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Δθ κέξνπο ηνπ Οκίινπ ηεο Eurobank EFG ζαο θαισζνξίδσ ζηελ Δηήζηα Ταθηηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Τξάπεδάο καο θαη ζαο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ παξνπζία ζαο.  

 

Η γεληθή καο ζπλέιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα ηζηνξηθά θξίζηκε γηα ην κέιινλ ηεο 

ρψξαο ζπγθπξία. Ωο νηθνλνκία, σο θνηλσλία ζπλνιηθά, βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε 

αθξαίεο ζπλζήθεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη νηθνλνκηθνχ αδηεμφδνπ, κε βαζεηά χθεζε θαη 

θίλδπλν γηα δηεζλή πεξηζσξηνπνίεζε.  Η θξίζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα ρξφληα δηαξζξσηηθά 

πξνβιήκαηα θαη ην ζηξεβιφ πειαηεηαθφ κνληέιν θξαηηθνδίαηηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Πξνθαιεί δε, επξχηεξε δεκνζηνλνκηθή αζηάζεηα, νηθνλνκηθή απνξχζκηζε κε 

θίλδπλν ληφκηλν, πνπ απεηιεί ηε ζπλνρή θαη ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο επξσδψλεο.  

 

Σε απηφ ην πιαίζην, νη εηαίξνη καο εκθαλίδνληαη δηαηεζεηκέλνη λα θαλνχλ αιιειέγγπνη, θαη 

λα καο ζπλδξάκνπλ -ππφ πξνυπνζέζεηο βέβαηα- γηα κηα αθφκα θνξά. Τν λέν πξφγξακκα 

βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα, ζα ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 

ρξένπο κεζνπξφζεζκα, ψζηε λα αλαθηήζνπκε ηελ ρξνληθή αιιά θαη νπζηαζηηθή 

δπλαηφηεηα, γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη πξνζαξκνγέο.  Έηζη, 

ζα κπνξέζνπκε λα ζηαζεξνπνηήζνπκε ηελ νηθνλνκία καο θαη λα δηακνξθψζνπκε έλα λέν 

πιαίζην δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο, κε άμνλα ηελ ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο 

επελδχζεηο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ε παξνρή απηήο ηεο βνήζεηαο έρεη σο απνιχησο αλαγθαία 

πξνυπφζεζε ηελ ππεχζπλε θαη απνθαζηζηηθή ζηάζε καο κε ηελ ςήθηζε ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Δθαξκνζηηθνχ Νφκνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηε 

ζπλεπή εθαξκνγή ηνπ, ρσξίο άιιεο θαζπζηεξήζεηο ή νιηγσξία.  Οη ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνπλ, ηε ξηδηθή 

αλακφξθσζε ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κεγάιεο ζεζκηθέο θαη 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο 

πεξηνπζίαο, θαζψο θαη κέηξα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο.  Τα κέηξα ζα είλαη επψδπλα, ίζσο θαη άδηθα πνιιέο θνξέο, 
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φκσο ε ελαιιαθηηθή πνξεία ηεο απξαμίαο ή ηεο άξλεζεο, φρη κφλν δελ απνηειεί ιχζε, αιιά 

νδεγεί ζε αλεμέιεγθηεο πεξηπέηεηεο θαη απαμίσζε.   

 

Αλ αλαινγηζηνχκε πιήξσο ην αληίηηκν ηεο απνηπρίαο, ζα απνδερζνχκε ηηο φπνηεο ζπζίεο, 

θαη ζα ζηνηρεζνχκε κε ππεπζπλφηεηα ζηνλ θνηλφ καο ζηφρν, πνπ είλαη ε δηάζσζε ηεο 

ρψξαο.  Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ φηη, είλαη δηθή καο επζχλε λα απεκπιαθνχκε απφ ηελ θξίζε 

θαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ αλάηαμε ηεο νηθνλνκίαο καο θαη ηελ επξσπατθή καο πξννπηηθή.  

Καη δπζηπρψο, νχηε ρξνληθά πεξηζψξηα δηαζέηνπκε, αιιά νχηε θαη ελαιιαθηηθέο αλέμνδεο 

ιχζεηο ή καγηθέο ζπληαγέο ππάξρνπλ. 

 

Τν επφκελν βήκα, κεηά ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο καο, ζα πξέπεη λα είλαη ε 

επαλεθθίλεζε ηεο αλάπηπμεο, κε άμνλεο ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο, ηηο μέλεο επελδχζεηο, ηελ 

απνξξφθεζε θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, ηελ ψζεζε πνπ ζα καο δψζνπλ νη δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο, θαη ηελ ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο επελδχζεηο, κε ζχκκαρν ηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο.  Γηα ηελ επφδσζε ελφο ηέηνηνπ δχζθνινπ ζρεδίνπ ζα ήηαλ 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε δηακφξθσζε επξχηεξεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο. Η 

εηθφλα κηαο ρψξαο πνπ ζπζηξαηεχεηαη ζηε κεγάιε απηή πξνζπάζεηα, εληζρχεη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή καο δχλακε θαη αμηνπηζηία, θαη απνηειεί ηελ πην ζνβαξή απάληεζε ζε 

φζνπο καο ακθηζβεηνχλ, πξνεμνθιψληαο ηελ απνηπρία καο. Πηζηεχνπκε φηη ηειηθά, θαη ε 

ειιεληθή θνηλσλία θαη ην πνιηηηθφ καο ζχζηεκα αληηιακβάλνληαη ην κέγεζνο ηνπ 

δηαθπβεχκαηνο, θαη κε αίζζεκα επζχλεο ζα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ, 

πξνζθέξνληαο ηε κνλαδηθή δηέμνδν γηα ηελ ρψξα.   

 

Σ΄ απηέο ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο, ην ηξαπεδηθφ καο ζχζηεκα ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο 

ζηαζεξφηεηαο θαη θαηαιχηεο ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Αζθαιψο  νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο πθίζηαληαη ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο 

πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο.  Όκσο, παξά ηηο θιεηζηέο αγνξέο, παξά ηε βαζηά χθεζε, παξά 

ηελ θξίζε αμηνπηζηίαο πνπ πιήηηεη ηε ρψξα, ην ηξαπεδηθφ καο ζχζηεκα έρεη δείμεη ηζρπξέο 

αληνρέο, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ηηο δπζθνιίεο.  Γηαζέηεη 

ηζρπξά δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ρακειφ βαζκφ κφριεπζεο θαη ηζρπξή θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε, ελψ ε απξφζθνπηε ζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο παξέρεη ζηηο 

ηξάπεδεο ηελ αλαγθαία ξεπζηφηεηα.  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηηο αξρέο ηνπ 2007, νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο, έρνπλ αληιήζεη θεθάιαηα χςνπο άλσ ησλ €12 δηζ., είηε κε απμήζεηο 

θεθαιαίνπ είηε κε ηζνδχλακεο ζηξαηεγηθέο ελέξγεηεο.  

 

Ιζρπξφ πιενλέθηεκα, γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ε 

ζηξαηεγηθή ζέζε πνπ έρνπλ εδξαηψζεη ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο 

Δπξψπεο. Η ζηαζεξή βειηίσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ε αλάθακςε ησλ 

νηθνλνκηψλ ζηηο ρψξεο απηέο, δηεπξχλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ειιεληθνχο 

ηξαπεδηθνχο νκίινπο, δεκηνπξγψληαο ελαιιαθηηθέο πεγέο εζφδσλ θαη θεξδψλ. Πξφθεηηαη 

γηα ζεκαληηθή εζληθή παξαθαηαζήθε, ηελ νπνία νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίζνπλ θαη ζην κέιινλ. 

 

Τν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα φκσο, νχηε απηφλνκν είλαη, νχηε θηλείηαη αλεμάξηεηα απφ ην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.   

 

Τε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα απηφ απνηειεί ε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, πνπ παξακέλεη 

πεξηνξηζκέλε σο άκεζε ζπλέπεηα ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο ρψξαο απφ ηηο αγνξέο. Η ηάζε 

κείσζεο ησλ θαηαζέζεσλ ζπλερίζηεθε θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011, σο απνηέιεζκα ηεο 

αξλεηηθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ζε κεξίδα ησλ θαηαζεηψλ, αιιά θαη ησλ 
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αλαγθψλ ξεπζηφηεηαο πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο πνιίηεο ε χθεζε ζηελ νηθνλνκία. 

Απνηειεζκαηηθφ δίρηπ αζθαιείαο είλαη ε ζηήξημε πνπ παξέρεη ε ΔΚΤ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

εγγπήζεηο πνπ πξνζθέξεη ην ειιεληθφ δεκφζην.  Υπελζπκίδνπκε φηη έρεη εγθξηζεί απφ ηε 

Βνπιή, ε παξνρή εγγπήζεσλ €30 δηζ., γηα πεξαηηέξσ άληιεζε ξεπζηφηεηαο απφ ηελ ΔΚΤ, 

αλ ρξεηαζζεί.  

 

Πξέπεη λα επηζεκάλσ φηη φηαλ δξνκνινγεζεί ε ελεξγνπνίεζε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ην λέν παθέην νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα αλακέλεηαη λα 

βειηησζεί γξήγνξα ην θιίκα, κε εθηφλσζε ησλ πηέζεσλ απφ ηηο αγνξέο, θαη λα κπνπλ ζε 

ιεηηνπξγία κεραληζκνί ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο.  

 

Η απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ είλαη βέβαην φηη ζα εληζρχζεη 

ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο, παξέρνληαο ζηαδηαθή πξφζβαζε ζηε δηεζλή δηαηξαπεδηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, θαη ζα πξνζθέξεη ηελ εξεκία πνπ έρεη αλάγθε ε νηθνλνκία, ψζηε λα 

πξνρσξήζεη ζηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο, κε έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη αλάθακςε ηεο 

αλάπηπμεο. 

 

Δπηηξέςηε κνπ ηψξα, λα αλαθεξζψ εηδηθφηεξα ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ καο γηα ην 

2010. 

 

Σ’ έλα πεξηβάιινλ έληνλεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη βαζηάο χθεζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, ν Όκηινο Eurobank EFG επέδεημε αμηνζεκείσηε αληνρή, ζηαζεξφηεηα θαη 

επειημία.  Παξακείλακε εζηηαζκέλνη ζηηο επηά βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ είρακε ζέζεη 

απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο κε αηρκή:  

1. ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο καο ηζρχνο κε νξγαληθά κέζα 

2. ηε δηαζθάιηζε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο 

3. ηε ζσξάθηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ καο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ 

4. ηε δηαηήξεζε ηεο πξν πξνβιέςεσλ θεξδνθνξίαο καο ζε πςειά επίπεδα 

5. ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο καο, κε εθινγίθεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ καο 

6. ηελ πνιχπιεπξε ζηήξημε ησλ πειαηψλ καο θαη 

7. ηέινο, ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ πξνζπάζεηα αλφξζσζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο 

 

Παξά ηελ αξλεηηθή ζπγθπξία, ν Όκηινο παξέκεηλε θεξδνθφξνο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

2010, αθφκα θαη κεηά ηελ έθηαθηε θνξνινγηθή εηζθνξά. Τα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε 

δηακνξθψζεθαλ ζε €113 εθ., ζεκαληηθά κεησκέλα βέβαηα έλαληη ηνπ 2009.  Οη ζπγαηξηθέο 

καο ζηε «Νέα Δπξψπε» ζπλεηζέθεξαλ θαηά €32 εθ. ζηε ζπλνιηθή θεξδνθνξία, 

παξνπζηάδνληαο αμηνζεκείσηε βειηίσζε έλαληη ηνπ 2009.   

 

Τα έζνδα, πξν πξνβιέςεσλ, πνπ απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ηελ 

απνξξφθεζε θξαδαζκψλ έλαληη θηλδχλσλ, αιιά θαη ηε βάζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο Τξάπεδαο, παξέκεηλαλ πεξίπνπ ζηαζεξά ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

Γηακνξθσζήθαλ δε, ιίγν θάησ απφ €1,5 δηζ., παξά ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ρξήκαηνο 

θαη ην δπζκελέο πεξηβάιινλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο θεθαιαηαγνξέο.  Απηφ ην πεηχρακε 

αλαιακβάλνληαο κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ νξζνινγηθή ηηκνιφγεζε 

ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηελ επηιεθηηθή αλάπηπμε λέσλ εξγαζηψλ, θαη ηελ πην νινθιεξσκέλε θαη 

απνδνηηθή ζρέζε κε ηνπο πειάηεο καο, κε ζεκαληηθή ηε ζπλεηζθνξά απφ ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο καο.  Σε νξηζκέλνπο ηνκείο φπσο είλαη ε δηαρείξηζε πεξηνπζίαο, νη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, ην private banking, νη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο ή αθφκα 
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ηνκείο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, φπσο είλαη ην factoring, νη 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, ε ζεκαηνθπιαθή, ε Τξάπεδά καο θαηέρεη εγεηηθή ζέζε, 

δεκηνπξγψληαο έζνδα κε πεξηνξηζκέλε ηελ αλάγθε ρξήζεο θεθαιαίσλ. 

 

Γεδνκέλνπ ηνπ δπζκελνχο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, ηα απνηειέζκαηά καο γηα ην 2010 

επηβαξχλζεθαλ απφ πνιχ πςειέο πξνβιέςεηο, χςνπο €1,273 εθ., απμεκέλεο θαηά 17% έλαληη 

ηνπ 2009. Ωζηφζν νη απμεκέλεο πξνβιέςεηο, πνπ ζπλδένληαη θαη κε ηελ ζπληεξεηηθή 

πνιηηηθή καο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ,  ζσξαθίδνπλ ην ραξηνθπιάθην καο απφ 

ελδερφκελεο επηζθάιεηεο, πνπ είλαη αλακελφκελν απνηέιεζκα ηεο  θξίζεο.  

 

Σηε «Νέα Δπξψπε», ε εηθφλα ζηνλ ηνκέα απηφ βαίλεη βειηηνπκέλε κε ηα λέα δάλεηα ζε 

θαζπζηέξεζε θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο λα βξίζθνληαη ζε θαζνδηθή 

ηξνρηά απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2009, εμέιημε πνπ  αληαλαθιά έλα επλντθφηεξν 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θαη πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί.    Αμίδεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί φηη ε απφ θαηξνχ αιιαγή ζην κείγκα ησλ δαλείσλ καο, κε έκθαζε ζε δάλεηα 

κηθξφηεξνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζε πεξηνξηζκφ ησλ 

πξνβιέςεσλ.  Σηελ Διιάδα, παξά θάπνηα πξψηα ελζαξξπληηθά ζεκάδηα ζε νξηζκέλνπο 

ηνκείο, είλαη ίζσο ιίγν λσξίο, ιφγσ ηεο θξίζηκεο ζπγθπξίαο θαη αβεβαηφηεηαο, λα θαηαιήμεη 

θαλείο ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

 

Ιζρπξή ζηξαηεγηθή καο επηινγή παξακέλεη ε νξγαληθή βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο καο 

βάζεο. Δηδηθφηεξα, ε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία ζηελ Πνισλία θαη ε ζπγρψλεπζε κε ηελ 

εηαηξία επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ΓΙΑΣ εληζρχνπλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 135 κνλάδεο βάζεο 

ηε ζπλνιηθή θεθαιαηαθή ζέζε ηνπ Οκίινπ, πνπ ηζνδπλακεί κε αχμεζε θεθαιαίσλ χςνπο 

€800 εθ.  πεξίπνπ.  Παξάιιεια, εληζρχεηαη ε ξεπζηφηεηα αιιά θαη ε θεξδνθνξία ηνπ 2011, 

ελψ ε Τξάπεδά καο εμαθνινπζεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο ηαρχηαηα 

εμειηζζφκελεο θαη ειθπζηηθήο Πνισληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο. Έηζη κε κηα κφλν θίλεζε 

πεηπραίλνπκε ηέζζεξηο ζηφρνπο: θεθάιαηα, ξεπζηφηεηα, θεξδνθνξία αιιά θαη παξακνλή 

ζηελ πνιιά ππνζρφκελε Πνισληθή αγνξά. Η εμέιημε απηή απνδεηθλχεη ηηο κνλαδηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ καο αιιά θαη ηνπ Οξγαληζκνχ καο, πνπ θαηάθεξε, ζε δηάζηεκα 

κηθξφηεξν ησλ πέληε εηψλ λα δεκηνπξγήζεη, εθ ηνπ κεδελφο, κηα λέα ηξάπεδα ζε κηα 

εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή αγνξά, θαη λα εμαζθαιίζεη γηα ηνπο κεηφρνπο καο ζεκαληηθέο 

ππεξαμίεο.  

 

Με ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπκε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλακφξθσζεο θαη 

ζσξάθηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο, κεηψλνπκε ην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ ηεο Τξάπεδαο ζε 

€45δηζ. Έηζη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηξαηεγηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ πεξηγξάςακε 

πξνεγνπκέλσο, ν δείθηεο θεθαιαίσλ 1εο δηαβάζκηζεο (Tier I), απμήζεθε ζε 11,9%, απφ 8% 

κφιηο ην 2008, ελψ αλακέλεηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ δείθηε απηνχ κε νξγαληθά κέζα.    

 

Η ξεπζηφηεηα ηεο Τξάπεδάο καο δηαηεξήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, παξά ηελ αξλεηηθή 

ζπγθπξία. Σπλνιηθά, ην 2010 νη θαηαζέζεηο ηνπ Οκίινπ κεηψζεθαλ θαηά €2,34 δηζ. πεξίπνπ, 

πνζφ πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν, εάλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ην 2010 ε εθξνή 

θαηαζέζεσλ ζπλνιηθά απφ ην ηξαπεδηθφ καο ζχζηεκα έθζαζε ηα €30 δηζ. πεξίπνπ.  Βέβαηα, 

θαη θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011, ε κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ ζπλερίζηεθε ιφγσ ηεο 

αβεβαηφηεηαο αιιά θαη ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ καζηίδεη ηελ νηθνλνκία, κε επηπηψζεηο 

αζθαιψο θαη ζηελ Τξάπεδά καο. 

 

Σηνλ ηνκέα ηνπ θφζηνπο ν Όκηιφο καο, πέηπρε ην 2010 κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαηά 

4,5% ζε εηήζηα βάζε θαη ζρεδφλ 10% ζηε δηεηία.  Καη γηα ην ηξέρνλ έηνο, ζα ζπλερηζηεί κε 



 5 

ζπλέπεηα ε πξνζπάζεηα απηή, πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη ηελ επαλεμέηαζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ καο πξνηχπνπ γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα φπνπ ρξεηάδεηαη, ή ηελ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ζπκβάζεσλ κε πξνκεζεπηέο, θαη ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαηά 4% πεξίπνπ. Έηζη, ζε βάζνο ηξηεηίαο, ζα έρνπκε πεξηθφςεη ηηο 

δαπάλεο ιεηηνπξγίαο καο θαηά ζρεδφλ 14%, ή θαηά πεξίπνπ €200 εθ.  Τέινο, ν δείθηεο 

θφζηνπο πξνο έζνδα δηακνξθψζεθε ζην 48,8% ην 2010, θαη είλαη ν θαιχηεξνο κεηαμχ ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

 

Η ηζρπξή παξνπζία θαη ε ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ εθάζηνηε 

επθαηξηψλ ζηε «Νέα Δπξψπε», ζπληζηνχλ ζηαζεξφ άμνλα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Οκίινπ καο.  

Τα απνηειέζκαηα απφ ηηο εξγαζίεο ζην εμσηεξηθφ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθά ην 2010, θαζψο ε 

«Νέα Δπξψπε» επέζηξεςε δπλακηθά ζε ηξνρηά θεξδνθνξίαο, επηηπγράλνληαο θαζαξά θέξδε 

€32 εθ., ελψ γηα ην 2011 αλακέλεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο επίδνζεο απηήο.   

 

Έηζη, αλαδεηθλχεηαη ε νξζφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο καο επηινγήο γηα ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμή καο ζηελ πεξηθεξεηαθή καο αγνξά.   

 

Δπίζεο ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαηαβάινπκε ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Τξαπεδψλ καο ζηε Νέα Δπξψπε, πεξηνξίδνληαο ή θαη κεδελίδνληαο ηελ 

εμάξηεζή ηνπο απφ ηε κεηξηθή Τξάπεδα. Η ζπκθσλία ζηελ Πνισλία ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά 

(θαηά πεξηζζφηεξν απφ €2 δηζ.) ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Σε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ζπζηεκαηηθή πξνζέιθπζε ηνπηθψλ θαηαζέζεσλ, ηελ απηφλνκε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

Τξαπεδψλ καο ζηελ ηνπηθή ή ηε δηεζλή αγνξά θαη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ππεξεζληθνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ζρεδηάδνπκε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012, ε ζπλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδψλ καο ζηε Νέα Δπξψπε λα ζηακαηήζεη λα είλαη εμαξηψκελε 

απφ ην θέληξν.  

 

Τν Α΄ ηξίκελν ηνπ 2011 ζπλερίζακε λα πινπνηνχκε κε επηηπρία ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

έρνπκε ζέζεη. Δηδηθφηεξα, δηαηεξήζακε πςειή θεθαιαηαθή επάξθεηα - κε ην δείθηε 

θεθαιαίσλ πξψηεο δηαβάζκηζεο Tier I λα βξίζθεηαη ζην 11.9% - θαη ηθαλνπνηεηηθή 

ξεπζηφηεηα, κεηψζακε πεξαηηέξσ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο καο, ελψ ρξεζηκνπνηήζακε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεξδψλ απφ ηε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηε Raiffeisen ζηελ 

Πνισλία γηα ηε δεκηνπξγία, γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ ρξενγξάθσλ 

χςνπο €130εθ., δεδνκέλσλ ησλ δπζρεξψλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ.  Τέινο γηα ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2011, ηα θαζαξά θέξδε δηακνξθψζεθαλ ζε €74 εθ., ππνβνεζνχκελα θαη 

απφ ηε ζπλαιιαγή ζηελ Πνισλία. 

 

Δπηηξέςηε ηψξα λα αλαθεξζψ ζην ζέκα ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ πνπ ζπδεηείηαη 

έληνλα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαη πνπ αλακθίβνια απαζρνιεί θαη εζάο ηνπο κεηφρνπο καο. 

Δκείο, φπσο έρνπκε επαλεηιεκκέλσο δειψζεη θαη ζην παξειζφλ, πηζηεχνπκε πσο ε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ππφ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη κε 

βάζε ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη εθηέιεζε, ζα κπνξνχζε πξάγκαηη λα πεηχρεη ζεκαληηθέο 

ζπλέξγηεο θαη  λα είλαη επσθειήο γηα ηνπο κεηφρνπο, ηνπο πειάηεο θαη ηελ νηθνλνκία 

επξχηεξα. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αζθαιψο ελέρεη θηλδχλνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ 

κπνξεί λα απνθαζίδεηαη «ειαθξά ηε θαξδία» θαη κε θάζε θφζηνο. Δκείο, ζε θάζε πεξίπησζε, 

παξαθνινπζνχκε ηηο εμειίμεηο θαη αμηνινγνχκε πνιχ πξνζεθηηθά φια ηα ελδερφκελα. Γελ ζα 

πξέπεη φκσο λα κεηαθηλεζνχκε απφ ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο καο 

πξνηεξαηφηεηεο κε γλψκνλα πάληα ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ 

νξγαληζκνχ καο.  
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Δκείο ζηελ Eurobank απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο θαη κε ζπλαίζζεζε ηνπ ξφινπ πνπ πξέπεη λα 

παίμεη έλαο κεγάινο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο, επηιέμακε λα αθνινπζήζνπκε κηα ελεξγεηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο δπζκελνχο ζπγθπξίαο.  

 

Σηεξίμακε θαη ζπλερίδνπκε λα ζηεξίδνπκε κε ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο θαη κέηξα, ηνπο 

πειάηεο καο, επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά, κε θαηαλφεζε θαη επειημία ψζηε λα μεπεξάζνπλ, 

κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο απψιεηεο, ηε δπζκελή ζπγθπξία. Παξάιιεια, ζπλεξγαδφκαζηε ζε 

θνηλέο πξσηνβνπιίεο κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο, θαη αλαπηχζζνπκε έλα 

ζπγθξνηεκέλν πξφγξακκα δξάζεο, πνπ ζπλερψο εκπινπηίδεηαη, παξά ηηο ζπλζήθεο 

γεληθεπκέλεο χθεζεο πνπ πιήηηνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

Έρνπκε αλαπηχμεη ζηνρεπκέλεο ζπλεξγαζίεο ζε θιάδνπο πνπ εληάζζνληαη ζηε ινγηθή ηνπ 

λένπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ γηα ηε ρψξα, κε κνριφ ηελ πγηή ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

θαη κε άμνλεο ηε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο καο βάζεο, ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία.  Έηζη, ζπλεξγαδφκαζηε ζε ζεηξά πξσηνβνπιηψλ κε ηνλ ΣΔΤΔ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηνπξηζκνχ, ελψ ζπλδηνξγαλψλνπκε κε ηνλ ΣΔΒ έλα κεγάιν δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ παξαγσγή.  Παξάιιεια, ζε 

θνηλή ζπλεξγαζία κε ηνπο ηξεηο κεγάινπο ζπλδέζκνπο εμαγσγέσλ αλαπηχμακε ην πξφγξακκα 

Go International, πνπ πξνβάιεη ηηο ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ επξχηεξε 

γεσγξαθηθή καο πεξηθέξεηα.  Τέινο εμαθνινπζνχκε λα πινπνηνχκε κε ζπλέπεηα έλα 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα θνηλσληθήο ζπλεηζθνξάο θαη αιιειεγγχεο ζηνπο ρψξνπο ηεο 

παηδείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Γηα ην 2011, νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηξαπεδηθνχ καο Οκίινπ, παξακέλνπλ πξνζαξκνζκέλεο 

ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθπξία.  Δκείο παξακέλνπκε 

εζηηαζκέλνη κε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηελ ζηξαηεγηθή καο πνπ έρεη σο ζηφρν:  

 

 Τε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο ζέζεο.  

 Τε δηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο ξεπζηφηεηαο.  

 Τνλ αθφκε πην απνηειεζκαηηθφ θαη απζηεξφ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ. 

 Τε δηαηήξεζε ηεο πςειήο, πξν πξνβιέςεσλ θεξδνθνξίαο. 

  Τελ πεξαηηέξσ εθινγίθεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ καο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο ζε φια ηα επίπεδα. 

 Τέινο, ηε ζηήξημε ησλ πειαηψλ καο, αληηκεησπίδνληαο ηελ παξνχζα θξίζε ζαλ 

κηα επθαηξία γηα λα θαιιηεξγήζνπκε αθφκα ζηελφηεξεο ζρέζεηο, ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

 

Σήκεξα ην δηαθχβεπκα γηα ηε ρψξα είλαη ην ίδην ηεο ην κέιινλ. Οθείινπκε φινη, 

αηνκηθά θαη ζπιινγηθά λα αλαγλσξίζνπκε ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη λα 

ζπζηξαηεπζνχκε έκπξαθηα ζηελ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα ηηο κεγάιεο αιιαγέο. 

 

Ο ηξαπεδηθφο καο Όκηινο θεθαιαηαθά ηζρπξφο θαη ζσξαθηζκέλνο, κε απφιπηε 

αίζζεζε ηεο επζχλεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζηε ειιεληθή νηθνλνκία, ζα ζπλερίζεη λα 

δίλεη  ην «παξψλ» θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ κεγάιε εζληθή πξνζπάζεηα ηεο 

ρψξαο λα βγεη απφ ηελ θξίζε θαη λα ρηίζεη έλα κέιινλ αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο.  

 

Τελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο καο εγγπψληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν νη άλζξσπνη 

ηνπ Οξγαληζκνχ καο, πνπ θαη ζηηο δχζθνιεο απηέο ζπλζήθεο, παξακέλνπλ 

πξνζεισκέλνη ζηνπο ζηφρνπο καο, εζηηάδνπλ ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δνπιεηά, θαη απαληνχλ ζηηο πξνθιήζεηο 
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κε κνλαδηθφ επαγγεικαηηζκφ θαη καρεηηθφηεηα.  Έηζη πινπνηνχλ κε ζπλέπεηα ηε 

δέζκεπζή καο λα ζηεθφκαζηε «ππεχζπλα δίπια ζηνπο πειάηεο καο», θαη γηα απηφ 

ηνπο αμίδεη, απφ φινπο καο έλα κεγάιν “επραξηζηψ”. 

 

Γέζκεπζή καο είλαη ν ηξαπεδηθφο καο Όκηινο λα εμέιζεη απφ ηε δχζθνιε απηή 

ζπγθπξία, ελδπλακσκέλνο παξακέλνληαο ζηελ πξσηνπνξία ησλ εμειίμεσλ, πξνο 

φθεινο ησλ κεηφρσλ, ησλ πειαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ καο.  Έηζη ζα ζπλερίζνπκε 

λα ηηκνχκε ηελ εκπηζηνζχλε ζαο γηα ηελ νπνία θαη πάιη εθ κέξνπο φιεο ηεο 

Γηνίθεζεο, αιιά θαη φισλ ησλ αλζξψπσλ ηεο Eurobank, ζα ήζεια λα ζαο 

επραξηζηήζσ. 


