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Βρίσκοµαι για πρώτη φορά υπό την ιδιότητά µου ως Προέδρου του ∆.Σ. της 

Εθνικής Τράπεζας στο χώρο του Χρηµατιστηρίου, ενός θεσµού που µπορεί να 

προσφέρει πολλά στην ελληνική οικονοµία και στην πορεία επανεκκίνησής 

της, προσελκύοντας κεφάλαια που θέλουν να επενδύσουν σε εταιρείες, σε 

επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες.  

H ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι, µετά από ένα  

µακροχρόνιο περιβάλλον ύφεσης και παραγωγικής αποσάρθρωσης.  Πρέπει 

και µπορεί να οδηγηθεί σε µια νέα πορεία επανεκκίνησης, µια νέα πορεία 

βιώσιµης ανάπτυξης, µε επίκεντρο τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια, την 

καινοτοµία,  τον οικονοµικό και τεχνολογικό της µετασχηµατισµό. Αυτό  είναι 

το εθνικό αναπτυξιακό µας στοίχηµα : η διεύρυνση  και αναδιάρθρωση της 

παραγωγικής µας βάσης, µε µεταφορά πόρων και Ανθρώπινου δυναµικού 

από λιγότερο σε περισσότερο παραγωγικές δραστηριότητες, µε τρόπο  που 

θα  αξιοποιούνται  τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά  πλεονεκτήµατα της 

χώρας, θα δηµιουργούνται προστιθέµενη αξία και θέσεις εργασίας και θα 

διασφαλίζονται  προυποθέσεις για συνεχή βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης 

των πολιτών.   

Η επίτευξη του εθνικού αυτού στόχου χρειάζεται κινητοποίηση όλων µας, 

αποφασιστικότητα και συνέργειες. Προϋποθέτει βεβαίως την επιτυχή   

ολοκλήρωση  των διαπραγµατεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τους 

εταίρους µας, ώστε να αποκατασταθούν οι συνθήκες ρευστότητας, να 

προωθηθούν τα απαραίτητα διαρθωτικά µέτρα  και να αρθούν όλες οι πηγές 

αβεβαιότητας και αστάθειας που προκαλούν επενδυτική στασιµότητα και 

ασφυξία στην αγορά. Προϋποθέτει όµως και τη σύµπραξη όλων: του 

κράτους, της επιχειρηµατικής κοινότητας, του τραπεζικού συστήµατος.  Ο 

σχεδιασµός ή η υλοποίηση, δηµόσιων πολιτικών, ποτέ δεν είναι 

αποτελεσµατική αν δεν εµπλουτιζεται από την αρχή  µε την άποψη και τις 



εµπειρίες αυτών που καλούνται να τις εφαρµόσουν ή να τις υποστούν . Η 

αγορά, από την άλλη µεριά, παράγει αστοχίες και αναποτελεσµατικότητα, αν 

δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο και συντονισµός ενεργειών. Το πλοίο δεν θα 

βγει στην ανοικτή θάλασσα, αν ο καθένας από µας δεν δει τον εαυτό του ως 

µέρος του πληρώµατος.  

Η Εθνική Τράπεζα, την οποία έχω την τιµή να εκπροσωπώ από τη θέση της 

Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι έτοιµη να παίξει ουσιαστικό 

ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Γνωρίζω και συµµερίζοµαι τις ίδιες αγωνίες µε 

εσάς. Η παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις και στην πραγµατική 

οικονοµία, η διαρκής στήριξη και αύξηση της παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητας, η λήψη αναπτυξιακών µέτρων για την πραγµατική 

οικονοµία, η άρση κάθε εστίας εµποδίου και γραφειοκρατίας αποτελούν 

βασικές προϋποθέσεις για την εµπέδωση κλίµατος ασφάλειας και τόνωσης 

της οικονοµίας.    

Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας έχει, όπως γνωρίζετε, χρηµατοδοτήσει 

σηµαντικές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, αλλά και επενδυτικά έργα στη 

Βόρειο Ελλάδα. Επιδίωξή µας είναι να συνεχίσουµε αυτή την πολιτική, µε 

έµφαση  στις επενδύσεις  και τις εξαγωγές. Κάτι που εσείς, οι επιχειρηµατίες 

της Βορείου Ελλάδος, που αποτελείτε από τους πιο ισχυρούς εξαγωγικούς 

παίκτες µε δυναµική διείσδυση σε ξένες αγορές, το γνωρίζετε πολύ καλά. 

Κάτω από τις σηµερινές συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας,  δυναµικές  και 

βιώσιµες επιχειρήσεις, που  βρίσκονται σε δυσκολία αντλησης κεφαλαίων , 

πρέπει και µπορούν να στηριχθούν µε κατάλληλα χρηµατοοικονοµικά 

εργαλεία.  

Ως Εθνική Τράπεζα, στηρίζουµε και στεκόµαστε δίπλα σε έναν ανεκτίµητο 

παραγωγικό συντελεστή, που ως χώρα διαθέτουµε: το επιχειρηµατικό 

δαιµόνιο. Την ικανότητα που εσείς, ως επιχειρηµατίες, έχετε να αναπτύσσετε 

νέες καινοτόµες ιδέες, προϊόντα  και υπηρεσίες, να αντιλαµβάνεστε τις 

τάσεις της αγοράς έγκαιρα , να διαβλέπετε ευκαιρίες , να αναλαµβάνετε  το 

επιχειρηµατικό ρίσκο και να διεισδύετε σε νέες δυναµικές αγορές και 

αλυσίδες αξίας και διεθνείς συνεργασίες διεκδικώντας σηµαντικά µερίδια 

αγοράς. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα από αυτό το βήµα να τονίσω τρεις 
προτεραιότητες  που ως Εθνική Τράπεζα θέτουµε: 

Πρώτον, την παροχή ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία και την 
υποστήριξη την παραγωγικής αναδιάρθρωσης που έχει ανάγκη η χώρα, µε τη 
χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών που 
αξιοποιούν τα σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτουµε, σε µία 
σειρά από τοµείς µε επίκεντρο τις καινοτόµες ιδέες, τον εξαγωγικό 
προσανατολισµό. Χρησιµοποιούµε και διευρύνουµε όλα τα εργαλεία προς 
αυτή τη κατεύθυνση, µε τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων µέσω 



συγχρηµατοδοτήσεων και αυτοχρηµατοδοτήσεων και συµπράξεων δηµόσιου 
–ιδιωτικού τοµέα. Ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, έχουµε τη δυνατότητα, µε 
σωστό σχεδιασµό να αποτρέψουµε την περαιτέρω αποβιοµηχάνιση, 
χρηµατοδοτώντας και επενδύοντας πρωτοβουλίες  µε ισχυρά, 
πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά οφέλη. Θέλουµε σε αυτή τη προσπάθεια και 
τη δική σας αρωγή. 

Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύουµε να αναπτύξουµε νέα καινοτόµα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία, µε τη µορφή  ανακυκλούµενων κεφαλαίων, σε 
συνεργασία µε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και το IFC της Παγκόσµιας Τράπεζας. Σε τοµείς, όπως η 
κοινωνική, νεανική  και πολιτισµική επιχειρηµατικότητα, ή έργα αστικής 
ανάπλασης που µπορούν να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν καινοτόµες 
δηµιουργικές ιδέες. Εργαλεία τα οποία αξιοποιούν δηµιουργικές, 
επιχειρηµατικές ιδέες και ανοίγουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.  

∆εύτερον, την επιθετική προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων. Κεφαλαίων, 
που δεδοµένης της στενότητας πόρων την παρούσα περίοδο, θα επιτρέψουν 
την αναζωογόνηση και ελληνικών επιχειρήσεων µέσω συµπράξεων και 
συνεργασιών. Αυτό, όπως έχω πει, προϋποθέτει άρση όλων των µικρών και 
µεγάλων εµποδίων που εµποδίζουν την επιχειρηµατικότητα. Γνωρίζω πολύ 
καλά πόσο σηµαντικό είναι για έναν επιχειρηµατία, για µια εξαγωγική 
επιχείρηση, να υπερβεί τις δαιδαλώδεις, γραφειοκρατικές διαδικασίες, που 
αυξάνουν το κόστος και πολλές φορές αποθαρρύνουν την ίδια την 
προσπάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο προσβλέπουµε στη στενή και συνεχή 
συνεργασία µε τον  Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος.  

Τρίτον, να αναδείξουµε ακόµη περισσότερο την πολιτική της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, που για εµάς, ως Τράπεζα, αποτελεί σηµαντικό πυλώνα 
της Στρατηγικής µας. Γνωρίζω, και θέλω να σας συγχαρώ, διότι ως 
Σύνδεσµος, µαζί µε άλλους φορείς και συνδέσµους, έχετε αναλάβει ενεργό 
δράση για τη δηµιουργία ενός ∆ικτύου Επιχειρηµατικής Ευθύνης, µε στόχο 
την  διασύνδεση ατόµων, οµάδων, φιλανθρωπικών σωµατείων, οργανώσεων 
και συναφών φορέων,  µε την επιχειρηµατική κοινότητα του Βορειοελλαδικού 
Τόξου. Όπως επίσης και για τον θεσµό των επαίνων και βραβείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΞΙΑ Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ, όπου αναγνωρίζετε το εργο επιχειρήσεων  που έχουν  
διακριθεί ως προς  την  εξωστρέφεια και καινοτοµία τους , αλλά και   την 
γυναικεία επιχειρηµατικότητα.  

∆εν είναι υπάρχει άλλη επιλογή  από το να τα καταφέρουµε. Στο πλαίσιο 
αυτό, πρόκειται, µετά το Πάσχα, να διοργανώσουµε µια σειρά κλειστών 
συναντήσεων µε εκπροσώπους επιχειρήσεων, που παρά την κρίση, δίνουν τη 
µάχη της παραγωγικότητας και εξωστρέφειας, για να σας ακούσουµε, να 
δούµε πώς µπορούµε να βοηθήσουµε και να στηρίξουµε την παραγωγική 
ανασυγκρότηση του τόπου µας.  

Θέλω να συγχαρώ και πάλι τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος για 
τη σηµερινή εκδήλωση, µε αφορµή την έκδοση τους λευκώµατος για τα 100 
χρόνια παρουσίας του και να σας διαβεβαιώσω ότι η Εθνική Τράπεζα θα 
σταθεί αρωγός στις προσπάθειές σας. 


