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Θα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω για τθν παρουςία ςασ, αλλά και για τθν ευκαιρία να
διατυπϊςω τισ απόψεισ μου, τϊρα, ςε μια ςτιγμι -κατά τθ γνϊμθ μου- κακοριςτικι
για τθν επανεκκίνθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Κάποια ορατά κετικά ςθμάδια ςτο
μζτωπο τθσ βακειάσ κρίςθσ, που βιϊνει θ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια, αρχίηουν
να διαφαίνονται. Η πορεία πλεφςθσ προσ τθν ανάκαμψθ και ζναν ενάρετο
αναπτυξιακό κφκλο ςυνοδεφεται από ςθμαντικζσ προκλιςεισ. Τα επόμενα τρίμθνα
κα είναι αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ, για να μετουςιωκοφν οι κυςίεσ μεγάλου
τμιματοσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ςε ουςιαςτικι βελτίωςθ των οικονομικϊν
ςυνκθκϊν.
Από τα μζςα του 2012, εμφανίηονται οι πρϊτεσ αχνζσ, αλλά ςαφείσ, ενδείξεισ
μείωςθσ τθσ αβεβαιότθτασ, που ςυνόδευςαν τθν εφαρμογι του προγράμματοσ
οικονομικισ ςτιριξθσ, κακϊσ και τθ ςυμφωνία για παροχι περαιτζρω βοικειασ,
ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα του χρζουσ. Η ςυμφωνία με τουσ εταίρουσ
μασ ςτθν ευρωηϊνθ αντανακλά, μεταξφ άλλων, τόςο τθν αναγνϊριςθ τθσ
εντατικοποίθςθσ των προςπακειϊν όςο και το τεράςτιο κοινωνικό κόςτοσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί θ εντυπωςιακι πρόοδοσ ςε όρουσ δθμοςιονομικισ
προςαρμογισ: θ μεγαλφτερθ και ταχφτερθ που ζχει ςθμειωκεί ποτζ ςε χϊρα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςαρμογι πρωτογενοφσ ελλείμματοσ τθσ τάξθσ του 10,5%
του ΑΕΠ ι ςχεδόν 25 δισ €, ςε μια τετραετία. Ωςτόςο, το υφεςιακό αποτζλεςμα και
το κοινωνικό κόςτοσ είναι υψθλά, κακιςτϊντασ επιτακτικι τθν επίςπευςθ τθσ
πορείασ προσ τθν ανάκαμψθ.
Στο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ του Νοεμβρίου 2012, θ επίτευξθ πρωτογενοφσ
πλεονάςματοσ ςε επίπεδο Γενικισ Κυβζρνθςθσ ζχει αναχκεί ςτο πλζον ςθμαντικό
κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ προόδου, κακϊσ και πικανϊν αποφάςεων, εκ μζρουσ των
εταίρων μασ, για παροχι περαιτζρω βοικειασ, ςτοχεφοντασ ςτθ μακροπρόκεςμθ
βιωςιμότθτα του χρζουσ. Η πορεία εκτζλεςθσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ κατά
το επτάμθνο του 2013 είναι ςθμαντικά καλφτερθ ςε ςφγκριςθ με τουσ ςτόχουσ,
υπεραποδίδοντασ ςε όρουσ ςυγκράτθςθσ των πρωτογενϊν δαπανϊν και ςταδιακι
εξομάλυνςθ των αποκλίςεων από τουσ ςτόχουσ των εςόδων.
Στο επτάμθνο, το πρωτογενζσ πλεόναςμα διαμορφϊκθκε ςτα 2,6 δισ €
εξαςφαλίηοντασ ζτςι ζνα επαρκζσ απόκεμα απορρόφθςθσ κραδαςμϊν ςτο
υπόλοιπο του ζτουσ, ενϊ οι τάςεισ των εςόδων ζχουν βελτιωκεί αιςκθτά το
τελευταίο τρίμθνο. Οι κραδαςμοί πθγάηουν κυρίωσ από το ςφςτθμα κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και από το ςφςτθμα υγείασ. Ωσ εκ τοφτου, θ εξιςορρόπθςθ 1

τουλάχιςτον- του πρωτογενοφσ ιςοηυγίου τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ διαφαίνεται
πλζον ωσ απολφτωσ ρεαλιςτικό ενδεχόμενο: και δεν είναι δικι μασ εκτίμθςθ, είναι
ευρζωσ παραδεκτό.
Οι όροι εξυπθρζτθςθσ του χρζουσ (τόκοι, χρονοδιάγραμμα αποπλθρωμϊν) και οι
χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ ζχουν ιδθ βελτιωκεί ςθμαντικά, ειδικότερα όςον αφορά
τα δάνεια από το μθχανιςμό ςτιριξθσ, μετά και τθν αναδιάρκρωςθ του δθμοςίου
χρζουσ, ςτισ αρχζσ του 2012, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυμπλθρωματικι ςυμφωνία του
Νοεμβρίου του ίδιου ζτουσ. Οι ςυγκεκριμζνοι όροι είναι πλζον ςυγκρίςιμοι με τουσ
αντίςτοιχουσ των χωρϊν του πυρινα τθσ ευρωηϊνθσ, αν και το ακακάριςτο
ςυνολικό χρζοσ παραμζνει ςε πολφ υψθλό επίπεδο, αλλά αναμζνεται να αρχίςει να
μειϊνεται μετά το 2015.
Η ςυηιτθςθ περί χρθματοδοτικοφ κενοφ, που ζχει ενςκιψει τισ τελευταίεσ
εβδομάδεσ, δεν είναι κάτι νζο, αλλά είχε εκτιμθκεί ιδθ από τθν αρχικι δθμοςίευςθ
του Δεφτερου Προγράμματοσ για τθν Ελλάδα, το Μάρτιο του 2012. Σε κάκε
περίπτωςθ το απαιτοφμενο ποςό τθσ τάξεωσ των 10-12 δισ € μζχρι το 2016 είναι
εξαιρετικά μικρό – και κα μποροφςε να καλυφκεί με εναλλακτικοφσ τρόπουσ -- αν
ςυγκρικεί με τα 245 δισ € των δφο Προγραμμάτων Στιριξθσ προσ τθν Ελλάδα και τθ
ροι ρευςτότθτασ από το Ευρωςφςτθμα προσ το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα που
ανερχόταν ςτα 80 ςχεδόν δισ € ςτο επτάμθνο.
Οι επιδράςεισ του αναβακμιςμζνου ψυχολογικοφ κλίματοσ αποτυπϊκθκαν άμεςα
ςτθ βελτίωςθ των αποτιμιςεων των ομολόγων και των ελλθνικϊν μετοχϊν ςε
ςχζςθ με τα εξαιρετικά χαμθλά επίπεδα του προθγοφμενου ζτουσ.
Επιπροςκζτωσ, ςχεδόν 12 δισ € ιδιωτικϊν κατακζςεων, που είχαν αποςυρκεί από το
τραπεηικό ςφςτθμα εξαιτίασ τθσ κλιμακοφμενθσ αβεβαιότθτασ, επζςτρεψαν ςτισ
τράπεηεσ μζχρι το πρϊτο τρίμθνο του 2013. Ωςτόςο, μετά τθν κρίςθ ςτθν Κφπρο, θ
τάςθ αυτι απϊλεςε τθ δυναμικι τθσ, με τθ ςωρευτικι αφξθςθ των κατακζςεων
ιδιωτϊν να περιορίηεται ςτα 8 δισ € περίπου, μεταξφ Ιουνίου 2012 και Ιουλίου 2013.
Η ανάκαμψθ των πρόδρομων δεικτϊν οικονομικισ δραςτθριότθτασ, κατά το πρϊτο
τρίμθνο του 2013, (καταναλωτικι, επιχειρθματικι εμπιςτοςφνθ) άρχιςε να
μετουςιϊνεται ςε πραγματικι βελτίωςθ τθσ τάςθσ οικονομικϊν δεικτϊν, όπωσ θ
βιομθχανικι παραγωγι, παραγγελίεσ για εξαγωγζσ, δείκτεσ δραςτθριότθτασ και
κφκλου εργαςιϊν ςτισ υπθρεςίεσ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ο ρυκμόσ ςυρρίκνωςθσ
του ΑΕΠ επιβραδφνκθκε ςθμαντικά ςτο -3,8%, ςε ετιςια βάςθ, το δεφτερο τρίμθνο
του 2013 ςε ςχζςθ με -5,6% το πρϊτο τρίμθνο, ενϊ εμφανίηεται ςτακεροποιθμζνο
ςε τριμθνιαία βάςθ για πρϊτθ φορά από το τζλοσ 2009. Η τάςθ αυτι αναμζνεται να
ςυνεχιςτεί ςτο τρίτο τρίμθνο, δεδομζνου ότι θ ςτιριξθ από τισ ιςχυρζσ επιδόςεισ
του τουριςτικοφ κλάδου κα ςυνεχίςει να είναι ιςχυρι. Είναι πλζον πολφ πικανό το
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2013 να είναι θ πρϊτθ χρονιά εδϊ και μία πενταετία, που θ φφεςθ κα είναι
ςυμβατι, αν όχι θπιότερθ, των αρχικϊν επίςθμων προβλζψεων.
Κάποιεσ πρϊιμεσ ενδείξεισ επιβράδυνςθσ του ρυκμοφ τθσ απϊλειασ κζςεων
εργαςίασ ςτθν οικονομία είναι επίςθσ ορατζσ κατά το δεφτερο τρίμθνο του 2013, με
τισ τάςεισ να εμφανίηονται ευνοϊκότερεσ για τα επόμενα τρίμθνα. Συγκεκριμζνα, ςε
εποχικά διορκωμζνθ βάςθ, φαίνεται ότι θ απαςχόλθςθ ζχει ςθμειϊςει μικρι
αφξθςθ ςτο δεφτερο τρίμθνο του 2013 για πρϊτθ φορά από το 2008, αν και θ
κάμψθ του ποςοςτοφ ανεργίασ κα απαιτιςει ςθμαντικι επιτάχυνςθ του ρυκμοφ
δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ.
Οι εξελίξεισ αυτζσ αντανακλοφν τθν ιδιαίτερα επϊδυνθ διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ
του ιδιωτικοφ τομζα, θ οποία φαίνεται να πλθςιάηει ςτο τζλοσ τθσ για τουσ
περιςςότερουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ, με τισ πλθγζσ τθσ κρίςθσ να είναι
αναμφιςβιτθτα βακιζσ. Ταυτόχρονα, όμωσ, κάποιεσ υγιείσ, δθμιουργικζσ και
εξωςτρεφείσ δυνάμεισ τθσ οικονομίασ ζχουν αρχίςει να αναδεικνφονται. Το
αυξθμζνο και πολυδιάςτατο ενδιαφζρον ξζνων για επενδφςεισ προσ τον ιδιωτικό
τομζα τθσ οικονομίασ -εκτόσ από το προφανζσ δζλεαρ των πολφ χαμθλϊν
αποτιμιςεων-- αποτυπϊνει ςταδιακά τθ κετικι επανεκτίμθςθ των προοπτικϊν τθσ
οικονομίασ, δεδομζνθσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ προόδου και τθσ ουςιαςτικισ εξάλειψθσ
του κινδφνου για ζξοδο από το ευρϊ.
Οφείλουμε, λοιπόν, όλοι μασ, ανεξάρτθτα από τθν οικονομικι και κοινωνικι μασ
κζςθ, να μθ διαψεφςουμε αυτζσ τισ προςδοκίεσ. Αντικζτωσ, οφείλουμε να
υλοποιιςουμε με αποτελεςματικό τρόπο τισ κρίςιμεσ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ
και ενδεχόμενεσ επικουρικζσ προςαρμογζσ ςτον ιδιωτικό τομζα, που να παγιϊνουν
ζνα ςτακερό και ελκυςτικό επιχειρθματικό περιβάλλον. Η ψιφοσ εμπιςτοςφνθσ
προσ τθν οικονομία και τισ προοπτικζσ τθσ, κακϊσ και θ κινθτιρια δφναμθ τθσ
επανεκκίνθςισ τθσ, κα είναι αναμφιςβιτθτα θ κινθτοποίθςθ μιασ κρίςιμθσ μάηασ
επενδυτικϊν κεφαλαίων από το εςωτερικό και το εξωτερικό, που κα
μεταςχθματίηουν οριςτικά το αναπτυξιακό υπόδειγμα τθσ οικονομίασ ςε
περιςςότερο παραγωγικό και λιγότερο καταναλωτικό.

Κυρίεσ και Κφριοι,
Ο ελλθνικόσ τραπεηικόσ κλάδοσ και θ Εκνικι Τράπεηα ςυγκεκριμζνα δεν κα ιταν
δυνατό να μείνουν αλϊβθτοι από τισ προκλιςεισ και τουσ κλυδωνιςμοφσ που
επζφερε θ κρίςθ. Δεν δίςταςαν μζςα ςε εξαιρετικά δυςμενείσ ςυνκικεσ να
ςυνεπικουριςουν τισ προςπάκειεσ του ελλθνικοφ Δθμοςίου να αποκαταςτιςει τθ
δθμοςιονομικι βιωςιμότθτα.
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Κυρίωσ, όμωσ, και παρά τουσ προφανείσ περιοριςμοφσ, δεν ζπαψαν να ςτθρίηουν
τουσ πελάτεσ τουσ, διατθρϊντασ ανοικτζσ πιςτωτικζσ γραμμζσ και διευκολφνοντασ
τθν εξυπθρζτθςθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων μεγάλου αρικμοφ πελατϊν, οι
οποίοι παρά τισ καλζσ τουσ προκζςεισ δοκιμάςτθκαν δυςανάλογα. Είναι
χαρακτθριςτικό ότι θ απομόχλευςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία είναι ςθμαντικά -- 20%
κατά μζςο όρο ςυγκριτικά με το 2007-- μικρότερθ ςε ςχζςθ με χϊρεσ που
εφαρμόηουν προγράμματα δθμοςιονομικισ ι χρθματοπιςτωτικισ εξυγίανςθσ
(Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ιςπανία). Το γεγονόσ αυτό αντανακλά τισ ςυντθρθτικότερεσ
πολιτικζσ χορθγιςεων που ακολοφκθςαν οι ελλθνικζσ τράπεηεσ με κετικι επίδραςθ
ςτθν ποιότθτα του χαρτοφυλακίου, κακϊσ και ςτθν εςτίαςθ ςτο relationship και όχι
ςτο transactional banking.
Το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα απϊλεςε περίπου 100 δισ € ιδιωτικϊν κατακζςεων
από τα μζςα του 2009 ζωσ και τον Ιοφνιο του 2012, ενϊ παρά τθν ανάκαμψθ από τα
μζςα του 2012, θ κακαρι απϊλεια υπερβαίνει τα 90 δισ € για το ςφςτθμα. Ο
δανειςμόσ από τθν ΕΚΤ και μζςω ELA υποκατζςτθςε τεχνικά, αλλά όχι λειτουργικά,
το ζλλειμμα ρευςτότθτασ. Η αφξθςθ τθσ κατακετικισ βάςθσ και θ αποκατάςταςθ
τθσ αποδοχισ, κατευκείαν από τθν ΕΚΤ, των υφιςτάμενων τίτλων προσ ενεχυρίαςθ
με καλφτερουσ όρουσ, επζτρεψαν τον περιοριςμό τθσ εξάρτθςθσ από το
Ευρωςφςτθμα και τθ μείωςθ του κόςτουσ χρθματοδότθςθσ για τισ τράπεηεσ ιδθ
από τα τζλθ του 2012.
Ιδιαιτζρωσ, θ ΕΤΕ πζτυχε ςθμαντικι περαιτζρω μείωςθ τθσ χρθματοδότθςισ τθσ
από το Ευρωςφςτθμα κατά 9,2 δισ € (25,5 δισ € ςτο τζλοσ Ιουνίου 2013, ζναντι 34,7
δισ € ζνα ζτοσ νωρίτερα) θ οποία ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ των επιτοκιακϊν
εςόδων. Στθν κατεφκυνςθ αυτι ςυντζλεςε ςε ακόμα μεγαλφτερο βακμό θ βελτίωςθ
του μείγματοσ χρθματοδότθςθσ από το Ευρωςφςτθμα, αφοφ θ ζκκεςθ τθσ ΕΤΕ ςτον
υψθλοφ κόςτουσ ζκτακτο μθχανιςμό παροχισ ρευςτότθτασ ELA ζχει μειωκεί
δραματικά από το επίπεδο του 100% ςτθν αρχι του ζτουσ. Ενδεικτικά, με τρζχοντα
ςτοιχεία Αυγοφςτου, θ ζκκεςθ τθσ ΕΤΕ ςτον ELA κυμαίνεται πλζον ςε επίπεδα
χαμθλότερα του 1 δισ €.
Παράλλθλα, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ προζβθςαν ςε ςειρά προςαρμογϊν για μείωςθ
του κόςτουσ, ενεργθτικότερθ διαχείριςθ του κινδφνου και εξορκολογιςμό των
δραςτθριοτιτων τουσ. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ υγιισ οργανικι κερδοφορία, θ
οποία ςε ςυνδυαςμό με το ιδθ ςθμαντικό υφιςτάμενο απόκεμα προβλζψεων και
τθν τελικι εκτίμθςθ των ηθμιϊν ςτα χαρτοφυλάκια από τα επερχόμενα τεςτ
αντοχϊν ζναντι δυςμενϊν ςεναρίων, κα κζςουν ςε ορκι και ςυνεχϊσ βελτιοφμενθ
τροχιά τουσ τραπεηικοφσ ιςολογιςμοφσ τα επόμενα χρόνια.
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Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ -με προςζλκυςθ και ιδιωτικϊν
κεφαλαίων- ζχει ιδθ αποκαταςτιςει το πλιγμα ςτθν κεφαλαιακι επάρκεια του
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, που προζκυψε κυρίωσ λόγω τθσ αναδιάρκρωςθσ του
δθμόςιου χρζουσ και, δευτερευόντωσ, από τθν επίδραςθ τθσ φφεςθσ ςτα
χαρτοφυλάκια των ςυςτθμικϊν τραπεηϊν. Παράλλθλα, ζχουν τεκεί οι βάςεισ για
διατιρθςθ και περαιτζρω ενίςχυςθ ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα του ιδιωτικοφ
χαρακτιρα τουσ και προςζλκυςθ νζων επενδυτϊν.
Οι ςυμπλθρωματικζσ κινιςεισ των επομζνων τριμινων κα ολοκλθρϊςουν τθν
εικόνα εξυγίανςθσ και κωράκιςθσ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. Ζτςι, το
τραπεηικό ςφςτθμα κεφαλαιακά πλζον ιςχυρό και με αυξανόμενθ ρευςτότθτα, κα
είναι ζτοιμο να παίξει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία. Το κζμα
τθσ διακζςιμθσ ρευςτότθτασ και διοχζτευςισ τθσ με ικανοποιθτικό ρυκμό ςτθν
πραγματικι οικονομία δεν είναι κζμα αυτοματιςμοφ, ι επιχειρθματικϊν και
διοικθτικϊν αποφάςεων, αλλά οικονομικισ ιςορροπίασ και προοπτικισ. Χρζοσ μασ
είναι να εξαςφαλίςουμε βζλτιςτθ χριςθ των περιοριςμζνων, ακόμθ, πόρων
ρευςτότθτασ ςε όςουσ αναλάβουν τθν αναπτυξιακι διαδικαςία, κακϊσ και ςε
αυτοφσ, που εξαιτίασ ςυγκυριακϊν και μόνο παραγόντων, ζχουν περιζλκει ςε
εξαιρετικά δυςχερι κζςθ. Μια γριγορθ ματιά ςτθ διάρκρωςθ των πιςτϊςεων ςτθν
οικονομία τα τελευταία τρίμθνα, επιβεβαιϊνει ότι θ προςπάκεια αυτι ςυντελείται
ιδθ και ότι ο ρυκμόσ απομόχλευςθσ διατθρείται ςτο ελάχιςτο αναγκαίο επίπεδο.
Η επικζντρωςι μασ ςε επενδυτικά προγράμματα πρζπει να ςυνεξετάηει και τα
πακιματα του παρελκόντοσ. Ζχουμε ανάγκθ από καινοτόμεσ, εξωςτρεφείσ,
ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ. Και ςε αυτζσ, εμείσ ωσ Εκνικι, κα είμαςτε με ςυνζπεια
δίπλα τουσ.
Είναι βακειά πεποίκθςι μου ότι το ςθμείο καμπισ για τθν ανάκαμψθ τθσ
οικονομίασ πλθςιάηει. Αρκεί να μθν οπιςκοχωριςουμε ςτθν τελικι φάςθ αυτισ τθσ
δφςκολθσ πορείασ, διαψεφδοντασ τισ προςδοκίεσ του ελλθνικοφ λαοφ. Η υιοκζτθςθ
μιασ ακόμθ πιο εποικοδομθτικισ και ρεαλιςτικισ ςτάςθσ από τουσ εταίρουσ μασ,
ειδικά ςε κζματα αναπτυξιακισ και κοινωνικισ ςτιριξθσ, κακϊσ και θ αντιμετϊπιςθ
μιασ τυχόν οριακισ απόκλιςθσ ςτθν εξζλιξθ του χρζουσ, κα αποτελζςουν τουσ
καταλφτεσ για τθν επανεκκίνθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.

Κυρίεσ και Κφριοι,
Επζλεξα να μθν αναφερκϊ ςε ειδικότερα κζματα τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, ςτθν οποία,
μετά από πολυετι εμπειρία ςε ξζνεσ τράπεηεσ, αποφάςιςα πριν από 17 χρόνια να
προςφζρω τισ υπθρεςίεσ μου, επί διοικιςεωσ Θεόδωρου Καρατηά, ζναν από τουσ
αναμορφωτζσ του πιςτωτικοφ μασ ςυςτιματοσ.
5

Δφο λόγια μόνο: Η Εκνικι είναι θ μόνθ Τράπεηα ςτθν Ελλάδα, και πρωτοπόροσ ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο, με δείκτθ δανείων προσ κατακζςεισ ςτο 93% ςτο εξάμθνο, ςε
ςφγκριςθ με μζςο όρο τθσ τάξθσ του 120% για το υπόλοιπο του ςυςτιματοσ και
ευρωπαϊκό μζςο όρο υψθλότερο του 110%. Και με απλά λόγια, θ Εκνικι ζχει
ςτζρεεσ βάςεισ για να χρθματοδοτιςει τθν οικονομία και τθν παραγωγικι
διαδικαςία. Παρά τα προβλιματα και τισ δυςκολίεσ, αυξιςαμε τθν κατακετικι μασ
βάςθ ςτθν Ελλάδα με ετιςιο ρυκμό 11%. Για πρϊτθ φορά μετά από διάςτθμα
μεγαλφτερο των δφο ετϊν, πετφχαμε λειτουργικά κζρδθ που υπερκαλφπτουν τισ
προβλζψεισ. Ζχουμε πλζον αποκλιμάκωςθ του ρυκμοφ δθμιουργίασ νζων
επιςφαλειϊν. Και παρά ταφτα, διατθροφμε το υψθλότερο ποςοςτό, ςτθν Ελλάδα,
κάλυψθσ επιςφαλειϊν απαιτιςεων. Η προςπάκειά μασ για περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ
κεφαλαιακισ μασ επάρκειασ δεν κα ςταματιςει και ςφντομα κα υπάρξουν απτά
αποτελζςματα. Δθλαδι, ζχουμε όλεσ εκείνεσ τισ προχποκζςεισ και επιπροςκζτωσ
γνϊςθ και αποφαςιςτικότθτα, για να ςυμβάλλουμε ςτθν αναγκαία μεταςτροφι του
παραγωγικοφ δυναμικοφ. Είμαςτε ςε κζςθ να ςτθρίξουμε τον προγραμματιςμό ςασ
και να μετουςιϊςουμε ςε πράξθ, προσ χάριν τθσ κοινωνίασ, τα οράματά ςασ.
Η Εκνικι ζχει αποδείξει ότι όταν πειςμϊνει επιτυγχάνει απολφτωσ.
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