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Κυρίεσ και κφριοι Μζτοχοι,
Καλείςτε ςιμερα να αποφαςίςετε για μια ςθμαντικι αφξθςθ κεφαλαίου, θ οποία
ςτόχο ζχει να διορκϊςει τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ, που δυςτυχϊσ ακόμθ διανφει θ
χϊρα, πάνω ςτθν τράπεηα.
Αυτό που κάνουμε εμείσ ςιμερα γίνεται ςε όλεσ τισ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ τθσ χϊρασ
γιατί όλεσ, άλλεσ ςε μικρότερο και άλλεσ ςε μεγαλφτερο βακμό, ζχουν επθρεαςτεί
από αυτι τθν κρίςθ και υφίςτανται τισ ςυνζπειζσ τθσ χωρίσ ουςιαςτικά να ευκφνονται
γι’ αυτιν. Αντίκετα, ςτισ περιςςότερεσ από τισ άλλεσ χϊρεσ τθσ ηϊνθσ του Ευρϊ που
παρουςιάηονται τζτοια προβλιματα, ο μθχανιςμόσ πυροδότθςθσ βρίςκεται ςτα
τραπεηικά τουσ ςυςτιματα.
Αντίκετα επίςθσ, το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα είχε μεγάλθ ςυμβολι ςτθν
αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ και ςτθ διόρκωςθ του κφριου γενεςιουργοφ προβλιματόσ
τθσ που είναι το πολφ υψθλό δθμόςιο χρζοσ. Το PSI που ζγινε ςτισ αρχζσ του 2012 και
θ επαναγορά ομολόγων που ζγινε ςτο τζλοσ του ίδιου ζτουσ οδιγθςαν το τραπεηικό
ςφςτθμα και εςάσ τουσ μετόχουσ ςε μεγάλεσ απϊλειεσ, ενϊ χάρθ και ςε αυτζσ τισ
κυςίεσ επανιλκε ςε βιϊςιμα επίπεδα το δθμόςιο χρζοσ και αποφεφχκθκε θ
χρεωκοπία. Αυτι θ μεγάλθ ςυμβολι των μετόχων των ελλθνικϊν τραπεηϊν και
ςίγουρα των μετόχων τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, οι οποίοι αποτελοφν τθν
πολυπλθκζςτερθ ομάδα, δεν ζχει αναγνωριςτεί όςο πρζπει.
Κυρίεσ και κφριοι μζτοχοι,
Η κρίςθ που διανφουμε οδιγθςε, από τθν αρχι τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ το
2008 μζχρι το τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ, ςτθν απϊλεια του ενόσ-τετάρτου ςχεδόν
του ΑΕΠ τθσ χϊρασ. Αυτό αποτελεί ζνα τεράςτιο ςοκ για τθν ελλθνικι οικονομία και
κυρίωσ για τθν ελλθνικι κοινωνία. Και όμωσ, ο ελλθνικόσ τραπεηικόσ τομζασ άντεξε
και θ Εκνικι Τράπεηα, όπωσ κα αναφζρει και ςτθν ομιλία του ο Διευκφνων
Σφμβουλοσ, καλφτερα από όλουσ.
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Στθ μακρά αυτι και πολφ δφςκολθ πορεία των τελευταίων ετϊν, οι ελλθνικζσ
τράπεηεσ δεν ζκλειςαν οφτε για μία μζρα, κανείσ κατακζτθσ δεν ζχαςε οφτε ζνα ευρϊ,
κανζνασ περιοριςμόσ ςτισ κινιςεισ κεφαλαίων δεν ειςιχκθ.
Τα δφςκολα χρόνια που προθγικθκαν δθμιοφργθςαν προβλιματα ςτισ τράπεηεσ αλλά
δεν τισ λφγιςαν. Και τϊρα ιρκε θ ϊρα για τθν αντιςτροφι αυτισ τθσ πορείασ. Αυτι θ
νζα κετικι πορεία για τθν οικονομία, για τθ χϊρα, λογικό είναι να ξεκινιςει με τον
τραπεηικό τομζα αφοφ οι τράπεηεσ αποτελοφν τον κφριο χρθματοδότθ τθσ ανάπτυξθσ.
Μόνο ζτςι κα μπορζςει να επιλυκεί το μεγαλφτερο ςιμερα πρόβλθμα τθσ χϊρασ που
δεν είναι άλλο από τθν τεράςτια ανεργία.
Για να υλοποιιςουν αυτό το ρόλο οι τράπεηεσ χρειάηονται κεφάλαια και ρευςτότθτα.
Για τθ κεραπεία του πρϊτου από αυτοφσ τουσ δφο παράγοντεσ καλοφμαςτε να
αποφαςίςουμε ςιμερα. Το δεφτερο ζχει ιδθ αρχίςει να αποκακίςταται ςταδιακά.
Όπωσ γνωρίηετε, μετά το τζλοσ τθσ περιόδου ζντονθσ αβεβαιότθτασ με τθν οποία
ςυνδζκθκαν οι τελευταίεσ εκλογζσ, ςθμαντικι είναι θ επιςτροφι κατακζςεων ςτο
ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα. Όπωσ επίςθσ γνωρίηετε, ζχει αποκαταςτακεί θ
πρόςβαςθ ςτθ ςχετικά φτθνι ρευςτότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ.
Συγχρόνωσ όμωσ, γίνεται και απομόχλευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από τθν ΕΚΤ ενϊ, και
ιδιαίτερα μετά τθν ανακεφαλαιοποίθςθ, υπάρχει ενζχυρο υψθλισ ποιότθτασ ςτισ
ελλθνικζσ τράπεηεσ για άντλθςθ περιςςότερθσ ρευςτότθτασ τόςο από τθν ΕΚΤ όςο και
από τθν αγορά αν χρειαςτεί.
Παράλλθλα, ςθμαντικι είναι θ πρόοδοσ ςε όρουσ αναδιάρκρωςθσ, τόςο ςτο ςκζλοσ
του κόςτουσ με εξορκολογιςμό των λειτουργικϊν δαπανϊν και εκμετάλλευςθσ
δυνθτικϊν ςυνεργιϊν, όςο και ςτο ςκζλοσ πϊλθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων που δε
ςχετίηονται με οργανικζσ δραςτθριότθτεσ.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ των τραπεηϊν ςτο αμζςωσ προςεχζσ
διάςτθμα οι ελλθνικζσ τράπεηεσ κα ζχουν εκείνα τα εφόδια τα οποία χρειάηονται για
να ανταποκρικοφν ςτο γφριςμα τθσ οικονομίασ και ςτθ βελτίωςθ του οικονομικοφ
κλίματοσ το οποίο ιδθ παρατθρείται. Για να βγει θ χϊρα από τθν φφεςθ, για να
ξεκινιςει θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και θ μείωςθ τθσ ανεργίασ, χρειάηονται ιςχυρζσ
τράπεηεσ. Ζτςι, κα μπορζςει να υπάρξει μια ςχζςθ επανατροφοδότθςθσ ανάμεςα ςτο
βελτιοφμενο οικονομικό κλίμα και τθ χρθματοδότθςθ τθσ ανάπτυξθσ.
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Οι οιωνοί γι’ αυτι τθ ςχζςθ επανατροφοδότθςθσ (feedback) είναι καλοί. Ήδθ θ
βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ρευςτότθτασ τθσ οικονομίασ ξεκίνθςε φζτοσ με τθ ςταδιακι
πλθρωμι από το κράτοσ των μεγάλων λθξιπρόκεςμων χρεϊν του, φψουσ 8 δισ
περίπου, ενϊ επιταχφνονται οι κοινζσ χρθματοδοτιςεισ από τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ
και τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων.
Συνολικά από αυτζσ τισ δφο πθγζσ αναμζνεται να «πζςουν» ςτθν αγορά φζτοσ
κονδφλια φψουσ περίπου 5% του ΑΕΠ. Αυτά αποτελοφν μια πολφ ιςχυρι πρϊτθ μάηα
ρευςτότθτασ θ οποία κα ςυμβάλει ςθμαντικά ςτο ξεκίνθμα τθσ κετικισ πορείασ, θ
οποία κα ενιςχφεται ςταδιακά από τισ πρόςκετεσ χρθματοδοτιςεισ των τραπεηϊν,
από τισ αποκρατικοποιιςεισ, το ξεκίνθμα των μεγάλων ζργων, τθν αναμενόμενθ
άνοδο του τουριςμοφ.
Οι βάςεισ για μια κετικι πορεία τθσ οικονομίασ, θ οποία κα ςυμπαραςφρει ςε μια
ανοδικι πορεία και τισ τράπεηεσ, ζχουν ιδθ τεκεί. Είναι δε πολφ χαρακτθριςτικζσ οι
παρακάτω κετικζσ εξελίξεισ, οι οποίεσ κζτουν ςε πιο ρεαλιςτικι βάςθ τθν προοπτικι
να περάςει θ χϊρα μασ από μία παρατεταμζνθ περίοδο επϊδυνθσ οικονομικισ
προςαρμογισ, ςτθ φάςθ ςτακεροποίθςθσ και, εν ςυνεχεία, ςε βιϊςιμθ ανάκαμψθ.
Πιο ςυγκεκριμζνα:
1. Υπάρχει ςτακερι πρόοδοσ ςτθ δθμοςιονομικι εξυγίανςθ και, κατ’ ουςίαν
υπερ-απόδοςθ, ςυγκριτικά με τουσ δθμ/κοφσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ
(ςυνολικό ζλλειμμα εξαιρουμζνθσ τθσ κακαρισ δθμοςιονομικισ επίδραςθσ
από τθ ςτιριξθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, τθσ τάξθσ του 6% του ΑΕΠ το
2012, ςυγκριτικά με ςτόχο 7.3% και πρωτογενζσ ζλλειμμα 1.0% του ΑΕΠ ζναντι
ςτόχου 1.5% για το 2012).
2. Υπάρχει ρεαλιςτικι προοπτικι επίτευξθσ πρωτογενοφσ δθμοςιονομικισ
ιςορροπίασ ι και μικροφ πλεονάςματοσ ςτον προχπολογιςμό γενικισ
κυβζρνθςθσ για το 2013. Μια τζτοια εξζλιξθ αποκτά μεγάλθ ςυμβολικι αλλά
και ουςιαςτικι βαρφτθτα, κακϊσ αποτελεί και τθ βαςικι προχπόκεςθ για τθν
ολοκλιρωςθ και τθσ τελευταίασ φάςθσ τθσ φιλόδοξθσ διαδικαςίασ
διαςφάλιςθσ τθσ μακροχρόνιασ βιωςιμότθτασ του δθμόςιου χρζουσ.
3. Υπάρχει διαρκισ βελτίωςθ και αντιμετϊπιςθ των ςθμαντικϊν χρόνιων
διαρκρωτικϊν αδυναμιϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ που, ςε ςυνδυαςμό με τθ
ραγδαία μείωςθ του εργαςιακοφ κόςτουσ και τθν αφξθςθ τθσ ευελιξίασ τθσ
αγοράσ εργαςίασ, αρχίηουν να πείκουν και τουσ πλζον δφςπιςτουσ ότι το
οικονομικό/επιχειρθματικό περιβάλλον αλλάηει.
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4. Υπάρχει αξιοςθμείωτθ επιτάχυνςθ τθσ διόρκωςθσ των εξωτερικϊν
ανιςορροπιϊν τθσ οικονομίασ (όπωσ αντανακλϊνται κυρίωσ ςτθ μείωςθ του
ελλείμματοσ τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν από ςχεδόν 15% του ΑΕΠ το 2008 ςε
3.4% το 2012), θ οποία ςυνεχίηεται και τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2013. Η
προςαρμογι αντανακλά τόςο τθν κάμψθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ που οδιγθςε
ςε εξορκολογιςμό τθσ δαπάνθσ για ειςαγωγζσ, αλλά και τθ βελτιωμζνθ
ανταγωνιςτικότθτα κόςτουσ και τελικϊν τιμϊν που υποςτθρίηει τισ εξαγωγζσ
αγακϊν και υπθρεςιϊν. Η ςτιριξθ από τον τουριςτικό τομζα αναμζνεται να
είναι ςθμαντικι το 2013, επαυξάνοντασ τα οφζλθ από τθν ανοδικι τάςθ των
εξαγωγϊν αγακϊν.
Πολλζσ από τισ προαναφερόμενεσ εξελίξεισ ζχουν ωσ κοινι ςυνιςταμζνθ τθ ςθμαντικι
μείωςθ τθσ αβεβαιότθτασ, που ςθμειϊκθκε ειδικά μετά τθν επιτυχι αξιολόγθςθ τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ ςτα τζλθ του 2012 και τθν ομαλι ροι ςτθν εκταμίευςθ των
δόςεων του προγράμματοσ κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2013. Η ολοκλιρωςθ του
βαςικοφ ςταδίου τθσ 3θσ αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ τον Απρίλιο χωρίσ
προςκόμματα, αςτερίςκουσ και επιφυλάξεισ, αναμζνεται να ςυνειςφζρει ςε
περαιτζρω μείωςθ τθσ αβεβαιότθτασ. Η χϊρα μασ φαίνεται ςταδιακά να αποτινάςει
τθ διαρκι και αποςτακεροποιθτικι μομφι τθσ ειδικισ «προβλθματικισ περίπτωςθσ».
Αν και οι εξελίξεισ ςτθν Κφπρο –οικονομία με τθν οποία θ Ελλάδα διατθρεί ιςχυρζσ
οικονομικζσ διαςυνδζςεισ– και κυρίωσ οι αδυναμίεσ/ατζλειεσ ςτο ςχεδιαςμό και
εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ από τθν Ευρωηϊνθ, ζχουν
ςυγκρατιςει ςε κάποιο βακμό τθ δυναμικι βελτίωςθσ του οικονομικοφ κλίματοσ, οι
υποκείμενεσ ενδείξεισ όμωσ παραμζνουν ιςχυρζσ και καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα
δεικτϊν ςυγκυρίασ και κυρίωσ πρόδρομων δεικτϊν ςτθν Ελλθνικι οικονομία. Μεταξφ
αυτϊν περιλαμβάνονται δείκτεσ νζων παραγγελιϊν, ιςοηυγίου νζων και
απολεςκζντων κζςεων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, επιχειρθματικϊν προοπτικϊν και
ςχεδίων για νζεσ επενδφςεισ που κα ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων
εργαςίασ.
Αυξθμζνθ ανταγωνιςτικότθτα, μείωςθ αβεβαιότθτασ, ανταγωνιςτικζσ αποτιμιςεισ και
αξιολόγθςθ τθσ χϊρασ υπό το πρίςμα των νζων διακριτϊν ανταγωνιςτικϊν τθσ
πλεονεκτθμάτων, τθν επανατοποκετοφν ςτθν ατηζντα των διεκνϊν επενδυτικϊν
προοριςμϊν. Η προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων τόςο ςτο ςκζλοσ των
ιδιωτικοποιιςεων αλλά και κατευκείαν από τον ιδιωτικό τομζα τθσ χϊρασ μασ κα
αποτελζςουν και το πλζον καταλυτικό τεςτ και τθν οριςτικι ψιφο εμπιςτοςφνθσ ςτισ
προοπτικζσ τθσ χϊρασ.
Συμπεραςματικά, θ πρόοδοσ ςε όρουσ ψυχρισ αποτίμθςθσ απόλυτων και ςυγκριτικϊν
δεικτϊν δθμοςιονομικισ προόδου, ανταγωνιςτικότθτασ, κόςτουσ, αποτιμιςεων –τθ
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γλϊςςα δθλαδι που μιλάνε οι αγορζσ και οι εταίροι μασ- είναι υπεράνω πάςθσ
αμφιςβιτθςθσ. Η μεγαλφτερθ όμωσ και επϊδυνθ απόδειξθ τθσ δζςμευςισ μασ είναι θ
πρωτόγνωρθ επιδείνωςθ των κοινωνικϊν δεικτϊν και το άλμα τθσ ανεργίασ, που
αντανακλοφν το τεράςτιο βάροσ που επωμίςτθκε μεγάλο τμιμα του ελλθνικοφ λαοφ,
προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ονομαςτικοί μασ ςτόχοι.
Πατϊντασ λοιπόν ςε πραγματικά ςτερεζσ βάςεισ κα μποροφμε, πειςτικά πλζον, να
διεκδικιςουμε περιςςότερα και να δϊςουμε νζα ϊκθςθ ςτο ςχεδιαςμό τθσ επόμενθσ
μζρασ.
Η μεγάλθ ευκαιρία για τθ ςτακεροποίθςθ και βιϊςιμθ ανάταξθ τθσ οικονομίασ είναι
εδϊ και το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα κα είναι παρόν ςε αυτι τθν κρίςιμθ αλλά και
ελπιδοφόρα ςυγκυρία.
Κυρίεσ και κφριοι μζτοχοι,
Ζχουμε φτάςει ςτο ςταυροδρόμι και καλείςτε ςιμερα να πάρετε αποφάςεισ που κα
ςθμαδζψουν τθν πορεία τθσ τράπεηασ ςτο μζλλον.
Στα τριάμιςι τελευταία χρόνια που υπθρετϊ ςτο Δ.Σ. τθσ Εκνικισ Τράπεηασ και
ιδιαίτερα τθν περίοδο που είμαι Πρόεδροσ του Δ.Σ., ζχω κατανοιςει πλιρωσ πωσ δεν
υπάρχει άλλοσ οργανιςμόσ ςτθ χϊρα που να είναι τόςο ταυτιςμζνοσ με τθ ςφγχρονθ
ελλθνικι ιςτορία. Η Εκνικι Τράπεηα είναι ςυγχρόνωσ ο οργανιςμόσ με τθ μεγαλφτερθ
ςυμμετοχι ςτθ βελτίωςθ τθσ ευθμερίασ του ελλθνικοφ λαοφ.
Η Εκνικι τράπεηα, πιςτι ςτισ παραδόςεισ και τθν ιςτορία τθσ, προχωράει μπροςτά. Σε
αυτι τθν ιςτορικι κα ζλεγα ςυγκυρία θ Γενικι Συνζλευςθ καλείται να ςφραγίςει αυτι
τθ νζα πορεία.
Πολφ ςφντομα και μετά τθν ζγκριςθ που κα πάρει από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ
κα είναι ςτθ διάκεςι ςασ το ςχετικό Ενθμερωτικό φυλλάδιο το οποίο κα περιζχει
όλεσ εκείνεσ τισ πλθροφορίεσ ςτισ οποίεσ κα ςτθρίξετε τθν απόφαςι ςασ για
ςυμμετοχι ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου.
Μετά από μζνα, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Τράπεηασ κα ςασ δϊςει μια πιο
λεπτομερι εικόνα τθσ Τράπεηασ και τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ αυτισ τθσ
ανακεφαλαιοποίθςθσ.
Σασ ευχαριςτϊ πολφ που με ακοφςατε.
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