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Αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, 

 

Είναι εξαιρετικά τιμητική για εμάς η πολυπληθής παρουσία σας και φέτος στην εκδήλωση των 

Growth Awards που διοργανώνουμε για 4η χρονιά από κοινού με την Grant Thornton.  Θα ήταν 

τετριμμένο να πω ότι η πρωτοβουλία μας έχει εξελιχθεί σε θεσμό για το επιχειρείν στην 

Ελλάδα.  Το αποδεικνύουν, όμως, η αναγνώριση από την πρώτη στιγμή και η αποδοχή της από 

την επιχειρηματική κοινότητα.  

Πρώτα από όλα ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ» για την στήριξή τους προς τον Πρωθυπουργό της 

χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και προς τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη που τον 

εκπροσωπεί.  Στήριξη που είναι εμφανής και στην κυβερνητική πολιτική η οποία θέτει σε 

πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη.  

Αυτή είναι η ιεράρχηση για τη χώρας μας αλλά και η δική μας ιεράρχηση.  Προσδιορίζοντας 

τις προτεραιότητες της Eurobank για την ανοδική φάση της ελληνικής οικονομίας, την 

περιγράψαμε ως Τράπεζα της Ανάπτυξης.  Η ανάκαμψη θα είναι, αναγκαστικά, μια μακρά και 

ανηφορική πορεία.  Είναι σημαντικό ότι ξεκίνησε με θετικούς οιωνούς από όλες τις πλευρές: 

τις κυβερνητικές πολιτικές, την αναθέρμανση του επιχειρηματικού κλίματος, τη βελτίωση 

των χρηματοδοτικών συνθηκών.  Και, επιπλέον, με κοινωνική αποδοχή.  Η 

επιχειρηματικότητα δεν είναι πια μια απαγορευμένη λέξη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα για τη νέα 

γενιά.  Αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα.  

Ωστόσο, σε μια εκδήλωση σαν τη σημερινή, μια εκδήλωση που είναι γιορτή της ανάπτυξης 

και της επιχειρηματικότητας είναι εύλογο να θέσουμε το ερώτημα, τι είδους ανάπτυξη, τι 

είδους επενδύσεις θέλουμε στην οικονομία μας.  Πρόσφατα, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο 

την προσέλκυση επενδύσεων της τάξης των 100 δις. ευρώ σε βάθος 7 έως 8 ετών.  Όταν η 

χώρα είναι σε αναζήτηση τέτοιου μεγάλου ύψους επενδύσεων, η πρώτη απάντηση σε αυτό 

το ερώτημα θα ήταν ότι καθώς έχουμε πολύ έδαφος να ανακτήσουμε, χρειαζόμαστε κάθε 

πηγή και μοχλό ανάπτυξης. 

Ωστόσο, τα δεδομένα και οι προτεραιότητες στο διεθνές περιβάλλον αλλάζουν ριζικά το 

τελευταίο διάστημα.  Στο Νταβός, πριν από λίγες εβδομάδες, η κύρια θεματολογία ήταν για 

την υπεύθυνη ανάπτυξη, ανάπτυξη με όρο και προϋπόθεση τα κριτήρια για το περιβάλλον, 

την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, το γνωστό τρίπτυχο του ESG.  Η «πράσινη ανάπτυξη», ένα 

από τα συστατικά των κριτηρίων ESG, αποτελεί κεντρικό στόχο για την ΕΕ και για την Ελλάδα. 

Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, η ενεργειακή στροφή στο νέο πρότυπο ανάπτυξης αποτελεί ούτως 

ή άλλως αναγκαιότητα.  Ο ρόλος του άνθρακα περιορίζεται, ενώ αναμένεται να αυξηθεί η 

συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών.  Εδώ η 



 

3 
 

Ελλάδα έχει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς στο μεν φυσικό αέριο η χώρα μας μπορεί 

να γίνει περιφερειακός κόμβος διακίνησης, ενώ στις ανανεώσιμες, το παραγωγικό μας 

δυναμικό ενισχύεται ραγδαία καθώς εξελίσσονται οι αντίστοιχες τεχνολογίες.  

Στη Eurobank έχουμε δώσει απόλυτη προτεραιότητα στη χρηματοδότηση σημαντικών έργων 

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπουμε σημαντικό πεδίο περαιτέρω επενδύσεων και 

είναι επιχειρηματική μας απόφαση να είμαστε διαρκώς παρόντες, γιατί μόνο με υψηλές 

επενδύσεις θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους φιλόδοξους εθνικούς στόχους.  Την τελευταία 

τριετία αυξήσαμε κατά 170% τις δανειοδοτήσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

στοχεύουμε περαιτέρω να τις διπλασιάσουμε έως το 2023.  

Η αειφορία, όμως, δεν αφορά μόνο την ενέργεια.  Αφορά τη δημιουργία μιας κυκλικής 

οικονομίας που θα αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό την τεχνολογία για να ελαχιστοποιεί την 

ανάγκη εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.  Κεντρική θέση έχει, επομένως, και η 

ανακύκλωση και η διαχείριση των απορριμμάτων.  Στον τομέα αυτό η ελληνική 

πραγματικότητα είναι εξαιρετικά δυσάρεστη.  Είμαστε πολύ πίσω, ακόμη και στα στοιχειώδη.  

Και μπορεί η υστέρηση να δίνει μεγάλα περιθώρια για βελτίωση, αλλά η αλήθεια είναι πως 

πρέπει να γίνουν πολλά και γρήγορα για να αποκτήσουμε μια στοιχειώδη επαφή με τις 

ευρωπαϊκές πρακτικές.  Σύμφωνα με την Eurostat, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του 

τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης αυξήθηκε κατά 25% μεταξύ 2009 και 

2017 στην Ευρωζώνη, αλλά μειώθηκε κατά 35% για την Ελλάδα.  Ειδικά, στη διαχείριση των 

αστικών αποβλήτων τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά.  Το 2017, από το σύνολο των 5,4 

εκατομμυρίων τόνων αστικών αποβλήτων που παράχθηκαν, το 80% κατέληξε σε ΧΥΤΑ, ενώ 

μόλις το 20% ανακτήθηκε έναντι μέσου όρου 46 % στην ΕΕ. 

Έχουμε ακόμη παράνομες χωματερές και πληρώνουμε υψηλά πρόστιμα.  Τέτοια απόσταση 

από την Ευρώπη που στοχεύει την πλήρη ανακύκλωση, μηδενίζει τα πλαστικά και παράγει 

ενέργεια από τα απορρίμματα δεν μπορεί να συνεχιστεί.  Γιατί πέρα από μια εικόνα που δεν 

μας αξίζει σαν χώρα, η υστέρηση στη διαχείριση απορριμμάτων έχει αρνητικό οικονομικό 

αντίκτυπο και σε πολλές άλλες δραστηριότητες, ξεκινώντας από τη «βαριά μας βιομηχανία» 

που είναι ο τουρισμός.  

Η διαχείριση απορριμμάτων και η ανακύκλωση είναι, επομένως, ένας κρίσιμος τομέας στον 

οποίο μπορούν να απορροφηθούν δημόσιες επενδύσεις, αλλά και να κινητοποιηθούν 

σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς πολλά παρόμοια έργα γίνονται μέσω ΣΔΙΤ.  Μπορεί 

επίσης να υποδεχθεί άμεσες ξένες επενδύσεις σε έργα που θα ωριμάσουν σχετικά γρήγορα.  

Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα είναι υπαρκτό και διαρκώς εντεινόμενο.  Συχνά, 

όμως, ξένοι επενδυτές, που θέλουν να τοποθετηθούν στη χώρα μας, ρωτούν ποια είναι τα 

έργα και ποιοι οι τομείς όπου υπάρχει η κατάλληλη προεργασία για να υλοποιηθούν 

επενδύσεις.  Εμείς λοιπόν στην Eurobank προχωρούμε άμεσα σε συγκεκριμένες 

πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή: 
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Πρώτον, το Τμήμα Οικονομικών Μελετών της Τράπεζάς μας εκπονεί και θα παρουσιάσει το 

αμέσως επόμενο διάστημα μια αναλυτική μελέτη για τη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα, 

τις προκλήσεις, τις προοπτικές και το οικονομικό και αναπτυξιακό δυναμικό του τομέα.  

Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια ουσιαστική συμβολή στην ιεράρχηση των πολιτικών που 

μπορούν να έχουν τη μέγιστη θετική επίδραση στην ανάπτυξη – στην προκειμένη περίπτωση 

με διακριτή συμβολή στο περιβάλλον και τη βιώσιμη κυκλική οικονομία. 

Συγχρόνως, η Τράπεζά μας δεσμεύεται να χρηματοδοτήσει πλήρως, την υλοποίηση έργων 

στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.  Διαθέτουμε και την 

αναγκαία ρευστότητα και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να στηρίξουμε τόσο 

συμβουλευτικά όσο και χρηματοδοτικά τους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές που εκτιμούν 

τις θετικές προοπτικές του κλάδου.  

Πέρα όμως από τα παραπάνω, πριν από όλα πρέπει κανείς να τακτοποιεί τα του οίκου του. 

Από το 2015, γίναμε η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Ενέργειας μεγιστοποιώντας την εξοικονόμηση.  Περαιτέρω, ο στόχος μας κάθε 

χρόνο για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι απλός: 100%.  

Άφησα για το τέλος κάτι που σύντομα θα έχετε όλοι πιστεύω στα χέρια σας.  Σε λίγες 

εβδομάδες, η Eurobank θα είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα μετατρέψει σταδιακά όλες 

τις πλαστικές χρεωστικές κάρτες της, σε βιοδιασπώμενες.  Οι κάρτες πηγαίνουν σε 

εκατομμύρια πελάτες μας και γι’ αυτό είναι σημαντικό να αφήσουμε σταδιακά αλλά γρήγορα 

πίσω μας τα γνωστά πλαστικά.  

 

Κυρίες και κύριοι, 

Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, όπως αυτές στις οποίες ήδη αναφέρθηκα, με την Grant Thornton 

και ευχαριστώ προσωπικά το Βασίλη Καζά που συμπορευόμαστε για τέταρτη ήδη χρονιά, και 

ελπίζω για πολλά ακόμη χρόνια.  Συμπορευόμαστε αναδεικνύοντας την υπεύθυνη ανάπτυξη, 

ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, κοινωνική ευαισθησία και ικανοποιώντας τις αρχές 

υπεύθυνης διακυβέρνησης, επιβραβεύοντας επιχειρήσεις που καθημερινά με τη δουλειά τους 

αποδεικνύουν ότι υπάρχει η Ελλάδα της ανάπτυξης και της προόδου.  Τέτοιες εταιρείες θα 

βραβεύσουμε και σήμερα και θα ήθελα να συγχαρώ θερμά κάθε μία από αυτές 

προκαταβολικά. 


