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Kύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθύνοντα Σύµβουλε, Kύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθύνοντα Σύµβουλε, 
Kύριοι Γενικοί, Kυρίες και Kύριοι µέτοχοι,Kύριοι Γενικοί, Kυρίες και Kύριοι µέτοχοι,

Πριν εισέλθω στα ζητήµατα της ηµερήσιας διάταξης, Πριν εισέλθω στα ζητήµατα της ηµερήσιας διάταξης, 
θα ήθελα να απευθυνθώ στη Διοίκηση της Τράπεζας θα ήθελα να απευθυνθώ στη Διοίκηση της Τράπεζας 
και συγκεκριµένα στον Πρόεδρο, κ. De Leusse, και και συγκεκριµένα στον Πρόεδρο, κ. De Leusse, και 
στον Διευθύνοντα Σύµβουλο, κ. Strub.στον Διευθύνοντα Σύµβουλο, κ. Strub.

Κύριοι, Κύριοι, 
Η  συµπτωσιολογία δεν µπορεί να είναι επαναλαµ-Η  συµπτωσιολογία δεν µπορεί να είναι επαναλαµ-
βανόµενη. Το 2008 η Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα βανόµενη. Το 2008 η Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα 
Μεγάλη Πέµπτη, πέρσι και φέτος σε ηµέρα απεργίας Μεγάλη Πέµπτη, πέρσι και φέτος σε ηµέρα απεργίας 
[βλ. Υ.Γ.(2)]. Οι µεθοδεύσεις αυτές προέρχονται από [βλ. Υ.Γ.(2)]. Οι µεθοδεύσεις αυτές προέρχονται από 
µία µερίδα ανθρώπων, οι οποίοι δρουν µε κινητήριο µία µερίδα ανθρώπων, οι οποίοι δρουν µε κινητήριο 
µοχλό την επίλυση των δικών τους «προβληµάτων» µοχλό την επίλυση των δικών τους «προβληµάτων» 
είτε αποτελούν µέρος του µηχανισµού της Τράπεζας είτε αποτελούν µέρος του µηχανισµού της Τράπεζας 
είτε – κατά κύριο λόγο - είναι έξω από αυτόν και προ-είτε – κατά κύριο λόγο - είναι έξω από αυτόν και προ-
σπαθούν να περιχαρακώσουν τη θέση τους και πίνουν σπαθούν να περιχαρακώσουν τη θέση τους και πίνουν 
εις υγείαν των «κορόιδων».  εις υγείαν των «κορόιδων».  

Κύριοι,Κύριοι,
 Ένας Όµιλος σε τάξη µεγέθους της Credit Agricole θέτει σε αµφισβή- Ένας Όµιλος σε τάξη µεγέθους της Credit Agricole θέτει σε αµφισβή-

τηση το κύρος και τη φήµη του µε τη χρήση τέτοιου είδους τεχνασµάτων τηση το κύρος και τη φήµη του µε τη χρήση τέτοιου είδους τεχνασµάτων 
και αλχηµειών, οι οποίες µόνο τροχοπέδη συνιστούν στο έργο του. και αλχηµειών, οι οποίες µόνο τροχοπέδη συνιστούν στο έργο του. 
Κύριε Strub, σε σας έπεσε ο κλήρος να αποκαταστήσετε την «τάξη» Κύριε Strub, σε σας έπεσε ο κλήρος να αποκαταστήσετε την «τάξη» 

και να αποδώσετε “τα του Καίσαρος τω Καίσαρι”. και να αποδώσετε “τα του Καίσαρος τω Καίσαρι”. 

Πρέπει να σπείρετε το σπόρο της αξιοκρατίας Πρέπει να σπείρετε το σπόρο της αξιοκρατίας 
και της δικαιοσύνης για να φυτρώσει ανάπτυξη, και της δικαιοσύνης για να φυτρώσει ανάπτυξη, 
αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και τότε ο συν-αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και τότε ο συν-
δικαλιστής θα είναι συνοδοιπόρος σας, καθώς δικαλιστής θα είναι συνοδοιπόρος σας, καθώς 
τότε και µόνο τότε ο συνάδελφος θα εργάζεται τότε και µόνο τότε ο συνάδελφος θα εργάζεται 
σε ένα καθόλα υγιές περιβάλλον. σε ένα καθόλα υγιές περιβάλλον. 

Κύριε Strub, ο Όµιλος σας εµπιστεύθηκε τη θέση Κύριε Strub, ο Όµιλος σας εµπιστεύθηκε τη θέση 
αυτή ενώ οι εργαζόµενοι εναποµένουν από εσάς αυτή ενώ οι εργαζόµενοι εναποµένουν από εσάς 
κινήσεις ανασυγκρότησης της Τράπεζας.κινήσεις ανασυγκρότησης της Τράπεζας.



Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, 
ας περάσουµε τώρα στα θέµατα ηµερησίας διάταξης.   ας περάσουµε τώρα στα θέµατα ηµερησίας διάταξης.   

Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου  του Επιστηµονικού Προσωπικού της Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου  του Επιστηµονικού Προσωπικού της 
Εµπορικής Τράπεζας, τα µέλη του οποίου είναι και µέτοχοι της Τράπεζας, Εµπορικής Τράπεζας, τα µέλη του οποίου είναι και µέτοχοι της Τράπεζας, 
θα ήθελα να εκθέσω τις απόψεις µας για την πορεία της Εµπορικής κατά θα ήθελα να εκθέσω τις απόψεις µας για την πορεία της Εµπορικής κατά 
την περυσινή χρονιά. την περυσινή χρονιά. 

Η πρώτη διαπίστωση που προκύπτει από τα Η πρώτη διαπίστωση που προκύπτει από τα 
στοιχεία του Ισολογισµού του 2009 είναι ότι η στοιχεία του Ισολογισµού του 2009 είναι ότι η 
Εµπορική Τράπεζα και την προηγούµενη χρονιά Εµπορική Τράπεζα και την προηγούµενη χρονιά 
έκανε ακόµη ένα σηµαντικό βήµα, αποµακρυ-έκανε ακόµη ένα σηµαντικό βήµα, αποµακρυ-
νόµενη από τη µακρά ζηµιογόνα περίοδο, το νόµενη από τη µακρά ζηµιογόνα περίοδο, το 
οποίο όµως θα ήταν πολύ περισσότερο αποτε-οποίο όµως θα ήταν πολύ περισσότερο αποτε-
λεσµατικό, αν κατά την περυσινή χρονιά δεν λεσµατικό, αν κατά την περυσινή χρονιά δεν 
εµφανιζόταν µε την ένταση που εµφανίσθηκε εµφανιζόταν µε την ένταση που εµφανίσθηκε 

και στην Ελλάδα η διεθνής οικονοµική κρίση, η οποία έπληξε πρωτίστως και στην Ελλάδα η διεθνής οικονοµική κρίση, η οποία έπληξε πρωτίστως 
τον τραπεζικό τοµέα. Είναι γνωστές οι περιπέτειες µεγάλων και µικρών τον τραπεζικό τοµέα. Είναι γνωστές οι περιπέτειες µεγάλων και µικρών 
τραπεζών τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες πε-τραπεζών τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες πε-
ριοχές του κόσµου και δεν χρειάζεται να αναφερθεί κανείς εκτενώς στις ριοχές του κόσµου και δεν χρειάζεται να αναφερθεί κανείς εκτενώς στις 
περιπτώσεις αυτές. Τα αίτια είναι γνωστά και θέλουµε να ελπίζουµε ότι περιπτώσεις αυτές. Τα αίτια είναι γνωστά και θέλουµε να ελπίζουµε ότι 
«τα παθήµατα έγιναν µαθήµατα».«τα παθήµατα έγιναν µαθήµατα».
Ως εκ τούτου, παρά το αντίκτυπο από τη διεθνή Ως εκ τούτου, παρά το αντίκτυπο από τη διεθνή 

οικονοµική κρίση, τα στοιχεία του Ισολογισµού οικονοµική κρίση, τα στοιχεία του Ισολογισµού 
δείχνουν µια θετική πορεία που, µε τη λήψη ορθών δείχνουν µια θετική πορεία που, µε τη λήψη ορθών 
αποφάσεων στο µέλλον, θα είναι ικανή για να τε-αποφάσεων στο µέλλον, θα είναι ικανή για να τε-
θεί οριστικό τέλος στην καθίζηση στην οποία είχαν θεί οριστικό τέλος στην καθίζηση στην οποία είχαν 
καταδικάσει την Εµπορική Τράπεζα οι από κάθε καταδικάσει την Εµπορική Τράπεζα οι από κάθε 
άποψη λανθασµένες επιλογές παλαιοτέρων διοική-άποψη λανθασµένες επιλογές παλαιοτέρων διοική-
σεων, τις οποίες εµείς, ως Σύλλογος Επιστηµονικού σεων, τις οποίες εµείς, ως Σύλλογος Επιστηµονικού 
Προσωπικού, είχαµε έγκαιρα επισηµάνει, υπογραµ-Προσωπικού, είχαµε έγκαιρα επισηµάνει, υπογραµ-
µίζοντας τους κινδύνους που περιέκλειαν για την µίζοντας τους κινδύνους που περιέκλειαν για την 
πορεία της Τράπεζας και προτείνοντας παράλληλα πορεία της Τράπεζας και προτείνοντας παράλληλα 
τις, κατά την άποψή µας βέβαια, ενδεδειγµένες λύσεις, οι οποίες όµως τις, κατά την άποψή µας βέβαια, ενδεδειγµένες λύσεις, οι οποίες όµως 
τότε δεν εισακούοντο!  τότε δεν εισακούοντο!  
Φυσικά οι εξελίξεις κατέδειξαν ότι οι επισηµάνσεις µας ήταν ορθές, Φυσικά οι εξελίξεις κατέδειξαν ότι οι επισηµάνσεις µας ήταν ορθές, 

καθώς επαληθεύθηκαν οι φόβοι µας και η Εµπορική Τράπεζα απώλεσε καθώς επαληθεύθηκαν οι φόβοι µας και η Εµπορική Τράπεζα απώλεσε 
τη θέση που κατείχε στην ελληνική τραπεζική αγορά, αλλά και γενικότε-τη θέση που κατείχε στην ελληνική τραπεζική αγορά, αλλά και γενικότε-
ρα στο οικονοµικό γίγνεσθαι της χώρας µας, µε αποτέλεσµα να χάσει ση-ρα στο οικονοµικό γίγνεσθαι της χώρας µας, µε αποτέλεσµα να χάσει ση-
µαντικό µερίδιο της αγοράς καταθέσεων, να καταρρεύσουν τα έσοδα και µαντικό µερίδιο της αγοράς καταθέσεων, να καταρρεύσουν τα έσοδα και 
αντί κερδοφορίας να περιέλθει σε αλλεπάλληλες ζηµιογόνες χρήσεις… αντί κερδοφορίας να περιέλθει σε αλλεπάλληλες ζηµιογόνες χρήσεις… 



Στις αµέσως δύο προηγούµενες ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των µετό-Στις αµέσως δύο προηγούµενες ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των µετό-
χων της Εµπορικής  Τράπεζας είχαµε χαιρετίσει µε ικανοποίηση τις προ-χων της Εµπορικής  Τράπεζας είχαµε χαιρετίσει µε ικανοποίηση τις προ-
σπάθειες αντιµετώπισης των ζηµιών, οι οποίες οφείλονταν εν µέρει στις σπάθειες αντιµετώπισης των ζηµιών, οι οποίες οφείλονταν εν µέρει στις 
προσαρµογές που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του εξειδικευµένου ελέγ-προσαρµογές που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του εξειδικευµένου ελέγ-
χου, που ήταν αναγκαίος, προκειµένου να γίνει εναρµόνιση των πρακτι-χου, που ήταν αναγκαίος, προκειµένου να γίνει εναρµόνιση των πρακτι-
κών διαχείρισης  κινδύνων της Εµπορικής µε τις αρχές και τις µεθοδολο-κών διαχείρισης  κινδύνων της Εµπορικής µε τις αρχές και τις µεθοδολο-
γίες της µητρικής τράπεζας και κυρίου µετόχου της, Credit Agricole. γίες της µητρικής τράπεζας και κυρίου µετόχου της, Credit Agricole. 

Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, 

 Το 2009, η πορεία της Εµπορικής Τράπεζας θα ήταν ακόµη καλύτερη,  Το 2009, η πορεία της Εµπορικής Τράπεζας θα ήταν ακόµη καλύτερη, 
αν στο µεταξύ δεν είχε  κάνει έντονη την παρουσία της και στην Ελλάδα αν στο µεταξύ δεν είχε  κάνει έντονη την παρουσία της και στην Ελλάδα 
η γνωστή διεθνής οικονοµική κρίση, που πρώτα και κύρια έπληξε τον η γνωστή διεθνής οικονοµική κρίση, που πρώτα και κύρια έπληξε τον 
τραπεζικό χώρο.τραπεζικό χώρο.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ενοποιηµένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ενοποιηµένη Έκθεση Διαχειρίσεως του 

Διοικητικού Συµβουλίου για την χρήση του 2009:Διοικητικού Συµβουλίου για την χρήση του 2009:

   Το σύνολο των καθαρών εσόδων της    Το σύνολο των καθαρών εσόδων της 
Εµπορικής ανήλθε στο ποσό των 751 Εµπορικής ανήλθε στο ποσό των 751 
εκατ. ευρώ, δηλαδή εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκεαυξήθηκε κατά  κατά 
5% σε σχέση µε το 2008.5% σε σχέση µε το 2008.
   Τα µεικτά λειτουργικά κέρδη    Τα µεικτά λειτουργικά κέρδη αυξή-αυξή-
θηκανθηκαν κατά 41,4% σε σχέση µε το  κατά 41,4% σε σχέση µε το 
2008 και διαµορφώθηκαν στα 104,2 2008 και διαµορφώθηκαν στα 104,2 
εκατ. ευρώ, ενώεκατ. ευρώ, ενώ
   Οι καθαρές ζηµίες του Οµίλου    Οι καθαρές ζηµίες του Οµίλου 
ανήλθαν σε 582,6 εκατ. ευρώ έναντι ανήλθαν σε 582,6 εκατ. ευρώ έναντι 
491,9 εκατ. ευρώ το 2008, εξέλιξη 491,9 εκατ. ευρώ το 2008, εξέλιξη 
που αποδίδεται αφενός στο συνεχώς που αποδίδεται αφενός στο συνεχώς 
επιδεινούµενο µακροοικονοµικό επιδεινούµενο µακροοικονοµικό 
περιβάλλον και αφετέρου στην ευθυ-περιβάλλον και αφετέρου στην ευθυ-
γράµµιση της πολιτικής διαχείρισης γράµµιση της πολιτικής διαχείρισης 
κινδύνων της Εµπορικής Τράπεζας µε κινδύνων της Εµπορικής Τράπεζας µε 
τα πρότυπα της Credit Agricole, που τα πρότυπα της Credit Agricole, που 
είναι ο κύριος µέτοχος της Εµπορικής.είναι ο κύριος µέτοχος της Εµπορικής.

Επίσης από τα λοιπά στοιχεία του Ισολογισµού του 2009 προκύπτει ότι Επίσης από τα λοιπά στοιχεία του Ισολογισµού του 2009 προκύπτει ότι 
οι εργαζόµενοι συνέβαλαν αποφασιστικά στους κρίσιµους για κάθε τρά-οι εργαζόµενοι συνέβαλαν αποφασιστικά στους κρίσιµους για κάθε τρά-
πεζα τοµείς πλην του τοµέα των καταθέσεων, όπου η Διοίκηση της Τρά-πεζα τοµείς πλην του τοµέα των καταθέσεων, όπου η Διοίκηση της Τρά-
πεζας επέλεξε να εφαρµόσει  πολιτική που δεν οδηγούσε σε προσέλκυση πεζας επέλεξε να εφαρµόσει  πολιτική που δεν οδηγούσε σε προσέλκυση 
προθεσµιακών καταθέσεων. προθεσµιακών καταθέσεων. 

l

l

l



Στον τοµέα των καταθέσεων εφαρµόσθηκε Στον τοµέα των καταθέσεων εφαρµόσθηκε 
η στρατηγική της Διοίκησης για περιορισµό η στρατηγική της Διοίκησης για περιορισµό 
των προθεσµιακών καταθέσεων µε ταυτό-των προθεσµιακών καταθέσεων µε ταυτό-
χρονη αύξηση καταθέσεων Ταµιευτηρίου, χρονη αύξηση καταθέσεων Ταµιευτηρίου, 
ώστε να µειωθεί το κόστος του δανεισµού. ώστε να µειωθεί το κόστος του δανεισµού. 
Κατά συνέπεια, η µείωση των καταθέσε-Κατά συνέπεια, η µείωση των καταθέσε-
ων κατά 16% το 2009 έναντι του 2008 δεν ων κατά 16% το 2009 έναντι του 2008 δεν 
προήλθε από κάποια λάθη, αβελτηρία ή προήλθε από κάποια λάθη, αβελτηρία ή 
ανεπάρκεια των εργαζοµένων, αλλά από ανεπάρκεια των εργαζοµένων, αλλά από 
την πολιτική ενίσχυσης των λεγοµένων την πολιτική ενίσχυσης των λεγοµένων 
«βασικών καταθέσεων» που κυρίως είναι οι «βασικών καταθέσεων» που κυρίως είναι οι 
καταθέσεις ταµιευτηρίου. καταθέσεις ταµιευτηρίου. 

Πρόκειται για µια πολιτική που επέλεξε για τους δικούς της λόγους η Πρόκειται για µια πολιτική που επέλεξε για τους δικούς της λόγους η 
Διοίκηση της Εµπορικής Τράπεζας, προφανώς για µείωση των καταβαλ-Διοίκηση της Εµπορικής Τράπεζας, προφανώς για µείωση των καταβαλ-
λοµένων τόκων από τα συνήθως υψηλότερα επιτόκια των προθεσµιακών λοµένων τόκων από τα συνήθως υψηλότερα επιτόκια των προθεσµιακών 
επιτοκίων, ανεξάρτητα αν µε αυτόν τον τρόπο στερήθηκε σηµαντικά επιτοκίων, ανεξάρτητα αν µε αυτόν τον τρόπο στερήθηκε σηµαντικά 
ποσά καταθέσεων. ποσά καταθέσεων. 
Πρόκειται για µια πολιτική στην οποία µπορεί κανείς να εντοπίσει αρ-Πρόκειται για µια πολιτική στην οποία µπορεί κανείς να εντοπίσει αρ-

κετά θετικά στοιχεία, όπως τη µείωση του κόστους του χρήµατος, αλλά κετά θετικά στοιχεία, όπως τη µείωση του κόστους του χρήµατος, αλλά 
και να ασκήσει και αρνητική κριτική, καθώς µε αυτόν τον τρόπο η Τρά-και να ασκήσει και αρνητική κριτική, καθώς µε αυτόν τον τρόπο η Τρά-
πεζα µείωσε τη ρευστότητά της και άρα δεν αύξησε στα επίπεδα που θα πεζα µείωσε τη ρευστότητά της και άρα δεν αύξησε στα επίπεδα που θα 
επιθυµούσε τις χορηγήσεις, ώστε να βγει κερδισµένη τελικά. επιθυµούσε τις χορηγήσεις, ώστε να βγει κερδισµένη τελικά. 
Ωστόσο και αυτή η εξήγηση µπορεί να αντικρουστεί από την πραγµα-Ωστόσο και αυτή η εξήγηση µπορεί να αντικρουστεί από την πραγµα-

τικότητα, ότι δηλαδή σε εποχή ύφεσης και διεθνούς οικονοµικής κρίσης τικότητα, ότι δηλαδή σε εποχή ύφεσης και διεθνούς οικονοµικής κρίσης 
και χωρίς να υπάρχει χειροπιαστό αναπτυξιακό πρόγραµµα από την Πο-και χωρίς να υπάρχει χειροπιαστό αναπτυξιακό πρόγραµµα από την Πο-
λιτεία, δεν θα επροκαλείτο ζήτηση δανείων. Και κατά συνέπεια, η Τρά-λιτεία, δεν θα επροκαλείτο ζήτηση δανείων. Και κατά συνέπεια, η Τρά-
πεζα θα υποχρεωνόταν να πληρώνει υψηλούς τόκους για προθεσµιακές πεζα θα υποχρεωνόταν να πληρώνει υψηλούς τόκους για προθεσµιακές 
καταθέσεις, τις οποίες δεν θα µπορούσε, µέσω ακριβότερων χορηγήσεων, καταθέσεις, τις οποίες δεν θα µπορούσε, µέσω ακριβότερων χορηγήσεων, 
να αξιοποιήσει. Έτσι η στρατηγική που ακολούθησε στη συγκεκριµένη να αξιοποιήσει. Έτσι η στρατηγική που ακολούθησε στη συγκεκριµένη 
χρονική συγκυρία η Διοίκηση της Τράπεζας ίσως ήταν η ενδεδειγµένη χρονική συγκυρία η Διοίκηση της Τράπεζας ίσως ήταν η ενδεδειγµένη 
τελικά. Ειδικότερα:τελικά. Ειδικότερα:

Συνολικά οι καταθέσεις  το 2009 διαµορφώθηκαν στα 14,9 δις. Συνολικά οι καταθέσεις  το 2009 διαµορφώθηκαν στα 14,9 δις. 
ευρώ, δηλαδή µειώθηκαν κατά 16% σε σχέση µε το 2008. Ωστόσο ευρώ, δηλαδή µειώθηκαν κατά 16% σε σχέση µε το 2008. Ωστόσο 
οι λεγόµενες  «βασικές καταθέσεις» το 2009 αυξήθηκαν κατά 12% οι λεγόµενες  «βασικές καταθέσεις» το 2009 αυξήθηκαν κατά 12% 
σε σχέση µε το 2008, στα πλαίσια της πολιτικής καταθέσεων που σε σχέση µε το 2008, στα πλαίσια της πολιτικής καταθέσεων που 
έχει χαραχθεί από τη Διοίκηση για βελτίωση των καταθετικών έχει χαραχθεί από τη Διοίκηση για βελτίωση των καταθετικών 
επιλογών της Τράπεζας µε τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος των επιλογών της Τράπεζας µε τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος των 
καταθετών από τις προθεσµιακές στις βασικές καταθέσεις.καταθετών από τις προθεσµιακές στις βασικές καταθέσεις.

l



Το χαρτοφυλάκιο των δανείων υποχώρησε Το χαρτοφυλάκιο των δανείων υποχώρησε 
οριακά το 2009 και διαµορφώθηκε στα 22,7 οριακά το 2009 και διαµορφώθηκε στα 22,7 
δις. ευρώ από 22,9 δις. ευρώ που ήταν το δις. ευρώ από 22,9 δις. ευρώ που ήταν το 
2008. 2008. 
   Επίσης το ύψος των προβλέψεων στο δ΄ τρί-   Επίσης το ύψος των προβλέψεων στο δ΄ τρί-
µηνο του 2009 κατέγραψε και νέα µείωση µηνο του 2009 κατέγραψε και νέα µείωση 
κατά 14% φθάνοντας στα 138,4 εκατ. ευρώ, κατά 14% φθάνοντας στα 138,4 εκατ. ευρώ, 
καθώς απέδωσε και το νέο κεντροποιηµέ-καθώς απέδωσε και το νέο κεντροποιηµέ-
νο σύστηµα έγκρισης δανείων, αλλά και η νο σύστηµα έγκρισης δανείων, αλλά και η 
βελτιωµένη εφαρµογή συστηµάτων για τον βελτιωµένη εφαρµογή συστηµάτων για τον 

έλεγχο πιστώσεων σχετικά µε τις εισπρακτικές διαδικασίες.έλεγχο πιστώσεων σχετικά µε τις εισπρακτικές διαδικασίες.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαµορφώθηκαν στα 750,9 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαµορφώθηκαν στα 750,9 εκατ. 
ευρώ, δηλαδή αυξηµένα κατά 5% σε σχέση µε το 2008.ευρώ, δηλαδή αυξηµένα κατά 5% σε σχέση µε το 2008.
   Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες µειώθηκαν κατά 6,8% και δια-   Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες µειώθηκαν κατά 6,8% και δια-
µορφώθηκαν στα 119,2 εκατ. ευρώ, λόγω της χαµηλής κινητικότη-µορφώθηκαν στα 119,2 εκατ. ευρώ, λόγω της χαµηλής κινητικότη-
τας των κεφαλαίων υπό διαχείριση και του κόστους των ληφθει-τας των κεφαλαίων υπό διαχείριση και του κόστους των ληφθει-
σών χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων.σών χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων.
   Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 90,1 εκατ. ευρώ, σηµαντι-   Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 90,1 εκατ. ευρώ, σηµαντι-
κά υψηλότερα µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008 όταν κατεγρά-κά υψηλότερα µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008 όταν κατεγρά-
φη ζηµία 32,8 εκατ. ευρώ .φη ζηµία 32,8 εκατ. ευρώ .
   Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα αυτά   αυξήθηκαν  κατά 0,8%    Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα αυτά   αυξήθηκαν  κατά 0,8% 
σε σχέση µε το 2008 και διαµορφώθηκαν στα 646,7 εκατ.  ευρώ.σε σχέση µε το 2008 και διαµορφώθηκαν στα 646,7 εκατ.  ευρώ.

Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δείχνουν προσπάθειες νοικοκυ-Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δείχνουν προσπάθειες νοικοκυ-
ρέµατος που καταβάλλονται στην Εµπορική Τράπεζα και στο οποίο ρέµατος που καταβάλλονται στην Εµπορική Τράπεζα και στο οποίο 
συµµετέχουν συνειδητά οι εργαζόµενοι. Ωστόσο εκείνο που απασχολεί συµµετέχουν συνειδητά οι εργαζόµενοι. Ωστόσο εκείνο που απασχολεί 
µόνιµα και σταθερά τους εργαζόµενους στην Τράπεζα είναι το µέλλον µόνιµα και σταθερά τους εργαζόµενους στην Τράπεζα είναι το µέλλον 
της Εµπορικής Τράπεζας µετά την τρέχουσα κρίση. Γιατί η κρίση του χρη-της Εµπορικής Τράπεζας µετά την τρέχουσα κρίση. Γιατί η κρίση του χρη-
µατοπιστωτικού συστήµατος, αργά ή γρήγορα, θα αποτελέσει παρελθόν µατοπιστωτικού συστήµατος, αργά ή γρήγορα, θα αποτελέσει παρελθόν 
και κακή ανάµνηση, θέλω να πιστεύω. Και η βασική επιθυµία  των εργα-και κακή ανάµνηση, θέλω να πιστεύω. Και η βασική επιθυµία  των εργα-
ζοµένων είναι η κατάστρωση σχεδίων ανάκαµψης της Τράπεζας αµέσως ζοµένων είναι η κατάστρωση σχεδίων ανάκαµψης της Τράπεζας αµέσως 
µετά τον τερµατισµό της κρίσης, ώστε η Εµπορική να µπορέσει να σταθεί µετά τον τερµατισµό της κρίσης, ώστε η Εµπορική να µπορέσει να σταθεί 
στο βάθρο που της ανήκει. Να επανακτήσει δηλαδή την θέση που παρα-στο βάθρο που της ανήκει. Να επανακτήσει δηλαδή την θέση που παρα-
δοσιακά είχε στην ελληνική αγορά, αλλά και να προχωρήσει µε δυναµική δοσιακά είχε στην ελληνική αγορά, αλλά και να προχωρήσει µε δυναµική 
παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με δυο λόγια, οι εργαζόµενοι παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με δυο λόγια, οι εργαζόµενοι 
λένε στην Διοίκηση της Τράπεζας ότι από τώρα, που βρισκόµαστε στην λένε στην Διοίκηση της Τράπεζας ότι από τώρα, που βρισκόµαστε στην 
περίοδο της κρίσης, θα πρέπει να προετοιµάζεται για την επόµενη ηµέρα, περίοδο της κρίσης, θα πρέπει να προετοιµάζεται για την επόµενη ηµέρα, 
σχεδιάζοντας τα επόµενα βήµατα της Τράπεζας. Σε αυτή την προοπτική σχεδιάζοντας τα επόµενα βήµατα της Τράπεζας. Σε αυτή την προοπτική 
οι εργαζόµενοι θα συνδράµουν αποφασιστικά.οι εργαζόµενοι θα συνδράµουν αποφασιστικά.
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Κυρίες και κύριοι  µέτοχοι,Κυρίες και κύριοι  µέτοχοι,

Βεβαίως ούτε και για την χρήση του 2009 οι µέτοχοι της Τράπεζας θα Βεβαίως ούτε και για την χρήση του 2009 οι µέτοχοι της Τράπεζας θα 
πάρουν µέρισµα. Πρόκειται για µια σκληρή πραγµατικότητα που όλοι πάρουν µέρισµα. Πρόκειται για µια σκληρή πραγµατικότητα που όλοι 
ανέµεναν, καθώς η Εµπορική Τράπεζα, προέρχεται από µια προβληµα-ανέµεναν, καθώς η Εµπορική Τράπεζα, προέρχεται από µια προβληµα-
τική κατάσταση, η οποία για να αντιµετωπισθεί απαιτεί χρόνο, αλλά τική κατάσταση, η οποία για να αντιµετωπισθεί απαιτεί χρόνο, αλλά 
περισσότερο αποφασιστική και ορθή αξιοποίηση των στελεχών της Τρά-περισσότερο αποφασιστική και ορθή αξιοποίηση των στελεχών της Τρά-
πεζας. πεζας. 
Πρέπει να υπενθυµίσουµε στην Διοίκηση της Τράπεζας ότι κατά την Πρέπει να υπενθυµίσουµε στην Διοίκηση της Τράπεζας ότι κατά την 

περυσινή Γενική Συνέλευση, ο Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού της περυσινή Γενική Συνέλευση, ο Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού της 
Εµπορικής Τράπεζας είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα δώσει το δηµιουργικό Εµπορικής Τράπεζας είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα δώσει το δηµιουργικό 
«παρών» των µελών του για την καλύτερη πορεία της Τράπεζας και ότι «παρών» των µελών του για την καλύτερη πορεία της Τράπεζας και ότι 

«θα στηρίξει µε την εµπειρία και τη γνώση «θα στηρίξει µε την εµπειρία και τη γνώση 
των µελών του οποιαδήποτε προσπάθεια της των µελών του οποιαδήποτε προσπάθεια της 
Τράπεζας για περαιτέρω επέκτασή της είτε Τράπεζας για περαιτέρω επέκτασή της είτε 
προς την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευ-προς την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης, µε την ενίσχυση της δραστηριότητας ρώπης, µε την ενίσχυση της δραστηριότητας 
που έχει ήδη εκεί, είτε της Μέσης Ανατολής». που έχει ήδη εκεί, είτε της Μέσης Ανατολής». 
Και µάλιστα είχαµε υποστηρίξει τη θέση αυτή Και µάλιστα είχαµε υποστηρίξει τη θέση αυτή 
γιατί πιστεύουµε ότι «υπάρχει σηµαντικός γιατί πιστεύουµε ότι «υπάρχει σηµαντικός 
χώρος για τραπεζική δραστηριότητα στις πε-χώρος για τραπεζική δραστηριότητα στις πε-

ριοχές αυτές, ότι υπάρχουν µεγάλες ευκαιρίες για τραπεζικές υπηρεσίες, ριοχές αυτές, ότι υπάρχουν µεγάλες ευκαιρίες για τραπεζικές υπηρεσίες, 
από τις οποίες ένα σηµαντικό µερίδιο ανήκει στην Εµπορική Τράπεζα». από τις οποίες ένα σηµαντικό µερίδιο ανήκει στην Εµπορική Τράπεζα». 
Υποστηρίξαµε την πολιτική της εξωστρέ-Υποστηρίξαµε την πολιτική της εξωστρέ-

φειας µε  επιµονή, επιχειρηµατολογία,  αλλά φειας µε  επιµονή, επιχειρηµατολογία,  αλλά 
και µε βάση τα αποτελέσµατα που έφερε η και µε βάση τα αποτελέσµατα που έφερε η 
παρουσία άλλων ελληνικών τραπεζών κυρίως παρουσία άλλων ελληνικών τραπεζών κυρίως 
στην βαλκανική. Και οι εξελίξεις µας δικαί-στην βαλκανική. Και οι εξελίξεις µας δικαί-
ωσαν, καθώς στην έκθεση του Δ.Σ. για τον ωσαν, καθώς στην έκθεση του Δ.Σ. για τον 
Ισολογισµό του 2009 αναφέρεται ότι: «Η διε-Ισολογισµό του 2009 αναφέρεται ότι: «Η διε-
θνής παρουσία της Τράπεζας στις χώρες των θνής παρουσία της Τράπεζας στις χώρες των 
Βαλκανίων και της Κύπρου χαρακτηρίζεται από περιορισµένη έκθεση σε Βαλκανίων και της Κύπρου χαρακτηρίζεται από περιορισµένη έκθεση σε 
κινδύνους και βασίζεται πλέον σε στρατηγική ισορροπηµένης οργανικής κινδύνους και βασίζεται πλέον σε στρατηγική ισορροπηµένης οργανικής 
ανάπτυξης».ανάπτυξης».
Στην ίδια πολιτική επιµένουµε και τώρα, γιατί κατά την γνώµη µας το Στην ίδια πολιτική επιµένουµε και τώρα, γιατί κατά την γνώµη µας το 

ανθρώπινο δυναµικό της Εµπορικής, παρά το γεγονός ότι  έχει τις δυνα-ανθρώπινο δυναµικό της Εµπορικής, παρά το γεγονός ότι  έχει τις δυνα-
τότητες αλλά και την τεχνογνωσία που απαιτείται στις χρηµατοδοτήσεις τότητες αλλά και την τεχνογνωσία που απαιτείται στις χρηµατοδοτήσεις 
των επιχειρήσεων, δεν έχει αξιοποιηθεί στον βαθµό που θα θέλαµε και των επιχειρήσεων, δεν έχει αξιοποιηθεί στον βαθµό που θα θέλαµε και 
θα µπορούσε να το πράξει η Διοίκηση της Τράπεζας.θα µπορούσε να το πράξει η Διοίκηση της Τράπεζας.



Επίσης θα πρέπει να επισηµάνουµε και τα ακόλουθα: Επίσης θα πρέπει να επισηµάνουµε και τα ακόλουθα: 
Ενώ για την δραστηριότητα της Εµπορικής στο εξωτερικό υπάρχει ένα Ενώ για την δραστηριότητα της Εµπορικής στο εξωτερικό υπάρχει ένα 

κλίµα σιγουριάς, για την κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο διαπιστώνεται κλίµα σιγουριάς, για την κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο διαπιστώνεται 
κλίµα αβεβαιότητας. Αβεβαιότητα που προκαλείται από τις ασυµµετρίες κλίµα αβεβαιότητας. Αβεβαιότητα που προκαλείται από τις ασυµµετρίες 
που εµφανίζονται στα δηµόσια οικονοµικά λόγω της ύφεσης, η οποία έγι-που εµφανίζονται στα δηµόσια οικονοµικά λόγω της ύφεσης, η οποία έγι-
νε έντονα αισθητή στο τελευταίο τρίµηνο του 2009 και θέτει σηµαντικές νε έντονα αισθητή στο τελευταίο τρίµηνο του 2009 και θέτει σηµαντικές 
προκλήσεις στο τραπεζικό σύστηµα και ειδικότερα στον τοµέα της δια-προκλήσεις στο τραπεζικό σύστηµα και ειδικότερα στον τοµέα της δια-
χείρισης κινδύνων. Πράγµατι οι επισηµάνσεις αυτές που γίνονται στην χείρισης κινδύνων. Πράγµατι οι επισηµάνσεις αυτές που γίνονται στην 
έκθεση του Ισολογισµού από τη Διοίκηση της Τράπεζας είναι σηµαντικές έκθεση του Ισολογισµού από τη Διοίκηση της Τράπεζας είναι σηµαντικές 
και προβληµατίζουν τους εργαζόµενους  της Τράπεζας.και προβληµατίζουν τους εργαζόµενους  της Τράπεζας.
Πρόκειται για έναν προβληµατισµό, ο οποίος θα πρέπει να οδηγήσει Πρόκειται για έναν προβληµατισµό, ο οποίος θα πρέπει να οδηγήσει 

τη Διοίκηση της Τράπεζας σε µια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µε τη Διοίκηση της Τράπεζας σε µια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µε 
τους εργαζόµενους στην Τράπεζα, ζητώντας τις απόψεις και την εµπει-τους εργαζόµενους στην Τράπεζα, ζητώντας τις απόψεις και την εµπει-
ρία τους για την χάραξη εκείνης της πορείας που θα την οδηγήσει σε ρία τους για την χάραξη εκείνης της πορείας που θα την οδηγήσει σε 
ασφαλή διέξοδο.ασφαλή διέξοδο.

Αυτό στην ουσία σηµαίνει  αντικειµενική Αυτό στην ουσία σηµαίνει  αντικειµενική 
αξιοποίηση του προσωπικού της Εµπο-αξιοποίηση του προσωπικού της Εµπο-
ρικής µε βάση αξιοκρατικά κριτήρια. ρικής µε βάση αξιοκρατικά κριτήρια. 
Όπως ακριβώς γίνεται στις τράπεζες που Όπως ακριβώς γίνεται στις τράπεζες που 
λειτουργούν σωστά και αποδοτικά. Μά-λειτουργούν σωστά και αποδοτικά. Μά-
λιστα αυτή την ώρα, η αξιοποίηση των λιστα αυτή την ώρα, η αξιοποίηση των 
αρίστων στην Τράπεζά µας συνιστά εκ αρίστων στην Τράπεζά µας συνιστά εκ 
των ουκ άνευ κινήσεων που απαιτούνται. των ουκ άνευ κινήσεων που απαιτούνται. 
Θεωρούµε ότι υπάρχει ακόµη αρκετό ανα-Θεωρούµε ότι υπάρχει ακόµη αρκετό ανα-

ξιοποίητο προσωπικό και κατά συνέπεια επιβάλλεται να αξιοποιηθεί ξιοποίητο προσωπικό και κατά συνέπεια επιβάλλεται να αξιοποιηθεί 
µε βάση την αξιοκρατία και µόνο. Και µε την ευκαιρία αυτή θα θέλαµε µε βάση την αξιοκρατία και µόνο. Και µε την ευκαιρία αυτή θα θέλαµε 
να επαναλάβουµε παλαιότερη πρόταση του Συλλόγου Επιστηµονικού να επαναλάβουµε παλαιότερη πρόταση του Συλλόγου Επιστηµονικού 
Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας για την ανάγκη θεσµοθέτησης Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας για την ανάγκη θεσµοθέτησης 
«αντικειµενικών κριτηρίων» για την αξιολόγηση του προσωπικού, ώστε «αντικειµενικών κριτηρίων» για την αξιολόγηση του προσωπικού, ώστε 
οι συνάδελφοι να µη θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την Διοίκηση της οι συνάδελφοι να µη θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την Διοίκηση της 
Τράπεζας.Τράπεζας.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση , η Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση , η 

οποία έχει  ρίξει βαριά την σκιά της και στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό οποία έχει  ρίξει βαριά την σκιά της και στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα, θα αρχίσει να αποµακρύνεται σύντοµα, ενώ όσον αφορά την σύστηµα, θα αρχίσει να αποµακρύνεται σύντοµα, ενώ όσον αφορά την 
Εµπορική Τράπεζα, θεωρούµε ότι αν αξιοποιήσει ακόµη περισσότερο το Εµπορική Τράπεζα, θεωρούµε ότι αν αξιοποιήσει ακόµη περισσότερο το 
επιστηµονικό της προσωπικό σε συνδυασµό µε τις εξυγιαντικές αποφά-επιστηµονικό της προσωπικό σε συνδυασµό µε τις εξυγιαντικές αποφά-
σεις που επιπροσθέτως πρέπει και ευελπιστούµε να λάβει µε στόχο την σεις που επιπροσθέτως πρέπει και ευελπιστούµε να λάβει µε στόχο την 
επιστροφή της Εµπορικής στην κερδοφορία, θα οδηγήσει την Τράπεζα επιστροφή της Εµπορικής στην κερδοφορία, θα οδηγήσει την Τράπεζα 
στην κυρίαρχη θέση που τής ανήκει στην ελληνική αγορά.στην κυρίαρχη θέση που τής ανήκει στην ελληνική αγορά.



O Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού της Εµπορικής, γνωρίζοντας O Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού της Εµπορικής, γνωρίζοντας 
την κατάσταση που επικρατεί στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα στη χώρα την κατάσταση που επικρατεί στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα στη χώρα 
µας, υπενθυµίζει στη Διοίκηση της Τράπεζας ότι θα πρέπει να λαµβάνει µας, υπενθυµίζει στη Διοίκηση της Τράπεζας ότι θα πρέπει να λαµβάνει 
σοβαρά υπόψη τις θέσεις και απόψεις των εργαζοµένων και να αφήνει σοβαρά υπόψη τις θέσεις και απόψεις των εργαζοµένων και να αφήνει 
πάντα ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας. πάντα ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας. 
Υπάρχουν σηµάδια ανάκαµψης και αναντίρρητα ο Όµιλος στους Υπάρχουν σηµάδια ανάκαµψης και αναντίρρητα ο Όµιλος στους 

χαλεπούς αυτούς καιρούς – εν µέσω οικονοµικής κρίσης – επέλεξε γεν-χαλεπούς αυτούς καιρούς – εν µέσω οικονοµικής κρίσης – επέλεξε γεν-
ναιόδωρα να στηρίξει την Εµπορική Τράπεζα, πρωτίστως οικονοµικά. ναιόδωρα να στηρίξει την Εµπορική Τράπεζα, πρωτίστως οικονοµικά. 
Την πολιτική αυτή που επέλεξε να υιοθετήσει ο Όµιλος θα πρέπει να την Την πολιτική αυτή που επέλεξε να υιοθετήσει ο Όµιλος θα πρέπει να την 
εκµεταλλευτείτε στο έπακρο, κ. Διευθύνοντα Σύµβουλε, καταβάλλοντας εκµεταλλευτείτε στο έπακρο, κ. Διευθύνοντα Σύµβουλε, καταβάλλοντας 
προσπάθειες που να τείνουν στην αποκόµιση οφελών στο 100% ει δυνα-προσπάθειες που να τείνουν στην αποκόµιση οφελών στο 100% ει δυνα-
τόν.τόν.
Ο Όµιλος, µε άλλα λόγια, έδωσε στην Τράπεζα την οικονοµική δυνα-Ο Όµιλος, µε άλλα λόγια, έδωσε στην Τράπεζα την οικονοµική δυνα-

τότητα και προοπτική για τη δηµιουργία ενός µοντέρνου ευέλικτου και τότητα και προοπτική για τη δηµιουργία ενός µοντέρνου ευέλικτου και 
ταχέως σχήµατος - οχήµατος ώστε να αποκτήσει την αίγλη που είχε στην ταχέως σχήµατος - οχήµατος ώστε να αποκτήσει την αίγλη που είχε στην 
τραπεζική αγορά. τραπεζική αγορά. 

Η Διοίκηση οφείλει απέναντι στον Όµιλο και Η Διοίκηση οφείλει απέναντι στον Όµιλο και 
στους εργαζοµένους της Τράπεζας να αποβι-στους εργαζοµένους της Τράπεζας να αποβι-
βάσει από το όχηµα όλους όσοι στέκονται µε βάσει από το όχηµα όλους όσοι στέκονται µε 
οποιοδήποτε τρόπο εµπόδιο στην ανάκαµψη οποιοδήποτε τρόπο εµπόδιο στην ανάκαµψη 
και την είσοδο της Τράπεζας σε τροχιά ανα-και την είσοδο της Τράπεζας σε τροχιά ανα-
πτυξιακής πορείας. Η Διοίκηση πρέπει να πτυξιακής πορείας. Η Διοίκηση πρέπει να 
αγκαλιάσει τους εργαζόµενους και να επι-αγκαλιάσει τους εργαζόµενους και να επι-
λύσει τα προβλήµατα µε τα οποία έρχονται λύσει τα προβλήµατα µε τα οποία έρχονται 
αντιµέτωποι, ώστε να τους εµφυσήσει εκείνες αντιµέτωποι, ώστε να τους εµφυσήσει εκείνες 

τις αξίες που θα επιτρέψουν την καλλιέργεια ενός κλίµατος εµπιστοσύ-τις αξίες που θα επιτρέψουν την καλλιέργεια ενός κλίµατος εµπιστοσύ-
νης και ασφάλειας. Και αυτό γιατί η µηχανή του οχήµατος – Εµπορικής νης και ασφάλειας. Και αυτό γιατί η µηχανή του οχήµατος – Εµπορικής 
Τράπεζας είναι το ανθρώπινο δυναµικό της ... Τράπεζας είναι το ανθρώπινο δυναµικό της ... 
Ελπίζουµε ο οδηγός – Διοίκηση να αντιληφθεί αυτό πριν να είναι Ελπίζουµε ο οδηγός – Διοίκηση να αντιληφθεί αυτό πριν να είναι 

αργά.αργά.
Οι θέσεις µας για τα καθηµερινά, αλλά και τα χρονίζοντα προβλήµα-Οι θέσεις µας για τα καθηµερινά, αλλά και τα χρονίζοντα προβλήµα-

τα, είναι γνωστές και ιδίως το τελευταίο τρίµηνο τις έχουµε επικοινωνή-τα, είναι γνωστές και ιδίως το τελευταίο τρίµηνο τις έχουµε επικοινωνή-
σει και στη Διοίκηση όχι µόνο µέσω ανακοινώσεων, αλλά και µε απευθεί-σει και στη Διοίκηση όχι µόνο µέσω ανακοινώσεων, αλλά και µε απευθεί-
ας συναντήσεις µε την αυτή.ας συναντήσεις µε την αυτή.
Οι εργαζόµενοι περιµένουν να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων Οι εργαζόµενοι περιµένουν να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων 

και να είστε σίγουροι ότι εµείς θα είµαστε δίπλα σας σε κάθε ενέργεια και να είστε σίγουροι ότι εµείς θα είµαστε δίπλα σας σε κάθε ενέργεια 
θετική για µία αναγεννηµένη, κερδοφόρα Εµπορική Τράπεζα µε ανε-θετική για µία αναγεννηµένη, κερδοφόρα Εµπορική Τράπεζα µε ανε-
πτυγµένη την εταιρική κοινωνική της ευθύνη ιδίως απέναντι στους εργα-πτυγµένη την εταιρική κοινωνική της ευθύνη ιδίως απέναντι στους εργα-
ζοµένους της. ζοµένους της. 



Υ.Γ. (1) Κύριε Strub, όπως μου μεταφέρατε, η καθιερωμένη επί σειρά ετών Υ.Γ. (1) Κύριε Strub, όπως μου μεταφέρατε, η καθιερωμένη επί σειρά ετών 
συνάντηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συλλόγου με τον Διευθύνοντα συνάντηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συλλόγου με τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο πριν να λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση είναι άνευ ουσιαστικού Σύμβουλο πριν να λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση είναι άνευ ουσιαστικού 
περιεχομένου καθώς η Γενική Συνέλευση είναι τυπική. περιεχομένου καθώς η Γενική Συνέλευση είναι τυπική. 

Κύριε Strub δεν υπήρξε μέχρι σήμερα τυπική Γενική Συνέλευση και για το Κύριε Strub δεν υπήρξε μέχρι σήμερα τυπική Γενική Συνέλευση και για το 
καλό και ευοίωνο μέλλον της Εμπορικής Τράπεζας δε θα πρέπει να υπάρξει, καλό και ευοίωνο μέλλον της Εμπορικής Τράπεζας δε θα πρέπει να υπάρξει, 
ανεξαρτήτως ποσοστών συμμετοχής. Κάθε Γενική Συνέλευση θα πρέπει να ανεξαρτήτως ποσοστών συμμετοχής. Κάθε Γενική Συνέλευση θα πρέπει να 
είναι ουσιαστική και να ακούγονται όλες οι απόψεις και θέσεις, ακόμη και οι είναι ουσιαστική και να ακούγονται όλες οι απόψεις και θέσεις, ακόμη και οι 
κακόβουλες γιατί και αυτές επιτελούν κάποιο σκοπό ... αποτελούν το εφαλτή-κακόβουλες γιατί και αυτές επιτελούν κάποιο σκοπό ... αποτελούν το εφαλτή-
ριο εκείνο για να δοθούν απαντήσεις και να ξεκαθαρίζεται ενίοτε το ομιχλώ-ριο εκείνο για να δοθούν απαντήσεις και να ξεκαθαρίζεται ενίοτε το ομιχλώ-
δες τοπίο. δες τοπίο. 

Υ.Γ. (2) Επισυνάπτεται αυτούσιος ο πρόλογος της Ομιλίας μου στη Γενική Υ.Γ. (2) Επισυνάπτεται αυτούσιος ο πρόλογος της Ομιλίας μου στη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων του 2009.Συνέλευση των μετόχων του 2009.

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.    Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

Για το Δ. Σ.Για το Δ. Σ.

Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος

Παναγιώτης  ΣαλεµήςΠαναγιώτης  Σαλεµής



Kύριε Πρόεδρε, Kύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, Kύριε Πρόεδρε, Kύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, 
Kύριοι Γενικοί, Kυρίες και Kύριοι μέτοχοι,Kύριοι Γενικοί, Kυρίες και Kύριοι μέτοχοι,

Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου θα ήθελα, ως εκπρόσωπος Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου θα ήθελα, ως εκπρόσωπος 
του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού της Εμπορικής του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού της Εμπορικής 
Τράπεζας, να καλωσορίσω τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Τράπεζας, να καλωσορίσω τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
κ. Alain Strub, και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκο-κ. Alain Strub, και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκο-
λο έργο του.λο έργο του.

Περνώντας ακολούθως στα της Γενικής Συνέλευσης των Περνώντας ακολούθως στα της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων, καταρχήν θα ήθελα να υπογραμμίσω την επιλογή μετόχων, καταρχήν θα ήθελα να υπογραμμίσω την επιλογή 
της ημερομηνίας πραγματοποίησής της, τόσο πέρσι όσο και της ημερομηνίας πραγματοποίησής της, τόσο πέρσι όσο και 
φέτος. Πέρσι, όπως είχαμε σχολιάσει τότε, ως ημερομηνία φέτος. Πέρσι, όπως είχαμε σχολιάσει τότε, ως ημερομηνία 
για να λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση είχε οριστεί η Μεγά-για να λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση είχε οριστεί η Μεγά-
λη Πέμπτη και μάλιστα είχαμε τονίσει  πως - όπως θέλαμε λη Πέμπτη και μάλιστα είχαμε τονίσει  πως - όπως θέλαμε 
να πιστεύουμε - εκείνος που όρισε τη συγκεκριμένη ημερο-να πιστεύουμε - εκείνος που όρισε τη συγκεκριμένη ημερο-
μηνία μάλλον είχε εμπνευστεί από την προσμονή της ανά-μηνία μάλλον είχε εμπνευστεί από την προσμονή της ανά-
στασης του Χριστού και όχι από τη σταύρωση και το πένθος στασης του Χριστού και όχι από τη σταύρωση και το πένθος 
που συμβολίζει η Μεγάλη Πέμπτη. Φέτος δε, και ενώ είχε που συμβολίζει η Μεγάλη Πέμπτη. Φέτος δε, και ενώ είχε 
ανακοινωθεί η 2ανακοινωθεί η 2α Απριλίου, πολύ πριν τον ορισμό της ημε- Απριλίου, πολύ πριν τον ορισμό της ημε-
ρομηνίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ρομηνίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 
ως ημέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας από τη ως ημέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας από τη 
Γ.Σ.Ε.Ε., παρά ταύτα ορίστηκε σήμερα να λάβει χώρα και η Γ.Σ.Ε.Ε., παρά ταύτα ορίστηκε σήμερα να λάβει χώρα και η 
Γενική Συνέλευση των μετόχων. Θέλουμε να πιστεύουμε πως Γενική Συνέλευση των μετόχων. Θέλουμε να πιστεύουμε πως 
έγινε άθελά σας, ωστόσο οι επιλογές αυτές έχουν γεννήσει έγινε άθελά σας, ωστόσο οι επιλογές αυτές έχουν γεννήσει 
εύλογα ερωτηματικά.εύλογα ερωτηματικά.

Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για να επισημαίνουμε τα Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για να επισημαίνουμε τα 
κακώς κείμενα και να βοηθήσουμε τον καπετάνιο να οδηγή-κακώς κείμενα και να βοηθήσουμε τον καπετάνιο να οδηγή-
σει το καράβι ίσια προς το στόχο, δηλαδή την κερδοφορία, σει το καράβι ίσια προς το στόχο, δηλαδή την κερδοφορία, 
αποφεύγοντας τις ξέρες και τις κακοτοπιές. αποφεύγοντας τις ξέρες και τις κακοτοπιές. 

Ο πρόλογος από την οµιλία µουΟ πρόλογος από την οµιλία µου
στη Γενική Συνέλευση των Μετόχωνστη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Εµπορικής Τράπεζας, το 2009της Εµπορικής Τράπεζας, το 2009


