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Π ΛΟΥ ΤΑ ΡΧΟΣ

Σ ΑΚ Ε Λ Λ Α ΡΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα
ελληνική πραγματική οικονομία

Η

κρίση ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όσον αφορά την παροχή πιστώσεων για επενδύσεις ζωτικής σημασίας. Η διασφάλιση διαρκούς διαθεσιμότητας μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν και συνεχίζει να είναι ένα από τα σημαντικά
στοιχεία της στρατηγικής που εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης, επισημαίνει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, κύριος Πλούταρχος Σακελλάρης. Σκοπός είναι η ανάπτυξη με έμφαση στην καινοτομία, την παιδεία,
την ψηφιακή κοινωνία και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011;
Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ,
ανήλθε σε €61 δις κατά την τριετία 2008
- 2010, ποσό κατά €11 δις υψηλότερο
από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Οι επιπρόσθετες αυτές χρηματοδοτήσεις διοχετεύθηκαν, κυρίως, στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, σε έργα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης, και σε
επενδύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο συνολικός όγκος των
χορηγήσεών μας το 2010 διαμορφώθηκε σε €72 δις, έναντι €79 δις το 2009. Το
2010 οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν
σε €63 δις, αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δραστηριότητας της Τράπεζας, ενώ οι συνολικές
χορηγήσεις της εκτός Ε.Ε. ανήλθαν σε €9
δις. Οι χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό
της Ε.Ε. ήταν ισόρροπα κατανεμημένες
στα κράτη - μέλη.
Στις χώρες της σύγκλισης η Τράπεζα χορήγησε €26 δις και στα νέα κράτη μέλη
€12 δις. Όσον αφορά ειδικότερα τη δράση για το κλίμα, η ΕΤΕπ αύξησε το 2010
τις χρηματοδοτήσεις της στον τομέα αυτόν
(κατά 27%) έναντι των €16 δις του προηγούμενου έτους. Θέσαμε έτσι ένα νέο
ορόσημο στη δράση μας για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την
οικοδόμηση ενός μέλλοντος με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα στην Ευρώπη. Με
σκοπό τη γενικότερη κοινωνική ευημερία,
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Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
η Τράπεζα το 2010 συνέχισε και ενέτεινε
τη δραστηριότητά της και σε άλλους τομείς που προσφέρουν προοπτικές μακροπρόθεσμης αειφόρου “πράσινης” ανάπτυξης για την επαύριον της κρίσης, με
βάση την στρατηγική “Ευρώπη 2020”. Σε
αυτό το πλαίσιο, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε
περιβαλλοντικά έργα, οικονομία της γνώσης, μεταφορές και ενέργεια. Επιστρέφοντας στα προ της κρίσης χρηματοδοτικά,
η ΕΤΕπ για τα επόμενα χρόνια έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση των περαιτέρω
ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και
την προώθηση μιας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.
Οι κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της
Τράπεζας για το μέλλον είναι να συμβάλει
στην εφαρμογή της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” και στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων όσον αφορά στο κλίμα
και την εξωτερική πολιτική. Η ΕΤΕπ θα
συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την ανάπτυξη νέων μέσων, τα οποία
θα προσφέρουν αυξημένες δυνατότητες
ανάληψης κινδύνων σε τομείς προτεραιότητας, όπως τα έργα υποδομής και οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ποια είναι τα αποτελέσματα του απολογισμού της μέχρι τώρα ενίσχυσης ελληνικών δράσεων;
Το 2010 οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ στην Ελλάδα ανήλθαν στο ιστορικά υψηλό επί-

πεδο των €3,2 δις, έναντι €1,6 δις το
2009, €1,2 δις το 2008, και €755 εκατ.
το 2007. Το ποσό αυτό ανά τομέα διατέθηκε: 38% στις μεταφορές, 14% στην
ενέργεια, 13% στη βιομηχανία, 11% στην
παιδεία - υγεία, 9% στις μεικτές υποδομές, 7% στα νερά - αποχέτευση, 3% στις
αστικές υποδομές και 5% στις τηλεπικοινωνίες. Με βάση τα ευρύτερα μέτρα
που λάβαμε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, η δραστηριότητά μας ανταποκρίθηκε στην επείγουσα ανάγκη της χώρας
να προωθήσει περαιτέρω τα σημαντικά
έργα υποδομής που έχει προγραμματίσει. Συμβάλαμε στο στόχο αυτό τόσο
με την απευθείας χρηματοδότηση έργων, όσο και με τη συμβολή μας στην
επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης
των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων από την Ελλάδα. Προσαρμόσαμε τα
προϊόντα μας και διευρύναμε το πεδίο
της δραστηριότητάς μας σε νέους τομείς,
όπως η έρευνα και ανάπτυξη.
Ποια θα είναι η συμμετοχή της Ελλάδας
στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την τρέχουσα, αλλά και τις επόμενες οικονομικές
χρήσεις;
Φέτος εορτάζουμε την 30η επέτειο της
προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΤΕπ είναι ισχυρός εταίρος της Ελλάδας για περισσότερα από

διατηρήσει αμέριστη την ενίσχυσή της στην

45 χρόνια, με παρουσία που χρονολογείται πολύ πριν από την προσχώρηση της χώρας στην Ένωση. Ενισχύσαμε
την πορεία της Ελλάδας προς την πλήρη ένταξή της και την πλήρη ενσωμάτωσή της στη ζώνη του ευρώ. Σήμερα,
εντείνουμε τη δραστηριότητά μας για να
στηρίξουμε την ανάκαμψη. Θα παραμείνουμε πρόθυμοι και έτοιμοι να προσφέρουμε την εμπειρία και τη γνώση μας στη
χώρα και τα επόμενα χρόνια. Για φέτος,
μια χρονιά που συνεχίζει να είναι κρίσιμη για την ελληνική οικονομία, δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε αμέριστη την
ενίσχυσή μας στην πραγματική οικονομία. Με καινοτόμα προϊόντα και ευνοϊκά
επιτόκια θα είμαστε αρωγοί σε έργα πνοής που θα αποτελέσουν την ατμομηχανή της ανάπτυξης. Η παρούσα κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου απαιτεί

Τεύχος 37

Ενισχύουμε και
προωθούμε τις
επενδύσεις που
καταστούν την
ευρωπαϊκή οικονομία
μακροπρόθεσμα
πιο παραγωγική
περαιτέρω συντονισμένες προσπάθειες
και ταχεία δράση.
Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ψήφισε υπέρ της αύξησης του ανώτατου

ορίου χορηγήσεων της ΕΤΕπ στη Μεσόγειο κατά €1 δις. Αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνήσει με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η ΕΤΕπ θα διαδραματίσει
καίριο ρόλο στο πλαίσιο της αντίδρασης
της Ε.Ε. στις πρόσφατες εξελίξεις στην
περιοχή. Θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη
νέων μέσων, τα οποία θα προσφέρουν
αυξημένες δυνατότητες ανάληψης κινδύνων σε τομείς προτεραιότητας όπως
τα έργα υποδομής και οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Στην Ελλάδα οι μελλοντικές μας χρηματοδοτήσεις περιλαμβάνουν μεγάλα έργα
υποδομής, μερικά από τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω συμπράξεων/ παραχωρήσεων. Εξετάζουμε το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, ή ακόμη την
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διατηρήσει αμέριστη
την ενίσχυσή της στην ελληνική πραγματική οικονομία
επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης και
της Αττικής Οδού. Ενεργειακά έργα περιλαμβάνουν την παραγωγή ενέργειας,
όπως η κατασκευή μονάδας παραγωγής
ηλεκτρισμού στην Ρόδο. Έμφαση δίνεται φυσικά στην πράσινη ενέργεια και
στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η κατασκευή αγωγού παροχής φυσικού αερίου
στην μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού
της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη. Στην παραγωγή ενέργειας περιλαμβάνονται φυσικά και ΑΠΕ - αιολικά και φωτοβολταϊκά
πάρκα, όπως μεταξύ άλλων το πάρκο
της ΔΕΗ στην Κοζάνη. Για τις ΑΠΕ εξετάζουμε και την υποθαλάσσια σύνδεση
των Κυκλάδων με το δίκτυο της Κεντρικής Ελλάδας. Ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου εξετάζουμε και παροχή τεχνικής
βοήθειας σε 5 νησιά σε συνεργασία με
την τοπική αυτοδιοίκηση μέσω επιδοτήσεων από το πρόγραμμα ELENA. Παράλληλα, θα ενισχύσουμε ένα ευρύ φάσμα μικρότερων έργων υποδομής που
πραγματοποιούνται εν μέρει μέσω ΣΔΙΤ,
στους τομείς παιδείας - σχολεία σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Κρήτη, περιβάλλοντος - διαχείριση απορρήτων σε
Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, δημόσιας διοίκησης - δικαστικές κτιριακές
εγκαταστάσεις σε Πάτρα και Ηράκλειο,
ενέργειας - μικρότερης κλίμακας έργα
ΑΠΕ. Θα συνεχίσουμε επίσης τη συνεργασία μας με την τοπική αυτοδιοίκηση,
με τη χρηματοδότηση “πράσινης” ανάπτυξης σε Βέροια, Κομοτηνή και στην
περιφέρεια Μακεδονίας.
Τι περιθώρια υπάρχουν για την άσκηση
αναπτυξιακής πολιτικής από την πλευρά
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
δεδομένου του δυσμενούς οικονομικού
περιβάλλοντος;
Βρισκόμαστε σήμερα σε διαφορετικές
φάσεις ανά χώρα, σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία. Για την αντι-
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εργασίας. Από Ευρωπαϊκούς πόρους διατέθηκαν περίπου €30 δις. Όσο για την
ΕΤΕπ, η δέσμη των μέτρων που λάβαμε για να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κρίσης αντιπροσωπεύει πάνω
από €50 δις για το 2009 και το 2010. Η
δράση της ΕΤΕπ προσφέρει ρευστότητα,
αλλά και επωφελείς χρηματοδοτικούς
όρους. Αυτό οφείλεται στην ικανότητά
της να αντλεί κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές με ελκυστικά επιτόκια (“ΑΑΑ”)
και με μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από
την ΕΤΕπ να διοχετεύσει κεφάλαια στην
πραγματική οικονομία, ώστε να σταματήσει η επιβράδυνση των επενδύσεων,
και η ΕΤΕπ ανταποκρίθηκε στο αίτημα
αυτό. Συνεισφέρουμε στην προσπάθεια
να ξεπεράσουμε την κρίση.

Το 2010 οι
χορηγήσεις της
ΕΤΕπ στην Ελλάδα
ανήλθαν στο ιστορικά
υψηλό επίπεδο
των €3,2 δις
μετώπιση της κρίσης χρειάστηκαν ταχείες και αποφασιστικές ενέργειες τόσο με
βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, όσο και με
μακροπρόθεσμο. Οι χώρες της Ε.Ε. διέθεσαν δημοσιονομικούς πόρους ύψους
άνω των €400 δις - ήτοι, σχεδόν το 3,3%
του ΑΕγχΠ της Ένωσης - για την προώθηση των επενδύσεων, την τόνωση της
ζήτησης και τη δημιουργία νέων θέσεων

Παράλληλα όμως, και αυτό είναι πιο σημαντικό, ενισχύουμε και προωθούμε τις
επενδύσεις που καταστούν την ευρωπαϊκή οικονομία μακροπρόθεσμα πιο παραγωγική. Προωθούμε με άλλα λόγια
τις συνθήκες για ευημερία μετά την κρίση. Μία από τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες που προωθούμε είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθότι ο κλάδος
αυτός είναι αφενός ο πιο ευάλωτος από
όλους στην κρίση, αλλά αφετέρου πολύ
σημαντική πηγή απασχόλησης. Οι ΜμΕ
στην Ένωση αλλά και την Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 99%
του συνόλου των επιχειρήσεων και πάνω
από το 70% της απασχόλησης. Είναι χώρος ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων και καινοτομιών, και συμβάλλουν
στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Η ΕΤΕπ δεν διαθέτει
τα μέσα για να εξυπηρετεί άμεσα η ίδια
τις χιλιάδες ΜμΕ που είναι διασπαρμένες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντ΄ αυτού, μέσω των πιστωτικών
γραμμών της, βασίζεται σε ένα δίκτυο
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διατηρήσει αμέριστη
την ενίσχυσή της στην ελληνική πραγματική οικονομία
εμπορικών τραπεζών, που βρίσκονται
σε άμεση επαφή με τους πελάτες. Όπως
γνωρίζετε, κατόπιν αιτήματος των κρατών
- μελών της Ε.Ε., η ΕΤΕπ έχει κινητοποιήσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην
Ευρώπη συνολικά €30 δις από το 2008
ως το 2011. Με τη δραστηριότητα αυτή
στηρίξαμε περισσότερες από 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη.
Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη για
την ενίσχυση δράσεων στην ελληνική
περιφέρεια;
Στην Ελλάδα, από το 2007, και σε συνεργασία με 10 ελληνικές τράπεζες, έχουμε
διαθέσει υπέρ των ΜμΕ στην χώρα συνολικά €1,3 δις. Ο αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία γίνεται όλο και περισσότερο αισθητός, καθώς οι εμπορικές

υπηρεσιών και του τουρισμού. Ένα μέρος
διατίθεται και σε μικρά έργα υποδομής
που πραγματοποιούνται από δημόσιους
ή και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα. Την
τελευταία διετία στην Ελλάδα έχουν χρηματοδοτηθεί πάνω από 1.600 επιχειρήσεις με κεφάλαια της ΕΤΕπ.
Μέσα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία
και για τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας μας υπέρ των
ΜμΕ στην Ελλάδα, το Ελληνικό δημόσιο
αποφάσισε να σταθεί αρωγός στην επιχειρηματικότητα. Με την νέα πρωτοβουλία
που ανακοινώσαμε πρόσφατα παρέχεται
η εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου προς
τις Ελληνικές τράπεζες που θα προσφέρουν χρηματοδότηση σε ΜμΕ στη χώρα
σε συνεργασία με την ΕΤΕπ. Επιπρόσθε-

Η ΕΤΕπ θα μπορέσει να διοχετεύσει
περίπου €1 δις ετησίως υπέρ των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
για τα επόμενα 3 χρόνια
τράπεζες διοχετεύουν τα κεφάλαια υπό
μορφή ατομικών δανείων στους πελάτες
τους. Για κάθε ευρώ που χορηγεί η ΕΤΕπ
σε τράπεζα εταίρο της, η τελευταία αναλαμβάνει να δανείσει τουλάχιστον δύο
ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις, δημιουργώντας έτσι πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Οι ελληνικές τράπεζες που συνεργαζόμαστε διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα
καταστημάτων και σημαντικά χαρτοφυλάκια δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας,
της αγροτο-βιομηχανίας, των εμπορικών
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τα, η ΕΤΕπ διεύρυνε το φάσμα των επιχειρήσεων που μπορούν να επωφεληθούν.
Πέρα από τις επιχειρήσεις της τάξεως ως
250 εργαζόμενους, προσθέσαμε τώρα τη
δυνατότητα χρηματοδότησης και μεγαλύτερων επιχειρήσεων που απασχολούν ως
και 3.000 εργαζόμενους. Εργαζόμαστε
τώρα ώστε τόσο οι πιστώσεις αυτές, όσο
και ο αριθμός των τραπεζών με τις οποίες συνεργαζόμαστε στη χώρα να αυξηθούν περαιτέρω. Με βάση προηγούμενη
εμπειρία, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να
διοχετεύσουμε περίπου €1 δις ετησίως
υπέρ των ΜμΕ στην Ελλάδα για τα επόμενα 3 χρόνια. Η νέα αυτή πρωτοβουλία

στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην χώρα.
Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων διαχειρίζεται το πρόγραμμα
JEREMIE που για την Ελλάδα είναι ύψους
€250 εκατ. Υπογράψαμε ήδη σύμβαση
χρηματοδότησης με την Alpha Bank και
ολοκληρώνουμε άλλη μια με την Εθνική Τράπεζα για συνολικά κεφάλαια €120
εκατ. Τα κεφάλαια θα διατεθούν σε ΜμΕ
και θα χρηματοδοτήσουν νέες και νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις με ιδιαιτέρα ευνοϊκούς όρους, για δάνεια έως €100 χιλιάδες. Επιπρόσθετα, το Ταμείο αξιολογεί
ήδη προτάσεις από ελληνικές τράπεζες
προκειμένου €60 εκατ. να διατεθούν
στην αγορά μέσω μικρο-πιστώσεων.
Σύντομα, και πάλι μέσω JEREMIE, άλλα
€180 εκατ. θα διοχετευθούν στις ΜμΕ
μέσω ευνοϊκών δανείων για επενδύσεις
σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Συνολικά, μέσω του προσράμματος JEREMIE, πάνω από €400 εκατ. θα διοχετευθούν προς τις ΜμΕ, εκ των οποίων
τα περισσότερα μέσα στο 2011.
Θεωρείτε ότι η διάχυση των ενισχύσεων
της ΕΤΕπ προς τη χώρα μας είναι αποτελεσματική και προς ποια κατεύθυνση
απαιτούνται βελτιώσεις;
Ο στόχος μας για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια είναι μια σημαντική παρουσία, και από άποψη όγκου αλλά και από
άποψη προστιθέμενης αξίας. Να βελτιστοποιήσουμε δηλαδή σε συνεργασία
με την Πολιτεία και το τραπεζικό σύστημα, τις χρηματοδοτήσεις μας τόσο στον
ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα,
στα πλαίσια της στρατηγικής “Ευρώπη
2020” για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η νέα αυτή Ευρωπαϊκή στρατηγική
καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη πέρα και
μετά από την κρίση. Θέτει πέντε ευρείς

λέμηση της ανεργίας. Όλοι αυτοί οι τομείς καλύπτονται από το δάνειο των €2
δις που χορηγήσαμε στην ελληνική Δημοκρατία τον περασμένο Ιούλιο για να
εξασφαλισθεί η εθνική συμμετοχή στις
επενδύσεις που στηρίζονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος αναβολής επενδύσεων σε βασικές
και περιφερειακές υποδομές, και αναμένεται να βελτιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων. Στην παρούσα μακροοικονομική συγκυρία, είναι
πολύ σημαντικό για την οικονομία και για
τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας να
διατηρήσει η χώρα την επενδυτική της
ικανότητα.
Ποιοι επιχειρηματικοί τομείς εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ΕΤΕπ,
η ενίσχυση των οποίων θα συμβάλει
στην έξοδο από την παρούσα οικονομική κρίση;
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι
o οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Αποστολή της είναι να συμβάλλει στην ολοκλήρωση, την ισόρροπη
ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών - μελών της Ε.Ε.
μέσω της χορήγησης μακροπρόθεσμων
χρηματοδοτήσεων για βιώσιμες επενδύσεις. Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της
ΕΤΕπ στο εσωτερικό της Ε.Ε. εστιάζεται σε
έξι στόχους προτεραιότητας, στη στήριξη
των οικονομικά ασθενέστερων περιοχών
της Ε.Ε., στη στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, στην περιβαλλοντική αειφορία, στην καινοτομία και οικονομία της
γνώσης, στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) μεταφορών και ενέργειας, στην αειφόρο, ανταγωνιστική και
ασφαλή ενέργεια.
στόχους και προτείνει επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες για την επίτευξή τους.
Απώτερος σκοπός είναι η έξυπνη, βιώ-
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σιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,
με έμφαση στην καινοτομία, την παιδεία,
την ψηφιακή κοινωνία και την καταπο-

Ο κύριος Πλούταρχος Σακελλάρης είναι
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων.
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