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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ
Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρωτοφανείς κρίσεις και τεράστιες ανάγκες, δεν χρειάζεται να παραμένουμε
προσκολλημένοι στις πεπατημένες πρακτικές. Η απάντηση πρέπει να είναι η καινοτομία. Πρέπει να προσφέρει νέες
λύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα διαφορετικό μέλλον.
Το 2021 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αντιμετώπισε δύο μεγάλες απειλές, την κλιματική κρίση και την
πανδημία του κορωνοϊού, ενόσω πλήθαιναν οι επείγουσες προκλήσεις της ανάπτυξης. Για να αντιμετωπίσει αυτούς
τους κινδύνους, η τράπεζα της ΕΕ σκέφτηκε προσεκτικά και κινήθηκε γρήγορα — σε νέες κατευθύνσεις.
Σκέφτηκε λοιπόν να επενδύσει σε καινοτόμες επιχειρήσεις ή να δημιουργήσει καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία
για να στηρίξει κατά την περίοδο της κρίσης τις επιχειρήσεις που ήταν υγιείς πριν ξεσπάσει η πανδημία. Ωστόσο,
προτεραιότητά της ήταν πάντα να επινοήσει διαφορετικούς και πιο αποτελεσματικούς τρόπους – να χαράξει νέα
πορεία που θα οδηγήσει σε ένα πιο βιώσιμο και πράσινο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς.
Η παρούσα έκθεση δραστηριοτήτων δίνει έμφαση στα επείγοντα μέτρα που λάβαμε για να
αντιμετωπίσουμε τη νόσο COVID-19 μέσω του μοναδικού Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, καθώς
και στη στήριξη που παρείχαμε στις εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης οι οποίες ασχολούνται με την
ανάπτυξη θεραπειών κατά της νόσου αυτής. Περιγράφει τις διάφορες πτυχές της στήριξής μας σε
εταιρείες που ανοίγουν νέους ορίζοντες στη δράση για το κλίμα — οι οποίοι φθάνουν ενίοτε μέχρι και
το Διάστημα. Δείχνει τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους
Ευρωπαίους στο πλαίσιο των επενδύσεων που υλοποιούμε υπέρ της συνοχής και για όλους τους πολίτες
του κόσμου μέσω του αναπτυξιακού μας έργου.
Η καινοτομία είναι το πλαίσιο του μέλλοντος. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει σε τρεις βασικές ενότητες το μέλλον
που επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε: έναν υγιή κόσμο· έναν πράσινο κόσμο· έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς.
Η υπόλοιπη έκθεση περιγράφει το πλαίσιο αυτών των επενδύσεων. Αρχίζοντας από τη στρατηγική
συλλογιστική που εκτίθεται στον πρόλογο του Προέδρου, παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τις χρηματοδοτικές και
δανειοληπτικές δραστηριότητες της Τράπεζας και περιγράφει τις προοπτικές για το επόμενο έτος στην ενότητα
σχετικά με τα κύρια στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Ομίλου.
Η έκθεση περιγράφει την πορεία ενός κομβικού χρηματοπιστωτικού οργανισμού που έχει τη φιλοδοξία
να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα και που διαπνέεται από το
όραμα ενός υγιούς και πράσινου μέλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

H

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει
παγκοσμίως η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ανταποκριθήκαμε σε
έκτακτες περιστάσεις με άμεσες και ευέλικτες ενέργειες. Από την έκτακτη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων μέχρι τη χρηματοδότηση εμβολίων και δημόσιων επενδυτικών
σχεδίων στον τομέα της υγείας, εκπληρώσαμε αποτελεσματικά τα καθήκοντά μας.
Ο Όμιλος ΕΤΕπ κινητοποίησε επενδύσεις μέσα σε ένα περιβάλλον ακραίας αστάθειας. Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο
Εγγυήσεων διασφάλισε ανοικτούς πιστωτικούς διαύλους για πολλά επενδυτικά σχέδια που θεωρούνταν πολύ
ριψοκίνδυνα για τις εμπορικές τράπεζες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σύμφωνα με τις οικονομικές μας έρευνες, η
στήριξη αυτή βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις, αφενός, να μην περιορίσουν δραστικά τις
επενδυτικές τους δραστηριότητες και, αφετέρου, να υλοποιήσουν επενδύσεις σε τομείς όπως π.χ. ο ψηφιακός
μετασχηματισμός, επιτρέποντάς τους να προσαρμοστούν στην κρίση. Η μαζική χρηματοδοτική μας στήριξη για
τις βιοεπιστήμες και την υγεία, που έχει αναμφίβολα καίρια σημασία την περίοδο που διανύουμε, καλύπτει
ορισμένα επενδυτικά σχέδια που υποστηρίζονται από αυτά τα εργαλεία.
Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία επιμερισμού
των κινδύνων, εφαρμόζοντας τη λογική αυτού του ισχυρού εργαλείου και σε άλλα επενδυτικά σχέδια με υψηλή
κοινωνική και οικονομική προστιθέμενη αξία.
Ασφαλώς, η πανδημία COVID-19 δεν αποτελεί τη μοναδική σοβαρή πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Η
κλιματική κρίση καθίσταται ολοένα και επιτακτικότερο ζήτημα και, ως η κλιματική τράπεζα της ΕΕ, βρισκόμαστε
στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών που καταβάλλει η Ευρώπη για να επιτύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές
άνθρακα. Αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να υποστηρίξουμε επενδύσεις αξίας 1 τρισ. ευρώ στη δράση για το κλίμα
και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Οι περισσότερες από αυτές τις
επενδύσεις πρέπει να εστιάζουν στην καινοτομία: βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή πρόκληση και
πρέπει να ανταποκριθούμε με νέες εμπορικές ιδέες. Ο Χάρτης Πορείας της Κλιματικής Τράπεζας που έχουμε
εκπονήσει τέθηκε σε εφαρμογή το 2021, καθιστώντας μας την πρώτη πολυμερή αναπτυξιακή τράπεζα που
χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια απολύτως εναρμονισμένα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Στο
πλαίσιο αυτό, παύουμε τελείως να στηρίζουμε ενεργειακά επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με ορυκτά καύσιμα,
στα οποία περιλαμβάνεται και το φυσικό αέριο, και που δεν ενσωματώνουν τεχνολογίες μείωσης εκπομπών. Το νέο
σχέδιο προσαρμογής που έχουμε εκπονήσει και το οποίο ανακοινώσαμε στη σύνοδο COP26 περιλαμβάνει μέτρα
που βασίζονται στον χάρτη πορείας. Παράλληλα, δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο που διασφαλίζει ότι οι
αντισυμβαλλόμενοί μας θα λάβουν μέτρα για την απεξάρτηση των δραστηριοτήτων τους από τον άνθρακα. Στην
κλιματική δράση, πέραν του βασικού μας ρόλου, που είναι η χρηματοδότηση νέων και ώριμων τεχνολογιών,
επεκταθήκαμε σε νέα πεδία αναδεικνύοντας την Τράπεζα σε πόλο γνώσης στον οποίο μπορούν να βασιστούν
ολόκληρες αγορές. Η επιδίωξη μας αυτή είναι εμφανής στις συνεργασίες που αναπτύσσουμε, όπως π.χ. στην
εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρωτοβουλία «Breakthrough Energy Catalyst» του Bill Gates, η
οποία υποστηρίζει την επέκταση πράσινων τεχνολογιών παγκοσμίως.
Η αλήθεια για την κλιματική κρίση είναι ότι, αν και ορισμένα κράτη αντιμετωπίζουν πιο σοβαρές απειλές από άλλα,
σήμερα όλοι βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο. Μαζί, πρέπει να αναζητήσουμε καινοτόμες μεθόδους για να
καταστήσουμε τις οικονομίες μας «πράσινες». Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση θα είναι δίκαιη. Το 2021
επεκτείναμε το αναπτυξιακό μας έργο με τη δημιουργία ενός νέου κόμβου στο Ναϊρόμπι. Παράλληλα,
ολοκληρώσαμε τη δομή «η ΕΤΕπ στον κόσμο» («EIB Global»), τον νέο αναπτυξιακό μας βραχίονα που θα αρχίσει να
λειτουργεί το 2022. Είμαστε η μόνη από τις πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες που εξάγει ευρωπαϊκή τεχνολογία
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Η αλήθεια για την κλιματική κρίση είναι ότι αν και ορισμένα κράτη
“
αντιμετωπίζουν πιο σοβαρές απειλές από άλλα, σήμερα όλοι βρισκόμαστε

σε μεταβατικό στάδιο. Μαζί, πρέπει να αναζητήσουμε καινοτόμες
μεθόδους για να καταστήσουμε τις οικονομίες μας ‘’πράσινες’’. Και πρέπει
να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση είναι δίκαιη.

”

και τεχνογνωσία στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, προσφέρουμε τη δυνατότητα και σε άλλες χώρες να αναπτυχθούν
παρακάμπτοντας τα ρυπογόνα στάδια της βιομηχανικής ανάπτυξης και μεταβαίνοντας απευθείας στο μοντέλο της
πράσινης και καθαρής οικονομίας. Οι εμπειρογνώμονές μας διασφαλίζουν ότι χρηματοδοτούμε μόνο βιώσιμα
επενδυτικά σχέδια – και δεν πρόκειται να αλλάξουμε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο. Πράγματι, τον Δεκέμβριο,
όταν οι ηγέτες της Ομάδας G7 προσδιόρισαν το είδος της αλλαγής που χρειαζόμαστε για να εκσυγχρονίσουμε τις
υποδομές και να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να βρουν τα τρισεκατομμύρια που χρειάζονται για να
αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές προκλήσεις, τα επενδυτικά σχέδια που υπογράμμισαν στη δήλωσή τους
συνδέονταν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον διεθνή
χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
Ο βραχίονας της Τράπεζας που ασχολείται με την ανάπτυξη θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε ακόμη και αυτές τις
εντυπωσιακές επιδόσεις με περισσότερο τοπικό προσωπικό για την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων επενδυτικών
σχεδίων. Ως βασικός συντελεστής του δικτύου «Team Europe» προσβλέπουμε στη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα
επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Global Gateway», ύψους 300 δισ. ευρώ, ώστε να προωθήσουμε
παγκοσμίως το είδος των υποδομών που θα διασφαλίσουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία της Ευρώπης. Στον
τομέα των πράσινων, ψηφιακών τεχνολογιών η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 75% περισσότερα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας από τις ΗΠΑ και τετραπλάσια διπλώματα ευρεσιτεχνίας από την Κίνα, κατέχοντας έτσι παγκοσμίως
ηγετική θέση, αλλά και τεχνογνωσία την οποία μπορεί να μεταφέρει σε τομείς όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αντιπλημμυρική προστασία, προηγμένα εργαλεία πρόγνωσης καιρού,
ανθεκτικές υποδομές κ.λπ.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμβάλλει καθοριστικά στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και της
κοινωνίας που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των ημερών μας. Για να δημιουργήσουμε έναν
βιώσιμο κόσμο, πρέπει να ανακαλύψουμε όλοι μας έναν καινούριο, καλύτερο εαυτό. Με κάθε καινοτόμο συμφωνία
που χρηματοδοτούμε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Werner Hoyer
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ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ 2021
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΕΠ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

33,26 δισ. €
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ

(ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ)

Κύρια νομίσματα (€, £, $)
Άλλα νομίσματα

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο είναι
μέλος του Ομίλου ΕΤΕπ, ειδικεύεται στην παροχή
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου για τη
στήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
και ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία
σε όλη την Ευρώπη. Προσφέρει χρηματοδότηση και
τεχνογνωσία για τη στήριξη υγιών και βιώσιμων
επενδύσεων και παρέχει εγγυήσεις. Οι μέτοχοι του ΕΤαΕ
είναι η ΕΤΕπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημόσιες και
ιδιωτικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
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55,8 δισ. €
51,3 δισ. €
4,5 δισ. €

65,4 δισ. €
57,9 δισ. €
7,5 δισ. €

41,6 δισ. €

35,3 δισ. €
6,3 δισ. €

55,2 δισ. €
48,4 δισ. €
6,8 δισ. €

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Κεφαλαιακή χρηματοδότηση
Εγγυήσεις
Χρηματοδότηση χωρίς
αποκλεισμούς

30,5 δισ. €
5,2 δισ. €
25,1 δισ. €
0,2 δισ. €

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕΠ
431 000

11 400 MW
99,7% από

4,5
εκατομμύρια

ανανεώσιμες
πηγές

Αριθμός ΜΜΕ και επιχειρήσεων Αριθμός θέσεων απασχόλησης που
μεσαίας κεφαλαιοποίησης που
διασφαλίστηκαν σε ΜΜΕ και
έλαβαν στήριξη*
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης*

82 200 χλμ.

Δυναμικότητα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας

Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού
που εγκαταστάθηκαν ή
αναβαθμίστηκαν

8,1
εκατομμύρια

163 000

6,8
εκατομμύρια

3,5
εκατομμύρια

Νοικοκυριά που μπορούν να
ηλεκτροδοτηθούν

Νοικοκυριά σε νέες ή
ανακαινισμένες ενεργειακά
αποδοτικές μονάδες κατοικίας

Νέοι συνδρομητές που
λαμβάνουν υπηρεσίες 5G

Νοικοκυριά με σταθερή
σύνδεση οπτικών ινών

94,3
εκατομμύρια

12
εκατομμύρια

10
εκατομμύρια

3,8
εκατομμύρια

Πληθυσμός με πρόσβαση σε
βελτιωμένες υποδομές

Πληθυσμός με πρόσβαση σε
νέο σύστημα συλλογής
αποβλήτων

Πληθυσμός με πρόσβαση σε
ασφαλέστερο πόσιμο νερό

Πληθυσμός με βελτιωμένες
εγκαταστάσεις υγιεινής

826 000

6 300

346
εκατομμύρια

170 000

Πληθυσμός που
αντιμετωπίζει μειωμένο
κίνδυνο πλημμυρών

Τροχαίο υλικό που
αγοράστηκε ή
αποκαταστάθηκε

Πρόσθετες επιβατικές
μετακινήσεις με δημόσια
μέσα μεταφοράς που
χρηματοδοτήθηκαν από την
ΕΤΕπ

Σπουδαστές σε
εκπαιδευτικές
εγκαταστάσεις που
χρηματοδοτήθηκαν από την
ΕΤΕπ

783
εκατομμύρια

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

Τα αριθμητικά στοιχεία αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα που αναμένονται από τις νέες
χρηματοδοτικές πράξεις που υπογράφηκαν για πρώτη φορά το 2021, με βάση τα διαθέσιμα επί του
παρόντος στοιχεία. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία είναι μη ελεγμένα και προσωρινά.
* Τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν ΜΜΕ/επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έλαβαν
στήριξη από την ΕΤΕπ το 2021 ή από το ΕΤαΕ την περίοδο Οκτωβρίου 2020-Σεπτεμβρίου
2021 ως αποτέλεσμα χρηματοδοτικών πράξεων που υπογράφηκαν με ενδιάμεσους φορείς
χρηματοδότησης έως το τέλος του 2021.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ

ΔΑΝΙΑ
1,34 δισ. €

0,41% του ΑΕΠ

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
1,14 δισ. €

2,80 δισ. €

0,27% του ΑΕΠ

0,33% του ΑΕΠ

ΒΕΛΓΙΟ
3,42 δισ. €

0,69% του ΑΕΠ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
0,97 δισ. €

1,39% του ΑΕΠ

ΓΑΛΛΙΑ
13,92 δισ. €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ
ΜΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
0,90 δισ. €

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
5,32 δισ. €

2,52% του ΑΕΠ

ΙΣΠΑΝΙΑ
12,77 δισ. €

Πιο σκούρα απόχρωση σημαίνει υψηλότερες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ
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1,07% του ΑΕΠ

0,56% του ΑΕΠ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
3,01 δισ. €

ΣΟΥΗΔΙΑ
2,47 δισ. €

1,21% του ΑΕΠ

ΕΣΘΟΝΙΑ

0,47% του ΑΕΠ

0,35 δισ. €

1,16% του ΑΕΠ

ΛΕΤΟΝΙΑ
0,11 δισ. €

0,35% του ΑΕΠ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
0,45 δισ. €

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
5,50 δισ. €

0,84% του ΑΕΠ

6,50 δισ. €

1,16% του ΑΕΠ

0,16% του ΑΕΠ

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1,26 δισ. €

0,53% του ΑΕΠ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
0,47 δισ. €

ΑΥΣΤΡΙΑ
1,56 δισ. €

0,39% του ΑΕΠ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
0,26 δισ. €

0,48% του ΑΕΠ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
0,89 δισ. €

0,59% του ΑΕΠ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

0,51% του ΑΕΠ

ΚΡΟΑΤΙΑ
0,76 δισ. €

0,91 δισ. €

ΙΤΑΛΙΑ
13,53 δισ. €

0,38% του ΑΕΠ

1,37% του ΑΕΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

0,76% του ΑΕΠ

0,95 δισ. €

1,43% του ΑΕΠ

ΕΛΛΑΔΑ
4,77 δισ. €

2,70% του ΑΕΠ

0,30 δισ. €

ΜΑΛΤΑ
0,11 δισ. €

1,30% του ΑΕΠ

ΚΥΠΡΟΣ

0,80% του ΑΕΠ
11

Η ΕΤΕΠ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΧΏΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΎΡΥΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΧΏΡΕΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
1,37 δισ. €
ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ
0,37 δισ. €

ΧΏΡΕΣ ΤΗΣ ΝΌΤΙΑΣ
ΓΕΙΤΟΝΊΑΣ
2,03 δισ. €

ΑΚΕ, ΥΧΕ ΚΑΙ
ΝΌΤΙΑ ΑΦΡΙΚΉ
2,15 δισ. €
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ΧΏΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ
ΓΕΙΤΟΝΊΑΣ
0,67 δισ. €

ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ
1,54 δισ. €

ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών
ΑΚΕ: Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός
ΥΧΕ: Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν επικυρώνει, αποδέχεται ή κρίνει το νομικό καθεστώς των εδαφών, συνόρων, χρωμάτων, ονομασιών ή πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον χάρτη.
Κατόπιν των κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ στη Συρία τον Νοέμβριο του 2011, η ΕΤΕπ ανέστειλε όλες τις δανειοδοτικές και συμβουλευτικές δραστηριότητές της στη χώρα. Ωστόσο, η ΕΤΕπ συμμετέχει στην
ομάδα των βασικών δωρητών για τη Συρία η οποία παρακολουθεί την κατάσταση υπό την κοινή ηγεσία της ΕΕ και του ΟΗΕ.
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ΕΝΑΣ ΥΓΙΗΣ ΚΟΣΜΟΣ

“

Όπως η κρίση COVID-19 είναι πρωτοφανής, έτσι και το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων
ξεφεύγει από τα στενά όρια της πεπατημένης οδού. Δεν ακολουθεί τα συμβατικά πρότυπα όσον
αφορά το πεδίο δραστηριοτήτων του, τα χρονοδιαγράμματα, τα μέσα στα οποία βασίζεται, αλλά
και τη διακυβέρνησή του. Μια Επιτροπή Συνεισφερόντων αντιπροσωπεύει τα συμμετέχοντα
κράτη μέλη, τα οποία έχουν την ιδιότητα των εγγυητών. Όπως και ο ίδιος ο ιός, οι οικονομικές
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Η στήριξη των επιχειρήσεων
που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματική
όταν ξεφεύγει από τα όρια των μεμονωμένων χωρών.

”

Ιωάννα-Βικτώρια Κυρίτση, επικεφαλής της μονάδας εφαρμογής του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, ΕΤΕπ

“

Οι βιοεπιστήμες αποτελούν καίρια λύση για τις επιτακτικές παγκόσμιες ανάγκες. Η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων στήριξε απευθείας, από το αρχικό κιόλας στάδιο, 80 άκρως καινοτόμα,
ευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια, ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ, στον τομέα της βιοτεχνολογίας ή της
ιατρικής τεχνολογίας, τα οποία αφορούσαν από την ανακάλυψη νέων φαρμάκων για σπάνιες και
μεταδοτικές νόσους και θεραπείες ανοσοογκολογίας έως την ανάπτυξη ακριβέστερων
χειρουργικών εμφυτευμάτων και εξειδικευμένων εργαλείων διάγνωσης. Η υποστήριξη
ανθεκτικών συστημάτων υγείας, η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και η
ικανότητα κατασκευής βασικών ιατρικών ειδών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμβόλια,
αποτελεί κομβικό τομέα των δραστηριοτήτων μας.

”

Felicitas Riedl, προϊσταμένη του Τμήματος Βιοεπιστημών και Υγείας, ΕΤΕπ

1:29
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Πώς λειτουργεί το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2021

ΕΝΑΣ ΥΓΙΗΣ ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί στον τομέα των βιοεπιστημών της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
των προσπαθειών για την καταπολέμηση της νόσου
COVID-19 και για την οικοδόμηση ενός πιο υγιούς
μέλλοντος. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις απόψεις
ορ ισ μ έ ν ων α πό α υ τού ς γι α τα ε μ β όλι α που
χρηματοδοτήσαμε το 2021 – και τις προσπάθειες που
καταβά λ λουμε ήδη για να θωρακισ τούμε από
μελλοντικές πανδημίες.
Όσον αφορά τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
αναπτυξιακό μας έργο περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια
που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την ισότιμη και
καθολική πρόσβαση στον εμβολιασμό.
Ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει στηρίξει τις ευρωπαϊκές μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Πανευρωπαϊκού Ταμείου
Εγγυήσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ιστορίες
ε πιχειρήσεων που έ λα β α ν ζω τικ ής σ ημασίας
χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19:
από ένα εστιατόριο στην Κροατία έως μια τράπεζα στη
Φινλανδία.
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ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΕΣ ΙΔΕΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
ΚΡΙΣΗΣ
Για να εξέλθουμε από αυτήν την πανδημία και να αποφύγουμε μελλοντικές
κρίσεις, πρέπει να γίνουμε περισσότερο ριψοκίνδυνοι και να αυξήσουμε την
καινοτομία στα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 και σε όλα τα είδη ερευνών
που διεξάγονται στον χώρο των βιοεπιστημών
Των Cristina Niculescu και Nadya Velikova

Κ

ατά μία άποψη, τα εμβόλια έχουν πέσει θύματα της επιτυχίας τους. Τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19
αναπτύχθηκαν με πρωτοφανή ταχύτητα αλλά ήταν δύσκολο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της ευρύτερης
κοινωνίας. Εδώ και πολλές δεκαετίες έχουμε εξοικειωθεί με τους εμβολιασμούς. Ταυτόχρονα όμως γινόμαστε όλο
και πιο δύσπιστοι απέναντι στην ασφάλεια των εμβολίων. Πολλοί άνθρωποι σήμερα τείνουν να ξεχνούν ή να
θεωρούν δεδομένα τα οφέλη των εμβολιαστικών προγραμμάτων. Λόγω της παραπληροφόρησης και της εύκολης
πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφορία που διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κοινωνία μας δεν
εμπιστεύεται τους γιατρούς και την επιστήμη όπως πριν από 50 έτη.
Τα εμβόλια και τα προγράμματα μαζικού εμβολιασμού έχουν συμβάλει στην εξάλειψη ορισμένων ασθενειών στις
πλούσιες χώρες. Σήμερα, πολλά λοιμώδη νοσήματα του παρελθόντος είναι σπάνια και έχουν σχεδόν ξεχαστεί. Η
ανοσοποίηση των παιδιών βοήθησε να εξαλειφθεί η ευλογιά και έχει σχεδόν εξαλείψει τη διφθερίτιδα, τη
μηνιγγίτιδα τύπου Β (Haemophilus influenzae), την ιλαρά, την παρωτίτιδα, την πολιομυελίτιδα, την ερυθρά και τον
τέτανο. Ενώ στον αναπτυσσόμενο κόσμο τα παιδιά συνεχίζουν να πεθαίνουν λόγω της έλλειψης εμβολίων, στις
ανεπτυγμένες χώρες διαθέτουμε τα εμβόλια αλλά αυξάνεται η διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό. Αυτή η
άρνηση θέτει σε κίνδυνο τα οφέλη που αποκομίσαμε μετά από δεκαετίες εντατικής εργασίας της ιατρικής
κοινότητας, των ερευνητών και των κυβερνήσεων.
Παρά την απειλή που συνιστούν για τη δημόσια υγεία οι μεταδοτικές ασθένειες, η ανάπτυξη νέων εμβολίων έχει
καθυστερήσει τα τελευταία έτη καθώς διατίθενται ανεπαρκή επενδυτικά κεφάλαια για τις εταιρείες ανάπτυξης και
τις εταιρείες παρασκευής εμβολίων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και την παραγωγή. Το υψηλό κόστος
ανάπτυξης, η χαμηλή απόδοση των επενδύσεων και όλες οι επιχειρηματικές προκλήσεις που συνοδεύουν την
ανάπτυξη και την παραγωγή εμβολίων ανάγκασαν ορισμένες βιοφαρμακευτικές εταιρείες να εγκαταλείψουν τον
τομέα της ανάπτυξης εμβολίων. Τα προβλήματα αυτά ταλανίζουν τον τομέα της ανάπτυξης εμβολίων επί πολλά έτη.
Όλες οι επιλογές στην εργαλειοθήκη
Όταν κατέστη σαφές ότι η πανδημία του κορωνοϊού θα προκαλούσε σοβαρή κρίση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων αποφάσισε να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά της εργαλεία και όλες τις τεχνολογίες που μπορούσε
να προσφέρει η επιστήμη για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Δεν επικεντρωθήκαμε σε μία εταιρεία
ή σε μία μόνο τεχνική. Προσεγγίσαμε παραδοσιακές αλλά και νέες εταιρείες ανάπτυξης εμβολίων, όπως π.χ. τη
BioNTech στη Γερμανία, η οποία δημιούργησε ένα από τα πρωτοποριακά εμβόλια με την τεχνολογία mRNA. Η
mRNA είναι προηγμένη τεχνολογική μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά στην παραγωγή εμβολίων
για πολλές άλλες ασθένειες, μεταξύ άλλων για τον καρκίνο.
Τα επενδυτικά σχέδια που στήριξε η Τράπεζα κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης δεν ήταν όλα επιτυχημένα, αλλά δεν
είχαμε το προνόμιο να ελπίζουμε ότι υπήρχε μία λύση για όλους ούτε την πολυτέλεια χρόνου να επιλέξουμε και να
στηρίξουμε αποκλειστικά και μόνο τις καλύτερες λύσεις. Το σίγουρο είναι ότι λάβαμε τολμηρές, και ενίοτε ριψοκίνδυνες
αποφάσεις. Έχουμε πλέον στη διάθεσή μας πολλά εμβόλια που είναι πολύ αποτελεσματικά σε όλον τον κόσμο.
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κατέστη σαφές ότι η πανδημία του κορωνοϊού θα προκαλούσε σοβαρή
“ Όταν
κρίση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποφάσισε να αξιοποιήσει όλα τα

χρηματοδοτικά της εργαλεία και όλες τις τεχνολογίες που μπορούσε να προσφέρει η
επιστήμη για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.
Εξακολουθούμε να αναζητούμε νέες επιτυχημένες προτάσεις. Τον Οκτώβριο εγκρίναμε δάνειο ύψους 45 εκατ.
ευρώ για να βοηθήσουμε την ισπανική εταιρεία Hipra να παρασκευάσει το εμβόλιό της κατά του κορωνοϊού. Το
εμβόλιο αυτό, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο, βασίζεται στην παραδοσιακή τεχνολογία
ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών. Μάλιστα, τροποποιήθηκε για να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό εναντίον των
παραλλαγών της COVID-19. Το εμβόλιο αυτό μπορεί να αποθηκεύεται σε κοινά ψυγεία – κάτι που εξυπηρετεί τις
αναπτυσσόμενες χώρες και τις απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες είναι δύσκολη η προμήθεια των ειδικών
ψυκτικών θαλάμων για τη φύλαξη των εμβολίων της BioNTech.

”

Ή τώρα ή ποτέ
‘Έφθασε η στιγμή, και δεν χωράει αναβολή, να βελτιώσουμε τον τρόπο παραγωγής και διανομής των εμβολίων.
Μεταξύ των λύσεων που θα μπορούσε να εξετάσει η Τράπεζα συγκαταλέγονται η αποθεματοποίηση βασικών
φαρμάκων, η παροχή στήριξης για την παραγωγή εμβολίων σε άλλες περιοχές, η ανταλλαγή γνώσεων και
τεχνολογίας, η δημιουργία ευέλικτων μονάδων παρασκευής και η υλοποίηση επενδύσεων σε πιο προηγμένες
μεθόδους παραγωγής. Ο στόχος είναι η ευρεία προσφορά εμβολίων σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την άμεση
και αποτελεσματική ανταπόκριση σε καταστάσεις κρίσης.
Στην Τράπεζα αρχίζουμε να αλλάζουμε ταχύτητα, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στη διανομή των εμβολίων
και στις επιχειρήσεις που μπορούν να παράγουν αποθέματα εμβολίων τα οποία έχουν δημιουργηθεί από άλλες
εταιρείες. Πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους ώστε να παράγουμε εμβόλια σε περισσότερες χώρες, καθώς αυτό θα
μας βοηθούσε να στηρίξουμε περιοχές που είναι πιο απομακρυσμένες, ιδίως στις φτωχότερες χώρες.
Συνεργαζόμαστε πιο στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Συνασπισμό για
Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας (CEPI) και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με υγειονομικά θέματα
προκειμένου να δώσουμε ώθηση στην παραγωγή εμβολίων.
Τον Ιούνιο του 2021 υπογράψαμε με τη βελγική εταιρεία βιοτεχνολογίας Univercells μία σύμβαση ύψους 30 εκατ.
ευρώ για την παγκόσμια διανομή εμβολίων. Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την παραγωγή μεγάλου όγκου
εμβολίων κατά του κορωνοϊού σε μια νέα εγκατάσταση στο Βέλγιο και να βοηθήσει στην ανέγερση και άλλων
μονάδων παγκοσμίως για την αποθεματοποίηση εμβολίων. Παράλληλα, η BioNTech και η Ευρωπαϊκή Ένωση
συνεργάζονται για να αξιολογήσουν εγκαταστάσεις παραγωγής εμβολίων mRNA στην Αφρική. Μεταξύ των χωρών
που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τέτοιες εγκαταστάσεις συγκαταλέγονται η Ρουάντα και η Σενεγάλη.
Χρηματοδοτήσεις για ελπιδοφόρες επενδύσεις
Η ΕΤΕπ έχει μακρά παράδοση στη στήριξη του τομέα των βιοεπιστημών. Σε αυτό το επιστημονικό πεδίο
επενδύουμε πάνω από 800 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Την τελευταία δεκαετία έχουμε χορηγήσει ετησίως δάνεια
ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ για υγειονομικές υποδομές. Το χαρτοφυλάκιό μας για τη νόσο COVID-19 περιλαμβάνει
πάνω από 20 κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν να επιδείξουν ελπιδοφόρα εμβόλια, θεραπείες και
διαγνωστικά τεστ και αντιπροσωπεύουν επενδύσεις συνολικής αξίας 770 εκατ. ευρώ περίπου.
Τα επόμενα χρόνια θα θέλαμε να γίνουμε μάρτυρες μιας επενδυτικής έκρηξης για την επιστημονική έρευνα και την
καινοτομία στον ευρύτερο τομέα των βιοεπιστημών, καθώς και μιας μεγαλύτερης στήριξης για την ιατρική
εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. Πέραν της νόσου COVID-19, υπάρχουν πολλά προβλήματα υγείας που
πρέπει να επιλυθούν. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις πρωτότυπες προσεγγίσεις και να προχωρήσουμε με
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Ως επιστήμονες, αυτή η νέα διάθεση ανάληψης κινδύνου μας ενθουσιάζει και κάνει την
καρδιά μας να χτυπά πιο δυνατά. Έτσι, θα δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο και θα αποφύγουμε μελλοντικές
κρίσεις που ούτε καν μπορούμε ακόμη να φανταστούμε.
Η Cristina Niculescu και η Nadya Velikova είναι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον
τομέα των βιοεπιστημών
ΕΝΑΣ ΥΓΙΗΣ ΚΟΣΜΟΣ
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Ακόμα και πριν κερδηθεί η μάχη με την πανδημία COVID-19, οι κυβερνήσεις,
οι επιστήμονες, τα συστήματα υγείας και οι χρηματοπιστωτικοί και
αναπτυξιακοί οργανισμοί οφείλουν να αξιολογήσουν τα διδάγματα που
αντλήθηκαν από τον κορωνοϊό και να ορίσουν νέα πρότυπα για την
ετοιμότητά μας απέναντι στις πανδημίες
Των Dana Burduja και Anna Lynch

Α

ς είμαστε ειλικρινείς: θα ακολουθήσουν και άλλες πανδημίες – είναι αναπόφευκτο. Ωστόσο, οι φορείς λήψης
αποφάσεων έχουν γενικά την τάση να ενεργούν σαν να θεωρούν δεδομένο ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ.
Αυτό οφείλεται στο ότι τα μέτρα προετοιμασίας είναι δαπανηρά και μπορεί να μην έχουν αντίκρισμα για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα υποστηρίξουν την ετοιμότητα
από σήμερα κιόλας, όσο ακόμα οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 είναι νωπές και πριν προλάβουμε να τις
απωθήσουμε από τη μνήμη μας.

Φυσικά, δεν έχουμε ακόμα τελειώσει με τη νόσο COVID-19. Μπορεί να ανυπομονούμε να τελειώσει η πανδημία,
ωστόσο η νόσος θα παραμείνει και θα μεταβεί ενδεχομένως στο ενδημικό στάδιο. Σε κάθε περίπτωση, ο
αντίκτυπός της στη ζωή, την κοινωνία και την οικονομία υπήρξε βαθύς. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η
επόμενη πανδημία θα έχει λιγότερο κοσμοϊστορικά και καταστροφικά αποτελέσματα, οι επιστήμονες
και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να καταστρώσουν από κοινού σχέδιο προετοιμασίας για μια
νέα και διαφορετικού είδους υγειονομική κρίση. Είναι αδύνατο να προβλέψουμε ακριβώς ποια θα είναι
η μορφή της επόμενης νόσου, ωστόσο έχουμε αντλήσει διδάγματα κατά τη διάρκεια της παρούσας
πανδημίας τα οποία μπορούν –από σήμερα κιόλας– να ληφθούν υπόψη για τον μελλοντικό μας
σχεδιασμό.
Εκκολαπτήριο της υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει ένα νέο μεγάλο σχέδιο για την αντιμετώπιση της επόμενης πανδημίας, γνωστό και
ως ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας για τη βιοάμυνα. Το σχέδιο αυτό, το οποίο συζητήθηκε για πρώτη φορά σε μια
συνεδρίαση των Ευρωπαίων αρχηγών κρατών τον Φεβρουάριο, ονομάζεται «Εκκολαπτήριο της Αρχής Ετοιμότητας
και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA)» και έχει σκοπό τη συστράτευση των
εθνικών φορέων σε μια συντονισμένη προσπάθεια. Όσο παίρνει σάρκα και οστά, ο μηχανισμός αυτός μπορεί να
αναπτυχθεί με διαφορετικούς τρόπους. Σκοπός του θα είναι, μεταξύ άλλων, να ενισχύει τον συντονισμό για την
αξιολόγηση των απειλών και την ανταλλαγή γνώσεων. Θα μπορούσε επίσης να μετεξελιχθεί σε αυτόνομη αρχή που
θα είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική διαχείριση των πρωτοβουλιών της ΕΕ και την αντιμετώπιση των
διασυνοριακών υγειονομικών απειλών. Σκοπός του μηχανισμού αυτού είναι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του
κατακερματισμού των προσπαθειών που αναλήφθηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εστιάσει στην
πρόληψη των μελλοντικών απειλών, στην αξιολόγηση των κινδύνων, στην κατάρτιση προτύπων, στην
παρακολούθηση των αναγκών και στην επιτήρηση. Η επιτήρηση θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην επόμενη
πανδημία διότι θα μας επιτρέψει να αντιδράσουμε ταχύτερα για την καταπολέμηση της νόσου. Επίσης, ο
μηχανισμός HERA θα επεξεργάζεται και θα χρηματοδοτεί αντίμετρα κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνομιλεί εδώ και καιρό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιλέξουν από
κοινού το καλύτερο μοντέλο χρηματοδότησης του HERA εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πρόγραμμα InvestEU,
εξατομικευμένους μηχανισμούς όπως ο χρηματοδοτικός μηχανισμός για τις λοιμώδεις νόσους InnovFin και άλλα
καινοτόμα μέσα. Το έργο αυτό είναι πιο δύσκολο καθώς στην προκειμένη περίπτωση ο σκοπός δεν είναι να βρούμε
απλά ένα επενδυτικό σχέδιο και να το χρηματοδοτήσουμε. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε τον καλύτερο τρόπο
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“ Όταν στηρίζουμε μια επιχείρηση, βλέπουμε πάντα
τη δυνατότητα ρηξικέλευθων εξελίξεων.
”
χρηματοδότησης και να προσελκύσουμε ιδιώτες επενδυτές. Παρέχουμε χρηματοδότηση όταν υπάρχουν
ανεπάρκειες στην αγορά, ενθαρρύνοντας τις εναλλακτικές επενδύσεις και διασφαλίζοντας την προσθετικό
χαρακτήρα των παρεμβάσεών μας μέσω του κοινωνικού και οικονομικού τους αντικτύπου.
Ωστόσο, η ανάπτυξη φαρμάκων ή εμβολίων απαιτεί συνήθως 10 ή 12 χρόνια. Υπάρχει κίνδυνος, εάν χαλαρώσουμε
τις προσπάθειές μας, η προσοχή –και μαζί με αυτή και τα ερευνητικά κονδύλια– να στραφούν αλλού μόλις η
πανδημία COVID-19 γίνει μια δυσάρεστη ανάμνηση.
Οι άλλες απειλές
Η επόμενη πανδημία δεν είναι βέβαιο ότι θα προέλθει από κάποιον ιό.
Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί πραγματική επικείμενη απειλή που θα μπορούσε να εξελιχθεί στο
επόμενό μας πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, πολύ λίγες επιχειρήσεις επενδύουν στη
αντιμικροβιακή έρευνα ή έχουν ετοιμάσει σχέδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καινοτόμα νέα
αντιβιοτικά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει την έρευνα για την παρασκευή αντιμικροβιακών
φαρμάκων μέσω του Ταμείου Δράσης κατά της Μικροβιακής Αντοχής (AMR Action Fund), το οποίο συστάθηκε με
την πολύτιμη βοήθεια της τράπεζας της ΕΕ και στο οποίο επενδύσαμε 20 εκατ. ευρώ.
Για τη σύσταση του ταμείου εργαστήκαμε με τη Διεθνή Ομοσπονδία Φαρμακοβιομηχανιών, με φαρμακευτικές
εταιρείες και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στο ταμείο συνεισέφεραν 20 μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες,
μεταξύ αυτών οι Eli Lilly, Roche και Teva, καθώς και το ίδρυμα Wellcome. Ο σκοπός του ταμείου είναι να διατεθούν
στην αγορά δύο έως τέσσερα αντιμικροβιακά προϊόντα μέχρι το 2030. Πρόκειται για πολύ δύσκολο έργο, καθώς αυτή
η μεγάλη προσπάθεια γίνεται για να παρασκευαστεί ένα προϊόν που όλοι ελπίζουμε να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ.
Η πολιτική πάνω από το κέρδος
Στις επενδύσεις αυτού του είδους ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αποκτά κομβική σημασία. Όταν
οι ιδιώτες επενδυτές βλέπουν ότι μια επένδυση είναι πάρα πολύ ριψοκίνδυνη, ο δικός μας ρόλος είναι να
εξακριβώσουμε αν όντως υπάρχει ανάγκη, με γνώμονα τη δημόσια πολιτική και όχι το κέρδος, και να προσφέρουμε
χρηματοδοτική στήριξη και καινοτόμα δημοσιονομικά εργαλεία ώστε να αναπτυχθούν τα τεχνολογικά μέσα –έως
ότου οι ιδιώτες επενδυτές πεισθούν τελικά για τις πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου και διαθέσουν και αυτοί τα
κεφάλαιά τους. Η τράπεζα της ΕΕ είχε επενδύσει στη BioNTech πριν από την πανδημία, στηρίζοντας π.χ. την
αντικαρκινική έρευνα της εταιρείας. Εστιάζουμε στη χρήση εσωτερικών μέσων ή μηχανισμών που έχουν τη
στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υποστηρίζουμε πρωτοπόρους επιχειρήσεις.
Ο καθορισμός αυτών των προτεραιοτήτων πολιτικής αποτελεί προϊόν συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ομάδα μας που ειδικεύεται στις βιοεπιστήμες προέρχεται από
διαφορετικά γνωστικά πεδία του τομέα των βιοεπιστημών και κάθε μέλος της έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα και
διαφορετικές επαφές με βάση την προϋπηρεσία του στον κλάδο. Παρακολουθούμε την αγορά και μελετούμε την
επιστημονική βιβλιογραφία για να προσδιορίσουμε τα κίνητρα των επενδύσεών μας. Επειδή δουλεύουμε με
πρωτοπόρους, είναι λογικό άλλοτε να κερδίζουμε και άλλοτε να χάνουμε. Ωστόσο, όταν στηρίζουμε μια
επιχείρηση, βλέπουμε πάντα τη δυνατότητα ρηξικέλευθων εξελίξεων.
Η Dana Burduja είναι ανώτερη οικονομολόγος στον τομέα της υγείας και η Anna Lynch είναι ανώτερη
εμπειρογνώμονας στον τομέα των βιοεπιστημών του τμήματος βιοεπιστημών και υγείας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων.
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
Η κατασκευή εργοστασίου παραγωγής εμβολίων κατά της νόσου COVID-19
στη Σενεγάλη εντάσσεται στο πλαίσιο ενός σχεδίου που θα ενισχύσει το
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή και θα μειώσει την
εξάρτηση της αφρικανικής ηπείρου από τα εισαγόμενα εμβόλια

Α

πό τα 3 δισ. δόσεων εμβολίων που έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως, στην Αφρική αναλογεί ποσοστό μικρότερο
του 2%. Η κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής εμβολίων στο Ινστιτούτο Παστέρ (Institut Pasteur de Dakar)
της Σενεγάλης εντάσσεται στο πλαίσιο μιας παναφρικανικής στρατηγικής που έχει σκοπό να καλύψει αυτό το
σοβαρό κενό και να ενισχύσει την ικανότητα της Αφρικής να παράγει εμβόλια. «Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την
ανάγκη αύξησης του εμβολιασμού στην Αφρική» δηλώνει ο δρ. Amadou Sall, διευθυντής του Ινστιτούτου. «Αν
θέλουμε να ανακόψουμε τη μετάδοση ή να περιορίσουμε τη σοβαρότητα της νόσου, πρέπει να εμβολιάσουμε
περισσότερα άτομα».
Για να αυξηθεί ο ρυθμός των εμβολιασμών, η Αφρική πρέπει να εξασφαλίσει περισσότερες δόσεις. Η κατασκευή
νέων μονάδων παραγωγής στην αφρικανική ήπειρο έχει καίρια σημασία, καθώς η Αφρική εισάγει σήμερα το 99%
των εμβολίων της. Σύμφωνα με τα σχέδια της νέας μονάδας παραγωγής εμβολίων στο Institut Pasteur de
Dakar, έως το τέλος του 2022 θα παράγονται σε μηνιαία βάση έως και 25 εκατ. δόσεις ενός εγκεκριμένου
εμβολίου κατά της νόσου COVID-19. «Η Αφρική εξαρτάται πλήρως από τις άλλες χώρες για την παραγωγή
εμβολίων και τη διάθεσή τους στους Αφρικανούς» δηλώνει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
στη Σενεγάλη Ramon Ynaraja. «Πολλές αφρικανικές χώρες, ακόμα και αυτές που διαθέτουν κεφάλαια, απλά δεν
μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το εργοστάσιο αυτό στη Σενεγάλη,
το οποίο θα καλύψει το σύνολο της αλυσίδας παραγωγής, είναι πολύ σημαντικό για την αφρικανική ήπειρο».
Δαπανηρή και περίπλοκη διαδικασία
Τα προγράμματα παρασκευής εμβολίων είναι ακριβά και περίπλοκα, ακόμα και για εξειδικευμένους οργανισμούς,
όπως το Institut Pasteur de Dakar, το οποίο μετράει πάνω από 80 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη εμβολίων και
αποτελεί επί του παρόντος τη μοναδική μονάδα στην Αφρική που παράγει εμβόλιο το οποίο έχει λάβει την έγκριση
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πρόσφατα, το Ινστιτούτο συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και τη γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW με σκοπό τη μαζική παραγωγή τεστ ταχείας ανίχνευσης
COVID-19 για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Για να δώσει ώθηση στη δημιουργία της νέας μονάδας, η Τράπεζα και οι εταίροι της που συμμετέχουν στο δίκτυο
«Team Europe» –Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γαλλία και Γερμανία– προσέφεραν επιχορηγήσεις, τεχνική βοήθεια και
κατάρτιση. Το Βέλγιο, που συμμετέχει επίσης στο δίκτυο, καταστρώνει από κοινού με τη Σενεγάλη σχέδιο για την
ανάδειξη της χώρας σε περιφερειακό κόμβο φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ η περιφερειακή κυβέρνηση της
Βαλονίας στηρίζει επίσης μια βελγική εταιρεία βιοτεχνολογίας που θα βοηθήσει το Ινστιτούτο μέσω της ενίσχυσης
ικανοτήτων και της μεταφοράς τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, το επενδυτικό αυτό σχέδιο θα
έχει τη στήριξη και άλλων διεθνών εταίρων, μεταξύ άλλων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παγκόσμιας Τράπεζας,
καθώς το συνολικό κόστος ενδέχεται να αγγίξει τα 200 εκατ. ευρώ.
«Όχι μόνο ενισχύεται το σύστημα υγείας, αλλά μέσω αυτού του ιδιαίτερου έργου θα δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας, θα αναπτυχθούν ικανότητες στο επίπεδο της τεχνογνωσίας και του εργατικού δυναμικού και θα
ενσωματωθούν νέες τεχνολογίες» δηλώνει ο δρ. Sall.ll.
Πώς το δίκτυο Team Europe ενισχύει την παρασκευή και την πρόσβαση στα εμβόλια κατά της
νόσου COVID-19 στην Αφρική
1:14
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ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ
Παρόλο που στο επίκεντρο βρίσκεται η νόσος COVID-19, η μελλοντική υγεία
βασίζεται σε διάφορα καινοτόμα εγχειρήματα που υλοποιούνται την περίοδο
αυτή. Μια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας που έχει την έδρα της στη
Βαρκελώνη ανέπτυξε μια επαναστατική θεραπεία για την αντιμετώπιση των
εγκεφαλικών επεισοδίων

Ο

François Salmon θυμάται πολύ καλά τη στιγμή που διάβασε το μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο: «Όλα
πήγαν καλά. Ο θρόμβος αφαιρέθηκε. Η ασθενής είναι καλά». Βρισκόμαστε στο τέλος του 2019 και μια
γυναίκα έχει υποβληθεί σε θρομβεκτομή στο νοσοκομείο Vall d’Hebron της Βαρκελώνης· πριν από λίγες ώρες η
γυναίκα αυτή είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Πρόκειται για το πρώτο χειρουργείο στο πλαίσιο μιας κλινικής
δοκιμής που διεξάγει η Anaconda Biomed. Η εν λόγω νεοφυής επιχείρηση παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων
μπορεί να φέρει την επανάσταση στον τρόπο θεραπείας των εγκεφαλικών επεισοδίων. «Είμαι χαρούμενος που
βοηθήσαμε επαγγελματίες του τομέα της υγείας να σώσουν ζωές και να περιορίσουν τις αναπηρίες μετά από
εγκεφαλικά επεισόδια» δηλώνει ο κ. Salmon, διευθύνων σύμβουλος της Anaconda από το 2018.
Για να διενεργήσει πρόσθετες δοκιμές, η Anaconda έλαβε τον Οκτώβριο χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων υπό μορφή επιχειρηματικού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (venture debt) ύψους έως 10
εκατ. ευρώ. Το δάνειο προσέφερε επίσης τη ρευστότητα που χρειαζόταν η επιχείρηση της Βαρκελώνης για να
μπορέσει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Το σύστημα της Anaconda είναι
εξαιρετικά απλό» λέει ο Tom Andersen, μηχανικός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που ανέλαβε τη
διαδικασία δανειοδότησης. «Το σύστημα αυτό προσφέρει μια αποδοτική από πλευράς κόστους βελτιωμένη
θεραπεία».
«Παύει να υπάρχει βλάβη»
Οι καρωτίδες αρτηρίες, οι οποίες ξεκινούν από την καρδιά και καταλήγουν στον εγκέφαλο διατρέχοντας την
τραχηλική χώρα και από τις δύο πλευρές, διογκώνονται όταν ένας θρόμβος φράζει ένα μεγάλο αιμοφόρο αγγείο.
Η αιμάτωση ζωτικών σημείων του εγκεφάλου διακόπτεται. Το φαινόμενο αυτό αποκαλείται εγκεφαλικό επεισόδιο.
Όσο περισσότερο παραμένει ο θρόμβος στην αρτηρία, τόσο πιθανότερο είναι να προκληθεί μόνιμη βλάβη, όπως
π.χ. παράλυση και προβλήματα στην ομιλία. Οι παραδοσιακές τεχνικές αφαίρεσης του θρόμβου μπορούν να
αφήσουν υπολείμματα, τα οποία φράζουν συχνά άλλες αρτηρίες. Η Anaconda κατασκεύασε έναν καθετήρα,
ειδικά σχεδιασμένο για να αφαιρεί ολόκληρο τον θρόμβο του εγκεφάλου χωρίς να τον κατακερματίζει.
Ο χοανοειδής καθετήρας που επεκτείνεται αυτόματα φθάνει στην ίδια διάμετρο με τη διάμετρο της αρτηρίας – έως
5 χιλιοστά. Με τον τρόπο αυτό, ο καθετήρας μπορεί να παγιδεύει ολόκληρο τον θρόμβο και να τον αφαιρεί. «Όταν
ο θρόμβος αφαιρεθεί, παύει να υπάρχει βλάβη» λέει ο κ. Salmon.
Η πανδημία αρχίζει να αποτελεί παρελθόν με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τώρα που οι κλινικές δοκιμές έχουν ολοκληρωθεί, ο κ. Salmon προβαίνει σε απολογισμό της προόδου:
επαληθεύονται ήδη τα αποτελέσματα των πρώτων δοκιμών και εκπληρώνονται όλες οι προσδοκίες για την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των καθετήρων πρώτης γενιάς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το προηγμένο
σύστημα της Anaconda έχει θεαματικό αντίκτυπο στη ζωή των ασθενών που υφίστανται εγκεφαλικό επεισόδιο.
«Τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά μέχρι στιγμής» δηλώνει ο κ. Salmon αλλά «προτιμούμε να
παραμείνουμε συγκρατημένοι καθώς πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου».
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ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων μειώνει το βάρος που σηκώνουν οι
τράπεζες για τη διασφάλιση της επιβίωσης των επιχειρήσεων της Ευρώπης.
Διαβάστε πώς χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο τραπεζικού δανεισμού στη
Φινλανδία και τη Σουηδία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

O

Petri Vartiainen είναι πολύ απασχολημένος ως ανώτερος σύμβουλος στον τομέα της χρηματοδότησης των
εξαγωγών. «Ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει το μέλλον ή αν η πανδημία θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα»
δηλώνει ο κ. Vartiainen που εργάζεται στο Finnver, ένα δημόσιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει δάνεια και
εγγυήσεις σε επιχειρήσεις και στηρίζει τις φινλανδικές εξαγωγές.
Η πανδημία πλήττει όλα τα είδη επιχειρήσεων, και πολύ περισσότερο τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που συνδέονται
με την παγκόσμια αγορά. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν ανάγκη από ταμειακές ροές για να καλύπτουν τα
έξοδά τους και να πραγματοποιούν επενδύσεις ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές. Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο
Εγγυήσεων, το δίχτυ ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την πανδημία COVID-19, ήλθε την
κατάλληλη στιγμή. «Το Ταμείο αυτό βοηθά πολύ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως το Finnvera να
προσεγγίσουν τις τοπικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19 και να τους
προσφέρουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση» λέει η Roxana Popescu, υπεύθυνη δανείων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων που ασχολείται με τα δάνεια στις σκανδιναβικές χώρες. Τον Απρίλιο η τράπεζα της ΕΕ προσέφερε
εγγυήσεις για μεγάλο μέρος του μελλοντικού χαρτοφυλακίου δανείων του Finnvera, επιτρέποντας στο ίδρυμα να
θέσει στη διάθεση μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων νέα χρηματοδοτικά κεφάλαια ύψους έως 650 εκατ. ευρώ.
Δεδομένου ότι οι εξαγωγές έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, η στήριξη που παρέχει η
ΕΤΕπ στους πελάτες του Finnvera προωθεί τη διεθνοποίηση, κάτι που υπό διαφορετικές συνθήκες θα ήταν αδύνατο
την περίοδο αυτή λόγω της πανδημίας. Η ΕΤΕπ έχει υπογράψει δεκάδες παρόμοιες εγγυήσεις σε όλη την Ευρώπη.
Οι επενδύσεις αυτές θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν έως 200 δισ. ευρώ για την οικονομία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Νέα εμπόδια για τους εξαγωγείς
Η αποστολή του Finnvera, ως δημόσιου χρηματοδοτικού οργανισμού, είναι να ενεργεί συμπληρωματικά με τις
χρηματοπιστωτικές αγορές και να συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των νέων επιχειρήσεων στη Φινλανδία,
βοηθώντας παράλληλα τις παλαιότερες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Καθώς πρόκειται για τον επίσημο οργανισμό
εξαγωγικών πιστώσεων της Φινλανδίας, βοηθά περίπου 26 000 πελάτες να πωλούν περισσότερα προϊόντα
παγκοσμίως. «Όταν ξεκίνησε η πανδημία, αρχίσαμε να μελετάμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές
προκλήσεις» δηλώνει ο κ. Vartiainen, ανώτερος σύμβουλος του Finnvera. «Η ΕΤΕπ ήταν και είναι πολύτιμος εταίρος
του Finnvera και του φινλανδικού χρηματοπιστωτικού τομέα».
Τραπεζική χρηματοδότηση στη Σουηδία κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε παρόμοια εγγυητική πράξη με τη σουηδική εταιρεία εξαγωγικών
πιστώσεων SEK (Swedish Export Credit Corporation), η οποία θα της επιτρέψει να χορηγήσει νέα δάνεια ύψους 467
εκατ. ευρώ για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Το συνολικό όφελος για τη σουηδική οικονομία από αυτήν
τη συμφωνία θα μπορούσε να ανέλθει μέχρι και σε 1,1 δισ. ευρώ. Η ΕΤΕπ επενδύει περίπου 2 δισ. ευρώ
ετησίως σε σουηδικά επενδυτικά σχέδια.
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ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
Ένα κροατικό εστιατόριο και μια τσεχική εφαρμογή για ακίνητα βγαίνουν
αλώβητα από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και
είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος

Τ

ο Batak Grill επιδιώκει να προσφέρει μια εμπειρία εκλεπτυσμένου φαγητού αντλώντας από την παράδοση
των τοπικών ψητοπωλείων. «Θέλαμε να φέρουμε κάτι καινούριο στην αγορά» λέει η Isabella Paver,
οικονομική διευθύντρια του ομίλου Victus, στον οποίο ανήκει το εστιατόριο. «Ένα τοπικό ψητοπωλείο, αλλά σε πιο
σύγχρονη εκδοχή, που παρέχει υπηρεσίες τροφοδοσίας για τα μεσημεριανά γεύματα των επιχειρήσεων και για
εορταστικές εκδηλώσεις». Το εστιατόριο πήγαινε καλά.
Μέχρι που εμφανίστηκε η πανδημία COVID-19. «Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν ήταν μεγάλο πλήγμα για
εμάς» λέει η κ. Paver. Το Batak Grill αποφάσισε τότε να στραφεί στις υπηρεσίες διανομής. Έπρεπε όμως να
αναβαθμιστεί ψηφιακά και να κατασκευάσει τον δικό του δικτυακό τόπο. «Υπηρεσίες διανομής παρείχαμε και στο
παρελθόν, αλλά τώρα επεκτείναμε τη διανομή σε όλα τα προϊόντα και κατασκευάσαμε ειδική πλατφόρμα». Ήταν
περίπλοκη διαδικασία καθώς έπρεπε να εξετάσουν τους κανονισμούς για την προστασία δεδομένων, να
διασφαλίσουν ότι ο δικτυακός τόπος θα λειτουργούσε στα κινητά τηλέφωνα και στα τάμπλετ, να βελτιστοποιήσουν
το περιεχόμενό του για τις μηχανές αναζήτησης, να επενδύσουν για την εμπορική προώθηση του καταστήματος,
να εγκαταστήσουν συστήματα τιμολόγησης και διαχείρισης αποθεμάτων – και να προωθήσουν την επιχείρηση στα
μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης. Παρόλα αυτά, η μετάβαση στέφθηκε από επιτυχία.
Το Batak (το οποίο σημαίνει «κοπανάκι» στα κροατικά) ζήτησε ενίσχυση από την Erstebank Croatia και έλαβε
δάνειο με την εγγύηση της ΕΕ, το οποίο στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. «Το δάνειο μάς
βοήθησε να πραγματοποιήσουμε όλες αυτές τις αλλαγές και να ενισχύσουμε την παρουσία μας στο
διαδίκτυο» λέει η κ. Paver. «Τελικά, καταφέραμε να μην απολύσουμε κανέναν εργαζόμενο».
Ψηφιακός μετασχηματισμός κτιρίων
Η εταιρεία Spaceflow αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της επέκτασης του ψηφιακού μετασχηματισμού σε πολλές
πτυχές της ζωής μας – ακόμα και στα κτίρια. «Αποστολή μας είναι να συνδέουμε τα κτίρια με τους ενοίκους τους»
δηλώνει ο Pavel Jiranek, γενικός διευθυντής λειτουργιών της εταιρείας.
Η Spaceflow παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες για οικιστικά ακίνητα. Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που θέλουν να
προσελκύουν και να διατηρούν καλούς μισθωτές, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη τους. Ωστόσο, με την πανδημία του
κορωνοϊού, παρατηρήθηκε μεγάλη αλλαγή στις απαιτήσεις των μισθωτών. «Οι ιδιοκτήτες δέχονται ολοένα και
μεγαλύτερη πίεση για να καταστήσουν τα κτίριά τους περισσότερο ελκυστικά και, πρωτίστως, ασφαλή» δηλώνει ο
κ. Jiranek. «Ενώ στο παρελθόν το προϊόν μας ήταν “επιθυμητό”, τώρα πια “είναι απαραίτητο”, αν θέλουμε να
παραμείνουμε ανταγωνιστικοί».
Η Spaceflow λαμβάνει στήριξη από το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών Day One Capital, η οποία
υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στήριξη αυτή επιτρέπει στην επιχείρηση να εστιάσει στην ανάπτυξη των προϊόντων της,
προσλαμβάνοντας περίπου 20 νέους εργαζόμενους και αναπτύσσοντας σημαντικά τις δραστηριότητές της.
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...ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Ένας Ιταλός μετατρέπει την παιδική του αγάπη για την εφευρετικότητα σε
επιχείρηση η οποία κατασκευάζει ηλεκτρονικές συσκευές ενεργειακής
απόδοσης που μπορεί να μειώσουν θεαματικά τις εκπομπές άνθρακα

Α

ντί να παίζει με τα παιχνίδια του, όπως τα άλλα παιδιά, ο Igor Spinella αποσυναρμολογούσε οικιακές
συσκευές για να δει πώς λειτουργούν. Όταν ήταν οκτώ ετών, οι γονείς του, επιστρέφοντας από τους λόφους
της Αιμιλίας-Ρωμανίας όπου είχαν πάει για να μαζέψουν μανιτάρια, ενεργοποίησαν άθελά τους τη σειρήνα του
συναγερμού που είχε σχεδιάσει και εγκαταστήσει στο σπίτι τους ο μικρός Igor για να απομακρύνει τους ληστές.
«Ήμουν ιδιόρρυθμο παιδί. Τα απογεύματά μου τα περνούσα στο γκαράζ του σπιτιού μας παρέα με τις εφευρέσεις
μου» λέει ο κ. Spinella, ο οποίος στα 40 του είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ηλεκτρονικών
συστημάτων ισχύος Eggtronic. Μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία η επιχείρηση κατέθεσε αιτήσεις για
περισσότερα από 240 διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Ωστόσο, όπως ισχύει για πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, η πανδημία ήταν «βαρύ πλήγμα» για την Eggtronic, λέει ο
κ. Spinella. Ευτυχώς, η εταιρεία έλαβε δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το
οποίο καλύπτεται από το δίχτυ ασφαλείας που δημιούργησε η ΕΤΕπ κατά της πανδημίας: το Πανευρωπαϊκό Ταμείο
Εγγυήσεων. Η Eggtronic αξιοποιεί αυτά τα χρηματοδοτικά κεφάλαια για να επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη
προϊόντων που μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στους κλιματικούς στόχους της Ευρώπης.
Η τράπεζα της ΕΕ υποστηρίζει καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά δυσκολεύονται περισσότερο
από τις αντίστοιχες αμερικανικές ή ασιατικές να βρουν χρηματοδοτικά κεφάλαια για να αναπτυχθούν. «Η Eggtronic
έχει επινοήσει πολύ καινοτόμα προϊόντα σε έναν τομέα που παρουσιάζει πολλές δυνατότητες» λέει ο Fabrizio
Morgera, υπεύθυνος επενδύσεων της ΕΤΕπ ο οποίος ασχολήθηκε με το δάνειο.
Ο αόρατος φίλος
Ο κ. Spinella εργάζεται στην παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων ισχύος τα οποία χαρακτηρίζει ως τον «αόρατο
φίλο που κρατά τον κόσμο σε λειτουργία». Ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος είναι η τεχνολογία που ρυθμίζει τη ροή
του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των τρανζίστορ στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ωστόσο, όλοι οι
ηλεκτρονικοί πίνακες ισχύος παρουσιάζουν απώλειες ισχύος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Αυτές οι
απώλειες οφείλονται συνήθως στη μετάβαση των τρανζίστορ από την κατάσταση ΟΝ στην κατάσταση OFF.
Για να καταστήσουν τις συσκευές όσο το δυνατόν αποδοτικότερες από ενεργειακή άποψη, τις τελευταίες δεκαετίες
οι εταιρείες τεχνολογίας αντικατέστησαν στα ηλεκτρικά κυκλώματα τους συμβατικούς διακόπτες από πυρίτιο με
γρηγορότερα τρανζίστορ, τα οποία κατασκευάζονται από νιτρίδιο του γαλλίου. Ωστόσο, τα τρανζίστορ από
νιτρίδιο του γαλλίου είναι πιο ακριβά. Η Eggtronic αποφάσισε να μην ακολουθήσει τη συμβατική
αρχιτεκτονική των μετατροπέων ισχύος ώστε να περιορίσει ακόμα περισσότερο τις απώλειες που
προκαλούνται κατά τη μετάβαση από την κατάσταση ON στην κατάσταση OFF. Στην πρωτοπόρα
αρχιτεκτονική της, το συμβατικό πυρίτιο είναι εξίσου αποδοτικό με το νιτρίδιο του γαλλίου και το νιτρίδιο του
γαλλίου είναι τρεις φορές αποδοτικότερο από τον αντίστοιχο ημιαγωγό της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Πρακτικό και βιώσιμο
Η αύξηση της ισχύος με λιγότερες ενεργειακές απώλειες επιτρέπει στην Eggtronic να κατασκευάσει μικρότερες
συσκευές. Και λόγω της υψηλής ενεργειακής τους απόδοσης, οι συσκευές της Eggtronic έχουν πολύ
μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα.
Όσο η πανδημία COVID-19 σάρωνε τον κόσμο «εμείς κατορθώσαμε να κρατήσουμε το τιμόνι σταθερό» λέει ο κ.
Spinella. «Το δάνειο της ΕΤΕπ μας βοηθά να ατενίσουμε και πάλι το μέλλον με αισιοδοξία».

24

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2021

ΕΝΑΣ ΥΓΙΗΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΗΧΟΣ ΤΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ
Η αυσ τριακή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας USound πρωτοπορεί
κατασκευάζοντας τα μικρότερα μεγάφωνα στον κόσμο με μια ψηφιακή
τεχνολογία που καταναλώνει 80% λιγότερη ισχύ

Ο

ι έφηβοι θεωρούν συχνά τις ιδέες των γονιών τους ενοχλητικές ή εκτός τόπου και χρόνου. Ωστόσο, από τη
στιγμή που ο Ferruccio Bottoni διέθεσε στην αγορά πριν από δύο χρόνια τα γυαλιά Fauna, η κόρη του δεν
έχει σταματήσει να τα φορά. «Συνειδητοποίησα ότι τα γυαλιά πρέπει να είναι πολύ καλά» λέει ο κ. Bottoni,
συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της USound.
Η επιχείρηση κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά μικρομεγάφωνα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία
μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων (MEMS). Η πανδημία του κορωνοϊού όμως δημιούργησε προβλήματα. «Η
πανδημία μάς παρέλυσε» λέει ο ίδιος. Για τον λόγο αυτό έλαβε δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων. Η χρηματοδότηση στηρίζεται από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων. «Η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων μας έδωσε ανάσα ζωής».
Από τη μηχανική στη μικροηλεκτρονική
Τα εξαρτήματα των συστημάτων ήχου δεν έχουν αλλάξει πολύ από τον 19ο αιώνα. Η USound είχε την ιδέα να
κατασκευάσει μεγάφωνα πολύ μικρού μεγέθους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των ημιαγωγών.
Αντικαθιστώντας το πηνίο που κινείται μέσα στα συμβατικά συστήματα πυριτίου, αυτά τα ελαφριά, μικρά ηχεία
μπορούν να ενσωματωθούν σε τεχνολογικές συσκευές με μικροσκοπικό σχεδιασμό, όπως π.χ. στα γυαλιά ήχου και
στα συστήματα που χρησιμοποιούν υπερήχους. «Η USound επανεφηύρε τη βιομηχανία ήχου» λέει ο Trudpert
Schelb, ο μηχανικός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που ασχολήθηκε με το δάνειο. «Πρόκειται για τη
σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών στην τεχνολογία των μεγαφώνων».
Τα ηχεία τεχνολογίας MEMS της USound έχουν μεγάλο εύρος ζώνης, προσφέροντας έτσι υψηλή ευκρίνεια στον ήχο
και διευκολύνοντας τη χρήση υπερήχων στις μικροσκοπικές συσκευές. Τα ηχεία αυτά καταναλώνουν έως και 80%
λιγότερη ενέργεια από τα συμβατικά ηχεία. Σε μια αγορά στην οποία δεσπόζουν οι Ασιάτες κατασκευαστές,
διατίθενται σε ανταγωνιστικές τιμές, μολονότι παράγονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία.
Η τεχνολογία της USound βασίζεται στον πιεζοηλεκτρισμό. Οι κρύσταλλοι με αυτά τα χαρακτηριστικά
διαστέλλονται ή συστέλλονται στο ηλεκτρικό πεδίο. Για να παραχθεί ήχος, πρέπει να κινούνται παλμικά τα μόρια
του αέρα. Έτσι, ο μικρός μηχανισμός της τεχνολογίας MEMS συνδέεται με μια μεμβράνη, η οποία μοιάζει με ένα
πολύ λεπτό πλαστικό φύλλο που κινείται πάνω-κάτω. Δημιουργείται λοιπόν ένα σύστημα που λειτουργεί όπως
ακριβώς ένα κοινό ηλεκτροδυναμικό ηχείο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το ογκώδες μαγνητικό πηνίο έχει
αντικατασταθεί από ένα μικροκύκλωμα τεχνολογίας MEMS που διαθέτει ενσωματωμένους πιεζοηλεκτρικούς
ενεργοποιητές.
Η πανδημία του κορωνοϊού δημιούργησε προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας. Έργα
καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν. Η επιχείρηση δυσκολεύεται ακόμα πολύ να βρει ηλεκτρονικά εξαρτήματα και αυτό
δεν της επιτρέπει να υλοποιήσει τα σχέδιά της. «Με αυτό το δάνειο, που θα είναι τεράστια βοήθεια για εμάς, θα
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των ταμειακών μας ροών» δηλώνει ο ίδιος.
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ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΎΝ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ
Δύο καινοτόμες επιχειρήσεις ξαναστέκονται στα πόδια τους και ενισχύουν
άλλες μικρές επιχειρήσεις

Λ

έγεται συχνά ότι οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και
δικαιολογημένα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις της ΕΕ είναι μικρομεσαίες (ΜΜΕ) που απασχολούν συνολικά
πάνω από 100 εκατομμύρια εργαζομένους. Το σύνολο σχεδόν αυτών των επιχειρήσεων είδαν τα έσοδά τους να
μειώνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η εταιρεία TourRadar που παρέχει ταξιδιωτικές υπηρεσίες με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών δεν αποτέλεσε
εξαίρεση. «Η δραστηριότητά μας μειώθηκε κατά 98%» δηλώνει ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, Travis
Pittman. Η TourRadar διαθέτει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να
προγραμματίσουν πολυήμερες εκδρομές σε περισσότερες από 200 χώρες. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν
περισσότερες από 3 000 επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και μικρές επιχειρήσεις διοργάνωσης οργανωμένων ταξιδιών
που υπό άλλες συνθήκες θα δυσκολεύονταν να επιβιώσουν σε αυτήν την ανταγωνιστική αγορά. Ωστόσο, λόγω των
διεθνών ταξιδιωτικών περιορισμών, οι συνεργάτες μας «έπεσαν σε χειμερία νάρκη» λέει ο κ. Pittman.
«Αναγκάστηκαν να απολύσουν μεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων τους, μεταξύ άλλων τοπικούς οδηγούς και
υποστηρικτικό προσωπικό».
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί την TourRadar με επιχειρηματικό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης
(venture debt) ύψους 14 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, το οποίο βοηθά τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους
και να αναπτυχθούν. Το επιχειρηματικό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης αποπληρώνεται σαν μια επένδυση
μετοχικού κεφαλαίου αλλά δεν αφαιρεί την κυριότητα από τους ιδρυτές της νεοφυούς επιχείρησης. Το δάνειο θα
επιτρέψει στην επιχείρηση να αναπτύξει ικανότητες μηχανικής μάθησης για να βελτιώσει την κατάταξη της
πλατφόρμας της στις μηχανές αναζήτησης και την ακρίβεια των αναζητήσεών της στο διαδίκτυο.
Ξυπνάμε από χειμερία νάρκη
Ο τουρισμός συγκαταλέγεται μεταξύ των τομέων που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Ο αριθμός των
διεθνών επιβατών μειώθηκε από 1,4 δισ. το 2019 σε 400 εκατ. το 2020. Για να ορθοποδήσει, η επιχείρηση που έχει
την έδρα της στη Βιέννη αναγκάστηκε να επινοήσει νέους τρόπους δραστηριοποίησης. «Αποφασίσαμε να
εντάξουμε στην πλατφόρμα και ταξιδιωτικά πρακτορεία. Τα πρακτορεία μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την
πλατφόρμα και να επιλέξουν μεταξύ των 50 000 εκδρομών που προσφέρουμε» λέει ο κ. Pittman. «Με τον τρόπο
αυτό, τα πρακτορεία θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες για τους πελάτες τους,
ενώ οι τοπικοί μας συνεργάτες θα ωφεληθούν από τη μεγαλύτερη προβολή».
Μπορεί να νομίζετε ότι τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ανήκουν στο παρελθόν. Ωστόσο, μόνο στις
Ηνωμένες Πολιτείες, οι πελάτες των ταξιδιωτικών συμβούλων αυξήθηκαν κατά 76% το 2021 σε
σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία. «Θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για
να διεισδύσουμε σε αυτήν την αναπτυσσόμενη αγορά και να αυξήσουμε έτσι τα κέρδη μας και τα κέρδη των
τοπικών μας συνεργατών» λέει ο κ. Pittman.
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“ Το επιχειρηματικό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης αποπληρώνεται
σαν μια επένδυση μετοχικού κεφαλαίου αλλά δεν αφαιρεί την
κυριότητα από τους ιδρυτές της νεοφυούς επιχείρησης.

”

Από τα φύλλα εργασίας στις ψηφιακές εφαρμογές
Η Sennder, η κορυφαία εταιρεία διαμεταφοράς εμπορευμάτων της Ευρώπης, εκφράζει αυτήν τη σχέση συμβίωσης
μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων ακόμα καλύτερα. Η εταιρεία επικεντρώνεται στις οδικές μεταφορές μικρών
αποστάσεων και παρέχει στους φορτωτές πρόσβαση στον διασυνδεδεμένο στόλο της που περιλαμβάνει 12 500
φορτηγά, τα οποία εκμεταλλεύονται μικροί ανεξάρτητοι μεταφορείς. Η πανδημία προκάλεσε εκτεταμένες
διαταραχές στον κλάδο, αλλά η Sennder κατάφερε και άντεξε. «Όταν οι χώρες της ΕΕ άρχισαν να επιβάλουν
ταξιδιωτικούς περιορισμούς, πολλές μικρές μεταφορικές εταιρείες υπέφεραν. Ωστόσο, χάρη στη μακροχρόνια
σύμβαση της Sennder με μεγάλους φορτωτές, οι μεταφορείς της δεν δέχθηκαν πολύ σοβαρό πλήγμα» λέει ο
Aleksandar Mihajlovic, ο υπεύθυνος επενδύσεων της ΕΤΕπ που ασχολήθηκε με αυτό το επενδυτικό σχέδιο, καθώς
και με τη συμφωνία της TourRadar.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί τη Sennder με επιχειρηματικό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης
(venture debt) ύψους 35 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την ανάπτυξη του λογισμικού διαχείρισης φορτίων της
εταιρείας, το οποίο συνδέει φορτωτές και μεταφορείς. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων όπως η Sennder έχει καίρια
σημασία, αν ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος που είχε η πανδημία COVID-19 στις αλυσίδες εφοδιασμού παγκοσμίως.
«Έχουμε ακόμη δρόμο μέχρι να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα των μεταφορών. Πολλές
μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ακόμα φύλλα εργασίας για να οργανώσουν τις αποστολές τους. Το λογισμικό
της Sennder είναι ένα βήμα προς το μέλλον καθώς πρόκειται για έναν πολύ παραδοσιακό κλάδο» λέει ο κ.
Mihajlovic. «Εστιάζοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αυτοματοποίηση, βελτιώνουν την
αποδοτικότητα του συστήματος και μειώνουν επίσης τις εκπομπές άνθρακα».

ΒΑΛΑΜΕ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ
Ο Pedro Oliveira ίδρυσε εταιρεία οδικών μεταφορών με τον πατέρα του το 1991. «Σήμερα έχουμε στόλο 30 φορτηγών
που διασχίζουν όλη την Ευρώπη και απασχολούμε 40 άτομα». Η εταιρεία μεταφέρει κατά βάση κατασκευαστικά υλικά,
όπως π.χ. βαρέα μέταλλα, τσιμέντο, σίδηρο και ξυλεία από την Ιβηρική Χερσόνησο σε όλη την Ευρώπη. «Είναι αποδοτικό»
μας λέει «καθώς τα υλικά είναι λιγότερο ακριβά στην Ισπανία και την Πορτογαλία».
Η πανδημία COVID-19 ήταν σίγουρα ένα εμπόδιο στον δρόμο τους. «Περάσαμε λίγους δύσκολους μήνες» λέει ο κ.
Oliveira, ο οποίος διευθύνει την Transoliveira από την πόλη Oliveira do Hospital της Πορτογαλίας. «Τραβήξαμε χειρόφρενο
και τα φορτηγά μας ακινητοποιήθηκαν για τρεις μήνες».
Με την πάροδο του χρόνου η οικογενειακή επιχείρηση παρουσίαζε σταθερή ανάπτυξη και πρώτο μέλημα του κ. Oliveira
ήταν να μην υποστεί μεγάλες ζημιές ή, ακόμα χειρότερα, να μην κλείσει. «Η κατάσταση δημιούργησε μεγάλη ανασφάλεια
και αβεβαιότητα. Δεν ξέραμε τι να περιμένουμε» εξηγεί.
Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, ο κ. Oliveira έλαβε δάνειο με εγγύηση της ΕΕ από την Caixa Geral de Depósitos, το
οποίο στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δάνειο επέτρεψε στον κ. Oliveira να καλύψει τα έκτακτα ελλείμματα της επιχείρησης, να
πληρώσει τους λογαριασμούς του και, το σημαντικότερο, να κρατήσει το προσωπικό του, παρά τη σοβαρή παγκόσμια
οικονομική διαταραχή. «Επειδή το μέλλον φαντάζει αβέβαιο, το καλύτερο είναι να κινούμαστε προσεκτικά» λέει ο ίδιος.

ΕΝΑΣ ΥΓΙΗΣ ΚΟΣΜΟΣ
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“

Η κλιματική αλλαγή είναι το πιο επιτακτικό ζήτημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα.
Ωστόσο, τα πιο καινοτόμα επενδυτικά σχέδια που προάγουν τη δράση για το κλίμα δυσκολεύονται
να λάβουν χρηματοδότηση επειδή θεωρούνται ριψοκίνδυνα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμβάλλει στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με δημόσιους
χρηματοδότες, με σκοπό τη μείωση του κινδύνου των ιδιωτικών επενδύσεων για την κλιματική
δράση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Μόνο αν δράσουμε όλοι μαζί, θα μπορέσουμε να
φέρουμε αποτελέσματα.

”

Milena Messori, προϊσταμένη του Τμήματος Κεφαλαιακών Χρηματοδοτήσεων και Μικροχρηματοδότησης εκτός ΕΕ, ΕΤΕπ
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Η κλιματική τράπεζα της ΕΕ προσέθεσε μία ακόμα
διάσταση στον Χάρτη Πορείας της: ένα σχέδιο
προσαρμογής και ένα πλαίσιο που διασφαλίζει ότι οι
δανειολήπτες της εκπληρώνουν τους στόχους της
Συμφωνίας των Παρισίων.
Οι επενδύσεις και το συμβουλευτικό μας έργο στον
τομέα του διαστήματος, η κυκλική οικονομία και οι
αστικές μεταφορές συμβάλλουν στη δημιουργία ενός
βιώσιμου μέλλοντος.
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ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
Το 2021 επικεντρωθήκαμε στην εφαρμογή του Χάρτη Πορείας της Κλιματικής
Τράπεζας, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας νέες μεθόδους για την επίτευξη των
κλιματικών στόχων

“

Η ΕΤΕπ είναι πλέον μια πραγματική κλιματική τράπεζα» δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans όταν εγκαινιάστηκε το Σχέδιο Προσαρμογής της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων. «Η εξέλιξη αυτή συντελέστηκε μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, και στον
χρηματοπιστωτικό τομέα πρόκειται για επανάσταση». Ο Χάρτης Πορείας της Κλιματικής Τράπεζας που έχει
καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα πενταετές σχέδιο το οποίο παρουσιάζει αναλυτικά πώς
θα ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η δημοσίευση του
Χάρτη Πορείας το 2020 αποτέλεσε ορόσημο. Προτεραιότητα έχει τώρα η εφαρμογή και η ανάπτυξη των διαφόρων
νέων μεθόδων δράσης που προβλέπονται στον χάρτη.
Φέτος, οι εργασίες μας όσον αφορά τον Χάρτη Πορείας επικεντρώθηκαν στα εξής σημεία:

• Εγκαινιάσαμε το Σχέδιο Προσαρμογής της ΕΤΕπ, το οποίο υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή εντός και εκτός της ΕΕ. Αναλάβαμε τη δέσμευση
να αυξήσουμε, έως το 2025, στο 15% το μερίδιο της στήριξης που παρέχουμε για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή επί του συνόλου της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχει η Τράπεζα για την κλιματική δράση. Η
στήριξη αυτή θα είναι σχεδόν τριπλάσια της χρηματοδότησης που παρείχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούμε εκτείνονται από τη διαχείριση
των κινδύνων πλημμύρας και των ακτών, την προστασία των πόλεων και τις ανθεκτικές υποδομές έως την έρευνα
και ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών που θα εξυπηρετήσουν την προσαρμογή. Οι πελάτες από την ΕΕ θα έχουν
πρόσβαση σε μια πλατφόρμα που θα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα υποστηρίζει τον σχεδιασμό
και τις επενδύσεις για την προσαρμογή. Όσον αφορά τους πελάτες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
στήριξή μας θα επικεντρωθεί στις πιο ευάλωτες περιοχές, και κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα
μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη.

• Εγκαινιάσαμε το πλαίσιο εναρμόνισης των αντισυμβαλλομένων με τη Συμφωνία των Παρισίων, το οποίο

καθιστά τον Όμιλο ΕΤΕπ την πρώτη πολυμερή τράπεζα που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τον κλιματικό αντίκτυπο
των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτεί, αλλά και την ευρύτερη δραστηριότητα των δανειοληπτών της. Το
πλαίσιο θα διασφαλίζει ότι τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ θα είναι εναρμονισμένα
με τη Συμφωνία των Παρισίων και ότι ο εκάστοτε αντισυμβαλλόμενος θα λαμβάνει μέτρα για την απεξάρτηση
των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων από τον άνθρακα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην
κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της νέας αυτής πρωτοβουλίας, θα παρέχουμε τεχνική στήριξη σε εταιρικούς
δανειολήπτες που εκπέμπουν υψηλούς ρύπους και σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για να τους
βοηθήσουμε να εκπληρώσουν τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων.

• Εγκρίναμε την ολοκληρωμένη πρόταση του Ομίλου ΕΤΕπ για τη στήριξη του Μηχανισμού Δίκαιης
Μετάβασης, η οποία παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι δανειοδοτικές μας πράξεις, τα χρηματοπιστωτικά
μας μέσα, καθώς και η τεχνική βοήθεια και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε μπορούν να στηρίξουν
τις περιφέρειες και τους πολίτες που έχουν ακόμα μεγάλη απόσταση να διανύσουν. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ο Όμιλος ΕΤΕπ θα υποστηρίξει όλους τους πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα υποστηρίξουμε τη δίκαιη μετάβαση στο πλαίσιο της ευρύτερης αναπτυξιακής μας εντολής.
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“ Η ΕΤΕπ είναι μια πραγματική κλιματική τράπεζα. ”
Επίσης, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στα εξής ζητήματα:

• Ε πανεξετάσαμε το Πλαίσιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Βιωσιμότητας του Ομίλου ΕΤΕπ για να

διασφαλίσουμε την ουσιαστικότερη και συστηματικότερη ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κλιματικών και
κοινωνικών μέτρων στις πολιτικές και τα πρότυπά μας, περιλαμβάνοντας μηχανισμούς παρακολούθησης και
αναφοράς σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε
επίπεδο ανάπτυξης. Το 2021 διενεργήσαμε δημόσια διαβούλευση και το νέο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε
εφαρμογή το πρώτο τρίμηνο του 2022.

• Ε πανεξετάσαμε τη χρηματοδοτική μας πολιτική στον τομέα των μεταφορών επανακαθορίζοντας τις

προτεραιότητες για τη στήριξη που παρέχει η ΕΤΕπ στο πλαίσιο του Χάρτη Πορείας της Κλιματικής Τράπεζας και
ενισχύοντας τον αντίκτυπο των μελλοντικών της επενδύσεων στις μεταφορές. Την περίοδο Ιουλίου - Οκτωβρίου
2021 διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση. Η νέα πολιτική αναμένεται να εγκριθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022.

1:49

Ο αντιπρόεδρος Ambroise Fayolle μιλά για τον τρόπο με τον οποίο ο Χάρτης Πορείας της
Κλιματικής Τράπεζας συμβάλλει στην πράσινη ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 και
στηρίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
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Η SILICON VALLEY ΣΤΟΝ
ΠΟΤΑΜΟ ΙΖΑΡ
Βαυαρικό κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών στηρίζει επιχειρήσεις με
αναπτυξιακές προοπτικές, όπως την OroraTech, που έχει ως στόχο να επιβραδύνει
την υπερθέρμανση του πλανήτη βοηθώντας στην κατάσβεση πυρκαγιών

Ο

Thomas Grübler ήταν 26 ετών όταν αυτός και οι φίλοι του κατασκεύασαν έναν δορυφόρο σε σχήμα κύβου στο
πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας που είχαν αναλάβει στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μονάχου, συνειδητοποιώντας
ότι ο δορυφόρος τους είχε μέλλον και εκτός των ορίων της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σκέφθηκαν έτσι να ιδρύσουν
μια επιχείρηση, η οποία θα στέλνει στο διάστημα τέτοιους δορυφόρους. Οι συσκευές αυτές, που έχουν το μέγεθος
ενός κουτιού παπουτσιών, θα παρακολουθούσαν τη θερμοκρασία ολόκληρης της Γης και θα παρείχαν προστασία από
τις επιπτώσεις των πυρκαγιών που προκαλεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Ίδρυσαν λοιπόν την OroraTech. «Πολλές
επιχειρήσεις και επενδυτές έχουν την άποψη ότι όταν κάνεις κάτι καλό για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
τα κέρδη είναι λιγότερα» λέει ο κ. Grübler, ο οποίος είναι πλέον 30 ετών και
Μπορείς να ιδρύσεις μια επιχείρηση διευθύνων σύμβουλος της OroraTech. «Αυτό δεν είναι αλήθεια. Μπορείς να
ιδρύσεις μια επιχείρηση που θα αποφέρει περισσότερα κέρδη αν κάνεις κάτι
που θα αποφέρει περισσότερα κέρδη
καλό για τον πλανήτη, και όχι κάτι που θα τον έβλαπτε».

“

αν κάνεις κάτι καλό για τον πλανήτη,
και όχι κάτι που θα τον έβλαπτε.

”

Τα καινοτόμα τεχνολογικά συστήματα, όπως αυτό της OroraTech,
έχουν καίρια σημασία για να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι που
έχουν θέσει οι διεθνείς οργανισμοί και για να προσαρμοστούν ευκολότερα οι κοινότητες στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, είναι δύσκολο για τις επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας να αντλήσουν τα
κεφάλαια που έχουν ανάγκη ώστε να ολοκληρώσουν τις έρευνές τους και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους – το
λεγόμενο «στάδιο ανάπτυξης του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης». Ευτυχώς για την OroraTech, η Bayern Kapital, ο
βραχίονας χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων του κρατιδίου της Βαυαρίας, δημιούργησε ένα επενδυτικό
κεφάλαιο ύψους 165 εκατ. ευρώ με σκοπό να επενδύσει σε επιχειρήσεις με αναπτυξιακές προοπτικές. «Ελπίζουμε να
δημιουργήσουμε μεγάλες βαυαρικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν στην πορεία ακόμη και να εξελιχθούν σε μεγάλες
γερμανικές ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, προσφέροντας πολλές θέσεις εργασίες και συμβάλλοντας στο ΑΕΠ» λέει η Monika
Steger, η οποία διαχειρίζεται το επενδυτικό κεφάλαιο Wachstumsfonds Bayern 2 της Bayern Kapital.
Τα επενδυτικά κεφάλαια της Bayern Kapital προέρχονται από το κρατίδιο της Βαυαρίας και, στην περίπτωση του
Wachstumsfonds Bayern 2, και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο
ανάπτυξης στρέφονται συχνά στα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα οποία διατίθενται πολύ πιο εύκολα στις Ηνωμένες Πολιτείας
και στην Κίνα από ό,τι στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό υπονομεύει τις αναπτυξιακές προοπτικές των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
ή έχει ως αποτέλεσμα την εξαγορά τους από μεγαλύτερες επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, η
τράπεζα της ΕΕ επένδυσε 50 εκατ. ευρώ στο Wachstumsfonds Bayern 2 τον Μάρτιο. «Αυτού του είδους οι επενδύσεις
τονώνουν το επιχειρηματικό πνεύμα που είναι πολύ σημαντικό για μια ισχυρή οικονομία, και το οποίο στη Γερμανία δεν είναι
πολύ ισχυρό» λέει ο Michael Raschke, επικεφαλής της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΤΕπ για τις γερμανικές τράπεζες.
Δορυφόροι στο μέγεθος ενός κουτιού παπουτσιών και κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών στη Βαυαρία
Η OroraTech χρησιμοποιεί δημόσια δεδομένα από τους δορυφόρους της NASA και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Διαστήματος στο κλειστό λογισμικό της. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2022 η επιχείρηση θα εκτοξεύσει για πρώτη
φορά τους δικούς της νανοδορυφόρους CubeSats. Μέσα σε διάστημα πέντε έως δέκα ετών, η OroraTech φιλοδοξεί
να αποκτήσει δίκτυο 100 έως 200 δορυφόρων, οι οποίοι θα μπορούν να μεταδίδουν κάθε μισή ώρα πλήρη εικόνα
από την επιφάνεια της γης. Οι δορυφόροι θα μετρούν τη θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης σε πολύ
υψηλό επίπεδο ανάλυσης. Αν ληφθεί υπόψη ο πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών που προκαλούνται
εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η εξέλιξη αυτή έχει σημαντικές περιβαλλοντικές
προεκτάσεις. «Για εμάς, είναι πολύ σημαντική η επιχείρησή μας. Τώρα όμως ασχολούμαστε με κάτι που θα είναι
πολύ σημαντικό για όλους», λέει ο διευθύνων σύμβουλος κ. Grübler. «Αφορά την προστασία του πλανήτη».
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ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ
Χάρη στην τεχνολογία της βουλγαρικής εταιρείας νανοδορυφόρων EnduroSat
μειώνεται το κόστος πρόσβασης των επιστημόνων και των επιχειρήσεων σε
αισθητήρες και εξοπλισμό που βρίσκονται στο διάστημα

Τ

ο 2015 η EnduroSat ξεκίνησε το ταξίδι της για το διάστημα από μια μικρή σοφίτα 25 τ.μ. στη Σόφια. Ο
38χρονος –σήμερα– ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Raycho Raychev συγκέντρωσε μια ομάδα τεσσάρων
λαμπρών, νέων μηχανικών με σκοπό να καταστήσει το διάστημα πιο προσβάσιμο για τους επιστήμονες και τους
επιχειρηματίες όλου του κόσμου. «Θεωρούμε ότι η καθολική πρόσβαση στο διάστημα θα μπορούσε να βελτιώσει
σημαντικά τη ζωή στη Γη» δηλώνει ο κ. Raychev.
H EnduroSat προσφέρει στις επιχειρήσεις και στους επιστήμονες νέες ευκαιρίες για διαστημική έρευνα μέσω των
ευέλικτων, πολυχρηστικών νανοδορυφόρων της, οι οποίοι μπορούν να αναπρογραμματίζονται για κάθε αποστολή.
Το λογισμικό της εταιρείας επιτρέπει στους μικροσκοπικούς της δορυφόρους να εκτελούν περισσότερες από μία
αποστολές χωρίς να χρειάζεται να τροποποιείται ο εξοπλισμός τους. «Οι κοινοί δορυφόροι είναι ειδικά σχεδιασμένοι
για να φέρουν έναν μόνο συγκεκριμένο αισθητήρα» εξηγεί ο κ. Raychev. «Αλλάξαμε αυτόν τον κανόνα
κατασκευάζοντας μια δορυφορική πλατφόρμα που μπορεί να φέρει διαφορετικούς αισθητήρες και ηλεκτρονικά
συστήματα χωρίς να χρειάζεται να τροποποιηθεί ο εξοπλισμός της για κάθε ωφέλιμο φορτίο». Η προσέγγιση που
ακολουθεί η εταιρεία έχει επίσης οφέλη για το περιβάλλον του διαστήματος καθώς χρειάζονται
λιγότεροι δορυφόροι και λιγότερες εκτοξεύσεις για τον ίδιο αριθμό εφαρμογών. Με τον τρόπο αυτό
μειώνονται τόσο οι εκπομπές CO2 που προκαλεί κάθε εκτόξευση, όσο και τα διαστημικά απόβλητα.
Δυσκολίες χρηματοδότησης
Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 δημιούργησε πολλά προβλήματα. Λόγω των καθυστερήσεων που σημειώνονταν
στην εκτόξευση των πυραύλων, των ελλείψεων εξαρτημάτων και των προβλημάτων υλικοτεχνικής φύσης σε σχέση
με τη μεταφορά μηχανικών και εξαρτημάτων η εταιρεία αποφάσισε να στραφεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων για να αναζητήσει χρηματοδότηση. Με τη στήριξη του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, η
Τράπεζα υπέγραψε με την EnduroSat σύμβαση χρηματοδότησης υπό μορφή επιχειρηματικού δανείου μειωμένης
εξασφάλισης (venture debt) ύψους έως 10 εκατ. ευρώ. «Πρόκειται για μια καινοτόμο, μικρή επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στον στρατηγικό τομέα του διαστήματος και που επλήγη από την πανδημία», δηλώνει ο Luis
Cervera Lozano, υπεύθυνος επενδύσεων της ΕΤΕπ.
Οι προτεραιότητες της ΕΕ για το διάστημα
Ο διαστημικός τομέας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον τομέα αυτόν, στον
οποίο παλαιότερα κυριαρχούσαν οργανισμοί στηριζόμενοι από το κράτος, σημειώνονται σημαντικές αλλαγές
καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν σε νέες, ιδιωτικές επιχειρήσεις να εισέλθουν στην αγορά. Σύμφωνα με
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, κάθε ευρώ που επενδύεται στον τομέα του διαστήματος αποδίδει κατά
μέσο όρο έξι ευρώ στην οικονομία. Ως εκ τούτου, ο τομέας αυτός έχει καίρια σημασία για την ανάπτυξη, την
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στον χώρο των τεχνολογιών αιχμής. Επιπλέον, τα διαστημικά τεχνολογικά
μέσα που βρίσκονται σε τροχιά και η αξιοποίησή τους στη Γη μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα σε πολλούς κλάδους, μεταξύ άλλων στη ναυτιλία, στην αεροπορία, στη γεωργία, στη διαχείριση
φυσικών πόρων, στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, στις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων και στην εφοδιαστική
αλυσίδα.
«Είναι φανταστικό να βλέπεις την ΕΤΕπ να ενδιαφέρεται για τον διαστημικό τομέα» δηλώνει ο κ. Raychev, «διότι
πρόκειται για ένα επιστημονικό πεδίο που θα διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο με την πάροδο των ετών».
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ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ
Μια μονάδα στη Σουηδία που φιλοξενεί πηγή νετρονίων φιλοδοξεί να
αναβαθμίσει την ευρωπαϊκή έρευνα υλικών και την πράσινη καινοτομία σε
πρωτόγνωρα επίπεδα

Σ

τα όμορφα περίχωρα του Lund κατασκευάζεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα ερευνητικών υποδομών της
Ευρώπης: η Ευρωπαϊκή Πηγή Διάσπασης (ESS). Η ESS, στην οποία συμμετέχουν 13 ευρωπαϊκές χώρες, θα
φιλοξενεί την ισχυρότερη πηγή νετρονίων του κόσμου. Υποδεχόμενη ερευνητές από όλον τον κόσμο, η μονάδα
φιλοδοξεί να ανοίξει τον δρόμο για πρωτοποριακές επιστημονικές ανακαλύψεις και να απαντήσει στα μεγαλύτερα
ερωτήματα της ανθρωπότητας – εστιάζοντας σε αντικείμενα μικρών διαστάσεων και εξετάζοντας υλικά σε επίπεδο
νανοκλίμακας με τη βοήθεια υποατομικών σωματιδίων. «Πολλοί τομείς που έχουν καίρια σημασία για όλους εμάς
θα επηρεαστούν από την ESS», δηλώνει η Pia Kinhult, επικεφαλής του τμήματος σχέσεων της μονάδας με τις χώρες
υποδοχής. «Είμαστε μέρος της αλυσίδας που επιδιώκει να προωθήσει την καινοτομία στην Ευρώπη και να βρει
λύσεις για την κλιματική αλλαγή και για άλλες κοινωνικές προκλήσεις».
Ωστόσο, η κατασκευή μιας μονάδας μήκους 700 μέτρων (το μέγεθος 13 γηπέδων ποδοσφαίρου) που είναι
εξοπλισμένη με 15 υπερσύγχρονα εργαστήρια που περιλαμβάνουν όργανα όπως επίσης και εργαστήρια που
παρέχουν υποστήριξη, καθώς και με έναν επιταχυντή πρωτονίων μήκους 600 μέτρων, αποτελεί πολύ μεγάλη
επένδυση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει τη μονάδα ESS με μια πιστωτική διευκόλυνση ώστε να
διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της διεθνούς επιστημονικής έρευνας.
Γρηγορότερα και εξυπνότερα πειράματα με νετρόνια
Μην σας ξεγελάει το μικροσκοπικό μέγεθος των νετρονίων· με τη βοήθεια αυτών των πανίσχυρων εργαλείων
μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο που μας περιβάλλει. Τα σωματίδια αυτά που βρίσκονται στον
πυρήνα ενός ατόμου έχουν σημαντικά οφέλη για άλλες τεχνολογίες στο πλαίσιο των οποίων μελετώνται όλα τα
είδη της ύλης και των υλικών. «Τα νετρόνια είναι γρήγορα, έξυπνα και “ευγενικά”, διότι δεν καταστρέφουν τα
δείγματα όπως π.χ. οι ακτίνες X» λέει η κ. Kinhult. «Διευκολύνουν τη μελέτη εύθραυστων δειγμάτων, όπως των
πρωτεϊνών και των ζωντανών κυττάρων, καθώς και τον εντοπισμό υδρογόνου, που διαδραματίζει καίριο ρόλο σε
όλες σχεδόν τις βιολογικές διαδικασίες».
Ευρωπαϊκή στήριξη για την καινοτομία στη Σουηδία
«Διάσπαση» (spallation) είναι η διαδικασία κατά την οποία πρωτόνια επιταχύνονται έως την ταχύτητα σχεδόν του
φωτός και προσκρούουν πάνω σε έναν στόχο βολφραμίου με αποτέλεσμα να παράγονται δέσμες νετρονίων.
Παρατηρώντας τα νετρόνια που απελευθερώνονται από τη σύγκρουση αυτή να διέρχονται από τα υλικά, οι
ερευνητές μπορούν να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν και συμπεριφέρονται τα άτομα και τα μόρια των
δειγμάτων, γεγονός που με τη σειρά του μας βοηθά να βελτιώσουμε και να δημιουργήσουμε νέα υλικά.
Το 1932 ο James Chadwick απέδειξε την ύπαρξη του νετρονίου από την άνεση ενός μικρού σχετικά εργαστηρίου
στην Αγγλία. Ωστόσο, τα πειράματα στα οποία χρησιμοποιούνται νετρόνια σήμερα απαιτούν μεγαλύτερες
εγκαταστάσεις και πιο προηγμένα μέσα. Η μονάδα ESS είναι ένα τεράστιο εγχείρημα που χρειάστηκε πολλά χρόνια
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“ Μην σας ξεγελάει το μικροσκοπικό μέγεθος των νετρονίων· με τη
βοήθεια αυτών των πανίσχυρων εργαλείων μπορούμε να
καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο που μας περιβάλλει.

”

για να υλοποιηθεί. Οι οικοδομικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2021. «Η κατασκευή
τόσο μεγάλων εγκαταστάσεων δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση» δηλώνει η κ. Kinhult. «Αντιληφθήκαμε από την
αρχή ότι θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε ρευστότητα για να υποστηρίξουμε τόσο την κατασκευή όσο και τις
επιχειρησιακές μας ικανότητες, οι οποίες θα συνεχιστούν τα επόμενα έτη».
Η χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ που έλαβε η μονάδα ESS από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
στηρίζεται από το πρόγραμμα «InnovFin-EU - Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την καινοτομία», πρωτοβουλία που
δρομολογήθηκε από τον Όμιλο ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος
της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020». Η πιστωτική διευκόλυνση αποτελεί την τρίτη δόση που
χορηγείται από το 2016 από μία συνολική χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ ευρώ. «Το InnovFin παρέχει
χρηματοδοτήσεις στηρίζοντας επενδυτικά σχέδια στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, όπως
π.χ. ερευνητικές υποδομές» δηλώνει ο Αριστομένης Ποφάντης, ανώτερος μηχανικός στον τομέα των
βιώσιμων και ψηφιακών βιομηχανιών στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. «Με αυτήν την πιστωτική
γραμμή, η ΕΤΕπ ήθελε να διασφαλίσει ότι αυτό το άκρως φιλόδοξο έργο θα μπορεί να ολοκληρωθεί
χωρίς καθυστερήσεις που κοστίζουν ακριβά, παρά τις συνεχείς δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία
COVID-19».
Πιο πράσινη έρευνα και καινοτομία στην Ευρώπη
Η Ευρώπη βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τα νετρόνια, αλλά η μονάδα ESS είναι κάτι πολύ
περισσότερο από μια απλή πηγή νετρονίων. Μόλις ολοκληρωθεί, η ερευνητική αυτή υποδομή θα αλλάξει τον
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την έρευνα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Κάθε χρόνο, η μονάδα
θα υποδέχεται έως 3 000 επισκέπτες ερευνητές από πανεπιστήμια, ιδρύματα και εταιρείες όλου του κόσμου που
θα διενεργούν 800 περίπου πειράματα. «Η συνεργασία βρίσκεται στον πυρήνα της ESS» δηλώνει η κ. Kinhult. «Θα
διαθέτουμε ευρύ φάσμα εργαλείων που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι ερευνητές για να διενεργούν πειράματα
και να παράγουν ερευνητικά δεδομένα ανώτερης ποιότητας, τα οποία είναι αναγκαία για την εξεύρεση λύσεων στα
προβλήματα της εποχής μας».
Η ερευνητική μονάδα έχει πράσινη διάσταση, προσφέροντας μοναδικές ερευνητικές δυνατότητες στον τομέα της
βιωσιμότητας και του κλίματος, και θερμαίνοντας χιλιάδες σπίτια και άλλα ακίνητα στις γύρω περιοχές με το
ενεργειακό της πλεόνασμα. «Σήμερα, τα πάντα βασίζονται στα ερευνητικά δεδομένα, μεταξύ άλλων και η
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής» δηλώνει η κ. Kinhult. «Με τα πειράματα της μονάδας μας, θα συμβάλουμε
στην ανάπτυξη καινοτόμων και πιο βιώσιμων υλικών και στην εξεύρεση πιο φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων
στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών».
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ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΜΟΔΑ
Το εργοστάσιο ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της
Renewcell θα τεμαχίζει παλαιά ρούχα και θα τα μετατρέπει σε νέα νήματα.
Στόχος της σουηδικής εταιρείας είναι να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της,
που προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, για να καταστήσει
περισσότερο βιώσιμη τη βιομηχανία της μόδας

Ό

λα ξεκίνησαν με ένα απλό κίτρινο φόρεμα που δημιουργήθηκε από παλαιά μπλου τζιν τα οποία είχαν
πεταχτεί στα σκουπίδια. Πρόκειται για το πρώτο ένδυμα που παρήγαγε πριν από επτά χρόνια εξ
ολοκλήρου από ανακυκλωμένα υφάσματα η νεότευκτη –τότε– εταιρεία Renewcell. «Το φόρεμα αυτό έφερε τα
πάνω-κάτω» λέει η Tahani Kaldéus, προϊστάμενη του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της Renewcell. «Άλλαξε την
εξίσωση της κατανάλωσης στον κλάδο της μόδας».
Όταν η εταιρεία ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εδρεύει στη Στοκχόλμη παρουσίασε το
κίτρινο φόρεμά της σε μια πασαρέλα τον Ιούνιο του 2014, εισέπραξε πολλά εγκωμιαστικά σχόλια επειδή το φόρεμα
στην όψη ήταν πανομοιότυπο με τα φορέματα που συναντάμε στα κορυφαία καταστήματα λιανικής πώλησης. Η
διαφορά, ωστόσο, έγκειται στην τεχνολογία. Η Renewcell είναι μία από τις πρώτες εταιρείες βιομηχανικής κλίμακας
που μετατρέπει τα παλαιά ρούχα σε νέα υφάσματα χρησιμοποιώντας φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία
χημικής ανακύκλωσης. Η εταιρεία θέλει να δείξει στον κόσμο ότι η ανακύκλωση ρούχων είναι αποδοτική.
Χρησιμοποιεί τεχνολογία που προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για να τεμαχίζει και να
πολτοποιεί τα ρούχα, και να τα υποβάλει στη συνέχεια σε ειδική επεξεργασία από την οποία παράγονται
νήματα και, κατόπιν, κλωστές. «Η παραγωγή ρούχων από ανακυκλωμένα υλικά δεν αποτελεί πρόσφατη
πρακτική» δηλώνει ο Harald Cavalli-Björkman, προϊστάμενος του τμήματος μάρκετινγκ της Renewcell. «Μπορείτε
να βρείτε πολλά ανακυκλωμένα ενδύματα από πολυεστέρα ανακυκλωμένων φιαλών. Εμείς είμαστε πρωτοπόροι
στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Χρησιμοποιούμε παλαιά
ρούχα για να παράγουμε νέα ρούχα με την ίδια ποιότητα».
Τα ρούχα δεν καταλήγουν στις χωματερές
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε δάνειο ύψους έως 311 εκατ. σουηδικών κορωνών ή περίπου 30 εκατ.
ευρώ με τη Renewcell τον Ιούνιο. Το δάνειο, το οποίο χορηγήθηκε με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα
βοηθήσει την εταιρεία να κατασκευάσει την πρώτη ολοκληρωμένη μονάδα ανακύκλωσης ρούχων. Η μονάδα θα
βρίσκεται στο Sundsvall της Σουηδίας και θα μπορεί να παράγει ετησίως 60 000 τόνους πολτοποιημένων
υφασμάτων.
Η Renewcell έχει ήδη συνεργαστεί με πολύ γνωστές εταιρείες μόδας για την παραγωγή χιλιάδων ενδυμάτων από
ανακυκλωμένα ρούχα. «Τα προϊόντα αυτά πωλούνται αμέσως, έχουν την ίδια όψη με τα κοινά ρούχα και ο
καταναλωτής δεν νιώθει καμία διαφορά» δηλώνει η κ. Kaldéus. «Διευκολύνουμε τους πελάτες να στραφούν σε πιο
κυκλικές επιλογές, προσφέροντας όμορφα ρούχα σε λογική τιμή.»
Η διαδικασία της Renewcell βοηθά επίσης το κλίμα και το περιβάλλον. Όπως και άλλοι κατασκευαστές ρούχων,
χρησιμοποιεί κυτταρίνη για να κατασκευάσει υφάνσιμες ίνες. Χρησιμοποιώντας την κυτταρίνη που υπάρχει στα
απορρίμματα υφασμάτων και όχι την κυτταρίνη που υπάρχει στο ξύλο, η εταιρεία συμβάλλει στον περιορισμό της
αποψίλωσης των δασών, διατηρεί τους οικότοπους και αποτρέπει την απώλεια βιοποικιλότητας. «Η κυκλική
οικονομία αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» δηλώνει ο Darragh Mac Neill, ανώτερος
εμπειρογνώμονας του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. «Ειδικότερα, ο προβληματισμός για τα
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“ Διευκολύνουμε τους πελάτες να στραφούν σε πιο κυκλικές επιλογές,
προσφέροντας όμορφα ρούχα σε λογική τιμή.
”
απορρίμματα υφασμάτων εντείνεται ολοένα και περισσότερο. Τα μισά και πλέον από τα ενδύματα που
απορρίπτονται στην Ευρώπη καταλήγουν στις χωματερές ή αποτεφρώνονται, και μόλις το 1% ανακυκλώνεται.
Υπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τους πολύτιμους
φυσικούς πόρους».
Επιπλέον, η παραγωγή υφασμάτων από φυσικές ίνες, όπως το λινό και το βαμβάκι, είναι μια εξαιρετικά υδροβόρος
διαδικασία. «Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται συνεχώς και όλοι χρειάζονται ρούχα» δηλώνει η Celine Rotter,
υπεύθυνη δανείων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που ασχολήθηκε με τη χρηματοδότηση της Renewcell.
«Ωστόσο, η βιομηχανία της μόδας πρέπει να γίνει περισσότερο βιώσιμη και ανθεκτική για το μέλλον. Μόνο με την
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση θα διασφαλιστεί η μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής παραγωγής».
Με την κρίση COVID-19 γίνεται το καθοριστικό βήμα
Η κρίση COVID-19 αποτελεί ευκαιρία για να επιταχυνθεί αυτή η μετάβαση. Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας
και άλλοι υγειονομικοί περιορισμοί προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού
ρούχων και επιτάχυναν τη στροφή προς τις διαδικτυακές υπηρεσίες διάθεσης προϊόντων. Οι πελάτες
συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αγορών που πραγματοποιούν και
ζητούν από τις εταιρείες να ακολουθούν υψηλότερα δεοντολογικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Πολλές επώνυμες
εταιρείες της βιομηχανίας της μόδας εξέρχονται από την κρίση δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.
Η μετάβαση στο μοντέλο βιωσιμότητας επιταχύνεται επίσης από την καινοτομία. «Στο σημείο αυτό είναι που
επεμβαίνουμε» λέει η Elsa Lopez Formoso, μία ακόμα υπεύθυνη δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
«Γεφυρώνουμε το χάσμα που προκαλείται από την “κοιλάδα του θανάτου” η οποία δημιουργείται στο πλαίσιο της
καινοτομίας».
Κοιλάδα του θανάτου είναι ο όρος που χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες για να περιγράψουν το επικίνδυνο στάδιο
που μεσολαβεί από την έρευνα και την ανάπτυξη μέχρι την επιτυχή υλοποίηση μιας καινοτομίας. Στα πρώτα στάδια
ανάπτυξης των προϊόντων τους, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν συχνά επιχορηγήσεις και περιορισμένη
χρηματοδότηση υπό διάφορες μορφές. Ωστόσο, όταν είναι έτοιμες να μεταβούν στο στάδιο της παραγωγής
πλήρους κλίμακας, δυσκολεύονται συχνά να συγκεντρώσουν πολλά κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές εξαιτίας του
ρίσκου που ενέχουν οι νέες τεχνολογίες. «Στο σημείο αυτό η χρηματοδότηση και η έγκριση που χορηγούνται από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιτρέπουν στον ιδιωτικό τομέα να νιώσει αρκετή σιγουριά για να επενδύσει
στην ανάπτυξη της κυκλικής καινοτομίας» δηλώνει ο κ. Cavalli-Björkman της Renewcell. «Με τον τρόπο αυτό,
διευκολύνεται η συμμετοχή όλων σε ένα βιώσιμο μέλλον».
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ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΘΑ
ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ
Με σκοπό τον περιορισμό των ρυπογόνων δραστηριοτήτων, ένα δάνειο για
τη χρηματοδότηση έργων για το κλίμα προσφέρει στην Enel χαμηλότερο
επιτόκιο εφόσον η εταιρεία μειώσει περισσότερο τις εκπομπές CO2

Π

ώς μπορεί μια τράπεζα να ενθαρρύνει τις εταιρείες να μειώσουν τις εκπομπές τους; Η ιδέα που σκεφτήκαμε
είναι η εξής: το επιτόκιο του δανείου θα εξαρτάται από τη μείωση των εκπομπών. Χρησιμοποιήσαμε αυτήν
τη μέθοδο για πρώτη φορά τον Ιούλιο, όταν υπογράψαμε δάνειο ύψους 300 εκατ. ευρώ με τον κολοσσό Enel, την
ιταλική δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Πρόκειται για το ήμισυ του ποσού που θα χορηγηθεί συνολικά (600 εκατ.
ευρώ) στην εταιρεία. Οι όροι του δανείου επιβραβεύουν την εταιρεία αν περιορίσει τις εκπομπές CO 2 σε
συγκεκριμένο επίπεδο – και την επιβαρύνουν περισσότερο αν δεν επιτύχει τον στόχο. «Συστήματα σαν αυτό
προσφέρουν κίνητρα για την απεξάρτηση από τον άνθρακα» δηλώνει ο Giulio Horvath, υπεύθυνος δανείων της
ΕΤΕπ που ασχολήθηκε με τη χρηματοδότηση. «Είναι κάτι που θέλαμε να
Οι βιώσιμες εταιρείες ενέχουν κάνουμε και που ελπίζουμε ότι θα επαναληφθεί και με άλλους πελάτες σε
άλλες αγορές».
λιγότερους κινδύνους και είναι

“

πιο πολύτιμες σε μακροχρόνιο
ορίζοντα.

Η Enel, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον
κόσμο, υπήρξε πρωτοπόρος στην εφαρμογή μιας στρατηγικής που συνδέει τη
χρηματοδότηση με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Το 2019 εξέδωσε ομόλογο ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, του
οποίου οι όροι αποπληρωμής συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. Πρόκειται για το πρώτο ομόλογο αυτού του είδους που διατίθεται στην αγορά. Από τότε,
στρατηγική της εταιρείας είναι η σύνδεση του δανεισμού της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

”

Η σύνδεση της χρηματοδότησης με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, και όχι με μεμονωμένα έργα,
έχει το πλεονέκτημα ότι διασφαλίζει μεγαλύτερη συμμετοχή από όλη την εταιρεία. «Αν η χρηματοδότησή
σου συνδέεται με συγκεκριμένο έργο, δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος ότι όλα τα διαφορετικά τμήματα της
επιχείρησης θα εργαστούν για την επίτευξη ενός και του αυτού στόχου» δηλώνει ο Alessandro Canta, προϊστάμενος
του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών και ασφαλίσεων της Enel. «Αν όμως αλλάξεις τη λογική και χρηματοδοτείς τη
στρατηγική, τότε μπορείς να είσαι πιο σίγουρος για την προσήλωση της εταιρείας στην επίτευξη του στόχου της».
Το ύψος του επιτοκίου που θα καταβάλλει η Enel για το δάνειο της ΕΤΕπ θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της
επιχείρησης να περιορίσει, έως το τέλος του 2023, στα 148 γραμμάρια ανά κιλοβατώρα την ποσότητα CO2 που
εκπέμπουν κατά μέσο όρο όλοι οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας. Ο περιορισμός των
εκπομπών θα ελέγχεται από ανεξάρτητο φορέα. Το δάνειο της ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει έργα που ενισχύουν την
ανθεκτικότητα και την τεχνολογική αρτιότητα των δικτύων ηλεκτρισμού στην Ιταλία, συμβάλλοντας στην αύξηση
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην αντιμετώπιση των υψηλότερων μέσων
θερμοκρασιών και των συχνότερων κυμάτων καύσωνα που αναμένονται ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.
Τα περισσότερα έργα θα υλοποιηθούν στις φτωχότερες περιοχές της Ιταλίας, κυρίως στο νότιο τμήμα στο οποίο οι
υποδομές είναι απαρχαιωμένες.
Για να επιτύχει τον στόχο της σχετικά με τις εκπομπές CO2, η Enel σχεδιάζει επίσης να επισπεύσει τη διακοπή
λειτουργίας ορισμένων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα και έχει
καταρτίσει τριετές σχέδιο για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ισχύος 20 GW στις 30 και πλέον χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται
με την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας αντιπροσώπευαν περίπου το 30% του περσινού χρέους του ομίλου και η
εταιρεία ευελπιστεί να αυξηθεί το ποσοστό αυτό σε περίπου 50% έως το 2023 και μέχρι και 70% έως το 2030. «Όταν
κάποιοι ακούνε για “βιωσιμότητα”, έχουν στο μυαλό τους την αλληλεγγύη, αλλά η βιωσιμότητα για μια εταιρεία
είναι αξία» δηλώνει ο κ. Canta της Enel. «Οι βιώσιμες εταιρείες ενέχουν λιγότερους κινδύνους και είναι πιο
πολύτιμες σε μακροχρόνιο ορίζοντα».
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Όμιλος με έδρα το Δουβλίνο προβλέπει ότι το διαδίκτυο των πραγμάτων
μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των εκπομπών που προκαλούν τα
συστήματα οικιακής θέρμανσης

Ο

καλύτερος τρόπος για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι καταρχάς να αποφεύγουμε
τη χρήση ενέργειας. Σκοπός του ομίλου Glen Dimplex είναι να δημιουργήσει έξυπνα και αποδοτικά από
ενεργειακή άποψη συστήματα που θα λειτουργούν με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, και όχι με πετρέλαιο ή φυσικό
αέριο. «Βλέπουμε την πρόκληση της απεξάρτησης από τον άνθρακα ως ευκαιρία και ως υποχρέωση για να
επιφέρουμε μόνιμες αλλαγές» δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος Fergal Leamy. Ο όμιλος Glen Dimplex, που διαθέτει
σε όλη την Ευρώπη πολλά επώνυμα προϊόντα θέρμανσης και εξαερισμού, όπως τα Nobo, Noirot και Xpelair,
αναζητά τρόπους για να καταστήσει τα προϊόντα του αποδοτικότερα με τη βοήθεια έξυπνων συσκευών που θα
συνδέονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων.
Ψηφιακός μετασχηματισμός για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα περισσότερα συστήματα οικιακής θέρμανσης βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα. Η
στροφή στην ηλεκτρική ενέργεια μειώνει αυτόματα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· ύστερα, η βελτίωση της
συνδεσιμότητας, σε συνδυασμό με τα έξυπνα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου, π.χ. σε μία κατοικία, περιορίζει
την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης κατά περισσότερο του 15%, σύμφωνα με τον Άρη Ποφάντη, ανώτερο μηχανικό της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον τομέα των βιώσιμων και ψηφιακών βιομηχανιών. Η τράπεζα της ΕΕ
χορήγησε δάνειο στον όμιλο Glen Dimplex το 2021 για να τον βοηθήσει να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες
έρευνας και ανάπτυξής του. «Ορισμένες φορές ο όρος “ψηφιακός μετασχηματισμός” χρησιμοποιείται πολύ γενικά»
λέει ο κ. Ποφάντης. «Αλλά ο όμιλος Glen Dipmplex ενσωματώνει πράγματι συνδεδεμένες και έξυπνες λύσεις στα
προϊόντα και στα συστήματά του. Τα οφέλη είναι σημαντικά».
Το καινοτόμο σύστημα του διαδικτύου των πραγμάτων που έχει επινοήσει ο όμιλος έφερε πρωτοφανή οφέλη
στους πελάτες, οι οποίοι μπορούν πλέον να ρυθμίζουν από απόσταση τα οικιακά τους συστήματα θέρμανσης
χρησιμοποιώντας εφαρμογές που τους δίνουν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν τα συστήματα αυτά καθ’ οδόν από
τη δουλειά για το σπίτι, έτσι ώστε το σπίτι τους να μην θερμαίνεται ποτέ άσκοπα όταν είναι άδειο. Οι συσκευές είναι
πιο έξυπνες και μπορούν να λειτουργούν πιο αποδοτικά καθώς διαθέτουν, μεταξύ άλλων, λειτουργίες θερμοστάτη,
μετεωρολογικής πρόβλεψης και ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου.
Ο όμιλος Glen Dimplex έχει λάβει επίσης μέρος σε δοκιμές και στις πρώτες εμπορικές συμπράξεις με επιχειρήσεις κοινής
ωφελείας και παρόχους πλατφορμών διαχείρισης ενέργειας, στο πλαίσιο των οποίων το διαδίκτυο των πραγμάτων
χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση μεμονωμένων συσκευών θέρμανσης σε πολλές κατοικίες προκειμένου να
προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και ενεργειακή απόδοση χωρίς να δυσκολεύει τους καταναλωτές. Αν η πρακτική
αυτή εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα, μπορεί δυνητικά να έχει μεγάλο αντίκτυπο στις εκπομπές. «Η τεχνολογία είναι
εδώ σήμερα και είναι ακμαία» δηλώνει η Rowena McCappin, διευθύντρια εξωτερικών υποθέσεων του
ομίλου. «Το στοίχημα είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε
διάφορες κλίμακες και που θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε απτά οφέλη στους καταναλωτές».
Η χρηματοδότηση που παρέχει η Τράπεζα στηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρείας στη Γαλλία, την
Ιρλανδία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες. Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, τα εργαστήρια και οι ερευνητικές ομάδες
του ομίλου Glen Dimplex εργάζονταν αδιάκοπα. Χάρη σε αυτό το γεγονός, μας λέει ο διευθύνων σύμβουλος κ. Leamy,
ο όμιλος μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο συμβάλλοντας στις λύσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. «Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 είναι
άρρηκτα συνδεδεμένα με την πράσινη ανάπτυξη», δηλώνει, «και με τη δίκαιη μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο».
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ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ,
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΕΤΡΟ
Πράσινα έργα στον τομέα των μεταφορών στην Αίγυπτο αλλάζουν το τοπίο
των μετακινήσεων στις δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αφρικής. Δείτε
πώς η Αίγυπτος σχεδιάζει να καταστήσει βιώσιμες τις μεγάλες της πόλεις

Η

Noura Saad εργάζεται ως βιβλιοθηκάριος στην Γκίζα, κοντά στη διάσημη Σφίγγα και στη Μεγάλη Πυραμίδα. Για
πολλά χρόνια πήγαινε στη δουλειά της με το αυτοκίνητο ή με το λεωφορείο και αντιμετώπιζε μποτιλιαρίσματα
και καθυστερήσεις. Σήμερα, ο τρόπος με τον οποίο μετακινείται είναι διαφορετικός. Τον τελευταίο χρόνο άρχισε να
χρησιμοποιεί μια νέα επέκταση της γραμμής του μετρό, η οποία κατασκευάστηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου
αιγυπτιακού σχεδίου στον τομέα των μεταφορών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση ενός μετρό που, σε
αρκετές περιοχές, έχει αφεθεί στην τύχη του. «Γλιτώνω πάνω από μία ώρα όταν χρησιμοποιώ το μετρό για να πάω στη
δουλειά» λέει η κ. Saad. «Με το μετρό αποφεύγω την κυκλοφοριακή συμφόρηση του Καΐρου και δεν χρειάζεται να
παίρνω λεωφορείο ή ταξί».
Χάρη στο έργο του μετρό και σε ένα συναφές πρόγραμμα μετατροπής σιδηροδρομικών γραμμών σε γραμμές
μετρό ή τραμ, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να βρίσκουν καλύτερες θέσεις εργασίας σε άλλες περιοχές και
να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε καλύτερα πανεπιστήμια. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στα συστήματα
μεταφορών ευνοούν επίσης το κλίμα, επειδή προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις πέραν των αυτοκινήτων και των
λεωφορείων. Το Κάιρο είναι μία από τις πόλεις με τα εντονότερα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης στον
κόσμο και η ατμοσφαιρική ρύπανση υπερβαίνει συχνά τα επίπεδα που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Ο γρηγορότερος τρόπος μετακίνησης από και προς την πόλη
Η Αίγυπτος έχει μεγάλα σχέδια για να βελτιώσει το σύστημα μεταφορών της και να το καταστήσει πιο βιώσιμο. Τον
Μάιο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Αίγυπτος υπέγραψαν τη δεύτερη δόση ενός δανείου
ύψους 1,1 δισ. ευρώ, με τη βοήθεια του οποίου θα χρηματοδοτηθούν τα έργα του μετρό και του τραμ
στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο, τις δύο μεγαλύτερες αιγυπτιακές πόλεις. Αυτές οι μητροπολιτικές
περιοχές γιγαντώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες αλλά το δίκτυο μεταφορών δεν εξελίχθηκε ώστε να ανταποκριθεί
στη νέα ζήτηση. Ένα ακόμα μεγάλο έργο μεταφορών που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα είναι οι εργασίες
βελτίωσης της σιδηροδρομικής γραμμής Tanta-El Mansoura-Damietta. Με το έργο αυτό θα αναβαθμιστούν 119
χλμ. της σημαντικής σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την πόλη Tanta, 100 χλμ. περίπου βόρεια του Καΐρου,
με την πόλη Damiettra, που είναι σημαντικό λιμάνι της Μεσογείου.

“Η Αίγυπτος έχει μεγάλα σχέδια για να
βελτιώσει το σύστημα μεταφορών της
και να το καταστήσει περισσότερο
βιώσιμο.

”

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χορηγήσει δάνεια στην Αίγυπτο
και για τις τρεις γραμμές που διαθέτει σήμερα το μετρό του Καΐρου, από
τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η τράπεζα της ΕΕ έχει επενδύσει
περισσότερα από 2 δισ. ευρώ τα τελευταία οκτώ έτη για να βοηθήσει
την Αίγυπτο να βελτιώσει το σύστημα μεταφορών της και να καταστήσει
τις μετακινήσεις λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον.

Περισσότερος χρόνος στην εργασία και με την οικογένεια
Οι τρεις γραμμές του μετρό του Καΐρου μεταφέρουν πολλά εκατομμύρια επιβάτες ημερησίως, σε μια πόλη με
πληθυσμό άνω των 20 εκατομμυρίων κατοίκων. Οι γραμμές κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του 1980 και πρέπει να
αναβαθμιστούν άμεσα. Πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Αφρικής, το μετρό αυτό ήταν από τα πρώτα της
αφρικανικής ηπείρου που κάλυπταν όλη την πόλη. Εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο μετρό της Αφρικής και της
Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, η συντήρηση και η αναβάθμισή του έχουν καθυστερήσει. «Η χρηματοδότηση της
τράπεζας θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα βελτιώσει τη ζωή στην πόλη, καθώς οι κάτοικοι θα περνούν
λιγότερη ώρα στον δρόμο και θα μπορούν να διαθέσουν περισσότερο χρόνο για τη δουλειά και την οικογένειά τους»
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λέει ο Boris Stein von Kamienski, υπεύθυνος δανείων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το δάνειο βελτιώνει
επίσης την ποιότητα των σιδηροδρομικών γραμμών της χώρας και ενθαρρύνει τις πράσινες και βιώσιμες μεταφορές.
Απευθυνόμαστε σε παγκόσμιους εταίρους
Η νέα χρηματοδότηση είναι καίρια για τις αναγκαίες επιδιορθώσεις. «Η συνεργασία μεταξύ της Αιγύπτου και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντική καθώς θα μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε, να προχωρήσουμε τις
κατασκευαστικές εργασίες και να αναβαθμίσουμε τα συστήματα σηματοδότησης των γραμμών του μετρό» λέει ο
Essam Waly, διευθυντής της εθνικής αρχής που είναι υπεύθυνη για τις σήραγγες στην Αίγυπτο. «Αυτή η
χρηματοδοτική εταιρική σχέση μάς βοηθά να περιορίσουμε τον χρόνο των μετακινήσεων, αντιμετωπίζει το
πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης και μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά πολλά
εκατομμύρια τόνους».

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Όλοι γνωρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά μεγάλη πρόκληση σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Η τεχνική βοήθεια που
παρέχουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ στον τομέα της κλιματικής δράσης βοηθά οργανισμούς σε όλο τον
κόσμο να αντιληφθούν τι μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον και πώς πρέπει να ανταποκριθούν. Ακολουθούν ορισμένα
από τα προγράμματα που υλοποιούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δημιουργούμε πράσινες γέφυρες
Ο Μηχανισμός Στήριξης της Δράσης για το Κλίμα παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την κλιματική δράση των
τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η κλιματική δράση
είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς» δηλώνει ο Michael Steidl, ανώτερος σύμβουλος στην
ΕΤΕπ. «Οι τράπεζες στη Γεωργία, στις χώρες της Νότιας Γειτονίας, στα Δυτικά Βαλκάνια και στην υποσαχάρια Αφρική
χρειάζονται βοήθεια στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων και των βέλτιστων πρακτικών, ώστε να κατανοήσουν
καλύτερα τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η κλιματική δράση». Οι πρωτοβουλίες
αυτές έχουν σκοπό να αναπτύξουν «πράσινες γέφυρες» που τονώνουν την πράσινη ανάπτυξη και ενισχύουν την
παρουσία της ΕΕ σε αυτές τις χώρες.
Καθίσταται επίσης αναγκαίο να εκπονηθούν στρατηγικές σχετικά με τις επιπτώσεις των κινδύνων και των ευκαιριών που
συνδέονται με το κλίμα στις δραστηριότητες και στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό των τραπεζών και των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ξεκινήσαμε αυτήν τη διαδικασία με την Τράπεζα της Γεωργίας χάρη σε ένα πρόγραμμα
τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου Τεχνικής Συνδρομής της
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund). Θα έχουμε τη δυνατότητα να
επεκτείνουμε αυτήν τη στήριξη σε τράπεζες περισσότερων χωρών, καθώς πρόσφατα το γερμανικό Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας χορήγησε 20 εκατ. ευρώ στο Ταμείο της Διεθνούς
Πρωτοβουλίας για το Κλίμα (International Climate Initiative Fund) που ιδρύθηκε από την ΕΤΕπ.
Διεύρυνση της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες στις χώρες της Αφρικής, της
Καραϊβικής, του Ειρηνικού και της Νότιας Γειτονίας
Λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν την περίοδο της πανδημίας, πολλά ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων
διέκοψαν την εκταμίευση δανείων και αναγκάστηκαν να προσφέρουν τη δυνατότητα αναστολής της καταβολής δόσεων
στους πελάτες που αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η
κυβέρνηση του Λουξεμβούργου συνειδητοποίησαν ότι τα ιδρύματα αυτά και ο τομέας της μικροχρηματοδότησης
γενικότερα χρειάζονται στήριξη αυτήν τη δύσκολο περίοδο. Για τον λόγο αυτό, θέσαμε την παροχή στήριξης για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στον πυρήνα του έργου του Ταμείου Χρηματοοικονομικής Ένταξης
(Financial Inclusion Fund). Το ταμείο χορηγεί τεχνική βοήθεια και προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών
μικροχρηματοδότησης και σε άλλους φορείς που προάγουν τη χρηματοοικονομική ένταξη στην Αφρική, την Καραϊβική,
τον Ειρηνικό και τις χώρες της Νότιας Γειτονίας, την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις προκειμένου να
βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε μια σειρά από κομβικούς τομείς. Βοηθούμε τους αιτούντες στην προσπάθειά τους να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 ή να επιταχύνουν τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού τους
προκειμένου να αντεπεξέλθουν καλύτερα στην κρίση.
ΕΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
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“

Για μεγάλο χρονικό διάστημα επικρατούσε η άποψη ότι η ρηξικέλευθη καινοτομία έβρισκε
γόνιμο έδαφος μόνο στις οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές. Σήμερα η αντίληψη αυτή φαίνεται
ότι έχει αλλάξει ριζικά. Όσο περισσότερο υποστηρίζουμε την εφευρετικότητα των ανθρώπων και
την ικανότητά τους να δημιουργούν και να καινοτομούν, τόσο αποτελεσματικότερα
ανταποκρίνεται η Ένωση στον ρόλο της να παράγει προστιθέμενη αξία. Στις περιφέρειες της
συνοχής έχουμε υποστηρίξει ρηξικέλευθες καινοτομίες νέων, ταλαντούχων, ετερόκλητων ομάδων
που διευρύνουν τα όρια της επιστήμης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Hristo Stoykov, προϊστάμενος του Τμήματος Χρηματοδοτήσεων Ανάπτυξης και Venture Debt, ΕΤΕπ

“

”

Ένταξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει να βρίσκονται οι άνθρωποι στο επίκεντρο όλων των
δραστηριοτήτων μας. Καταρχάς, θέτουμε το ερώτημα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να
υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των έργων μας, να εντάξουμε και να
προσεγγίσουμε όσους έχουν ανεπαρκή πρόσβαση στις ευκαιρίες, και να δημιουργήσουμε ισχυρές
και ανθεκτικές κοινότητες που θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως την κλιματική αλλαγή.

”

Yasmine Pagni, επικεφαλής της Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής, ΕΤΕπ
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Οι επενδύσεις μας υπέρ της συνοχής συμβάλλουν στη
διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ των χωρών και των
περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή
επενδύουμε σε βιώσιμα έργα, οι επενδύσεις μας αυτές
συμβάλλουν επίσης στη δίκαιη μετάβαση προς τους
κλιματικούς μας στόχους.
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουμε πολλούς
βιώσιμους τομείς σε όλο τον κόσμο.
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ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΩΝΙΑ
Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στη διάρκεια της πανδημίας οδηγεί
στην επιτυχία μια πολωνική εταιρεία ρομποτικής που θα μπορούσε να
προωθήσει τη δημιουργία ενός κόμβου καινοτομίας στη Βαρσοβία

Ο

Kacper Nowicki εργαζόταν στην Καλιφόρνια την περίοδο της άνθησης του dot.com και ήταν στη Google
όταν η εταιρεία έκανε τα πρώτα της βήματα στην πρωτοποριακή μηχανική μάθηση. Ωστόσο, το 2016
διάβασε σε μια ερευνητική εργασία για τη χρήση των βαθέων νευρωνικών δικτύων με σκοπό τον έλεγχο των
ρομπότ και θεώρησε ότι η εφαρμογή αυτής της πτυχής της τεχνικής νοημοσύνης στον πραγματικό κόσμο θα
μπορούσε να αποτελέσει την επόμενη σημαντική τεχνολογική εξέλιξη. Με τον Marek Cygan, που είχε κερδίσει σε
διαγωνισμούς αλγορίθμων και μηχανικής μάθησης, και τον Tristan d’Orgeval, έμπειρο στέλεχος νεοφυών
επιχειρήσεων, ίδρυσε στη Βαρσοβία την εταιρεία ρομποτικής Nomagic.
Η κατασκευή λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης και η χρήση τους σε βιομηχανικά ρομπότ έχει μεγάλο κόστος.
«Πρέπει να πραγματοποιήσεις σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη για να μπορέσεις να
κατασκευάσεις ένα προϊόν που να είναι αρκετά αποδοτικό και αξιόπιστο ώστε να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές
απαιτήσεις των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων» δηλώνει ο κ. d’Orgeval, γενικός διευθυντής λειτουργιών της
Nomagic.
Ωστόσο, οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν διαθέτουν δυνατότητες χρηματοδότησης για να υλοποιήσουν επενδύσεις με
σκοπό την ανάπτυξή τους – δυσκολίες που αυξήθηκαν με την πανδημία. «Γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ότι
χρειαζόμαστε βοήθεια» λέει ο κ. Nowicki. «Η ΕΤΕπ ήταν σε θέση να υποστηρίξει την έρευνα και ανάπτυξη που
απαιτεί η κατασκευή ενός καινοτόμου προϊόντος στην Ευρώπη. Η συμβολή της ενισχύει σημαντικά τα ιδιωτικά
κεφάλαια που επενδύθηκαν στη Nomagic». Τον Νοέμβριο η Nomagic έγινε το πρώτο επενδυτικό σχέδιο της
Πολωνίας που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΤΕπ με επιχειρηματικό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης
(venture debt) στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.

Σκοπός του Ταμείου είναι να χρησιμοποιήσει εγγυήσεις ύψους έως 25 δισ. ευρώ που παρέχονται από τα
συνεισφέροντα κράτη μέλη της ΕΕ για να κινητοποιήσει χρηματοδοτήσεις ύψους έως 200 δισ. ευρώ. Το Ταμείο
«επιτρέπει στην Τράπεζα να αυξήσει τη δυνατότητα ανάληψης κινδύνου που διαθέτει και να χορηγήσει δάνεια σε
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19» δηλώνει ο Philippe Hoett, υπεύθυνος επενδύσεων της
ΕΤΕπ, αναφερόμενος στη χρηματοδότηση της Nomagic.
Πολωνικά ρομπότ αναλαμβάνουν τη διαλογή προϊόντων
Οι περισσότερες χειρωνακτικές εργασίες στις σύγχρονες αποθήκες αφορούν τη διαλογή —δηλαδή τη συλλογή
προϊόντων από ένα κουτί και την τοποθέτησή τους σε άλλο κουτί. Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται από
ανθρώπους επειδή τα περισσότερα σύγχρονα ρομπότ δεν έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που
περιέχει ένα εμπορευματοκιβώτιο, τα οποία μάλιστα μπορεί να είναι εκατοντάδες χιλιάδες και διαφορετικά μεταξύ
τους. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, η Nomagic κατασκευάζει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για τους
βραχίονες των κοινών ρομπότ, το οποίο επιτρέπει σε αυτά τα ρομπότ να χειρίζονται πολλά και διάφορα προϊόντα.
Αυτό που κάνει το λογισμικό της Nomagic να ξεχωρίζει είναι τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα. Τα ρομπότ της Nomagic
μπορούν να διαλέγουν, να ελέγχουν, να αναλύουν και να τοποθετούν προϊόντα, εκτελώντας μηχανικά τις
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“ Η πανδημία επιτάχυνε τη στροφή των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό
εμπόριο και η αγορά παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες.
”
επαναληπτικές και μονότονες εργασίες που διεκπεραιώνονται μέχρι και σήμερα από τους αποθηκάριους.
«Συνδυάζουμε τα ιδιόκτητα νευρωνικά μας δίκτυα για την εκτέλεση αυτόνομων ενεργειών, την πλατφόρμα
ρομποτικής, που λειτουργεί σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και
έλεγχο, και τη ρομποτική συσκευή, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος προϊόντων και
δραστηριοτήτων» δηλώνει ο κ. Cygan, διευθυντής τεχνολογίας της Nomagic. «Χάρη στον συνδυασμό αυτό το έργο
έχει ισχυρό αντίκτυπο».
Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η πανδημία
Η πανδημία ανέδειξε γενικά την ανάγκη αύξησης των καινοτομιών και επιτάχυνσης του ψηφιακού
μετασχηματισμού στην Ευρώπη – οδηγώντας σε νέα τροχιά ανάπτυξης την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται
η Nomagic. «Η πανδημία επιτάχυνε τη στροφή των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο και η αγορά
παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες» δηλώνει ο Fouad Bitar, ανώτερος σύμβουλος βιομηχανικών δραστηριοτήτων
στην ΕΤΕπ. «Παρουσιάζεται μια τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στην αυτοματοποίηση
αποθηκών, όπως η Nomagic».
Την ευκαιρία αυτή διακρίνει άλλωστε και η Nomagic. «Αμέσως μετά την εκδήλωση της πανδημίας, οι καταναλωτές
στράφηκαν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ωστόσο, δυσκολευόμασταν ολοένα και περισσότερο να διαμορφώσουμε
ασφαλείς συνθήκες εργασίας στις αποθήκες» δηλώνει ο κ. d’Orgeval της Nomagic. «Έτσι, οι επιχειρήσεις άρχισαν
να ενδιαφέρονται για το προϊόν μας».
Το έργο είναι πρωτοποριακό για τα δεδομένα της ευρωπαϊκής τεχνολογίας. «Συνηθίσαμε στην ιδέα να
αντιγράφουμε την τεχνολογία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης»
δηλώνει ο κ. Nowicki. «Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να κατασκευάζουμε ένα προϊόν που δεν υφίσταται και που θα
ωφελήσει πρώτα την Ευρώπη».
Με το δάνειο που έλαβε χάρη στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων, η Nomagic μπορεί να επικεντρωθεί στην
έρευνα και ανάπτυξη ώστε να αναπτύξει περαιτέρω το έργο της. «Με την ΕΤΕπ, μπορούμε να συνεχίσουμε να
χρηματοδοτούμε τις ερευνητικές μας δραστηριότητες και να κατασκευάζουμε αυτό το καινοτόμο τεχνολογικό
σύστημα στην Ευρώπη» δηλώνει ο κ. Nowicki.
Άλλωστε, θα μπορούσαν να υπάρξουν οφέλη και σε τοπικό επίπεδο. Η Nomagic θα μπορούσε να τονώσει την
απασχόληση, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην έρευνα και ανάπτυξη και να ενθαρρύνει
την ψηφιακή συνοχή στην Πολωνία. Η Nomagic επιχορηγεί ήδη εργαστήριο εκπαίδευσης ρομπότ στο
Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και ο διευθυντής τεχνολογίας κ. Cygan υποστηρίζει τα μαθήματα ρομποτικής στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. «Η παρουσία της εταιρείας θα βοηθήσει τη Βαρσοβία και την Πολωνία να
προωθήσουν την εικόνα τους ως ευρωπαϊκού κόμβου για τις επιχειρήσεις τεχνολογίας», δηλώνει η Iwona Biernat,
υπεύθυνη επενδύσεων της ΕΤΕπ, «και να προσελκύσουν νέους επενδυτές στην κεντρική Ευρώπη».
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ΤΟΛΜΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ
Δύο πολωνικά έργα εγκατάστασης οπτικών ινών αποσκοπούν στον ψηφιακό
μετασχηματισμό των πιο αραιοκατοικημένων περιοχών, προκειμένου να
δοθεί ώθηση στην τοπική οικονομία και να υπάρξει θετική επίδραση στο
περιβάλλον

Τ

α καταγάλανα ποτάμια και οι γραφικές πόλεις της κεντρικής και βορειοανατολικής Πολωνίας αποτελούν
αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Ωστόσο, τα κατάφυτα δάση, οι ελικοειδείς κοιλάδες και οι λίμνες
παρεμποδίζουν την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες διαδικτύου, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα, σε μια
περίοδο κατά την οποία η τηλεργασία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και οι υψηλές ταχύτητες σύνδεσης
είναι απαραίτητες και για άλλες κομβικές ψηφιακές υπηρεσίες. Μερικές πολωνικές εταιρείες προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν την εν λόγω έλλειψη συνδεσιμότητας με την κατασκευή νέων αγροτικών δικτύων οπτικών ινών.
«Την περίοδο αυτή επινοούμε ένα μοναδικό προϊόν που δεν υπήρχε στην πολωνική αγορά» λέει ο Jacek Wiśniewski,
η εταιρεία του οποίου (Nexera) φέρνει γρήγορες ψηφιακές συνδέσεις σε περιοχές όπου κανένας δεν είχε τολμήσει
να προσεγγίσει στο παρελθόν.

“

Μια άλλη πολωνική εταιρεία, η Światłowód Inwestycje (S.I.), προετοιμάζει και αυτή με τη σειρά της τις πιο
αραιοκατοικημένες περιοχές της Πολωνίας για το ψηφιακό τους μέλλον. Μέχρι το 2025 οι δύο εταιρείες θα
εγκαταστήσουν τα λεγόμενα «δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι» σε περισσότερες από 3,1 εκατ. διευθύνσεις (2,4
εκατ. η S.I και 0,7 εκατ. η Nexera), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται νοικοκυριά, επιχειρήσεις και σχολεία.
«Στόχος μας είναι να συμβάλουμε περαιτέρω στον ψηφιακό μετασχηματισμό της πολωνικής οικονομίας και να
βοηθήσουμε στη γεφύρωση του υφιστάμενου ψηφιακού χάσματος» δηλώνει η
Magdalena Russyan, διευθύνουσα σύμβουλος της S.I.
Οι οπτικές ίνες είναι

διαχρονικές.

”

Ωστόσο, η κατασκευή ενός δικτύου οπτικών ινών κοστίζει. Κάθε κατοικία πρέπει να
συνδεθεί με μια δέσμη καλωδίων οπτικής ίνας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
στηρίζει και τις δύο εταιρείες με δύο χωριστά δάνεια, σκοπός των οποίων είναι η ενίσχυση της
επέκτασης μιας τεχνολογίας που είναι σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης σε περιοχές στις οποίες
είναι ριψοκίνδυνο να επενδύσεις σε αυτή.
Γρήγορες και πράσινες συνδέσεις σε αγροτικές περιοχές
Η τεχνολογία οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) συνδέει τις οπτικές ίνες απευθείας με μεμονωμένα κτίρια, όπως
π.χ. σπίτια και γραφεία. Η μέθοδος αυτή αυξάνει θεαματικά τις ταχύτητες σύνδεσης και την ποιότητα της
συνδεσιμότητας που προσφέρεται στους χρήστες, σε σύγκριση με τις κοινές συνδέσεις με καλωδιακό μόντεμ ή με
τις ψηφιακές συνδρομητικές συνδέσεις. Το σήμα δεν επιβραδύνεται από τα φυσικά εμπόδια που υπάρχουν
συνήθως στις αγροτικές περιοχές, όπως π.χ. οι λόφοι ή τα πυκνά δάση. Οι οπτικές ίνες προσφέρουν έως 100 φορές
υψηλότερη ευρυζωνική ταχύτητα από τις παλαιότερες τεχνολογίες.
Οι οπτικές ίνες αποτελούν επίσης μια πιο πράσινη διαδικτυακή επιλογή. Η τεχνολογία FTTH βοηθά τους πελάτες
να περιορίσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και το ανθρακικό τους αποτύπωμα. «Για κάθε gigabyte που
χρησιμοποιείται, η τεχνολογία αυτή είναι περίπου πέντε φορές πιο αποδοτική από ενεργειακή άποψη σε σύγκριση
με τις παλαιότερες τεχνολογίες που βασίζονται στον χαλκό» δηλώνει η Monika Tenerowicz που εργάζεται στην
Orange Polska, μία από τις δύο ιδιοκτήτριες εταιρείες της S.I. Τα δίκτυα μπορούν επίσης να αναβαθμιστούν χωρίς
να είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν οι οπτικές ίνες ενώ τα έξοδα συντήρησης είναι ελάχιστα επειδή τα
καλώδια οπτικών ινών δεν φθείρονται. «Οι οπτικές ίνες είναι διαχρονικές» δηλώνει η κ. Tenerowicz.
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“ Οι οπτικές ίνες καθιστούν ελκυστικές τις αγροτικές περιοχές ως τόπο
εργασίας ή τηλεργασίας.
”
Ευρωπαϊκή στήριξη για πολωνικά έργα εγκατάστασης οπτικών ινών
Ωστόσο, η εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών σε μεγάλη κλίμακα είναι μια κολοσσιαία επένδυση. Στις αγροτικές
περιοχές, όπου σε κάθε χιλιόμετρο αναλογεί μικρότερος αριθμός πελατών, οι εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα να
επιμερίσουν τα έξοδα του δικτύου σε εκατομμύρια πελάτες. «Χρειαζόμαστε επενδύσεις κεφαλαίου για να
επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας και να συνδεθούμε με τους τελικούς χρήστες» δηλώνει η κ. Wiśniewski της Nexera.
Η χρηματοδότηση ύψους 76 εκατ. ευρώ που έλαβε η Nexera από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζεται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο παρέχει εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
και «επιτρέπει στην ΕΤΕπ να αυξήσει τη στήριξή της προς ριψοκίνδυνα επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τις
συνήθεις δυνατότητες ανάληψης κινδύνου της ΕΤΕπ» λέει ο Pawel Lewandowski, υπεύθυνος δανείων της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την Πολωνία. Το δάνειο της τράπεζας της ΕΕ θα βοηθήσει τη Nexera να
συνδέσει έως το 2023 περίπου 530 000 νοικοκυριά και 1 400 σχολεία.
Τον Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορήγησε επίσης δάνειο ύψους 130 εκατ. ευρώ στην S.I. Με τη
χρηματοδότηση της ΕΤΕπ η εταιρεία θα μπορέσει να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο των 2,4 εκατ. νοικοκυριών και να
προσφέρει ταχύτερο διαδίκτυο τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρές πόλεις.
Ψηφιακός μετασχηματισμός και συνοχή χάρη στα πολωνικά έργα εγκατάστασης οπτικών ινών
Η Πολωνία είναι μία από τις ψηφιακά λιγότερο προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές
επιπτώσεις για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι κάτοικοι αυτοί δεν μπορούν
να αξιοποιήσουν τα συστήματα τηλεϊατρικής ούτε τις δυνατότητες τηλεργασίας. Η έλλειψη αυτή δημιουργεί επίσης
πρόβλημα στα παιδιά και στους φοιτητές, διότι έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε δυνατότητες τηλεκπαίδευσης.
«Η πανδημία COVID-19 αύξησε τη ζήτηση για διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας εντός και εκτός των πόλεων» δηλώνει
ο κ. Russyan, διευθύνων σύμβουλος της S.I. «Θεωρήσαμε ότι η αύξηση του αποτυπώματός μας μέσω της
διεύρυνσης του δικτύου οπτικών ινών θα ήταν για μας η καλύτερη επιλογή».
Και τα δύο έργα διανοίγουν τεράστιες δυνατότητες για την περιφέρεια. Θα μπορούσαν να καλύψουν τις ολοένα
αυξανόμενες ανάγκες μεταφοράς δεδομένων στις αγροτικές περιοχές για σκοπούς όπως η ψυχαγωγία, η
εκπαίδευση, η επικοινωνία, αλλά και για επαγγελματικούς σκοπούς. «Οι οπτικές ίνες θα έχουν θετικό αντίκτυπο
στην υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση των πολιτών σε αυτές τις περιοχές» αναφέρει ο Anders Bohlin,
ανώτερος εμπειρογνώμονας τομέα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. «Θα σηματοδοτήσουν τη μετάβαση
αυτών των περιοχών στην ψηφιακή εποχή».
Τα έργα αυτά έχουν τη δυνατότητα να τονώσουν την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην
εκπλήρωση της αποστολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία αφορά τη συνοχή και έχει ως σκοπό τη
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. «Οι οπτικές ίνες καθιστούν ελκυστικές τις
αγροτικές περιοχές ως τόπο εργασίας ή τηλεργασίας» δηλώνει ο κ. Bohlin. «Επιτρέπουν επίσης στους πολίτες να
αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και στην επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και να
ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις που θα εξυπηρετούν τις τοπικές κοινότητες. Θα καταστήσουν τις αγροτικές περιοχές
περισσότερο ελκυστικές και ανταγωνιστικές».
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Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ
Η χρηματοδότηση των ρουμανικών υποδομών δέχεται ώθηση από ένα
συμβουλευτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ

Η

Ρουμανία είναι η όγδοη μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της
μήκους 900 χλμ. είναι ένα από τα μικρότερα ενώ στις σιδηροδρομικές της γραμμές η μέση ταχύτητα είναι
μόλις 15 χλμ./ώρα για τις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες και 40 χλμ./ώρα για τις επιβατικές αμαξοστοιχίες. Η
Ρουμανία καταφέρνει κάθε χρόνο να κατασκευάζει κάτι παραπάνω από 45 χλμ. νέων αυτοκινητοδρόμων ενώ
ορισμένες αμαξοστοιχίες της κινούνται πιο αργά από ό,τι πριν από 100 χρόνια.
Γι΄ αυτόν τον λόγο, οι ρουμανικές δημόσιες αρχές κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να διαχειριστούν τον πολύπλοκο
σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών με τη σημαντική χρηματοδότηση που παρέχει η ΕΕ. Με 17
δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν προϋπολογιστεί για υποδομές μεταφορών έως το 2027, η
πρόκληση είναι να μετουσιωθούν τα κεφάλαια αυτά σε έργα.
Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει ο Alexis Gressier και η ομάδα του από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο Alexis
Gressier, με την επταμελή του ομάδα, βρίσκεται στο Υπουργείο Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Έργων στο
Βουκουρέστι από το 2014, και μαζί με τις ρουμανικές αρχές εργάζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας παροχής
υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης έργων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με σκοπό την
προετοιμασία, την αξιολόγηση και την υλοποίηση έργων με βάση τα απαιτητικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Μας χαροποιεί το γεγονός ότι με τη στήριξη που παρέχουμε δίνουμε ώθηση στα έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ»
δηλώνει χαρακτηριστικά.
Συμβουλευτική βοήθεια για τις ρουμανικές υποδομές

Οι υπηρεσίες τους καλύπτουν μεγάλο φάσμα αλλά αφορούν κυρίως μεγάλα έργα στους τομείς των μεταφορών,
των αποβλήτων, των υδάτων και της ενέργειας. «Συμμετέχουμε σε διάφορα στάδια του κύκλου υλοποίησης των
έργων, από την προετοιμασία –όταν χρειάζεται κάτι να διευκρινιστεί– έως τον σχεδιασμό, την προκήρυξη
διαγωνισμού, τη διαχείριση των συμβάσεων και την εκτέλεση του έργου» εξηγεί ο κ. Gressier.
Η ομάδα βοήθησε επίσης σε μεγάλο βαθμό τις αρχές να διαχειριστούν τις τροποποιήσεις των συμβάσεων και τις
αξιώσεις των αναδόχων σχετικά με υπερβάσεις του κόστους οφειλόμενες στην έλλειψη εργατικού δυναμικού στον
κατασκευαστικό τομέα. Εξετάζοντας επί σειρά ετών τις αξιώσεις, καθώς και έναν μεγάλο όγκο δικαιολογητικών
εγγράφων, μεταξύ άλλων τη συμβατική αλληλογραφία, τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις, αναλυτικά
χρονοδιαγράμματα, ημερολόγια έργων και χιλιάδες τιμολόγια, οι εμπειρογνώμονες της ΕΤΕπ βοήθησαν τις
ρουμανικές αρχές να μειώσουν τις χρηματικές αξιώσεις των αναδόχων κατά 39% κατά μέσο όρο.
Προστιθέμενη αξία για τη Ρουμανία
Ως εξωτερικοί συνεργάτες, οι εμπειρογνώμονες της Τράπεζας χρειάστηκαν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για
να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των Ρουμάνων συναδέλφων τους, αλλά χάρη στις επιτυχίες της
ομάδας το έργο τους αναγνωρίστηκε και εκτιμήθηκε δεόντως. «Η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία που μας
προσέφερε η ΕΤΕπ έγκειται ίσως στο γεγονός ότι οι ομάδες που μπόρεσε να μας στείλει αποτελούνται
από άτομα με διαφορετική προέλευση τα οποία διαθέτουν πείρα με τους μεταφορείς και τις αρχές που
είναι αρμόδιες για τις μεταφορές» λέει ο Stefan Roseanu, πρόεδρος της ρουμανικής αρχής για τη
μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων. «Μπορέσαμε έτσι να εκπονήσουμε πολύ καλές μελέτες σκοπιμότητας και
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άλλα είδη εγγράφων. Η μελέτη σκοπιμότητας που μας βοήθησαν να εκπονήσουμε χρησιμοποιείται πλέον από το
Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Ευρωπαϊκών Πόρων ως υπόδειγμα για τον σχεδιασμό νέων,
συμπληρωματικών επενδύσεων σε τροχαίο υλικό».
Επίσης, τα στελέχη της αρχής για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων εντυπωσιάστηκαν από την τεχνογνωσία
της ομάδας. «Ορισμένες από τις επενδύσεις που επεξεργαζόμαστε αφορούν μεταρρυθμίσεις, καθώς και νέες
τεχνολογίες και ιδέες για την αγορά» δηλώνει ο κ. Roseanu. «Χωρίς τη βοήθεια της ΕΤΕπ, οι εμπειρογνώμονές μας
θα χρειάζονταν πολύ χρόνο για να μάθουν και να ενσωματώσουν τις νέες αυτές ιδέες στο έργο τους. Η διαδικασία
θα καθυστερούσε πολύ».
Αναχώρηση για Δρέσδη
Ένα από τα μεγαλύτερα έργα στα οποία συμμετείχε η ομάδα της ΕΤΕπ το 2021 είναι ο εκσυγχρονισμός μιας
σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 144 χλμ. η οποία αποτελεί μέρος ενός διαδρόμου μεταφορών της ΕΕ που
εκτείνεται από την Αθήνα έως και τη Δρέσδη, περνώντας από τη Σόφια, τη Βουδαπέστη, τη Βιέννη, την Πράγα και
τη Νυρεμβέργη. Η αναβάθμιση αυτής της σιδηροδρομικής γραμμής, κόστους άνω των 2 δισ. ευρώ, η οποία
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την ΕΤΕπ, αποτελεί για τη Ρουμανία το μεγαλύτερο
έργο μεταφορικών υποδομών των τελευταίων τριάντα ετών.
Με την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών γραμμών τα επιβατικά τρένα θα μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητα
έως 160 χλμ./ώρα και τα εμπορευματικά τρένα έως 120 χλμ./ώρα. Έτσι, η διάρκεια του ταξιδιού θα μειωθεί, ο
κίνδυνος ατυχημάτων θα περιοριστεί ενώ οι εκπομπές CO2 εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 1,5 εκατ. τόνους στην
30ετή διάρκεια ζωής της σιδηροδρομικής γραμμής.
Η στήριξη που παρέχει ο κ. Gressier και η ομάδα του αφορά επίσης την αγορά νέων αμαξοστοιχιών που θα έχουν
τη δυνατότητα να κινούνται σε πολλά διαφορετικά εθνικά σιδηροδρομικά δίκτυα. Οι ρουμανικές αρχές δεν είχαν
αγοράσει νέο τροχαίο υλικό τα τελευταία 20 έτη και δεν είχαν πείρα στην αγορά αμαξοστοιχιών που κινούνται σε
διαφορετικά συστήματα. «Δεν είχαμε πείρα στον τομέα αυτό ούτε τις απαιτούμενες γνώσεις για την εκπόνηση
αναλύσεων», δηλώνει ο κ. Roseanu της αρχής για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων, «αλλά η ΕΤΕπ κατάφερε να
εκπονήσει το πρώτο έγγραφο με τη γενική συγγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο σύναψης δημόσιων συμβάσεων
και να προσαρμόσει τα πρότυπα και τις πληροφορίες στη διαγωνιστική διαδικασία για το τροχαίο υλικό».

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19
Η COVID-19 άσκησε πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και στη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Για την
αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δύο δέσμες μέτρων με σκοπό τη χρήση των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων προκειμένου να μετριαστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας. Η
Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού και η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση
του Κορωνοϊού + ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πιο εκτεθειμένων τομέων — υγειονομική περίθαλψη, ΜΜΕ και
αγορές εργασίας. Στη Ρουμανία, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της πανδημίας COVID-19, στο σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης και στην οικονομία διοχετεύθηκαν χρηματοδοτικά κεφάλαια ύψους 900 εκατ. ευρώ περίπου για τη συνοχή.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζήτησε τη βοήθεια των στελεχών του προγράμματος «Κοινή Βοήθεια για την Υποστήριξη
Έργων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες» (JASPERS) της ΕΤΕπ ώστε να εκπονηθούν επενδυτικά σχέδια που θα μπορούσαν να
λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΕ. Τα επενδυτικά σχέδια αφορούσαν αρχικά προμήθειες ιατρικού προστατευτικού
εξοπλισμού και ιατρικά μηχανήματα. Αργότερα, οι συμβουλές της ομάδας JASPERS στράφηκαν στις πληροφορίες που
πρέπει να περιλαμβάνουν οι αιτήσεις χρηματοδότησης από τα ταμεία της ΕΕ, καθώς και στα θέματα που είναι σημαντικά
για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. «Η αποστολή μας
ήταν πολύ δύσκολη» δηλώνει η Ana Maria Lupascu, διαχειρίστρια εργασιών της αποστολής του JASPERS. «Η κατάσταση
κατά τη διάρκεια της πανδημίας μεταβαλλόταν πολύ γρήγορα και δεν γνωρίζαμε πολλά για τον μηχανισμό
καταπολέμησης της διασποράς αυτής της νόσου. Τελικά, η συμμετοχή του JASPERS συνέβαλε στη βελτίωση της
ετοιμότητας και της ικανότητας ανταπόκρισης της χώρας απέναντι στην πανδημία».
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ,
ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Βιώσιμα παγκόσμια επενδυτικά κεφάλαια προάγουν την καθαρή ενέργεια, τη
βιώσιμη γεωργία και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στους χώρους
εργασίας στην Ασία και τη Λατινική Αμερική

Ο

Sujay Malve θυμάται την απογοήτευση που ένιωθε τα βράδια όταν κοβόταν το ρεύμα όσο διάβαζε για το
σχολείο ή προετοιμαζόταν για τις εξετάσεις του ως φοιτητής πανεπιστημίου στην Ινδία. «Διαβάζεις έως
αργά το βράδυ για μια εξέταση την επόμενη ημέρα και ξαφνικά κόβεται το ρεύμα» λέει ο κ. Malve, ο οποίος είναι
40 ετών και μεγάλωσε στο Pune, μια πόλη 150 χλμ. νοτιοανατολικά του Μουμπάι. «Δεν είναι και το καλύτερο να μην
έχεις φως, όταν μάλιστα την επόμενη μέρα δίνεις μια σημαντική εξέταση. Κοίταζα γύρω μου και αναρωτιόμουν
γιατί δεν έχω ρεύμα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Νομίζω ότι αυτό ήταν που με ώθησε να ακολουθήσω το
επάγγελμα που κάνω σήμερα».
Ο κ. Malve διοικεί την Canopy Power, μια εταιρεία στη Σιγκαπούρη, η οποία εξειδικεύεται στην ηλεκτροδότηση
επιχειρήσεων και κοινοτήτων που δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η Canopy σχεδιάζει
και κατασκευάζει μικροδίκτυα σε όλη τη νοτιοανατολική Ασία, τα οποία συνδυάζουν ηλιακούς συλλέκτες, αιολική
ενέργεια, συσσωρευτές και έξυπνους ρυθμιστές, για να προσφέρει αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια στα
απομακρυσμένα νησιά χωρών όπως οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία. Σε ορισμένα νησιά, ακόμα και αυτοί που έχουν
καλό εισόδημα και αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής αναγκάζονται να χρησιμοποιούν
γεννήτριες πετρελαίου σε 24ωρη βάση επειδή οι επιχειρήσεις τους δεν έχουν καμία άλλη πηγή ενέργειας.
«Σε χιλιάδες νησιά της νοτιοανατολικής Ασίας οι επιχειρήσεις δεν είναι συνδεδεμένες με δίκτυα διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας» λέει ο κ. Malve. «Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να καίνε πετρέλαιο για να έχουν πρόσβαση σε
ηλεκτρική ενέργεια, και η μέθοδος αυτή κοστίζει, ρυπαίνει και είναι αναξιόπιστη. Δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει να
κουβαλάς δύο φορές την εβδομάδα μεγάλες δεξαμενές πετρελαίου μέσα σε μικρά σκάφη για να έχεις περισσότερα
καύσιμα. Είναι πολύ κουραστικό. Η ομάδα μου θεωρεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας και
να προσφέρει πολλές δυνατότητες στους ανθρώπους. Ειδικά σε αυτήν την περιοχή».
Για να επεκτείνει τις δραστηριότητες της επιχείρησής του, ο κ. Sujay σκέφτεται να λάβει χρηματοδότηση από το
επενδυτικό κεφάλαιο Jasmine Private Market Fund. Το χρηματοδοτικό αυτό όχημα δημιουργήθηκε το 2021 για να
βοηθήσει τις καινοτόμες επιχειρήσεις να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή, υποστηρίζοντας παράλληλα την
κυκλική οικονομία και τις βιώσιμες γεωργικές επιχειρήσεις. Τον Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ενέκρινε μια χρηματοδότηση ύψους έως 30 εκατ. δολαρίων για αυτό το επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο θα αντλήσει
συνολικά 200 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για ένα από τα δεκάδες επενδυτικά κεφάλαια που επιλέγει ο Όμιλος ΕΤΕπ
κάθε χρόνο για την υλοποίηση επενδύσεων που προάγουν την κοινωνική καινοτομία και την κλιματική δράση
παγκοσμίως.
Κατανοούμε την κλιματική αλλαγή
«Η νοτιοανατολική Ασία χρειάζεται αυτήν τη στήριξη» λέει η Melissa Kang, ιδρύτρια της JI Capital Partners, της
εταιρείας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στη Σιγκαπούρης που διαχειρίζεται το επενδυτικό κεφάλαιο Jasmine.
«Η περιοχή έχει 650 εκατ. κατοίκους, μεταξύ αυτών και μεγάλο ποσοστό νέων. Το γεγονός αυτό είναι καλό για τη
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“ Η νοτιοανατολική Ασία έχει πολλές δυνατότητες. Ωστόσο, δεν
υλοποιούνται γρήγορα πολλές δράσεις για το κλίμα ώστε να
ενισχυθεί η βιωσιμότητα και η ένταξη χωρίς αποκλεισμούς.

”

μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, η ραγδαία οικονομική της ανάπτυξη έχει αυξήσει σημαντικά τις
εκπομπές άνθρακα. Δυστυχώς, τα μεγάλα αιολικά και ηλιακά πάρκα έχουν περιορισμένη χρησιμότητα εξαιτίας του
αδύναμου και κατακερματισμένου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας».
Η κ. Kang και η ομάδα της εργάζονται με πολλούς επιχειρηματίες που έχουν νέες ιδέες για να βοηθήσουν την
περιοχή να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα και να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. «Η νοτιοανατολική Ασία
έχει πολλές δυνατότητες» λέει. Ωστόσο, δεν υλοποιούνται γρήγορα πολλές δράσεις για το κλίμα ώστε να ενισχυθεί
η βιωσιμότητα και η ένταξη χωρίς αποκλεισμούς».
Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων βρίσκει και στηρίζει νέα επενδυτικά κεφάλαια που
βοηθούν με τη σειρά τους εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις παγκοσμίως σε τομείς όπως η βιώσιμη
καλλιέργεια καφεόδεντρων στον Αμαζόνιο, οι προσιτές και αποδοτικές κατοικίες στη Ναμίμπια και η
βιώσιμη αλιεία στο Μεξικό. «Θεωρούμε ότι τα επενδυτικά κεφάλαια αποτελούν καλή πηγή χρημάτων για την
προσέλκυση περισσότερων κεφαλαίων και την κινητοποίηση περισσότερων μέσων ώστε να αντιμετωπίσουμε τις
ανεπάρκειες της αγοράς με οικονομικά βιώσιμο τρόπο» λέει ο Gergely Horvath, υπεύθυνος επενδυτικών
κεφαλαίων στον τομέα του κλίματος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Γυναίκες στην κορυφή
Επιλέγοντας τα κατάλληλα επενδυτικά κεφάλαια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί επίσης να
δραστηριοποιηθεί περαιτέρω και σε τομείς στους οποίους είναι δύσκολη η εύρεση χρηματοδοτικών πόρων, όπως
η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική πρόνοια και η ισότητα των φύλων. Η επένδυση στη νοτιοανατολική Ασία με την
JI Capital Partners είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το εν λόγω επενδυτικό κεφάλαιο διοικείται από γυναίκα και
πολλά από τα ανώτερα στελέχη του είναι γυναίκες. Σκοπός του είναι να επενδύει σε επιχειρήσεις που ενισχύουν την
κοινωνική βιωσιμότητα και προσφέρουν στις γυναίκες ίσες ευκαιρίες εργασίας.
Η Τράπεζα στηρίζει ένα παρόμοιο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών στη Λατινική Αμερική που ονομάζεται
EcoEnterprises Fund. Το κεφάλαιο αυτό, το οποίο διοικείται από γυναίκες, έλαβε 20 εκατ. δολάρια από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το EcoEnterprises Fund στηρίζει αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που βασίζονται
στη φύση και δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιώσιμης γεωργίας, των γεωργοδασοκομικών συστημάτων,
του οικοτουρισμού και σε άλλους τομείς που προάγουν τα βιώσιμα μέσα διαβίωσης, τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και την κυκλική χρήση των φυσικών πόρων. Αναζητά επίσης επιχειρήσεις που διοικούνται από
γυναίκες και ενθαρρύνει τις εταιρείες να προσλαμβάνουν γυναίκες σε όλες τις διοικητικές βαθμίδες. «Οι γυναίκες
αποτελούσαν ανέκαθεν αυτό που αποκαλούμε “σιωπηρή πλειοψηφία”, αλλά στις κοινότητες της Λατινικής
Αμερικής αποτελούν τον κοινωνικό συνδετικό ιστό» δηλώνει η Julia Santander, διαχειρίστρια κεφαλαίων που
εργάζεται από την Κολομβία για την EcoEnterprises.
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ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ
ΑΝΤΟΧΗΣ
Η δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού για τους φτωχούς πολίτες και τις
μικρές επιχειρήσεις στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της μεγαλύτερης
χώρας της υποσαχάριας Αφρικής είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή. Ωστόσο,
οι υπεύθυνοι δανείων της Trust Merchant Bank, σε πείσμα του κακού οδικού
δικτύου, των εξεγέρσεων και της πανδημίας, κατορθώνουν να προσελκύσουν
3 εκατ. νέους πελάτες

Δ

εν είναι εύκολο να ανοίξεις τραπεζικό λογαριασμό στη Δημοκρατία του Κονγκό. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο
να λάβεις δάνειο με ευνοϊκούς όρους. Εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν ούτε καν να φθάσουν έως
κάποιο τραπεζικό κατάστημα στο Κογκό. Η έλλειψη τραπεζικών υπηρεσιών δυσκολεύει τους κατοίκους αυτής της
χώρας να δημιουργήσουν οικογένεια, να βρουν δουλειά, να ξεκινήσουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, να
στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο ή να αγοράσουν τα προς το ζην. Το 2021 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
υπέγραψε σύμβαση δανειοδότησης ύψους 20 εκατ. ευρώ με μια τράπεζα που προσπαθεί εδώ και πάνω από
μιάμιση δεκαετία να επεκτείνει τις τραπεζικές της υπηρεσίες σε κάθε σημείο του Κονγκό. Η Trust Merchant Bank
βρίσκεται στο Lubumbashi, στο νοτιοανατολικό Κονγκό, και δημιουργήθηκε για να προσφέρει υπηρεσίες λιανικής
τραπεζικής σε όλους τους κατοίκους, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Η τράπεζα αναπτύχθηκε γρήγορα καθώς
δραστηριοποιήθηκε σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς, μεταξύ άλλων στις τραπεζικές υπηρεσίες μέσω
κινητού τηλεφώνου και στα μικροδάνεια για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
«Επειδή το Κονγκό είναι μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, υπάρχει τεράστια ανάγκη να στηριχθεί η
οικονομική του ανάπτυξη» λέει ο David McEvoy, σύμβουλος διαχείρισης στην Trust Merchant. Η φιλοσοφία της
επιχείρησής του –να γίνει η τράπεζα όλων – θα «διασφαλίσει την έξοδο του Κονγκό από μια ασταθή περίοδο,
προσφέροντας ασφαλές οικονομικό περιβάλλον και κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους».
Το Κονγκό, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής, δεν διαθέτει παρά μόνο 1 200 χλμ. καλών,
ασφαλτοστρωμένων δρόμων, δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο των καλών δρόμων που διαθέτει το λιλιπούτειο
Λουξεμβούργο. Εκατομμύρια κάτοικοι του Κονγκό δεν έχουν πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς, ηλεκτρική ενέργεια
ή τηλέφωνα. Για να προσελκύσουν νέους πελάτες, οι υπεύθυνοι δανείων της Trust Merchant διασχίζουν όλη τη
χώρα προσφέροντας χρηματοοικονομικές συμβουλές και ανοίγοντας λογαριασμούς. Χρησιμοποιούν τετρακίνητα
φορτηγά και, ενίοτε, συνοδεύονται από ένοπλους φρουρούς επειδή, μεταξύ άλλων, μοιράζουν τους μισθούς των
δημοσίων υπαλλήλων. Αυτή η κινητοποίηση αξίζει τον κόπο. Η Trust Merchant εκπροσωπείται πλέον σε όλες τις
επαρχίες, σε πολλές αγροτικές περιοχές και πόλεις, με δεκάδες καταστήματα. Έχοντας ξεκινήσει με αρχικό
κεφάλαιο ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων το 2004, διαθέτει σήμερα ίδια κεφάλαιά που υπερβαίνουν τα 100 εκατ.
δολάρια. Η τράπεζα διαθέτει 2,7 εκατ. τραπεζικούς λογαριασμούς και προσέθεσε 400 000 λογαριασμούς
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όταν άρχισε να λειτουργεί, υπήρχαν μόνο περίπου 40 000 τραπεζικοί
λογαριασμοί στη χώρα.
Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα επιτρέψει στην Trust Merchant Bank να χορηγήσει σε μικρές
επιχειρήσεις πολλές χιλιάδες δάνεια ύψους 4 000 έως 5 000 δολαρίων το καθένα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Οι επιχειρήσεις αυτές θα λάβουν δάνεια με εύλογο επιτόκιο, αντί του επιτοκίου 30% έως 40% που θα κατέβαλαν σε
μηνιαία βάση σε οποιονδήποτε ανεπίσημο πιστωτή στο Κογκό. Οι επιχειρήσεις αυτές, λέει ο κ. McEvoy, «στηρίζουν
σε μεγάλο βαθμό τα μέσα διαβίωσης των κοινοτήτων στις οποίες ζουν οι άνθρωποι».
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ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.0
Μετά την επανάσταση του 2011 σημειώθηκε εκροή ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων από την Αίγυπτο. Τώρα, μια νέα γενιά επενδυτικών εταιρειών
βοηθά πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις να επεκταθούν και να αποκτήσουν
επαγγελματικό χαρακτήρα

Ο

Ahmed El Guindy, μετά την αποφοίτησή του, εργάστηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους στην
Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. Κατάφερε να γίνει γενικός διευθυντής μιας θυγατρικής αλλά είχε πιο
μεγαλεπήβολα σχέδια. «Πάντα ονειρευόμουν να εργαστώ κάπου όπου θα μπορούσα να συμμετέχω ως εταίρος και
μέτοχος» δηλώνει. To 2015 εντόπισε την ευκαιρία. Τα αδέρφια που κληρονόμησαν τον έλεγχο μιας οικογενειακής
επιχείρησης, της AluNile, ήθελαν να κάνουν ένα ακόμα βήμα. «Πίστευα ότι θα μπορούσα να μεγαλώσω αυτήν την
εταιρεία αλλά χρειαζόμουν έναν ισχυρό χρηματοδοτικό εταίρο, και κατά προτίμηση κάποιον που να έχει πείρα στη
διαχείριση και την ανάπτυξη βιομηχανικών επιχειρήσεων».
Τότε έμαθε τυχαία για την Ezdehar, την αιγυπτιακή εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. «Όταν
κατέστρωσα το σχέδιο, συναντήθηκα με επτά ή οκτώ διαφορετικούς επενδυτές αλλά
η χημεία με την Ezdehar ήταν διαφορετική» λέει ο κ. El Guindy, διευθύνων σύμβουλος
της AluNile πλέον. Ταιριάξαμε από την πρώτη στιγμή και ένιωσα ότι επικοινωνούμε».

“ Ταιριάξαμε από την

πρώτη στιγμή και ένιωσα
ότι επικοινωνούμε.

”

Η Ezdehar ήταν η πρώτη εταιρεία μιας νέας γενιάς ανεξάρτητων εταιρειών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων που
έκαναν την εμφάνισή τους στην Αίγυπτο μετά την επανάσταση του 2011, η οποία κόντεψε να αφανίσει τον τοπικό κλάδο
των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2014 και ήθελε να έχει θετική επίδραση στο τοπικό
επιχειρηματικό περιβάλλον και να βοηθήσει στην επιστροφή των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στην περιοχή. «Ο
κλάδος των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στην Αίγυπτο μετασχηματιζόταν» δηλώνει ο Emad Barsoum, ιδρυτικός
εταίρος της Ezdehar. Ωστόσο, η προσέλκυση επενδυτών στο πρώτο επενδυτικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν δύσκολη.
«Λίγοι επενδυτές αντιλήφθηκαν τον μετασχηματισμό που ήταν σε εξέλιξη στην Αίγυπτο και οι περισσότεροι από τους
παλαιούς παίχτες δεν τα είχαν πάει καλά» λέει ο ίδιος. «Επίσης, ήμασταν νέα εταιρεία χωρίς θεσμικό ιστορικό».
Ένας από τους πρώτους επενδυτές που αποφάσισαν να στηρίξουν το επενδυτικό κεφάλαιο της Ezdehar (που
σημαίνει «ευημερία» στα αραβικά) ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. «Την περίοδο εκείνη, ελάχιστοι διεθνείς
επενδυτές είχαν την πρόθεση να επενδύσουν στην Αίγυπτο» λέει ο Marius Chirila, υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων για τις επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου. «Ακόμα και πολλοί αναπτυξιακοί χρηματοδοτικοί
οργανισμοί είχαν θέσει περιορισμούς όσον αφορά τις επενδύσεις τους στην Αίγυπτο λόγω των κινδύνων που
εγκυμονούσε η χώρα. Η ΕΤΕπ ήταν ο πρώτος θεσμικός επενδυτής που βοήθησε την Ezdehar να
διαμορφώσει το προϊόν της, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επανεμφάνιση του κλάδου των ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων στην Αίγυπτο. Από τότε, η πρόοδος της Ezdehar είναι αξιοσημείωτη».
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επένδυσε στο πρώτο επενδυτικό κεφάλαιο της Ezdehar χρησιμοποιώντας
κεφάλαια από τον Μηχανισμό Επιχειρηματικών Κεφαλαίων για τις Χώρες της Νότιας Γειτονίας (Risk Capital Facility
for the Southern Neighbourhood), ο οποίος συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ. Χάρη σε αυτήν
την επιτυχία, η Ezdehar αντλεί τώρα κεφάλαια για το δεύτερο επενδυτικό της κεφάλαιο. Σκοπός της είναι να
δημιουργήσει επενδυτικό κεφάλαιο αξίας άνω των 100 εκ. δολαρίων, το οποίο θα υπερβαίνει τα 84 εκατ. δολάρια
του πρώτου της επενδυτικού κεφαλαίου.
Εν τω μεταξύ, οι πωλήσεις της AluNile τριπλασιάστηκαν μέσα σε πέντε χρόνια και ο αριθμός των εργαζομένων της
αυξήθηκε από 700 σε πάνω από 1 000. «Συνεχίζουμε να επεκτεινόμαστε» λέει ο κ. El Guindy «και έχουμε πολύ
φιλόδοξα σχέδια».
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ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ
Ένα αφρικανικό μετοχικό επενδυτικό κεφάλαιο που λαμβάνει υπόψη τη
διάσταση του φύλου αποδεικνύει ότι οι παραδοσιακοί επενδυτές δεν
αξιοποιούν όλες τις οικονομικές ευκαιρίες καθώς η επένδυση στις γυναίκες
καταγράφει εξαιρετικές αποδόσεις

Η

Chika Russell έφυγε από τη χώρα της στη Νιγηρία για το Ηνωμένο Βασίλειο σε ηλικία έξι ετών. Ωστόσο, τα
φαγητά που μαγείρευε η οικογένειά της και οι παραδοσιακές συνταγές των παιδικών της χρόνων
ενέπνευσαν τη σταδιοδρομία της καθώς ερωτεύθηκε τα φαγητά που παρασκευάζουν Νιγηριανές και που
πωλούνται στο δρόμο – τις τηγανητές αμυλούχες μπανάνες plantain που ονομάζονται «dodo», τον ψητό κόνδυλο
γιαμ και τη μικρή, γευστικά πιο έντονη ποικιλία φιστικιών που καλλιεργείται στη χώρα και ονομάζεται «epa». Το
2014, έχοντας ήδη εργαστεί επί επτά έτη στον χρηματοοικονομικό τομέα, δημιούργησε τη δική της εταιρεία
παραγωγής προϊόντων σνακ. Η εταιρεία CHIKA’S προμηθεύεται μοναδικά υλικά από όλη την Αφρική και
συνεργάζεται απευθείας με κοινότητες στη Νιγηρία για να προσφέρει υγιεινά, χειροποίητα σνακ στους Βρετανούς
καταναλωτές. «Ήθελα να κάνω μια επιχείρηση που να έχει αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων» λέει η κ. Chika, η
οποία ίδρυσε επίσης μια φιλανθρωπική εταιρεία που παρέχει εκπαίδευση σε 38 000 κορίτσια και κατασκευάζει
σχολεία στην Αφρική, «και να είναι όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη».
Ένας από τους επενδυτές της εταιρείας CHIKA’S είναι το Alitheia IDF, ένα αφρικανικό επενδυτικό κεφάλαιο που
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και που διοικείται από τις δύο ιδρύτριές του, Tokunboh Ishmael και Polo
Leteka. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε τον Νοέμβριο μια επένδυση ύψους 24,6 εκατ. δολαρίων στο
πρωτοποριακό αυτό επενδυτικό κεφάλαιο, επιτρέποντάς του να συγκεντρώσει συνολικά το ποσό-στόχο των 100
εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για την πρώτη επένδυση της τράπεζας της ΕΕ σε ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο που
εστιάζει σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δίνει έμφαση στη διάσταση του φύλου στην Αφρική.
Υποστηρίζουμε τα όνειρά μας
Τα κεφάλαια ανάπτυξης που αντλήθηκαν από το Alitheia επέτρεψαν στην κ. Chika να ιδρύσει μονάδα παραγωγής
στη Νιγηρία, η οποία αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί στις αρχές του έτους, απασχολώντας 320 εργαζόμενους,
το 70% των οποίων είναι γυναίκες. Η μονάδα θα παράγει προϊόντα σνακ για τις αγορές της Νιγηρίας και των χωρών
της δυτικής Αφρικής. Όλα τα προϊόντα θα εξάγονται σε γειτονικές χώρες, στις οποίες θα δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας. «Η ιστορία της εταιρείας Chika’s ήταν πράγματι εντυπωσιακή, ήταν σαφές σε ποια αγορά απευθυνόταν
και το μέγεθος της ευκαιρίας ήταν προφανές» δηλώνει η κ. Leteka. «H κ. Chika είναι σπουδαία επιχειρηματίας, πολύ
δυναμική. Αντιλαμβάνεται αυτό που κάνει. Θέλει να διακριθεί».
Το Alitheia IDF επενδύει και συμβάλλει στην ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που διοικούνται από
ομάδες γυναικών και ανδρών, ώστε να επιτυγχάνονται ισχυρές οικονομικές αποδόσεις και απτά κοινωνικά
αποτελέσματα στην Αφρική. Επενδύει σε τομείς στους οποίους οι γυναίκες έχουν ισχυρή παρουσία ως
επιχειρηματίες, παραγωγοί, διανομείς ή καναταλώτριες. Στους τομείς αυτούς συγκαταλέγονται η
αγροτοβιομηχανία, τα καταναλωτικά αγαθά, η υγεία, η εκπαίδευση, οι δημιουργικοί κλάδοι, οι χρηματοπιστωτικές
και επιχειρηματικές υπηρεσίες. Το επενδυτικό κεφάλαιο Alitheia, το οποίο έχει παρουσία στο Λάγος και στο
Γιοχάνεσμπουργκ, επενδύει σε έξι χώρες: Νιγηρία, Νότια Αφρική, Γκάνα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε και Λεσότο. Το 2008,
όταν οι Tokunboh Ishmael και Polo Leteka ίδρυσαν το Alitheia IDF, το οποίο είναι κοινοπραξία μεταξύ του Alitheia
Capital στη Νιγηρία και του IDF Capital στη Νότια Αφρική, ήταν αποφασισμένες να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που
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“ Λέμε συχνά ότι οι παραδοσιακοί επενδυτές δεν αξιοποιούν όλες τις

οικονομικές ευκαιρίες, επειδή προτιμούν κυρίως να στηρίζουν ανθρώπους
που είναι σαν αυτούς, που εργάζονται σαν αυτούς, μιλούν σαν αυτούς και
συχνάζουν στα ίδια μέρη με αυτούς.

”

άνηκαν σε γυναίκες επειδή γνώριζαν ότι οι επιχειρήσεις πολλών γυναικών στην αφρικανική ήπειρο μπορούν να
αναπτυχθούν με την κατάλληλη χρηματοδότηση. Το 40% περίπου των επιχειρήσεων στη υποσαχάρια Αφρική
ανήκουν σε γυναίκες αλλά λιγότερο από το 10% αυτών των επιχειρήσεων μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση
από παραδοσιακούς χρηματοδοτικούς φορείς. «Λέμε συχνά ότι οι παραδοσιακοί επενδυτές δεν αξιοποιούν όλες
τις οικονομικές ευκαιρίες, επειδή προτιμούν κυρίως να στηρίζουν ανθρώπους που είναι σαν αυτούς, που
εργάζονται σαν αυτούς, μιλούν σαν αυτούς και συχνάζουν στα ίδια μέρη με αυτούς» δηλώνει η κ. Leteka.
Ένα εμβληματικό επενδυτικό κεφάλαιο 2Χ
Το Alitheia είναι ένα εμβληματικό επενδυτικό κεφάλαιο 2X, δηλαδή εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυμερούς
πρωτοβουλίας «2X Challenge» που εγκαινιάστηκε από τους αναπτυξιακούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς των
χωρών G7 με σκοπό να κινητοποιηθούν 15 δισ. δολάρια έως το τέλος του 2022 για να στηριχθούν επενδυτικά
σχέδια που ενδυναμώνουν τις γυναίκες και ενισχύουν τη συμμετοχή τους στην οικονομική ζωή. Η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων ήταν η πρώτη πολυμερής αναπτυξιακή τράπεζα που υιοθέτησε και εφάρμοσε τα κριτήρια
της πρωτοβουλίας 2X Challenge, προσχωρώντας στην πρωτοβουλία τον Ιούνιο του 2021. Η Τράπεζα βρήκε
ελκυστική την ευκαιρία να επενδύσει στην ομάδα του Alitheia που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες και που
ξεχωρίζει στον ανδροκρατούμενο κόσμο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. «Πρόκειται πραγματικά για ένα
επενδυτικό κεφάλαιο που δημιουργήθηκε από γυναίκες και απευθύνεται σε γυναίκες» δηλώνει η Déborah Vouche,
μέλος της ομάδας της Τράπεζας που ασχολήθηκε με τη συναλλαγή. «Ήταν πρωτοπόρες σε αυτό το τμήμα της
αγοράς και, μάλιστα, η πρώτη ομάδα που δημιουργεί στην υποσαχάρια Αφρική ένα επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο
δίνει έμφαση στη διάσταση του φύλου».
Η επένδυση στο Alitheia IDF συμβάλλει επίσης στην πρωτοβουλία SheInvest, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων έχει σκοπό να κινητοποιήσει 2 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην αφρικανική ήπειρο που θα
συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου.
Την τελευταία πενταετία οι Polo Leteka και Tokunboh Ishmael έχουν παρατηρήσει ότι η στάση έναντι της
διαφορετικότητας έχει αλλάξει. Οι επενδυτές έχουν ενστερνιστεί τη διαφορετικότητα, εκπαιδεύονται σε θέματα
διαφορετικότητας ή έχουν την περιέργεια να ενημερωθούν σχετικά. «Μέσα στα επόμενα δύο έτη» λέει η κ. Leteka
«δεν είναι καθόλου απίθανο όλοι οι επενδυτές να ρωτούν “Πώς λαμβάνεις υπόψη τη διάσταση του φύλου στην
επενδυτική στρατηγική σου;”».

1:56

Οι γυναίκες που έλαβαν στήριξη από το SheInvest εξηγούν τι σημαίνει για τις ίδιες η
πρωτοβουλία αυτή
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ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΤΗΣ ΕΤΕΠ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο μεγαλύτερος πολυμερής
δανειολήπτης και δανειοδότης στον κόσμο, άντλησε 55 δισ. ευρώ από τις
διεθνείς κεφαλαιαγορές το 2021. Από το ποσό αυτό, τα 10 δισ. ευρώ
αντιστοιχούν σε πράσινα ομόλογα (CAB) ή ομόλογα για τη στήριξη της
βιωσιμότητας (SAB). Οι ομολογιακές εκδόσεις της ΕΤΕπ προσελκύουν
επενδυτές οι οποίοι κατά κανόνα δεν θα επένδυαν στην Ευρώπη και οι
οποίοι, επενδύοντας σε ομόλογα της ΕΤΕπ, συμβάλλουν έμμεσα στη
στήριξη ευρωπαϊκών έργων.
ΕΥΡΩΠΗ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΣΙΑ
10% 12% 14%

11%

67% 69% 64%

66%
21% 17% 20%

21%

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ
2%

2019

2%

2%

2020

Η

2%

2021

CAB/SAB

ΕΤΕπ εξέδωσε ομόλογα σε 21 νομίσματα. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που άντλησε ήταν
εκφρασμένο στα κύρια νομίσματα: ευρώ, δολάρια ΗΠΑ και λίρες στερλίνες. Η διαφοροποίηση των πηγών
δανεισμού της και των διαρκειών των εκδόσεών της παρέχουν ευελιξία στη στρατηγική άντλησης πόρων της
Τράπεζας. Η έκδοση ομολόγων σε ποικιλία νομισμάτων τής παρέχει επίσης πρόσβαση σε ορισμένα τοπικά
νομίσματα για τις εκταμιεύσεις των δανείων της.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
EUR

48,10%
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ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLOCKCHAIN
Η πρώτη πώληση ομολόγων της ΕΤΕπ με ψηφιακό νόμισμα δείχνει ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να
ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν αυτήν τη νέα τεχνολογία
Ο John Whelan εργάζεται σε μια μεγάλη διεθνή τράπεζα αλλά ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του περισσότερο ως μηχανικό.
Με αυτή του την ιδιότητα, τελευταία ασχολείται πολύ με τα κρυπτονομίσματα και τις αλυσίδες συστοιχιών (blockchains).
«Πιστεύω ακράδαντα ότι η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον χρηματοοικονομικό τομέα για το καλό όλων
μας» δηλώνει ο κ. Whelan, ο οποίος ίδρυσε ένα ψηφιακό εργαστήριο στην Banco Santander στην Ισπανία για να
μελετήσει πώς οι αλυσίδες συστοιχιών και τα κρυπτονομίσματα μπορούν να βελτιώσουν τις τραπεζικές υπηρεσίες.
Η Banco Santander είναι μία από τις τρεις ιδιωτικές τράπεζες που βοήθησαν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να
εκδώσει το πρώτο της ψηφιακό ομόλογο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία blockchain. Το ομόλογο ύψους 100 εκατ.
ευρώ εκδόθηκε τον Απρίλιο στην πλατφόρμα Ethereum. Η πλατφόρμα αυτή έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ψηφιακό
νόμισμα στον κόσμο μετά το προπορευόμενο Bitcoin. Οι δύο άλλες τράπεζες που συμμετείχαν στη διαδικασία είναι η
γαλλική Société Générale και η αμερικανική Goldman Sachs.
Είναι η πρώτη φορά που μια δημόσια τράπεζα συνεργάζεται με ομάδα ιδιωτικών τραπεζών για να πωλήσει ομόλογα
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία blockchain. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επέμεινε να
χρησιμοποιήσει ομάδα τραπεζών για το πρώτο της ψηφιακό ομόλογο, επειδή ήθελε η διαδικασία αυτή
Η εξέλιξη αυτή
να μοιάζει με τις παραδοσιακές πωλήσεις ομολόγων. Αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες
δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες τον δρόμο της ΕΤΕπ σε αυτήν την αγορά και ότι οι πωλήσεις ομολόγων, μπορεί να αλλάξει τον
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων ομολόγων, θα προσελκύσουν περισσότερους επενδυτές.

“

χρηματοπιστωτικό
κλάδο.

”

Μικρό κόστος, μεγάλη διαφάνεια

Δεν είναι εύκολο να οργανωθεί μια διαδικασία πώλησης ομολόγων. Η τεχνολογία blockchain απλοποιεί πολύ το έργο των
τραπεζών. Τα περισσότερα από τα έγγραφα που αφορούν τις υπηρεσίες αναδοχής (underwriting), την εγγραφή και τη
διανομή των ομολόγων αποθηκεύονται σε μια αλυσίδα συστοιχιών, γεγονός που επιταχύνει κάθε μέρος της διαδικασίας. Η
ψηφιοποίηση μπορεί να περιορίσει το πάγιο κόστος και να αυξήσει τη διαφάνεια επειδή τόσο η ροή των συναλλαγών όσο
και οι συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά παρακολουθούνται ευκολότερα. «Πολλοί δεν γνωρίζουν τα οφέλη της τεχνολογίας
blockchain» δηλώνει ο Richard Teichmeister, επικεφαλής άντλησης πόρων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. «Η αλήθεια
είναι ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να αλλάξει τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και να βελτιώσει τη ζωή πολλών ανθρώπων».
Η ταχύτητα είναι σίγουρα πλεονέκτημα. Ορισμένες από τις διοικητικές εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν κατά την
έκδοση ομολόγων, όπως π.χ. η σύνταξη εγγράφων και ο διακανονισμός συναλλαγών στην πρωτογενή αγορά, θα
χρειάζονται λίγες μόνο ώρες για να ολοκληρωθούν – και όχι ημέρες όπως ισχύει σήμερα.
Τι είναι το αποκεντρωμένο σύστημα;
Τα κρυπτονομίσματα είναι ένας μόνο από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται η τεχνολογία
blockchain για να αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικές με τις συναλλαγές με τη μορφή ενός κατανεμημένου καθολικού.
Ένα κατανεμημένο καθολικό είναι μια βάση δεδομένων που κοινοποιεί και συγχρονίζει πληροφορίες σε πολλές
τοποθεσίες και με πολλούς ανθρώπους.
Οι αλυσίδες συστοιχιών διατηρούνται στο διαδίκτυο και αναπαράγονται σε πολλούς υπολογιστές που βρίσκονται σε
πολλές τοποθεσίες. Η αναπαραγωγή αυτή αποτρέπει εσφαλμένες αλλαγές ή αθέμιτες ηλεκτρονικές παρεισφρήσεις
(hacking). Μια αλυσίδα συστοιχιών περιλαμβάνει έναν κατάλογο αρχείων που αποκαλούνται συστοιχίες. Τα αρχεία αυτά
καταγράφουν τις συναλλαγές και συνδέονται μεταξύ τους σε μια αλυσίδα χρησιμοποιώντας τεχνικές κρυπτογραφίας.
Κάθε συστοιχία περιλαμβάνει χρονοσφραγίδα και δεδομένα των συναλλαγών. Οι αλυσίδες συστοιχιών αποκαλούνται και
«αποκεντρωμένα» συστήματα επειδή αποθηκεύονται και ελέγχονται σε πολλούς υπολογιστές.
USD

GBP

ΑΛΛΟ

30,80%

8,90%

12,20%
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2022-24
• Η «ΕΤΕπ στον κόσμο», ο νέος αναπτυξιακός βραχίονας της ΕΤΕπ για την προώθηση έργων εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Απάντηση στην πανδημία COVID-19 και πράσινη ανάκαμψη
• Μεγαλύτερος αντίκτυπος και ανάληψη κινδύνου στις επενδύσεις
• Ο Χάρτης Πορείας της Κλιματικής Τράπεζας
• Τεχνολογία και καινοτομία
• Συνοχή για να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά
• Ευελιξία όσον αφορά την εργασία των μελών του προσωπικού από το σπίτι ή στο γραφείο
Εγκαινιάζουμε τη δομή «η ΕΤΕπ στον κόσμο», τον νέο αναπτυξιακό μας βραχίονα που θα μας επιτρέψει να εντείνουμε
τη συνεργασία μας με τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις εκτός Ευρώπης. Αυτό θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε
περισσότερες εταιρικές σχέσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη στήριξη της πράσινης και ψηφιακής
μετάβασης. Θα αυξήσουμε το προσωπικό που εργάζεται επί τόπου στα γραφεία μας σε όλον τον κόσμο. Έχουμε ήδη
ιδρύσει έναν νέο περιφερειακό κόμβο στην Αφρική για να ανταποκρινόμαστε καλύτερες στις τοπικές ανάγκες.
Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων προσφέρει εγγυήσεις δανείων και άλλα χρηματοδοτικά μέσα για να
βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν, να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και να υλοποιήσουν επενδύσεις.
Το ταμείο αυτό, το οποίο έλαβε εισφορές από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας
ευρύτερης δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην ανάκαμψη της οικονομίας. Η λειτουργία
του ταμείου άρχισε το 2020 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021, η Τράπεζα όμως μπορεί να περατώσει
ορισμένες από αυτές τις συναλλαγές το 2022.
Θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε τους στόχους του Χάρτη Πορείας της Κλιματικής Τράπεζας. Ο Χάρτης
Πορείας περιγράφει το πώς η Τράπεζα θα διαθέσει έως το 2025 το 50% τουλάχιστον των ετήσιων πιστώσεών της
σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Εξηγεί πώς θα αναλάβουμε
περισσότερους κινδύνους στο πλαίσιο των επενδύσεών μας, πώς θα στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία και πώς θα καταστήσουμε την Ευρώπη μια ήπειρο με μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το
2050. Θα αναπτύξουμε περισσότερες πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να προσαρμοστούν
στην ήδη συντελούμενη κλιματική αλλαγή και να μετριάσουμε τα επερχόμενα προβλήματα.
Έως το 2025, η ΕΤΕπ σχεδιάζει το 45% των δανείων που χορηγεί ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διατίθενται
στις περιφέρειες της συνοχής που έχουν ανάγκη από περισσότερη βοήθεια. Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα
βοηθήσει αυτές τις περιοχές της Ευρώπης να ανταγωνιστούν με ίσους όρους και να φθάσουν το βιοτικό επίπεδο
των πιο ανεπτυγμένων περιοχών.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Τράπεζα εφάρμοσε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας για τα μέλη του
προσωπικού της που συνδυάζει εργασία από το σπίτι και εργασία στο γραφείο μέσα στην ίδια εβδομάδα. Θα
παρακολουθούμε και θα προσαρμόσουμε τον χώρο εργασίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό μας θα
εργάζεται με ασφάλεια και αποτελεσματικά. Η κρίση ανέδειξε πολλές προκλήσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας
και της ευημερίας. Θα προσφέρουμε περισσότερη κατάρτιση και περισσότερα εργαστήρια στα διευθυντικά
στελέχη προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των υπαλλήλων. Θα συνεχίσουμε ένα
πρόγραμμα που αξιολογεί τα επίπεδα άγχους του προσωπικού και διασφαλίζει τη λήψη μέτρων.
Το πλήρες Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2022-2024 είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.eib.org/en/
publications
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η ΕΤΕπ είναι οργανισμός της ΕΕ, ο οποίος λογοδοτεί στα κράτη μέλη, και τράπεζα, η οποία ακολουθεί τις εφαρμοστέες
βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, τη διοίκηση και τους ελέγχους.
Το Συμβούλιο των Διοικητών απαρτίζεται από υπουργούς που ορίζονται από καθένα από τα 27 κράτη μέλη
(συνήθως τους Υπουργούς Οικονομικών). Το Συμβούλιο των Διοικητών ορίζει τις γενικές κατευθύνσεις σχετικά με την
πιστωτική πολιτική της Τράπεζας και εγκρίνει κάθε χρόνο τους ετήσιους λογαριασμούς της. Αποφασίζει για τις αυξήσεις
του κεφαλαίου της Τράπεζας και για τη συμμετοχή της σε χρηματοδοτικές πράξεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διορίζει
επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύνουσας Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα χορηγούμενα δάνεια, τα προγράμματα δανεισμού και άλλα
χρηματοπιστωτικά θέματα. Συνεδριάζει δέκα φορές τον χρόνο και διασφαλίζει ότι η διαχείριση της Τράπεζας είναι
σύμφωνη με τις διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ και του καταστατικού της ΕΤΕπ, καθώς και με τις γενικές οδηγίες του
Συμβουλίου των Διοικητών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 28 τακτικά μέλη, εκ των οποίων τα 27 ορίζονται
από τα κράτη μέλη (ένα μέλος από κάθε κράτος) και το ένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει επίσης 31
αναπληρωματικά μέλη. Επιπλέον, για να διευρύνει το πεδίο της επαγγελματικής εμπειρογνωσίας του, το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι έξι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ως σύμβουλοι,
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εκτός αν το καταστατικό ορίζει άλλως, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται
με πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 50% του αναληφθέντος από τα κράτη μέλη κεφαλαίου και το 1/3
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο Πρόεδρος της Τράπεζας προεδρεύει στις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.
Η Διευθύνουσα Επιτροπή είναι το όργανο λήψης αποφάσεων που εδρεύει στην Τράπεζα. Είναι υπεύθυνη για τη
διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων της Τράπεζας, προετοιμάζει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
διασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Η Διευθύνουσα Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα.
Διεξάγει τις εργασίες της υπό την εποπτεία του Προέδρου και υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα
οκτώ μέλη της είναι οι Αντιπρόεδροι της ΕΤΕπ. Τα μέλη της διορίζονται για ανανεώσιμη θητεία μέχρι έξι ετών και
ευθύνονται μόνον έναντι της Τράπεζας.
Η Τράπεζα διαθέτει ανεξάρτητη Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία λογοδοτεί απευθείας στο Συμβούλιο των Διοικητών.
Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των λογαριασμών της Τράπεζας και για να ελέγχει ότι οι δραστηριότητες της Τράπεζας
είναι σύμφωνες προς τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές. Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλεται στο
Συμβούλιο των Διοικητών μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται
από έξι μέλη, τα οποία διορίζονται για μη ανανεώσιμη θητεία έξι συναπτών οικονομικών ετών.
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