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Θέμα: «Επέκταση των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της EBRD στην υποσαχάρια Αφρική με 

στόχο την ανάσχεση της μετανάστευσης προς την Ευρώπη» 

 

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, οι μέτοχοι της EBRD  θα κληθούν το 

επόμενο έτος να αποφασίσουν για την επέκταση των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της τράπεζας στην 

υποσαχάρια Αφρική. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ισχυρής επιθυμίας των κ-μ της ΕΕ για περισσότερες 

επενδύσεις στην εν λόγω περιοχή, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανάσχεσης των 

μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Προς την κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο της εσωτερικής 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων, κατά την ετήσια συνάντησή της που θα πραγματοποιηθεί την τρέχουσα 

εβδομάδα στο Σεράγεβο της Βοσνίας η τράπεζα προτίθεται να αποφασίσει, κατ’ αρχήν, την εκπόνηση 

μελέτης σκοπιμότητας (feasibility study) για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην υποσαχάρια 

Αφρική.  

Παλαιότερα, πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εξέφραζαν έντονα το σκεπτικισμό τους  σχετικά 

με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας πέρα από την αρχική της εστίαση στην Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη. Το ενδεχόμενο πραγματοποίησης περισσότερων επενδύσεων και θέσεων 

εργασίας στην Αφρική, που θα καταστήσουν τη μετανάστευση προς την Ευρώπη λιγότερο ελκυστική, 

συνέβαλε εν μέρει στη μετατόπιση της στάσης των αντιτιθέμενων  ευρωπαϊκών κρατών. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το προαναφερθέν δημοσίευμα, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν 

να έχουν αντιρρήσεις για την υπό εξέταση επέκταση των δραστηριοτήτων της EBRD, οφειλόμενες, 

κατά πρώτο λόγο, στην αμφισβήτηση από πλευράς τους ότι οι δράσεις της EBRD θα υλοποιήσουν 

επενδύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα συμβάλλουν στη μείωση των 

μεταναστευτικών ροών από την Αφρική. Κατά δεύτερο λόγο, πολλοί Ευρωπαίοι εκφράζουν τις 

ανησυχίες τους για την επανεστίαση των δράσεων της EBRD, καθώς η υπό συζήτηση επέκταση 

ενδέχεται να περιορίσει το εύρος δραστηριότητας της τράπεζας στις σημερινές περιοχές-στόχους της. Οι 

ανησυχίες αυτές ενισχύονται από την αύξηση των κινεζικών χρηματοδοτικών δράσεων προς χώρες της 

ΝΑ Ευρώπης, οι οποίες εγείρουν σημαντικά ζητήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα των έργων, την 

έλλειψη διαφάνειας και την περαιτέρω επιβάρυνση του υψηλού δημόσιου χρέους των ληπτριών χωρών.  

Από την πλευρά του ο κ. Suma Chakrabarti, Πρόεδρος της EBRD, με δηλώσεις του στους FT 

υπεραμύνθηκε της βαθμιαίας και τομεακά στοχευμένης επέκτασης των δραστηριοτήτων της τράπεζας 

στην υποσαχάρια Αφρική, καθώς πιστεύει ότι η τράπεζα θα κάνει τη διαφορά που θα επιτρέψει την 

επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Επίσης, ο κ Chakrabarti επισήμανε ότι ένας σημαντικός 
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λόγος που υπαγορεύει την επέκταση των δράσεων της EBRD είναι το γεγονός ότι η τράπεζα βρίσκεται 

κοντά στα όρια του μεριδίου του χαρτοφυλακίου της για την Τουρκία και την Αίγυπτο, δύο από τους 

μεγαλύτερους πελάτες της. Υπογράμμισε επίσης  ότι η EBRD έχει διπλασιάσει τα ετήσια δάνειά της 

κατά τα τελευταία 10 χρόνια σε περίπου 9,5 δισ. ευρώ, και σκοπεύει να τα αυξήσει σε 11 δισ. ευρώ 

μέχρι το 2021. Συμπλήρωσε δε ότι δεν παρίσταται η ανάγκη άντλησης περισσότερων κεφαλαίων από τις 

κυβερνήσεις των κ-μ και συνεπώς, δεν υφίσταται ο κίνδυνος μείωσης του δανεισμού της προς την 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 

Επιπρόσθετα, ο κ. Chakrabarti αμφισβήτησε τις ανησυχίες για τις κινεζικές δανειοδοτήσεις στα 

Δ. Βαλκάνια και σε άλλα μέρη της Αν. Ευρώπης. Τόνισε ότι παρότι υπήρξαν κάποιες «προβληματικές» 

επενδύσεις από την κινεζική κυβέρνηση ή κινεζικές κρατικές επιχειρήσεις, για τις οποίες η  EBRD 

συζητά τόσο με το Πεκίνο όσο και με τις λήπτριες κυβερνήσεις, υπάρχουν αξιόλογα οφέλη από την 

παροχή κινεζικών δανείων. Τάχθηκε υπέρ της εποικοδομητικής συνεργασίας με την Κίνα, παράδειγμα 

της οποίας αποτελεί η ίδρυση της Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών & Επενδύσεων (Asian Infrastructure 

Investment Bank). 

Τέλος, ο Πρόεδρος της EBRD διαφώνησε με την άποψη Γαλλίας και Γερμανίας για ενδεχόμενη 

διάλυση της EBRD ή συγχώνευσής της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο μιας 

ευρύτερης αναθεώρησης της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ο κ. Chakrabarti 

δήλωσε ότι οι δύο μεγάλες αναπτυξιακές τράπεζες συνεργάζονται σήμερα στενότερα σε σχέση με το 

παρελθόν, αφού όχι μόνο είναι επιθυμητή η προώθηση της στενότερης συνεργασίας τους, αλλά 

οιεσδήποτε συγχωνεύσεις ή εξαγορές είναι ανέφικτες, καθώς οι δύο τραπεζικοί οργανισμοί διαθέτουν 

όχι μόνο διαφορετικές διοικητικές δομές αλλά και αρμοδιότητες. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλλία πέρυσι άσκησε πιέσεις προς την EBRD προκειμένου να 

μεταφέρει την έδρα της από το Λονδίνο στο Παρίσι ενόψει του Brexit. Ωστόσο, η EBRD έκρινε ότι δεν 

συντρέχουν σημαντικοί λόγοι για την εν λόγω μεταφορά, καθώς η Τράπεζα δεν αποτελεί χρηματοδοτικό 

όργανο της ΕΕ. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα ενέκρινε τη μεταφορά της έδρας της από το City του 

Λονδίνου σε νέα έδρα στο Canary Wharf.   

 

Σύμφωνα με τους FT η Γαλλία αναμένεται να ασκήσει νέες πιέσεις για την προεδρία της 

Τράπεζας, καθώς το επόμενο έτος ο κ. Chakrabarti ολοκληρώνει τη δεύτερη τετραετή θητεία του ως 

επικεφαλής της EBRD.  

 

 

 

  

 

 

 


