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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΕΕ & ΕΒΕΠ, κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ,
ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»
Ο τρό πος με τον οποίο μπορεί να προσφέ ρει στις ελληνικέ ς επιχειρή σεις, μέ σω των
δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος της Παγκό σμιας Τρά πεζας (WBG), έ τσι ώστε να διευκολύ νει
την συμμετοχή τους στα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέ δια, που χρηματοδοτού νται από
τον Όμιλο, αποτέ λεσε το βασικό θέ μα της συνά ντησης του Προέ δρου της ΕΣΕΕ & του ΕΒΕΠ,
κ. Β. Κορκίδη με τις εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ms Stefanie Brodman, Ms
Margo Hoftijzer και κα Ιωάννα Παντελαίου, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 21
Φεβρουαρίου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Στη συνάντηση, όπου συμμετείχαν επίσης ο Α΄
Αντιπρόεδρος ΕΒΕΠ, κ. Δ. Μαθιός, ο Β΄ Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.Π., κ. Κ.Αχλαδίτης, η Διευθύντρια
ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, κα Β. Αρανίτου και ο Διευθυντής Διαχείρισης Έργων ΕΣΕΕ, κ. Ι. Παππάς
συζητήθηκε ακόμη η οργάνωση και η προσφορά του Ομίλου της Παγκό σμιας Τρά πεζας στις
χώρες μέλη της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.
Ο Όμιλος της Παγκό σμιας Τρά πεζας (World Bank Group) αποτελείται από πέ ντε
διαφορετικού ς οργανισμού ς: Την Διεθνή Τρά πεζα Ανασυγκρό τησης και Ανά πτυξης
(ΔΤΑΑ/IBRD), τον Διεθνή Οργανισμό Ανά πτυξης (IDA), τον Διεθνή Οργανισμό
Χρηματοδό τησης (IFC), τον Οργανισμό Πολυμερού ς Ασφά λισης Επενδύ σεων (MIGA) και το
Διεθνέ ς Κέ ντρο Διακανονισμού Διαφορών από Επενδύ σεων (ICSID). Παρότι είναι
εξειδικευμέ νοι σε διαφορετικέ ς πλευρέ ς της αναπτυξιακή ς διαδικασίας και οι πέ ντε
Οργανισμοί δρουν συνεργαζό μενοι με βά ση μια κοινή αποστολή : τη μείωση της φτώχειας και
την βελτίωση των συνθηκών ζωή ς στις αναπτυσσό μενες χώρες.
Ο ό ρος Παγκό σμια Τρά πεζα (ΠΤ) αναφέ ρεται μό νο στην IBRD και τον IDA, ενώ ο ό ρος Όμιλος
της Παγκό σμιας Τρά πεζας αναφέ ρεται και στους πέ ντε οργανισμού ς.
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Η Παγκό σμια Τρά πεζα δραστηριοποιείται μέ σω της παροχή ς δανείων και τεχνική ς βοή θειας
στις κυβερνή σεις των αναπτυσσό μενων χωρών, οι οποίες είναι και οι κύ ριοι πελά τες της.
Η Διεθνή ς Τρά πεζα Ανασυγκρό τησης και Ανά πτυξης (ΔΤΑΑ/IBRD) χρηματοδοτεί χώρες
μεσαίου εισοδή ματος καθώς και αναπτυσσό μενες χώρες με πιστοληπτική ικανό τητα, ενώ ο
Διεθνή ς Οργανισμό ς Ανά πτυξης (IDA) επικεντρώνεται αποκλειστικά στις φτωχό τερες χώρες,
οι οποίες διαφορετικά δεν θα είχαν πρό σβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορέ ς. Και οι δύ ο
οργανισμοί διοικού νται από την ίδια ιεραρχική δομή και μοιρά ζονται το ίδιο προσωπικό , ενώ
διαφοροποιού νται ως προς τα είδη δανείων που χορηγού ν στις κυβερνή σεις και τις πηγέ ς
ά ντλησης των κεφαλαίων τους.
Η Διεθνή ς Τρά πεζα Ανασυγκρό τησης και Ανά πτυξης (ΔΤΑΑ/IBRD) ιδρύ θηκε το 1945 για να
υποστηρίξει τη διαδικασία ανασυγκρό τησης στην Ευρώπη. Παρέ χει στις δανειολή πτριες
χώρες, πρό σβαση σε κεφά λαια με ό ρους πιο ευνοϊκού ς σε σχέ ση με εκείνους των διεθνών
αγορών κεφαλαίου. Μεγά λο μέ ρος των κεφαλαίων της ΔΤΑΑ (IBRD), προέ ρχεται από τις
διεθνείς χρηματοοικονομικέ ς αγορέ ς.
Ο Διεθνή ς Οργανισμό ς Ανά πτυξης (IDA) ιδρύ θηκε το 1960, και παραχωρεί δά νεια ιδιαίτερα
χαμηλού επιδοτού μενου επιτοκίου με περίοδο χά ριτος 10 ετών και διά ρκεια αποπληρωμή ς
που κυμαίνεται από τα 35 έ ως τα 40 χρό νια. Τέ λος, ο IDA, σε αντίθεση με την ΔΤΑΑ (IBRD),
χρηματοδοτείται μέ σω των εισφορών των κυβερνή σεων των πιο πλουσίων χωρών μελών.
Οι σημαντικό τερες ευκαιρίες, για τις ελληνικέ ς επιχειρή σεις, μπορού ν να χωριστούν σε τρεις
κατηγορίες:
1) Συμβά σεις για την προμή θεια αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ενό ς έ ργου της
Παγκό σμιας Τρά πεζας.
2) Την ά μεση χρηματοδό τηση που παρέ χει ο IFC στις επενδύ σεις του ιδιωτικού τομέ α.
3) Βραχυπρό θεσμες συμβουλευτικέ ς υπηρεσίες στο πλαίσιο έ ργων, τό σο της Παγκό σμιας
Τρά πεζας, ό σο και του IFC.
Τα ενεργά έ ργα της ΠΤ είναι περίπου 1.800 και κά θε έ να από αυτά παρά γει έ ναν ακαθό ριστο
αριθμό συμβά σεων, ανά λογα με το είδος του έ ργου. Αφετηρία για την αναζή τηση μιας
επιχειρηματική ς ευκαιρίας είναι, συνεπώς, ο εντοπισμό ς ενό ς έ ργου ενδιαφέ ροντος. Η έ ρευνα
για τον εντοπισμό έ ργων μπορεί να γίνει ανά γεωγραφική περιοχή , χώρα, ή τομέ α
ενδιαφέ ροντος. Ο πιο αποτελεσματικό ς τρό πος για τον εντοπισμό έ ργων είναι η
διασταύ ρωση χώρας/τομέ α στην τρά πεζα δεδομέ νων της ΠΤ. Μέ σα στην τρά πεζα
δεδομέ νων δίνεται η πιθανό τητα αναζή τησης για κά θε γεωγραφική περιοχή , χώρα, θέ μα,
αναπτυξιακό στό χο του έ ργου, τομέ α οικονομική ς δραστηριό τητας και αριθμό αναγνώρισης
του έ ργου.
Ευκαιρίες για τη συμμετοχή εταιριών στην παροχή αγαθών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών
προκύ πτουν σε κά θε φά ση του κύ κλου (εντοπισμό ς, προετοιμασία, αξιολό γηση,
διαπραγματεύ σεις και έ γκριση, υλοποίηση, και την εκ των υστέ ρων αξιολό γηση) ενό ς έ ργου
της ΠΤ. Παρ’ ό λα αυτά , τα είδη ευκαιριών και ο τρό πος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των
διαγωνισμών ποικίλει ανά λογα με τις διά φορες φά σεις του έ ργου. Το είδος του διαγωνισμού
εξαρτά ται από τη φύ ση, το αντικείμενο και το ποσό της σύ μβασης.
Mετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε:
«Χαιρόμαστε, που η ΠΤ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της
παγκόσμιας οικονομίας το 2018. Παράλληλα, βεβαίως, προειδοποίησε ότι, οι χώρες πρέπει να
κάνουν επενδύσεις για να βελτιώσουν τις προοπτικές για την ανάπτυξή τους, επισημαίνοντας
πως, αυτό πρέπει να γίνει πριν «χτυπήσει» η νέα οικονομική κρίση, κάτι που αναπόφευκτα θα
συμβεί. Σύμφωνα με αυτές, το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,1% το 2018, από
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3% το 2017, ενώ για το 2019 προβλέπεται ανάπτυξη 3%. Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι
ισχυρότερη από αυτή, που είχε προβλεφθεί κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες και στην ανοδική
αυτή τάση συμβάλλουν όλες οι περιοχές του κόσμου, ξεκινώντας από τις «τρεις μεγάλες»:
τις ΗΠΑ, την Ευρωζώνη και την Ιαπωνία. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, ο ρυθμός
ανάπτυξης στην Ευρωζώνη αναμένεται να ανέλθει στο 2,1%. Η ανάπτυξη της παγκόσμιας
οικονομίας τροφοδοτείται από τις επενδύσεις, τον κλάδο μεταποίησης και τις εμπορικές
συναλλαγές, καθώς οι χώρες που εξάγουν βασικά εμπορεύματα επωφελούνται από την αύξηση
της τιμής των προϊόντων αυτών. Η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι αυτή η ευρείας βάσης
ανάκαμψη στην παγκόσμια ανάπτυξη είναι ενθαρρυντική και επηρεάζει θετικά την Ελλάδα».
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