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 Πεξλάκε ηώξα κία πεξίνδν κε γεγνλόηα θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζε γεληθό ζύλνιν δελ 

έρνπλ πξνεγνύκελν ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή ηζηνξία. 

 

 

 Γηα πξώηε θνξά έρνπκε ην θαηλόκελν νη «πησρνί» λα κελ δεηάλε, λα κελ παξαθαινύλ,  

αιιά λα απαηηνύλ ξηδηθή θαη καδηθή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ηνπο ώζηε  λα κελ 

απέρνπλ από άιιεο πνιύ πινπζηόηεξεο θνηλσλίεο.  Οη απαηηήζεηο δε απηέο ζηεξίδνληαη 

πιένλ ζε ηζρύ θαη όρη ζε εζηθή ππνρξέσζε θαη επνκέλσο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. 

 

 

 Φπζηθά,  νη πεγέο πινύηνπ ηνπ πιαλήηε δελ αξθνύλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηέηνηεο 

απαηηήζεηο.   

Σπλεπώο ζα πξέπεη νη πινπζηόηεξνη λα πξνζαξκόζνπλ (θαη ζε ηειηθή αλάιπζε, λα 

κεηώζνπλ) ην επίπεδν δσήο ηνπο γηα λα ηζνβαζκίζνπλ θάπσο ηα επίπεδα απηά. 

 

 Απηό ην βιέπνπκε ήδε λα παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο γηα παξάδεηγκα πνιινί επηηπρεκέλνη 

ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο  λα θεύγνπλ από ηα πξνεγκέλα θξάηε θαη λα 

πεγαίλνπλ ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο κε ηηο αλαπόθεπθηεο ζπλέπεηεο – αλεξγία, 

κείσζε ΑΔΠ, θιπ. 

 

 Βέβαηα απηή ε δηαδηθαζία ζα πάξεη ρξόλν, ίζσο δεθαεηίεο γηα λα θέξεη ζε θάπνηα 

ηζνξξνπία ηε δηεζλή Οηθνλνκία.  Έηζη αλαιόγσο ηεο πνιηηηθήο (κε ηελ επξεία έλλνηα) 

θαη νηθνλνκηθήο ηζρύνο ησλ θξαηώλ, ζα αλέβεη ην νηθνλνκηθό επίπεδν επεκεξίαο ηνπο, 

ζα κείλεη ζηάζηκν ή θαη ζα κεησζεί ζηελ πεξίπησζε ησλ πιένλ αδπλάησλ,  ηδίσο όηαλ 

ε αδπλακία ζπλδπάδεηαη κε πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο ηερλεηνύ ππεξθαηαλαισηηζκνύ 

πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζηνπο ηδίνπο πόξνπο ηεο ρώξαο.  

 

 Σαλ απνηέιεζκα ην «ππόδεηγκα επηηπρίαο» ζηα πην αλεπηπγκέλα θξάηε ζα πάξεη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο, όρη θαη’ αλάγθελ καηεξηαιηζηηθέο.  
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 Γηα παξάδεηγκα, κεγαιύηεξε αμία ζα δνζεί ζηελ παηδεία θαη ζε δηάθνξεο πλεπκαηηθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο,  ελώ αληηζηνίρσο νη κνξθέο θαηαλαιώζεσο ζα 

γίλνληαη πην ιηηέο αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πηό εμεδεηεκέλεο.  

 

 Όζν γηα ηελ ρώξα καο, αλ δελ θαηαιάβνπκε εγθαίξσο πώο λα δηαρεηξηζηνύκε ηελ 

πνιηηηθή αλαπηύμεσο ηεο νηθνλνκίαο καο, πώο λα μεπεξάζνπκε ηελ θξίζε, θαη αλ 

εμαθνινπζνύκε λα έρνπκε γηα βάζε  παξακέηξνπο πνπ ήδε έρνπλ μεπεξαζηεί, 

δηαηξέρνπκε θίλδπλν λα ζπαηαιήζνπκε ηηο πεξηνξηζκέλεο  δπλαηόηεηεο πνπ αθόκα 

έρνπκε.  

 

 Πξέπεη ινηπόλ λα έρνπκε  αλνηρηό κπαιό λα θαηαιάβνπκε ηελ ζεκαζία ηεο 

θαηλνηνκίαο, λα πξνζαξκνδόκαζηε ζηηο εμειίμεηο γηα λα κπνξέζνπκε λα θξαηήζνπκε 

όζν ην δπλαηόλ έλα επίπεδν δσήο πνπ λα εληάζζεηαη ζσζηά   ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

 

 Σηε ρώξα καο δελ είλαη πνιινί νη θνξείο πνπ έρνπλ αλαπηύμεη ηέηνην ηξόπν ζθέςεο. Τα 

θαηλόκελα ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ όπνπ έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνύ καο δελ 

κπνξεί λα ζπκβηβαζηεί κε ηελ ηδέα όηη είρακε έλα επίπεδν δσήο πνπ δελ ζπκβάδηδε κε 

ηηο παξαγσγηθέο καο δπλαηόηεηεο αιιά  βαζηδόηαλ ζε δαλεηαθέο ή ηνπιάρηζηνλ κε 

επαλαιακβαλόκελεο εηζξνέο θεθαιαίσλ, καο δείρλνπλ όηη πξέπεη ην ηαρύηεξν δπλαηό 

λα πξνζαξκόζνπκε πξώηα ηηο ζθέςεηο καο θαη ελ ζπλερεία ηηο νηθνλνκηθέο καο 

δξαζηεξηόηεηεο ζε κία πηό ξεαιηζηηθή θαηάζηαζε πξαγκάησλ. 

 

 Πηζηεύσ όηη κέζα ζε απηνύο ηνπο ιίγνπο θνξείο είλαη θαη ε Eurobank, ε νπνία έρεη 

δηακνξθώζεη έλα ζηειερηαθό δπλακηθό πνπ είλαη θηηαγκέλν έηζη, ώζηε λα κπνξεί λα 

πξνζαξκνζζεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο, λα ηηο εθκεηαιεπηεί, λα ηηο αμηνπνηήζεη θαη λα 

ζπληειέζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πξόνδν ηεο νηθνλνκίαο καο. 

 

 

Απηό είλαη ην θπξηώηεξν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε Eurobank ζηε ρώξα θαη 

ζηελ θνηλσλία, πςειό επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηθαλόηεηεο πξνζαξκνγήο ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη δπλαηόηεηα πξαγκαηηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ζα 

κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί ε νηθνλνκία θαη λα επεκεξήζνπλ νη άλζξσπνη πνπ ηελ 

απνηεινύλ. 

 

 

Σαλ κέηνρνη ηεο Eurobank πξέπεη λα είζηε ππεξήθαλνη πνπ ζπληειείηε κε ηα θεθάιαηά 

ζαο ζηελ δξαζηεξηόηεηα ελόο ηέηνηνπ νξγαληζκνύ. 

 

Ο θ. Ναλόπνπινο ζα αλαιύζεη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο εξγαζίεο ηεο Τξάπεδαο 

ζηνλ ρξόλν πνπ πέξαζε. 

 

Θα ζαο εθζέζσ όκσο δηα βξαρέσλ ηηο βάζεηο ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε 

Τξάπεδα απηήλ ηελ δύζθνιε πεξίνδν.  Καη’ αξράο ό,ηη γίλεηαη πξέπεη λα αμηνινγείηαη 

ζπλερώο ζην πιαίζην ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζπλερώο αιιάδνπλ θαη επηβάιινπλ δηαξθείο 

πξνζαξκνγέο.  Πέξαζε ε επνρή πνπ δηεκνξθώλεην  έλα ζρέδην κε κεζνκαθξνπξόζεζκεο 

πξννπηηθέο.  Τώξα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπκε ηα ζέκαηα όπσο δηακνξθώλνληαη κε 

επέιηθην θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν θαη λα είκαζηε πάληα έηνηκνη γηα αιιαγέο αλα πάζα 

ζηηγκή.  
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Όπσο θαη λα έρεη όκσο ην πξάγκα ζα πξέπεη λα δνζεί ην θύξην βάξνο ζε νξηζκέλνπο 

ηνκείο.    

 

 Η εμέιημε ησλ θαηαζέζεσλ θαη ινηπώλ δηαζεζίκσλ πνπ ζα πξέπεη λα θξαηεζνύλ ζε 

αλεθηά επίπεδα θαη ε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηόηεηάο καο, ηδίσο ηώξα πνπ ην 

δεκνζηνλνκηθό πξόβιεκα ηεο ρώξαο καο έρεη απνθιείζεη από ηηο δηεζλείο αγνξέο.    

 

 Η αληηκεηώπηζε θαη ξύζκηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ κε ηελ θξίζε πνπ πεξλάκε είλαη 

αλαπόθεπθηεο.   

 

 Η ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Τξαπέδεο θπξίσο κέζσ ηεο ζσζηήο 

αμηνπνηήζεσο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο (παξάδεηγκα ε Πνισλία).  

 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή δίδεηαη ζηελ ζπλερή εζσηεξηθή αλαδηάξζξσζε θαη πξνζαξκνγή ζηηο 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ησλ Υπεξεζηώλ ηεο Τξαπέδεο κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηελ 

βειηίσζε ηνπ θόζηνπο όπνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη έρνπκε αμηόινγα 

απνηειέζκαηα.   

 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή δίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ηεο Τξάπεδαο απ’ 

όπνπ πεξηκέλνπκε πιένλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ πξννπηηθώλ 

καο. 

 

Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί θαη ην ζέκα ηεο γεληθήο αλακόξθσζεο θαη 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ ζηελ ρώξα καο, πνπ ε Τξάπεδά καο 

παξαθνινπζεί εθ ηνπ ζύλεγγπο,  θαη θπζηθά ζα ζπκκεηέρεη όηαλ βεβαίσο νη ζπλζήθεο 

είλαη πξόζθνξεο θαη ζπληεινύλ ζηελ πξαγκαηηθή αμηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο 

θίλεζεο.  Η άπνςή καο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην «πξαγκαηηθή» ζε αληηδηαζηνιή κε 

απιή δεκηνπξγία εληππώζεσλ. 

 

Δδώ ζα πξέπεη λα παξαηεξήζσ, όηη ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο ζρεδόλ ζην 

ζύλνιό ηνπ, είρε αθνινπζήζεη κηα ζώθξνλα θαη ζπληεξεηηθή πνιηηηθή, πνπ γεληθά ην 

θξάηεζε ηζρπξό θαη ζπγθξνηεκέλν θαη ηνπ επέηξεςε λα απνθύγεη ζε πξώην ζηάδην 

ηνπιάρηζηνλ ηηο επηπηώζεηο ηεο δηεζλνύο θξίζεσο, πνπ ηα θαηλόκελα πνπ δεκηνύξγεζε 

εμαθνινπζνύλ λα δηακνξθώλνπλ ηελ εμέιημε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο. 

 

Γπζηπρώο ζηελ ρώξα καο δελ αληηκεησπίζακε έγθαηξα ηα πξνβιήκαηά καο. Έηζη 

θαηαιήμακε  ζηελ πηώζε ηεο παξαγσγηθόηεηάο καο, κε ζπλέπεηα ηελ δξακαηηθή κείσζε 

ηεο παξαγσγήο ζε ζπλδπαζκό κε ηα απνηειέζκαηα κηαο ππεξθαηαλάισζεο,  πνπ δελ 

ζηεξίδνηαλ ζε εζσηεξηθέο πεγέο πινύηνπ θαη πνπ αλαπόθεπθηα θαηέιεμαλ ζηελ 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ πεξλάκε ηώξα. 

 

 

Γελ ζα αλαιύζσ ην ζέκα... όπσο όινη γλσξίδνπκε όκσο ην ηξαπεδηθό καο  ζύζηεκα 

αγσλίδεηαη λα αληαπεμέιζεη   ζηηο αλαπόθεπθηεο ζπλέπεηεο πνπ πθίζηαηαη,  ζην γεληθό 

πιαίζην ηεο θξίζεο πνπ πεξλάκε.   

 

Θέισ λα ζαο δηαβεβαηώζσ όηη Γηνίθεζε θαη Πξνζσπηθό ηεο Eurobank έρνληαο πιήξε 

επίγλσζε ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξαγκαηηθώλ ζπλζεθώλ, θάλνπλ 

όηη είλαη δπλαηό, κε κεζνδεπκέλν θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζέζεσο ηεο Τξαπέδεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 



4 

 

δπλαηνηήησλ ηεο γηα αλάθακςε.  Οθείισ λα δειώζσ όηη ε πξνζπάζεηα απηή είλαη 

πξάγκαηη αμηέπαηλε θαη πηζηεύσ όηη νη κέηνρνη ζα κπνξνύλ λα έρνπλ εκπηζηνζύλε ζηηο 

πξννπηηθέο επηηπρίαο ηεο. 

 


