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Οι θεσμοί, τα κράτη-μέλη και οι πολίτες πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να κάνουμε 
την Ένωση ακόμα πιο αποτελεσματική 

60 χρόνια μετά την Συνθήκη της Ρώμης, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τις αξίες της 
ειρήνης και της ελευθερίας και να αρνηθούμε τον λαϊκισμό



Ενάρετο Τρίγωνο Οικονομίας

Νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την Ευρώπη και την Ελλάδα



Οικονομικοί και μη-οικονομικοί ανασταλτικοί 
παράγοντες στη δημιουργία επενδύσεων 

Περιορισμένοι δημόσιοι πόροι 

Αποδέσμευση υπάρχουσας ρευστότητας στην 
αγορά

Προσέλκυση επενδύσεων και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

οικονομίας 

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Πολιτική δράση ΕΕ/ΚΜ + ΕΕ

προϋπολογισμός + δυνατότητα ΕΤΕπ να 

κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια για 

στρατηγικές επενδύσεις.

Λογική του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη



1. Κινητοποίηση πόρων για 
επενδύσεις

3. Βελτίωση επενδυτικού 
περιβάλλοντος

2. Εργαλεία για να φτάσει η 
χρηματοδότηση στην 

πραγματική οικονομία

Τρείς άξονες του Επενδυτικού Σχεδίου



ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων)

€ 21 δις

EΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων) / ΕΤΕ 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων) 
χρηματοδότηση € 61 δις

Κινητοποίηση επενδύσεων περίπου 315 δις σε 
3 χρόνια (μέσα 2015 – μέσα 2018)

Ε.Ε. Εγγυήσεις
€ 16 δις

€ 5 δις ΕΤΕπ
(Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων) 

Υποδομές & 
Καινοτομία

ΜμΕ

Άλλοι χρηματοδότες
(ιδιωτικός τομέας, 
εθνικές τράπεζες 
προώθησης,...)

x3

x5

6

1. Κινητοποίηση πόρων για επενδύσεις



2. Εργαλεία για να φτάσει η χρηματοδότηση στην 
πραγματική οικονομία

Διαφάνεια στις 
επενδύσεις στην 

Ευρώπη και επιπλέον 
αναζήτηση εταίρων

Η Ευρωπαϊκή Πύλη 
Επενδυτικών Έργων είναι 
προσπελάσιμη σε κάθε 

οντότητα 
δημόσια/ιδιωτική

Διασταύρωση 
επενδυτικών 
ευκαιριών και 
επενδυτικού 

ενδιαφέροντος 

Ενιαία υποστήριξη 
και τεχνική βοήθεια

Ευρωπαϊκή Πύλη 
Επενδυτικών Έργων 

( Ελλάδα : 51 έργα 
κατατεθειμένα, 142 
σε όλη την Ευρώπη)

Παροχή τεχνικής 
βοήθειας και 
τεχνογνωσίας

Άντληση πόρων και 
τεχνογνωσίας από τα ΚΜ

Ευρωπαϊκός Κόμβος 
Επενδυτικών Συμβουλών 

( στοιχεία 2016 Ε.Ε. : 
160 αιτήσεις, 2/3 από τον 

ιδιωτικό τομέα και 40% 
αφορούσαν σε τεχνική 

βοήθεια)



Προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών 
Συμβουλών



3. Βελτίωση επενδυτικού περιβάλλοντος –
προώθηση επιχειρηματικότητας

Προβλέψιμο και ποιοτικό 
ρυθμιστικό  πλαίσιο

Δεκτικότητα στο διεθνές εμπόριο 
και στις επενδύσεις

Στήριξη 
επιχειρηματικότητας και 

ειδικά για νέους  και 
start-up

Διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε 
εθνικό επίπεδο – Ιδιαίτερα στην 

Δημόσια Διοίκηση

Άρση των μη-οικονομικών και 
κανονιστικών φραγμών στους 

κύριους τομείς της ευρωπαϊκής 
ενιαίας αγοράς 

Ενεργειακή 
ένωση

Ένωση 
κεφαλαιαγορών

Ψηφιακή 
ενιαία αγορά



Παραδείγματα έργων ενεργειακής απόδοσης

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
σε 40.000 κατοικίες στην Γαλλία 
(μόνωση, εξαέρωση, θέρμανση)

Οι ιδιοκτήτες απέκτησαν πρόσβαση σε δάνεια 
μέσω ενδιάμεσων Τραπεζών -χρηματοδότηση 
400 εκατ. θα οδηγήσει σε επενδύσεις 800 εκατ.

6.000 θέσεις εργασίας, 
περιστολή ενεργειακής 
κατανάλωσης  288.000 MWh

130 εκατ. για την κατασκευή ενός συγκροτήματος εμπορικού 
κέντρου και ανακαινισμένου σιδηροδρομικού σταθμού σε έδαφος 
που είναι μολυσμένο λόγω της ύπαρξης σιδηροδρομικού σταθμού 
– Πιστοποιητικό απολύμανσης του εδάφους

Συγκρότημα κτιρίων με σχεδόν  
μηδενική κατανάλωση ενέργειας 
(υψηλή ενεργειακή απόδοση και κυρίως 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)

Περιστολή ενεργειακής 
κατανάλωσης κατά 
15.870 MWh/χρόνο ή 
1.707 τόνοι CO2/ χρόνο

 Εμπορικό Tripla στο Ελσίνκι 

 Κατοικίες υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης 
στη Γαλλία



Κύκλος ζωής έργων 
Πρόταση

Αξιολόγηση

Έγκριση

ΥπογραφήΕκταμίευση

Επιτήρηση

Αποπληρωμή



Επενδυτικό Σχέδιο για 
την Ευρώπη

Συγκεντρωτικά 
νούμερα

Εγκεκριμένη 
ΕΤΣΕ 
χρηματοδότηση

Σύνολο επενδύσεων σχετιζόμενων με εγκρίσεις ΕΤΣΕ 

Εκ των 
οποίων 
21,9 δις 
υπογεγρα.

ΕΤΣΕ επενδύσεις ανά τομέα

Μεταφορές 
8% 

Περιβάλλον και 
αποδοτικότητα 
πόρων 4%

Ψηφιακά
10% 

Έρευνα, ανάπτυξη, 
καινοτομία

21% Ενέργεια
22% 

Μικρότερες επιχειρήσεις

Κοινωνικές υποδομές

ΕΤΣΕ επενδύσεις 
συγκριτικά με το ΑΕΠ**

Τα πιο σκούρα χρώματα δηλώνουν 
μεγαλύτερες επενδύσεις

31,5 δις 168,8 δις

30%

23%

54%

* EIB-approved: EUR 23.2 bn
EIF-approved: EUR 8.3 bn



Το νέο EFSI

Διεύρυνση τομεακής κάλυψης σε τομείς όπως
γεωργία, κυκλική οικονομία, βιομηχανία, με
έμφαση στη δράση για το κλίμα και συνεργασία
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)

Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες (ΕΑΤ) : Ζωτικής Σημασίας
για το τοπικό έργο του EFSI . Μέχρι στιγμής 18 ΕΑΤ και η
Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων συμφώνησαν σε δίκτυα
συμπράξεων με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών
Συμβουλών (ΕΚΕΣ) με σκοπό την προώθηση των τοπικών
επαφών

Προσθετικότητα : έργα που δεν θα
μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς τη
χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ

Μεγαλύτερο μερίδιο για τις ΜμΕ
: Μεταφορά 500 εκτ εγγυήσεων
από το σκέλος των υποδομών στο
σκέλος των ΜμΕ

Νομοθετική πρόταση για
παράταση λειτουργίας του
Ταμείου ώστε να καλύψει το
τωρινό δημοσιονομικό
πλαίσιο με στόχο
επενδύσεων μισό
τρισεκατομμυρίων μέχρι το
2020

Βελτίωση της γεωγραφικής κάλυψης
: α) Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών
Συμβουλών (ΕΚΕΣ) : υπηρεσίες σε
τοπικό επίπεδο β) ευκολότερος
συνδυασμός με άλλες
χρηματοδοτικές πηγές της Ε.Ε.

Λογιστικές πτυχές των
Συμπράξεων Δημοσίου –
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) :
Έκδοση οδηγού στατιστικής
επεξεργασίας των ΣΔΙΤ από
την Eurostat στις 29
Σεπτέμβριου 2016

Ο όγκος των ριψοκίνδυνων
δραστηριοτήτων που θέτει ως
στόχο το διοικητικό συμβούλιο
της ΕΤΕπ πολλαπλασιάζεται
επί τέσσερα σε σύγκριση με
την περίοδο πριν το EFSI

Ο στόχος για μόχλευση
θα παραμείνει στο 1 : 15



Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη στην Ελλάδα

Creta Farms η πρώτη εταιρεία που χρηματοδοτείται από το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη στην
Ελλάδα - δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ

Συμφωνία εγγυήσεων ύψους 215 εκατ. Ευρώ με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για δάνεια σε ΜμΕ
και μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Συμφωνία 20 εκατ. μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και του ελληνικού Ταμείου ιδίων
κεφαλαίων Diorama Investment

Η Upstream χρηματοδοτήθηκε από το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη στην Ελλάδα με 25 εκατ.

Συμφωνία εγγυήσεων 250 εκατ. με την Alpha Bank για δάνεια σε ΜΜΕ και μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Χρηματοδότηση 300 εκατ. για την αναβάθμιση και επέκταση των 14 Περιφερειακών αεροδρομίων

Χρηματοδότηση για την κατασκευή αιολικού πάρκου 50 MW στην περιοχή της Τανάγρας
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Νέα περίοδος ΕΣΠΑ – Συμπληρωματικότητα με το Επενδυτικό 
Σχέδιο για την Ευρώπη

Χάραξη στρατηγικής

Πολλαπλασιαστικός 
χαρακτήρας

Σαφείς και μετρήσιμοι 
στόχοι



Άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

 125 εκατ. Diorama, 100 εκατ. Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, 130 εκατ. Eurobank

 5 εκατ. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, 1.1 εκατ. Eurobank, 15 Παγκρήτια
Συνεταιριστική Τράπεζα



EU SUPPORT FOR BUSINESSES IN GREECE

Diorama  
Investment

COSME

euro in
125 equity

more than  Million

ProCredit  
Greece

InnovFin/EFSI

Million
euro in
loans20

Eurobank

COSME/EFSI

Million  
euro in130 loans

Eurobank

InnovFin/EFSI

100

Eurobank

EaSI

Million  
euro in1.1 loans

Pancretan  
Cooperative Bank

EaSI

Million
euro in
loans15

National Bank  
of Greece

COSME/EFSI

Million  
euro in100 loans

Cooperative  
Bank of Karditsa

EaSI

Million
euro in
loans5

Million
euro in
loans

EFSI

Million  
euro in574 loans

Companies  
Banks / Funds

European Union

Farmers, social 
and  micro-
enterprises

Infrastructure 
and  innovation
projects

Innovative SMEs  
and small
midcaps

Export-orientated
SMEs

SME
s For more information about EU financial instruments in EU countries, visit: www.access2finance.eu

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/


Μια πιο αποτελεσματική, δυνατή, ενωμένη Ευρώπη

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Κράτη-Μέλη

Ευρωπαίοι πολίτες

Απτά-πρακτικά αποτελέσματα απευθείας για τον πολίτη

Αρχή της επικουρικότητας – τοπική αυτοδιοίκηση

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη : Απευθείας χρηματοδότηση και 
υποστήριξη χωρίς ενδιάμεσους

Η ευθύνη για την υλοποίηση και εφαρμογή ανήκει στο εθνικό επίπεδο

Συνεργασία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης οριζοντίως και καθέτως



Πληροφορίες #investEU

•http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_el

Επενδυτικό Σχέδιο

•http://www.eib.org/efsi/index.htm

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

•http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en

Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων

•http://www.eib.org/eiah/

Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών

•http://ec.europa.eu/greece/news/2016/20160210_ependytiko_sxedio_epixeiriseis_el.htm

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

•http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf

Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Υπηρεσία Έρευνας 

http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm

https://www.facebook.com/EURepresentationGreece

https://twitter.com/EEAthina

Επικοινωνία

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_el

