∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Η CASSA DEPOSITI E
PRESTITI ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρωτόκολλο συνεργασίας υ̟εγράφη σήµερα 19 ∆εκεµβρίου 2014, στην Αθήνα,
µεταξύ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και της Cassa Depositi e Prestiti
(CDP)
Η Cassa Depositi e Prestiti α̟οτελεί το µεγαλύτερο ανα̟τυξιακό
χρηµατο̟ιστωτικό ίδρυµα της Ιταλίας µε ενεργητικό ̟άνω α̟ό το 300 δισ. € και
ανήκει κατά 80% στο Ιταλικό ∆ηµόσιο. Α̟οτελεί εδώ και ̟ολλά χρόνια τον ηγέτη
στη χρηµατοδότηση των ε̟ενδύσεων των δηµόσιων οργανισµών της Ιταλίας και
ενεργεί ως καταλύτης και κύριος συντελεστής για την ανά̟τυξη των υ̟οδοµών και
ε̟ιχειρήσεων και την υ̟οστήριξη της ιταλικής οικονοµίας.
Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων α̟οτελεί αυτόνοµο χρηµατο̟ιστωτικό
οργανισµό και, ως Νοµικό Πρόσω̟ο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ανήκει κατά 100% στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο. Έχει ενεργητικό άνω των 8 δισ. € . Οι δύο βασικοί ̟υλώνες της
δραστηριότητάς του είναι αφ’ ενός η ενίσχυση της το̟ικής και ̟εριφερειακής
ανά̟τυξης και αφ’ ετέρου η α̟οκλειστική φύλαξη κάθε είδους ̟αρακαταθήκης.
Υ̟ήρξε και ̟αραµένει βασικός εταίρος των Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης
και κύρια ̟ηγή χρηµατοδότησής τους κατά τη διάρκεια της κρίσης.
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Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ̟ου υ̟έγραψαν, οι δύο οργανισµοί
αναλαµβάνουν να ̟ροωθήσουν
την ανταλλαγή γνώσεων και ̟ληροφοριών σε ότι αφορά τις οικονοµικές,
χρηµατοδοτικές και ανα̟τυξιακές συνθήκες και εξελίξεις στις δύο χώρες µας
τη διοργάνωση ε̟ισκέψεων αντι̟ροσω̟ειών, στρογγυλές τρά̟εζες, σεµινάρια και
workshops, για την ̟ροώθηση µιας καλύτερης κατανόησης του ε̟ιχειρηµατικού
̟εριβάλλοντός τους και των ειδικών ̟ροϊόντων τους
τη χρηµατοδότηση διασυνοριακών έργων κοινού ενδιαφέροντος. Η
χρηµατοδότηση θα ̟εριλαµβάνει υ̟οδοµές εξοικονόµησης ενέργειας,
̟εριβαλλοντικής αναβάθµισης, ̟ολιτιστική και τουριστική υ̟οδοµή, έργα αστικής
ανά̟τυξης και έργα κοινής ωφέλειας κ.ά.
ανταλλαγές στελεχών για την υ̟οστήριξη
και ̟εραιτέρω ανά̟τυξη της
συνεργασίας µεταξύ των δύο οργανισµών.
Στην υ̟ογραφή του Πρωτοκόλλου ̟αρέστη και ο ε̟ο̟τεύων το ΤΠ&∆
Αν.Υ̟ουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο Franco Bassanini, ̟ρόεδρος της CDP, τόνισε ότι «στην Ευρώ̟η, η ανάκαµψη
των ε̟ενδύσεων είναι ζωτικής σηµασίας για την ανά̟τυξη και τη µακρο̟ρόθεσµη
βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών. Ανα̟τυξιακά χρηµατο̟ιστωτικά
ιδρύµατα, ό̟ως η CDP και το Τ.Π. & ∆ανείων, ̟αίζουν α̟οφασιστικό ρόλο στη
µακρο̟ρόθεσµη χρηµατοδότηση των υ̟οδοµών και των βιοµηχανικών
ε̟ενδύσεων ̟ου µ̟ορούν να ̟ροσελκύσουν ιδιώτες και διεθνείς "anchor
investors". Εξίσου ζωτικής σηµασίας θεωρείται η δραστηριότητά τους για τη
στήριξη των µικρών και µεσαίων ε̟ιχειρήσεων». Κατά τον κ. Bassanini, «η
συνεργασία µεταξύ αυτών των ιδρυµάτων, η ο̟οία ̟ροσφάτως ενθαρρύνθηκε α̟ό
το Ecofin, θα συµ̟ληρώσει και θα ενισχύσει τις δραστηριότητες της Ευρω̟αϊκής
Τρά̟εζας Ε̟ενδύσεων κατά την υλο̟οίηση του σχεδίου Γιούνκερ, ιδιαίτερα για
τις χώρες της Νότιας Ευρώ̟ης».
Α̟ό την ̟λευρά του, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ταµείου Αλέξανδρος Κρητικός
υ̟ογράµµισε : «Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ̟ροσβλέ̟ει µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στη συνεργασία του µε την Cassa Depositi e Prestiti και αναµένει
̟ολλά να α̟οκοµίσει α̟ό αυτή αλλά και να συνεισφέρει αντιστοίχως. Η
συνεργασία και η µεταφορά τεχνογνωσίας και εµ̟ειρίας α̟ό έναν οργανισµό
αυτού του µεγέθους θα ενισχύσει σηµαντικά τη δυνατότητα του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων να συµβάλει στην το̟ική, ̟εριφερειακή και,
γενικότερα, οικονοµική ανά̟τυξη στη χώρα µας» και εξέφρασε τη βεβαιότητά του
ότι η συνεργασία αυτή θα α̟οδώσει σύντοµα καρ̟ούς και θα ενισχυθεί ακόµη
̟ερισσότερο στο µέλλον.

