ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
a
Ή Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος ίδρύθη τό 1907 ύπό μορφήν
’Ανωνύμου Εταιρίας, άπό τής ίδρύσεώς της δέ μέχρι σήμερον, διήνυσε μίαν πορείαν σταθερόν καί ανοδικήν, έντός τοΰ Ελληνικού
έπιχειρηματικοϋ χώρου καί διεδραμάτισε σπουδαϊον ρόλον, είς τά
πλαίσια τής οικονομικής μας ζωής.
Σήμερον ή Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος, ύπό τήν διοίκησιν
τού Καθηγητή κ. Στρατή Γ. Άνδρεάδη, αναπτύσσει έξαιρετικήν
δραστηριότητα είς όλους τούς τομείς τής έλληνικής οικονομίας καί
προσφέρει πολυτίμους υπηρεσίας είς τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής
'Ελλάδος.
Ή Εμπορική Τράπεζα σημειώνει έπίσης τήν παρουσίαν της είς
πάσαν έκδήλωσιν άφορώσαν είτε είς τόν τομέα τών τραπεζικών καί
λοιπών συναφών έργασιών, είτε είς τόν τομέα τής κοινωνικής, μορ
φωτικής καί πνευματικής δραστηριότητος, καταβάλλει δέ ιδιαιτέ
ραν φροντίδα καί μέριμναν προς τήν κατεύθυνσιν τής όργανώσεως,
ένισχύσεως καί προαγωγής τής ύγιοϋς έπιχειρηματικής δράσεως.
Ή έσχάτως σημειωθείσα πρόοδος είς τόν τομέα τής εσωτερικής
συγκροτήσεως καί όργανώσεως τής Τραπέζης, ή διεύρυνσις τού δι
κτύου Ύποκ)μάτων, διά τής ίδρύσεώς νέων τοιούτων καί αί μετεγκα
ταστάσεις έτέρων είς κτίρια τά όποια έπιτρέπουν τήν καλλιτέραν
έξυπηρέτησιν τοΰ κοινού καί ό δίοτυον τών άνταποκριτριών Τραπε
ζών άνά τόν κόσμον, κατέστησαν δυνατήν τήν ποιοτικήν βελτίωσιν
τών ύπό τής Τραπέζης παρεχομένων ύπηρεσιών.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

Ή Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος έσημείωσε κατά τά τελευταία
έτη άξιόλογον δραστηριότητα καί είς τόν τομέα τής χρηματοδοτήσεως τής έλληνικής οικονομίας καί είδιλώτερον τής χρηματοδοτήσεως τοΰ έμπορίου, τής βιομηχανίας, τής βιοτεχνίας καί τού τουρι
σμού.

Διοικητής

φ

Άναφορικώς πρός τήν πορείαν τών άμιγώς τραπεζικών έργασιών,
έσημειώθη κατά τό παρελθόν έτος άξιόλογος αΰξησις τοΰ ένεργητικοΰ, άνελθόντος τήν 31.12.65 είς Δρχ. 16.390.787.236 έναντι Δρχ.
14.993.243.379.—■ τού παρελθόντος έτους. Αί καταθέσεις έσημείωσαν έπίσης αύξησιν καί άνήλθον τήν 31.12.65 είς Δρχ. 6.788.617.244
έναντι Δρχ. 6.264.745.722 τής άντιστοίχου ήμερομηνίας τού προη
γουμένου έτους. Αύξησιν έσημείωσαν καί αί ύπό τής Τραπέζης πραγματοποιηθεΐσαι χορηγήσεις, άνελθοΰσαι τήν 31.12.65 είς Δρχ.
4.893.264.681.— έναντι Δρχ. 4.707.850.921 τής 31.12.64.

Ή ευνοϊκή έξέλιξις τών έργασιών τής Τραπέζης κατέστησε δυνα
τήν τήν πραγματοποίησιν τών βασικώς έπιδιώξεώς της καί τήν δη
μιουργικήν συμβολήν αύτής είς τήν άνάπτυξιν καί τόν έκσυγχρονισμόν τής Έλληνικής βιομηχανίας.
Έκτος τής βραχυπροθέσμου καί μακροπροθέσμου χρηματοδοτήσεως τών Ελληνικών βιομηχανικών έπιχειρήσεων, τό νιστωτικόν
τούτο ίδρυμα κατέβαλεν άξιολόγους προσπάθειας διά τήν ύποβοήθησιν καί έπιτάχυνσιν τής βιομηχανικής άναπτύξεως τής Ελλάδος.
Ή Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος, άντιμετωπίσασα σοβαρώς τά
κυριώτερα προβλήματα τού ζωτικού τούτου κλάδου τής έλληνικής
οικονομίας, τάς άνάγκας καί προοπτικής αυτού. Ιδίως τάς διαγραφομένας μετά τήν σύνδεσιν τής Ελλάδος μετά τής Ε.Ο.Κ., υιοθέτησε
καί έφήμοσε πολιτικήν έναρμονιζομένην μέ τήν καθολικήν προσ
πάθειαν διά τήν οικονομικήν άνάπτυξιν καί έκβιομηχάνισιν τής
χώρας.

φ
’Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος

Ή ΐδρυσις καί ή έπιτυχής λειτουργία τής Τραπέζης Επενδύσεων,
έξειδικευμένου φορέως, συμβάλλοντος είς τήν βιομηχανικήν άνάπτυξιν τής Ελλάδος διά τής μακροπροθέσμου χρηματοδοτήσεως τής
Έλληνικής βιομηχανίας, αποτελεί λαμπρόν έπίτευξιν τής ώς άνω
προσπάθειας.
Έξ ίσου σημαντική θά ήδύνατο νά θεωρηθή καί ή κατά τρόπον
άμεσώτερον συμβολή τής Τραπέζης είς τήν ταχεϊαν βιομηχανικήν
άνάπτυξιν τής Ελλάδος, διά τής ίδρύσεώς βιομηχανικών συγκροτη
μάτων είς τομείς, τών όποιων ή άνάπτυξις έκρίθη άπαραίτητος,
έπείγουσα καί έπιτακτική.
Ούτως, ή Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος, έν στενή συνεργασίμ
μετά τής Ίονικής καί Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος, έδημιούργησε τήν
Ελληνικήν βιομηχανίαν Χυμών καί Κονσερβών είς Βέλο Κοριν
θίας.
Έξ άλλου τήν 17ην Μαΐου 1965, παρουσίμ τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως
καί Μελών τής Κυβερνήσεως, έγένοντο είς Ν. Καρβάλην (Καβάλας)
τά έγκαίνια τού νέου ’Εργοστασίου Φωσφορικών Λιπασμάτων. Ή
νέα αΰτη βιομηχανική μονάς, άποτελοΰσα έν έκ τών μεγαλυτέρων
βιομηχανικών συγκροτημάτων τής χώρας, κατεσκευάσθη έξ όλοκλήρου δι’ έλληνικών κεφαλαίων καί τό ύψος τής έπενδύσεως ύπερέβη τό (1) δισεκατομ. δραχμών.
Ή Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος, έν συνεργασία μετά τής Ίο
νικής καί Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος, ϊδρυσεν έπίσης τήν «Α.Ε.
Ναυπηγεία Έλευσΐνος» πρός δημιουργίαν συγκροτήματος έπισκευών
πλοίων καί μεταλλικών κατασκευών.
Είναι βέβαιον, ότι ή Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος, ύπό τήν
έμπνευσμένην διοίκησιν τοΰ καθηγητοΰ κ. Στρατή Γ. ’Ανδρεάδη,
θά διανύση καί είς τό μέλλον μέ τόν αύτόν ρυθμόν τήν πορείαν της
πρός έπίτευξιν τών σκοπών της καί θά συμβάλη είς τήν προσπάθειαν
διά τήν πρόδον, καί τήν εύημερίαν τής πατρίδος μας.
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