαν τη Uρ,ση #ωτpγρα#ιeν, pι pπpCες περι"Upνται σε αυτ, την "κθεση:

QA Photos/Rail Link Engineering (εWe#υλλp, σελ. 3, 6, 17, 18), IMEC (σελ. 6, 14, 15, 16), Helsinki
Science Park (σελ. 7, 14), ELSAM A/S (σελ. 9, 20), Ευρωπαϊκ, Επιτρpπ, (σελ. 9, 25, 41), Port of
Göteborg AB (σελ. 18), Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira S.A. (σελ. 18),
ENEL (σελ. 20), Rosa Veiga/EFE/SIPA (σελ. 21), SWTP Construction Oy (σελ. 25), Ευρωπαϊκq
ΚpινphpHλιp – «Architecte AEL» (σελ. 41), Ευρωπαϊκq ΚpινphpHλιp – «Association des Architectes
du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck» (σελ. 42).

@ι υπqλpιπες #ωτpγρα#Cες και εικpνpγρα#,σεις πρp"ρUpνται απq τα αρUεCα της ΕΤΕπ.

Tätigkeitsbericht
Finanzbericht

Finanzierte Projekte und statistische Übersichten

Activity Report
Financial Report

Projects financed and statistics

Rapport d’activité
Rapport financier

Projets financés et statistiques 

EIB-Gruppe EIB Group Groupe BEI
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