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JCME focus 8/2017 

Εστιάζουμε σε ένα θέμα επικαιρότητας με ευρωπαϊκή διάσταση   

 

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη – Σχέδιο Juncker   

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

European Investment Fund   

 

 

Στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον αναδύονται νέες δυνάμεις με 

αλματώδεις ρυθμούς, οι οποίες μέχρι πρότινος βρίσκονταν στο φάσμα της 

υπανάπτυξης, ενώ άλλοτε κραταιές δυνάμεις βρίσκονται σε έντονη 

παραγωγική αναδιάρθρωση, προκειμένου. Οι συνθήκες αυτές αποτελούν 

κοινό τόπο στις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) επιδιώκουν να διατηρήσουν μία ισχυρή θέση στο παγκόσμιο 

σύστημα και συνακόλουθα ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες τους. 

Η κρίση στην Ευρωζώνη κατέστησε σαφές ότι η αναπτυξιακή διαδικασία δεν 

έχει αυτόματα αποτελέσματα, αλλά απαιτεί διαρκή προσπάθεια για την 

επιδίωξη θετικών αποτελεσμάτων.  

 Με τα δεδομένα αυτά, αξίζει να αναφερθούμε ειδικότερα σε μία 

πρωτοβουλία στην ΕΕ, η οποία χαρακτηρίζεται από την επισταμένη 

αξιολόγηση της αναπτυξιακής προοπτικής επενδυτικών προτάσεων και τη 

στοχευμένη χρηματοδότησή τους. Πρόκειται για το Επενδυτικό Σχέδιο για 

την Ευρώπη, ευρύτερα γνωστό και ως «σχέδιο Juncker».   

https://jmcegovernance.wordpress.com/
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Οι τρεις πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη  
500 δις θα διατεθούν έως το 2020 

• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο 
παρέχει εγγύηση της ΕΕ για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. 
Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον στρατηγικό της εταίρο, τον Όμιλο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

• Τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή 
Πύλη Επενδυτικών Έργων, που παρέχουν τεχνική βοήθεια και 
αυξάνουν την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών, συμβάλλοντας με 
τον τρόπο αυτόν στην υλοποίηση των προτεινόμενων επενδυτικών 
έργων. Ο κόμβος είναι μια κοινοπραξία με τον όμιλο της ΕΤΕπ. 

• Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την εξάλειψη των 
κανονιστικών φραγμών στις επενδύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ενωσιακό επίπεδο. 

 

Αρκετοί παράγοντες λειτουργούν ως τροχοπέδη σε αναπτυξιακά 

σχέδια με προοπτική. Κανονιστικοί φραγμοί σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, 

έλλειψη τεχνικής υποστήριξης, ανεπαρκής χρηματοδότηση αποτελούν 

χαρακτηριστικούς ανασταλτικούς παράγοντες. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την 

Ευρώπη θέτει ως στόχο να παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική και χρηματοδοτική 

στήριξη σε επενδυτικά σχέδια και στρατηγικούς τομείς, όπως οι υποδομές, η 

ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η έρευνα και η 

καινοτομία, το περιβάλλον, η γεωργία, η ψηφιακή τεχνολογία, η εκπαίδευση, 

η υγεία και τα κοινωνικά έργα. Στα σχέδια περιλαμβάνονται ακόμη και 

σχέδια με αυξημένο επιχειρηματικό κίνδυνο, τα οποία, όμως, μπορούν να 

προσφέρουν εξαιρετική αναπτυξιακή ωφέλεια.  

Ο χαρακτηρισμός ενός έργου ως επιλέξιμου αποδίδεται σύμφωνα με 

εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια, δίχως ποσοστώσεις ανά τομέα ή χώρα. Στην 

κατεύθυνση αυτή είναι αναντικατάστατη η τεχνοκρατική εμπειρία της ΕΤΕπ.  

Κατανομή των επιλέξιμων έργων ανά κλάδο (στοιχεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 
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Παραδείγματα έργων που υποστηρίζει το ΕΤΣΕ στην Ελλάδα 
Αιολικό πάρκο στη Βοιωτία  
Η ΕΤΕπ χορηγεί στον όμιλο Terna Energy δάνειο ύψους 24 εκατ. ευρώ για τη 
δημιουργία τριών νέων αιολικών πάρκων στην περιοχή της Βοιωτίας στην 
Κεντρική Ελλάδα. Το έργο αυτό εξυπηρετεί τη στρατηγική χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών της ΕΕ, και θα στηρίξει δεκάδες θέσεις εργασίας στην 
Ελλάδα. 
 
Ευρυζωνικό δίκτυο Cosmote 
Η ΕΤΕπ χορηγεί στην ελληνική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών Cosmote 150 
εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου υψηλής ταχύτητας σε 
ολόκληρη την Ελλάδα. Η χρηματοδότηση θα αυξήσει σημαντικά τις επιδόσεις 
του δικτύου όσον αφορά την ταχύτητα, την ικανότητα και την κάλυψη και θα 
βελτιώσει την απόδοσή του σε περισσότερες αγροτικές και απομακρυσμένες 
περιοχές της χώρας. 
 
Γεωργικά προϊόντα διατροφής «Creta Farms» 
Χρηματοδότηση με την υποστήριξη του ΕΤΣΕ: 15 εκατ. Ευρώ προβλέπεται να 
κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις: 31 εκατ. Ευρώ. Η ΕΤΕπ χορηγεί στην 
επιχείρηση γεωργικών προϊόντων διατροφής «Creta Farms» δάνειο ύψους 15 
εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων σειρών προϊόντων και την επέκταση των 
δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. Η μεγαλύτερη επιχείρηση στην ελληνική 
αγορά αλλαντικών «Creta Farms» δαπανά πέντε φορές περισσότερα από τις 
παρεμφερείς επιχειρήσεις σε καινοτόμους τρόπους παραγωγής πιο υγιεινών 
κρεάτων. Αφαιρεί τα κορεσμένα ζωικά λίπη από τα κρέατα που χρησιμοποιεί 
και προσθέτει σε αυτά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Χάρη στη νέα 
χρηματοδότηση, η επιχείρηση προσέλαβε 100 επιπλέον υπαλλήλους. 

 

Επίδραση πόρων ΕΤΣΕ στα κράτη-μέλη (στοιχεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 

Χώρα  Εγκεκριμένη 
Χρηματοδότηση 

(εκατ. Ευρώ) 

Συνολική 
εκτιμώμενη 

χρηματοδότηση 
(εκ. ευρώ) 

Κατάταξη: 
χρηματοδότηση 
ως προς το ΑΕΠ 

Estonia 

112 803 1 

Greece 

1703 5753 2 

Bulgaria 

349 1575 3 

Portugal 

1898 5480 4 

Spain 

5572 31875 5 

Finland 

1409 5590 6 

Latvia 

182 615 7 

Lithuania 

324 934 8 

Italy 

6572 3676 9 

Poland 

2515 8869 10 

France 

8697 39592 11 

Croatia 

187 745 12 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-estonia_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-greece_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-bulgaria_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-portugal_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-spain_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-finland_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-latvia_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-lithuania_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-italy_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-poland_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-france_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-croatia_en
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Slovakia 

475 1247 13 

Ireland 

982 3990 14 

Czech 
Republic 

543 2484 15 

Belgium 

1261 5832 16 

Sweden 

1779 6314 17 

Slovenia 

59 490 18 

Netherlands 

2252 8091 19 

Hungary 

73 1241 20 

Austria 

931 2825 21 

United 
Kingdom 

2659 18871 22 

Germany 

5091 21987 23 

Romania 

327 1092 24 

Denmark 

531 1620 25 

Luxembourg  

89 284 26 

Cyprus 

45 81 27 

Malta 

11 34 28 

Multi-
country 

operations 

4445 41052  

 
   

Total 51075 256134  

 

 

 Αναλυτικότερα στοιχεία: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-

growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_el 

 

  

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-slovakia_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-ireland_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-czech-republic_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-czech-republic_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-belgium_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-sweden_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-slovenia_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-netherlands_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-hungary_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-austria_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-uk_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-uk_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-germany_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-romania_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-denmark_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-luxembourg_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-cyprus_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-malta_en

