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Κύριε Περιφερειάρχη, 

Κύριε Δήμαρχε,  

Κυρίες και Κύριοι πρόεδροι και εκπρόσωποι των φορέων-εταίρων μας,  

Αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, 

 

Θα ήθελα πρώτα από όλα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας 

στην αποψινή εκδήλωση, στο πλαίσιο του Go International, μιας 

πρωτοβουλίας της Eurobank που σηματοδοτεί το δρόμο εξωστρέφειας 

που μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία για να 

εξασφαλίσουμε βιώσιμη προοπτική και ευημερία για τη χώρα. Καθώς 

το Go συμπληρώνει δέκα χρόνια δημιουργικής παρέμβασης στην 

οικονομία, αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω την ξεχωριστή 

συμβολή των εταίρων μας σε αυτή την πρωτοβουλία με τους οποίους 

συμπορευτήκαμε από την πρώτη μέρα, δηλαδή και των τριών 

εξαγωγικών φορέων: του ΠΣΕ και της προέδρου του κας Σακελλαρίδη, 

του ΣΕΚ και του προέδρου του κ. Καλαμπόκη, και βέβαια του ΣΕΒΕ και 

του προέδρου του κ. Κωνσταντόπουλου, με τον οποίο 

συνδιοργανώνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη την φετινή εκδήλωση. Ο ΣΕΒ 

ήταν από το ξεκίνημα συμπαραστάτης μας και εκπροσωπείται εδώ από 

τον κ. Φιλιόπουλο, Senior Advisor του Συνδέσμου. Όπως γνωρίζετε, 

είμαστε στρατηγικοί εταίροι με τον ΣΕΤΕ, εκ μέρους του οποίου 

βρίσκεται σήμερα μαζί μας ο Α’ αντιπρόεδρός του και πρόεδρος της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Τάσιος.  Επιτρέψτε μου να 

απευθύνω ξεχωριστές ευχαριστίες στους ξένους προσκεκλημένους μας, 
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τους εκπροσώπους των 13 διεθνών τραπεζών, μελών του Trade Club 

Alliance, με τις οποίες συνεργαζόμαστε ανοίγοντας νέους δρόμους για 

τις επιχειρήσεις, που θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια. 

 

 

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που ολόκληρη η διοίκηση 

της Eurobank βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Πέρυσι το Δεκέμβριο 

συγκλήθηκε εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και 

οργανώσαμε σειρά εκδηλώσεων. Μετά από την αναβαθμισμένη 

συμμετοχή μας στις φετινές εκδηλώσεις της Διεθνούς Έκθεσης, η 

επιλογή της Θεσσαλονίκης για την κεντρική, πολυήμερη διοργάνωση 

του Go International επιβεβαιώνει τη δέσμευση μας. Η Βόρεια Ελλάδα 

αποτελεί περιφέρεια πρώτης επιλογής για την ανάπτυξη των 

εργασιών μας. Πιστεύουμε πως οι τάσεις που διαμορφώνονται 

επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση και ενισχύουμε το σχεδιασμό για την 

παρουσία της Eurobank.  

Αφήνοντας πίσω την περίοδο των προγραμμάτων προσαρμογής της 

οικονομίας, η Ελλάδα βρίσκεται  μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις. Αλλά 

αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι στα μείζονα προβλήματα που έχουμε 

μπροστά μας, από το δημογραφικό και το ασφαλιστικό μέχρι τη 

βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, την εξωτερική ασφάλεια και το 

ρόλο της χώρας μας στον ευρωπαϊκό και διεθνή περίγυρο, η απάντηση 

είναι κοινή. Με μια λέξη: ανάπτυξη, ανάπτυξη μέσω επενδύσεων και 

εξωστρέφειας της οικονομίας. Ανάπτυξη στην οποία η Eurobank θέλει 

και κυρίως μπορεί να συμβάλλει. 
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Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, διατυπώνεται συχνά η εκτίμηση 

ότι οι Τράπεζες δεν παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση. Έχω δεσμευτεί 

επανειλημμένα και το επαναλαμβάνω ότι δεν θα έρθει στην Τράπεζα 

κανένα επιχειρηματικό σχέδιο με καλές προοπτικές και ορθή στόχευση 

και δεν θα βρούμε τρόπο να το χρηματοδοτήσουμε. Και αυτό αφορά 

τόσο τις μεγάλες, όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι 

λόγια. Για το 2018 οι συνολικές εκταμιεύσεις μας προς επιχειρήσεις 

εκτιμούμε ότι θα αγγίξουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και για το 

2019 προϋπολογίζουμε χρηματοδοτήσεις πάνω από 3 δις.  

Αλλά στο μέλλον δεν βλέπουμε τις τράπεζες και ασφαλώς όχι τη 

Eurobank αποκλειστικά ως πάροχο δανειακών κεφαλαίων. Αυτό θα 

είναι πάντα ένα κεντρικό στοιχείο της λειτουργία μας, αλλά όχι το μόνο. 

Οι τράπεζες πρέπει είναι στο πλευρό της επιχείρησης και του 

επιχειρηματία για κάθε τι που αφορά την ανάπτυξη των εργασιών 

τους. Έχουμε το ρόλο του συμβούλου, διαθέτοντας τεχνογνωσία, 

εξειδικευμένα στελέχη, από την πρώτη ιδέα, μέχρι το σχεδιασμό, την 

υλοποίηση, την εκτίμηση του ρίσκου, την αναγνώριση των προοπτικών 

στη διεθνή αγορά, θέλουμε δηλαδή να είμαστε ο βασικός εταίρος της 

επιχείρησης σε κάθε βήμα της. Αυτό το αύριο της τραπεζικής 

εξελίσσεται ήδη σήμερα στην Τράπεζά μας. 

Στη Eurobank, αυτό ακριβώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε γιατί 

είμαστε ένας διεθνής τραπεζικός όμιλος. Αυτός ο διεθνής χαρακτήρας, 

που ιστορικά χαρακτηρίζει την εταιρική μας κουλτούρα, 

αποτυπώνεται σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης όπως και στις 

επιχειρηματικές μας επιλογές.  
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1. Πέρα από τη διεθνή μετοχική μας βάση, καθώς στο μετοχικό μας 

κεφάλαιο συμμετέχουν επενδυτές αναγνωρίσιμοι και με κύρος σε 

όλο τον κόσμο είμαστε επίσης η μόνη ελληνική τράπεζα που 

εξακολουθεί, παρά την κρίση, να έχει μια ουσιαστική περιφερειακή 

παρουσία. Η διατήρηση και ανάπτυξη των διεθνών μας 

δραστηριοτήτων αποτελεί κορυφαία στρατηγική επιλογή για τον 

όμιλό μας. Το αποδεικνύουμε στην πράξη με κάθε ευκαιρία. Πριν 

από λίγες ημέρες συμφωνήσαμε με την Τράπεζα Πειραιώς για την 

απόκτηση από τη βουλγαρική θυγατρική μας, την Postbank, της 

Piraeus Bank Bulgaria. Η θυγατρική μας θα γίνει έτσι η 3η τράπεζα 

στη Βουλγαρία, γεγονός με ξεχωριστή σημασία για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις και ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Κύπρο, η 

Eurobank Cyprus έχει αναδειχθεί ως η κορυφαία επιχειρηματική 

τράπεζα με εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχή ανάπτυξη. Στη Σερβία 

διαθέτουμε επίσης ένα σημαντικό μέγεθος, ενώ έχουμε 

εξειδικευμένη παρουσία στο χώρο του private banking σε μεγάλα 

διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα, με την θυγατρική μας στο 

Λουξεμβούργο και το υποκατάστημά της στο Λονδίνο. Η στρατηγική 

μας είναι απλή και ξεκάθαρη: είμαστε και θα παραμείνουμε ένας 

διεθνοποιημένος τραπεζικός όμιλος, σε όφελος των οικονομιών που 

εξυπηρετούμε, των πελατών και των μετόχων μας. 

2. Πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας. Στις διεθνείς επαφές, 

θεμέλιο της συνεργασίας είναι η εμπιστοσύνη. Οι διεθνείς 

συνεργασίες είναι στην καρδιά της στρατηγικής της Eurobank και τις 

αναπτύσσουμε σε όλα τα επίπεδα, όπου υπάρχει πρόσφορο πεδίο. 

Έχουμε συμπράξει, συχνά ανοίγοντας το δρόμο, με κορυφαίους 
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διεθνείς εταίρους, χρηματοδοτικούς οργανισμούς με παγκόσμια 

εμβέλεια, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η EBRD, το EIF, η 

Παγκόσμια Τράπεζα, μέσω του IFC, εξασφαλίζοντας ένα 

ανταγωνιστικό κόστος χρηματοδότησης για εσάς, τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Είναι αλήθεια ότι τα κόστη δανεισμού για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις είναι υψηλότερα από εκείνα των ανταγωνιστών τους, 

αλλά είναι εξίσου αλήθεια ότι η ψαλίδα έχει μειωθεί και σταθερά 

περιορίζεται περαιτέρω. 

3. Μια ιδιαίτερα δημιουργική επιβεβαίωση του  διεθνούς χαρακτήρα 

του ομίλου μας αποτυπώνεται στην πρωτοβουλία του Trade Club 

Alliance. Πρόκειται για ένα πλαίσιο ανάπτυξης εταιρικών 

συνεργασιών κάτω από την αιγίδα και με τα εχέγγυα αξιοπιστίας 

που παρέχουν οι συνεργαζόμενες τράπεζες από 4 ηπείρους. Η 

Eurobank αποτελεί βασικό εταίρο και από τα αρχικά μέλη σε αυτή 

την τραπεζική συμμαχία. Δεν είναι τυχαίο ότι την προηγούμενη 

εβδομάδα έγινε στην Αθήνα η τρίτη Γενική Συνέλευση του Club, μετά 

από τις δύο αρχικές που είχε διοργανώσει η ισπανική Σανταντέρ, 

που εμπνεύστηκε την ίδρυση της συμμαχίας και μας τίμησε με την 

εμπιστοσύνη της επιλέγοντάς τη Eurobank, ως βασικό και στενό 

συνεργάτη. Η Σανταντέρ, όπως ξέρετε, είναι από τις μεγαλύτερες σε  

μέγεθος τράπεζες παγκοσμίως, με δραστηριότητες σε Ευρώπη, 

Λατινική και Βόρεια Αμερική. Κορυφαίοι όμιλοι είναι και οι άλλοι 

συνεργάτες, από την Ευρώπη η Credit Agricole – Γαλλία, η Nordea 

(Σκανδιναβία), KBC (Βέλγιο & Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη), Banco 

BPM Ιταλία, από την Αμερική, η Royal Bank of Canada, από την Ασία, 

η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιαπωνίας, η MUFG, η Industrial Bank of 
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Korea (IBK), SIAM Commercial Bank – Νοτιοανατολική Ασία, CIMB – 

Νοτιοανατολική Ασία και η Abu Dhabi Commercial Bank - Εμιράτα, 

ενώ από την Αφρική, η Standard Bank και η Attijariwafa 

(ΒορειοΔυτική Αφρική) και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που οι 

εκπρόσωποί τους θέλησαν να έρθουν εδώ στη Θεσσαλονίκη για να 

παρακολουθήσουν τις εργασίες του Go in Thessaloniki και να 

ανταλλάξουμε εμπειρίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών μας. Το Trade Club Alliance δίνει μια καινοτόμο απάντηση 

σε ένα βασικό πρόβλημα των εξαγωγικών και εισαγωγικών 

επιχειρήσεων, το ρίσκο του εταίρου. Και η πρωτοβουλία αυτή 

συμπληρώνεται από τα Trade Corridors, στα οποία οι Έλληνες 

εξαγωγείς θα μπορούν να συναντήσουν μέσω των τραπεζών που 

τους εκπροσωπούν 80 δυνητικούς εμπορικούς εταίρους. 

4. Τέλος, πρόσφατα ανακοινώσαμε τη συμμετοχή της Eurobank στην 

πλατφόρμα we.trade, όπου οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 

τραπεζών, εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων θα 

διενεργούνται, πιο εύκολα, με μικρότερο κόστος και με τον ισχυρό 

βαθμό ασφάλειας που παρέχει η τεχνολογία blockchain. Σήμερα, 

συμμετέχουν 14 μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι σε 14 χώρες, με όλα τα 

κορυφαία ονόματα του κλάδου μας - Deutsche Bank, Erste Group, 

HSBC, KBC, Natixis, Nordea, Rabobank, Santander, CaixaBank, Societe 

Generale, UBS, UniCredit και η Eurobank. 
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Κυρίες και κύριοι, 

Πριν κλείσω θα ήταν ίσως παράλειψη μου να μην αναφερθώ στο 

γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα ζούμε και πάλι μια αναταραχή, 

κυρίως χρηματιστηριακού χαρακτήρα, που επηρεάζει και τις τιμές των 

μετοχών των τραπεζών. Μολονότι ήταν εξωγενούς χαρακτήρα και 

οφειλόταν σε προφανή αντίκτυπο από εξελίξεις σε χώρες όπως η Ιταλία 

και η Τουρκία, αναζωπύρωσε την συζήτηση γύρω από τις προοπτικές 

των ελληνικών τραπεζών, την αξιοπιστία και τη δυνατότητά τους να 

υποστηρίξουν την πραγματική οικονομία.  

Στο ζήτημα της εμπιστοσύνης, απαντά η παρουσία σε αυτή την αίθουσα 

σήμερα των εκπροσώπων τόσων και τόσο σημαντικών ξένων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που επιλέγουν ως εταίρο σε διεθνές 

πλαίσιο τη Eurobank και μιλούν όχι με λόγια αλλά με την υπογραφή 

τους σε συμφωνίες μακροπρόθεσμης συνεργασίας.  Τους ευχαριστώ για 

άλλη μια φορά και ξέρουν πως θα τιμήσουμε και θα ανταποδώσουμε 

αυτή την εμπιστοσύνη. 

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, γι αυτό ακριβώς 

ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη και δεσμεύομαι ότι είμαστε εδώ για να 

υλοποιήσουμε μαζί σας σχεδιασμούς και τις φιλοδοξίες της επιχείρησής 

σας. 

 


