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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Γιατί αποφασίσατε να υποστηρίξετε αυτή την 
πρωτοβουλία? 
 
Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εφημερίδα σας για αυτή την 
πρόσκληση, καθώς δίνεται μία σημαντική ευκαιρία στο Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να παρουσιάσει στο αναγνωστικό 
σας κοινό τους βασικούς λόγους στήριξης  και δέσμευσής του αναφορικά 
με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις «Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής» της 
Χρηματοδοτικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος για το Περιβάλλον 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.    
 
Οι Τράπεζες  αποτελούν  την  κύρια  πηγή  χρηματοδότησης  και παροχής 
ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, έχοντας καταλυτικό ρόλο τόσο 
στην επιβίωση και ανάκαμψη των ελληνικών επιχειρήσεων, που 
επλήγησαν έντονα από την κρίση, όσο και στην απαιτούμενη 
χρηματοδότηση για την ουσιαστική ανάπτυξη.  Στο σημείο αυτό θα ήθελα 
να επισημάνω ότι η διατήρηση των υφιστάμενων αλλά, κυρίως, η 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
ανάπτυξη και ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. 
 

Τον Μάρτιο του 2020, το ΤΧΣ προσυπέγραψε τις Αρχές Υπεύθυνης 
Τραπεζικής1, 2 της Χρηματοδοτικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος για 
το Περιβάλλον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να 
ενθαρρύνει τις Τράπεζες :  

• να προωθήσουν την   χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
ιδιαίτερα των έργων και νέων τεχνολογιών πού έχουν θετική 
επίδραση στο περιβάλλον, στις ανάγκες και στις προτεραιότητες της 
κοινωνίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στους  Στόχους για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη3, στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.   

• να επικοινωνήσουν με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως 
μετόχους, πελάτες, εργαζόμενους και τοπικές κοινωνίες, να τους 
συμβουλεύσουν  και να συνεργασθούν στην επίλυση των 
εξελισσόμενων στόχων της κοινωνίας για ένα βιώσιμο μέλλον με 
κοινωνική υπευθυνότητα και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. 

• να συνεχίσουν την υλοποίηση και συνεχή βελτίωση ενός 
περιβάλλοντος σωστής και αποτελεσματικής εταιρικής 
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διακυβέρνησης εφαρμόζοντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, 
καθώς και υπεύθυνης τραπεζικής με διαφάνεια και λογοδοσία. 

 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ποιά τα πλεονεκτήματα από την υπογραφή και προώθηση 

των «ΑΡΧΩΝ  ΥΠΕΥΘYΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 

ΕΘΝΩΝ»? 

 

Το ΤΧΣ, έχοντας συνεισφέρει στην διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας στην Ελλάδα, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, 

μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων των Τραπεζών το 2013 – 2015, 

επικεντρώνεται πια στη στήριξη των Τραπεζών ως ενεργός μέτοχος. 

 

Ο κομβικός αυτός ρόλος βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τον στόχο της 

Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών, για την ενίσχυση της 

Μακροοικονομικής Σταθερότητας και την Αειφόρο Ανάπτυξη.  

 

Η διασφάλιση ενός σταθερού Μακροοικονομικού περιβάλλοντος και η 

χρηματοδότηση της οικονομίας μέσα από υγιή τραπεζικά ιδρύματα, 

αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις  για την διενέργεια επενδύσεων 

στην Ελλάδα.  

 

Το ΤΧΣ, ως μέτοχος των τεσσάρων συστημικών Ελληνικών Τραπεζών, 

υποστηρίζει δυναμικά τον στόχο υιοθέτησης των Αρχών Υπεύθυνης 

Τραπεζικής του Προγράμματος για το Περιβάλλον του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών από τις Τράπεζες, δίνοντας έμφαση  στην δημιουργία 

ενός περιβάλλοντος, όπου η εφαρμογή του νομικού και ρυθμιστικού 

πλαισίου, η υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης, καθώς και η εφαρμογή των αρχών προστασίας του 

περιβάλλοντος και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλα τα επίπεδα θα 

ενισχύσουν περαιτέρω την διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και 

υπευθυνότητα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, προσβλέποντας στη βελτίωση 

της αποδοτικότητάς τους και στην προσέλκυση διεθνών επενδυτών.  
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ποιά θέματα υποστηρίζετε στην πράξη και γιατί? 

 

Το ΤΧΣ στηρίζει και ενθαρρύνει τις Τράπεζες σε όλο το εύρος των 
δραστηριοτήτων τους για την εύρυθμη λειτουργία τους και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της οικονομίας προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου.   
 
Το Ταμείο, έχοντας θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ορθής Εταιρικής 
Διακυβέρνησης βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών, 
έχει καθοδηγήσει τις Τράπεζες να υιοθετήσουν και εφαρμόσουν μια 
ενισχυμένη και αποτελεσματική δομή εταιρικής διακυβέρνησης και 
λήψης αποφάσεων.  Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης και ενίσχυσης της 
Εταιρικής Διακυβέρνησης των Τραπεζών από το 2016, οι Τράπεζες 
βελτίωσαν σημαντικά τη λειτουργία τους, κατορθώνοντας να 
προσελκύσουν νέα εξειδικευμένα μέλη στα Διοικητικά τους Συμβούλια, 
με υψηλά προσόντα και  εκτενή εμπειρία. 
 
Επιπλέον, το Ταμείο έχει προωθήσει την ανάδειξη στο ανώτατο επίπεδο 
των θεμάτων δεοντολογίας και κοινωνικής ευθύνης που αντιμετωπίζουν 
οι Τράπεζες, μέσω της πρωτοβουλίας του για την δημιουργία Επιτροπής 
Δεοντολογίας (ή Ηθικής) και Αειφορίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, και που 
έχει ήδη υλοποιηθεί σε δύο Τράπεζες, και προβλέπεται η υιοθέτησή τους 
και στις υπόλοιπες. 
 
Περαιτέρω, το Ταμείο έχει εντάξει στις προτεραιότητές του ένα φάσμα 
θεμάτων ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπου οι Τράπεζες 
δραστηριοποιούνται ήδη με αυξανόμενο ρυθμό, όπως τα θέματα της 
κλιματικής αλλαγής, της κοινωνικής συνοχής και άλλων σύγχρονων 
προκλήσεων.  Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ανάδειξης και επεξεργασίας   
σε συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς, όπως η Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών και η Τράπεζα της Ελλάδος, βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως το 
πρόσφατο διαδικτυακό σεμινάριο για θέματα Aειφορίας. 
 
Η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης όσο και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί στη αύξηση της απόδοσης 
των εταιρειών, καθιστώντας τες πιο ελκυστικές σε διεθνείς επενδυτές.  Με 
αυτόν τον τρόπο το ΤΧΣ προσδοκά ότι μακροπρόθεσμα η εφαρμογή τους 
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θα στηρίξει την αξία των μετοχών των Τραπεζών, και παράλληλα με την 
επίτευξη του στόχου μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, καθώς και 
την αύξηση της κερδοφορίας τους, θα αποτελέσουν ένα ελκυστικό 
επενδυτικό στόχο και θα διευκολυνθεί μια επιτυχής αποεπένδυση του 
Ταμείου από τις Τράπεζες. 
 
Το ΤΧΣ συνεχίζει να είναι αρωγός και υπέρμαχος ενός υγιούς και βέλτιστου 
τραπεζικού συστήματος που κινείται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.  
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