Ένα επενδυτικό σχέδιο
για την Ευρώπη

Το «ενάρετο» τρίγωνο»

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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Ένα Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη:
ΜΕΡΙΜΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΘΑΣΕΙ Η
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ





Ισχυρή ώθηση στις στρατηγικές επενδύσεις
Καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση
επενδύσεων για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες
μεσαίας κεφαλαιοποίησης
Στρατηγική χρήση του ενωσιακού
προϋπολογισμού
Καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
στρατηγικών και επενδυτικών ταμείων






Προετοιμασία και επιλογή διαύλου έργων
Τεχνική βοήθεια σε όλα τα επίπεδα
Στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών
αναπτυξιακών τραπεζών και της ΕΤΕπ
Παρακολούθηση σε παγκόσμιο, ενωσιακό,
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, συν τοις
άλλοις των δραστηριοτήτων προβολής

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ





Προβλεψιμότητα και ποιότητα των
ρυθμίσεων
Ποιότητα των εθνικών δαπανών, των
φορολογικών συστημάτων και των δημοσίων
δαπανών
Νέες πηγές μακροπρόθεσμης
χρηματοδότησης για την οικονομία
Άρση των μη χρηματοοικονομικών,
κανονιστικών εμποδίων σε καίριους τομείς
της ενιαίας αγοράς μας
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Από πού θα προέλθουν τα χρήματα;

Εγγύηση της ΕΕ
16 δισ. ευρώ*
Εγγύηση της ΕΕ
16 δισ. ευρώ*

Ευρωπαϊκή
EUR
5 bn
Τράπεζα

Επενδύσεων

5 δισ. ευρώ

Possible other
public and
private
Άλλες
πιθανές
contributions
δημόσιες και
ιδιωτικές
συνεισφορές

European Fund for Strategic Investments
EUR 21 bn
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων
21 δισ. ευρώ

EUR 16 bn

EUR 5 bn

16 δισ. ευρώ

5 δισ. ευρώ

x 15
Long-term investments
Μακροπρόθεσμες
επενδύσεις
circa EUR 240
bn
περίπου 240 δισ. ευρώ

x 15

SMEs and mid-cap firms
ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας
circa
EUR 75 bn
κεφαλαιοποίησης
περίπου 75 δισ. ευρώ

Total extra over 2015-17:

Σύνολο επιπλέον χρηματοδότησης για την περίοδο 2015-17:
circa EUR 315 bn**
περίπου 315 δισ. ευρώ**
*
50% εγγύηση=
guarantee8=δισ.
EUR
8 bn
from
Connecting Europe
Facility
Horizon
(2.7) and
budget
margin
(2)
* 50%
ευρώ
από
τη Διευκόλυνση
Συνδέοντας
την(3.3),
Ευρώπη
(3,3), 2020
από Ορίζων
2020
(2,7) και
από το
**
Net
of
the
initial
EU
contributions
used
as
guarantee:
EUR
307
bn
περιθώριο του προϋπολογισμού (2)
** Καθαρό ποσό των αρχικών συνεισφορών της ΕΕ που χρησιμοποιήθηκε ως εγγύηση: 307 δισ. ευρώ

Πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΥΤΗ Η
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
3 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

x3

1 ευρώ

ΑΥΤΗ Η
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

x5

3 ευρώ

15 ευρώ

x 15
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Κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για επενδύσεις –
μόχλευση
Επί μία τριετία

Θετικός αντίκτυπος στις επενδύσεις
σε ολόκληρη την οικονομία

Προτεραιότητες σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο (π.χ. ΜΜΕ,
έρευνα, μεταφορές, περιβάλλον)
Αντίκτυπος των συνεισφορών των
κρατών μελών στο Ταμείο
315 δισ. ευρώ
ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας
κεφαλαιοποίησης
Βελτίωση επενδυτικού
περιβάλλοντος σε επίπεδο
ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο
Καλύτερη χρήση των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών
Ταμείων και του Ταμείου
Επενδύσεων
Δυνητικές συνεισφορές των
κρατών μελών στο Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων:
21 δισ. ευρώ (αρχικά)

Στρατηγικές επενδύσεις με Ευρωπαϊκή
σημασία στην ενέργεια, τις
μεταφορές, τα ευρυζωνικά δίκτυα,
την εκπαίδευση, την έρευνα και την
καινοτομία
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Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δημόσιων οικονομικών βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Επιτροπή
θα υιοθετεί ευνοϊκή θέση όσον αφορά αυτές τις συνεισφορές στο Ταμείο.

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΗΓΕΣ
XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Tο Ταμείο
Μακροπρόθεσμα
παρέχει
δάνεια αυξημένης
πιστωτική
εξασφάλισης για έργα
προστασία για υψηλότερου κινδύνου
νέες
δραστηριότητες
της ΕΤΕπ
της ΕΤΕπ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών
Επενδύσεων

x3

Δάνεια μειωμένης
εξασφάλισης

Μετοχικό κεφάλαιο και
οιωνεί μετοχικό
κεφάλαιο

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προστίθενται
επενδυτές
αναλόγως
του έργου

Υποδομές
μεταφορών

Ευρυζωνικές
υποδομές

x5

Καινοτομία

Έρευνα

Άλλα έργα

Μακροπρόθεσμα
επενδυτικά
κεφάλαια
Ενεργ.
υποδομές
Αποδοτικότητα
ενέργειας
και πόρων
Ανανεώσιμη ενέργεια

Εκπαίδευση

1 ευρώ δημόσιας συνεισφοράς => περίπου 3 ευρώ χρηματοδότησης => περίπου 15 ευρώ συνολικής επένδυσης 6

ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης

ΠΗΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Tο Ταμείο
παρέχει
πιστωτική
προστασία
για νέες
δραστηριότητες της ΕΤΕπ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών
Επενδύσεων

Κεφάλαια
επιχειρηματικού
κινδύνου

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΡΓΩΝ
Προστίθενται επενδυτές
αναλόγως
του έργου

π.χ.
κεφάλαια
σε νέα
επιχείρηση
ΜΜΕ
π.χ.
μικροδάνειο
σε μια ΜΜΕ

Εγγυήσεις

x5

x3
Τιτλοποίηση

Χρηματοδότηση
ανάπτυξης

Εταιρεία
μεσαίας
κεφαλαιοπο
ίησης

π.χ. δάνεια
για έργο
Ε&Α
π.χ. κεφάλαιο επιχ.
κινδύνου
για
πρωτότυπο

1 ευρώ δημόσιας συνεισφοράς=> περίπου 3 ευρώ χρηματοδότησης=> 15 ευρώ συνολικής επένδυσης
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ΤΙ ΘΑ ΓIΝΕΙ ΠOΤΕ;

Δεκέμβριος 2014 / Ιανουάριος 2015








Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν το Επενδυτικό Σχέδιο, καθώς και τη δημιουργία
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και συμφωνούν για την ταχεία έγκριση του σχετικού κανονισμού.
Η Επιτροπή προτείνει τον κανονισμό τον Ιανουάριο του 2015.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συζητούν τον κανονισμό με στόχο να εξασφαλιστεί η έναρξη ισχύος του μέχρι τον Ιούνιο του
2015.
Ο Όμιλος ΕΤΕπ αρχίζει δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τους δικούς του πόρους.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ολοκληρώσουν τον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για τη
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου.
Ο προσδιορισμός των έργων επιταχύνεται σε επίπεδο ΕΕ, βάσει της έκθεσης της ομάδας δράσης Επιτροπής - ΕΤΕπ.
Αναλαμβάνονται οι πρώτες ενέργειες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία
«κόμβου επενδυτικών συμβουλών».

Μέχρι τα μέσα του 2015







Τίθεται σε λειτουργία το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.
Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία εμφανίζουν αποτελέσματα σε συνδυασμό με τα προγράμματα της ΕΕ.
Δημιουργείται διαφανής δίαυλος έργων σε ενωσιακό επίπεδο ο οποίος αναμένεται να αναπτυχθεί συν τω χρόνω.
Ο νέος «κόμβος» επενδυτικών συμβουλών τίθεται σε λειτουργία.
Έχουν ξεκινήσει επακόλουθες δραστηριότητες σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, από κοινού με τους σχετικούς
ενδιαφερόμενους φορείς.
Ειδικός δικτυακός τόπος επιτρέπει την παρακολούθηση της προόδου του Επενδυτικού Σχεδίου σε πραγματικό χρόνο.

Μέχρι τα μέσα του 2016



Η πρόοδος θα επανεξετασθεί, μεταξύ άλλων σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.
Μπορεί να εξεταστούν περαιτέρω επιλογές πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου.
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