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Τ ο 2014, παρά κάποιες θετικές εξελίξεις, οι οικο-
νομίες της Ευρώπης αντιμετώπισαν σημαντικές 
δυσκολίες. Οι οικονομίες όλων των κρατών μελών 

της ΕΕ αναμένεται να σημειώσουν και πάλι θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης εφέτος, αλλά η  υποτονικότητα 
των επενδύσεων και η υψηλή ανεργία εξακολουθούν 
να αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την Ευ-
ρώπη. Η αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές 
παραμένει και η ρευστότητα εξακολουθεί να μη διοχε-
τεύεται στην πραγματική οικονομία όπως θα έπρεπε.

Ο Όμιλος της ΕΤΕπ, της τράπεζας της ΕΕ, αλλάζει πραγ-
ματικά με τη δραστηριότητά του τη ζωή των ανθρώπων. 
Το 2014 ανταποκριθήκαμε και πάλι στην αποστολή μας.

Υλοποιήσαμε ένα από τα πιο φιλόδοξα επιχειρησιακά 
σχέδια στην ιστορία αυτού του οργανισμού, καθώς τα 
δάνεια της ΕΤΕπ ανήλθαν συνολικά σε 77 δισ. ευρώ. 
Ενισχύσαμε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προ-
σφέρουμε, καθιστώντας τις έναν από τους κύριους 
πυλώνες της δραστηριότητάς μας, και σκοπεύουμε να 
τις αναπτύξουμε περαιτέρω στο μέλλον. Το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων – το οποίο συμπλήρωσε πέρυσι 
20 χρόνια από την ίδρυσή του – διέθεσε εντός του 
έτους 3,3 δισ. ευρώ για κεφαλαιακές χρηματοδοτήσεις 
και εγγυήσεις, κινητοποιώντας έτσι συνολικά πάνω 
από 13 δισ. ευρώ για τη στήριξη των μικρών επιχει-
ρήσεων και παραμένοντας σε μια από τις κορυφαί-
ες θέσεις όσον αφορά την παροχή χρηματοδότησης 

επιχειρηματικού κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις στην Ευρώπη.

Το 2014 ήταν σημαντική χρονιά και λόγω του ότι οι 
επενδύσεις και η ανταγωνιστικότητα κατείχαν υψηλή 
θέση στις πολιτικές προτεραιότητες. Μετά από αρκε-
τά χρόνια κατά τα οποία το κυρίαρχο ζήτημα που μας 
απασχολούσε ήταν η χρηματοπιστωτική κρίση και το 
κόστος της, η Ευρώπη, παρά τις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισε, βρίσκεται πλέον σε πορεία ανάκαμψης. Πρέπει 
να κοιτάμε μπροστά, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη 
έμφαση στην ανάπτυξη και να επιτύχουμε επανεκκίνη-
ση των επενδύσεων. Και όπως έχει αναγνωρίσει η Ευ-
ρώπη, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις είναι δύο όψεις 
του ίδιου νομίσματος.

Το Πρόγραμμα Επενδύσεων το οποίο παρουσιάσαμε 
από κοινού με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Jean-Claude Juncker τον Νοέμβριο εκτιμάται ότι θα 
υλοποιηθεί με ταχείς ρυθμούς. Ως η τράπεζα της ΕΕ, 
συμμετείχαμε στη διαμόρφωση του προγράμματος 
ήδη από τα πρώτα του στάδια.

Τα τρία μέρη του προγράμματος είναι όλα εξίσου ση-
μαντικά: ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων, αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να καταστεί φι-
λικότερο προς τις επενδύσεις, και καλύτερη αξιοποί-
ηση των περιορισμένων δημόσιων πόρων. Χρειάζεται 

Πρόλογος
του Προέδρου
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να χρησιμοποιήσουμε δημόσιους πόρους για να κινη-
τοποιήσουμε επενδύσεις, κυρίως από τον ιδιωτικό 
τομέα. Αυτός είναι ο στόχος του Προγράμματος Επεν-
δύσεων. Το πρόγραμμα αυτό σηματοδοτεί μια αλλα-
γή παραδείγματος στη χρήση των περιορισμένων δη-
μόσιων πόρων: τη στροφή από τις επιχορηγήσεις και 
τις επιδοτήσεις προς δάνεια και εγγυήσεις, με σκοπό 
την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, την επίτευξη 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος σε σχέση με την 
αρχική χρηματοδότηση, και την επαναχρησιμοποίηση 
των αρχικών κεφαλαίων μετά την αποπληρωμή τους.

Η ταχύτητα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και 
ήδη ενεργούμε ώστε το πρόγραμμα να μετουσιωθεί 
σε πραγματικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να 
δρομολογήσουμε έργα που μπορούν να βοηθήσουν 
στην επανεκκίνηση της οικονομίας και να δημιουρ-
γήσουν θέσεις απασχόλησης στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα στηρίξει 
στρατηγικές επενδύσεις στους τομείς των υποδομών, 
της παιδείας, της καινοτομίας και της ενεργειακής αει-
φορίας, καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Επενδύσεων θα δημιουρ-
γήσουμε επίσης έναν νέο κόμβο παροχής συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών για να βοηθήσουμε στην κατάρτιση 
επενδυτικών σχεδίων υψηλής ποιότητας και στην ενί-
σχυση της οικονομοτεχνικής ικανότητας των συμμε-
τεχόντων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Η Ευρώπη δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει πλήρως το επεν-
δυτικό της δυναμικό. Αφήνουμε πολλά εμπόδια, οικο-
νομικά και μη, να φράζουν τον δρόμο στις επενδύσεις. 
Το ΕΤΣΕ και, παράλληλα, οι ενισχυμένες συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες που παρέχουμε θα συμβάλουν σημαντι-
κά στην άρση ορισμένων από αυτά τα εμπόδια. Αλλά 
η απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου παραμένει 
επείγουσα ανάγκη, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνι-
κό επίπεδο.

Το ΕΤΣΕ θα συμπληρώσει την παραδοσιακή χρηματο-
δοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ. Θα είναι προσανα-
τολισμένο προς έργα σε στρατηγικούς τομείς που για 
διάφορους λόγους, όπως π.χ. λόγω υψηλότερου κινδύ-
νου, δυσκολεύονται να προσελκύσουν χρηματοδότηση 
μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το ΕΤΣΕ θα συ-
μπληρώνει και θα στηρίζεται στον βασικό κορμό της 
χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ, τις επεν-
δύσεις τις οποίες η τράπεζα της ΕΕ εξακολουθεί να 
προσφέρει ως σταθερό υπόβαθρο στην ευρωπαϊκή 
οικονομία. Και πάλι όμως, δεν μπορούμε μόνοι μας να 

αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές προκλήσεις της Ευ-
ρώπης. Αλλά εάν συνεργαστούμε όλοι, μπορούμε να 
βοηθήσουμε να βελτιωθεί το γενικότερο επενδυτικό 
κλίμα και να προσελκύσουμε και πάλι ιδιωτικά κεφάλαια.

Το 2015 θα είναι μεταβατική χρονιά για την ΕΤΕπ. Ολο-
κληρώσαμε ένα δανειοδοτικό πρόγραμμα εξαιρετικά 
μεγάλου ύψους, το οποίο θέσαμε σε εφαρμογή σε συνέ-
χεια της απόφασης των μετόχων της ΕΤΕπ (των κρατών 
μελών της ΕΕ) να αυξήσουν το κεφάλαιο της Τράπε-
ζας το 2012. Ο στόχος της κινητοποίησης επενδύσεων 
ύψους 180 δισ. ευρώ χάρη στις πρόσθετες χρηματοδο-
τήσεις του Ομίλου ΕΤΕπ μετά την αύξηση κεφαλαίου 
επιτεύχθηκε τον Μάρτιο, πολύ νωρίτερα από το τέλος 
του 2015 που είχε τεθεί ως προθεσμία.

Παράλληλα με τη συνέχιση των βασικών δραστηριο-
τήτων μας, θα δώσουμε έμφαση στη χρηματοδότηση 
νέων έργων στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Επεν-
δύσεων. Επένδυση στην Ευρώπη σημαίνει πολύ περισ-
σότερα από αριθμούς και έργα. Η νέα πρωτοβουλία 
στέλνει ένα μήνυμα προς τους επενδυτές, τους φορείς 
υλοποίησης έργων και τους πολίτες. Τους διαμηνύουμε 
ότι η Ευρώπη επαναδραστηριοποιείται.

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει μια ανασκόπηση των 
κύριων στοιχείων της δραστηριότητας του Ομίλου ΕΤΕπ 
κατά το 2014. Επιχειρεί επίσης να ρίξει μια ματιά στο 
μέλλον, στα αποτελέσματα που αναμένουμε από τα 
έργα που στηρίξαμε στη διάρκεια του έτους. Παρα-
δείγματος χάρη, το 2014 χορηγήσαμε χρηματοδότη-
ση για επιχειρήσεις που δημιούργησαν ή διατήρησαν 
3,6 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, συμβάλαμε ώστε 
3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση 
σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και βοηθήσαμε στη βελτί-
ωση μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας για 10 εκα-
τομμύρια πολίτες της ΕΕ.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε οφέλη στους πολί-
τες. Οι χρηματοδοτήσεις μας αποτελούν μέσο για έναν 
σκοπό. Στηρίζουμε βιώσιμες επενδύσεις που μπορούν 
να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων, χρηματοδοτούμε 
το μέλλον. Αυτός είναι ο στόχος των επενδύσεων και 
της ανταγωνιστικότητας.

Werner Hoyer
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δεξιοτήτων

25,5 δισ.
για τις μικρότερες 

επιχειρήσεις

20,6 δισ.
για στρατηγικές 

υποδομές
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χρηματοδοτήσεις 
του Ομίλου ΕΤΕπ

ευ
ρ

ώ

2014
Κύρια στοιχεία της 
δραστηριότητας

ευ
ρ

ώ

ευ
ρώ

ευ
ρώ

ευ
ρώ

ευ
ρ

ώ



52014 Έκθεση δραστηριοτήτων

Κύρια στοιχεία της δραστηριότητας
το 2014

4 
εκατομμύρια άνθρωποι 
σε αναδυόμενες και 
αναπτυσσόμενες 

οικονομίες απέκτησαν 
πρόσβαση σε 
ασφαλές πόσιμο 
νερό ή βελτιωμένα 
συστήματα αποχέτευσης

Χάρη στις χρηματοδοτήσεις μας το 2014 υπολογίζουμε ότι θα 
δημιουργηθούν πάνω από 150 000 νέες μόνιμες θέσεις απασχόλησης και 
1,8 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης κατά τη φάση της κατασκευής των 
έργων. Ως η τράπεζα της ΕΕ, γνωρίζουμε ότι οι χρηματοδοτήσεις μας 
αποτελούν μέσο για έναν σκοπό. Προσφέρουμε τη στήριξή μας σε 
βιώσιμα έργα, όπου είμαστε βέβαιοι ότι η συμβολή μας μπορεί να 
επιδράσει καθοριστικά και τα οποία δημιουργούν απτά οφέλη για τους 
πολίτες της Ευρώπης.

εκατομμύρια νοικοκυριά

αιτήσεις για διεθνή 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας

πρόσβαση σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες 

υψηλής ταχύτητας για

νεοεγγραφόμενοι 
φοιτητές κάθε 

χρόνο

Στήριξη περίπου

πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις

285 00025 000

172 000

3,2

3,6

Στήριξη περίπου

500 000

12 000
GWh ετήσια παραγωγή 

ηλεκτρισμού από 
ανανεώσιμες πηγές, που 
προσφέρει ενέργεια σε 

πάνω από

1 εκατομμύριο 

νοικοκυριά

3 000
GWh εξοικονόμηση 

ενέργειας
3 εκατ. τόνοι 

ετησίως μείωση 
εκπομπών CO2 – 
που ισοδυναμεί με 

μείωση του αριθμού των 
αυτοκινήτων κατά

1,5 εκατομμύριο

νέων

εκατομμυρίων   
θέσεων 
απασχόλησης

Βελτίωση μονάδων παροχής 
υπηρεσιών υγείας για

10
εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ

545 εκατομμύρια
πρόσθετοι επιβάτες και 
εξοικονόμηση χρόνου 
μετακίνησης

100 εκατ.
ωρών

6 000 MW
δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής, εκ 
των οποίων 80% από 
ανανεώσιμες πηγές

Σημαντική συμβολή
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Αποφασιστική
απάντηση στην οικονομική κρίση

Από το 2008 ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει χορηγήσει σχεδόν 500 δισ. ευρώ για επενδύσεις 
ανά την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χρηματοδοτήσει επενδύσεις ύψους 
περίπου 1,5 τρισ. ευρώ, διότι κατά κανόνα καλύπτουμε γύρω στο 1/3 του κόστους 
κάθε έργου. Η ΕΤΕπ αντέδρασε στην κρίση δημόσιου χρέους αυξάνοντας πολύ 
σημαντικά τη δραστηριότητά της και διπλασιάζοντας τη στήριξή της προς τις 
χώρες που επλήγησαν δριμύτερα. Στην παρούσα φάση, κατά την οποία έχουν 
ανακύψει περιορισμοί όσον αφορά την ανάληψη κινδύνων, προσπαθούμε να 
κινητοποιήσουμε επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη.
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Αποφασιστική
απάντηση στην οικονομική κρίση

Η Τράπεζα προσπαθεί διαρκώς να διευρύνει το φά-
σμα των προϊόντων της. Εγκαινιάσαμε νέα και 
καινοτόμα προϊόντα, με στόχο να καλύψουμε 

κενά της αγοράς, να προσεγγίσουμε νέες ομάδες 
πελατών, να προσαρμοστούμε στις εξελισσόμενες προ-
τεραιότητες πολιτικής και στις χρηματοδοτικές ανάγκες 
των κρατών μελών, καθώς και να συμβάλουμε στη με-
γιστοποίηση των πόρων και την προσέλκυση πρόσθε-
των χρηματοδοτήσεων. Τα προϊόντα αυτά εκτείνονται 
από τη χρηματοδότηση κινδύνου για έρευνα και ανά-
πτυξη έως δάνεια για επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιο-
ποίησης και από καινοτόμα επενδυτικά κεφάλαια που 
δραστηριοποιούνται στον κλιματικό τομέα έως μηχα-
νισμούς χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου. 
Παράλληλα, η Τράπεζα έθεσε τη χρηματοοικονομική 
της τεχνογνωσία στην υπηρεσία των επενδυτικών ανα-
γκών της Ευρώπης διευρύνοντας ακόμη περισσότερο 
τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες για την προετοιμα-
σία και υλοποίηση έργων, την καλύτερη αξιοποίηση 
των πόρων της ΕΕ και τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση.

Το 2012 τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να αυξή-
σουν το καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΤΕπ κατά 10 δισ. 
ευρώ, δίνοντας έτσι στην Τράπεζα τη δυνατότητα να 
αυξήσει τη χρηματοδοτική της δραστηριότητα κατά 
περίπου 40% μεταξύ 2013 και 2015. Έως το τέλος του 
2014 είχαμε χορηγήσει πρόσθετα δάνεια ύψους άνω 
των 50 δισ. ευρώ, κινητοποιώντας επενδύσεις συνο-
λικής αξίας άνω των 150 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι 
θα επιτύχουμε τον στόχο μας για πρόσθετες επενδύ-
σεις ύψους 180 δισ. ευρώ στην Ευρώπη ήδη εντός του 
Μαρτίου 2015, δηλαδή πολύ νωρίτερα από το τέλος 
του έτους, που είχε τεθεί ως προθεσμία.

Το συνολικό ύψος των χρηματοδοτικών συμβάσεων 
που υπογράψαμε το 2014 ήταν το υψηλότερο που 
έχουμε επιτύχει από το 2009. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι το 40% των συμβάσεων αυτών υπεγράφη 
με νέους αντισυμβαλλομένους, ένδειξη ότι η στρατη-
γική διαφοροποίησης της βάσης των πελατών μας και 
η αύξηση της διείσδυσής μας σε νέες αγορές αποδί-
δουν καρπούς.
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Δράση που στοχεύει σε 
αποτελέσματα

Η ΕΤΕπ, ως η τράπεζα της ΕΕ που ανήκει στα 28 κράτη 
μέλη, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την 
υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων. Η απο-
στολή της είναι να στηρίζει έργα που έχουν σημαντική 
θετική επίδραση στη ζωή των ανθρώπων. Ο Όμιλος 
της ΕΤΕπ αποτελείται από την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ). Το ΕΤΑΕ συμβάλλει στην 
κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κε-
φαλαιοποίησης, οι οποίες ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο.

Με εμπειρία άνω των 50 ετών στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων, η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος πολυμερής 
δανειστής και δανειολήπτης στον κόσμο. Η Τράπεζα 
αντλεί κεφάλαια από τις χρηματοπιστωτικές αγορές 
μέσω της έκδοσης ομολόγων. Η εξαίρετη πιστοληπτική 
της ικανότητα της επιτρέπει να δανείζεται με ευνοϊκούς 
όρους. Η ΕΤΕπ, ως οργανισμός που δεν επιδιώκει μεγι-
στοποίηση του κέρδους του, μετακυλίει το οικονομι-
κό αυτό πλεονέκτημα στους πελάτες της – δημόσιους 
φορείς, μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. Χορηγούμε 
μακροπρόθεσμα δάνεια, αλλά επίσης, ιδίως μέσω του 
ΕΤΑΕ, εγγυήσεις και κεφαλαιακή χρηματοδότηση.

Συχνά χορηγούμε δάνεια μεγαλύτερης διάρκειας από 
ό,τι οι εμπορικές τράπεζες ή οι αγορές ομολόγων, αντί-
στοιχα προς τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των 
έργων που χρηματοδοτούμε. Για πολλούς από τους 
πελάτες μας είναι σημαντικό να μπορούν να διαφορο-
ποιήσουν τις πηγές χρηματοδότησής τους και η έγκριση 
ενός δανείου από την ΕΤΕπ συχνά τους βοηθά να απο-
κτήσουν πρόσβαση σε άλλες πηγές. Για τα μεγαλύτερης 
κλίμακας έργα, με προϋπολογισμό άνω των 25 εκατ. 
ευρώ, χορηγούμε απευθείας δάνεια, ενώ διοχετεύουμε 
τα δάνεια μικρότερου ύψους μέσω ενός δικτύου τοπι-
κών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων. Η τεχνι-
κή μας εμπειρογνωσία και οι συμβουλές που παρέχου-
με συμπληρώνουν τα χρηματοδοτικά μας προϊόντα.

Εφέτος, για πρώτη φορά, η έκθεση δραστηριοτήτων 
μας παρουσιάζει ορισμένα αποτελέσματα που ανα-
μένονται από χρηματοδοτήσεις που υπογράψαμε το 
2014, ώστε να αναδείξει την καθοριστική επίδραση των 
παρεμβάσεών μας.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε οφέλη στους 
πολίτες. Οι χρηματοδοτήσεις μας αποτελούν μέσο 
για έναν σκοπό. Στηρίζουμε βιώσιμες επενδύσεις 
που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων, 
χρηματοδοτούμε το μέλλον.
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Αποφασιστική
απάντηση στην οικονομική κρίση

Τα 
προϊόντα 

μας

Δάνεια
Πιστωτικές γραμμές

Ατομικά δάνεια (συνήθως άνω των 25 εκατ. ευρώ).

Κεφαλαιακή χρηματοδότηση

Εγγυήσεις

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
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Στρατηγικά έργα 
για την Ευρώπη

Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Στρατηγικών 
Επενδύσεων

ΕπενδυτέςΕπενδυτές

5δισ.ευρώ16δισ.ευρώ
Ένα πρόγραμμα επενδύσεων
για την Ευρώπη

Το πρόγραμμα επενδύσεων το οποίο πρότειναν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker και ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer τον 
Νοέμβριο 2014 εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής που 
συνδυάζει επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Στόχος του προγράμματος είναι 
η αναζωογόνηση των επενδύσεων, ιδίως σε έργα υψηλότερου κινδύνου, ώστε να 
δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη, να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης και να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

315 δισ.
Σύνολο επενδύσεων  

στην ΕΕ

ευ
ρώ
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Ένα πρόγραμμα επενδύσεων
για την Ευρώπη

Σ το πλαίσιο του Προγράμματος Επενδύσεων για 
την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Όμι-
λος ΕΤΕπ έχουν αναπτύξει στρατηγική συνεργα-

σία με σκοπό να βοηθήσουν στην κάλυψη κενών της 
αγοράς και στην ανάληψη μέρους των κινδύνων που 
ενέχουν τα έργα, ώστε να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές 
επενδύσεις. Προωθούμε από κοινού τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). 
Μια αρχική χρηματοδότηση ύψους 21 δισ. ευρώ – εγ-
γύηση ύψους 16 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ και κεφάλαια ύψους 5 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ – 
αναμένεται να οδηγήσει σε επενδύσεις σε στρατηγικά 
έργα συνολικού ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ μέσα 
στην επόμενη τριετία.

Κινητοποίηση επενδύσεων
Χρησιμοποιούμε κεφάλαια «σποράς» για να κινητοποι-
ήσουμε ιδιωτικές επενδύσεις και πρόσθετη δημόσια 
χρηματοδότηση. Το κλειδί για την επίτευξη του στόχου 
αυτού είναι η προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών, η οποία 
μας βοηθά να κινητοποιήσουμε επενδύσεις με δύο τρό-
πους: με την αγορά των ομολόγων μας από ιδιώτες επεν-
δυτές και με τη συμμετοχή επενδυτών στα έργα μας.

Το ΕΤΣΕ θα διοχετεύει χρηματοδότηση σε υγιή έργα, 
στα οποία μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία. Θα 
επικεντρώσει το χρηματοδοτικό δυναμικό του σε το-
μείς καίριας σημασίας για την ΕΕ, στους οποίους η ΕΤΕπ 
διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, όπως οι στρατηγι-
κές υποδομές – συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
επενδύσεων και των έργων στους τομείς των μεταφο-
ρών και της ενέργειας – η παιδεία, η έρευνα και η καινο-
τομία, η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και τα περιβαλλοντικώς βιώσιμα έργα.

Κάλυψη κενών της αγοράς
Μελέτες που εκπόνησε η ΕΤΕπ στις αρχές του 2014 
διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός ανησυχητικά μεγάλου 
επενδυτικού κενού. Το 2013 οι επενδύσεις στην ΕΕ ήταν 
κατά 15% περίπου χαμηλότερες από τα προ της κρίσης 
ανώτατα επίπεδά τους σε πραγματικούς όρους, και σε 
ορισμένα κράτη μέλη η μείωση αυτή έφθανε στο 25% 
ή και στο 60%.

Στόχος του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων απαλλάσσοντας τους επεν-
δυτές από ένα μέρος του κινδύνου. Η νέα αυτή πρωτο-
βουλία θα επιτρέψει στον Όμιλο ΕΤΕπ να προσφέρει 
προϊόντα για τη στήριξη έργων με υψηλότερο βαθμό 
κινδύνου και με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ως εκ τού-
του, αναμένουμε σημαντική συμμετοχή από άλλες πη-
γές χρηματοδότησης, και ιδίως από τον ιδιωτικό τομέα.

Η νέα πρωτοβουλία συμπληρώνει τις πρόσθετες χρη-
ματοδοτήσεις που χορηγεί η ΕΤΕπ σε συνέχεια της αύ-
ξησης του κεφαλαίου της. Στόχος της είναι να συμβά-
λει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας όσον 
αφορά τη διαχείριση των έργων, ώστε να βελτιώσει την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να διασφαλίσει την 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ. Πέρα 
από την παροχή ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης, επι-
διώκουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία μέσα 
από τον συνδυασμό πόρων, την προσέλκυση πρόσθε-
των χρηματοδοτήσεων και την παροχή συμβουλών για 
την προετοιμασία και την παρακολούθηση των έργων.

«Η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης για 
την αύξηση των επενδύσεων στην Ευρώπη 

είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση 
της οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».

Πρόεδρος Werner Hoyer
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Καινοτομία για έξυπνη ανάπτυξη 
στην Ευρώπη

Η καινοτομία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη 
αειφόρου ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας. 
Συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 
της Ευρώπης. Για την ΕΤΕπ, αυτό είναι κορυφαία προτεραιότητα. Το 2014 ο Όμιλος ΕΤΕπ 
στήριξε την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ευρώπη με δάνεια συνολικού 
ύψους 14,7 δισ. ευρώ.

14,7 δισ.
για την προώθηση της καινοτομίας

Χρηματοδοτήσεις 
κατά υποτομέα

Υποδομές που 
ευνοούν την 
καινοτομία

2,2 δισ.

4,5 δισ.

8 δισ.

Εκπαίδευση και 
κατάρτιση

Έρευνα, ανάπτυξη 
και καινοτομία

ευ
ρώ

Κύρια στοιχεία της δραστηριότητας το 2014:
• Νέα δέσμη προϊόντων InnovFin για καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες InnovFin για μεγάλα έργα έρευνας και ανάπτυξης

• Πρώτη έκδοση ομολόγων έργου για ευρυζωνικό έργο

• Χρηματοδότηση υπερσύγχρονου κέντρου ερευνών λέιζερ
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Πρόσβαση σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες 
υψηλής ταχύτητας για 

3,2
εκατομμύρια νοικοκυριά

172 000
νεοεγγραφόμενοι 

φοιτητές κάθε χρόνο

«Είμαστε ευτυχείς που η ΕΤΕπ 
επέλεξε την UCB ως τον πρώτο 

της εταίρο για το νέο της 
χρηματοδοτικό σχήμα το οποίο 
περιλαμβάνει τη συμμετοχή της 

Τράπεζας σε προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης με επιμερισμό 
των κινδύνων. Το σχήμα αυτό 

θα επιταχύνει την ανάπτυξη 
πολυάριθμων, πολλά υποσχόμενων 

προγραμμάτων της UCB».

Roch Doliveux, 
Διευθύνων Σύμβουλος της UCB 

(2005-2014)

Η χρηματοδοτική αυτή πράξη 
είναι η πρώτη στο είδος της και 

εντάσσεται στο πρόγραμμα «Innovfin – 
Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την 

Καινοτομία». Οι πληρωμές στο πλαίσιο 
αυτής της χρηματοδότησης ύψους 
75 εκατ. ευρώ εξαρτώνται από την 

επίτευξη οροσήμων, με επιμερισμό 
των κινδύνων και των αποδόσεων.

Σημαντική συμβολή – Αποτελέσματα των χρηματοδοτήσεών μας το 2014

25 000
αιτήσεις για 

διεθνή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας
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Ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι πολύ σημαντικός εταίρος για 
τις επενδύσεις που προωθούν την καινοτομία 
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, χρηματοδοτώντας 

από φιλόδοξα ερευνητικά έργα μεγάλης κλίμακας ως 
μικρές, εξειδικευμένες επιχειρήσεις-τεχνοβλαστούς 
ή ψηφιακά δίκτυα. Η στήριξη επενδύσεων προσανα-
τολισμένων προς την καινοτομία, τις δεξιότητες και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί μέρος της 
αποστολής μας, που είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης 
και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Δρώντας ως κα-
ταλύτης, μπορούμε να συμβάλουμε στην πραγματο-
ποίηση τέτοιων επενδύσεων και στη μεγιστοποίηση 
των πόρων.

Προαγωγή της παιδείας και των 
δεξιοτήτων – επένδυση στους 
ανθρώπους
Στηρίζουμε επενδύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα 
και την ανταγωνιστικότητα της εκπαίδευσης, χρημα-
τοδοτώντας ειδικότερα την αναβάθμιση σχολικών και 
πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, καθώς και προγράμ-
ματα επαγγελματικής και άλλης κατάρτισης και πανευ-
ρωπαϊκά προγράμματα φοιτητικών δανείων για την 

αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών. Τα δάνεια της 
ΕΤΕπ στον τομέα της παιδείας μπορούν να βοηθήσουν 
στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εργαζομένων 
στην ΕΕ και να συμβάλουν έτσι στη δημιουργία νέων 
ευκαιριών απασχόλησης.

Επιτάχυνση της καινοτομίας
Για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και την απα-
σχόληση στην Ευρώπη θα απαιτείται όλο και περισ-
σότερο καινοτομία στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και 
τα επιχειρηματικά μοντέλα. Η τεχνολογική πρόοδος 
σε διάφορους τομείς, από τις βιοεπιστήμες ως το περι-
βάλλον, διασφαλίζει στην ΕΕ πρωτοποριακό ρόλο στον 
τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Χρηματοδοτούμε 
ευρύ φάσμα επενδύσεων σε έρευνα, τεχνολογική ανά-
πτυξη και καινοτομία, όπως κοινά ερευνητικά προγράμ-
ματα σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, υποδομές 
έρευνας, ακαδημαϊκή έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά 
πανεπιστήμια, καθώς και επενδύσεις σε κατάντη δρα-
στηριότητες, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, επιστημονι-
κά και τεχνολογικά πάρκα και συνεργατικούς σχημα-
τισμούς (clusters), ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά 
γνώσεων και τεχνογνωσίας μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ένα δάνειο 
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ύψους 100 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε στην εταιρεία 
κατασκευής ανεμογεννητριών Nordex, στη Γερμανία, 
για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Ψηφιακή οικονομία: το κλειδί για 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ένας άλλος τομέας που δίνει ώθηση στην τεχνολογική 
καινοτομία είναι οι ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες. 
Οι διαδικτυακές εφαρμογές θα παραμείνουν βασικός 
συντελεστής αύξησης της παραγωγικότητας. Η επέν-
δυση σε ψηφιακές υποδομές είναι συνεπώς απαραίτητη 
για την εξυπηρέτηση της αυξανόμενης κυκλοφορίας 
δεδομένων στην Ευρώπη, ενώ αποτελεί επίσης έναν 
από τους κύριους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας της 
ΕΕ. Ένα δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 58 εκατ. ευρώ στην εται-
ρεία Axione, για τη στήριξη ευρυζωνικών υπηρεσιών 
στη Γαλλία, ήταν το πρώτο που υπογράφηκε για ψηφι-
ακό έργο στο πλαίσιο της καινοτόμου πρωτοβουλίας 
ομολόγων έργου. Οι επιχειρήσεις γίνονται όλο και πε-
ρισσότερο ψηφιακές. Για τον λόγο αυτόν, το διαδίκτυο 
υψηλής ταχύτητας, τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών και 
οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους αποτελούν τομείς 
προτεραιότητας για την Τράπεζα.

«Κάθε αίθουσα είναι 
εξοπλισμένη με τα πιο 

σύγχρονα τεχνολογικά μέσα 
διδασκαλίας, από τα οποία 

επωφελούνται όσοι είναι 
παρόντες, αλλά προσφέρουμε 

επίσης εξαιρετικά μαθήματα 
μέσω του διαδικτύου».

Christoph Badelt, 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Οικονομικών και Εμπορικών 
Επιστημών της Βιέννης

22 500 φοιτητές θα επωφεληθούν 
από το νέο, υπερσύγχρονο 

κτιριακό συγκρότημα του 
Πανεπιστημίου Οικονομικών 

και Εμπορικών Επιστημών 
της Βιέννης, το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε από την ΕΤΕπ 
με δάνειο ύψους 250 εκατ. ευρώ.
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Συνεργασία 
για την επιτάχυνση της καινοτομίας στην 
Ευρώπη

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια μείζονα πρόκληση, που αφορά την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία. Για τον λόγο αυτόν, ο Όμιλος ΕΤΕπ συνεργάζεται με άλλους 
φορείς προκειμένου να βοηθήσει στη μετουσίωση καινοτόμων ιδεών σε 
πραγματικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Μια νέα δέσμη προϊόντων με την 
ονομασία InnovFin παρέχει χρηματοδότηση σε καινοτόμες ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

Τ ον Ιούνιο 2014 ο Όμιλος ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εγκαινίασαν από κοινού μια νέα δέσμη 
προϊόντων στο πλαίσιο προγράμματος με την ονο-

μασία «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Και-
νοτομία». Το πρόγραμμα αυτό θα συμπληρώσει τα χρη-
ματοδοτικά προϊόντα που προσφέρει ο Όμιλος ΕΤΕπ 
για έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της 
ΕΕ για την Καινοτομία

Ένας από τους κύριους παράγοντες που παρεμποδί-
ζουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας είναι η αδυναμία εξεύρεσης χρηματοδότη-
σης με αποδεκτούς όρους για τις καινοτόμες επιχειρή-
σεις, διότι οι επενδύσεις τους συχνά αφορούν σύνθετα 

προϊόντα και τεχνολογίες, μη δοκιμασμένες αγορές και 
άυλα στοιχεία ενεργητικού. Το 2014 εγκαινιάστηκαν 
τα νέα προϊόντα του προγράμματος InnovFin, με τα 
οποία προσεγγίζουμε νέους πελάτες, όπως καινοτό-
μες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, τις οποίες 
χρηματοδοτούμε είτε απευθείας είτε μέσω ενδιάμεσων 
χρηματοδοτικών φορέων.

Αξιοποίηση της εμπειρίας 
από μια επιτυχημένη πιλοτική 
πρωτοβουλία
Μέσω του συνδυασμού πόρων από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ με χρηματοδοτήσεις του Ομίλου ΕΤΕπ συμβάλ-
λουμε στην επίτευξη περισσότερων αποτελεσμάτων 
με λιγότερα μέσα κινητοποιώντας επενδύσεις από άλ-
λους φορείς για τη στήριξη της καινοτομίας στην Ευ-
ρώπη. Το InnovFin στηρίζεται στην επιτυχία που γνώ-
ρισε ο Μηχανισμός Χρηματοδότησης με Επιμερισμό 
των Κινδύνων (Risk-Sharing Finance Facility – RSFF), 
ο οποίος στήριξε 114 έργα έρευνας και καινοτομίας 
με χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 11,3 δισ. ευρώ 
και, επιπλέον, χορήγησε εγγυήσεις δανείων συνολικού 
ύψους άνω του 1,6 δισ. ευρώ. Το InnovFin έχει στόχο να 
αυξήσει αυτό το ποσό στο διπλάσιο ή και περισσότερο.

Η εμπειρία δείχνει ότι πολλά έργα έρευνας και καινοτο-
μίας δυσκολεύονται να βρουν χρηματοδότηση, παρότι 
είναι κατά βάση έργα καλής ποιότητας. Το νέο προϊόν 
«InnovFin – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» βοηθά τα έργα 
αυτά να αξιοποιήσουν τα ισχυρά τους σημεία και να 
προσαρμόσουν ορισμένα στοιχεία, όπως η διακυβέρ-
νηση, οι πηγές χρηματοδότησης και οι χρηματοδοτι-
κές δομές, ώστε να βελτιώσουν την πρόσβασή τους 
σε χρηματοδότηση.

Μέχρι το 2020 θα διατεθούν 
μέσω των προϊόντων 

InnovFin περισσότερα από 
24 δισ. ευρώ για επενδύσεις 

μικρών, μεσαίων και μεγάλων 
επιχειρήσεων σε έρευνα και 

καινοτομία και για ερευνητικές 
υποδομές.
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Χρηματοδοτική στήριξη 
για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), το μέλος του Ομίλου ΕΤΕπ το οποίο 
ειδικεύεται στην παροχή χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου για τη 

στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
χορήγησε συνολικά 3,3 δισ. ευρώ το 2014. Η δραστηριότητα αυτή περιλάμβανε τη 

στήριξη καινοτόμων μικρών επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. 
Στη διάρκεια του έτους το Ταμείο διέθεσε 742 εκατ. ευρώ για κεφαλαιακές 

χρηματοδοτήσεις, οι οποίες αφορούσαν επιχειρηματικούς αγγέλους και 
επιχειρήσεις σε στάδιο εκκίνησης ή σε αρχικό στάδιο λειτουργίας, ενώ χορήγησε 

επίσης εγγυήσεις ύψους 653 εκατ. ευρώ για καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις.

Τ ο 2014 το ΕΤΑΕ άρχισε να συνάπτει και να θέτει 
σε εφαρμογή συμφωνίες με τοπικούς εταίρους οι 
οποίοι λειτουργούν ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστω-

τικοί φορείς για το σκέλος «Εγγυήσεις για Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις» του προγράμματος InnovFin. Υπό τη 
διαχείριση του ΕΤΑΕ, ο μηχανισμός αυτός εφαρμόζεται 
από επιλέξιμες τοπικές τράπεζες, εταιρείες χρηματοδο-
τικής μίσθωσης και εγγυοδοτικούς οργανισμούς. Μέσω 
του μηχανισμού αυτού, το ΕΤΑΕ καλύπτει μέρος των 
ζημιών που τυχόν υφίστανται οι ενδιάμεσοι χρημα-
τοπιστωτικοί φορείς από δάνεια, χρηματοδοτικές μι-
σθώσεις ή εγγυήσεις ύψους μεταξύ 25 000 ευρώ και 
7,5 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας έτσι την πρόσβαση των 
καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρή-
σεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση.

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού 
κινδύνου για τη στήριξη των 
καινοτόμων επιχειρήσεων
Η προώθηση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινο-
τομίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η συμβολή στη 
δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και η στήριξη των 
αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων είναι βασικοί στόχοι 
πολιτικής του ΕΤΑΕ, οι οποίοι έχουν μεγάλη σημασία 
για την οικονομία, διότι δίνουν ώθηση σε διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις.

Μεγάλο μέρος του έργου που επιτελούν τα πανεπι-
στήμια και τα ερευνητικά κέντρα μπορεί να μετουσι-
ωθεί σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ιδέες και στη 
δημιουργία μικρών επιχειρήσεων. Ωστόσο, η εμπορι-
κή εκμετάλλευση της έρευνας και οι δραστηριότητες 

μεταφοράς τεχνολογίας, οι οποίες μετατρέπουν τα απο-
τελέσματα της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας 
σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, συχνά δεν 
βρίσκουν χρηματοδότηση διότι θεωρείται ότι ενέχουν 
υπερβολικά υψηλό κίνδυνο. Το 2014 το ΕΤΑΕ επένδυσε 
111 εκατ. ευρώ, μέσω έξι πράξεων, για την προώθηση 
της μεταφοράς τεχνολογίας.

Η Brolis Semiconductors, μικρή 
εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με έδρα 

το Βίλνιους, στη Λιθουανία, έλαβε 
επιχειρηματικά κεφάλαια με τη στήριξη 

του ΕΤΑΕ για την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων της. Η τεχνολογία που 
αναπτύσσει εφαρμόζεται σε διάφορους 

τομείς, όπως οι ιατρικές διαγνώσεις, 
η δερματολογία, η επεξεργασία 

υλικών, οι ανιχνευτές αερίου, ο έλεγχος 
διαδικασιών καύσης και τα συστήματα 

νυχτερινής όρασης για την ασφάλεια 
οικιών.
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Στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων
Οι μικρές επιχειρήσεις είναι σημαντικοί μοχλοί της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της 
καινοτομίας στην Ευρώπη. Στην ΕΕ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν 
πάνω από το 90% του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν τα 2/3 του αριθμού 
των εργαζομένων. Ο Όμιλος ΕΤΕπ επιδιώκει να διασφαλίσει την πρόσβαση των μικρότερων 
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων και νέων προϊόντων. 
Το 2014 ο Όμιλος χορήγησε χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 25,5 δισ. ευρώ για ΜΜΕ 
και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη.

Η στήριξη της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδό-
τηση είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες 
του Ομίλου ΕΤΕπ. Πολλές μικρές επιχειρήσεις δυ-

σκολεύονται να βρουν χρηματοδότηση με αποδεκτούς 
όρους. Για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση στις ΜΜΕ, 
τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις μικρο-
επιχειρήσεις, ο Όμιλος ΕΤΕπ (ΕΤΕπ και ΕΤΑΕ) συνεργά-
ζεται με ευρύ φάσμα ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών 
φορέων, όπως τοπικές τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια, 
εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και οργανισμούς 
μικροχρηματοδότησης. Κάθε ευρώ που χορηγεί η ΕΤΕπ 
για ΜΜΕ συμπληρώνεται με τουλάχιστον ένα ευρώ από 
τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό φορέα.

22,2 δισ.

3,3 δισ.

ΕΤΕπ
ΕΤΑΕ

Χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ 
και του ΕΤΑΕ για μικρές 

επιχειρήσεις στην Ευρώπη

25,5 δισ. 
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ευ
ρώ

Κύρια στοιχεία της 
δραστηριότητας το 2014:

• Τα δάνεια για ΜΜΕ ανήλθαν και πάλι σε 
ύψος ρεκόρ

• Ενίσχυση της συνεργασίας με τα κράτη 
μέλη και με δημόσια αναπτυξιακά 
ιδρύματα

• Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων αποδίδει καρπούς

• Αύξηση του κεφαλαίου του ΕΤΑΕ και 
ανάπτυξη νέων προϊόντων
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Στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

«Τα γερά μυαλά και οι 
εξαιρετικοί υπάλληλοί 

μας δεν θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν χωρίς 

χρηματοδότηση.»

Adrian και Adela Căţoiu, 
SARA SRL, εταιρεία 

παραγωγής συνδέσμων από 
ανθρακούχο χάλυβα

Ο Adrian και η Adela 
Căţoiu δημιούργησαν μια 
σύγχρονη επιχείρηση για 

την παραγωγή συνδέσμων 
από ανθρακούχο χάλυβα, 

με μόλις 100 δολάρια 
αρχικό κεφάλαιο. Χάρη 

σε δάνεια της ΕΤΕπ ύψους 
9,9 εκατ. ευρώ μπόρεσαν 

να αναπτυχθούν και να 
προσφέρουν εργασία σε 

σχεδόν 200 άτομα.

Σημαντική συμβολή – το 2014 ο Όμιλος ΕΤΕπ

πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις

στήριξε περίπου
εκατ. θέσεις 

απασχόλησης 
στην Ευρώπη

νέους 
το 2013-20143,6

285 000

500 000

στήριξε περίπου στήριξε μικρές 
επιχειρήσεις που 
απασχόλησαν 
ή προσέφεραν κατάρτιση σε
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«Έχω προσλάβει 18 νέους ηλικίας μεταξύ 16 και 24 ετών 
και δίδαξα στους μαθητευόμενούς μας το επάγγελμα 

του ηλεκτροσυγκολλητή».

Krzysztof Michalak,
ιδιοκτήτης της εταιρείας Alspaw, στην Πολωνία,

κορυφαίας παγκοσμίως στην παραγωγή συστημάτων σκηνής 
από αλουμίνιο.

Στήριξη
της πρόσβασης των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε 
χρηματοδότηση

Το 2014 ο Όμιλος ΕΤΕπ κατέβαλε προσπάθειες για να αυξήσει τη στήριξή του προς 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ενισχύσαμε τη συνεργασία μας με τα κράτη 
μέλη της ΕΕ και με δημόσια αναπτυξιακά ιδρύματα, για τη δημιουργία ειδικά 
προσαρμοσμένων, καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών υπέρ των ΜΜΕ, ώστε 
να βοηθήσουμε στη μεγιστοποίηση των πόρων.

Ε ξακολουθήσαμε να συμβάλλουμε στην αναζω-
ογόνηση της αγοράς εμπορικών πιστώσεων για 
τις ΜΜΕ στις χώρες στις οποίες η αγορά δεν λει-

τουργεί αποτελεσματικά, διευρύνοντας τη γεωγραφι-
κή κάλυψη του σχετικού προγράμματος στην Ελλάδα 
και εγκρίνοντας ένα παρόμοιο πρόγραμμα ενίσχυσης 
της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου για την 
Πορτογαλία. Άλλο παράδειγμα συνεργασίας με συγκε-
κριμένη χώρα ήταν η χορήγηση 400 εκατ. ευρώ από την 
ΕΤΕπ για την Strategic Banking Corporation of Ireland, 
η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο 2014. Για 
να προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στις 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συνεχίζουμε 

τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 
εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και με άλλους καίρι-
ους φορείς, ώστε να διευκολύνουμε την πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση και να βελτιώσουμε τους όρους 
χρηματοδότησης.

Επενδύσεις για τους νέους
Η ανεργία των νέων είναι μια από τις σημαντικές προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Η βελτίωση των 
επιδόσεων της νεότερης γενιάς στην αγορά εργασίας 
είναι ακριβώς αυτό που προσπαθεί να επιτύχει ο Όμι-
λος ΕΤΕπ μέσω του προγράμματός του «Δεξιότητες και 
απασχόληση – Επενδύσεις για τους νέους». Σκοπός της 
πρωτοβουλίας αυτής είναι να συμβάλει στην ενίσχυση 
της απασχόλησης των νέων βελτιώνοντας την πρό-
σβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και αυξάνοντας 
την απασχολησιμότητα των νέων μέσω στοχευμένων 
επενδύσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος αυτού υπογράφηκαν δάνεια ύψους 
περίπου 13 δισ. ευρώ το 2014.
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Στήριξη των
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Ενδιάμεσοι φορείς

Δικαιούχοι

Δάνεια και 
εγγυήσεις

«Το δάνειο της ΕΤΕπ 
ανταποκρινόταν 

απόλυτα στις ανάγκες 
μας. Λάβαμε το δάνειο 

μέσω της Banco 
Santander γρήγορα 

και εύκολα».

Gerardo Gutiérrez, 
Πρόεδρος του Gadea 

Group  
Φαρμακευτικά προϊόντα

Αναπτύσσοντας τις 
δραστηριότητές του 
με προσήλωση στην 

έρευνα, την τεχνολογική 
ανάπτυξη, την ποιότητα 

και τη διεθνοποίηση, 
ο όμιλος Gadea Group, 

ο οποίος ξεκίνησε 
με μόλις έξι άτομα, 

απασχολεί σήμερα πάνω 
από 300 εργαζομένους.

Χρηματοδοτήσεις του Ομίλου ΕΤΕπ 
μέσω ενδιάμεσων φορέων
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ΕΤΑΕ: στοχευμένη
στήριξη για τις μικρότερες επιχειρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), το οποίο συμπλήρωσε 20 χρόνια από 
την ίδρυσή του το 2014, παρέμεινε σημαντικό μέσο για την παροχή στοχευμένης 
στήριξης στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης. Το Ταμείο χορήγησε συνολικά 3,3 δισ. ευρώ, τα οποία 
κινητοποίησαν κεφάλαια συνολικού ύψους 14 δισ. ευρώ για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των μικρότερων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Τ ο 2014 το ΕΤΑΕ πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 
ρεκόρ σε 74 ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ενώ 
παράλληλα χορήγησε επίσης εγγυήσεις για νέα 

δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις προς ΜΜΕ, συ-
νέβαλε στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής αγοράς 
τιτλοποιήσεων δανείων προς ΜΜΕ και προώθησε την 
κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία θέσεων απασχό-
λησης μέσω πράξεων μικροχρηματοδότησης. Το ΕΤΑΕ 
στήριξε συνολικά 175 000 επιχειρήσεις ανά την Ευρώ-
πη το 2014.

Ενίσχυση της ικανότητας του 
ΕΤΑΕ να στηρίζει καινοτόμες ΜΜΕ

Το 2014 οι μέτοχοι του ΕΤΑΕ ενέκριναν αύξηση του 
κεφαλαίου του κατά 1,5 δισ. ευρώ, κατόπιν της οποί-
ας το εγκεκριμένο κεφάλαιο του Ταμείου ανήλθε στα 
4,5 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή πρόσφερε στο ΕΤΑΕ 

μεγάλα περιθώρια για να αναπτύξει τις δραστηριό-
τητές του, να διευρύνει τα προϊόντα του και να αυξήσει 
τον όγκο των συναλλαγών του. Το ΕΤΑΕ ανέπτυξε νέα 
εργαλεία κεφαλαιακής και δανειακής χρηματοδότη-
σης, πιστωτικής ενίσχυσης και μικροχρηματοδότησης, 
με σκοπό να κινητοποιήσει περισσότερα κεφάλαια και 
να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές και στρατηγικούς 
εταίρους στην αγορά, ώστε να δώσει στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις τα μέσα για να αυξήσουν την ανταγωνι-
στικότητά τους και να αναπτυχθούν.

Το 2014 εγκαινιάστηκε επίσης ένα νέο πρόγραμμα 
πιστωτικής ενίσχυσης του Ομίλου ΕΤΕπ, το οποίο έχει 
σκοπό να αναζωογονήσει την αγορά των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και να προσφέρει μια νέα σειρά 
προϊόντων δανειακής και κεφαλαιακής χρηματοδό-
τησης, μεταξύ των οποίων τίτλους προερχόμενους από 
τιτλοποίηση (ABS). H ΕΤΕπ θα συνεισφέρει στην πρω-
τοβουλία αυτή 4 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 για τη στήριξη 
καινοτόμων και υψηλότερου κινδύνου ΜΜΕ.
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Στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

«Το ΕΤΑΕ χορήγησε σε μια 
νεοφυή επιχείρηση όπως 

η Workable κεφάλαια που 
της επέτρεψαν όχι μόνο να 

ξεκινήσει τη δραστηριότητά 
της, αλλά και να φθάσει 

σε τέτοιο επίπεδο ώστε οι 
μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες 
επιχειρηματικών συμμετοχών 

να είναι πρόθυμες να την 
προωθήσουν περαιτέρω».

Νίκος Μωραϊτάκης, 
Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος 

της Workable

18 μήνες μετά την εκκίνηση 
της εταιρείας, η οποία έχει 

20 ταλαντούχους υπαλλήλους, 
πάνω από 300 πελάτες και ταχέως 
αυξανόμενα έσοδα, οι ιδρυτές της 

είναι ευτυχείς που επέλεξαν το ΕΤΑΕ 
ως χρηματοδότη.

Το 2014 
το ΕΤΑΕ διέθεσε 

συνολικά

3,3 δισ.
για την παροχή 

χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού 

κινδύνου σε ΜΜΕ και 
επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης

ευ
ρώ
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Δημιουργία στρατηγικών 
συνδέσεων στις υποδομές της 
Ευρώπης
Η ύπαρξη αποτελεσματικών ενεργειακών, συγκοινωνιακών και αστικών συνδέσεων έχει 
μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Συνεπώς, η κατασκευή δικτύων 
για την εσωτερική αγορά συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι ο φυσικός 
χρηματοδοτικός εταίρος για τα έργα υποδομής, τα οποία είναι κατά κανόνα έργα μεγάλης 
κλίμακας και μακράς διάρκειας. Το 2014 η ΕΤΕπ χορήγησε δάνεια ύψους περίπου 20,6 δισ. 
ευρώ για έργα μεταφορικών, ενεργειακών και αστικών υποδομών στην Ευρώπη.

Κύρια στοιχεία της 
δραστηριότητας το 2014:

• Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου – το μεγαλύτερο δάνειο 
στην ιστορία της ΕΤΕπ

• Πρώτα έργα στον τομέα των μεταφορών 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ομολόγων 
έργου

• Ενίσχυση των υπηρεσιών παροχής τεχνι-
κών συμβουλών

• Τέσσερα έργα κοινωνικής στέγασης και 
έξι νοσοκομειακά έργα στην κατηγορία 
των αστικών υποδομών

Η Τράπεζα προσφέρει στα έργα υποδομής όχι μόνο 
χρηματοδότηση, αλλά και πολλές άλλες μορφές 
στήριξης. Εκτός από τη σημαντική εμπειρία που 

διαθέτει στη χρηματοδότηση έργων υποδομής, επιδιώ-
κει να προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω της παροχής 
τεχνικών συμβουλών, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές ή σε έργα που έχουν σύνθετη δομή, όπως οι 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Αστικές  
υποδομές

4,8 δισ.

7,5 δισ.

Ενέργεια

8,3 δισ.

Μεταφορές

Χρηματοδοτήσεις κατά υποτομέα

20,6 δισ.
για στρατηγικές υποδομές

ευ
ρώ
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«Χάρη στους 
ευνοϊκούς όρους της 

χρηματοδότησης 
της ΕΤΕπ ενισχύθηκε 

η βιωσιμότητα του 
έργου και μειώθηκε 

ο επενδυτικός κίνδυνος».

Peter Frølich,
Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Fjord Line

Χάρη σε δάνειο της ΕΤΕπ 
ύψους 124 εκατ. ευρώ, δύο 

νέα κρουαζιερόπλοια που 
κινούνται με φυσικό αέριο 

εκτελούν αποδοτικά και 
με τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον δρομολόγια 

μεταξύ Νορβηγίας και 
Δανίας.

Σημαντική συμβολή – Αποτελέσματα των χρηματοδοτήσεών μας το 2014

βελτίωση μονάδων 
παροχής υπηρεσιών 
υγείας για

εκατομμύρια 
πολίτες της ΕΕ

10
80% από ανανεώσιμες 
πηγές

δυναμικό 
ηλεκτροπαραγωγής, 
εκ των οποίων

6 000 MW

545 εκατομμύρια
 πρόσθετοι επιβάτες και 
εξοικονόμηση χρόνου ίση με

100 εκατ.
ώρες ετησίως
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Αφότου τέθηκε σε 
εφαρμογή, το 2013, 

η πρωτοβουλία 
ομολόγων έργου έχει 

επιτρέψει την επιτυχή 
άντληση κεφαλαίων 
μέσω ομολόγων για 
πέντε έργα. Το 2014 

υπογράψαμε τις 
πρώτες μας πράξεις 

στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας αυτής, 

ύψους περίπου 
239 εκατ. ευρώ.

Η ΕΤΕπ συνέβαλε 
στην ενίσχυση 

του ενεργειακού 
εφοδιασμού και στη 

χρήση καθαρότερων 
καυσίμων 

χρηματοδοτώντας με 
δάνειο ύψους 38 εκατ. 

ευρώ την επέκταση 
των εγκαταστάσεων 
φορτοεκφόρτωσης 

υγροποιημένου 
φυσικού αερίου 
στον λιμένα του 

Ρόττερνταμ.

Οικοδόμηση
μιας διασυνδεδεμένης Ευρώπης

Οι ομαλές και απρόσκοπτες μεταφορικές συνδέσεις δίνουν ζωή στην ευρωπαϊκή 
ενιαία αγορά, η οποία αντιπροσωπεύει 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Οι 
διευρωπαϊκοί άξονες μεταφορών αυξάνουν τις δυνατότητες εμπορικών ανταλλαγών 
και ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Το 2014 η ΕΤΕπ 
χορήγησε δάνεια ύψους 8,2 δισ. ευρώ για σημαντικά δίκτυα μεταφορών στην ΕΕ.

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί υποδομές για όλα τα είδη με-
ταφορών: εναέριες, σιδηροδρομικές, οδικές και 
πλωτές. Μεταξύ άλλων, χρηματοδοτεί σταθμούς 

συνδυασμένων μεταφορών, εγκαταστάσεις εφοδιαστι-
κής και ευφυή συστήματα μεταφορών. Προσφέρει έτσι 
απτά πλεονεκτήματα στο σύνολο των επιχειρήσεων και 
των πολιτών, που επωφελούνται από ένα πιο αποδοτι-
κό, βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών.

Το πρόγραμμα JASPERS (Joint Assistance to support 
Projects in European Regions – Κοινή βοήθεια για την 

υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες) συμ-
βάλλει ώστε τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνο-
χής της ΕΕ να έχουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα 
στις περιοχές που τα χρειάζονται περισσότερο, στηρί-
ζοντας σημαντικά έργα. Από τη θέσπιση του JASPERS, 
το 2006, έχουν εγκριθεί 389 επενδυτικά σχέδια που 
έλαβαν βοήθεια μέσω του προγράμματος. Τα σχέδια 
αυτά αφορούν 14 χώρες και αντιπροσωπεύουν επεν-
δύσεις συνολικού ύψους σχεδόν 67 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων περισσότερα από 10 δισ. ευρώ εγκρίθηκαν στη 
διάρκεια του 2014.
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Το 2014 η ΕΤΕπ στήριξε

16
9

4

3

οδικά έργα

έργα 
εναέριων 

μεταφορών

έργα 
θαλάσσιων 

μεταφορών

σιδηροδρομικά 
έργα

Αφότου τέθηκε σε 
εφαρμογή, το 2013, 

η πρωτοβουλία 
ομολόγων έργου έχει 

επιτρέψει την επιτυχή 
άντληση κεφαλαίων 
μέσω ομολόγων για 
πέντε έργα. Το 2014 

υπογράψαμε τις 
πρώτες μας πράξεις 

στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας αυτής, 

ύψους περίπου 
239 εκατ. ευρώ.

Ένα δάνειο ύψους 180 εκατ. 
ευρώ συμβάλλει στον 

εκσυγχρονισμό τμήματος 
μήκους 66 χλμ. της 

σιδηροδρομικής γραμμής 
«Rail Baltica», έργο που έλαβε 

επίσης τεχνική βοήθεια 
από το JASPERS κατά τη 

φάση της προετοιμασίας 
του. Το έργο θα αυξήσει την 
ταχύτητα και την αξιοπιστία 

της σιδηροδρομικής αυτής 
σύνδεσης.
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Το Πίλσεν, η τέταρτη 
σε πληθυσμό πόλη της 
Τσεχικής Δημοκρατίας, 

θα είναι μία από 
τις πολιτιστικές 

πρωτεύουσες της 
Ευρώπης το 2015 και 
στο πλαίσιο αυτό θα 

φιλοξενήσει πάνω 
από 600 πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. Με τη 
στήριξη της ΕΤΕπ, αυτή 

η πρώην βιομηχανική 
πόλη έχει μετατραπεί 

σε ένα πολιτιστικό 
κέντρο που σφύζει από 

δραστηριότητα.

Οι χρηματοδοτήσεις 
μας για την αναβάθμιση 

νοσοκομείων συμβάλλουν 
στην παροχή καλύτερων 

υπηρεσιών υγείας σε 
10 εκατομμύρια πολίτες 

της ΕΕ.

Δημιουργία
έξυπνων και βιώσιμων πόλεων

Η δημιουργία πιο πράσινων, έξυπνων και βιώσιμων πόλεων βρίσκεται στον πυρήνα 
της δραστηριότητας της ΕΤΕπ όσον αφορά τις αστικές υποδομές. Το 2014 η ΕΤΕπ 
επένδυσε περίπου 4,8 δισ. ευρώ σε έργα αστικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης 
αστικών περιοχών και έργα στον τομέα της υγείας.
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Η ΕΤΕπ είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρη-
ματοδότες επενδύσεων σε ηλεκτρικά δίκτυα 
στην Ευρώπη, και ιδίως στα λεγόμενα «ευφυή» 

δίκτυα. Οι επενδύσεις για την ανακαίνιση ή επέκταση 
υφιστάμενων δικτύων ενισχύουν την εσωτερική αγο-
ρά. Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων και η βελτίωση των 
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας βοηθούν επίσης 
στην ενσωμάτωση της ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές.

Έχουμε θεσπίσει ένα πρότυπο επιδόσεων όσον αφορά 
τις εκπομπές, το οποίο εφαρμόζουμε σε όλα τα έργα 
παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, ώστε να 
αποκλείουμε τις επενδύσεις που δημιουργούν εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα πάνω από ένα επίπεδο, 
σύμφωνα με τα όρια που έχουν θέσει η ΕΕ και τα κρά-
τη. Αυτό διασφαλίζει ότι δεν χορηγούμε δάνεια παρά 
μόνο σε έργα που συμβάλλουν στην οικονομική ανά-
πτυξη και συνάδουν με την κλιματική πολιτική της ΕΕ.

Ένα δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 
32 εκατ. ευρώ χρηματοδότησε την 

κατασκευή μιας εφεδρικής μονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής στην Kiisa, 

η οποία θα διασφαλίζει αδιάλειπτη 
ηλεκτροδότηση σε περιπτώσεις  

έκτακτης ανάγκης στην Εσθονία, τη 
Λεττονία και τη Λιθουανία.

Ενέργεια για την ενίσχυση
της οικονομίας

Ο ασφαλής και βιώσιμος ενεργειακός εφοδιασμός με προσιτές τιμές έχει 
πρωταρχική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της 
ΕΕ. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις καίριες ενεργειακές συνδέσεις, τα ευφυή δίκτυα 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ΕΤΕπ συμβάλλει στη βιωσιμότητα του 
ενεργειακού εφοδιασμού για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. 
Το 2014 η ΕΤΕπ χορήγησε χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 7,5 δισ. ευρώ για 
έργα στον τομέα της ενέργειας.
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Χρηματοδοτήσεις για το κλίμα 
και το περιβάλλον
Η δράση για το κλίμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αειφόρο ανάπτυξη. Η ΕΤΕπ 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της δράσης αυτής. Η Τράπεζα προάγει 
τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα και ανθεκτική στις αλλαγές του κλίματος, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. Το 
2014 χορηγήσαμε περίπου 19,1 δισ. ευρώ για τη στήριξη έργων που προάγουν τη δράση 
για το κλίμα στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Η ΕΤΕπ συνεργάζεται και με 
άλλους φορείς για την κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων στους τομείς της δράσης 
για το κλίμα και του περιβάλλοντος.

Κύρια στοιχεία της 
δραστηριότητας το 2014:

• Συμμετοχή στις συνομιλίες του ΟΗΕ για το 
κλίμα εν όψει της συνόδου κορυφής που 
θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι

• Κορυφαίος ρόλος στις διεθνείς προσπά-
θειες για διαφάνεια και λογοδοσία στην 
κλιματική χρηματοδότηση

• Προσφορά νέων προϊόντων για τη στήριξη 
επενδύσεων στους τομείς της ενεργειακής 
απόδοσης και της βιοποικιλότητας

• Χρηματοδότηση του μεγαλύτερου αιολικού 
πάρκου στον κόσμο, στις Κάτω Χώρες

• Αντιστάθμιση των δικών μας εκπομπών 
άνθρακα μέσω επενδύσεων που προάγουν 
τη βιοποικιλότητα

«Χαιρόμαστε που βρήκαμε έναν ικανό 
και αξιόπιστο χρηματοδοτικό εταίρο για 

τα επενδυτικά μας σχέδια».

Dr Christof Germann, 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
Illwerke AG

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 
Obervermuntwerk II, ισχύος 360 MW, θα 

αξιοποιήσει τη φυσική δύναμη του νερού και 
τα αυστριακά βουνά για να αποκαταστήσει την 

ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Α πό το 2009 η ΕΤΕπ μετρά το ενεργειακό αποτύ-
πωμα των έργων που χρηματοδοτεί, σε όλους 
τους τομείς, ώστε να παρακολουθεί καλύτερα 

τις επιδόσεις της ως προς τις εκπομπές και τη μείωσή 
τους. Οι χρηματοδοτήσεις της το 2014 συνέβαλαν στην 
εξοικονόμηση ή αποφυγή περίπου 3 εκατ. τόνων εκπο-
μπών CO2 ετησίως – πράγμα που ισοδυναμεί με μείωση 
του αριθμού των αυτοκινήτων κατά 1,5 εκατομμύριο.

19,1 δισ.
για τη στήριξη της δράσης για 

το κλίμα παγκοσμίως

ευ
ρώ
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Έρευνα, ανάπτυξη 
και καινοτομία

2,6 δισ.

Ενεργειακή 
απόδοση

2,3 δισ.

Προσαρμογή 
στην κλιματική 

αλλαγή

400 εκατ.

5,9 δισ.

Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

7,6 δισ.

Βιώσιμες 
μεταφορές

3 000
GWh εξοικονόμηση 

ενέργειας

12 000
GWh παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ετησίως, που 
ηλεκτροδοτεί πάνω από

1 εκατομμύριο  
     νοικοκυριά

Σημαντική συμβολή – Αποτελέσματα των χρηματοδοτήσεών μας το 2014

Κατανομή των κλιματικών 
χρηματοδοτήσεων

εκατομμύριο1,5

3  εκατ. τόνοι ετησίως 
μείωση εκπομπών 
CO2 – που ισοδυναμεί 
με μείωση του 
αριθμού των 
αυτοκινήτων κατά
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Στο Lošinj, νησί 
της Κροατίας στην 

Αδριατική θάλασσα, 
ηλιακοί συλλέκτες που 

τοποθετήθηκαν στις 
στέγες κτιρίων παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια χωρίς 

εκπομπές για περίπου 
100 νοικοκυριά. Το έργο 

χρηματοδοτήθηκε από την 
τράπεζα Privredna banka 

Zagreb, με την οποία 
συνεργάζεται η ΕΤΕπ στο 

πλαίσιο του ταμείου Green 
for Growth Fund.

Προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών και
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή

Η ΕΤΕπ προάγει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια ευρωπαϊκή οικονομία 
φιλικότερη προς το κλίμα και για σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
έως το 2050. Η ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι μια 
από πιο κρίσιμες προκλήσεις της εποχής μας. Η μετάβαση σε μια οικονομία πιο 
έξυπνη και πιο αποδοτική στη χρήση των πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Η ΕΤΕπ στηρίζει χρηματοδοτικά τη δράση για το 
κλίμα κυρίως με τη χορήγηση δανείων σε τομείς 
όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενερ-

γειακή απόδοση, οι βιώσιμες μεταφορές, η ύδρευση, 
η διαχείριση των πλημμυρών και η δασοπονία. Η Τρά-
πεζα ενσωματώνει την κλιματική και περιβαλλοντική 
διάσταση σε όλες τις δραστηριότητές της, παραδείγ-
ματος χάριν προάγοντας τη χρήση της καλύτερης δι-
αθέσιμης τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας για τη μέτρηση του 
ενεργειακού αποτυπώματος των έργων που χρηματο-
δοτούμε, υπολογίσαμε τις εκπομπές αερίων θερμοκη-
πίου από έργα που αναμένεται να έχουν υψηλές εκπο-
μπές, δηλαδή εκπομπές που υπερβαίνουν τουλάχιστον 
ένα από τα εξής δύο όρια:

•  απόλυτες εκπομπές (πραγματικές εκπομπές του έργου) 
> 100 000 t ισοδύναμου CO2 ετησίως για ένα τυπικό 
έτος λειτουργίας του έργου

•  σχετικές εκπομπές (εκτιμώμενη αύξηση ή μείωση 
των εκπομπών σε σύγκριση με τις αναμενόμενες 
από την εναλλακτική λύση) > 20 000 t ισοδύναμου 
CO2 ετησίως.

Το 2014 αξιολογήσαμε το ενεργειακό αποτύπωμα 
70 έργων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό 
μας. Τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν υπογραφέντα δά-
νεια ή εγκριθείσες πιστώσεις συνολικού ύψους 15,1 δισ. 
ευρώ. Οι συνολικές απόλυτες εκπομπές αερίων θερμο-
κηπίου από τα έργα αυτά εκτιμώνται σε 4,7 εκατ. τόνους 
ισοδύναμου CO2 ετησίως και η συνολική μείωση που 
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επιτυγχάνεται χάρη στη χρηματοδότησή μας εκτιμάται 
σε 3 εκατ. τόνους ισοδύναμου CO2 ετησίως. Τα αποτε-
λέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού αποτυπώ-
ματος που διενέργησε η ΕΤΕπ το 2014 παρουσιάζονται 
λεπτομερέστερα στην έκθεση αειφορίας (Sustainability 
Report) της Τράπεζας για το 2014.

Χρηματοδοτήσεις για τη μείωση 
των εκπομπών
Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στους τομείς των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής από-
δοσης συμβάλλουν άμεσα στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Το 2014 η Τράπεζα χορήγησε 
στους τομείς αυτούς 8,2 δισ. ευρώ.

Η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης έργων 
στον τομέα της αιολικής ενέργειας, και ιδίως χερσαί-
ων και υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Το 2014 η Τράπεζα 

χρηματοδότησε 12 αιολικά πάρκα. Τα έργα αυτά είναι 
μεγάλης κλίμακας, μακροχρόνια και σύνθετα από τεχνι-
κή άποψη. Ως εκ τούτου, η ΕΤΕπ είναι φυσικός εταίρος 
του τομέα αυτού, στον οποίο παρέχει όχι μόνο χρη-
ματοδότηση, αλλά και τεχνογνωσία. Για τους ίδιους 
λόγους, η Τράπεζα χρηματοδοτεί ηλιακά έργα, τόσο 
συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας (CSP) όσο και φω-
τοβολταϊκά. Το 2014 υπέγραψε εννέα χρηματοδοτικές 
συμβάσεις για ηλιακά έργα.

Η ΕΤΕπ λαμβάνει υπόψη το θέμα της ενεργειακής από-
δοσης σε όλα τα έργα που εξετάζει για χρηματοδότηση. 
Οι χρηματοδοτήσεις της στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης καλύπτουν επενδύσεις που αφορούν τόσο 
την πλευρά της προσφοράς (π.χ. σταθμοί συμπαραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας και συστή-
ματα τηλεθέρμανσης), όσο και την πλευρά της ζήτη-
σης (κυρίως μόνωση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων). 
Το 2014 η ΕΤΕπ χορήγησε 2,3 δισ. ευρώ για έργα βελ-
τίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Η ΕΤΕπ συνεργάζεται επίσης με τους επενδυτές πα-
ρέχοντάς τους τεχνική βοήθεια για τη διαμόρφωση 
του επενδυτικού τους σχεδίου. Ο μηχανισμός ELENA 
(European Local Energy Assistance – Ευρωπαϊκή βο-
ήθεια για τοπικά ενεργειακά προγράμματα), ο οποίος 
αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της ΕΤΕπ και της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, προσφέρει βοήθεια σε τοπικές και 
περιφερειακές αρχές για την προετοιμασία έργων στους 
τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, ώστε να μπορούν να προσελκύσουν 
εξωτερική χρηματοδότηση. Το ELENA καλύπτει μέρος 
του κόστους της τεχνικής βοήθειας που είναι απαραί-
τητη για την προετοιμασία, εφαρμογή και χρηματοδό-
τηση επενδυτικών προγραμμάτων. Το 2014 οι αναλη-
φθείσες δεσμεύσεις για την παροχή τεχνικής βοήθειας 
σε δικαιούχους του ELENA ανήλθαν σε 19 δισ. ευρώ, 
διαμορφώνοντας το συνολικό ύψος των δεσμεύσεων 
του προγράμματος σε 65 εκατ. ευρώ.

«Το Μπρίστολ εφαρμόζει πρωτοποριακή 
προσέγγιση όσον αφορά την ενέργεια και 

την αειφορία. Η ανακήρυξη του Μπρίστολ 
ως Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης 

για το 2015 προσφέρει στην πόλη μια 
μεγάλη ευκαιρία να προετοιμαστεί για το 
μέλλον. Εάν τα σχέδια για την επιχείρηση 

ενέργειας εγκριθούν, θα αποτελέσουν 
άλλο ένα παράδειγμα του πώς το 

Μπρίστολ πρωτοστατεί στην προσπάθεια 
να καταστούν οι πόλεις του Ηνωμένου 

Βασιλείου πιο πράσινες και πιο βιώσιμες».

George Ferguson, Δήμαρχος του Μπρίστολ.

Το 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπρίστολ 
ζήτησε χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ για την 

εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας σχετικά με τη 
δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ενέργειας.
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Ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και προστασία 
του περιβάλλοντος
Η έγκαιρη προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής είναι αποτελεσματικότερη και λιγότερο δα-
πανηρή από τα μέτρα που λαμβάνονται την τελευταία 
στιγμή υπό την πίεση έκτακτης ανάγκης. Η πτυχή αυτή, 
γνωστή ως «ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή», 
λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα έργα που χρηματοδοτεί 
η ΕΤΕπ. Το 2014 η ΕΤΕπ χορήγησε χρηματοδοτήσεις συ-
νολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ για έργα που συμβάλλουν 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής 
στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

Πολλές από τις χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας στον 
τομέα της δασοπονίας αφορούν μέτρα προσαρμογής. 
Τα δάση μπορούν, παραδείγματος χάρη, να βοηθήσουν 
στην αποτροπή της διάβρωσης του εδάφους και στον 
περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών, πέραν του ότι 

συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα, την ευφορία του εδά-
φους και τη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών. 
Επιπλέον, λειτουργούν ως «παγίδες» διοξειδίου του άν-
θρακα που ρυθμίζουν το κλίμα του πλανήτη.

Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών 
φαινομένων έχει βαρύτατες επιπτώσεις στη διαθεσιμό-
τητα και στην ποιότητα των αποθεμάτων γλυκού νερού, 
καθώς οδηγεί σε αύξηση των φυσικών καταστροφών 
που έχουν σχέση με το νερό, όπως οι ξηρασίες και οι 
πλημμύρες. Η ΕΤΕπ, η οποία είναι η κυριότερη πηγή 
χρηματοδότησης για τον τομέα του νερού παγκοσμί-
ως, στηρίζει τις προσπάθειες προσαρμογής βοηθώντας 
στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρι-
σης των υδατικών πόρων. Οι χρηματοδοτήσεις μας το 
2014 θα εξασφαλίσουν πιο αποτελεσματικές, αξιόπιστες 

7 έργων μετρό

2 έργων αστικών 
σιδηροδρόμων

19 άλλων σιδηροδρομικών έργων

6 έργων τραμ

Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων μεταφορών

Η στήριξη που παρέχει η ΕΤΕπ στον τομέα των βιώ-
σιμων μεταφορών καλύπτει από την κατασκευή, επέ-
κταση ή αποκατάσταση αστικών συγκοινωνιακών υπο-
δομών ως την οδική ασφάλεια, την προώθηση των 
δικτύων ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων και την 
προαγωγή της ηλεκτροκίνησης. Η ΕΤΕπ υποστηρίζει 
επίσης την ανάπτυξη καθαρότερων κα ασφαλέστερων 

οχημάτων χρηματοδοτώντας την έρευνα για την εξεύ-
ρεση λύσεων με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χα-
μηλές εκπομπές. Τα έργα που στήριξε η ΕΤΕπ συμβάλ-
λουν στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, 
τη μείωση της ηχορρύπανσης, την ενίσχυση της ασφά-
λειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τον 
περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το 2014 η ΕΤΕπ συνέβαλε στη 
χρηματοδότηση:
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και ανθεκτικές υπηρεσίες διαχείρισης του πόσιμου νε-
ρού και των λυμάτων για περίπου 27 εκατομμύρια αν-
θρώπους στην ΕΕ και ανά την υφήλιο.

Συνεργασία για την ανάπτυξη 
καινοτόμων χρηματοδοτικών 
προϊόντων στον κλιματικό τομέα
Τα καινοτόμα χρηματοδοτικά προϊόντα που προσφέρου-
με στον κλιματικό τομέα συμβάλλουν στην προσέλκυ-
ση ιδιωτικών επενδύσεων και στη μόχλευση δημόσιων 
πόρων. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τρόπων με τους οποίους μπορεί να αυξη-
θούν οι κλιματικές χρηματοδοτήσεις. Τα ταμεία συμμε-
τοχών και δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα που έχουμε 
δημιουργήσει στηρίζουν έργα που προάγουν τη δράση 
για το κλίμα στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Το 2014 η Τράπεζα στήριξε επενδυτικά κεφάλαια που 
παρέχουν δανειακή και κεφαλαιακή χρηματοδότηση 
στον κλιματικό τομέα, με 616 εκατ. ευρώ. Οι συνερ-
γασίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την προ-
ώθηση της καινοτομίας στην κλιματική χρηματοδό-
τηση και την προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων για 
κλιματικά έργα.

Το 2014 εγκαινιάσαμε μια σειρά νέων, καινοτόμων ερ-
γαλείων, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή στη διάρκεια 
του 2015. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν το Μέσο Ιδι-
ωτικής Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Απόδοση, 
το οποίο παρέχει κεφάλαια κινδύνου σε τράπεζες που 
λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς για τη χρηματοδό-
τηση μικρότερων έργων ενεργειακής απόδοσης, και τον 
Μηχανισμό Χρηματοδότησης του Φυσικού Κεφαλαίου, 
ο οποίος αφορά επενδύσεις σχετικές με τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, τις υπηρεσίες οικοσυστήματος και 

τη βασιζόμενη στη φύση προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή.

Το σύστημα που έχουμε αναπτύξει για τον προσδιορι-
σμό και την παρακολούθηση των κλιματικών χρηματο-
δοτήσεών μας είναι ιδιαίτερα εύρωστο. Το 2014 η ΕΤΕπ 
διηύθυνε με επιτυχία τις εργασίες που διεξήγαγαν από 
κοινού οι Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (MDBs) 
σχετικά με τη μεθοδολογία, τη συλλογή δεδομένων και 
την υποβολή εκθέσεων. Η προσπάθεια αυτή συμβάλλει 
στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον 
αφορά τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις για το κλίμα. Το 
2014 δημοσιεύσαμε την κοινή έκθεση πολυμερών ανα-
πτυξιακών τραπεζών για την κλιματική χρηματοδότηση 
το 2013 (Joint Report on 2013 MDB Climate Finance) και, 
μαζί με άλλες πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, εκδώ-
σαμε κοινή δήλωση για την κλιματική χρηματοδότηση.

Η μελέτη σχετικά με την κλιματική δράση, την οποία 
ξεκίνησε η ΕΤΕπ στις αρχές του 2015, προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί πριν από τις συνομιλίες για το κλίμα που 
θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι προς το τέλος του 
έτους και οι οποίες αναμένεται να καταλήξουν σε νέα 
παγκόσμια συμφωνία που θα αντικαταστήσει το Πρω-
τόκολλο του Κιότο.

Το κλιματικό ταμείο Althelia, το 
οποίο χρηματοδοτείται από την 
ΕΤΕπ, στηρίζει έργα προστασίας 

του τοπίου τα οποία δημιουργούν 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά οφέλη. Μία από τις 
πρώτες επενδύσεις του αφορά 

τη διατήρηση 570 000 εκταρίων 
φυσικού δάσους στο Περού.

Η ΕΤΕπ επένδυσε 80 εκατ. 
ευρώ σε ιταλικά μίνι-

ομόλογα, ένα καινοτόμο 
σχήμα χρηματοδότησης μέσω 

τιτλοποίησης, για τη στήριξη της 
επενδυτικής δραστηριότητας 

μικρομεσαίων εταιρειών 
στον τομέα των υδάτων στην 

περιφέρεια Βένετο της Ιταλίας.

Ένα δάνειο ύψους 120 εκατ. ευρώ 
που χορηγήθηκε στο Υπουργείο 

Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Σλοβακίας θα συμβάλει στην 

υλοποίηση έργων δάσωσης, στην 
καλύτερη προστασία και διαχείριση 

των δασών και στον αναβάθμιση 
αγροτικών υποδομών.
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Χορήγηση χρηματοδοτήσεων 
ανά την υφήλιο
Οι δραστηριότητές μας ανά την υφήλιο προάγουν τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής 
της ΕΕ. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης, καθώς και με άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 
για τη χρηματοδότηση έργων που προάγουν τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ εκτός 
των συνόρων της. Το 2014 οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ ανά την υφήλιο ανήλθαν συνολικά σε 
περίπου 7,9 δισ. ευρώ.

Κύρια στοιχεία της δραστηριότητας το 2014:
• Ισχυρή δέσμευση για στήριξη της Ουκρανίας

• Νέος μηχανισμός παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων για τη Μεσόγειο

• Συνεργασία με πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες και με άλλους διεθνείς χρημα-
τοπιστωτικούς οργανισμούς για έναν νέο, παγκόσμιο μηχανισμό χρηματοδότη-
σης υποδομών

• Χορήγηση του πρώτου δανείου στο Αζερμπαϊτζάν
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«Προσφέρετε την πιο απτή στήριξη που έχει 
δοθεί στην Ουκρανία τα πρόσφατα χρόνια».

κ. Yatsenyuk, Πρωθυπουργός της Ουκρανίας

Η ΕΤΕπ χορήγησε στην Ουκρανία σχεδόν 1 δισ. ευρώ 
στο πλαίσιο ενός πακέτου δανείων ύψους 3 δισ. ευρώ 

που έχει προγραμματιστεί για την περίοδο 2014-
2016. Τα δάνεια αυτά θα χρηματοδοτήσουν την 

επισκευή μικρών υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές, 
θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών 
των συγκρούσεων και θα στηρίξουν μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

23 500
νοικοκυριά απέκτησαν 
καλύτερη στέγαση

Σημαντική συμβολή – Χάρη στις χρηματοδοτήσεις μας το 2014

4 εκατομμύρια άνθρωποι 
σε αναδυόμενες και 
αναπτυσσόμενες οικονομίες 
απέκτησαν πρόσβαση σε 
ασφαλές πόσιμο νερό 
ή βελτιωμένα συστήματα 
αποχέτευσης

Μ έσω της χορήγησης δανείων εκτός ΕΕ, η ΕΤΕπ 
στηρίζει τις εξωτερικές προτεραιότητες της 
ΕΕ με μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Η Τράπε-

ζα προωθεί έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη και την 
απασχόληση χορηγώντας χρηματοδοτήσεις και τεχνι-
κή βοήθεια για την ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού 
τομέα, για έργα υποδομής και για έργα σχετικά με τη 
δράση για το κλίμα.

Οι περισσότερες χρηματοδοτικές πράξεις της Τράπεζας 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται με εγγύηση 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία καθορίζεται 
στις εξωτερικές εντολές που ανατίθενται στην ΕΤΕπ για 
δραστηριοποίηση σε διάφορες περιοχές του κόσμου. 
Το 2014 τέθηκε σε ισχύ μια ανανεωμένη εντολή (2014-
2020), στο πλαίσιο της οποίας η συνολική εγγύηση από 
την ΕΕ καλύπτει μέχρι 30 δισ. ευρώ.
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Χορηγήσεις εκτός ΕΕ κατά περιοχή

Λατινική 
Αμερική
650 εκατ. 
ευρώ

Μεσογειακές 
χώρες

1,7 δισ. ευρώ

Χώρες της 
Αφρικής, της 
Καραϊβικής 
και του 
Ειρηνικού
1,2 δισ. ευρώ

Ασία
720 εκατ. ευρώ

Ανατολικές γειτονικές χώρες
1,2 δισ. ευρώ

ΕΖΕΣ και χώρες της 
διεύρυνσης
2,5 δισ. ευρώ

Ένα δάνειο ύψους 1 εκατ. ευρώ προς τον Taysir, οργανισμό που ειδικεύεται στην 
ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Τυνησίας, 

θα στηρίξει μικρούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, καθώς και νέους, κυρίως 
αποφοίτους, που επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.
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Η υπηρεσία ύδρευσης και 
αποχέτευσης eThekwini 

Water and Sanitation, 
η οποία ανήκει στον 

Δήμο του Ντέρμπαν, στη 
Νότια Αφρική, έλαβε 

το 2014 το βραβείο 
Stockholm Industry 

Water Award. Μέσα στα 
τελευταία 14 χρόνια, 

1,3 εκατομμύριο 
κάτοικοι της ευρύτερης 

περιφέρειας του 
Ντέρμπαν απέκτησαν 
τρεχούμενο νερό και 

700 000 απέκτησαν 
πρόσβαση σε τουαλέτες. 
Η ΕΤΕπ στηρίζει τα έργα 

αυτά με ένα δάνειο 
ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδοτική εντολή για τις χώρες της Αφρικής, 
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και τις υπερπό-
ντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) υπάγεται στη Συμφωνία 
της Κοτονού, η οποία καθορίζει τις σχέσεις της ΕΕ με τις 
χώρες εταίρους της στις περιοχές αυτές. Τα κεφάλαια 
για τις χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο αυτό προέρχο-
νται από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών 
της ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, και 
από τους ιδίους πόρους της ΕΤΕπ.

Η συνεργασία με άλλους φορείς είναι σημαντικό 
στοιχείο της δραστηριότητας της Τράπεζας. Η ΕΤΕπ 

συνδυάζει όλο και περισσότερο τα δάνειά της με επι-
χορηγήσεις της ΕΕ, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτε-
ρα αποτελέσματα. Αυτό επιτρέπει τη μόχλευση των 
περιορισμένων διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων 
προς όφελος των χωρών εταίρων της ΕΕ και ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής δράσης. 
Η ΕΤΕπ θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που θα πραγ-
ματοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για 
την Ανάπτυξη το 2015.



Οικονομική ισχύς στην υπηρεσία 
των επενδύσεων

Η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειστής και δανειολήπτης στον κόσμο. Το 2014 
η Τράπεζα άντλησε από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές 61,6 δισ. ευρώ. Χρησιμοποιούμε την 
οικονομική μας ισχύ για να δανειζόμαστε κεφάλαια με ευνοϊκά επιτόκια και μετακυλίουμε 
αυτό το πλεονέκτημα κόστους σε οικονομικώς βιώσιμα έργα που προάγουν τους στόχους 
της πολιτικής της ΕΕ. Η Τράπεζα αντλεί κεφάλαια σε παγκόσμια κλίμακα και, ως εκ τούτου, 
συμβάλλει σημαντικά στη διοχέτευση επενδύσεων προς την ΕΕ.

Κύρια στοιχεία της δραστηριότητας το 2014:
• Η ΕΤΕπ άντλησε και πάλι σημαντικό όγκο κεφαλαίων – 61,6 δισ. ευρώ

• Η δανειοληπτική δραστηριότητα της Τράπεζας ωφελήθηκε από την ενίσχυση της 
υψηλής πιστοληπτικής της ικανότητας

• Κορυφαίος εκδότης Πράσινων Ομολόγων, μέσω των οποίων αντλήθηκαν 4,3 δισ. ευρώ
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Κατανομή των εκδόσεων ομολόγων της ΕΤΕπ κατά περιοχή:
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Ο ι μέτοχοι της ΕΤΕπ είναι τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. 
Το μερίδιο συμμετοχής κάθε χώρας στο κεφά-
λαιο της Τράπεζας είναι ανάλογο προς τη σχετική 

βαρύτητα της οικονομίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατά τη στιγμή της προσχώρησής της στην ΕΕ. Συνε-
πώς, η ΕΤΕπ είναι υπόλογη στις κυβερνήσεις των κρα-
τών μελών.

Η ΕΤΕπ αντλεί μακροπρόθεσμα κεφάλαια από τις δι-
εθνείς κεφαλαιαγορές μέσω της έκδοσης ομολόγων 
για τη χρηματοδότηση των δανειοδοτικών δραστη-
ριοτήτων της. Η οικονομική ισχύς της ΕΤΕπ απορρέει 
κυρίως από την ποιότητα του ενεργητικού της, την ισχυ-
ρή στήριξη από τους μετόχους της, τη χρηστή διακυ-
βέρνησή της, τη συνετή διαχείριση των κινδύνων που 
εφαρμόζει, τη διαρκή κερδοφορία της και την υψηλή 
της ρευστότητα.

Στο τέλος του 2014 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 
της Τράπεζας – ο λόγος του κεφαλαίου της Τράπεζας 
προς το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό 
της – ανερχόταν σε 26%, παραμένοντας ουσιαστικά 
αμετάβλητος σε σχέση με το τέλος του 2013 (26,1% στις 
31 Δεκεμβρίου 2013). Αυτό οφείλεται στη σωρευτική 
θετική επίδραση την οποία άσκησαν τρεις παράγοντες, 
δηλαδή η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου 
δανείων, το ετήσιο καθαρό πλεόνασμα και η καταβολή 
της δεύτερης δόσης της αύξησης κεφαλαίου του 2013, 
και η οποία αντιστάθμισε την επίδραση της αύξησης 
του όγκου των δανείων.

Η ποιότητα του ενεργητικού διατηρήθηκε σε υψηλό 
επίπεδο, με σχεδόν μηδενικό ποσοστό απομειωμένων 
δανείων επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου δανείων 
(0,2%) στο τέλος του έτους. Το καθαρό ετήσιο πλεόνα-
σμα ανήλθε σε 2,6 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας ελαφρά 
το πλεόνασμα του προηγούμενου έτους.

Τα Πράσινα Ομόλογα σε 
ανοδική πορεία: οι επενδυτές 
ενδιαφέρονται για την κλιματική 
χρηματοδότηση

Το 2014 ήταν σημαντική χρονιά για τα πράσινα ομόλο-
γα της ΕΤΕπ, τα λεγόμενα «Ομόλογα Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης», τα οποία είναι ένα κοινωνικά υπεύ-
θυνο επενδυτικό προϊόν προσαρμοσμένο στις ανά-
γκες των επενδυτών. Τα κεφάλαια που αντλούνται μέσω 
των ομολόγων αυτών προορίζονται αποκλειστικά για 
εκταμιεύσεις δανείων της ΕΤΕπ προς κλιματικά έργα 
στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης. Τα δάνεια αυτά προάγουν τον 
στόχο της ΕΕ για μια παγκόσμια ανάπτυξη με χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή.

Πέρυσι η αγορά πράσινων ομολόγων σημείωσε πρω-
τοφανή άνοδο, με την έκδοση τίτλων συνολικού ύψους 
28 δισ. ευρώ (37 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ποσό υπερτριπλά-
σιο έναντι του 2013, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
Climate Bonds Initiative. Η ΕΤΕπ ήταν ο μεγαλύτερος 
εκδότης στο τμήμα αυτό της αγοράς, αντλώντας 4,3 δισ. 
ευρώ σε επτά νομίσματα. Το Ομόλογο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης σε ευρώ με λήξη το 2019 αυξήθηκε 
στα 2,6 δισ. ευρώ, αποτελώντας έτσι το μεγαλύτερο 
πράσινο ομολογιακό δάνειο στην αγορά στο τέλος του 
έτους. Η ΕΤΕπ πρόσθεσε ένα δεύτερο ομόλογο ανα-
φοράς στην καμπύλη αποδόσεων των πράσινων ομο-
λόγων της σε ευρώ, με μια έκδοση 12ετούς διάρκειας. 
Άλλο σημαντικό στοιχείο το 2014 ήταν η έκδοση από 
την ΕΤΕπ του πρώτου της Ομολόγου Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης σε δολάρια ΗΠΑ, πράσινο ομόλογο 
αναφοράς με 10ετή διάρκεια. Τέλος, το 2014 η Τράπεζα 
εξέδωσε επίσης το πρώτο της Ομόλογο Περιβαλλο-
ντικής Ευαισθητοποίησης σε λίρες Αγγλίας, το πρώτο 
πράσινο ομόλογο που εκδίδεται στο νόμισμα αυτό από 
εκδότη της κατηγορίας των κρατών, των υπερεθνικών 
φορέων και των οργανισμών.

«Θεωρούμε τα αειφόρα ομόλογα ως μέσο 
χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας 

το οποίο συνάδει με τους στόχους μας: 
συγκεκριμένα έργα, που έχουν θετικές κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επενδύσαμε στα 

Ομόλογα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
της ΕΤΕπ διότι έχουν το μέγεθος έκδοσης 

αναφοράς και χρηματοδοτούν έργα στους τομείς 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 

ενεργειακής απόδοσης».

Marc Briand, Επικεφαλής του τμήματος τίτλων σταθερού 
εισοδήματος της Mirova
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Οικονομική ισχύς
στην υπηρεσία των επενδύσεων
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Η τράπεζα της ΕΕ

Η ΕΤΕπ είναι η μόνη δημόσια τράπεζα που ανήκει αποκλειστικά στα 28 κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δομή διακυβέρνησής της εξασφαλίζει τη λογοδοσία της, την 
ορθή διαχείρισή της και την αποτελεσματικότητά της στην προαγωγή της αειφόρου 
ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσα από όλες τις δραστηριότητές της.

Η ΕΤΕπ είναι ταυτόχρονα οργανισμός της ΕΕ, υπό-
λογος στα κράτη μέλη, και τράπεζα που εφαρ-
μόζει τις συναφείς βέλτιστες πρακτικές του δη-

μόσιου και του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τη λήψη 
αποφάσεων, τη διαχείριση και τους μηχανισμούς ελέγ-
χου. Η Τράπεζα διαθέτει τρία αποφασιστικά όργανα: 
το Συμβούλιο των Διοικητών, σε επίπεδο υπουργών, 
το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη (ένα από 
κάθε κράτος μέλος και ένα από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή) δεν απασχολούνται πλήρως στην Τράπεζα, και τη 
Διευθύνουσα Επιτροπή, το πλήρως απασχολούμενο 
στην Τράπεζα αποφασιστικό όργανο, του οποίου προ-
εδρεύει ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ.

Το Συμβούλιο των Διοικητών αποτελείται από υπουρ-
γούς οριζόμενους από τα 28 κράτη μέλη (συνήθως τους 
Υπουργούς Οικονομικών). Συνεδριάζοντας μία φορά 
τον χρόνο, ορίζει τις γενικές κατευθύνσεις σχετικά με 
την πιστωτική πολιτική της Τράπεζας και εγκρίνει τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Αποφασίζει επίσης 
για τις αυξήσεις κεφαλαίου και για τη συμμετοχή της 
Τράπεζας σε χρηματοδοτικές πράξεις εκτός ΕΕ. Τέλος, 
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Η ΕΤΕπ, σύμφωνα με την 
πρακτική της βάσει της 
οποίας επανεξετάζει τις 
βασικές πολιτικές της, 
πραγματοποίησε το 2014 
διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς 
αναζητώντας τρόπους για να 
βελτιώσει και προσαρμόσει 
την πολιτική διαφάνειάς της. 
Η Τράπεζα προσπαθεί να τηρεί 
τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια 
όσον αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργεί, λαμβάνει 
αποφάσεις και εφαρμόζει τις 
πολιτικές της ΕΕ.



διορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δι-
ευθύνουσας Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο που αποφα-
σίζει σχετικά με τα δάνεια, τα δανειοληπτικά προγράμ-
ματα και άλλα χρηματοδοτικά θέματα, όπως η έκδοση 
εγγυήσεων. Συνεδριάζει δέκα φορές τον χρόνο και δι-
ασφαλίζει ότι η διαχείριση της Τράπεζας ασκείται ορθά 
και σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ και το καταστατικό 
της Τράπεζας και με τις γενικές οδηγίες του Συμβουλί-
ου των Διοικητών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 29 τακτικά 
μέλη (κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ορίζουν από ένα μέλος) και 19 αναπληρωματικά μέλη. 
Επιπλέον, για να διευρύνει το πεδίο της εμπειρογνωσί-
ας του σε ορισμένους τομείς, το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να εκλέγει έξι εμπειρογνώμονες (τρεις ως μέλη 
και τρεις ως αναπληρωτές), οι οποίοι συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του ως σύμβουλοι, χωρίς δικαίωμα ψή-
φου. Εκτός αντίθετων διατάξεων του καταστατικού, οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με τουλάχιστον το ένα τρίτο 
των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και αντιπρο-
σωπεύουν τουλάχιστον το 50% του αναληφθέντος κε-
φαλαίου. Ο Πρόεδρος της Τράπεζας, κ. Werner Hoyer, 
προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαί-
ωμα ψήφου.

Η Διευθύνουσα Επιτροπή είναι το αποφασιστικό όργα-
νο της ΕΤΕπ του οποίου τα μέλη απασχολούνται πλήρως 
στην Τράπεζα. Διασφαλίζει τη διαχείριση των τρεχου-
σών υποθέσεων της Τράπεζας, προετοιμάζει τις απο-
φάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζει 
την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Συνεδριάζει μία 
φορά την εβδομάδα. Η Διευθύνουσα Επιτροπή εργάζε-
ται υπό την εποπτεία του Προέδρου της Τράπεζας και 
υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υπό-
λοιπα οκτώ μέλη της είναι οι Αντιπρόεδροι της ΕΤΕπ. 
Τα μέλη της διορίζονται για ανανεώσιμη θητεία μέχρι 
έξι ετών και ευθύνονται μόνον έναντι της Τράπεζας. 
Οι τέσσερις μεγαλύτεροι μέτοχοι – Γαλλία, Γερμανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία – διαθέτουν μόνιμη έδρα 
στη Διευθύνουσα Επιτροπή.

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι ανεξάρτητο όργανο και 
λογοδοτεί απευθείας στο Συμβούλιο των Διοικητών. 
Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των λογαριασμών της 
Τράπεζας και ελέγχει ότι οι δραστηριότητες της Τρά-
πεζας είναι σύμφωνες προς τις βέλτιστες τραπεζικές 
πρακτικές. Η δήλωση της Ελεγκτικής Επιτροπής υπο-
βάλλεται στο Συμβούλιο των Διοικητών μαζί με την 
ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ελεγκτι-
κή Επιτροπή αποτελείται από έξι μέλη, τα οποία διο-
ρίζονται για μη ανανεώσιμη θητεία έξι συνεχόμενων 
οικονομικών ετών.
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Η τράπεζα της ΕΕ

Δομή διακυβέρνησης της ΕΤΕπ:

 Μέτοχοι  Τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ

 Συμβούλιο των Διοικητών Υπουργοί των κρατών μελών

Διοικητικό Συμβούλιο

Διευθύνουσα Επιτροπή
 Ελεγκτική Επιτροπή

- Πρόεδρος
- 8 Αντιπρόεδροι

Τα μέλη του ορίζονται 
από τα κράτη μέλη
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