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ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 

 
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ, κ. PHILIPPE MAYSTADT, 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟ∆Ο ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΩΝ 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 

 
Κύριοι ∆ιοικητές, 
 
Έχω την ευχαρίστηση να σας καλωσορίσω στην ετήσια σύνοδο του Συµβουλίου των ∆ιοικητών 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
 
Εφέτος, το καλωσόρισµά µας απευθύνεται ιδιαίτερα στους µελλοντικούς ∆ιοικητές µας, που 
βρίσκονται σήµερα µαζί µας ως Παρατηρητές.  Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκτιµά πολύ 
την παρουσία τους και προσβλέπουµε σε εποικοδοµητική συνεργασία µαζί τους στα ερχόµενα 
χρόνια. 
 
Θα αρχίσω την οµιλία µου παρουσιάζοντας µε συντοµία τα κύρια στοιχεία της δραστηριότητας 
της Τράπεζας κατά το 2002. Στη συνέχεια, θα σας εκθέσω τις επιχειρησιακές µας 
προτεραιότητες, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τέλος θα αναφερθώ στους τοµείς 
στους οποίους θα εστιάσουµε την προσοχή µας το ερχόµενο έτος. 
 
Ι. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2002 
 
Οι χορηγήσεις της Τράπεζας το 2002 ανήλθαν συνολικά σε 39,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, έναντι 
36,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2001. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 
 
Οι χορηγήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν συνολικά σε 
33,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. 
 
Η Τράπεζα διατήρησε το συνολικό ύψος των δανείων της υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης σε 
επίπεδο παρόµοιο µε εκείνο του 2001, δηλαδή σε σχεδόν 20 δισεκατοµµύρια ευρώ.  Ο όγκος 
των δανείων αυτών, αν και παρέµεινε σταθερός σε απόλυτους όρους, µειώθηκε σε σχετικούς 
όρους.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εφαρµόσαµε µία πιο περιοριστική ερµηνεία των 
κριτηρίων επιλεξιµότητας για την υπαγωγή στον στόχο της περιφερειακής ανάπτυξης. 
 
Οι χρηµατοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Καινοτοµία 2000» 
(«i2i») ανήλθαν το 2002 σε 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ.  Στο τέλος του 2002, το σωρευµένο 
ύψος των χρηµατοδοτικών συµβάσεων που είχαν υπογραφεί από την έναρξη εφαρµογής της 
πρωτοβουλίας, ανερχόταν σε 10,8 δισεκατοµµύρια ευρώ.  Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Λισσαβώνας είχε ζητήσει από την Τράπεζα να διαθέσει, εντός µίας τριετίας, 12 έως 15 
δισεκατοµµύρια ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιλέξιµα στο πλαίσιο της i2i.  Μπορώ να σας 
αναφέρω ότι η αποστολή αυτή εκπληρώθηκε, δεδοµένου ότι, την 1η Μαΐου 2003, το συνολικό 
ύψος των δανείων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ανερχόταν σε 
15,8 δισεκατοµµύρια ευρώ1. 
 
Οι χρηµατοδοτήσεις επενδύσεων για την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος 
αυξήθηκαν σηµαντικά, ανερχόµενες σε 9,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 

                         
1 Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται 0,9 δισεκατοµµύριο ευρώ, που χορηγήθηκε στις υπό ένταξη χώρες και στην 
Τουρκία. 
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Όσον αφορά τη δραστηριότητα της Τράπεζας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω την ευχαρίστηση 
να σας αναφέρω ότι τα δάνεια που υπεγράφησαν στις προσχωρούσες και στις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες ανήλθαν στο ύψος ρεκόρ των 3,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 
κατά 37% έναντι του 2001.  Αν και τα έργα υποδοµής – ιδίως για τις µεταφορές – παρέµειναν ο 
κύριος τοµέας δραστηριότητάς µας, απορροφώντας σχεδόν το ήµισυ των συνολικών 
χορηγήσεων, το µερίδιο των έργων προστασίας του περιβάλλοντος αυξήθηκε: στον τοµέα αυτό 
υπογράψαµε συµβάσεις συνολικού ύψους 1,3 δισεκατοµµυρίου. 
 
Οι χορηγήσεις στις χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν σε 2,5 δισεκατοµµύρια 
ευρώ, εκ των οποίων 1,8 δισεκατοµµύριο ευρώ χορηγήθηκε στις µεσογειακές χώρες ανοίγοντας 
το δρόµο για την επιτυχή εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µηχανισµού FEMIP. 
 
∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 
Όσον αφορά το δανεισµό, το 2002 ήταν ένα εξαιρετικό έτος, κατά το οποίο η Τράπεζα άντλησε 
από τις αγορές 38 δισεκατοµµύρια ευρώ, µέσω 219 συναλλαγών, σε 14 νοµίσµατα.  Οι πόροι 
που αντλήθηκαν στα τρία κύρια νοµίσµατα (ευρώ, λίρα στερλίνα και δολάριο ΗΠΑ) 
αντιπροσώπευαν το 89% του συνολικού δανεισµού.  Όσον αφορά ειδικότερα το ευρώ, η 
Τράπεζα διεύρυνε το φάσµα των εξατοµικευµένων προϊόντων της, προκειµένου να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες των επενδυτών, εξακολούθησε να εφαρµόζει πολιτική έκδοσης δανείων αναφοράς 
και εξέδωσε τρία δάνεια EARN ύψους 12 δισεκατοµµυρίων ευρώ. 
 
Οι συναλλαγές σε νοµίσµατα των υποψήφιων για ένταξη χωρών αυξήθηκαν κατά 75%.  Η ΕΤΕπ 
κατέστη ο σηµαντικότερος µετά το ∆ηµόσιο εκδότης δανείων στις αγορές των χωρών αυτών και 
απέκτησε µεγάλη προβολή στη χρηµατοπιστωτική κοινότητα. 
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ2 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2002, το σύνολο του ισολογισµού ανερχόταν σε 220,8 δισεκατοµµύρια 
ευρώ.  Το συνολικό υπόλοιπο χορηγηθέντων δανείων και εγγυήσεων ανερχόταν σε 
236 δισεκατοµµύρια ευρώ, ήταν δηλαδή χαµηλότερο από το καταστατικό ανώτατο όριο των 
250 δισεκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο εντωµεταξύ αυξήθηκε σε 375 δισεκατοµµύρια ευρώ 
ύστερα από την αύξηση κεφαλαίου που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003. 
 
Τα καθαρά αποτελέσµατα της χρήσης ανήλθαν σε 1 239,9 εκατοµµύρια ευρώ, σηµειώνοντας 
πτώση κατά 1,3% έναντι του 2001.  Η πτώση αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην αύξηση 
των διαφορών προσαρµογής αξίας των πράξεων επιχειρηµατικού κεφαλαίου.  Η απόδοση των 
ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 5,4%, έναντι 6,3% το προηγούµενο έτος.  Η πτώση αυτή της 
κερδοφορίας δεν αποτελεί έκπληξη, αν ληφθεί υπόψη η εξέλιξη που γνώρισε πέρυσι ο 
τραπεζικός τοµέας. 
 
 
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΕΡΥΜΕΝΗ ΕΝΩΣΗ 
 
Θα ήθελα, τώρα, να αναφερθώ στις επιχειρησιακές προτεραιότητες της Τράπεζας για τα 
ερχόµενα χρόνια.  Οι προτεραιότητες αυτές, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο Συµβούλιο των 
∆ιοικητών και εγκρίθηκαν από αυτό κατά την περυσινή του σύνοδο, περιέχονται, όπως 
γνωρίζετε, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Τράπεζας για την περίοδο 2003-2005 και είναι οι 
ακόλουθες: 
 

(i) η περιφερειακή ανάπτυξη και οικονοµική και κοινωνική συνοχή· 
(ii) η εφαρµογή της Πρωτοβουλίας «Καινοτοµία 2000» («i2i»)· 
(iii) η προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος· 
(iv) η προετοιµασία των υποψήφιων για ένταξη και των προσχωρούντων κρατών, για 

την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και  
(v) η υποστήριξη της πολιτικής παροχής αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας, που 

εφαρµόζει η Ένωση έναντι των χωρών εταίρων της. 
                         
2 Μη ενοποιηµένα µεγέθη. 
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Καταρχάς, όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονοµική και κοινωνική 
συνοχή: η Τράπεζα διατήρησε το φιλόδοξο στόχο της, να διαθέτει το 70% των άµεσων δανείων 
της για έργα που πραγµατοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Ο βασικός αυτός στόχος παραµένει στο επίκεντρο της δραστηριότητάς µας, ιδίως εν 
όψει της επερχόµενης διεύρυνσης της Ένωσης.  Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα συµµετέχει ενεργά 
στη Μεικτή Οµάδα Εργασίας, που έχει συσταθεί από κοινού µε την Επιτροπή µε σκοπό το 
σχεδιασµό των µελλοντικών τρόπων δράσης για την υποστήριξη των λιγότερο ανεπτυγµένων 
περιοχών.  Οι προτάσεις που θα υποβάλει η ΕΤΕπ, θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση του 
διαλόγου µε την Επιτροπή, καθώς και τη συµπληρωµατικότητα των δράσεων.  Η ΕΤΕπ θα 
προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για τη µεγιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος της 
δράσης των διαρθρωτικών ταµείων και για την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων. 
 
∆εύτερον, η ΕΤΕπ θα προαγάγει την οικονοµική και κοινωνική συνοχή εξακολουθώντας να 
υποστηρίζει τη χρηµατοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων (∆Ε∆).  Αξιοποιώντας την 
εµπειρία που έχει αποκτήσει την τελευταία δεκαετία (κατά την οποία οι χορηγήσεις της στον 
τοµέα αυτό ανήλθαν σε 75 δισεκατοµµύρια ευρώ), η Τράπεζα προτίθεται να ενσωµατώσει τη 
δράση της στα µέτρα προτεραιότητας που σχεδιάζονται από την Οµάδα Υψηλού Επιπέδου για τα 
∆Ε∆.  Ανάλογα µε τις ανάγκες, η Τράπεζα θα προσαρµόσει τα χρηµατοδοτικά της µέσα, θα 
προσφέρει την τεχνική, οικονοµική και χρηµατοδοτική της τεχνογνωσία, και θα ενισχύσει τη 
συνεργασία της µε την Επιτροπή για τον καλύτερο συντονισµό των διαδικασιών αξιολόγησης 
των επενδυτικών σχεδίων. 
 
Όσον αφορά την «Πρωτοβουλία Καινοτοµία 2000» («i2i»): στο πλαίσιο της «στρατηγικής 
της Λισσαβώνας» και σε συνέχεια των συµπερασµάτων της εαρινής συνόδου κορυφής της ΕΕ, η 
ΕΤΕπ είναι πρόθυµη να συνεχίσει και να επαυξήσει την υποστήριξή της στην καινοτοµία, 
καθιστώντας την πρωτεύοντα τοµέα της χρηµατοδοτικής της δραστηριότητας κατά την 
ερχόµενη δεκαετία.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΕπ σας ζητεί να εγκρίνετε την 
«Πρωτοβουλία Καινοτοµία 2010», ένα νέο χρηµατοδοτικό πακέτο ειδικά για τον τοµέα αυτό, το 
οποίο είναι απόλυτα συµβατό µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Τράπεζας και µε το πλαίσιο 
της αύξησης του κεφαλαίου της. 
 
Με βάση την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά την επιτυχή εφαρµογή της πρωτοβουλίας i2i την 
τελευταία τριετία, και το διάλογο που διεξήχθη µε την Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµοστέα 
πολιτική, προβλέπουµε να διαθέσουµε περίπου 20 δισεκατοµµύρια ευρώ, µέχρι το τέλος του 
2006, για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων σε τρεις βασικούς τοµείς, που είναι οι ακόλουθοι: 
 
(i)  πρώτον, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (υλική υποδοµή, περιεχόµενο και 

εφαρµογές), 
(ii)  δεύτερον, η έρευνα και ανάπτυξη και οι απορρέουσες από αυτήν καινοτόµοι επενδύσεις 

(προϊόντα και µέθοδοι), και, τέλος, 
(iii)  η εκπαίδευση και κατάρτιση. 
 
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, το όργανο του Οµίλου ΕΤΕπ που είναι ειδικευµένο 
στα επιχειρηµατικά κεφάλαια και στις εγγυήσεις για χαρτοφυλάκια δανείων υπέρ µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, θα συµβάλει επίσης στην επίτευξη του στόχου αυτού, µέσω των επενδύσεών του 
σε εταιρείες παροχής επιχειρηµατικών κεφαλαίων οι οποίες είναι κυρίως προσανατολισµένες 
προς την απόκτηση συµµετοχών στο µετοχικό κεφάλαιο καινοτόµων και έντονα τεχνολογικών 
επιχειρήσεων. 
 
Όσον αφορά την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, η Τράπεζα θα 
διατηρήσει ως στόχο το να διαθέτει στον τοµέα αυτό το 25-35% των συνολικών της 
χορηγήσεων.  Επιπλέον, θα αναζητήσει νέους τρόπους για να ενσωµατώσει τις προτεραιότητες 
της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ στις δραστηριότητές της.  Ένα παράδειγµα θα µπορούσε 
να είναι η υποστήριξη, υπό µορφή που δεν έχει ακόµη καθοριστεί, της αναδυόµενης αγοράς 
άνθρακα.  Γι’ αυτήν, επίσης, την προτεραιότητα, η ΕΤΕπ θα επιδιώξει συνεργασία µε την 
Επιτροπή.  Η Τράπεζα συµµετέχει στην οµάδα εργασίας της Επιτροπής που έχει ως αντικείµενο 
την ανάπτυξη νέων χρηµατοδοτικών µηχανισµών για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για το νερό. 
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III. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
Όσον αφορά τις δραστηριότητές µας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να αναφερθώ στις 
προκλήσεις που έχει ενώπιόν της η Τράπεζα, όσον αφορά τα ∆υτικά Βαλκάνια, το Μηχανισµό για 
τις επενδύσεις για την Εταιρική Σχέση Ευρώπης-Μεσογείου (FEMIP) και την Επενδυτική 
∆ιευκόλυνση της Κοτονού. 
 
Στα ∆υτικά Βαλκάνια, η Τράπεζα διατηρεί τη θέλησή της να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην 
ανάπτυξη της περιοχής, στην οποία σχεδιάζουµε να χορηγήσουµε δάνεια συνολικού ύψους 
1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ κατά την ερχόµενη τριετία. 
 
Μέχρι στιγµής, η ΕΤΕπ έχει κυρίως χορηγήσει χρηµατοδοτήσεις για την ανασυγκρότηση της 
βασικής υποδοµής.  Καθώς η σταθερότητα στην περιοχή αυξάνεται, θα επεκτείνουµε σταδιακά 
τις χρηµατοδοτήσεις µας σε άλλους επιλέξιµους τοµείς.  Η προστασία του περιβάλλοντος, η 
ανάπτυξη των χρηµατοδοτήσεων προς φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η διάδοση της 
καινοτοµίας και η βελτίωση της υγείας και του ανθρώπινου κεφαλαίου θα αποκτήσουν σταδιακά 
όλο και µεγαλύτερη σηµασία.  Βεβαίως, θα εξακολουθήσουµε να συντονίζουµε τη δράση µας µε 
τη δράση των λοιπών διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, και κυρίως της ∆ιεθνούς 
Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη. 
 
Όσον αφορά τη χρηµατοδοτική µας δραστηριότητα στις µεσογειακές χώρες εταίρους, το 
2002 εγκαινιάστηκε επίσηµα η πρωτοβουλία FEMIP στη Βαρκελώνη.  Η Τράπεζα 
πραγµατοποίησε ταχύτατα µία σειρά από οργανωτικές αλλαγές, ώστε να διασφαλίσει την 
καλύτερη δυνατή εφαρµογή του χρηµατοδοτικού αυτού µηχανισµού.  Οι αλλαγές αυτές 
περιλαµβάνουν την ενίσχυση της επάνδρωσης, τη δηµιουργία µίας ειδικής Υπηρεσίας, η οποία 
λειτουργεί ως αυτόνοµη επιχειρησιακή µονάδα και περιλαµβάνει ένα τµήµα ασχολούµενο ειδικά 
µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και το άνοιγµα ενός περιφερειακού γραφείου της ΕΤΕπ στο Κάιρο.  
Όσον αφορά τις χορηγήσεις, το 2002 η ΕΤΕπ ενέκρινε 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων 
το 1/3 περίπου κατευθύνθηκε στον ιδιωτικό τοµέα.  Ο ιδιωτικός τοµέας παραµένει ο κύριος 
στόχος του µηχανισµού FEMIP.  Από την έναρξη εφαρµογής του, το Σεπτέµβριο 2001, οι 
εγκρίσεις χρηµατοδοτήσεων για ιδιωτικές επενδύσεις έχουν υπερβεί το 1,5 δισεκατοµµύριο 
ευρώ. 
 
Όσον αφορά το µελλοντικό προσανατολισµό του FEMIP, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Πολιτικού ∆ιαλόγου και Συντονισµού, που πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο 2003 στην 
Κωνσταντινούπολη, άρχισε ένας εποικοδοµητικός διάλογος µε τους αντιπροσώπους όλων των 
ενδιαφερόµενων µερών: κρατών µελών της ΕΕ, χωρών εταίρων και χρηµατοπιστωτικών 
οργανισµών.  Ο καίριος ρόλος του FEMIP, όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης του 
ιδιωτικού τοµέα – και ιδίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων – σε χρηµατοδοτήσεις, 
υπογραµµίστηκε για µία ακόµη φορά.  Η ανάπτυξη των συνολικών δανείων και νέων 
χρηµατοδοτικών µέσων για την παροχή χρηµατοδοτήσεων υπό µορφή µετοχικού και οιονεί 
µετοχικού κεφαλαίου, θεωρείται πολύ σηµαντική για την επίτευξη του στόχου αυτού.  Επιπλέον, 
υπογραµµίστηκε η σηµασία της τεχνικής βοήθειας και η Τράπεζα θα αναπτύξει περαιτέρω το 
διάλογό της µε την Επιτροπή σχετικά µε το θέµα αυτό. 
 
Οι δραστηριότητές µας στις χώρες ΑΚΕ εντάσσονται στο πλαίσιο της εφαρµογής της 
Επενδυτικής ∆ιευκόλυνσης, που θεσπίστηκε από τη Συµφωνία της Κοτονού.  Η 
Συµφωνία αυτή αντιπροσωπεύει ορόσηµο στη συνεργασία ΕΕ-ΑΚΕ για την οικονοµική ανάπτυξη, 
η οποία έχει ως στόχο τον περιορισµό της φτώχειας.  Πράγµατι, λαµβάνει υπόψη την εξέλιξη 
που σηµειώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία στο πλαίσιο της Σύµβασης της Λοµέ, και 
αναγνωρίζει την καίρια συµβολή του ιδιωτικού τοµέα στη δηµιουργία οικονοµικής ευµάρειας. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι χρηµατοδοτήσεις µέσω της Επενδυτικής ∆ιευκόλυνσης, η οποία 
εγκαινιάστηκε επίσηµα εχθές, θα περιλαµβάνουν καταµερισµό των κινδύνων συχνότερα από 
όσο στο παρελθόν, και οι χρηµατοδοτούµενες επενδύσεις θα πρέπει να προσφέρουν εύλογη 
ανταµοιβή.  Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα θα επιδιώξει να δηµιουργήσει ένα µηχανισµό, που θα 
λειτουργεί ως ανανεούµενο κεφάλαιο χρησιµοποιώντας το προϊόν των αποπληρωµών ή των 
µερισµάτων.  ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η επίτευξη αποδόσεων, που θα επαρκούν για να 
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στηρίξουν ένα ανανεούµενο κεφάλαιο, αποτελεί πρόκληση, αν ληφθούν υπόψη οι 
χρηµατοπιστωτικοί κίνδυνοι που ενέχουν τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια στις χώρες ΑΚΕ. 
 
Η Τράπεζα θα διαχειριστεί έως 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, που θα προέλθουν από 
δηµοσιονοµικούς πόρους των κρατών µελών της ΕΕ.  Παράλληλα, όποτε ενδείκνυται, η ΕΤΕπ θα 
συµπληρώνει την Επενδυτική ∆ιευκόλυνση µε δάνεια από ιδίους πόρους της. 
 
 
IV. ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ∆ΟΘΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Όπως αναµφίβολα θα παρατηρήσατε, από όσα είπα έως εδώ, το µέλλον της Τράπεζας 
παρουσιάζεται ως µια διαρκής εξέλιξη των πολιτικών και των διαδικασιών της, µε σκοπό την 
προσαρµογή τους στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα σε τρεις τοµείς, στους οποίους αξίζει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.  Πρόκειται για την προστιθέµενη αξία, τη διαχείριση των κινδύνων και 
τη διαφάνεια. 
 
Όσον αφορά την προστιθέµενη αξία, θα υπενθυµίσω ότι η Τράπεζα πρέπει να εξετάζει τρία 
στοιχεία στις χρηµατοδοτικές της αποφάσεις:  
 
1. τη συµβατότητα κάθε χρηµατοδοτικής πράξης µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
2. την ποιότητα και τη βιωσιµότητα κάθε επενδυτικού σχεδίου, 
3. τα ιδιαίτερα οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από τη χρήση κεφαλαίων της ΕΤΕπ. 

 
Η θέληση της Τράπεζας να διασφαλίζει τη συµβατότητα κάθε χρηµατοδοτικής πράξης µε τους 
στόχους της ΕΕ αποδεικνύεται σαφώς από την ενισχυµένη συνεργασία που έχουµε αναπτύξει µε 
την Επιτροπή.  Ήδη ανέφερα αρκετά παραδείγµατα αυτής της συνεργασίας.  Μπορώ να 
προσθέσω άλλα δύο, ειδικότερα παραδείγµατα, συγκεκριµένα δύο συµφωνίες που υπεγράφησαν 
πέρυσι, εκ των οποίων η µία υπεγράφη µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και τη Γενική 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων, και αφορά το περιβάλλον, ενώ η άλλη 
υπεγράφη µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Κοινωνίας των Πληροφοριών και τη Γενική ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων, και αφορά τα επενδυτικά σχέδια στον τοµέα των 
δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 
 
Η ποιότητα και η βιωσιµότητα κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την 
εφαρµογή κατάλληλων, διεξοδικών και επιµελών αναλύσεων και από τη χρήση εξειδικευµένου 
προσωπικού.  Κατά το έτος που έληξε, θεσπίσαµε νέες διαδικασίες αξιολόγησης, που επιτρέπουν 
την εφαρµογή µίας διαβάθµισης στην κατανοµή των πόρων, ανάλογα µε την εκτιµώµενη 
δυσκολία του επενδυτικού σχεδίου.  Επιπλέον, ενισχύσαµε την οργάνωση της Τράπεζας όσον 
αφορά τα θέµατα περιβάλλοντος και ανάθεσης συµβάσεων. 
 
Τα ιδιαίτερα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση κεφαλαίων της ΕΤΕπ, αποτέλεσαν το 
αντικείµενο ειδικής απόφασης, που έλαβε πέρυσι το Συµβούλιο των ∆ιοικητών, για τον 
περιορισµό του όγκου των δανείων προς µεγάλες εταιρείες.  Είµαι σε θέση να αναφέρω ότι η 
Τράπεζα επέτυχε το στόχο αυτό, δεδοµένου ότι το συνολικό ύψος των σχετικών δανειοδοτικών 
συµβάσεων που υπέγραψε το 2002, ήταν κατώτερο από αυτό του 2001.  Θα εξακολουθήσουµε 
να παρακολουθούµε αυτή την πτυχή του θέµατος της προστιθέµενης αξίας, και θα 
ενηµερώνουµε το Συµβούλιο των ∆ιοικητών σε ετήσια βάση. 
 
Όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων, όπως είχε αναγγελθεί στην περυσινή ετήσια σύνοδο, 
σας υπεβλήθη ειδική έκθεση επί του θέµατος, στην οποία περιγράφονται οι διαδικασίες 
εντοπισµού, µέτρησης και ελέγχου των κινδύνων.  Η Τράπεζα έχει εναρµονίσει τα συστήµατά 
της για τη διαχείριση κινδύνων µε τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς στον τοµέα αυτό.  Στην 
έκθεση αναφέρεται ρητά ότι η Τράπεζα προετοιµάζεται ενεργά για την προσαρµογή των 
συστηµάτων της, σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα καθοριστεί για τη διαχείριση 
κινδύνων από τη νέα Συµφωνία της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια.  Το 2004 θα σας 
υποβληθεί νέα έκθεση προόδου σχετικά µε το θέµα αυτό. 
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Όσον αφορά τη διαφάνεια, διατηρήσαµε τακτικό διάλογο µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις 
και καθορίσαµε και εφαρµόζουµε µία νέα πολιτική ηλεκτρονικής πρόσβασης στα έγγραφα, 
σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα αυτό.  Το κοινό εξακολούθησε 
να επιδεικνύει αυξανόµενο ενδιαφέρον για την πληροφόρηση που παρέχει η ΕΤΕπ.  Ο αριθµός 
των επισκέψεων στον ιστοχώρο µας στο ∆ιαδίκτυο σχεδόν διπλασιάστηκε, προσεγγίζοντας το 
ένα εκατοµµύριο. 
 
Αυτά είχα να αναφέρω όσον αφορά τις δραστηριότητες, τις προτεραιότητες και τους τοµείς 
προσοχής της Τράπεζας.  Πριν κλείσω την οµιλία µου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες 
µου προς τα απερχόµενα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, κα Isabel Correia 
Barata, κ.κ. Mr. Sinbad J.D. Coleridge, Wedige Hanns von Dewitz, και Gerd Saupe, κα Rebecca 
Lawrence και κ. Gerhard Boehmer. 
 
Τέλος, επιθυµώ να εκφράσω τις ευχαριστίες µου προς το προσωπικό της ΕΤΕπ, για τις 
προσπάθειες που κατέβαλε το περασµένο έτος και για την αφοσίωση µε την οποία εργάστηκε, 
προκειµένου να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να λειτουργήσει ως 
χρηµατοπιστωτικό όργανο που εφαρµόζει πολιτικές στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


