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Κφριοι Υπουργοί,
Κυρία και Κφριοι Πρζςβεισ,
Κφριεσ και Κφριοι Πρόεδροι Επιμελθτθρίων και Επαγγελματικϊν Οργανϊςεων,
Κυρίεσ και Κφριοι,

Εκ μζρουσ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, ςασ καλωςορίηω ςτθ ςθμερινι εκδιλωςθ για
τθν θλεκτρονικι πφλθ Exportgate.gr, θ οποία ζχει ςτόχο να υποςτθρίξει δυναμικά τθ
δικτφωςθ των ελλθνικϊν επιχειριςεων για τθν προϊκθςθ των προϊόντων τουσ ςε διεκνείσ
αγορζσ.

Τα τελευταία χρόνια, που θ χϊρα μασ δοκιμάηεται, όλοι εμείσ ςτον επιχειρθματικό κόςμο
μοιραηόμαςτε τθν ίδια αγωνία, αλλά ταυτόχρονα και τθν ίδια κζλθςθ να δθμιουργθκεί ζνα
ανανεωμζνο οικονομικό μοντζλο, που κα επιτρζψει να επιτευχκοφν και πάλι κετικοί
ρυκμοί ανάπτυξθσ πάνω ςε υγιείσ βάςεισ.

Η χϊρα καταβάλλει μεγάλεσ προςπάκειεσ για τθν απαραίτθτθ δθμοςιονομικι προςαρμογι
και τθν εφαρμογι των απαιτοφμενων διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων. Παράλλθλα, όμωσ,
επιδιϊκει, ωσ εξίςου βαςικό ςτόχο, τθν επανεκκίνθςθ τθσ πραγματικισ οικονομίασ, ϊςτε να
γίνει πιο ανταγωνιςτικι, πιο εξωςτρεφισ και πιο φιλικι ςτθν υποδοχι και αποδοχι
επενδφςεων.

Για τθν επίτευξθ αυτοφ του εκνικοφ ςτόχου δεν αρκεί ο προςδιοριςμόσ του, αλλά
απαιτείται θ ςυςτράτευςθ όλων και κατ’ επζκταςθ ο ςυντονιςμόσ δράςεων και ενεργειϊν.
Η ενίςχυςθ των εξαγωγϊν, ωσ βαςικοφ πυλϊνα για τθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου,
αποτελεί εκνικι προτεραιότθτα για πολλοφσ λόγουσ κυρίωσ, όμωσ, γιατί μζςω τθσ
εξωςτρζφειάσ μασ επιβεβαιϊνεται θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ, δθμιουργοφνται κζςεισ εργαςίασ, μειϊνεται θ ανεργία και ανακόπτεται θ
διαρροι προσ ξζνεσ αγορζσ ζμψυχου και άψυχου παραγωγικοφ δυναμικοφ.
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Σιμερα, και παρά τα ενκαρρυντικά μθνφματα αφξθςθσ των εξαγωγϊν το 2012, ο εκνικόσ
μζςοσ όροσ ςυμμετοχισ των εξαγϊγιμων αγακϊν ςτο ΑΕΠ είναι 12,4%, ενϊ των αγακϊν και
των υπθρεςιϊν 26%, ςε ςφγκριςθ με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο του 45%.
Άρα, θ ελλθνικι οικονομία ζχει ςθμαντικά περικϊρια βελτίωςθσ προσ αυτι τθν
κατεφκυνςθ.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ: κράτοσ, τράπεηεσ και ςφνδεςμοι εξαγωγζων και
επιχειριςεων, οφείλουν να ςυςτρατευτοφν κάτω από μια εκνικι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ
εξαγωγϊν. Πρζπει όλοι μαηί να ενϊςουμε τισ δυνάμεισ μασ για να πετφχουμε τουσ
ακόλουκουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ:
Αφξθςθ του ελλθνικοφ παραγωγικοφ δυναμικοφ και τθσ αποδοτικότθτασ με
επιχειρθματικά ςχιματα, μζςω φυςικά και των απαραίτθτων ςυμπράξεων, που κα
αποφζρουν κρίςιμο μζγεκοσ, αλλά ταυτόχρονα κα δθμιουργιςουν μια εξαγωγικι
ταυτότθτα, ικανι να διειςδφςει ςτο ζντονα ανταγωνιςτικό διεκνζσ περιβάλλον.
Κακοριςμό προτεραιοτιτων ςε αγορζσ με βάςθ τισ εμπορικζσ ςυνζργειεσ, τθν
προοπτικι ανάπτυξθσ, το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα και τθν αποδοχι των ελλθνικϊν
προϊόντων.
Ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και βελτίωςθ τθσ αξίασ των ελλθνικϊν προϊόντων

με

δράςεισ, όπωσ θ ςυςκευαςία και το branding.
Διαμόρφωςθ ςφγχρονων χρθματοοικονομικϊν ςχθμάτων, που κα διευκολφνουν και κα
επιταχφνουν τθν πρόςβαςθ ςε αγορζσ ενδιαφζροντοσ των Ελλινων εξαγωγζων.
Διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν που κα εξορκολογίηουν το κόςτοσ παραγωγισ, όπωσ για
παράδειγμα κόςτοσ ενζργειασ ςυμβατό με τον ανταγωνιςμό.

Η ελλθνικι οικονομία χρειάηεται ϊκθςθ από τισ κακαρζσ εξαγωγζσ τουλάχιςτον τθσ τάξθσ
του 1% του ΑΕΠ ετθςίωσ. Για να επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ οι εξαγωγζσ κα πρζπει να
αυξάνονται ςε πραγματικζσ τιμζσ με ρυκμό τθσ τάξεωσ του 6-7% ςε ετιςια βάςθ και είναι
πολφ κετικι θ ετιςια αφξθςθ του 8,8% ςτισ εξαγωγζσ αγακϊν το 2012.

Στισ μελζτεσ για τθ δθμιουργία ενόσ νζου ελλθνικοφ μοντζλου ανάπτυξθσ, ωσ βαςικι
προχπόκεςθ τίκεται θ ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ και τθσ απαςχόλθςθσ προσ τουσ τομείσ των
διεκνϊσ εμπορεφςιμων αγακϊν και υπθρεςιϊν.
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Ο τουριςμόσ πρζπει να ςτραφεί ακόμθ περιςςότερο προσ μεγαλφτερεσ και
ανεκμετάλλευτεσ μζχρι ςιμερα αγορζσ, να ενκαρρυνκοφν οι επενδφςεισ ςε μεγάλεσ
Περιοχζσ Ολοκλθρωμζνθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΟΤΑ), ςε παρακεριςτικζσ κατοικίεσ,
μαρίνεσ και ςε ςθμεία ελλιμενιςμοφ κρουαηιερόπλοιων.
Η αγροτικι παραγωγι και ειδικά θ μεταποίθςθ τροφίμων πρζπει να προςανατολιςτεί
προσ τισ αγορζσ του εξωτερικοφ, όπου ελλθνικά προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ, όπωσ το
ελαιόλαδο, τα φροφτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά ζχουν τθ δυνατότθτα να
επιτφχουν οικονομίεσ κλίμακασ με διεκνι ανταγωνιςτικότθτα.
Στον τομζα τθσ ενζργειασ πρζπει να ζχουμε ωσ βαςικι προτεραιότθτα τθν αξιοποίθςθ
τθσ γεωγραφικισ μασ κζςθσ, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των ελλθνικϊν
επιχειριςεων ςε ζργα ενεργειακισ υποδομισ και παραγωγισ ενζργειασ τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ.
Φυςικά, δεν πρζπει να παραλείψουμε

εξειδικευμζνουσ

τομείσ οικονομικισ

δραςτθριότθτασ. Η παραγωγι γενοςιμων φαρμάκων, οι ιχκυοκαλλιζργειεσ, ο ιατρικόσ
τουριςμόσ και θ δθμιουργία περιφερειακϊν διαμετακομιςτικϊν κόμβων, μποροφν να
ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ τα επόμενα 5-10 χρόνια.

Μόνο από τον Τουριςμό, οι ωφζλειεσ ςτο εμπορικό ιςοηφγιο εκτιμϊνται περίπου ςτα €9
δις. ετθςίωσ, ενϊ κα προκφψουν και περιςςότερεσ από διακόςιεσ χιλιάδεσ νζεσ κζςεισ
εργαςίασ ςε βάκοσ δεκαετίασ. Στθ μεταποίθςθ τροφίμων, θ βελτίωςθ του εμπορικοφ
ιςοηυγίου μπορεί να ξεπεράςει το 1 δις. ευρϊ. Αντίςτοιχα, ςτον τομζα τθσ ενζργειασ θ
μείωςθ του ελλείμματοσ ςτο εμπορικό ιςοηφγιο κα φτάςει το 1 δις. ευρϊ ςε ετιςια βάςθ.

Κυρίεσ και Κφριοι,

Όλα τα προθγοφμενα χρόνια, τόςο θ Eurobank όςο και θ Εκνικι Τράπεηα, απζδειξαν με τον
καλφτερο τρόπο ότι ςτθρίηουν ουςιαςτικά τθν εξωςτρζφεια των ελλθνικϊν επιχειριςεων.

Και οι δφο τράπεηεσ ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ ενίςχυςθσ των εξαγωγϊν, ςυμμετζχουμε
ενεργά ςτο πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια» του Οργανιςμοφ Αςφάλιςθσ Εξαγωγικϊν
Πιςτϊςεων (ΟΑΕΠ). Ζχουμε ιδθ ςυμφωνιςει ςε ςυγκεκριμζνθ λειτουργικι πλατφόρμα,
ϊςτε τα υπό εξζταςθ αιτιματα να αντιμετωπίηονται με ευελιξία και αποτελεςματικότθτα.
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Η ςυγχϊνευςθ τθσ Eurobank με τθν Εκνικι Τράπεηα κα αποτελζςει μία εξαιρετικά κετικι
εξζλιξθ και για τθν ςτιριξθ τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων. Ο νζοσ Όμιλοσ
κα ςυνδυάηει κφροσ, τεχνογνωςία και καινοτομία, ςτοιχεία που μασ κακιςτοφν το πλζον
αξιόπιςτο ςτιριγμα για τον Ζλλθνα εξαγωγζα.

Αντιλαμβανόμενεσ το ρόλο που καλοφνται να διαδραματίςουν, προκειμζνου να τεκεί θ
χϊρα ςε τροχιά ανάπτυξθσ, οι δφο τράπεηεσ, Eurobank και Εκνικι, αποφάςιςαν χκεσ, με τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ όλων των εμπλεκομζνων Αρχϊν, τθ διαδικαςία ςυγχϊνευςισ τουσ με
απορρόφθςθ τθσ Eurobank από τθν Εκνικι. Απτζσ κετικζσ ςυνζπειεσ ςτθν ελλθνικι
οικονομία κα καταφανοφν πολφ ςφντομα, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςφμπραξθσ των δφο
τραπεηϊν, που κζλω να πιςτεφω ότι μπορεί να αποτελζςει και τον προπομπό παρόμοιων
ςυνεργαςιϊν ςτο ευρφτερο επιχειρθματικό περιβάλλον.

Για τον Όμιλο τθσ Εκνικισ παραμζνει ωσ κφρια προτεραιότθτα θ ενίςχυςθ τθσ ςχζςθσ των
Εξαγωγζων με ςθμαντικοφσ αγοραςτζσ, κακϊσ και θ ενεργι ςυμμετοχι τθσ Τράπεηασ για τθ
ςφναψθ διαςυνοριακϊν εμπορικϊν ςχζςεων ςε αγορζσ με μεγάλο ενδιαφζρον.
Η ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι επιλογι αποτυπϊνεται και ςτο Μερίδιο Αγοράσ Εξαγωγϊν ςε
ςτοχευμζνεσ αγορζσ, όπωσ:
Η ευρφτερθ περιοχι τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και Τουρκίασ όπου το μερίδιό μασ
ξεπζραςε το 42%, και
θ Κίνα, θ αγορά με τθ μεγαλφτερθ ανάπτυξθ παγκοςμίωσ, όπου με το εξειδικευμζνο
μασ γραφείο και τθ ςυνεργαςία του με 4 μεγάλεσ κινεηικζσ τράπεηεσ, το μερίδιο αγοράσ
μασ ξεπζραςε το 50%.
Αντίςτοιχα, θ Eurobank από το 2009 ζχει αναπτφξει αξιόλογεσ πρωτοβουλίεσ υποςτιριξθσ
ενόσ νζου μοντζλου ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ και ζχει προβεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ, των επενδφςεων και των εξαγωγϊν. Επίςθσ,
Προςφζρει ειδικά προϊόντα ςτιριξθσ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ εξωςτρζφειασ,
Δθμιοφργθςε τθν Ηλεκτρονικι πφλθ εξαγωγϊν, exportgate.gr, για τθν οποία -άλλωςτε βριςκόμαςτε ςιμερα εδϊ,
Προωκεί οικονομικζσ και εμπορικζσ διεκνείσ ςυνεργαςίεσ με το πρόγραμμα Go
International,
Ενιςχφει τθν καινοτόμο επιχειρθματικότθτα με τθ διοργάνωςθ του διαγωνιςμοφ «Η
Ελλάδα Καινοτομεί!».
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Ειδικά το exportgate.gr αποτελεί ζνα εφχρθςτο εργαλείο ςτα χζρια των ελλθνικϊν
επιχειριςεων, με ςτόχο να διευκολφνει τθν πρόςβαςι τουσ ςε διεκνείσ αγορζσ και να
επιταχφνει τθ ςφναψθ ςυνεργαςιϊν με αγοραςτζσ. Σε ςυνεργαςία με τουσ κφριουσ
εξαγωγικοφσ φορείσ (ΣΕΒΕ, Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ, ΠΣΕ Πανελλινιοσ
Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων, ΣΕΚ

Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Κριτθσ και ΣΕΒ Σφνδεςμοσ

Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν) και τθν ενεργό υποςτιριξθ πολλϊν επιμελθτθρίων, το
exportgate παρζχει χωρίσ κόςτοσ ζνα ευρφ φάςμα υπθρεςιϊν:
Συμβουλευτικι και τεχνικι υποςτιριξθ για τθν ζναρξθ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ για
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.
Δυνατότθτα προβολισ ςε διεκνείσ πελάτεσ και ςυνεργάτεσ μζςω θλεκτρονικϊν
εκκζςεων.
Σφνδεςθ με τισ με τισ μεγαλφτερεσ τοπικζσ και διεκνείσ θλεκτρονικζσ βιβλιοκικεσ για
κζματα εξαγωγϊν.
Πρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ διαγωνιςμϊν και εμπορίου.
Είμαι πεπειςμζνοσ ότι θ πρωτοβουλία του exportgate.gr κα αναδειχκεί από τον
επιχειρθματικό κόςμο, τουσ ςυνδζςμουσ εξαγωγζων, κακϊσ και όλουσ τουσ φορείσ τθσ
εξωςτρζφειασ, ωσ ςθμαντικό μζςο δικτφωςθσ των Εξαγωγζων και προϊκθςθσ των
ελλθνικϊν προϊόντων.

Κλείνοντασ, κζλω να ςασ διαβεβαιϊςω, ότι ο Όμιλοσ Εκνικισ ςυνεπισ ςτο κεςμικό του
ρόλο, κα είναι πάντα υπεφκυνα δίπλα ςτον Ζλλθνα Επιχειρθματία και τισ ανάγκεσ του,
ςτθρίηοντασ ζμπρακτα τθν επιχειρθματικότθτα ανταποκρινόμενοσ ςτισ ςφγχρονεσ
προκλιςεισ. Είμαι βζβαιοσ, ότι όλοι μαηί, ςυντονιςμζνα, κα τα καταφζρουμε.

Σασ ευχαριςτϊ.
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