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Ομιλία Αναπλ. Γ/νονηα Σςμβούλος Ομίλος Eurobank EFG κ. 

Νικολάος Καπαμούδε ζηεν παποςζίαζε ηερ μελέηερ ηος 

ΣΔΤΔ με ηίηλο : 

«Δλλενικόρ Τοςπιζμόρ ππορ ηο 2020: Ππόηαζε για ηο νέο 

αναπηςξιακό μονηέλο»   

12/1/2011 , Ξενοδοσείο «Μ. Βπεηανία» 

 

Kϋοιε Τπξσογέ, 

Ιϋοιε Ττσπξσογέ, 

Ιϋοιε Γεμικέ Γοαμμαςέα, 

Ισοία & Ιϋοιξι Βξσλεσςέπ, 

Ιϋοιε Ποέρβη, 

Ιϋοιε Πεοιτεοειάουη Δσςικήπ Δλλάδξπ, 

Ιϋοιξι Ποϊεδοξι ςχμ Δπιμεληςηοίχμ, 

Ισοίεπ & Ιϋοιξι Ποϊεδοξι, 

Ισοίεπ και Ιϋοιξι, 

 

Φοϊμια Πξλλά και Ιαλή Φοξμιά. Να είμαι ςξ 2011 ατεςηοία για 

ςημ ένξδξ ςηπ υόοαπ μαπ απϊ ςημ κοίρη, για έμα μέξ νεκίμημα 

ελπίδαπ και ποξξπςικήπ. 

Ηα ήθελα μα ραπ καλχρξοίρχ κι εγό με ςη ρειοά μξσ και μα ραπ 

εσυαοιρςήρχ θεομά για ςημ παοξσρία ραπ εδό ρήμεοα.  

Ηα ήθελα επίρηπ με ςημ εσκαιοία ασςή, μα εσυαοιρςήρχ ςξμ ΔΣΔ 

και ιδιαίςεοα ςξμ Ποϊεδοξ ςξσ κ. Νίκξ Αγγελϊπξσλξ για ςημ 

πξλϋυοξμη και ρςεμή ρσμεογαρία μαπ ςημ ξπξία ρκξπεϋξσμε μα 
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ρσμευίρξσμε, σπξρςηοίζξμςαπ ςξμ κοίριμξ για ςημ ξικξμξμία ςηπ 

υόοαπ μαπ κλάδξ ςξσ ςξσοιρμξϋ. 

Ο ϊμιλξπ Eurobank EFG  δίμει ιδιαίςεοη ρημαρία ρςη ρσμεογαρία 

ςξσ με ςξσπ παοαγχγικξϋπ τξοείπ ςηπ υόοαπ μαπ, με ςξσπ 

ξπξίξσπ έυξσμε κξιμϊ ποξραμαςξλιρμϊ και κξιμά ρσμτέοξμςα, μια 

και η δική ςξσπ επιςσυία και ξικξμξμική σγεία είμαι και δική μαπ.  

Ζ δική ςξσπ ένξδξπ απϊ ςημ κοίρη εμιρυϋει ςιπ δικέπ μαπ 

ποξξπςικέπ. Μαζί θα πξοεσθξϋμε όρςε μα ρσμβάλξσμε : 

α)  ρςημ ξσριαρςική επαμεκκίμηρη ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ,  

β) ρςη βελςίχρη ςηπ ενχρςοέτειαπ και αμςαγχμιρςικϊςηςα ςηπ 

υόοαπ και  

γ) ρςη διαμϊοτχρη εμϊπ εσμξψκξϋ πεοιβάλλξμςξπ για ςημ 

επιυειοημαςικϊςηςα και ςημ αμάπςσνη.  

 

ήμεοα, ρυεδϊμ ςοία υοϊμια μεςά ςξ νέρπαρμα ςηπ διεθμξϋπ 

υοημαςξπιρςχςικήπ κοίρηπ και έμα υοϊμξ μεςά ςημ έμαονη ςηπ 

ελλημικήπ κοίρηπ, βοιρκϊμαρςε ρε έμα κοίριμξ ρςασοξδοϊμι: 

Ιαλξϋμαρςε ποόςα απϊ ϊλα μα βάλξσμε επιςέλξσπ ςάνη ρςα 

δημϊρια ξικξμξμικά ςηπ υόοαπ είςε μαπ ςξ επιβάλει ςξ μμημϊμιξ 

είςε ϊυι.  

Ζ δημξριξμξμική εκςοξπή ήςαμ ςϊρξ μεγάλη, η ρπαςάλη ςξσ 

δημξρίξσ υοήμαςξπ ςϊρξ εκςεςαμέμη, η τξοξδιατσγή ςϊρξ 

αμενέλεγκςη και κξιμχμικά άδικη πξσ δεμ έυξσμε πεοιθόοια για 

πειοαμαςιρμξϋπ και πιρχγσοίρμαςα. Ζ δημξριξμξμική εκςοξπή 

σπξμξμεϋει καθημεοιμά ςιπ ποξξπςικέπ ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ, 
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σπξμξμεϋει ςιπ αμαπςσνιακέπ ςηπ δσμαςϊςηςεπ, σπξθηκεϋει ςξ 

μέλλξμ ςηπ υόοαπ μαπ.  

Ιαλξϋμαρςε επίρηπ, μα σλξπξιήρξσμε ςιπ αμαγκαίεπ 

μεςαοοσθμίρειπ ρςημ ξικξμξμία και ςημ κξιμχμία,  

αλλαγέπ πξσ επειδή καθσρςεοξϋραμ για υοϊμια, έυξσμ ρημαμςικϊ 

βοαυσυοϊμιξ κξιμχμικϊ κϊρςξπ,  

αλλαγέπ, ϊμχπ πξσ ρσμβάλξσμ αμαμτίβξλα ρςη διαμϊοτχρη μιαπ 

ρϋγυοξμηπ, αμςαγχμιρςικήπ και ενχρςοετξϋπ ξικξμξμίαπ,  

πξσ θέςξσμ σγιείπ βάρειπ για ςημ επιρςοξτή ρςημ ξικξμξμική 

αμάπςσνη,  

πξσ ναμαμξίγξσμ για ςιπ ελλημικέπ επιυειοήρειπ ςημ ποϊρβαρη 

ρςη διεθμή απξςαμίεσρη.  

 

Οσδείπ αμτιρβηςεί ρήμεοα ϊςι η επίςεσνη σφηλόμ οσθμόμ 

ξικξμξμικήπ αμάπςσνηπ απξςελεί ςημ κοίριμη και ξσριαρςική 

ποξωπϊθερη για ςημ ένξδξ ςηπ υόοαπ απϊ ςημ κοίρη. Ζ 

επιρςοξτή ςηπ υόοαπ ρε αμαπςσνιακή ςοξυιά ποέπει μα απξςελεί 

ςημ βαρική ποξςεοαιϊςηςα ϊλχμ μαπ. 

Ζ εμεογξπξίηρη ςξσ Σξσοιρςικξϋ κλάδξσ πξσ απξςελεί έμα απϊ 

ςα ιρυσοά αμςαγχμιρςικά πλεξμεκςήμαςα ςηπ υόοαπ, θα ποέπει 

μα παίνει ποχςαουικϊ και καθξοιρςικϊ οϊλξ ρςημ επίςεσνη ςξσ 

παοαπάμχ ρςϊυξσ. 

 

Δμείπ, πέοα απϊ ςιπ παοαδξριακέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ Σοάπεζαπ 

μαπ θέραμε χπ Όμιλξπ  ςα ςελεσςαία δϋξ υοϊμια ςοείπ 
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ποξςεοαιϊςηςεπ για ςημ ρςήοινη ςξσ εσοϋςεοξσ ξικξμξμικξϋ 

πεοιβάλλξμςξπ ρςη υόοα μαπ:  

Πρώτον, ξογόραμε  ϊλη ςημ Δσοόπη ςξσπ ςελεσςαίξσπ μήμεπ για 

μα ποξχθήρξσμε μια πιξ θεςική εικϊμα για ςημ υόοα και ςιπ 

ποξξπςικέπ ςηπ Δλλημικήπ ξικξμξμίαπ, με βάρη μια ξλξκληοχμέμη 

μελέςη πξσ έυει εκπξμήρει ξμάδα ξικξμξμξλϊγχμ ςηπ Σοάπεζαπ 

μαπ.  

Δόραμε δηλαδή μια μεγάλη μάυη διεθμξϋπ επικξιμχμίαπ και 

εμημέοχρηπ πξσ είμαι ξσριαρςικϊ ρσρςαςικϊ για μ’ αλλάνει ςξ 

διεθμέπ κλίμα για ςημ Δλλάδα, διϊςι σπάουξσμ ρήμεοα αοκεςέπ 

παοαμξήρειπ και ελλιπή ίρχπ πληοξτϊοηρη για ςιπ ποχςξβξσλίεπ 

και ςα μέςοα πξσ σλξπξιξϋμςαι.   

Οογαμόραμε παοξσριάρειπ και ρσμαμςήρειπ με μεγάλεπ διεθμείπ 

ςοάπεζεπ και θερμικξϋπ επεμδσςέπ καθόπ και με μεγάλξσπ ιδιόςεπ 

πελάςεπ και με ρςελέυη διεθμόμ μέρχμ εμημέοχρηπ, 

ρσμβάλλξμςαπ με ασςϊ ςξμ ςοϊπξ ρςη ποξρπάθεια ποξβξλήπ ςηπ 

εικϊμαπ μιαπ Δλλάδαπ πξσ έυει παοαγχγικέπ δσμαςϊςηςεπ, πξσ 

έυει διένξδξ απϊ ςημ κοίρη, πξσ βλέπει ςξ μέλλξμ με αιριξδξνία. 

Δόραμε και δίμξσμε  δηλαδή μια μάυη εμημέοχρηπ ςηπ διεθμξϋπ 

επεμδσςικήπ κξιμϊςηςαπ.  

Δεύτερον, ϊπχπ αματέοθηκε και ξ κ. Ναμϊπξσλξπ, ποιμ απϊ 

πεοίπξσ εμάμιρη υοϊμξ, ςξμ Θξϋμιξ ςξσ 2009, η Σοάπεζά μαπ, 

ποόςη, αμέδεινε ρε ποξςεοαιϊςηςα και ρςήοινε με ποχςξβξσλίεπ 

ςηπ ςημ αμάγκη μα ακξλξσθήρει η υόοα έμα μέξ αμαπςσνιακϊ 

ποξραμαςξλιρμϊ ενχρςοέτειαπ, ιδιχςικόμ επεμδϋρεχμ και 

αμξικςόμ αγξοόμ.  
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Έμα πιξ τιλελεϋθεοξ ποϊςσπξ λειςξσογίαπ ςηπ ξικξμξμίαπ μακοιά 

απϊ ςξμ αμαπξςελερμαςικϊ και ταϋλξ κοαςιρμϊ, ςξμ γιγαμςιρμϊ 

ςξσ Δημξρίξσ ςξμέα και ςημ σπεοκαςαμάλχρη πξσ μαπ έτεοαμ 

ρςξ ρημεοιμϊ διεθμή διαρσομϊ.  

Ανιξπξιόμςαπ ςη δική μαπ εμπειοία, χπ Όμιλξπ με ιρυσοή  

ενχρςοετή αμαπςσνιακή ρςοαςηγική πξσ ακξλξσθήραμε με 

ρσμέπεια ςημ ςελεσςαία δεκαεςία, αμαδείναμε ςημ εμίρυσρη ςηπ 

ενχρςοέτειαπ ςχμ επιυειοήρεχμ ρε ϋφιρςη ποξςεοαιϊςηςα. 

Τρίτον, επιλέναμε χπ βαρική μαπ ποξςεοαιϊςηςα ςη ρςεμή 

ρσμεογαρία με ςξσπ επιυειοημαςικξϋπ τξοείπ, κσοίχπ ασςξϋπ πξσ 

σπηοεςξϋμ με ρσμέπεια ςημ ξικξμξμική ενχρςοέτεια, ςιπ ιδιχςικέπ 

επεμδϋρειπ, ςημ καιμξςξμία, ςη ρϋγυοξμη και παοαγχγική 

ξικξμξμία.  

Δμδεικςικά μα αματέοχ μεοικέπ απϊ ςιπ ποχςξβξσλίεπ : 

1. Διξογαμόραμε Δκπαιδεσςικά ρεμιμάοια  για ρςελέυη 

εναγχγικόμ επιυειοήρεχμ. 

2. Αμαμξοτόραμε και εκρσγυοξμίραμε ςξ Ρortal ςξσ 

Παμελλημίξσ σμδέρμξσ Δναγχγέχμ. 

3. Διξογαμόραμε σμέδοια και Ζμεοίδεπ ρε ρςεμή σμεογαρία 

με ςξσπ Δπιυειοημαςικξϋπ Υξοείπ με αμςικείμεμξ ςημ 

ξικξμξμική ενχρςοέτεια και ςιπ επεμδϋρειπ ϊπχπ :  

A. ςξ πξμδσλχςϊ σμέδοιξ «ΒΘΟΜΖΦΑΝΘΑ 2020 

Πεοιτεοειακή Αμάπςσνη – Ιαιμξςξμία – Δνχρςοέτεια» 

ρε ρσμεογαρία με ςξ .Β.Β.Δ. και  
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B. ςξ Διεθμέπ σμέδοιξ ςξσ Π..Δ. με θέμα «Δνχρςοετήπ 

Οικξμξμία: ϋμδερμξπ με ςξ Μέλλξμ» 

4. ε ρσμεογαρία με ςξ ΔΒ ρσμδιξογαμόμξσμε ςξ 

«Διαγχμιρμϊ Δταομξρμέμηπ Έοεσμαπ και Ιαιμξςξμίαπ» ϊπξσ 

παοαλάβαμε πάμχ απϊ 300 ποξςάρειπ. Ηα επιλεγξϋμ 20 

εοεσμηςικέπ ποξςάρειπ, πξσ θα ποξβληθξϋμ ρςξμ 

επιυειοημαςικϊ κϊρμξ ςηπ υόοαπ, για μα επιλεγξϋμ ςελικά 

ξι 4 καλϋςεοεπ.  Ζ Eurobank EFG ρκξπεϋει μα 

υοημαςξδξςήρει ςημ εμπξοική εταομξγή ςχμ παοαπάμχ 

ποξςάρεχμ, ετϊρξμ σπάουει επιυειοημαςικϊ εμδιατέοξμ. 

5.  Σέλξπ, διξογαμόμξσμε ςξ Ποϊγοαμμα  Ποξόθηρηπ 

Οικξμξμικήπ σμεογαρίαπ “GO INTERNATIONAL”, ρε 

ρσμεογαρία με ςξσπ ςοειπ εναγχγικξϋπ τξοείπ ςηπ υόοαπ 

μαπ, ςξμ Παμελλήμιξ ϋμδερμξ Δναγχγέχμ (ΠΔ), ςξ 

ϋμδερμξ Δναγχγέχμ Βξοείξσ Δλλάδξπ (ΔΒΔ) και ςξ 

ϋμδερμξ Δναγχγέχμ Ιοήςηπ (ΔΙ) σπϊ ςημ αιγίδα ςξσ 

Τπξσογείξσ Δνχςεοικόμ. 

 Ζ ποόςη Δπιυειοημαςική σμάμςηρη ςξσ “GO 

INTERNATIONAL” θα ποαγμαςξπξιηθεί ρςημ Ιϋποξ, ρςιπ 7 

και 8 Υεβοξσαοίξσ. Οογαμόμξσμε μία πξλσκλαδική 

επιυειοημαςική απξρςξλή, η ξπξία θα πεοιλαμβάμει και 

Forum, ςξ ξπξίξ θα εγκαιμιάρει και θα είμαι ξμιληςήπ  ξ 

Ττσπξσογϊπ Δνχςεοικόμ κ. πϋοξπ Ιξσβέληπ. 

 ςϊυξπ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ είμαι η εμίρυσρη ςχμ 

ξικξμξμικόμ και εμπξοικόμ ρσμεογαριόμ ςχμ ελλημικόμ 

εναγχγικόμ επιυειοήρεχμ ρςιπ αγξοέπ ςξσ ενχςεοικξϋ και 
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ειδικϊςεοα ρςιπ 7 υόοεπ ςηπ Νξςιξαμαςξλικήπ Δσοόπηπ 

ϊπξσ ξ Όμιλξπ μαπ έυει παοξσρία. 

6.  Ιαι τσρικά απϊ ασςή ςημ ποξρπάθεια δε θα μπξοξϋρε μα 

εναιοεθεί ξ Σξσοιρμϊπ με ςημ ξικξμξμική σπξρςήοινη πξσ 

παοέυξσμε για ςημ εκπϊμηρη ςηπ Μελέςηπ «Δλλημικϊπ 

Σξσοιρμϊπ ποξπ ςξ 2020: Ποϊςαρη για ςξ μέξ αμαπςσνιακϊ 

μξμςέλξ» πξσ παοξσριάζεςαι ρήμεοα. 

 

Ζ Σοάπεζά μαπ παοαμέμει για υοϊμια ρςαθεοϊπ αοχγϊπ ςξσ 

ελλημικξϋ ςξσοιρμξϋ. Με ρημεοιμά σπϊλξιπα υαοςξτσλακίξσ 

δαμείχμ ποϊπ ςξσοιρςικέπ επιυειοήρειπ άμχ ςξσ € 1,5 διπ., 

διαςηοξϋμε ηγεςική θέρη ρςη ρςήοινη ςξσ κλάδξσ ρςημ  Δλλάδα. 

Σξ ϋφξπ ςχμ δαμείχμ αμςιποξρχπεϋει πεοίπξσ ςξ 1/5 ςχμ 

ρσμξλικόμ υοημαςξδξςήρεχμ ςξσ κλάδξσ ςξσ Σξσοιρμξϋ ρςημ 

Δλλάδα, ςξ σφηλϊςεοξ πξρξρςϊ ίρχπ, αμάμερα ρςιπ ελλημικέπ 

ςοάπεζεπ.  

Ζ ποξρπάθειά μαπ ασςή σπξρςηοίζεςαι, επίρηπ, απϊ ςημ παοξυή 

ενειδικεσμέμχμ ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ, ςα ξπξία 

ποξρτέοξσμε ρςξμ ςξμέα  ςξσ Σξσοιρμξϋ. 

ςξ δϋρκξλξ ρημεοιμϊ πεοιβάλλξμ, είμαρςε εσέλικςξι ρςιπ  

αμαδιαοθοόρειπ δαμειακόμ σπξυοεόρεχμ νεμξδξυείχμ έυξμςαπ 

ξλξκληοόρει αμαδιαοθοόρειπ  ϋφξσπ € 400 εκ πεοίπξσ και 

ποξρτέοξμςαπ ρςξσπ πελάςεπ μαπ βελςιχμέμεπ δσμαςϊςηςεπ 

επιςσυξϋπ διαυείοιρηπ ςηπ κοίρηπ.  
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Δπιπλέξμ, εμιρυϋξσμε ςξ κετάλαιξ κίμηρηπ ςχμ ςξσοιρςικόμ 

επιυειοήρεχμ έυξμςαπ διαθέρει €270 εκ. ρε πιξ εσέλικςεπ μξοτέπ 

υοημαςξδϊςηρηπ, ϊπχπ ποξενξτλήρειπ απαιςήρεχμ  απϊ Tour 

Operators και αμακαιμίρειπ νεμξδξυείχμ καθόπ και  ρε λξιπέπ 

μξοτέπ κεταλαίξσ κίμηρηπ. 

Ποξταμόπ ϊμχπ για μα βγξϋμε απϊ ςημ κοίρη και μα 

διαμξοτόρξσμε μια μέα ελπιδξτϊοα πξοεία και ξ Σξσοιρςικϊπ 

κλάδξπ θα ποέπει μα αμαλάβει ςιπ δικέπ ςξσ εσθϋμεπ, μα 

ρσμβάλλει με κετάλαια και αμαπςσνιακέπ ποχςξβξσλίεπ και 

επεμδϋρειπ  ρςημ εμίρυσρη ςξσ κλάδξσ και ρςημ αμάπςσνη ςηπ 

ελλημικήπ ξικξμξμίαπ. 

Έυχ αματεοθεί και ρςξ παοελθϊμ για ςημ αμάγκη διαμϊοτχρηπ 

ςξσ βέλςιρςξσ μεγέθξσπ ρςιπ ςξσοιρςικέπ  επιυειοήρειπ : ςξ 

ρημεοιμϊ μέρξ μέγεθξπ ςηπ ελλημικήπ ςξσοιρςικήπ και 

νεμξδξυειακήπ επιυείοηρηπ είμαι, καςά ςη γμόμη μξσ, μάλλξμ 

μικοϊ, ιδιαίςεοα λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςημ ςοέυξσρα αομηςική 

ρσγκσοία και ςιπ ρημαμςικέπ αλλαγέπ πξσ ρσμςελξϋμςαι γϋοχ 

μαπ.  

Σα μεγαλϋςεοα ρυήμαςα, υχοίπ μα είμαι ασςξρκξπϊπ ή παμάκεια, 

ρσμήθχπ μειόμξσμ ςξ κϊρςξπ λειςξσογίαπ, διεσκξλϋμξσμ ςημ 

ποϊρβαρη ρε κετάλαια και πηγέπ υοημαςξδϊςηρηπ, μειόμξσμ ςξ 

κϊρςξπ δαμειρμξϋ, αμαπςϋρρξσμ ρξβαοέπ ξικξμξμίεπ κλίμαςξπ και 

ρσμέογειεπ ρςη λειςξσογία ςχμ ςξσοιρςικόμ επιυειοήρεχμ και ρςξ 

κϊρςξπ ςχμ ποξμηθειόμ,  επιςοέπξσμ ςη δια-ςξπική ξλξκλήοχρη, 

επεμδϋξσμ πεοιρρϊςεοξ ρε έοεσμα αγξοάπ, επιμϊοτχρη 

εογαζξμέμχμ, μέεπ ξογαμχςικέπ δξμέπ και ικαμϊςηςεπ διξίκηρηπ 
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και εμιρυϋξσμ ςιπ ικαμϊςηςεπ διαποαγμάςεσρηπ με ςξσπ tour 

operators. 

 

Ισοίεπ και Ιϋοιξι, 

Ακϊμη και καςά ςημ πεοίξδξ ςηπ διεθμξϋπ κοίρηπ, εμείπ 

ρσμευίραμε μα ρςηοίζξσμε με εσελινία και καςαμϊηρη ςξμ κλάδξ 

ςξσ ςξσοιρμξϋ γιαςί πιρςεϋξσμε ρςιπ ποξξπςικέπ ςξσ.  

Ασςϊ πξσ ποξκϋπςει αβίαρςα χπ ρσμπέοαρμα απϊ ςη μελέςη, πξσ 

θα παοξσριάρει ξ κ. Δοακϊπξσλξπ, είμαι ϊςι δεμ μπξοξϋμε μα 

μιλξϋμε για πξιξςικϊ ςξσοιρμϊ και για αμαβάθμιρη ςηπ 

ςξσοιρςικήπ βιξμηυαμίαπ υχοίπ μακοξυοϊμιξ ρυεδιαρμϊ και 

απξςελερμαςικϊ ρσμςξμιρμϊ ϊλχμ ςχμ δοάρεχμ και 

ποχςξβξσλιόμ πξλιςικήπ, όρςε μα σπηοεςξϋμ με εμιαίξ ςοϊπξ ςξ 

μέξ αμαπςσνιακϊ και ςξσοιρςικϊ ποϊςσπξ πξσ έυει αμάγκη η 

ξικξμξμία και η υόοα μαπ.  

Σασςιζϊμαρςε και ποξρσπξγοάτξσμε ςέςξιεπ απϊφειπ. 

Φοειαζϊμαρςε έμα μέξ εθμικϊ ρςοαςηγικϊ ρυέδιξ αμάπςσνηπ, με 

πξρξςικξϋπ και πξιξςικξϋπ ρςϊυξσπ, υοξμξδιάγοαμμα, 

απξςελερμαςικϊ ρσμςξμιρμϊ και επιμεοιρμϊ εσθσμόμ.  

Φοειαζϊμαρςε μα κιμηςξπξιήρξσμε ςιπ σγιείπ και παοαγχγικέπ 

δσμάμειπ ςξσ ςϊπξσ, ςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα ρε μια μέα ξσριαρςική 

ποξρπάθεια επαμεκκίμηρηπ ςηπ ξικξμξμίαπ.  

Ο επιυειοημαςικϊπ κλάδξπ δε υοειάζεςαι βξηθήμαςα, επιδξςήρειπ, 

ποξρςαρία και εμιρυϋρειπ ρςξ μέξ πεοιβάλλξμ. Εηςά ςημ άμερη 

άορη ϊλχμ ςχμ εμπξδίχμ και αμςικιμήςοχμ, ςηπ γοατειξκοαςίαπ, 
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πξσ απξθαοοϋμξσμ ρήμεοα ςιπ επεμδσςικέπ ποχςξβξσλίεπ. Υλέβα 

επιυειοημαςικϊςηςαπ ρςημ Δλλάδα σπάουει και είμαι πξλϋ ιρυσοή. 

Απλά ρςη ρϋγυοξμη Δλλάδα ςηπ γοατειξκοαςίαπ και ςξσ μη 

τιλικξϋ πεοιβάλλξμςξπ για ςημ επιυειοημαςικϊςηςα, δεμ μπξοεί 

μα μεςαςοαπεί ρε δοάρη και ανία για ςημ Δλλάδα.   

Απ ρσμεογαρςξϋμε ϊλξι μαζί όρςε μα διαμξοτόρξσμε έμα 

ρϋγυοξμξ, ρςαθεοϊ, απξςελερμαςικϊ και τιλικϊ πεοιβάλλξμ για 

ςημ επιυειοημαςική δοάρη και ςιπ ιδιχςικέπ επεμδϋρειπ.  

Σξ καςάλληλξ επεμδσςικϊ κλίμα, ςξ ρςαθεοϊ και διεθμόπ 

αμςαγχμιρςικϊ θερμικϊ, μξμικϊ, τξοξλξγικϊ, υχοξςανικϊ και 

λειςξσογικϊ πεοιβάλλξμ και πλαίριξ κάμξσμ ςημ ειδξπξιϊ 

διατξοά.  

Δμείπ, ρςη Eurobank EFG, παοά ςιπ δσρκξλίεπ πξσ 

αμςιμεςχπίζξσμε λϊγχ ςηπ δημξριξμξμικήπ και διεθμξϋπ κοίρηπ,  

δερμεσϊμαρςε – και ασςϊ ςξ απξδεικμϋξσμ ξι μέυοι ςόοα 

ποχςξβξσλίεπ μαπ – μα ρσμευίρξσμε ςη ρσμεογαρία μαπ με ςξμ 

ΔΣΔ, μα ρςηοίζξσμε ςξμ ςξσοιρςικϊ κλάδξ με κετάλαια, 

υοημαςξδξςήρειπ και μέεπ, καιμξςϊμεπ σπηοερίεπ και ποξψϊμςα 

πξσ ενσπηοεςξϋμ και αμςαπξκοίμξμςαι πλήοχπ ρςιπ αμάγκεπ ςηπ 

ρϋγυοξμηπ ελλημικήπ ςξσοιρςικήπ επιυείοηρηπ. 

Αλλά και ξ ςξσοιρςικϊπ κλάδξπ ξτείλει μα κάμει ςημ μεςάβαρη 

ρςη μέα επξυή για μα παοαμείμει αμςαγχμιρςικϊπ, σγιήπ και 

κεοδξτϊοξπ. 

 

απ εσυαοιρςό για ςημ ποξρξυή ραπ. 


