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Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε τη νέα κεφαλαιακή αύξηση της ΕΤΕ.
Η αύξηση αυτή αποβλέπει:
•

στην

περαιτέρω

θωρακιση

της

κεφαλαιακής

της

βάσης,

υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της
Βασιλείας ΙΙΙ.
•

στην

ενίσχυση

της

πρόσβασης

στις

αγορές

και

της

χρηματοδοτικής ικανότητας της ΕΤΕ, με πρωταρχικό για μας στόχο
την υποστήριξη των αναγκών και της ανάκαμψης της οικονομίας
μας. Την κατοχύρωση, δηλαδή, του ιστορικά

κομβικού και

πρωτοπόρου ρόλου της ΕΤΕ στη στήριξη της ανάπτυξης.
Πέρυσι ο ΣΥΕΤΕ, τόσο ως κάτοχος μετοχών της ΕΤΕ, όσο και ως
συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων της, στήριξε με όλες του τις
δυνάμεις,

όπως

και

άλλοι

παλαιοί

μέτοχοι,

την

προσπάθεια

ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας.
Παρά τα προβλήματα, τις συχνά άστοχες και άνισες αποφάσεις
τρίτων σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας, εμπιστευτήκαμε την πορεία και
τις προοπτικές της, ως αναγκαίου στυλοβάτη χρηματοδότησης της
Ελληνικής οικονομίας, ως ηγέτιδας δύναμης στον κλάδο.
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Τη στηρίξαμε με τη συμμετοχή μας στην κεφαλαιακή αύξηση,
στέλνοντας παντού μήνυμα εμπιστοσύνης και συστράτευσης.
Οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούμε δίνουν με υψηλό προσωπικό
κόστος και αυταπάρνηση την καθημερινή μάχη της λειτουργικής
ανασύνταξης,

συμβάλοντας

αδιαμφισβήτητα

στα

πρόσφατα

κερδοφόρα αποτελέσματα των 700 εκατομμυρίων ευρώ, προ φόρων.
Νομίζω ότι είναι αναγκαίο η νέα κεφαλαιακή αύξηση να μην
αλλοιώσει τη μετοχική σύνθεση, το ρόλο και την ιστορικά πετυχημένη
κουλτούρα της Εθνικής Τράπεζας.
Αν θέλει η Εθνική Τράπεζα να παραμείνει στυλοβάτης και μοχλός της
εθνικής ανάπτυξης, θα πρέπει να στηριχθεί σε όσους την στηρίζουν
διαχρονικά.
Γι’ αυτό είναι επιτακτικά αναγκαίο :
•

να στηριχθεί η αξία της μετοχής,

•

να διασφαλιστεί η περιουσία των μετόχων και

•

να υπάρξουν σε βάθος χρόνου οι εύλογες και οφειλόμενες
αποδόσεις προς τους μετόχους, όπως προηγουμένως είπατε
ότι προσχεδιάζετε να γίνει το συντομότερο δυνατό

διανομή

μερίσματος.
Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Χρειάζεται επομένως, να ληφθούν γενναίες αποφάσεις και για τη
διαχείριση των επισφαλειών και για την ενίσχυση, τη λειτουργική
κατανομή και αξιοποίηση των εργαζόμενων, που με υπεράνθρωπες
προσπάθειες και με τον καθημερινό τους μόχθο στηρίζουν όλη αυτή τη
δύσκολη προσπάθεια.
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Θυμίζω ότι μετά την εθελούσια έξοδο 2.500 εργαζόμενων από την
ΕΤΕ,

μεταξύ

των

εναπομείναντες

οποίων

συνάδελφοί

και
μας

πολλών

έμπειρων

επωμίσθηκαν

ένα

στελεχών,

οι

δυσανάλογα

αυξημένο βάρος υποχρεώσεων και ευθυνών. Υφίστανται, εδω και μήνες,
μια άνευ προηγουμένου εντατικοποίηση εργασίας και επιμήκυνση
ωραρίων, σε βαθμό που ξεπερνά κάθε καλώς εννοούμενη εργασιακή
προσπάθεια.
‘Ηδη, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, με:
•

τη δρομολόγηση νέων προσλήψεων, με δημόσιες και διαφανείς
διαδικασίες, αντί της υπερεντατικοποίησης της εργασίας του
εναπομένοντος δυναμικού, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα,

•

την

σε

κάθε

περίπτωση

καταγραφή,

αμοιβή

και

τον

εξορθολογισμό της υπερεργασίας και των υπερωριών σε κάθε
εργασιακό χώρο,
•

την ανάδειξη νέων στελεχών από το πλούσιο δυναμικό της
Τράπεζας,

με

αξιοκρατία

και

διαφάνεια,

δίνοντας

στους

εργαζόμενους την αναγνώριση, τα εφόδια, την προτεραιότητα και
την προοπτική που δικαιούνται. ‘Ετσι θα αποτραπούν οι μαζικές
προσλήψεις συμβούλων και οι τοποθετήσεις τους σε θέσεις
ευθύνης που αλλοιώνουν την εταιρική φιλοσοφία, απογοητεύουν
και αποθαρρύνουν

το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής

Τράπεζας και δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα
λύνουν.
Για μας προϋπόθεση επιτυχίας της Τράπεζας και επανεπιβεβαίωσης
του κομβικού αναπτυξιακού της ρόλου για την οικονομία είναι η υγιής
και ισότιμη συμπαράταξη των μετόχων, των εργαζομένων και των
πελατών της, στο πλαίσιο των αυξημένων, σήμερα, απαιτήσεων
εταιρικής διακυβέρνησης, αναπτυξιακής και κοινωνικής υπευθυνότητας
της ΕΤΕ.
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Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να εισακουσθούν και να στηριχθούν,
σε αμοιβαία αποδεκτή και ισότιμη βάση, οι ανάγκες και τα συμφέροντα
όλων, χωρίς να παραμελείται ούτε, πόσο μάλλον, να βλάπτεται καμιά
ομάδα, από αυτές που αποδεδειγμένα στήριξαν, στηρίζουν και θα
στηρίζουν την ΕΤΕ και τον ‘Ομιλο.
Σας ευχαριστώ

