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Μετά την εναρκτήρια τοποθέτηση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΕΤ κ. Βασιλείου Ράπανου, 

εκπρόσωποι έξι (6) τραπεζών μελών της ΕΕΤ, που έχουν υπογράψει επιχειρησιακές 

συμβάσεις για την διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

συμμετείχαν σε απογευματινό πάνελ στο συνέδριο του Economist, που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 26 Σεπτεμβρίου 2022. 

Ειδικότερα συμμετείχαν: ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και 

Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ αυτής κ. Κ. Βασιλείου (επικεφαλής των επιχειρηματικών 

χρηματοδοτήσεων και των επενδυτικών δραστηριοτήτων της Eurobank), ο κ. Γ. Εμίρης, 

Γενικός Διευθυντής αρμόδιος για τις επιχειρηματικές χορηγήσεις της Alpha Bank, ο κ. Β. 

Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και επικεφαλής 

των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων και επενδυτικών δραστηριοτήτων της Εθνικής 

Τράπεζας, ο κ. Θ. Τζούρος, Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής, μέλος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και επικεφαλής των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Α. Βουράκης, Επικεφαλής 

Λιανικής Τραπεζικής και ψηφιακού μετασχηματισμού της Παγκρήτιας Τράπεζας και ο κ. 

Π. Οικονόμου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και επικεφαλής των επιχειρηματικών 

χρηματοδοτήσεων της Optima Bank. 

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τη νέα γενιά μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, που δεν αναμένεται να υπερβεί το διαχειρίσιμο πλέον 7%, 

αλλά και το προφανές όφελος από την μεταβίβαση των κόκκινων δανείων, που 

απορροφούσαν ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους στις Τράπεζες και 

υπογράμμισαν τα ακόλουθα:  

➢ Την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών πιστωτικών Ιδρυμάτων. 

➢ Την επάνοδο των Τραπεζών στην κερδοφορία. 

➢ Τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, λόγω και της 

επιστροφής των καταθέσεων, που σημείωσαν σημαντική αύξηση. 

➢ Τις σημαντικές επενδύσεις, που έχουν γίνει τα τελευταία ιδίως χρόνια στην 

Ελλάδα και την προσέλκυση έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος. 

➢ Την τεράστια πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού όχι μόνο των Τραπεζών, 

αλλά και του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ευρύτερα. 

➢ Τις αξιοσημείωτες αντοχές και την προσαρμοστικότητα, που έδειξαν διαχρονικά 

οι ελληνικές επιχειρήσεις, απέναντι σε όλες τις προκλήσεις του παρελθόντος.  

➢ Την ενίσχυση των εξαγωγών. 

➢ Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ, που δεν 

στηρίζεται μόνο στην κατανάλωση, αλλά στις πάγιες επενδύσεις και την έντονη 

εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας σε αγαθά και υπηρεσίες. 

➢ Οι δυσκολίες του 2020 και 2021 ξεπεράστηκαν πλέον και το 2021 υπήρξε ένα 

ιδιαίτερα καλό έτος και για τις τράπεζες, αλλά και για τη χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων, που στηρίχθηκαν σημαντικά και με κρατικούς πόρους. 
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➢ Την στροφή των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων σε πληρωμές με 

ηλεκτρονικά μέσα, την αύξηση χρήσης των χρεωστικών καρτών και τη μείωση 

αντίστοιχα των πιστωτικών, σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές τάσεις. 

➢ Την μεγάλη ζήτηση, που έχουν οι πόροι του ΤΑΑ, ενόψει του ιδιαίτερα χαμηλού 

και σταθερού του επιτοκίου. Οι 5 δράσεις που χρηματοδοτούνται από το 

Ταμείο Ανάκαμψης είναι αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό της χώρας, διότι 

πρόκειται για τομείς στους οποίους η Ελλάδα υστερεί. 

➢ Η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, δεν αναμένεται να δημιουργήσει 

ιδιαίτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δανειακών χαρτοφυλακίων. 

➢ Η ζήτηση (νοικοκυριών και επιχειρήσεων) αναμένεται να επηρεαστεί από το 

ιδιαίτερα αυξημένο ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό. 


