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Η Τράπεζα αρωγός του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα  
της Ελληνικής αγροτικής οικονομίας 

  
 

Χουσουρίδης Νικόλαος 
 

Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας  



Για να ΜΗΝ γίνουμε … η «Χοντρή Κυρία» της όπερας 

 
 
 
 
 

What's the problem with banker jokes?  
 

Bankers don't think they're funny, normal people don't think they're jokes. 





Αυστηρά 
εμπιστευτικό 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 



Regulations / Our Kryptonite 

Ο J. Collins, στο βιβλίο του «Good to Great», υποστηρίζει ότι οι 
«πειθαρχημένοι άνθρωποι χρειάζονται λιγότερη ιεραρχία,  
η πειθαρχημένη σκέψη χρειάζεται λιγότερη γραφειοκρατία  
και η πειθαρχημένη δράση λιγότερους ελέγχους». 



Στρατηγικοί Τομείς που επιλέγονται για 
χρηματοδότηση από τις τράπεζες 

 Ενέργεια 
 Μεταποίηση 
 Αγροδιατροφή  
 Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
 Τουρισμός  
 Τεχνολογία / Επικοινωνίες 

 
 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  
και για την Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας 

 Υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής ώστε να ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς 
της παραγωγής πρώτης ύλης με τις μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

 Προχρηματοδότηση και χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, πχ αυτούς που μεταποιούν / τυποποιούν αγροτικό προϊόν  σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).  

 Χρηματοδότηση μονάδων Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) / συγκρότηση 
ενεργειακών κοινοτήτων.  Χρηματοδοτούμε τον αγρότη επιχειρηματία για 
φωτοβολταϊκά και θεωρούμε σημαντικές τις επενδύσεις βιομάζας.  

 
 Υποστήριξη μικρών τουριστικών μονάδων, προκειμένου να υπογράψουν ένα 

σύμφωνο χρήσης τοπικών αγροτικών προϊόντων.  
 Ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα σε συνεργασία με έναν εκ των βασικών μας 

συνεταίρων, τον ασφαλιστικό όμιλο «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ». 
 Διαμόρφωση σχημάτων παροχής μικροπιστώσεων και διαχείρισης Προγραμμάτων 

συγχρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων στην Περιφέρεια [Αναπτυξιακός 
Νόμος, ΕΣΠΑ - κυρίως ΕΠΑνΕΚ, ΠΑΑ (αγροτικό), Leader κα]. 



 
 

1. Έλεγχος 2. Προστασία 3. Επιχειρηματικό 
Σχέδιο 

4. Χρηματοδότηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Τράπεζα είναι το μέρος που σου δανείζουν χρήματα, αν μπορείς ν’ αποδείξεις ότι δεν τα έχεις ανάγκη.  
   Μαρκ Τουαίην 
 
   Οι πιστωτές έχουν καλύτερη μνήμη από τους οφειλέτες. (Βενιαμίν Φραγκλίνος) 

 

A man visits his bank manager and says, "How do I start a small business?" The 
manager replies, "Start a large one and wait six months." 







Hospitals report that the hearts of bankers are in strong demand by transplant patients, because they’ve 
never been used. Bankers never die...They just lose interest. 
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