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I. Οι κυριότερες πηγές χρηματοδότησης για ενεργειακά
διασυνοριακά έργα είναι:
Ταμειακά
Διαθέσιμα/
Κεφάλαιο

Δανεισμός
Επιχορηγήσεις
από Ευρωπαϊκά
Χρηματοδοτικά
Όργανα

Ταμειακές Ροές των Διαχειριστών Φυσικού Αερίου
Εξωτερικά Επενδυτικά Κεφάλαια
Διεθνείς Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
Εμπορικές Τράπεζες
Εταιρικά Ομόλογα
European Energy Programme for Recovery (EEPR)
Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (TEN-E)
Connecting Europe Facility (CEF)
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I. Κυριότερες Πηγές Χρηματοδότησης

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Τρεις κύριες πηγές χρηματοδότησης για ενεργειακές υποδομές:

❖ Δάνεια από διεθνή χρηματοπιστωτικά όργανα (IFIs)
➢ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB)
➢ Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI)
➢ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD)
❖ Εμπορικές Τράπεζες
❖ Εταιρικά Ομόλογα
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I. Κυριότερες Πηγές Χρηματοδότησης – Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (IFIs)

i) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB): (Ίδρυση την 1η Ιανουαρίου 1958)

“Η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
✓ Δημοφιλής τρόπος δανεισμού
✓ Δημοφιλής τρόπος χρηματοδότησης στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
✓ Μικροί και μεσαίοι Διαχειριστές στην Ανατολική Ευρώπη
✓ Κυριότερα πλεονεκτήματα: → χαμηλά επιτόκια
→ μεσαία διάρκεια – 5 χρόνια κατά μέσο όρο
➢ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να καλύψει μέχρι 50% της
συνολικής επένδυσης ενός συγκεκριμένου έργου
➢ Τα δάνεια προορίζονται για ειδικά επενδυτικά προγράμματα, αλλά δίδονται
κυρίως σε εταιρικό επίπεδο
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I. Κυριότερες Πηγές Χρηματοδότησης – Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (IFIs)

Το μοντέλο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και οι λειτουργικές διαδικασίες

https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/ef
si-eib1.jpg
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I. Κυριότερες Πηγές Χρηματοδότησης – Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (IFIs)

ii) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI)
➢ Ιδρύθηκε το 2015, ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κανονισμός EU 2015/1017
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 Ιουνίου 2015)
➢ Στόχος: προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης για στρατηγικές
επενδύσεις
✓ Το EFSI είναι ένας από τους τρεις πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου για
την Ευρώπη (εγγύηση 16 δις ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
συν 5 δις ευρώ από ίδια κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων)
✓ Το EFSI έχει ενσωματωθεί στον Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και υπόκειται στο ίδιο μοντέλο χρηματοδοτικής διαδικασίας
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I. Κυριότερες Πηγές Χρηματοδότησης – Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (IFIs)

iii) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
❖ Ιδρυθείσα στις 15 Απριλίου 1991, προκειμένου να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου
❖ Η EBRD δραστηριοποιείται στην προώθηση ιδιωτικών και επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών

✓ Ενεργή στην Ανατολική και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη
✓ Τρέχουσα εστίαση στη Ρωσία, Σερβία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία (Σκόπια),
Ουκρανία και Βουλγαρία
✓ Τόσο στην ενδοχώρα όσο και διασυνοριακά
✓Τυπικά ακολουθεί τις εμπορικές τράπεζες με ένα spread 1-7%
✓ Προσπαθεί να συνεργάζεται και με άλλες Τράπεζες συν-δανειστές
✓ Προσφέρει δάνεια σε εταιρικό επίπεδο και επίπεδο έργων, τυπικά υποστηριζόμενη
από κρατικές εγγυήσεις
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I. Κυριότερες Πηγές Χρηματοδότησης

Δάνεια Εμπορικών Τραπεζών
➢Τρίτος πυλώνας χρηματοδότησης δανεισμού
➢ Θεωρούνται λιγότερο ελκυστικά, καθώς οι όροι τους
είναι λιγότερο ευνοϊκοί από αυτούς της EIB
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I. Κυριότερες Πηγές Χρηματοδότησης

Εταιρικά Ομόλογα
➢ Δημοφιλές όργανο χρηματοδότησης, ειδικά για
Διαχειριστές Δικτύων/Συστημάτων Φυσικού Αερίου

μεγάλους

➢ Καλές πιστωτικές εκτιμήσεις
➢ Συνδυάζονται με χαμηλό κόστος όταν οι εκτιμήσεις είναι καλές
➢ Μικρότεροι Διαχειριστές, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη, δεν
μπορούν να χρησιμοποιούν την αγορά ομολόγων ως πηγή
χρηματοδότησης (προτιμούν κυρίως την EIB)
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I. Κυριότερες Πηγές Χρηματοδότησης

Ταμειακά Διαθέσιμα / Κεφάλαιο
❖ Τα εσωτερικά ταμειακά διαθέσιμα / κεφάλαια αποτελούν βασική πηγή
χρηματοδότησης
❖ Τα εξωτερικά κεφάλαια αποτελούν κύρια πηγή επιπρόσθετης χρηματοδότησης
➢ Το γεγονός ότι μία μεγάλη μερίδα Διαχειριστών στην Ευρώπη (κυρίως σε Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες) ανήκουν σε δημόσιους οργανισμούς ή στο δημόσιο, περιορίζει τη
δυνατότητα χρηματοδότησης από μετόχους.
➢ Λύσεις για την εξάλειψη των θεσμικών εμποδίων χρηματοδότησης συζητήθηκαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση εκτενώς κατά την τελευταία δεκαετία:

✓ Η Ε.Ε., προκειμένου να ενθαρρύνει το διάλογο με επενδυτές και ρυθμιστικές αρχές, ενίσχυσε
την εισροή περισσότερων κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα στη βιομηχανία
✓ Έτσι, ενισχύθηκε ο θεσμός των ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων
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I. Κυριότερες Πηγές Χρηματοδότησης

Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση I
❖ European Energy Programme for Recovery (EEPR)
❖ Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (TEN-E)

❖ Connecting Europe Facility (CEF)
Κύρια πλεονεκτήματα:

✓Σημαντική πηγή χρηματοδότησης από την Ε.Ε.
✓ Οι επιχορηγήσεις χρησιμεύουν στη διευκόλυνση της ανεύρεσης των
απαιτούμενων κεφαλαίων
✓ Η λήψη επιχορήγησης από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συντελεί στην αύξηση εμπιστοσύνης και προσέλκυση
κεφαλαίων
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I. Κυριότερες Πηγές Χρηματοδότησης

Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση II
Παραδείγματα:
❖ European Energy Programme for Recovery (EEPR): από το 2008 έχει
υποστηρίξει περισσότερα από 50 ενεργειακά προγράμματα (ΑνατολικοΔυτική Διασύνδεση IR, Ηνωμένο Βασίλειο, κλπ.)
❖ Επιχορηγήσεις Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας (TEN-E) (βλ. Κανονισμό
347/2013 για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, Παράρτημα στον Κανονισμό
TEN-E)
➢ Θεωρούνται σημαντικά χρηματοδοτικά μέσα από Διαχειριστές Φυσικού
Αερίου, ειδικά κατά την εκκίνηση μελετών σκοπιμότητας.
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I. Κυριότερες Πηγές Χρηματοδότησης

Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση III
❖ Connecting Europe Facility (CEF)
➢ Σκοπός της δημιουργίας του CEF, που ιδρύθηκε με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
1316/2013, είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων στο πεδίο των διευρωπαϊκών
δικτύων
➢ Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επενδυτικές πρωτοβουλίες στα
διευρωπαϊκά δίκτυα (τομείς μεταφοράς, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας), για
την περίοδο μέχρι το 2020 ανέρχονται σε 970.000 εκατομμύρια ευρώ.
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I. Κυριότερες Πηγές Χρηματοδότησης

Συχνή Δομή Χρηματοδοτήσεων
στα ενεργειακά διασυνοριακά έργα

https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Eve
nts/IME_Ashgabat_2014_S3_Khodadad.pdf
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I. Κυριότερες Πηγές Χρηματοδότησης

Συχνή Δομή Χρηματοδοτήσεων στα ενεργειακά διασυνοριακά
έργα
Πώς γίνεται:
➢ Συχνά, χρησιμοποιείται μία εταιρεία ειδικού σκοπού (“Special Purpose
Vehicle”), προκειμένου να δέχεται τις χρηματικές ροές που παράγονται
από ένα νέο διασυνοριακό έργο
➢ Συχνά, επίσης, απαιτείται συνομολόγηση συμφωνιών «φιλοξενούσας
χώρας» στα διασυνοριακά έργα
➢ Το όχημα ειδικού σκοπού αδειοδοτείται από τις οικείες κυβερνήσεις
➢ Συχνά, ο ιδιωτικός τομέας είναι εξουσιοδοτημένος να λειτουργεί την
επιχείρηση, βασιζόμενος σε μία μακροπρόθεσμη συμφωνία
παραχώρησης
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II. Πολυπλοκότητες στη χρηματοδότηση διασυνοριακών
έργων
Οι λόγοι, για τους οποίους τα διασυνοριακά έργα υπήρξαν λιγότερο
ελκυστικά στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων:

➢ υψηλότεροι κίνδυνοι
➢ χαμηλότερες αποδόσεις
➢ ανεπάρκεια κινήτρων
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II. Πολυπλοκότητες στη χρηματοδότηση διασυνοριακών έργων

Ειδικότερα:
➢ Αυξημένη εμπορική, τεχνολογική, ρυθμιστική πολυπλοκότητα
➢ Δυσκολία συντονισμού μεταξύ Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών
➢ Έλλειψη εναρμόνισης ρυθμιστικού πλαισίου
➢ Διάφοροι μη εμπορικοί παράγοντες (υποχρεώσεις ασφάλειας
εφοδιασμού)
➢ Ασάφειες στο εφαρμοζόμενο νομοθετικό πλαίσιο
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Η κατάσταση σήμερα, μετά την εισαγωγή
εναρμονισμένων κανόνων στα διευρωπαϊκά δίκτυα
- Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2015/703 για την Διαλειτουργικότητα των Δικτύων
- Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2017/459 για τους Μηχανισμούς Κατανομής Δυναμικότητας

❖ Στόχοι:
➢ Διευκόλυνση της ενοποίησης της αγοράς ενέργειας
➢ Εφαρμογή εναρμονισμένων κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
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IΙΙ. Πρόσφατα παραδείγματα διασυνοριακών
ενεργειακών έργων
❖ Έργα ενδιαφέροντος για την Ελλάδα
✓ Ο Κάθετος Διάδρομος

✓ Δι-αδριατικός Αγωγός(TAP)
✓ Διασυνδετήριος Αγωγός Τουρκίας-Βουλγαρίας (ITB)
✓ Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB)
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IΙΙ. Πρόσφατα Παραδείγματα

Κάθετος Διάδρομος

https://www.energia.gr/article/89768/hproth-analytikh-paroysiash-toy-kathetoydiadromoy-mesa-apo-keimeno-ergasiastoy-iene
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IΙΙ. Πρόσφατα Παραδείγματα – Κάθετος Διάδρομος

• Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο που θα επιτρέψει τη ροή αερίου από την Ελλάδα
μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία, με δυνατότητα
αντίστροφης ροής
• Η Ελλάδα θα είναι σε θέση να προσφέρει ευελιξία και πρόσβαση σε
διαφοροποιημένες πηγές και εναλλακτικούς παρόχους αερίου
• Η επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της
Ρεβυθούσας στην Ελλάδα θα συμβάλει στη μεταφορά αερίου από το νότο προς το
βορρά, μέσω Βουλγαρίας, Σερβίας και Ρουμανίας προς την Ουγγαρία και την
Ουκρανία
• Οι νέες διασυνδέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (IGB), μεταξύ Βουλγαρίας και
Ρουμανίας (IBR), Βουλγαρίας και Σερβίας (IBS), με αντίστροφη δυναμικότητα ροής θα
εφαρμοστούν σε υφιστάμενα σημεία διασύνδεσης, ενώ η αναβάθμιση της υποδομής
στη Βουλγαρία αναμένεται να επιτρέψουν την επιτυχή λειτουργία του «Κάθετου
Διαδρόμου»
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IΙΙ. Πρόσφατα παραδείγματα

Δι-αδριατικός Αγωγός (TAP)

https://www.tapag.com/the-pipeline
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IΙΙ. Πρόσφατα παραδείγματα - TAP

• Το Έργο του Δι-αδριατικού Αγωγού (“TAP”) μεταφέρει φυσικό αέριο από το
Αζερμπαϊτζάν, μέσω Ελλάδας, στην Ευρώπη (Ιταλία)
• Στρατηγικής σημασίας επένδυση
• Δύο (2) συμφωνίες φιλοξενούσας χώρας πραγματοποιήθηκαν: η Συμφωνία της
26 Ιουνίου 2013 μεταξύ Ελλάδας και TAP AG και η Συμφωνία μεταξύ Αλβανίας
και TAP AG
• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (6 Φεβρουαρίου 2018) ενέκρινε για το έργο
αυτό το μεγαλύτερό της δάνειο ιστορικά (1,5 δις ευρώ)
• Η EBRD, επίσης, ενέκρινε το 2018 δάνειο 500 εκ. ευρώ για το έργο
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IΙΙ. Πρόσφατα παραδείγματα

Βουλγαρο-τουρκικός αγωγός αερίου (ITB)

https://www.infrapro.com/en/projects/energy/itb/
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IΙΙ. Πρόσφατα παραδείγματα - ITB

• Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το CEF για τη μερική κάλυψη του
κόστους της προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας
• Το έργο διασύνδεσης με την Τουρκία περιγράφεται ως “κλειδί” στις
προσπάθειες ενεργειακής διαφοροποίησης της Βουλγαρίας
δεδομένου ότι το τουρκικό σύστημα έχει έξι σημεία εισόδου
φυσικού αερίου

• Ο μήκους 77km αγωγός αερίου (75 km στο βουλγαρικό έδαφος και 2
km στο τουρκικό έδαφος) θα φέρει αρχικά έως 3 bcm φυσικού
αερίου ετησίως στη Βουλγαρία
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IΙΙ. Πρόσφατα παραδείγματα

Ελληνοβουλγαρικός Αγωγός (IGB)

http://www.icgb.eu/about/igb_project
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IΙΙ. Πρόσφατα παραδείγματα - IGB

• Ο IGB είναι ένα έργο, με το οποίο θα συνδεθεί η Βουλγαρία με την

Ελλάδα (μέσω του TAP και του Εθνικού Δικτύου), επιτρέποντας τη
μεταφορά αερίου από την Περιοχή της Κασπίας και της Μέσης

Ανατολής, μέσω Τουρκίας και Ελλάδας, στη Βουλγαρία
• Η σημασία του IGB έχει επιβεβαιωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
με επιχορηγήσεις
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προσοχή σας

30

