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ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 

2020 

“ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” 

 

28.05.2015 

 

Κύριε Πρόεδρε του QualityNet Foundation, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Είναι με μεγάλη χαρά που συμμετέχω στην σημερινή εκδήλωση της 

Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020, μια πρωτοβουλία που 

φέρνει κοντά την επιχειρηματική κοινότητα, την Πολιτεία και δίκτυα 

φορέων και πολιτών που έχουν ως κοινή επιδίωξη την προώθηση της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη 

χώρα μας.  

 

Μια πρωτοβουλία, ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι και η Ελληνική 

Ένωση Τραπεζών, που συνεχίζει να στηρίζει το σημαντικό έργο που 

βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως η δημιουργία Ελληνικού Κώδικα 

Βιωσιμότητας. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να χαιρετίσω την 

προσπάθεια ανάπτυξης ενός πρακτικού εργαλείου 

διαφάνειας και αυτοδέσμευσης των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών της χώρας, που επιθυμούν να συνδεθούν με τα θέματα 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω Δεικτών απόδοσης βάσει διεθνών 

προτύπων και να ανταποκρίνεται στις επιταγές της Οδηγίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη οικονομικών 

πληροφοριών. 

 

Ο Κώδικας Βιωσιμότητας θα αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο 

προώθησης της Βιωσιμότητας, της διαφάνειας και της 

ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού και θα μπορούσε παράλληλα 

να θέσει τις βάσεις δημιουργίας και άλλων παράλληλων κινήτρων σε 

συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως τράπεζες, 

εμπορικά επιμελητήρια για προώθηση εξαγωγών κλπ. 
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Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη 

σημασία στο περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που 

βρίσκεται η χώρα μας, όπου το ζητούμενο σήμερα όσο ποτέ να είναι η 

προώθηση ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο θα 

απελευθερώσει δημιουργικές δυνάμεις και θα μετασχηματίσει την 

παραγωγική μας βάση με αιχμή την εξωστρέφεια και την καινοτομία.  

 

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί το κλειδί για έξοδο από την κρίση, για 

την αντιμετώπιση των τεράστιων κοινωνικών προβλημάτων και 

ανισοτήτων - με πρώτη και κύρια την ανεργία - για την αύξηση του 

παραγόμενου προϊόντος και τη βελτίωση της ευημερίας. Κυρίως, η 

βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί εχέγγυο ότι οι πολιτικές που 

υλοποιούνται ικανοποιούν τις ανάγκες του σήμερα, χωρίς όμως να 

υποσκάπτουν τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιούν 

τις δικές τους ανάγκες.  

 

Άλλωστε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βιώσιμη ανάπτυξη 

αποτελεί κεντρική στρατηγική, που συμπληρώνει τη στρατηγική της 

Λισαβώνας. Μια στρατηγική η οποία, σύμφωνα με την Ε.Ε., βασίζεται 

σε θεμελιώδεις αρχές, όπως η προαγωγή και προστασία θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, η αλληλεγγύη μεταξύ και ανάμεσα στις γενεές, η 

διασφάλιση μιας ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας, οι εμπλοκή 

των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων,  η 

πολιτική συνοχής και ολοκλήρωσης.  

 

Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί ότι πολύ πρόσφατα 

δημοσιεύθηκε η Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ανάπτυξη το 2015, στη 

διαμόρφωση και σύνταξη της οποίας συμμετείχα ως επικεφαλής 

ερευνητικής ομάδας εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη 

συμμετοχή τεσσάρων ακόμη ιδρυμάτων από το εξωτερικό. Η 

Ευρωπαϊκής Έκθεση είχε φέτος ως κεντρικό θέμα τη χρηματοδότηση 

της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και τη διασύνδεσή της 

με τις δημόσιες πολιτικές. 

 

Τρείς είναι οι βασικές διαστάσεις της Βιωσιμότητας όπως τίθενται 

στην Έκθεση: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Οι τρείς 

αυτές διαστάσεις πρέπει να ολοκληρώνονται σε ένα συνεκτικό και 

ισορροπημένο πλαίσιο.   
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Κυρίες και Κύριοι,  

Ως χώρα διαθέτουμε τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Από τη 

γεωγραφική μας θέση, το κλίμα και το ανεκτίμητο πολιτιστικό και 

φυσικό μας πλούτο, μέχρι το αξιόλογο και ιδιαίτερα καταρτισμένο 

ανθρώπινο δυναμικό που διαπρέπει τόσο στην έρευνα και την 

επιστήμη, όσο και στην επιχειρηματικότητα.  

 

Παρ’ όλα όμως τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, δεν έχουμε 

καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσουμε ένα υγιές, βιώσιμο 

μοντέλο ανάπτυξης. Η παραγωγική μας βάση είναι αδύναμη, καθώς 

στη μεγάλη τους πλειονότητα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 

παράγουμε δεν είναι ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές. Ακόμη και 

όταν προϊόντα είναι ανταγωνιστικά υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες 

διείσδυσης στις διεθνείς αγορές . 

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 

οικονομίας, δεν παρακολουθούν, στη πλειονότητά τους, τις 

σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις, ώστε να μετασχηματισθούν και να 

μπορέσουν να ενσωματωθούν σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. 

Σημαντικές παραγωγικές μονάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα ή 

κλείνουν, ακόμη και σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς 

δεν πετυχαίνουν να λειτουργήσουν με όρους μακροχρόνιας 

βιωσιμότητας. 

 

Ακόμη κι αν μας χαρίσουν όλο το χρέος, εάν δεν θέσουμε στέρεες και 

υγιείς βάσεις για την παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση 

της χώρας με όρους βιωσιμότητας, δεν θα κερδίσουμε τίποτε. Για 

αυτό και σήμερα η μεγάλη πρόκληση που όλη έχουμε μπροστά μας 

είναι να επενδύσουμε σε αυτό το νέο αναπτυξιακό πρότυπο.  

 

Για να ανταποκριθούμε θετικά και αποτελεσματικά σε αυτή τη 

πρόκληση, τρείς είναι οι βασικές προϋποθέσεις: 

 

Πρώτον, η προώθηση και επένδυση σε καινοτόμα παραγωγικά 

clusters. Έχει τεράστια σημασία, ιδίως σε οικονομίες όπου η δομή της 
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αγοράς αποτελείται από χιλιάδες μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

όπως η Ελληνική, να υπάρχει κατάλληλο πλαίσιο πολιτικών – σε 

επίπεδο κινήτρων, ρυθμίσεων και χρηματοδότησης – ώστε να 

δημιουργούνται ολοκληρωμένα παραγωγικά και καινοτομικά 

clusters. Τα clusters αυτά θα αποκτούν έτσι τη  δυνατότητα να 

δραστηριοποιούνται συντονισμένα εκεί που υπάρχει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, σε κλάδους έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και 

εξαγωγικού χαρακτήρα, και να συμμετέχουν σε παγκόσμιες αλυσίδες 

αξίας.  

 

Δεύτερον, η διαρκής ανάπτυξη και καλλιέργεια συνεργασιών και 

συνεργειών.  

 

 

Τρίτον, η διασύνδεση της χρηματοδότησης με τις δημόσιες 

πολιτικές. Αυτή είναι ίσως η πλέον κρίσιμη προϋπόθεση, όπως 

αναδείχθηκε και στην Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ανάπτυξη, καθώς 

δεν αρκεί να υπάρχει χρηματοδότηση, αλλά σημασία έχει πώς η 

χρηματοδότηση συνδέεται με συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές, 

ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα και οι πόροι να διοχετεύονται 

στους ωφελούμενους. Για παράδειγμα, είναι συγκεκριμένες πολιτικές, 

π.χ. μεταρρυθμίσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, που βοηθούν τη 

κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων ή επενδύσεων σε υποδομές. Ή 

αντίστοιχα, είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο μακροοικονομικών 

πολιτικών που χρειάζεται να προωθηθεί ώστε να διευκολυνθεί σε μια 

χώρα η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.    

  

Κυρίες και Κύριοι,  

 

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας ανταποκρίνεται σε αυτό το μοντέλο 

Βιωσιμότητας στη βάσει τριών Στρατηγικών της Πυλώνων: 

 

Πρώτον: διαρκής ενίσχυση της φερεγγυότητας, της ρευστότητας 

και της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και του Ομίλου.  

Με την υιοθέτηση αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, 

το οποίο ενσωματώνει όλες τις παραμέτρους κινδύνων στο εσωτερικό 
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και εξωτερικό περιβάλλον. Με διαρκή αναβάθμιση του πλαισίου 

εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικοί 

οι μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου και να εμπεδωθεί ακόμη 

περισσότερο η διαφάνεια και η λογοδοσία σε όλες τις διαδικασίες και 

αποφάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου.  

 

Με μέριμνα ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων – τόσο για ιδιώτες όσο και για 

επιχειρήσεις – με την υλοποίηση ειδικά σχεδιασμένων 

προγραμμάτων. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι το συνολικό υπόλοιπο 

των ρυθμίσεων -  επαναρρυθμίσεων -  αναδιαρθρώσεων οφειλών 

ανήλθε την 31 Δεκεμβρίου 2014 στο ποσό των €518,2 εκατ. Στις 

παραπάνω οφειλές δεν περιλαμβάνονται αναδιαρθρωμένες/ 

ρυθμισμένες/ επαναρρυθμισμένες οφειλές, οι οποίες, εν τω μεταξύ, 

μεταφέρθηκαν σε οριστική καθυστέρηση.  

 

Δεύτερον: η Εθνική να ανταποκριθεί με όλες τις δυνάμεις στο 

σπουδαιότερο και πλέον κρίσιμο στοίχημα που αντιμετωπίζει η 

χώρα μας: την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, τον 

παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της ελληνικής 

οικονομίας.  

 

Αυτό σημαίνει ότι προτάσσουμε τη χρηματοδότηση υγιών 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, σε κλάδους και τομείς υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, με καινοτόμο και εξαγωγικό προσανατολισμό, 

που αξιοποιούν και διευρύνουν τα τεράστια συγκριτικά 

πλεονεκτήματα που ως χώρα διαθέτουμε, από τη ναυτιλία και τον 

τουρισμό, έως την ενέργεια, τον αγροτοδιατροφικό τομέα και τις νέες 

τεχνολογίες.  

 

Δίνουμε έμφαση και στηρίζουμε συμβολαιακού τύπου προγράμματα, 

όπως πρόσφατα κάναμε με το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας 

και Κτηνοτροφίας, μέσω του οποίου γίνεται εφικτός ο 

εκσυγχρονισμός όλου του παραγωγικού – συναλλακτικού 

κυκλώματος. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες προωθούμε και στο χώρο 

της ναυτιλίας, όπου ξεκινάμε τη συνεργασία με cluster το οποίο 

οργανωμένα και συντεταγμένα, με Ελληνικές επιχειρήσεις 
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συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, ανοίγεται σε αγορές του 

εξωτερικού.  

 

Τρίτον: να συνεχισθεί και να διευρυνθεί η τεράστια παράδοση και 

παρακαταθήκη της Εθνικής Τράπεζας στον τομέα της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, με αναβάθμιση του πλαισίου σε επίπεδο 

Τράπεζας και Ομίλου.  

 

H Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει την αξία της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη βιώσιμης 

ανάπτυξης του Οργανισμού και προσεγγίζει όλο και πιο συστηματικά 

την έννοια της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, που ήταν πάντοτε και 

παραμένει ουσιαστική προτεραιότητα για την Τράπεζα. Η ΕΚΕ είναι 

ενσωματωμένη στην στρατηγική της Διοίκησης και αποτελεί κεντρικό 

πυλώνα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, που διαπερνά το σύνολο 

των αποφάσεων και διαδικασιών.   

 

Η Εθνική έχει εξάλλου υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή την 

Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 και ανήκει στους «Πρεσβευτές 

Βιωσιμότητας». 

 

Σταθερή στις δεσμεύσεις της, η Εθνική Τράπεζα, συνέχισε και το 2014, 

στο πλαίσιο της στρατηγικής της, το ευρύ κοινωνικό της έργο, 

υλοποιώντας τους στόχους που είχαν τεθεί για τη στήριξη, ιδιαίτερα 

στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, στο τομέα της υγείας και 

κοινωνικής πρόνοιας. Αναφέρω χαρακτηριστικά τη χορηγία 30 εκατ. 

ευρώ για τη δημιουργία νέας πτέρυγας χειρουργείων στο νοσοκομείο 

Ευαγγελισμός που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2014 -  αλλά και τη 

στήριξη δράσεων για την πράσινη ανάπτυξη, τη βελτίωση στην 

ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της, την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πελατών της και τη συνεισφορά της στην κοινωνία που 

δραστηριοποιείται.  

 

Παρά την τρέχουσα ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία, πιστή 

στη δέσμευσή της για κοινωνική προσφορά συνέχισε την παράδοσή 

της και ανέπτυξε κατά το 2014 χορηγικό πρόγραμμα ύψους €18,8 

εκατ.   
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Ενδεικτικά μόνο, επιτρέψτε μου να αναφέρω μερικές από τις πιο 

βασικές της δράσεις: 

 

Πρώτον, άμεση και πρώτη προτεραιότητα δίνεται στο τομέα της 

υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, λόγω της δύσκολης οικονομικής και 

κοινωνικής κατάστασης που βρίσκεται η χώρα μας.  Η Εθνική 

Τράπεζα, για να αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα, πρόσφατα, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &  

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανέλαβε την έκδοση της «Κάρτας 

Αλληλεγγύης» η οποία προορίζεται να χορηγηθεί σε 150.000 

οικονομικά ασθενείς οικογένειες για την διενέργεια αγορών από 

καταστήματα εμπορίας τροφίμων,  στο πλαίσιο  του Νόμου 

Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ, θέλοντας να 

συμβάλει ακόμη ενεργότερα στις προσπάθειες της Πολιτείας για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αναλαμβάνει την παροχή 

χορηγίας 600.000 ευρώ για την έκδοση κάρτας κάλυψης 

επισιτιστικών αναγκών άπορων μαθητών για το 2015 και το 2016.  

 

Δεύτερον, ανάδειξη και στήριξη του πλούσιου πολιτιστικού μας 

αποθέματος, με τη χρηματοδότηση δράσεων είτε άμεσα, είτε έμμεσα 

μέσω της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του Μορφωτικού 

Ιδρύματος και του Ιστορικού της Αρχείου. 

 

Τρίτον, αποτελεσματική εφαρμογή τη Περιβαλλοντικής Πολιτικής και 

του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κατά το 2014, με 

την υλοποίηση δράσεων για τη μείωση των εκτυπώσεων καθώς και 

την εξοικονόμηση χαρτιού, με τη συμμετοχή των εργαζομένων σε 

προγράμματα ανακύκλωσης υλικών (ενδεικτικά μόνο 

ανακυκλώθηκαν 442 τόνοι χαρτιού, περίπου 120 τόνοι Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού κ.α.) κ.α.  

 

Τέταρτον, έμφαση σε πολιτικές κατάρτισης και ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τη δημιουργία αξίας τόσο για την 

Τράπεζα, όσο και για τον εργαζόμενο.  Πραγματοποιήθηκαν 1.042 

εκπαιδεύσεις κατά τις οποίες το σύνολο των συμμετοχών ανήλθε στις 

24.935 και καταγράφηκαν 230.979 ανθρωποώρες εκπαίδευσης, 

επενδύοντας συνολικά €3,6 εκατ.  
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Η Εθνική Τράπεζα,  έμπρακτα αποδεικνύει  και πάλι  τον κοινωνικό 

ρόλο που επί δεκαετίες υπηρετεί και αντανακλά τη γενικότερη 

κινητοποίηση της μέσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της κρίσης, 

σηματοδοτώντας την προσπάθεια για μια νέα εποχή. 

 

Το πεδίο δράσης σε θέματα ΕΚΕ μπορεί ασφαλώς και να διευρυνθεί 

και να αναβαθμισθεί ακόμη περισσότερο. Για παράδειγμα, τόσο η 

προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων και η σύνδεση της 

Βιωσιμότητας με την πιστοληπτική ικανότητα, όσο και η παροχή από 

την τράπεζα συμβουλευτικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 

επιχειρήσεις – πελάτες ώστε να αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές 

τους πρωτοβουλίες με όρους βιωσιμότητας (π.χ. αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις ή πρωτοβουλίες στις νέες τεχνολογίες), μπορούν να 

αλλάξουν σημαντικά τη κουλτούρα και να δημιουργήσουν 

προστιθέμενη αξία.  

 

Η Εθνική Τράπεζα, για παράδειγμα, υλοποιεί κάθε χρόνο τον 

διαγωνισμό «i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία», που ουσιαστικά 

αποτελεί μια επιβράβευση και ανάδειξη καινοτόμων ιδεών. Ο 

διαγωνισμός αυτός είναι ένα μόνο μέρος ενός ευρύτερου 

προγράμματος που η Εθνική Τράπεζα υλοποιεί για τη στήριξη της 

καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα NBG Business Seeds  στηρίζει τη νέα 

επιχειρηματικότητα σε κάθε φάση: από τη διατύπωση της 

επιχειρηματικής ιδέας και την ανάπτυξη business plan έως την 

υλοποίηση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Δίνει τη δυνατότητα η 

ιδέα να γίνει βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο και να μπορέσει να 

χρηματοδοτηθεί μέσω ειδικών χρηματοδοτικών μέσων. Και μόλις την 

προηγούμενη βδομάδα βραβεύσαμε του νικητές του 5ου διαγωνισμού, 

οι οποίοι κατέθεσαν πραγματικά καινοτόμες και πρωτοπόρες ιδέες.  

 

Για την Εθνική Τράπεζα, η στήριξη της καινοτόμου εξωστρεφούς 

επιχειρηματικότητας, αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς συνδέεται 

άμεσα με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που έχει ανάγκη η 

χώρα,  με τον απαραίτητο τεχνολογικό μετασχηματισμό της 

οικονομίας. Είναι ο κρίσιμο παράγοντας που δημιουργεί κλάδους 
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υψηλής προστιθέμενης αξίας, κλάδους που προσελκύουν επενδύσεις, 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.  

 

Κυρίες και Κύριοι,  

 

Επιστρέψτε μου, τελειώνοντας, να σταθώ σε δύο πεδία τα οποία 

θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής 

υπευθυνότητας με όρους βιωσιμότητας: 

 

Πρώτον, πολιτικές και δράσεις για το ανθρώπινο δυναμικό.  

Πολιτικές εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, αξιολόγησης, διαρκούς 

ανάπτυξης και εξέλιξης, συντελούν ώστε οι εργαζόμενοι να 

αντιμετωπίζονται ως κρίσιμοι ανθρώπινοι πόροι, που συμβάλλουν 

στη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.   

 

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο περιβάλλον που 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, είναι πολύ σημαντικό οι 

εργαζόμενοι, το ανθρώπινο δυναμικό επίσης συνεχώς να εξελίσσεται 

και να εμπλουτίζεται με νέες γνώσεις. Η αναβάθμιση των γνώσεων 

και δεξιοτήτων των εργαζομένων αποτελεί ένα ανεκτίμητο 

περιουσιακό στοιχείο, το οποίο θα ωφελεί μόνο την επιχείρηση, αλλά 

διαχέεται, εξωτερικεύεται και ευρύτερα στη κοινωνία με ανεκτίμητες 

θετικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις.  

 

Το δεύτερο σημαντικό πεδίο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, είναι 

η ανάγκη συνεχώς και αποτελεσματικής διαφάνειας και λογοδοσίας.  

 

Γνωρίζετε ότι σε Ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, η υποβολή εκθέσεων για 

μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα, 

όπως κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, με στόχο τον 

εντοπισμό κινδύνων για τη βιωσιμότητα και την αύξηση της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών και των καταναλωτών, είναι ζωτικής 

σημασίας για τη διαχείριση της αλλαγής στην πορεία προς μία 

βιώσιμη παγκόσμια οικονομία, μέσω του συνδυασμού της 
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μακροπρόθεσμης κερδοφορίας με τη κοινωνική δικαιοσύνη και την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Η υποβολή τέτοιων εκθέσεων συμβάλλει στη αξιόπιστη 

καταμέτρηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των επιδόσεων 

των επιχειρήσεων και του αντίκτυπού τους στη κοινωνία. Επίσης, 

συμβάλει και στην αποκατάσταση  της εμπιστοσύνης επενδυτών και 

πελατών στις αγορές. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί η 

κρισιμότητα που έχει για τους επενδυτές η πρόσβασή τους σε μη 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες, καθώς  επηρεάζει σε ορισμένες 

περιπτώσεις τον χαρακτήρα και τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσής 

τους.   

 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Είναι πιστεύω σημαντικό να συνεχισθεί και να καλλιεργηθεί ακόμη 

περισσότερο το έδαφος για την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου 

πάνω σε όλα τα κρίσιμα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης μεταξύ της 

Πολιτείας, του επιχειρηματικού κόσμου και ευρύτερα της κοινωνίας.   

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη πρόσκληση και προσβλέπουμε 

σε μία σταθερή και γόνιμη συνεργασία με την πρωτοβουλία σας.  

 

Σας ευχαριστώ.  

 

 

  


