
 

 

 

Ομιλία του Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γιώργου Χαντζηνικολάου σε 

εκδήλωση πελατών στη Λάρισα 

Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Πελάτες & Στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, 
 
Με μεγάλη χαρά, εκ μέρους της Τράπεζας, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση. 
 
Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τον κύριο Περιφερειάρχη, τους 
κυρίους δημάρχους, τους εκπροσώπους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της 
περιοχής.  
 
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκδήλωση δίνει την ευκαιρία στη διοίκηση και τα στελέχη 
της Τράπεζας:  
πρώτον να έχουμε μια άμεση επικοινωνία, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για το 
πως μπορούμε από κοινού να συμβάλλουμε στην επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε βιώσιμους 
ρυθμούς ανάπτυξης.  
και δεύτερον να σας ενημερώσουμε για την Τράπεζά μας, τις σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει, 
και γίνονται, το τελευταίο διάστημα αλλά και για τη στρατηγική μας που σχεδιάζεται και  
υλοποιείται με γνώμονα πάντα τους πελάτες μας και την ολοκληρωμένη υποστήριξη που μπορούμε 
να τους παρέχουμε ως η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα. 
 
Επιτρέψτε μου λοιπόν να αρχίσω με μερικές παρατηρήσεις για το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο 
όλοι λειτουργούμε, μιας και όλοι γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι όσον 
αφορά την πορεία της Ελληνικής οικονομίας.   
 
Τολμώ να πω ότι η χώρα, το τραπεζικό σύστημα και η Τράπεζα Πειραιώς έχουν εισέλθει σε περίοδο 
ομαλοποίησης με θετικές προοπτικές για το μέλλον.  
 
Οι λόγοι για τους οποίους είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος είναι αρκετοί και στηρίζονται τόσο στη 
βελτίωση των οικονομικών δεικτών όσο και στα μηνύματα που λαμβάνουμε από το εξωτερικό και 
τους επενδυτές.   
 
Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, η Ελληνική οικονομία, μετά από πολλά χρονιά 
αρνητικών επιδόσεων, ανακάμπτει.   
 
Είχαμε ανάπτυξη της τάξεως του 0,4% το 1ο τρίμηνο του 2017, 0,8% το 2ο τρίμηνο, και υπάρχουν 
βάσιμες ενδείξεις ότι στο 3ο τρίμηνο, που μόλις τέλειωσε, θα καταγράψουμε ακόμα πιο θετικούς 
ρυθμούς.   
 
Που στηρίζεται η αισιοδοξία μας? Καταρχήν είναι ο τουρισμός, όπου τα ήδη διαθέσιμα στοιχεία 
δείχνουν σαφώς ανοδική τάση, χωρίς μάλιστα να περιλαμβάνεται σε αυτά ο Αύγουστος.  
 



  

 
 
 

Μια καλή τουριστική σαιζόν συμβάλλει πολλαπλασιαστικά στην ώθηση της οικονομίας, ενισχύοντας 
την ήδη θετική τάση στην απασχόληση. 
 
Επίσης, η βιομηχανική παραγωγή, σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιούλιο, για δέκατο 
συνεχόμενο μήνα, και συνολικά κατά 5,3% το επτάμηνο του 2017 έναντι 2,6% την ίδια περυσινή 
περίοδο. 
 
Η θετική αυτή δυναμική της οικονομίας αντανακλάται στην αγορά εργασίας όπου καταγράφεται 
σταθερή βελτίωση της απασχόλησης. Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, η απασχόληση αυξήθηκε 
σημαντικά και το ποσοστό ανεργίας αποκλιμακώθηκε περαιτέρω τον Ιούνιο στο 21,2%.  
 
Η βελτίωση όλων αυτών των στοιχείων συνιστά ισχυρή ένδειξη εξόδου της οικονομίας από τη 
στασιμότητα των τελευταίων ετών.   
 
Σαν αποτέλεσμα, η Τράπεζα Ελλάδος προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ στο 2017 κατά 1,7%. Εμείς στη 
Τράπεζα Πειραιώς είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί, προβλέποντας αύξηση μεταξύ 1,2 και 1,4%, αλλά 
και εμείς είμαστε θετικοί. 
 
Οι εξελίξεις αυτές, μαζί με την άρση της αβεβαιότητας  με την ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης, έχουν οδηγήσει στην αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού.   
 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα 
τον Αύγουστο κατέγραψαν αύξηση κατά 1,4 δισ. ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία για πέμπτο 
συνεχή μήνα.  
 
Παρόλες τις θετικές ενδείξεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυθούμε!  
 
Είναι εξαιρετικής σημασίας να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η επικείμενη τρίτη αξιολόγηση  
και να συνοδευτεί από ένα συντονισμένο σχέδιο προσέλκυσης επενδύσεων. 
 
Χωρίς επενδύσεις, δεν υπάρχει ανάπτυξη και δεν υπάρχει οικονομία. Και όλοι ξέρουμε ότι ο βασικός 
παράγοντας που καθορίζει το επίπεδο των επενδύσεων είναι η σταθερότητα. 
 
Η σταθερότητα, οικονομική, φορολογική, νομοθετική και πολιτική, είναι η προϋπόθεση για τη 
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, το οποίο θα διευκολύνει την επιστροφή καταθέσεων και θα 
ενισχύσει την διάθεση των επιχειρηματιών να επενδύσουν και να αναλάβουν επιχειρηματικό ρίσκο. 
 
Η Ελλάδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά που της επιτρέπουν να αναδειχθεί σε επενδυτικό προορισμό.  
 
Η γεωγραφική της θέση, η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ισχυρό νόμισμά της, το 
υψηλού μορφωτικού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, το ανταγωνιστικό κόστος εργασίας, η χαμηλή 
αξία των περιουσιακών στοιχείων, το ευρύ πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, είναι μερικά. 
 



  

 
 
 

Παρουσιάζει, όμως, αδυναμίες σε τομείς όπως η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, της 
απονομής δικαιοσύνης, της ενίσχυσης του ανταγωνισμού, που δεν ευνοούν τη δημιουργία ενός 
φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος. 
 
Αυτές τις αδυναμίες πρέπει να τις διορθώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πρέπει να 
απελευθερωθεί η επιχειρηματικότητα από κάθε μορφής αντικίνητρα και να δημιουργηθεί ένα 
φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον.  
 
Στην ουσία, πρέπει όλοι μαζί, το κράτος, οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις, και οι πολίτες να στείλουμε το 
μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοικτή σε επενδύσεις.  
 
Είμαστε «open for business» που λένε και οι αγγλοσάξονες.  
 
Αυτή είναι η ισχυρότερη ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιστροφή της χώρας μας στην 
ανάκαμψη.  
 
Η αλλαγή αναπτυξιακής νοοτροπίας είναι λοιπόν σημαντικό συστατικό για την έξοδο από την κρίση.  
 
Η χώρα πρέπει να υιοθετήσει ένα νέο πρότυπο με βάση μια υγιή επιχειρηματικότητα που να 
λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και να μπορεί να αναδείξει τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της χώρας συμβάλλοντας στην δημιουργία απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και 
ευημερίας. 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, μαζί με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης 
που έχουμε μπροστά μας, μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο, ώστε η χώρα να βαδίσει 
σταθερά προς την έξοδο από το πρόγραμμα.  
 
Για την οικονομία και τον τραπεζικό τομέα η γρήγορη ολοκλήρωση  της τρίτης αξιολόγησης είναι 
κρίσιμη.  
 
Ήδη, οι τράπεζες είναι ισχυρές κεφαλαιακά, βελτιώνουν τη ρευστότητά τους και επικεντρώνονται 
στην αντιμετώπιση της πρόκλησης των προβληματικών δανείων, στηρίζοντας παράλληλα την 
οικονομία.  
 
Η επάνοδος στην κανονικότητα θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην προσπάθεια του κλάδου να 
υπηρετήσει τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και να υποστηρίξει με υπευθυνότητα και 
αξιοπιστία την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσα από την υγιή επιχειρηματικότητα και τις 
επενδύσεις. 
 
Με την ταχεία ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης θα εμπεδωθεί η σταθερότητα και το κλίμα 
εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητα για την προσέλκυση επενδύσεων ως προϋπόθεση για την 



  

 
 
 

επιστροφή της χώρας σε βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης.   
 
Η Τράπεζα Πειραιώς, ως ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της χώρας, με αίσθηση ευθύνης, θα έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη. 
 
Όπως θα σας αναλύσει ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρήστος Μεγάλου, κεντρικός μας 
στόχος είναι η χρηματοδότηση της Ελληνικής οικονομίας και η στήριξη της υγιούς 
επιχειρηματικότητας.  
 
Κυρίες και κύριοι 
 
Για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής μας που αποτυπώνεται στο σχέδιο Agenda 2020 και 
ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των νέων συνθηκών, η Τράπεζα Πειραιώς έχει υιοθετήσει υψηλά 
πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. 
 
Τολμώ να πω, ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει σήμερα ένα από τα καλύτερα διοικητικά συμβούλια στην 
Ευρώπη, από πλευράς εμπειρίας, τεχνογνωσίας και ταλέντου.   
 
Η στρατηγική μας βασίζεται στη λειτουργία της τράπεζας υπό την εποπτεία ενός διοικητικού 
συμβουλίου με εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς τραπεζικής, διαχείρισης κινδύνων και δανείων σε 
καθυστέρηση και εστιάζει στην αξιοκρατία και την εμπειρία. 
 
Στόχος μας είναι η ηγετική παρουσία της Τράπεζας Πειραιώς να εμπεδωθεί με βάση τους πιο 
απαιτητικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των διεθνών προτύπων, διαφάνειας, 
εποπτείας και αποτελεσματικότητας.   
 
Και όχι μόνο!   
 
Φιλοδοξούμε να θέσουμε τον πήχη όσο ψηλά γίνεται σε θέματα που αφορούν κανόνες 
επαγγελματικής και ηθικής συμπεριφοράς στον Ελληνικό Τραπεζικό τομέα.  Τη συμπεριφορά μιας 
τράπεζας σύμφωνα με όλες τις κανονιστικές διατάξεις και όχι μόνο, που λειτουργεί με αξιοκρατικά 
και καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια προς το συμφέρον των μετόχων της, των πελατών μας, των 
εργαζομένων μας αλλά και της Ελληνικής οικονομίας. 
 
Έντεκα μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων μου, θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση τη δική 
μου, της Διοίκησης και των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς να εργαστούμε όσο απαιτείται, να 
καινοτομήσουμε και να προσφέρουμε λύσεις για να βοηθήσουμε εσάς και την οικονομία της χώρας 
να ανακτήσουν το βηματισμό τους. 
 
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Τράπεζα με νέο ΔΣ, νέα διοίκηση και νέα στρατηγική είναι 
έτοιμη να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος. 
 
Να συμβάλλει στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας στηρίζοντας εμπράκτως εσάς, 



  

 
 
 

τον υγιή παραγωγικό και επιχειρηματικό τομέα που έχει διάθεση να επενδύσει, να καινοτομήσει και 
να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.  
 
Για τη χώρα και την τράπεζα υπάρχει μόνο ένας δρόμος: Κίνηση προς τα εμπρός με θάρρος και 
αισιοδοξία.  
 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 
 

Λάρισα, 2 Οκτωβρίου 2017 


