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«Στο σηµερινό µεταβαλλόµενο περιβάλλον, η δική µας υποχρέωση, η τελευταία µας 

ευκαιρία, είναι να επικεντρωθούµε στο να πάψουµε να είµαστε παράδειγµα προς αποφυγή 

για τους άλλους Ευρωπαίους και να αποκαταστήσουµε την  αξιοπιστία µας σε διεθνές 

επίπεδο, ως ισότιµοι συνοµιλητές που επιδιώκουν µια συνολική λύση στην ευρωπαϊκή κρίση 

και όχι ως η έκφραση ενός προβλήµατος. Αυτό τόνισε µεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Eurobank Ergasias κ. Ευθύµιος Χριστοδούλου 

µιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων. Ο Κ. Χριστοδούλου αναφερόµενος 

στο σχηµατισµό της νέας κυβέρνησης επεσήµανε πως «αναλαµβάνει το δυσκολότερο ίσως 

έργο της µεταπολεµικής περιόδου στη χώρα µας: να αντιµετωπίσει µε επιτυχία τα µείζονα 

προβλήµατα  της  χειµαζόµενης ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας και να προωθήσει τις 

µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο από την 

κρίση.  Αλλαγές, οι οποίες πρέπει να δροµολογηθούν άµεσα και αποφασιστικά, διότι δεν 

έχουµε πλέον περίοδο χάριτος ούτε και περιθώρια για παλινωδίες και καθυστερήσεις. Η 

εκφρασµένη πλέον βούληση της ελληνικής κοινωνίας να διαφυλάξει τον ευρωπαϊκό 

προσανατολισµό της Χώρας, αποτελεί βασικό στοιχείο και  σηµαντικότατο πλεονέκτηµα για 

οποιαδήποτε απόφαση πολιτικής». «Τη στιγµή λοιπόν» συνέχισε ο πρόεδρος της Eurobank 

«που στην Ευρώπη διαµορφώνονται όλες αυτές οι νέες τάσεις, η Ελλάδα καλείται να 

ολοκληρώσει την προσαρµογή της οικονοµίας της, όπως έχει δεσµευθεί άλλωστε στο πλαίσιο 

του Μνηµονίου.  Είναι ωστόσο γεγονός, ότι στην Ελλάδα, το Μνηµόνιο αντί να αποτελέσει 

αντικείµενο ψυχρής και σωστής αντιµετωπίσεως, έγινε σε µεγάλο βαθµό, αντικείµενο 

συναισθηµατικής αντιδράσεως, χωρίς ποτέ να γίνει µέχρι σήµερα, ο αναγκαίος διαχωρισµός 

του δηµοσιονοµικού από το θεσµικό σκέλος. Βέβαια, µια επίµονη, µονοµερής και 

ανελαστική εφαρµογή του µνηµονίου µπορεί να οδηγήσει τελικά σε ένα «φαύλο οικονοµικό 

κύκλο», στο «αρνητικό σπιράλ» σύµφωνα µε τη γλώσσα των οικονοµολόγων.  Γι’ αυτό και η 

ρεαλιστική λύση σήµερα είναι η λύση της αναδιαπράγµατευσης των αρχών του Μνηµονίου, 

στη βάση διαµόρφωσης ενός πιο ανεκτού κοινωνικά προγράµµατος, εφαρµόσιµου στην 

πράξη το οποίο να δηµιουργεί προοπτική ενίσχυσης της πραγµατικής οικονοµίας». 

 

Από την πλευρά του ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurobank κ. Νικόλαος Νανόπουλος 

τόνισε πως: «Το σηµείο καµπής που µπορεί να αντιστρέψει την αρνητική δυναµική στην 

οποία έχει εµπλακεί η χώρα µας, είναι η διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος δηµοσιονοµικής 

σταθερότητας και η δέσµευση σε ένα πλαίσιο µεταρρυθµιστικής πολιτικής, σε συµφωνία µε 

τους Ευρωπαίους εταίρους µας». Η αντιµετώπιση της κρίσης σύµφωνα µε τον κ. Νανόπουλο 

«απαιτεί άµεσα, συνεπή συνέχιση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, σε συνδυασµό µε ένα 

νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα µακράς πνοής για την ανάταξη της οικονοµίας, µε βάση δύο 



άξονες.  Αφενός, τις µεγάλες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις -συµπεριλαµβανοµένης και της 

ορθολογικής ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήµατος. Αφετέρου, την αλλαγή του 

οικονοµικού µοντέλου της χώρας, µε την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη της 

υγιούς ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας σε µοχλό επανεκκίνησης της 

οικονοµίας. 

 

Ειδικότερα σε ότι αφορά στο θέµα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ο διευθύνων 

σύµβουλος της Eurobank ανέφερε πως: «Ένα από τα κρίσιµα στρατηγικά θέµατα είναι 

ασφαλώς η διασφάλιση του ιδιωτικού χαρακτήρα των τραπεζών στο πλαίσιο της διαδικασίας 

ανακεφαλαιοποίησης.  Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της διαµόρφωσης ενός κατάλληλου 

πλαισίου για την προσέλκυση και συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.  Η συµµετοχή ιδιωτικών 

κεφαλαίων στο πρόγραµµα ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών είναι µεγάλης 

σηµασίας, καθώς θα περιορίσει τα απαιτούµενα κεφάλαια και  εποµένως, το ύψος της 

επίσηµης βοήθειας, µε προφανή οφέλη  για τον Έλληνα φορολογούµενο. Από την άλλη 

πλευρά, η διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα των ελληνικών τραπεζών θα αποτελέσει 

εχέγγυο µεγαλύτερης διαφάνειας, χωρίς εξωγενείς παρεµβάσεις και πελατειακές νοοτροπίες, 

ενισχύοντας έτσι τον αναπτυξιακό ρόλο του τραπεζικού συστήµατος». 

 

Αναφερόµενος στις επιπτώσεις της δηµοσιονοµικής κρίσης για το ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα ο κ. Νανόπουλος επεσήµανε: «Στην Ελλάδα η κρίση είναι αποτέλεσµα των 

µεγάλων δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια και 

κατέστησαν µη βιώσιµα, διογκώνοντας σηµαντικά το συνολικό δηµόσιο χρέος.  Γι’ αυτό και 

χρειάστηκε η χώρα µας να προσφύγει στη διαδικασία του PSI, στο οποίο οι εγχώριες 

τράπεζες συµµετείχαν εθελοντικά µε οµόλογα και οµολογιακά δάνεια ύψους €50 δισ. 

περίπου.  Η συµµετοχή αυτή, που αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής περιµέτρου του 

προγράµµατος, ήταν επιβεβληµένη από τις συνθήκες, και συνέβαλε καθοριστικά στην 

επιτυχία του εγχειρήµατος. Η εθελοντική συµµετοχή των ελληνικών τραπεζών στο PSI 

έπληξε καίρια την κεφαλαιακή τους βάση, οδηγώντας σε εκτιµώµενες ζηµίες προ φόρων 

ύψους €37 δισ., και υποχρεώνοντάς τες σε διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, µε τη στήριξη 

του Τ.Χ.Σ. ∆υστυχώς για τη χώρα µας, ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός συνοδεύτηκε από 

κρίση εµπιστοσύνης και ρευστότητας, που κορυφώθηκε µε τη δραµατική µείωση των 

καταθέσεων.  Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, το Ευρωσύστηµα και το 

∆ηµόσιο ανέλαβαν µια σειρά πρωτοβουλιών.  Το συνολικό ύψος των συνδυασµένων µέτρων 

που ελήφθησαν ανέρχεται σήµερα σε περίπου €145 δισ.  Το ποσό αυτό αφορά κατά 90% 

εγγυήσεις του ∆ηµοσίου, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση ρευστότητας από το 

Ευρωσύστηµα, συνολικού ύψους €125 δισ. περίπου». Όπως είπε, «η παροχή των εγγυήσεων 

αυτών δεν απαιτεί την καταβολή «πραγµατικού χρήµατος» από το ∆ηµόσιο προς τις 

τράπεζες, η οποία θα επιβάρυνε τον προϋπολογισµό και, συνεπώς, τους Έλληνες 

φορολογούµενους.  Αντίθετα, έναντι της στήριξης αυτής, οι ελληνικές τράπεζες εκτιµάται ότι 

καταβάλλουν στο ∆ηµόσιο προµήθειες πάνω από €1 δισ. ετησίως. Η σηµαντική αυτή ένεση 

ρευστότητας ήταν αναγκαία για τη διασφάλιση των αποταµιεύσεων των πολιτών στις 

τράπεζες, αλλά και για να αποφευχθεί µια δραστική µείωση των δανείων προς τις 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που θα ήταν απαραίτητη για να καλυφθεί η απώλεια των 

καταθέσεων».   

 

Εστιάζοντας στη συνέχεια στην στρατηγική της Eurobank στο πλαίσιο της κρίσης, ο κ. 

Νανόπουλος είπε: «∆ιαβλέποντας, τα προβλήµατα και τις επιπτώσεις της βαθιάς ύφεσης και 

του PSI, η Τράπεζά µας αντέδρασε εγκαίρως υλοποιώντας ήδη µε επιτυχία, µια πολύπλευρη 

στρατηγική οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων της αλλά και της ρευστότητάς της, χωρίς 

δηλαδή να προσφύγει στους µετόχους της για άντληση κεφαλαίων. Συγκεκριµένα, το πρώτο 



τρίµηνο του 2012, προχωρήσαµε σε επαναγορά υβριδικών τίτλων και τίτλων µειωµένης 

εξασφάλισης, µε θετική επίπτωση στα κεφάλαιά µας κατά €250 εκ. (ήτοι 60 µ.β.), ενώ 

παράλληλες ενέργειες διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού βελτίωσαν περαιτέρω τα 

κεφάλαιά µας κατά €100 εκ. το δεύτερο τρίµηνο του 2012.  Τον Απρίλιο του 2012, 

ολοκληρώσαµε την πώληση της θυγατρικής µας στην Πολωνία.  Η θετική επίπτωση στα 

κεφάλαιά µας από την εξαιρετικά επιτυχηµένη πώληση της Polbank, ανέρχεται σε €450 εκ., 

(ή 100 µ.β.), ενώ παράλληλα ενισχύεται η ρευστότητά µας κατά €2,9 δισ.  Επίσης, 

δροµολογήσαµε την πώληση της Eurobank Tekfen, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί το 

Γ’ τρίµηνο του 2012, ενισχύοντας περαιτέρω τα κεφάλαιά µας κατά €300 εκ. περίπου (ήτοι 

60 µ.β.) Συνολικά, οι οργανικές αυτές ενέργειες ισοδυναµούν µε ενίσχυση των Βασικών 

Κυρίων Κεφαλαίων (Core Tier I) κατά €1,1 δισ. (ή κατά 245 µ.β.). Στη σηµερινή συγκυρία, η 

κεφαλαιακή ενίσχυση από την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών έχει ιδιαίτερη σηµασία, 

καθώς µειώνει ισόποσα τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας ενόψει της διαδικασίας 

ανακεφαλαιοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση των στρατηγικών κινήσεων που προανέφερα,  

η ρευστότητά µας θα βελτιωθεί κατά περίπου €3,7 δισ.. 

Σε ότι αφορά ειδικότερα στις επιπτώσεις του  PSI στην κεφαλαιακή διάρθρωση της 

Eurobank όπως διευκρίνισε ο κ. Νανόπουλος ο ∆είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core 

Tier I), χωρίς το PSI θα είχε διαµορφωθεί στο 9,8% στο τέλος του 2011, δηλαδή αρκετά 

πάνω από το 9% που απαιτεί η Τράπεζα της Ελλάδος.  

 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας στην προσπάθεια 

συγκράτησης του κόστους. Όπως είπε: «Ξεπερνώντας τους αρχικούς µας στόχους, η µείωση 

των λειτουργικών δαπανών έφθασε το 2011 το 6,4% για τον Όµιλο και το 8,8% για την 

Ελλάδα.  Περαιτέρω, στο πρώτο τρίµηνο του 2012, οι συνολικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 

4,6% σε ετήσια βάση.  Για το 2012, έχουν ήδη δροµολογηθεί σηµαντικές πρωτοβουλίες προς 

την κατεύθυνση αυτή µε στόχο να προσεγγίσουµε διψήφιο ποσοστό µείωσης.  Η συνολική 

µείωση των δαπανών στην τετραετία της κρίσης 2008-2012 υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει 

σηµαντικά το 20%, και θα ανέλθει γύρω στα €300 εκ. για την τετραετία, στο τέλος του 

2012».   

 

Τέλος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του Οµίλου 

για το τρέχον έτος επισηµαίνοντας ότι παραµένουν προσαρµοσµένες στις ανάγκες και τις 

προκλήσεις που δηµιουργεί. Όπως είπε η προσπάθεια παραµένει εστιασµένη:  

*Στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας, µε οργανικά µέσα που δεν 

έχουν ακόµη αξιοποιηθεί, και στον περιορισµό των κεφαλαιακών αναγκών, ενόψει και της 

διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης. 

* Στην προσπάθεια διασφάλισης του ιδιωτικού χαρακτήρα της Τράπεζας. 

* Στη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, µε τη µείωση της εξάρτησης από την ΕΚΤ και την 

αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης, καθώς επίσης και την περαιτέρω 

ενίσχυση της αυτόνοµης χρηµατοδότησης των θυγατρικών του εξωτερικού.  

* Στην αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων 

* Στη στοχευµένη ανάπτυξη των εργασιών των θυγατρικών του εξωτερικού 

* Στην περαιτέρω µείωση του λειτουργικού κόστους. Επιδίωξη για το 2012, είναι, να 

επιτευχθεί διψήφιο ποσοστό µείωσης. 

* Στη συνέχιση της πολιτικής ανάπτυξης των δεξιοτήτων του προσωπικού, και της 

διατήρησης του θετικού πνεύµατος και της µαχητικότητάς του. 

* Στη σταθερή στήριξη των πελατών  

* Στην ενεργό και αποτελεσµατική συµβολή στην προσπάθεια της χώρας να εξέλθει από την 

κρίση, και να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά. 

 



 

Καταλήγοντας ο κ. Νανόπουλος τόνισε: «Πιστεύουµε ακράδαντα, ότι η ελληνική οικονοµία, 

µπορεί να απεµπλακεί οριστικά από το δραµατικό υφεσιακό κύκλο των 

ανατροφοδοτούµενων ελλειµµάτων και του χρέους, να γίνει παραγωγική και ανταγωνιστική, 

να ανακτήσει την εµπιστοσύνη που έχει χαθεί, και να εισέλθει σε ένα νέο ενάρετο κύκλο 

βιώσιµης ανάπτυξης, απασχόλησης και ευηµερίας.  Σ’ αυτήν την προσπάθεια, ο τραπεζικός 

µας Όµιλος παραµένει ενεργά παρών.  Είµαστε ικανοί και αποφασισµένοι να αναλάβουµε 

την ευθύνη που µας αναλογεί, και διαµορφώνουµε τη στρατηγική και τις επιλογές µας, σε 

απόλυτη συνάρτηση µε αυτό που πιστεύουµε πως είναι το συµφέρον και το µέλλον της 

οικονοµίας και της χώρας».  

 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε απαρτία και κατά πλειοψηφία ενέκρινε όλα τα θέµατα 

ηµερησίας διάταξης. Συγκεκριµένα, ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 

2011 και τις Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 

1 του Καταστατικού της Τράπεζας περί επωνυµίας. Η επωνυµία της Τράπεζας στο εξής θα 

είναι Τράπεζα Eurobank Ergasias AE και στην αγγλική γλώσσα Eurobank Ergasias. 

Επίσης, η συνέλευση έλαβε γνώση για τον ορισµό του εκπροσώπου του Ελληνικού Ταµείου 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), κ. Χρήστου Γκλαβάνη, ως πρόσθετου µέλους 

του ∆.Σ., σύµφωνα µε το ν. 3864/2010 και ενηµερώθηκε ότι κατόπιν αιτήµατος του ΕΤΧΣ, ο 

κ. Γκλαβάνης ορίστηκε µέλος της Επιτροπής Κινδύνων, της Εποπτικής Επιτροπής 

Αποδοχών, της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών και της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, µε 

την από  26/6/2012 απόφαση του ∆.Σ. της Τράπεζας µε την οποία συµφώνησαν άπαντες οι 

παρευρισκόµενοι µέτοχοι. 

 


