
                                              
 

 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Δραστηριότητες στην Κροατία 

(2018)1 
 

Το 2018 ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συνέβαλε στην οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη της Κροατίας με περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο ευρώ (507,3 εκατ. 

Ευρώ).Ο συνολικός δανεισμός της ΕΤΕπ στην Κροατία από το 2001 ξεπέρασε τα 6 

δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο το 2018 η χρηματοδότησή μας ανερχόταν στο 0,98% του εθνικού 

ΑΕΠ. 

 

Μόνο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπέγραψε έργα για την στήριξη των Κροατικών 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)και τις επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης ύψους 63,3 εκατ. Ευρώ. 

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων χρηματοδότησε 

περιβαλλοντικά έργα στην Κροατία με 181 εκατ. Ευρώ, έργα υποδομών με 128 εκατ. Ευρώ, 

την καινοτομία με 93 εκατ. Ευρώ και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μικρής 

και μεσαίας κεφαλαιοποίησης με 105,3 εκατ. Ευρώ. 

Τη δεκαετία μεταξύ 2008 και 2018, οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ στην Κροατία (βάσει των 

υπογεγραμμένων δανειακών συμβάσεων) ανήλθαν σε 4,75 δισεκατομμύρια ευρώ. 

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI)πραγματοποίησε επενδύσεις 

στην Κροατία οι οποίες αγγίζουν το 1 δισ. Ευρώ 

 

Η ΕΤΕπ υπέγραψε συμφωνίες ύψους 196,5 εκατ. Ευρώ για νέες επενδύσεις, που εντάσσονται 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), προγράμματα 

εγγυήσεων ύψους 21 δισ. Ευρώ και έναν από τους πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου για την 

Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ). 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕπ  το 2015 ενεργοποίησαν το Σχέδιο Γιούνκερ προκειμένου 

να βοηθήσουν στην προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων σε επενδυτικά 

σχέδια, αναλαμβάνοντας υψηλότερο κίνδυνο από ότι συνήθης δανειοδοτική πρακτική της ΕΤΕπ. 

Το 2018 στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ, ο Όμιλος της  ΕΤΕπ χρηματοδότησε (στην Κροατία) 

δύο έργα ύψους 73 εκατ. Ευρώ. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής, το συνολικό ποσό των επενδύσεων που ενέκρινε το ΕΤΣΕ 

για την Κροατία ανήλθε σε περίπου 1 δις ευρώ (997,6 εκατ. Ευρώ). 

                                                           
1 Μετάφραση στην ελληνική από το Γραφείο ΟΕΥ Ζάγκρεμπ 

https://www.eif.org/index.htm


Δάνεια της ΕΤΕπ στην Κροατία το  2018 ανά τομέα 

(2018 - σε εκατ. Ευρώ - χωρίς το ΕΤαΕ) 

 

Βιομηχανία (6,75%) 

Υποδομές (67,5%) 

 

Υπηρεσίες (12,6%) 

 

Ενέργεια (9,7%) 

 

Πιστωτικές Γραμμές (3,45%) 

 

Υποδομές - 300 εκατ. Ευρώ - Ταχύτερη ανάπτυξη Υποδομών 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε στην Κροατία 300 εκατ. 

Ευρώ - τη δεύτερη δόση εγκεκριμένου δανείου ύψους 600 εκατ. Ευρώ - για τη 

συγχρηματοδότηση έργων προτεραιότητας που λαμβάνουν στήριξη από τα ταμεία 

της Ε.Ε. Το δάνειο καλύπτει την εθνική συνεισφορά στους τομείς των μεταφορών, 

της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της υγείας, της έρευνας και ανάπτυξης, των 

υποδομών, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των κοινωνικών 

υποδομών, των ΤΠΕ, της αστικής ανάπλασης, της διαχείρισης των υδάτων και των 

αποβλήτων. 

 

Υπηρεσίες - 56 εκατ. Ευρώ - Βελτιωμένες δυνατότητες τουρισμού 

Δεδομένου ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς της οικονομίας 

της Κροατίας, η ΕΤΕπ χορήγησε 56 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων 

σε δύο έργα που αποσκοπούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ποιότητας των 

υπηρεσιών και των καταλυμάτων, αλλά και στην παροχή νέων υπηρεσιών 

προσανατολισμένων στη ζήτηση του κλάδου. Τα αναπτυξιακά έργα στο Rovinj, το 

Porec και το Rabac αναμένεται να ενισχύσουν το προφίλ της Κροατίας ως έναν 

ποιοτικό τουριστικό προορισμό και να αυξήσουν τα έσοδα της χώρας, συμβάλλοντας 

παράλληλα στην αστική ανάπλαση, υλοποιώντας υποδομές προσαρμοσμένες στο 

τοπικό αστικό περιβάλλον. 

 

Ενέργεια - 43 εκατ. Ευρώ - Για ένα πιο πράσινο, ενεργειακά αποδοτικό 

Ζάγκρεμπ 

Η ΕΤΕπ υποστήριξε μια σημαντική αναπτυξιακή επένδυση για τον εκσυγχρονισμό 

των παροχών ηλεκτρισμού και θέρμανσης στο Ζάγκρεμπ, στο πλαίσιο μιας κοινής 

προσπάθειας, με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

(EFSI) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Το 

δάνειο θα επιτρέψει την εγκατάσταση δύο αεριοστροβίλων αερίου χαμηλής 
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Μελέτη περίπτωσης της ΕΤΕπ:  Ένα Ταμείο (Fund) των Ταμείων για τις ΜΜΕ στην 

Κροατία 

Η δραστηριοποίηση των κεφαλαίων υψηλού ρίσκου (venture capital) στην Κροατία βρίσκεται 
σε πρώιμο στάδιο, αλλά επιθυμούμε την ανάπτυξή τους. Το 2018, ξεκινήσαμε στην Κροατία 
τη λειτουργία του Μετοχικού Ταμείου Κεφαλαίων μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων(ESIF,) ύψους 35 εκατ. Ευρώ, προκειμένου να δημιουργήσουμε το 
πρώτο Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων στη χώρα. Το προϊόν διαθέτει δύο μοναδικά 
χαρακτηριστικά. 

Πρώτον, περιλαμβάνει ένα στοιχείο έντονης απορρόφησης, βάσει του οποίου περίπου το 
ένα τρίτο των κεφαλαίων, θα επενδυθεί στις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις start-up και θα 
επιταχύνει τις επενδύσεις σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή απουσιάζουν. 

Δεύτερον, είναι το πρώτο Κροατικό Ταμείο του EIF (European Investment Fund) που 
διαχειρίζεται το σύνολο των πόρων, αξιοποιώντας και τις χρηματοδοτήσεις των 
ΕΔΕΤ(Ευρωπ. Διαρθρωτικών & Επενδ. Ταμείων),  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Συνοχής 2014-2020. 

Η ΕΤΕπ θέσπισε το Ταμείο των Ταμείων (fund of funds) για λογαριασμό του Υπουργείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείων της Ε.Ε. της Κροατίας. 

 
 

περιεκτικότητας σε οξείδια του αζώτου (NOx), δύο ατμογεννήτριες ανάκτησης 

θερμότητας και ενός ατμοστρόβιλου αντίθλιψης που παράγει θερμότητα και 

ηλεκτρισμό για το κεντρικό τμήμα της κροατικής πρωτεύουσας. Με μια νέα μονάδα 

αεριοστροβίλου αερίου συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 150 MW ηλεκτρικής ενέργειας 

και 114 MW θερμικής ενέργειας, το έργο θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου. 

 

 

Υποστήριξη των Κροατικών ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης 

 

Ο Όμιλος της ΕΤΕπ στήριξε τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

στην Κροατία σε δύο επίπεδα. Πρώτον, μέσω χορήγησης της ΕΤΕπ δανείου ύψους 15 εκ. 

Ευρώ στην Κροατική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (HBOR) στοχεύοντας στην 

προώθηση της βιοποικιλότητας, την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και τις επενδύσεις 

σε πράσινες υποδομές και άλλες δραστηριότητες επιλέξιμες από τον Μηχανισμό 

Χρηματοδότησης Φυσικού Κεφαλαίου (NCFF). Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

(EIF) διέθεσε 28,2 εκατ. Ευρώ για την υλοποίηση τεσσάρων (4) σχεδίων με τρεις (3) εμπορικές 

τράπεζες στην Κροατία. Αυτά τα έργα, που υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ, είναι συνολικής 

αξίας 85 εκ. Ευρώ. 



Υποστήριξη δημιουργίας θέσεων εργασίας 

Το 2018, τα δάνεια της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συνέβαλαν 

στη ίδρυση 262 ΜΜΕ και επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, δημιουργώντας 

3.372 θέσεις εργασίας. Από το 2009 έως το 2018, η ΕΤΕπ συνέβαλε στη διατήρηση  227.287 

θέσεων εργασίας για τους Κροάτες. 

 

Αξία υπογραμμένων συμβάσεων της ΕΤΕπ με την Κροατία (2014-2018) 

(σε χιλ. Ευρώ) 

 
 

 

 

 

Η Ε Τ Επ με μια ματιά                              Συνολική χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΤΕπ  

                                                                              το 2018 κατά προτεραιότητα 

                                                                               (σε εκατ. Ευρώ) 
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ΜΜΕ

Η ΕΤΕπ υποστηρίζει επενδυτικά 

σχέδια που αποσκοπούν στην ενίσχυση                                 

της περιφερειακής ανάπτυξης, στην αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας των εθνικών 

οικονομιών και στη βελτίωση του επιπέδου  

της ποιοτικής διαβίωσης των πολιτών 

της Κροατίας και γενικότερα  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



Οι Δραστηριότητες της ΕΤΕπ σε Αριθμούς (2018) 

Σύνολο χρηματοδοτήσεων του Ομίλου ΕΤΕπ 
230 δισ. Ευρώ 

(ΕΤΕπ 165,8 δισ. + ΕΤΕ 64,2 δισ.) 

Ο συνολικός χρηματοδοτικός μηχανισμός 
EFSI του Ομίλου ΕΤΕπ ενέκρινε 

79,42 εκατ. Ευρώ 

Καινοτομία 
13,5 δισ. Ευρώ 

ΜΜΕ 
12,3 δισ. Ευρώ 

Υποδομές 
12,3 δισ. Ευρώ 

Περιβάλλον 
15,2 δισ. Ευρώ 

 

 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας                                                                                                                                       

 
98-100 Blvrd. Konrad Adenauer  
L-2959 Luxembourg  
+352 4379-1  
www.eib.org  

Γραφείο Πληροφοριών 
+352 4379-22000  
info@eib.org 

 
 

 

Δανειοδοτικές Δραστηριότητες 
 

Miguel Morgado  
Διευθυντής 
+352 4379-86446  
m.morgado@eib.org  

Matteo Rivellini 
Επικεφαλής Τμήματος, Δανειοδοτικών 
Δραστηριοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια, 
Σλοβενία και Κροατία 
+352 4379-88417  
m.rivellini@eib.org 
 

  

 

Γραφείο Κροατίας                                         Υπεύθυνη Επικοινωνίας           
 

Anton Kovacev 
Προϊστάμενος Γραφείου 
+385 16448208 
zagreb@eib.org 
Hektorovićeva 2. 10000 Ζάγκρεμπ. Κροατία 

Tibor Jona 
Υπάλληλος Γραφείου Επικοινωνίας 
+352 691 287 052 
t.jona@eib.org 
@tiborEIB 
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© Rimac Automobili 

 
 
Το καμάρι  της Kροατικής βιομηχανίας - Το ταχύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο από την Rimac Automobili 

 
Μελέτη περίπτωσης της ΕΤΕπ: Rimac - Στήριξη στην επόμενη γενιά κροατικών εταιρειών 

 
Η ΕΤΕπ χορήγησε 30 εκατομμύρια ευρώ στον καινοτόμο κατασκευαστή του ταχύτερου ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου στον κόσμο, Rimac Automobili. Η χρηματοδότηση επιτρέπει στην εταιρεία να 
συνεχίσει να αναπτύσσει τις ηλεκτρικές τεχνολογίες οδήγηση και υποστηρίζει τη μετατροπή της 
εταιρείας σε προμηθευτή τεχνολογικών λύσεων για ηλεκτρικά οχήματακαι σε έναν βιομηχανικό 
κατασκευαστή εξαρτημάτων για την παγκόσμιααυτοκινητοβιομηχανία. 
Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοδοτικής 
Ανάπτυξης(EGFF), ενός μηχανισμού που ξεκίνησε το 2016με τη μορφή εγγύησης από τον 
προϋπολογισμό της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ). 
Η Rimac Automobili αναμένει να συνεχίσει την ισχυρή της ανάπτυξη και να γίνει ένας από τους 
σημαντικότερουςεργοδότες και εξαγωγείς στην Κροατία. 
 
InnovFin  Advisory 
 
Η συμβουλευτική υπηρεσία InnovFin της ΕΤΕπ εντοπίζει καινοτόμα έργα και φορείς προώθησης  
αυτών, για να προάγει την ενεργοποίηση και απορρόφηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. 
Παράδειγμα αποτελεί η Rimac Automobili, η οποία μετά από παρότρυνση της συμβουλευτικής 
υπηρεσίας IFA, έλαβε την πρώτη χρηματοδότηση κεφαλαίου από την ΕΤΕπ στην Κροατία ύψους 
30 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2018. 
 
 

 
 

 


