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Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπέγραψε σήμερα το
Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Αθηνά Χατζηπέτρου, κήρυξε την έναρξη της σημερινής
συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι.
Σκοπός της συνεργασίας είναι η από κοινού ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την
ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, των βιώσιμων επενδύσεων και την ψηφιακή
μετάβαση της ελληνικής αγοράς.
Επιμέρους στόχοι αφορούν θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, την κοινωνία, την εταιρική
διακυβέρνηση, τη βιώσιμη οικονομία και τη συνεργασία προς αξιοποίηση των κρατικών και
ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών κεφαλαίων, αλλά και των διεθνών αγορών για την αναβάθμιση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Υποδεχόμενος τη Διοίκηση και την στελεχιακή ομάδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης, αφού
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έως τώρα άριστη συνεργασία των δύο πλευρών
σημείωσε: «Η συνεργασία είναι επιστέγασμα της κοινής αντίληψης και ανάγκης δύο φορέων να
συμβάλλουν εκ του ρόλου τους στην ανάπτυξη της καινοτόμου Μικρομεσαίας
Επιχειρηματικότητας. Άλλωστε, διαφαίνεται ολοένα και σαφέστερα πως οι οικονομίες διεθνώς
αναδιατάσσονται αξιοποιώντας τεχνολογία και επιστρατεύοντας ευαισθησία σε ΕSG θέματα,
τόσο περιβαλλοντικά και social, όσο και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
Σε πρακτικό επίπεδο το Μνημόνιο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται σε δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη
αφορά στην περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που από το 2018 αναπτύσσει το Ελληνικό
Χρηματιστήριο στο ESG reporting. Ευελπιστούμε πως μέσα από πρωτοβουλίες που
αναπτύσσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η φιλοσοφία αυτή θα επεκταθεί και στις μη
εισηγμένες εταιρείες λειτουργώντας ως καταλύτης ευαισθητοποίησης αλλά και ως βραχίονας
περαιτέρω ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Το δεύτερο κρίσιμο θέμα, που αποτελεί κοινό
στοίχημα για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, αφορά στο πώς θα μεταφερθούν και αξιοποιηθούν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο πόροι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν αναπτυξιακό

προφίλ, ευελιξία και ασφαλώς περιβαλλοντική συνείδηση, υιοθετώντας τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της κάθε χώρας.
Σε αυτό το εθνικό στοίχημα, το Χρηματιστήριο Αθηνών υποστηρίζει και στηρίζει εδώ και καιρό
τη λογική των listed funds».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας Αθηνά Χατζηπέτρου σημείωσε: «Η νέα οικονομική πραγματικότητα απαιτεί
δυναμικές και συγχρονισμένες πρωτοβουλίες. Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με
το Χρηματιστήριο της Αθήνας ενώνουμε τις δυνάμεις μας και επιχειρούμε ένα σημαντικό βήμα
στη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η σύμπραξη
αυτή συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην προώθηση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης συνεργασίας
που στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των επιχειρήσεων σε πηγές
χρηματοδότησης, στην ενθάρρυνση και ενεργή υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στη
χώρα, καθώς και στη διαχείριση επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών κεφαλαίων σε
παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Εκφράζει την στρατηγική κατεύθυνση της
Τράπεζας όπου η εξωστρέφεια, η καινοτομία και η στήριξη του συνόλου των ελληνικών
επιχειρήσεων βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής μας πολιτικής.»
Το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα συνεργαστούν σε διάφορα
επίπεδα όπως για τη διάχυση της πληροφόρησης στα θέματα τεχνολογικού μετασχηματισμού,
αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης (Environmental, Social and Governance standards), την
αξιοποίηση πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, την εξεύρεση
έξυπνων μορφών χρηματοδότησης για την ψηφιακή μετάβαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και
την αναβάθμιση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στη νέα τεχνολογική εποχή με στόχο να
συντηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα απέναντι στις διεθνείς αγορές.

