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Yπεγράφη η "Συµφωνία Έδρας" 
µεταξύ Ελλάδας - EBRD 
 

 

Του Βασίλη Γεώργα 
 
∆άνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα µπορεί να αντλεί για πρώτη 
φορά από φέτος η Ελλάδα προκειµένου να χρηµατοδοτεί ιδιωτικές επενδύσεις ως χώρα «εισδοχής» 
ανάµεσα σε πρώην σοβιετικές χώρες και τα φτωχότερα κράτη των Βαλκανίων. 
 
Εκτός από µέτοχος, η Ελλάδα θα γίνει από σήµερα και «αποδέκτρια χώρα» της EBRD, στο πλαίσιο 
συµφωνίας που υπεγράφη µεταξύ του υπουργού Οικονοµίας Γιώργου Σταθάκη και του διοικητικού 
συµβουλίου της αναπτυξιακής τράπεζας στην Τιφλίδα της Γεωργίας, όπου διεξάγεται η ετήσια Γενική 
Συνέλευση της τράπεζας 
 
Με την υπογραφή της σχετικής συµφωνίας, η Ελλάδα θα αποκτήσει πρόσβαση σε χρηµατοδότηση 
ύψους 500 εκατ. ευρώ ετησίως, µέσω ανακυκλούµενων δανείων που ως επί το πλείστον θα 
διοχετεύονται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και έργα υποδοµών. Η συµφωνία µεταξύ ελληνικής 
κυβέρνησης και EBRD έχει ορίζοντα µέχρι το 2020, ενώ το συνολικό ποσό της ρευστότητας που θα 
µπορούσε να διοχετευθεί σε ελληνικές επιχειρήσεις τα επόµενα χρόνια υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3 
δισ. ευρώ, ανάλογα µε το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί.  
 
Προβληµατισµό φαίνεται να προκαλεί το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της EBRD που διασφαλίζει 
ισχυρά προνόµια και ειδικούς όρους προστασίας των συµφερόντων της στις χώρες που χρηµατοδοτεί, 
και στο πλαίσιο αυτό θα γίνει προσπάθεια να υπάρξουν συγκεκριµένες προβλέψεις στο σχέδιο της 
συµφωνίας που κοµίζει µαζί του στην Τιφλίδα ο Γ. Σταθάκης. 
 
Πιθανόν µέσα στη χρονιά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα αποκτήσει και 
φυσική παρουσία στην Ελλάδα ανοίγοντας γραφείο, όπως προβλέπεται από τη «συµφωνία έδρας» που 
υπεγράφη. 
 
Η EBRD χρηµατοδοτεί ιδιωτικά επενδυτικά έργα (ή ακόµη επενδύει και απευθείας σε κρατικές 
τράπεζες όπως έκανε πρόσφατα µε την εξαγορά µεριδίου 25% στη Belinvest της Λευκορωσίας), στην 
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Καυκάσου και της Κεντρικής 
Ασίας, ενώ είναι η πρώτη φορά που στο πεδίο δραστηριοποίησής της εντάσσεται και η Ελλάδα. 
 
Οι πρώτες επαφές για την συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
είχαν γίνει από πέρυσι ωστόσο οι διαδικασίες είχαν προσωρινά «παγώσει» λόγω των εκλογών και 
ενεργοποιήθηκαν ξανά µετά τον Μάρτιο. 
 
Σηµειώνεται πως στην EBRD συµµετέχουν 64 χώρες και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΤΕπ. 
Μέχρι σήµερα ελληνικές τράπεζες και επιχειρήσεις έχουν συνεισφέρει 2,3 δισ. ευρώ σε κοινές µε την 
EBRD χρηµατοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων στις αποδέκτριες χώρες µέλη της Τράπεζας, κυρίως 
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στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (εκτός Ελλάδας). 
 
Τι αναφέρει η ανακοίνωση 
 
«Συµφωνία Έδρας» µεταξύ της Ελλάδας και της ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Τράπεζας EBRD, η οποία 
ενεργοποιεί ουσιαστικά την εκκίνηση της δραστηριοποίησης της Τράπεζας στη χώρα µας, υπογράφηκε 
σήµερα στην Τιφλίδα της Γεωργίας από τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού, Γιώργο Σταθάκη και τους εκπροσώπους της Τράπεζας. 
 
Η Τράπεζα µε την αριθµό 177/27-2-2015 Απόφαση του Συµβούλιου των ∆ιοικητών της είχε 
αποφασίσει να αποδώσει στην Ελλάδα καθεστώς αποδέκτριας χώρας, προσωρινά και έως το 2020. Το 
ύψος της ετήσιας χρηµατοδότησης µπορεί να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ. 
 
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται βαρύνουσας σηµασίας για την ελληνική οικονοµία, καθώς µπορεί να 
συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµική ανάκαµψη της χώρας και στην ενίσχυση τόσο της ρευστότητας 
προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ, όσο και της απασχόλησης. 
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