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Κύξηε ππνπξγέ, θύξηνη πξέζβεηο, θπξίεο θαη θύξηνη,
Με ηδηαίηεξε ραξά ζαο θαισζνξίδσ θαη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ ζηε ζεκεξηλή καο
εθδήισζε πνπ ζηόρν έρεη λα παξνπζηάζεη κηα ζεκαληηθή πηζηεύσ πξσηνβνπιία. Μηα
πξσηνβνπιία άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε κεγάιε πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο λα απεγθισβηζηεί
νξηζηηθά από ηελ θξίζε θαη ην θαύιν θύθιν ηεο ππεξρξέσζεο, ηεο ύθεζεο θαη ηεο
αλεξγίαο. Με ηελ πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζύγρξνλε, αλνηρηή θαη
αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηθαλή λα παξάγεη επθαηξίεο, ζέζεηο εξγαζίαο θαη πινύην γηα
ηνπο πνιίηεο ηεο. Με ηελ πξνζπάζεηα λα πεξάζνπκε από ηε θάζε ηεο, ζρεδόλ
κνλνζήκαληεο έκθαζεο ζηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, ζηε θάζε ησλ επελδύζεσλ,
ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο.
Δκείο ζηελ Eurobank, από ηελ Άλνημε ηνπ 2009, δειαδή πξηλ αθόκα μεζπάζεη ε εγρώξηα
δεκνζηνλνκηθή θξίζε, ηνπνζεηεζήθακε δεκόζηα πάλσ ζην κεγάιν δήηεκα ηεο
αλάπηπμεο. Γηαηππώζακε ηηο πξνηάζεηο καο γηα έλα λέν, δηαθνξεηηθό από ην παξειζόλ,
θαη ζε αληηδηαζηνιή κε θξαηηθνδίαηηεο αληηιήςεηο, αλαπηπμηαθό πξόηππν ζηεξηγκέλν
ζηελ εμσζηξέθεηα, ηε γλώζε, ηελ θαηλνηνκία, κε θηλεηήξηα δύλακε έλα ζύγρξνλν θαη
δπλακηθό ηδησηηθό επηρεηξεκαηηθό ηνκέα. Τώξα πηα είλαη θνηλόο ηόπνο, πσο ην κνληέιν
αλάπηπμεο ηεο ρώξαο ζα πξέπεη λα εληζρύζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο νηθνλνκίαο
καο, λα δηακνξθώζεη έλα πεξηβάιινλ θηιηθό πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηηο λέεο
επελδύζεηο, θαη λα εληζρύζεη ηνλ εμαγσγηθό καο πξνζαλαηνιηζκό, αθνύ είλαη πιένλ
δεδνκέλε, κε ζπξξηθλνύκελε ηελ εγρώξηα δήηεζε, ε αλαγθαηόηεηα γηα αλαδήηεζε λέσλ
αγνξώλ.
Παξάιιεια κε ηηο πξνηάζεηο πνπ δηακνξθώζακε σο ζπζηεκηθή ηξάπεδα πνπ επεξεάδεη
ην νηθνλνκηθό γίγλεζζαη ηεο ρώξαο καο, αλαιάβακε κε αίζζεκα επζύλεο, ζπγθεθξηκέλεο
δεζκεύζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζηήξημεο ηνπ λένπ απηνύ
πξνηύπνπ.
Έηζη, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζεζκνζεηήζακε ην δηαγσληζκό
«Η Διιάδα Καηλνηνκεί» ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΣΔΒ θαη γηα ηε λεαληθή
επηρεηξεκαηηθόηεηα αλαπηύμακε ην πξόγξακκα EGG, ζε ζπλεξγαζία κε ην Corallia. Γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο αλαπηύμακε έλα πιέγκα πξντόλησλ θαη
ππεξεζηώλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζην ρώξν απηό ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΣΔΤΔ, ελώ γηα ηελ
ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο ρώξαο καο, δεκηνπξγήζακε ην
πξόγξακκα επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ Go International ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη
επηκειεηήξηα (4.000 ζπλαληήζεηο ζε ηξεηο απνζηνιέο κε επόκελε ηε Μόζρα), θαζώο θαη
ην δηαδηθηπαθό ζύζηεκα Exportgate, ην νπνίν θαη εγθαηληάδνπκε ζήκεξα.
Oη παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο αλαπηύρζεθαλ ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα από ηελ νκάδα
ζηειερώλ ηνπ Wholesale Banking ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Αλαπιεξσηή Γηεπζύλνληνο
Σπκβνύινπ θνπ Νίθνπ Καξακνύδε.
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Αο ζεκεηώζνπκε όηη ζηνλ εμαγσγηθό ηνκέα ε επίδνζε ηεο ρώξαο καο ην 2009, όηαλ
μεθηλήζακε απηή ηελ πξνζπάζεηα, ήηαλ ε δεύηεξε ρακειόηεξε ζηελ Δπξώπε κε
ζπκκεηνρή ησλ εμαγσγώλ αγαζώλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ ΑΔΠ κόλν θαηά 8,7%, επίπεδν
πνπ έθηνηε έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά γηα λα θηάζεη ην 2012 ην 14,2%. Δίλαη πξνθαλέο
όηη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ εμαγσγώλ πξέπεη λα απνηειέζεη θύξηα πξνηεξαηόηεηα θαη
ππιώλα ηνπ εζληθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ώζηε λα θαξπσζνύκε ηα νθέιε από ηελ
ηάζε γηα δηεύξπλζε ηεο παγθόζκηαο δήηεζεο. Έηζη κόλν ζα κπνξέζνπκε λα
αλαπηύμνπκε ηα ζπγθξηηηθά καο πιενλέθηεκα θαη λα δώζνπκε πλνή ζηελ παξαγσγηθή
καο πξνζπάζεηα, ζηεξίδνληαο ηελ αλάπηπμε θαη θαηαπνιεκώληαο ηε κάζηηγα ηεο
αλεξγίαο.
Σε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ν ξόινο ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη θνκβηθόο. Ιδηαίηεξα
ν ξόινο ηεο Eurobank αιιά θαη ηώξα ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ζηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο
ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλνο.
Αμίδεη λα ππνγξακκίζνπκε όηη, ζην πιαίζην όισλ ησλ πξσηνβνπιηώλ πνπ έρνπκε
αλαιάβεη όια απηά ηα ρξόληα ζεσξήζακε εμαηξεηηθά ζεκαληηθό λα αλαπηύμνπκε ηηο
δξάζεηο απηέο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο παξαγσγηθνύο θαη επηρεηξεκαηηθνύο θνξείο
ηεο ρώξαο (ΣΔΒ, Παλειιήληνο Σύλδεζκνο Δμαγσγέσλ, ΣΔΒΔ, Σύλδεζκνο Δμαγσγέσλ
Κξήηεο, ΣΔΤΔ, θιπ). Έηζη ελώζακε ηελ πξνζπάζεηά καο, κε ηελ θνηλή ζηόρεπζε όισλ
εθείλσλ πνπ ζήκεξα είλαη απνθαζηζκέλνη λα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο θαη λα
απαληήζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο ζηεξηδόκελνη ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο. Γηα απηήλ ηελ πνιύ
επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία ηνπο επραξηζηνύκε όινπο ζεξκά.
Σήκεξα λνηώζνπκε πεξήθαλνη παξνπζηάδνληαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο
θνξείο θαη ηνπο ζπλδέζκνπο εμαγσγέσλ, ην Exportgate.gr, κία λέα, κνλαδηθή
ειεθηξνληθή πύιε δηεζλνύο δηθηύσζεο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνβνιή θαη
ηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο ζε λέεο δηεζλείο αγνξέο. Η πξσηνβνπιία απηή έρεη
ήδε ζπλαληήζεη ηεξάζηηα αληαπόθξηζε θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο απαληά ζε πξαγκαηηθέο
αλάγθεο κε ηξόπν απνηειεζκαηηθό. Καη πηζηεύσ πσο έηζη κπνξεί ην Exportgate λα
εμειηρζεί ζε έλαλ ζεκαληηθό ζύκκαρν γηα ηνπο Έιιελεο εμαγσγείο θαη έλα εζληθό,
ζύγρξνλν εξγαιείν ζηήξημεο θαη πξνώζεζεο ηεο ειιεληθήο εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο θαη λα
επρεζώ θαιή επηηπρία.
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