Η Εθνική Τράπεζα χορηγός
του επιχειρηματικού συνεδρίου
«Οδηγός Ανάπτυξης των ΜμΕ»
Το επιχειρηματικό συνέδριο μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων
«Οδηγός Ανάπτυξης των ΜμΕ», κύριος χορηγός του οποίου ήταν η
Εθνική Τράπεζα, πραγματοποιήθηκε από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 στο Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη και κατανόηση των
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ στην Ελλάδα όσον αφορά
την προσαρμογή και την παραγωγική τους μεγέθυνση, σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο σε ελληνικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο, με οδηγό επιτυχημένα επιχειρηματικά
παραδείγματα και διεθνείς πρακτικές.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθυντής Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Δανείων
Λιανικής, κ. Χριστόφορος Χατζόπουλος, τόνισε το ρόλο της Εθνικής
Τράπεζας στη διαχρονική στήριξη των ελληνικών ΜμΕ. Ταυτόχρονα,
υποστήριξε πως η ανάπτυξη των ΜμΕ στη χώρα μας προϋποθέτει την
ύπαρξη καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων επιχειρηματικών
ιδεών, οι οποίες για να υλοποιηθούν, απαιτούν σωστά δομημένα
επιχειρηματικά σχέδια και βέλτιστες διοικητικές πρακτικές. Επιπλέον,
στηριζόμενος σε πρόσφατες μελέτες της Τράπεζας, αναφέρθηκε στα
διαχρονικά καλύτερα αποτελέσματα των κλάδων τεχνολογικής αιχμής
και στα ενθαρρυντικά μεγέθη ανάκαμψής τους.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η μελέτη της Ernst
and Young «Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα», στην
οποία αναλύονται οι ενδογενείς αδυναμίες των ΜμΕ, καθώς και οι
προκλήσεις που αφορούν το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο.
Συγκεκριμένα, η μελέτη επικεντρώθηκε σε θέματα εσωτερικής
διαχείρισης, διακυβέρνησης, επιχειρησιακού σχεδιασμού,
φορολόγησης και πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Ιδιαίτερη βαρύτητα
δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι ΜμΕ, μέσω συνεργασιών,
συμπράξεων ή συγχωνεύσεων, μπορούν να επιτύχουν οικονομίες
κλίμακος και να γίνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο.
Η Εθνική Τράπεζα, με τη χορηγική στήριξη του Συνεδρίου αυτού, αλλά
και πλήθους άλλων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, επιδιώκει,
παράλληλα με τη διαχρονική στήριξη των ελληνικών ΜμΕ που παρέχει
μέσω των χρηματοδοτήσεων, να προβάλλει την επιχειρηματικότητα,
και ιδιαίτερα την ανάγκη για σύγχρονες, καινοτόμες, παραγωγικές και
εξωστρεφείς επιχειρήσεις, που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

