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Η Εθνική Τράπεζα Ιδρσηικό Μέλος ηης Ένωζης ELTIA
Από ηνλ Ινύλην 2013, ε ΔΤΔ είλαη κεηαμύ ησλ δεθαεπηά Ιδξπηηθώλ Μειώλ ηεο Έλσζεο
European Association of Long Term Investors - ELTIA, κέιε ηεο νπνίαο είλαη
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζώο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηή
ρσξώλ, ελώ ε Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύζεων - EIB θαη ε Ευρωπαϊκή Επιηροπή - EC
ζπκκεηέρνπλ κε εηδηθό θαζεζηώο.
Καηά ηελ πξώηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Έλσζεο, πνπ έιαβε ρώξα ηνλ Ννέκβξην 2013,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξραηξεζίεο θαηά ηηο νπνίεο Πξόεδξνο ηνπ ELTIA εμειέγε ν
Πξόεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο Δπελδύζεσλ, κ. Werner Hoyer, ν νπνίνο θαη έζεζε
ην πιαίζην ησλ ζηόρσλ ηεο Έλσζεο ιέγνληαο «Η ELTIA είλαη έλα Δπξσπατθό project.
Μεηά ηελ πξόζθαηε κεγάιε αύμεζε θεθαιαίνπ ηεο ΔΙΒ, ε Έλσζε απνηειεί έλαλ αθόκε
ηξόπν έθθξαζεο ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ
ηδξπκάησλ κειώλ ηεο Έλσζεο, κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο
απαζρόιεζεο.»
Η πξώηε πξνηεξαηόηεηα πνπ ηέζεθε γηα ην 2014 είλαη ε ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ θαη ε
δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε καθξνπξόζεζκσλ επελδπηηθώλ
πξσηνβνπιηώλ. Τα εκπόδηα ζπλίζηαληαη, κεηαμύ άιισλ, ζηελ «απνηπρία ηεο αγνξάο», ην
πθηζηάκελν θαλνληζηηθό πιαίζην γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα θαη ηελ θαηαιιειόηεηα
ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ.
Δπίζεο, ζα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα πξνώζεζεο καθξνπξόζεζκσλ επελδύζεσλ κέζσ
θαηλνηόκσλ ρξεκαηνδνηηθώλ κέζσλ ζην πιαίζην ηνπ επόκελνπ Πνιπεηνύο
Χξεκαηνδνηηθνύ Πιαηζίνπ (2014-2020), κε έκθαζε ζηηο ππνδνκέο, ηελ θαηλνηνκία, ηελ
νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ΜΜΔ.
Μεηαμύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Έλσζεο γηα ην 2014 είλαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ζηε
δηαβνύιεπζε κε ζέκα ηηο ζπκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνύ Τνκέα (PPPs) θαη ηε
δπλαηόηεηα ηηηινπνίεζεο ησλ ζρεηηθώλ δαλείσλ, ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΟΣΑ γηα ηε
δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηα έξγα ππνδνκώλ θαη ε ρξεκαηνδόηεζε ΜΜΔ ζην
πιαίζην ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σε θάζε πεξίπησζε ν
ζπληνληζκόο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Έλσζεο ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηεο ΔΙΒ.
Σην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε κέρξη ζήκεξα, ε Έλσζε απνδέρζεθε αηηήκαηα από
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε KfW θαη ε Council of Europe
Development Bank - CEB, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ κέιε ηεο, κε απνηέιεζκα ν αξηζκόο ησλ
κειώλ ηεο λα αλέξρεηαη ζε 23 κε ζπλνιηθό ελεξγεηηθό άλσ ησλ €3 ηξηζεθαηνκκπξίσλ.
Τν πιένλ ζεκαληηθό από ηε ζπκκεηνρή ηεο ΔΤΔ ζηελ Έλσζε ELTIA είλαη όηη απνηειεί
ηδξπηηθό κέινο ελόο forum κε δηεζλή εκβέιεηα, ην νπνίν θηινδνμεί λα αλαπηύμεη
πξσηνβνπιίεο θαη λα πξνβάιιεη ζέζεηο πνπ λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηε ιήςε
απνθάζεσλ ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο ΔΔ.

