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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Νομική βάση της παρούσας έκθεσης αποτελεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601 («κανονισμός
για το ΕΤΒΑ»)1. Το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού για το ΕΤΒΑ προβλέπει ότι η
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό
Συνέδριο έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) το προηγούμενο ημερολογιακό έτος,
συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της επάρκειας της τροφοδότησης και του επιπέδου
κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ και της ανάγκης αναπλήρωσής του.

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το ΕΤΒΑ καλύπτει τη χρηματοδότηση δράσεων στην Αφρική και σε γειτονικές χώρες της
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τόσο των συνδυαστικών πράξεων όσο και της εγγύησης του
ΕΤΒΑ. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ αποτελεί βασικό στοιχείο καινοτομίας που χρησιμοποιείται για
τη μείωση των κινδύνων όσον αφορά τις επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες
εταίρους, συμβάλλοντας έτσι στην κινητοποίηση επενδύσεων, την προώθηση της βιώσιμης
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, τη μεγιστοποίηση της
προσθετικότητας, καθώς και την προσέλκυση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα. Η εγγύηση
προορίζεται να λειτουργήσει ως μηχανισμός μετριασμού του κινδύνου, ώστε να επιτευχθεί
μόχλευση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα και παράλληλα να αποφευχθούν
στρεβλώσεις της αγοράς.
Η εγγύηση του ΕΤΒΑ έχει καθοριστεί σε συνολικό ποσό 1,5 δισ. EUR που θα καλυφθεί από
τον γενικό προϋπολογισμό. Στις πρόσθετες συνεισφορές προς στήριξη του Ταμείου
Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, έως το τέλος του 2019, περιλαμβάνονται 50 εκατ. USD από το ίδρυμα
Bill and Melinda Gates, 9,6 εκατ. EUR από τη Δανία, 300 000 EUR από την Τσεχία και
100 000 EUR από την Εσθονία.
Το άρθρο 14 του κανονισμού για το ΕΤΒΑ θεσπίζει το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, το
οποίο συνίσταται σε ένα αποθεματικό ρευστότητας από το οποίο οι επιλέξιμοι ομόλογοι
φορείς πληρώνονται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του ΕΤΒΑ. Η Ένωση διέθεσε
750 εκατ. EUR για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών της, ποσό που
αντιστοιχεί στο 50 % των συνολικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εγγύηση της ΕΕ.
Το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ συστάθηκε το 2018.
600,1 εκατ. EUR καταβλήθηκε στο Ταμείο στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
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Το

ποσό

των

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017,
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και
του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ
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Οι πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του ΕΤΒΑ συμπεριλήφθηκαν στην πρόσφατη
έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο2. Η έκθεση, με
βάση το αποτέλεσμα ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
το ΕΤΒΑ είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανάγκη για ένα νέο μοντέλο παγκόσμιας
αναπτυξιακής χρηματοδότησης, καθώς και για τις επενδυτικές ανάγκες της υποσαχάριας
Αφρικής και της Γειτονίας της ΕΕ.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΒΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019
3.1. Δημοσιονομική διαχείριση
Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ επενδύεται σύμφωνα με
τις αρχές διαχείρισης που ορίζονται στην απόφαση C(2017)7693 της Επιτροπής, της 22ας
Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση των
περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.

Στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές προβλέπεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία του
χαρτοφυλακίου επενδύσεων παρέχουν επαρκή ρευστότητα, σχετικά με τις ενδεχόμενες
καταπτώσεις εγγυήσεων, ενώ παράλληλα στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και
στην επίτευξη επιπέδου κινδύνου που είναι συμβατό με τη διατήρηση υψηλού βαθμού
ασφάλειας και σταθερότητας.
Εγκρίθηκαν επενδυτικές στρατηγικές και στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων που
αντικατοπτρίζουν τους επενδυτικούς στόχους και τις προοπτικές των συνθηκών της αγοράς.
Η επενδυτική προσέγγιση αποσκοπούσε στην ενίσχυση της διαφοροποίησης μεταξύ των
διαφόρων κατηγοριών τίτλων σταθερού εισοδήματος.
3.2. Σύνθεση και βασικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου
Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ταμείου
Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, καθοδηγείται από επενδυτική στρατηγική προκειμένου να
επιτευχθούν οι επενδυτικοί στόχοι. Η εν λόγω επενδυτική στρατηγική εκφράζεται με τη
μορφή ενός δείκτη αναφοράς, ο οποίος καθορίζει την ενδεικτική κατανομή-στόχο σε
διαφορετικές κατηγορίες επιλέξιμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εντός του
χαρτοφυλακίου.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων συνίστατο κυρίως σε κρατικούς
τίτλους, καθώς και σε τίτλους φορέων σε υπο-εθνικό επίπεδο, φορέων σε υπερεθνικό επίπεδο
και λοιπών φορέων (SSA) και αλλοδαπούς κρατικούς τίτλους (45 % της αγοραίας αξίας
έναντι 52 % για τον δείκτη αναφοράς), μη εξασφαλισμένα ομόλογα που είχαν εκδοθεί από
2
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επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και καλυμμένα ομόλογα (14 % της αγοραίας
αξίας έναντι 0 % για τον δείκτη αναφοράς). Το υπόλοιπο διατέθηκε κυρίως σε αμοιβαία
κεφάλαια της χρηματαγοράς.
Στο τέλος του 2019, το άνοιγμα του χαρτοφυλακίου σε ομόλογα που συμμορφώνονταν με
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια διακυβέρνησης, ήταν δύο φορές
και πλέον υψηλότερο από τον δείκτη αναφοράς.
Η διάρκεια του χαρτοφυλακίου στο τέλος του 2019 ήταν 2,51 έτη, και οι αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας των τίτλων του ΕΤΒΑ κατανέμονται ως εξής:

Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου έχει επενδυθεί σε άμεσα ρευστοποιήσιμους
τίτλους, ενώ επαρκές τμήμα αυτού (το 14 % της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου) λήγει
σε λιγότερο από 12 μήνες.
Τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, όσον αφορά τη διάρκεια, τον πιστωτικό κίνδυνο και
τη ρευστότητα, έχουν βαθμονομηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις ταμειακών ροών που
απορρέουν από τις πράξεις του ΕΤΒΑ στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ (π.χ. προβλέψεις για
καταπτώσεις, έσοδα).
3.3. Απόδοση
Η ετήσια απόδοση υπολογίζεται σε χρονικά σταθμισμένη βάση προκειμένου να μην
επηρεάζεται από το μέγεθος του χαρτοφυλακίου, το οποίο αυξήθηκε σημαντικά κατά τη
διάρκεια του έτους.
Σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον της αγοράς, που χαρακτηρίζεται από συνολικά
αρνητικές ή ιστορικά χαμηλές αποδόσεις, σε συνδυασμό με σημαντική αστάθεια και
αβεβαιότητες της αγοράς, το Ταμείο πέτυχε ετήσια απόλυτη επίδοση της τάξης του 0,242 %
(χρονικά σταθμισμένη απόδοση, προ δαπανών και αμοιβών) το 2019. Η εν λόγω απόδοση
συνάδει με την ετήσια απόδοση του δείκτη αναφοράς ΕΤΒΑ (0,149 %) και επιτεύχθηκε σε
συνθήκες αρνητικών επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ (ιδίως για τα ανοίγματα που θεωρούνται
από τις αγορές ως «άνευ πιστωτικού κινδύνου» και για τα ρευστά ανοίγματα στην Ευρώπη).
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4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ
παρατίθενται κατωτέρω. Δεν υπήρξαν καταπτώσεις της εγγύησης του ΕΤΒΑ το 2019.
4.1. Οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ στις 31 Δεκεμβρίου
2019
Χάρη στις θετικές εξελίξεις στην αγορά, με τη μείωση της καμπύλης απόδοσης σε ευρώ σε
συνδυασμό με τις καλές επιδόσεις των περισσότερων τομέων σταθερού εισοδήματος, όπως
περιγράφονται στο σημείο 3.3 ανωτέρω, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου
Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ διατηρήθηκαν περί τα 600,1 εκατ. EUR, ποσό των συνολικών
συνεισφορών στο Ταμείο, και ανέρχονταν σε 599,59 εκατ. EUR στις 31 Δεκεμβρίου 2019,
παρά τον αντίκτυπο του αρνητικού επιτοκίου. Τα περιουσιακά στοιχεία περιλάμβαναν το
χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων που ταξινομείται ως διαθέσιμο προς πώληση
(594,71 εκατ. EUR) και μετρητά (4,88 εκατ. EUR).
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων του 2019, το Ταμείο Εγγυήσεων
του ΕΤΒΑ έκλεισε το έτος με ελαφρώς αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα ύψους 0,26 εκατ. EUR3. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στις αρνητικές δαπάνες τόκων επί
ταμειακών διαθεσίμων και τίτλων (-0,45 εκατ. EUR), λόγω των ιδιαίτερα αρνητικών
επιτοκίων, οι οποίες μπόρεσαν να αντισταθμιστούν μόνο εν μέρει από πραγματοποιηθέντα
κέρδη από πωλήσεις τίτλων και από δανεισμό τίτλων (0,19 εκατ. EUR).

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019
(ποσά εκφρασμένα σε EUR)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31 Δεκεμβρίου 2019
EUR
348 061 980

31 Δεκεμβρίου 2018
EUR
3 577 001

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα
προς πώληση

348 061 980

3 577 001

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

251 527 281

271 469 460

3

Αυτό συνάδει με την εγχρήματη απόδοση -0,103 %, η οποία λαμβάνει υπόψη το σημαντικά αυξανόμενο
μέγεθος του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ το 2019 λόγω των δημοσιονομικών συνεισφορών στη φάση
συγκρότησης. Η εγχρήματη απόδοση ήταν χαμηλότερη το 2019 σε σχέση με τη χρονικά σταθμισμένη
απόδοση που αναφέρεται στο σημείο 3.3. Η χρονικά σταθμισμένη απόδοση είναι η επίσημη απόδοση που
αναφέρεται για όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
καθώς παρέχει τη δυνατότητα εξάλειψης των στρεβλωτικών επιπτώσεων που προκαλούνται λόγω εισροών
και εκροών.
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα
προς πώληση

246 643 539

5 795 882

1 595

-

4 882 147
4 885 215
(3 068)

265 673 578
265 721 781
(48 203)

599 589 261

275 046 461

Απαιτήσεις (δηλαδή τέλη δανεισμού τίτλων)

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Τρέχοντες λογαριασμοί
Δεδουλευμένοι τόκοι από ταμειακά διαθέσιμα και
ταμειακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31 Δεκεμβρίου 2019
EUR
599 567 587

31 Δεκεμβρίου 2018
EUR
275 030 778

Συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
Αποθεματικό εύλογης αξίας
Κέρδη εις νέον
Οικονομικό αποτέλεσμα του έτους

600 100 000
(188 713)
(68 567)

275 100 000
(655)
-

(275 133)

(68 567)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

21 674

15 683

Άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί

21 674

15 683

599 589 261

275 046 461

ΣΎΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2019
(ποσά εκφρασμένα σε EUR)
2019
EUR
Έσοδα από δραστηριότητες λειτουργίας

2018
EUR
-

-

Δαπάνες από δραστηριότητες λειτουργίας
Δαπάνες από δραστηριότητες λειτουργίας
Αμοιβές ελέγχου

(15 000)
(15 000)

(15 000)
(15 000)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(15 000)

(15 000)

Χρηματοπιστωτικά έσοδα
Έσοδα από τόκους:

188 403
(54 689)

(1 088)
(1 088)
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Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού
Άλλα έσοδα από τόκους

(54 689)
-

(1 088)
-

240 839

-

2 253

-

(448 536)
(404 272)

(52 479)
(50 958)

(15)

-

(44 249)

(1 521)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

(260 133)

(53 567)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

(275 133)

(68 567)

Πραγματοποιηθέντα κέρδη από την πώληση στοιχείων
ΔΠΠ
Έσοδα δανεισμού τίτλων
Χρηματοοικονομικές δαπάνες
Έσοδα από τόκους από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά
ισοδύναμα
Ζημίες από την πώληση στοιχείων ΔΠΠ
Φύλακτρα και λοιπά έξοδα
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4.2. Εφοδιασμός
Το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ τροφοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Για το τρέχον ΠΔΠ (2014-2020), οι λεπτομερείς πηγές
χρηματοδότησης του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ περιλαμβάνουν: 400 000 000 EUR από
το γενικό αποθεματικό του ΕΤΑ και 350 000 000 EUR από τον γενικό προϋπολογισμό της
Ένωσης, μεταξύ άλλων και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ). Το Ταμείο
Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ μπορεί να τροφοδοτείται επίσης με εθελοντικές συνεισφορές των
κρατών μελών ή άλλων συνεισφερόντων, με αποδόσεις επενδεδυμένων πόρων, με έσοδα και
ανακτηθέντα ποσά από οφειλέτες που αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους. Η Εσθονία, η Τσεχική
Δημοκρατία, η Δανία και το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates υπέγραψαν, στο τέλος του 2019,
συμφωνίες για συμπληρωματικές συνεισφορές συνολικού ύψους 49 εκατ. EUR4.
Το Ταμείο Εγγυήσεων ιδρύθηκε το 2018 και η πρώτη πληρωμή που αντιστοιχούσε σε
75 εκατ. EUR πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2018. Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το
σύνολο των πληρωμών που είχαν πραγματοποιηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς το
Ταμείο Εγγυήσεων ανέρχεται σε 600,1 εκατ. EUR. Μέχρι τα τέλη του 2019, δεν υπήρξαν
καταπτώσεις της εγγύησης του ΕΤΒΑ.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ-ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΒΑ
Από τις 31 Δεκεμβρίου 2019, συνήφθησαν συνολικά τρεις συμφωνίες εγγύησης του ΕΤΒΑ
που ανέρχονται σε 165 εκατ. EUR, εκ των οποίων η μία υπεγράφη το 2018, και οι δύο το
20195.
Το ποσό-στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ορίστηκε στο 50 % των συνολικών
υποχρεώσεων που απορρέουν από την εγγύηση της ΕΕ. Αφού, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το
σύνολο των πληρωμών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς το Ταμείο Εγγυήσεων
ανερχόταν σε 600,1 εκατ. EUR, η πρόβλεψη καλύπτει πλήρως τον κίνδυνο των
υπογραφεισών εγγυήσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΒΑ, όσον αφορά τη
λειτουργική διαχείριση του ΕΤΒΑ, η Επιτροπή επικουρείται από την ομάδα τεχνικής
αξιολόγησης εγγυήσεων (G-TAG), η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες πιστωτικού
κινδύνου προερχόμενους από διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο ρόλος της
G-ΤAG είναι να παρέχει στην Επιτροπή ανεξάρτητη και αμερόληπτη τεχνική εμπειρογνωσία
σε θέματα που αφορούν τις τράπεζες, να στηρίζει τις αποφάσεις της που σχετίζονται με την

4

Εσθονία: 100 000 EUR· Τσεχική Δημοκρατία: 300 000 EUR· Δανία: 9,4 εκατ. EUR, Ίδρυμα Bill & Melinda
Gates: 39,2 εκατ. EUR (50 εκατ. USD) — με καταβεβλημένα 19,2 εκατ. EUR.
5
Άλλες τέσσερις συμφωνίες συνολικού ύψους 196 εκατ. EUR, υπογράφηκαν τον Απρίλιο του 2020.
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κατανομή της εγγύησης του ΕΤΒΑ, καθώς και σχετικά με την παρακολούθηση του κινδύνου
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από την εγγύηση.
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