
Συνάδελφοι, 
Η εμμονή με κάθε μέσο στην υλοποίηση των υπερβολικών στόχων του 3ετούς επιχειρησιακού σχε-
δίου φαίνεται ότι αποτελεί θέσφατο για την Διοίκηση της Τράπεζας. Δεσμεύτηκε στους «θεσμικούς» 
κερδοσκόπους του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης για πολύ υψηλά κέρδη, για άνοδο της τιμής της 
μετοχής, για υψηλό μέρισμα κάθε χρόνο και έτσι σήμερα αναζητεί τρόπους για αύξηση των κερδών 
χωρίς να σκέφτεται την προοπτική και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Ε.Τ.Ε. 

Ο αυτοσκοπός της κάλυψης των στόχων οδηγεί σε βιαστικές και λαθεμένες κινήσεις. 
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Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι:
1.  Η πώληση κτιρίων της Τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας που έχουν ιστορική αξία αλλά και είναι 

αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των μονάδων της Ε.Τ.Ε. 

2.  Η απόφαση για «εκχώρηση» της Εθνικής Ασφαλιστικής σε ξένη Ασφαλιστική εταιρεία αποδυνα-
μώνοντας έτσι το μέγεθος, τις εργασίες και το κύρος του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. 

Ο στόχος του Διοικητή της Εθνικής είναι να «κερδίσει» 800-900 εκ. € και να θριαμβολογήσει στην ετή-
σια Γενική Συνέλευση ότι κατάφερε, παρά τη χρηματιστηριακή κρίση, να διατηρήσει τα υπερκέρδη 
και να απαιτήσει από τους μετόχους bonus και stock options. 

Συνάδελφοι,
Όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης (ΑΕΠ) έχουν υποχωρήσει, όταν η στεγαστική πίστη που αποτέλεσε 
τα προηγούμενα χρόνια την ατμομηχανή της ανάπτυξης τώρα υποχωρεί, όταν οι δυνατότητες 
της αποπληρωμής των δανείων λόγω της χρηματιστηριακής και οικονομικής κρίσης μειώνο-
νται, τότε οφείλει η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. να αναπροσαρμόσει τους στόχους της και να λάβει υπό-
ψιν της την νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα μας. 

Η εμμονή του Διοικητή της Ε.Τ.Ε. στην χρηματιστηριακή αξία, στην τιμή της μετοχής, στη διατήρηση 
των stock options και των προκλητικών BONUS για τον ίδιο και τους λίγους εκλεκτούς του υπονομεύ-
ει την προοπτική της Τράπεζας, την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων και του ΤΥΠΕΤ ως και των 
εργαζομένων σ΄ αυτήν.

Η πορεία και η προοπτική της Εθνικής Τράπεζας στηρίχτηκε και στηρίζεται στην προσφορά και στην 
σκληρή καθημερινή προσπάθεια των εργαζομένων και των στελεχών της Ε.Τ.Ε. 

Η ηγετική θέση της Ε.Τ.Ε. στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή κατοχυρώνεται με σταθερά 
βήματα ανάπτυξης και όχι με την εμφάνιση πρόσκαιρων και βραχυπρόθεσμων υπερκερδών 
στον ισολογισμό και στο επιχειρησιακό σχέδιο της Τράπεζας. 

Οι πτωχεύσεις δέκα τραπεζών στις Η.Π.Α. και οι ζημιές που υπέστησαν παγκόσμιοι τραπεζικοί κο-
λοσσοί δείχνουν ότι η πολιτική αυτή είναι καταστροφική, γεγονός που ανάγκασε την Κυβέρνηση των 
Η.Π.Α. να κρατικοποιήσει τις υπό κατάρρευση Τράπεζες, προκειμένου να μειώσει τις δυσμενείς επι-
πτώσεις στην πραγματική οικονομία.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με αίσθημα ευθύνης, με αποφασιστικότητα, με πρωτοβουλίες θα υπερασπιστεί με 
όλα τα συνδικαλιστικά και νόμιμα μέσα τα πραγματικά και μακροπρόθεσμα συμφέροντα των 
12.500 εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα, των θεσμικών μετόχων και την προοπτική της.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Γιώργος Γιαννακόπουλος Γιώργος Μότσιος


