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Κυρίες και Κύριοι, 

 

Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω εκ µέρους της 

Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών που, µαζί µε το 

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, το Υπουργείο Οικονοµικών 

και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

συνδιοργανώνουν τη σηµερινή ηµερίδα, µε θέµα 

«τη χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικότητας στη 

νέα ελληνική οικονοµία».  

 

Η χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικότητας και της 

ανάπτυξης είναι ένα θέµα που απασχολεί έντονα 

την ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα, και 
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συνδέεται άρρηκτα µε την προσπάθεια της 

οικονοµίας µας να βγει από την κρίση, και να 

επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης.  Είναι ένα θέµα 

πάνω στο οποίο, επιχειρήσεις, τραπεζικό σύστηµα 

και κράτος πρέπει να συνεργαστούν και να 

συνταχθούν σε κοινούς στόχους και συντονισµένες 

δράσεις. 

Όπως γνωρίζετε, βιώνουµε µια ιστορικά κρίσιµη 

συγκυρία για την ελληνική οικονοµία.  Μια 

συγκυρία όµως, που όσο δύσκολη και να είναι, θα 

πρέπει να αποτελέσει και τη µεγάλη µας ευκαιρία 

ώστε, αφού ξεπεράσουµε την κρίση, να 

επανατοποθετήσουµε την προοπτική της χώρας µας 

σε νέα βάση.  Στόχος όλων µας είναι η δηµιουργία 
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µιας σύγχρονης, ανοιχτής και ανταγωνιστικής 

οικονοµίας, που παράγει ευκαιρίες, απασχόληση 

και πλούτο για τους πολίτες της. 

 

 Σ΄ αυτήν την µεγάλη προσπάθεια, σε αυτήν την 

ιστορική πρόκληση, οι ελληνικές τράπεζες και οι 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι συνοδοιπόροι και 

σύµµαχοι. Οι ελληνικές τράπεζες, διαχρονικά, 

υπήρξαν για την ελληνική οικονοµία ισχυρός 

πυλώνας ανάπτυξης και προόδου.  Βρέθηκαν πάντα 

στην πρωτοπορία των εξελίξεων, και έχουν 

αποδείξει πως ανταποκρίνονται µε διορατικότητα 

και αποτελεσµατικότητα στις απαιτήσεις κάθε 

συγκυρίας - ακόµα και µέσα στην κρίση - 
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στηρίζοντας έτσι τις δηµιουργικές και παραγωγικές 

δυνάµεις της οικονοµίας µας.  

 

Ασφαλώς η συγκυρία έχει δηµιουργήσει σοβαρά 

προβλήµατα επηρεάζοντας ευθέως τις συνθήκες 

χρηµατοδότησης της οικονοµίας.  Είναι όµως 

νοµίζω ξεκάθαρο σε όλους, ότι η έλλειψη 

ρευστότητας στο τραπεζικό µας σύστηµα δεν 

οφείλεται στο ίδιο, αλλά είναι η άµεση συνέπεια 

της δηµοσιονοµικής κρίσης στην οποία έχει 

περιέλθει η ελληνική οικονοµία. Η δηµοσιονοµική 

αποσταθεροποίηση, η κρίση αξιοπιστίας και οι 

υποβαθµίσεις έκλεισαν τις πόρτες των αγορών για 

τις ελληνικές τράπεζες, στερώντας την οικονοµία 
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από πολύτιµους για την ανάπτυξη 

χρηµατοδοτικούς πόρους.  Εντούτοις, θα πρέπει να 

επισηµάνω πως ακριβώς επειδή οι ελληνικές 

τράπεζες παραµένουν κεφαλαιακά ισχυρές και 

αξιόπιστες, µέσα από τις κατάλληλες ενέργειες 

αξιοποιούν κεφάλαια από διεθνείς οργανισµούς 

και, σε συνδυασµό µε τις κυβερνητικές 

πρωτοβουλίες, είναι σε θέση να συνεχίσουν να 

στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι, 

παραµένουν παράγοντας σταθεροποίησης της 

οικονοµίας, και αρωγός στη συλλογική προσπάθεια 

εξόδου από την κρίση.  
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Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι ελληνικές τράπεζες, 

µετά την εκδήλωση της παγκόσµιας κρίσης και από 

το 2008 µέχρι και το τέλος του 2010, µέσα από τα 

προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ, έχουν διοχετεύσει 

περί τα €5 δισ. σε περίπου 60,000 ελληνικές 

επιχειρήσεις παντός τύπου. 

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι ιδιαίτερα θετικό 

ότι τόσο ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος, όσο και η 

ίδρυση του ΕΤΕΑΝ, πλην των άλλων καινοτοµιών 

που εισάγουν, στοχεύουν στην έγκριση 

επενδυτικών προτάσεων µε διακριτά 

πλεονεκτήµατα και αναπτυξιακή προοπτική, που 
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πιστεύουµε ότι θα συµβάλουν πραγµατικά στην 

ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.  

 

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ΕΤΕΑΝ, θα ήθελα να 

σηµειώσω ότι µέσω του µηχανισµού αυτού 

επιδιώκεται µόχλευση ποσού €3 δισ., δηλαδή 

ποσού τριπλάσιου από τα κεφάλαια του €1 δισ. που 

προϋπολογίζεται αυτό να συγκεντρώσει εντός της 

επόµενης τριετίας, κυρίως για την υλοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων από τις ΜµΕ.  Κεφάλαια 

ύψους €2 δισ., καλούνται και θα συνεισφέρουν οι 

τράπεζες οι οποίες θα επιλεγούν για την υλοποίηση 

των προγραµµάτων του.  Στην διευρυνόµενη 

συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
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του ΕΤΕΑΜ και του τραπεζικού συστήµατος, θα 

πρέπει να επιδιωχθεί από όλους η βελτίωση των 

διαδικασιών, η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων 

και η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων των τραπεζών 

στην υποβολή και εξέταση των αιτηµάτων. 

 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ 

ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

και τον εξαιρετικά σηµαντικό της ρόλο στην 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.  ∆ιαχρονικά, 

η ΕΤΕπ έχει λειτουργήσει ως ισχυρότατος 

υποστηρικτής και χρηµατοδότης όλων των 

σηµαντικών αναπτυξιακών έργων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί στη χώρα µας.  Παράλληλα, 
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µέσω των τόσο παραγωγικών συνεργασιών της  µε 

τις ελληνικές τράπεζες έχει στηρίξει τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις να επενδύσουν, να 

εκσυγχρονιστούν, να αναπτυχθούν.  Το ενδιαφέρον 

της για την Ελλάδα και οι συνεργασίες που 

αναπτύσσονται, διευρύνονται συνεχώς και, σε αυτό 

το σηµείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

αντιπρόεδρό της κ. Πλούταρχο Σακελλάρη, που 

παρακολουθεί από κοντά και υποστηρίζει τη 

µεγάλη προσπάθεια της χώρας µας.  Σήµερα, η 

ΕΤΕπ, στη δύσκολη αυτή συγκυρία, ενισχύει την 

χρηµατοδοτική στήριξη που παρέχει προσφέροντας 

πολύτιµη µακροπρόθεσµη ρευστότητα στην 

οικονοµία µε ανταγωνιστικούς όρους.  Επίσης, θα 
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θέλαµε να ευχαριστήσουµε το Υπουργείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Υπουργείο 

Οικονοµικών για τη διαµόρφωση ενός κατάλληλου 

πλαισίου, που επιτρέπει τη διεύρυνση αυτής 

ακριβώς της συνεργασίας µεταξύ ελληνικών 

τραπεζών και ΕΤΕπ.   

 

Κυρίες και κύριοι, 

Η δέσµευση τον τραπεζών να συνδράµουν τις 

πρωτοβουλίες του κράτους για την ταχύτερη 

δυνατή αναστροφή της σηµερινής δυσµενούς 

οικονοµικής κατάστασης είναι δεδοµένη.  
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Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, κεφαλαιακά 

ισχυρό και υγιές, έχει τις δυνάµεις να αναλάβει τις 

ευθύνες που του αναλογούν και να συνεχίσει να 

λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας και 

ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία.  

Σας ευχαριστώ. 

 


