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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενισχύει το στρατηγικό διάλογο με την Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας με σκοπό τη μεγιστοποίηση των ωφελειών, τεχνικών
και οικονομικών, από την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε
σχέση με τις δημόσιες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμμετείχε στην 3η συνάντηση εργασίας που
διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) στις 9 Μαΐου 2019 με
τις διοικήσεις των 16 θυγατρικών της εταιρειών (ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΑΣΑ,
ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΔΕΘ HELEXPO, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ,
ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ). Η συνάντηση αυτή συντέλεσε στην ανάπτυξη ενός ανοικτού διαλόγου
σχετικά με τα επενδυτικά τους πλάνα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας και
αξιολόγησης εναλλακτικών χρηματοδοτικών δομών και πηγών χρηματοδότησης, όπως το
ΕΣΠΑ, το Ταμείο Υποδομών, η εταιρική χρηματοδότηση, οι ειδικές χρηματοδοτήσεις
(structured finance) και η άντληση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές.
Η ΕΤΕπ είναι η Τράπεζα της ΕΕ, μέτοχοι της οποίας είναι όλα τα Κράτη Μέλη, τα οποία και τη
διοικούν. Αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1958. Η
Τράπεζα έχει ως προτεραιότητα τη χρηματοδότηση των τομέων της καινοτομίας,
περιβάλλοντος, υποδομών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενώ το 25% των κεφαλαίων της
επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικές επενδύσεις. Ειδικότερα, η ΕΤΕπ σήμερα αποτελεί το
μεγαλύτερο χρηματοδότη στον τομέα της ύδρευσης και είναι πρωτοπόρα σε παγκόσμιο
επίπεδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δύο τομείς όπου υφίσταται ισχυρό επενδυτικό
ενδιαφέρον για ποιοτικές υπηρεσίες και «καθαρή» ενέργεια.
Η ΕΤΕπ έχει μακρά παρουσία στην Ελλάδα. Μόνο το προηγούμενο έτος προχώρησε σε νέες
χορηγήσεις δανείων ύψους 1,9 δις Ευρώ, χρηματοδοτώντας, μεταξύ άλλων, ενεργειακά έργα
και υπηρεσίες. Η συνολική (χρηματοδοτική) έκθεση της ΕΤΕπ στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει
ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του ΑΕΠ, ενώ η Τράπεζα δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι οι
μελλοντικές χρηματοδοτήσεις στο δημόσιο τομέα θα έχουν τη μέγιστη θετική οικονομική και
κοινωνική επίπτωση ενώ ταυτόχρονα θα είναι εναρμονισμένες με τις εθνικές στρατηγικές
προτεραιότητες.
Η ΕΤΕπ διαθέτει σημαντική χρηματοοικονομική και τεχνική εμπειρία στην υποστήριξη
μακροπρόθεσμων επενδύσεων παγκοσμίως σε βασικούς τομείς της οικονομίας όπου
δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, ενώ η επενδυτική ομάδα της Τράπεζας που
απασχολείται στην Ελλάδα έχει βαθιά γνώση των ειδικότερων αναγκών και προτεραιοτήτων
για επενδύσεις στους κομβικούς τομείς της οικονομίας. Κατά τη συνάντηση των θυγατρικών
της ΕΕΣΥΠ, οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ παρουσίασαν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και
προϊόντα, περιλαμβανομένων προϊόντων προσανατολισμένων σε μεγάλες δημόσιες
επιχειρήσεις και έργα υποδομών. Επίσης, η ΕΤΕπ παρουσίασε μία εισαγωγή στο νέο
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κοινοτικό πρόγραμμα «Ταμείο Υποδομών» που θα τεθεί σε εφαρμογή σύντομα και αποτελεί
συνέχεια του επιτυχημένου κοινοτικού προγράμματος JESSICA.
Ο κ. Ιωάννης Καλτσάς, Επικεφαλής της Μονάδας για την Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε στο
τέλος της Ημερίδας: «Η τεχνική και χρηματοοικονομική εμπειρία που αποκομίσαμε από όλη
την Ευρώπη βοηθά και ωφελεί τις νέες επενδύσεις ενώ μέσω της ομάδας μας που εργάζεται
αποκλειστικά για την Ελλάδα, η ΕΤΕπ μπορεί να ενισχύσει τη χρηματοδοτησιμότητα και τα
οφέλη από νέες επενδύσεις. Η ΕΕΣΥΠ είναι ένας στρατηγικός εταίρος με σημαντικό ρόλο στη
μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων από τη χρηματοδότηση δημοσίων επιχειρήσεων και
επενδύσεων.»
Για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) η διοργάνωση της 3ης
συνάντηση εργασίας, με τη συμμετοχή των θυγατρικών της εταιρειών, χρηματοπιστωτικών
οργανισμών και δημοσίων αρχών, ήταν ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι θέτει τα θεμέλια
για τον ενεργό και συνεχή διάλογο και συνεργασία μεταξύ των δημόσιων επιχειρήσεων και
των χρηματοδοτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ με στόχο την επιτάχυνση
της ωρίμανσης και διαδικασίας εξασφάλισης χρηματοδότησης μεγάλων επενδύσεων στις
υποδομές αλλά και μικρότερου μεγέθους επενδύσεις στην τεχνολογία και καινοτομία, την
ψηφιακή τεχνολογία, την εξοικονόμηση ενέργειας και την κλιματική αλλαγή.
Δεδομένου ότι αρκετές από τις θυγατρικές εταιρείες της ΕΕΣΥΠ είναι μεγάλες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας (κυρίως στην
ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, αστικές συγκοινωνίες, αξιοποίηση ακινήτων, κεντρικές
αγορές, και ταχυδρομικές υπηρεσίες) επενδυτικές πρωτοβουλίες από μέρους τους δύνανται
να έχουν ευρύτερες θετικές επιπτώσεις και να συμβάλουν αποφασιστικά στη βελτίωση του
γενικού επενδυτικού κλίματος, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν και βελτιώνουν τη
λειτουργική αποδοτικότητα και εμπειρία των χρηστών και την περιβαλλοντική και κοινωνική
αξία των εταιρειών αυτών, μέσω της προσφοράς καλύτερων, «εξυπνότερων» και πιο
περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Ενδεικτικά, οι τομείς, πέραν των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων σε ενέργεια, λιμάνια,
αεροδρόμια, μαρίνες, αυτοκινητόδρομοι και εμπορευματικά κέντρα, αφορούν μεταξύ
άλλων και την επέκταση και αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης, μονάδες
επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, ενεργειακή αποδοτικότητα & αναβάθμιση κτηρίων,
αναβάθμιση τροχαίου υλικού, ανανέωση συγκοινωνιακού στόλου, ολοκληρωμένα
συστήματα διαχείρισης καυσίμων, smart mail boxes, συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας
(Business Intelligence) και διαχείρισης δεδομένων, έξυπνες εφαρμογές εφοδιαστικής
αλυσίδας, τηλεματική, ενιαίο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS), κ.α.
Η κα Ράνια Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ δήλωσε: «H ΕΕΣΥΠ προσδοκά
να συνεχίσει τη στρατηγική της συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με
σκοπό να μεγιστοποιήσει τις θετικές επιπτώσεις, τεχνικές και οικονομικές, από τη
δραστηριοποίηση της Τράπεζας στην Ελλάδα. Προσβλέπουμε η συνεργασία μας αυτή να
αποτελέσει κομβικό παράγοντα στη χρηματοδότηση των δημοσίων επιχειρήσεων στο
μέλλον, όπου μέσω της δέσμευσης και του σωστού σχεδιασμού από πλευράς των
επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την εμπειρία της ΕΤΕπ, να μπορούμε να εντοπίσουμε και να
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επικεντρωθούμε σε ώριμα επενδυτικά σχέδια για τα οποία μπορεί να εξασφαλισθεί γρήγορα
η αναγκαία χρηματοδότηση.»
Συμπερασματικά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
και Περιουσίας έχουν ως στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας τους, με την ΕΕΣΥΠ να
επιδιώκει την επιτάχυνση των επενδύσεων και τη μεγιστοποίηση των θετικών ωφελειών από
τη χρηματοδότηση έργων των δημόσιων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της.

