ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 53
Αζήλα, 21 Γεθεκβξίνπ 2020

Οχι άλλη συρρίκνωση!
Οι Τράπεζες έχουν ρόλο και ευθύνη απέναντι
στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας!
Σσνάντηση της ΟΤΟΕ με τον Διεσθύνοντα Σύμβοσλο
και με στελέτη τοσ Ταμείοσ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Τελ Παξαζθεπή 18-12-2020, κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηεο ΟΤΟΕ, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ
ηειεδηάζθεςεο ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηεο ΟΤΟΕ κε ηνλ Δηεπζύλνληα
Σύκβνπιν ηνπ Τακείνπ Χξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο (ΤΧΣ) θ. Martin Czurda θαη ζηειέρε ηνπ
Τακείνπ.
Αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηνλ θιάδν ησλ Σξαπεδψλ θαη
εηδηθφηεξα νη ζπλερηδφκελεο πνιηηηθέο ζπξξίθλσζήο ηνπο ζε θαηαζηήκαηα, δξαζηεξηφηεηεο
θαη πξνζσπηθφ, πνπ θαηά ηελ ΟΣΟΔ βξίζθνληαη ζε πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηηο αλάγθεο ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, ελψ απνδπλακψλνπλ ηνλ ξφιν ησλ Σξαπεδψλ ζηελ
αλάπηπμε.
Δπεηδή ην ΣΥ είλαη βαζηθφο κέηνρνο ζε ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο, έρεη δε επξχηεξν ξφιν
θαη ιφγν ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα, ε ΟΣΟΔ δήηεζε λα πιεξνθνξεζεί ηηο ζέζεηο θαη ηηο
πξνζέζεηο ηνπ γηα ηα δεηήκαηα απηά.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, νη εθπξφζσπνη ηεο ΟΣΟΔ επηζήκαλαλ, κεηαμχ άιισλ,
φηη:
-

Η παλδεκία έδεημε φηη ε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, αιιά
θαη αλέδεημε ηνλ αλαληηθαηάζηαην ξφιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ δηθηχνπ
θαηαζηεκάησλ ζηε δηαδηθαζία απηή, ζε κηα ρψξα κε γεσγξαθηθέο ηδηνκνξθίεο θαη
κε έληνλε λεζησηηθφηεηα.

-

Παξά ηαύηα, νη Σξάπεδεο ζπλερίδνπλ ηελ θνχξζα ζπξξίθλσζεο θαη πεξηνξηζκνχ
θφζηνπο, ζπλαγσληδφκελεο κεηαμχ ηνπο πνηά ζα θιείζεη πεξηζζφηεξα
θαηαζηήκαηα θαη ζα κεηψζεη πεξηζζφηεξν ην πξνζσπηθφ ηεο. Δεκηνπξγνύλ έηζη
ζπλζήθεο απνθιεηζκνχ γηα κεγάιν θνκκάηη ηεο πειαηείαο, πνπ είηε ζεσξείηαη «κε
επηθεξδέο», είηε δελ έρεη πξόζβαζε ζε ςεθηαθά θαλάιηα εμππεξέηεζεο ιόγσ γλώζεσλ,
θόζηνπο ή έιιεηςεο ππνδνκώλ. Όκσο ε πξφζβαζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα
θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν θνηλσληθήο έλζσκάησζεο θαη
κείσζεο αληζνηήησλ.

2
-

Η ζύγθξηζε δεδνκέλσλ Ειιάδαο θαη ρσξώλ Επξσδώλεο, αθόκα θαη ρσξώλ κε πνιύ
πςειόηεξν βαζκό ςεθηνπνίεζεο ζηηο Τξάπεδεο, είλαη ζπληξηπηηθή (βιέπε ζρεηηθά θαη
Αλαθνίλσζε ΟΤΟΕ Νν 50). Η Διιάδα πξσηαγσληζηεί ζηε ζπξξίθλσζε δηθηχνπ θαη
πξνζσπηθνχ, ζηε ζπξξίθλσζε γεληθφηεξα ηεο δπλαηφηεηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο
θάιπςεο ηεο νηθνλνκίαο, δεκηνπξγώληαο κηα θαηάζηαζε εληειψο αλαληίζηνηρε κε
ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Σνχην πξνθαιεί έληνλε θνηλσληθή
δπζαξέζθεηα, θαηαθέξεη πιήγκαηα ζηελ απαξαίηεηε εκπηζηνζχλε ηεο πειαηείαο
θαη ππνζθάπηεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ Σξαπεδψλ λα ζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ζηε
κεηά -Covid επνρή, κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζεκαληηθφηαησλ θνλδπιίσλ πνπ ζα
δηαηεζνχλ απφ ηα Σακεία ηεο Δ.Δ. γηα ην ζθνπφ απηφ.

-

ε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο (δείθηεο εμόδσλ/έζνδα), ην Σξαπεδηθφ χζηεκα
ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζήκεξα ζην 38,48%, έλαληη 54,6% ην 2015. Τα αληίζηνηρα
κεγέζε (κέζνη όξνη) γηα ηελ Επξσδώλε είλαη 66,7%, έλαληη 59,3% ην 2015. Είλαη, κε άιια
ιόγηα, ζε πνιχ θαιχηεξε ζέζε ζηε ζρέζε θφζηνπο-εζφδσλ απφ ηα πεξηζζφηεξα
ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξσδψλεο.

-

Δρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο απφ ηε ζπλερηδφκελε
κείσζε πξνζσπηθνχ κε ηηο εζεινχζηεο εμφδνπο, ελώ ε ηειεξγαζία εθαξκόδεηαη
ρσξίο θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη ρσξίο ην απαξαίηεην εληζρπκέλν ζεζκηθό πιαίζην.

-

Οη παξαπάλσ εμειίμεηο θαη νη αληίζηνηρεο επηινγέο ησλ Σξαπεδψλ, πνπ κε ηηο
κνλφπιεπξεο παξεκβάζεηο ηνπο ζην ζθέινο ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη φρη ηεο
αχμεζεο ησλ εζφδσλ, έρνπλ θαιχςεη ζην ππεξδηπιάζην ηνπο ζηφρνπο κείσζεο
θαηαζηεκάησλ θαη απαζρφιεζεο ησλ πιάλσλ εμπγίαλζεο, ειάρηζηα ζρεηίδνληαη,
κέρξη ζήκεξα, κε ηηο επηηαγέο ηεο ηερλνινγίαο, πφζν κάιινλ κε ηηο αλάγθεο ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Γελ κπνξνχλ ηα πάληα λα γίλνπλ ςεθηαθά. Η
Σξαπεδηθή Πίζηε βαζίδεηαη πξψηηζηα ζηελ εμππεξέηεζε αλζξψπσλ απφ
αλζξψπνπο θαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε δηαπξνζσπηθή επαθή.

-

Σν ΣΥ, σο βαζηθφο κέηνρνο ζε ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο, ζα πξέπεη λα παξέκβεη
ψζηε απηέο νη θαηαζηάζεηο λα κελ πξνζιάβνπλ αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο, λα
εζηηάζνπλ νη ηξάπεδεο ζηελ ελίζρπζε ησλ εζόδσλ θαη λα θαηαζηνύλ ηθαλέο λα ζηεξίμνπλ
ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, θάηη γηα ην νπνίν νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΤΟΕ
εμέθξαζαλ ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπο.

Σε απάληεζε ζηα παξαπάλσ, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΣΥ θ. Martin Czurda αλέθεξε,
κεηαμχ άιισλ, φηη:


Πξέπεη λα βξεζεί ε ζσζηή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ θεξδνθνξία θαη ηελ επζχλε
ησλ Σξαπεδψλ απέλαληη ζηελ θνηλσλία.



Οη Σξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ ηελ πξφθιεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ
αιιά θαη ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία αληαγσλίδνληαη (ζεκείσζε
ΟΣΟΔ: θαη πνηφο ηηο έδησμε απφ ηα Βαιθάληα θαη ηηο άιιεο δηεζλείο ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο;), πνπ ιφγσ θαη ηεο θξίζεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ
εηζνδεκάησλ αθήλνπλ κηθξά πεξηζψξηα επεξεαζκνχ θαη δηεχξπλζεο ηνπ ζθέινπο
ησλ εζφδσλ ηνπο. Γηα απηό νη ηξάπεδεο παξεκβαίλνπλ θπξίσο ζην ζθέινο πεξηνξηζκνύ
ηνπ θόζηνπο θαη ησλ δαπαλώλ ηνπο.



Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο ππάγεηαη ζε απζηεξέο ξπζκίζεηο θαη φξνπο δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ απφ ην Δπξσπατθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα, πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ
πξνβιήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Δελ κπνξνύλ λα
παίμνπλ επέιηθηα θαη ηθαλνπνηεηηθά ηνλ ξόιν ηνπο, ηδίσο ζηε ρξεκαηνδόηεζε start-ups
θαη λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα απηφ πνιιέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εμσηεξηθεχνληαη ζε
ηξίηεο επηρεηξήζεηο, πνπ εθηεινχλ ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. Σεκαληηθόο αξηζκόο
ηξαπεδνϋπαιιήισλ έρεη κάιηζηα δηνρεηεπζεί ζηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο.
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Σν ΣΥ δελ είλαη έλαο ςπρξφο κέηνρνο ησλ ηξαπεδψλ, έρεη επίγλσζε ηεο
θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο θαη φηη ε θαηάζηαζε είλαη γεληθφηεξα ζνβαξή.



Παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο απόςεσλ, ην ΣΥ, φπσο θαη ε ΟΣΟΔ, επηζπκεί έλα πγηέο
Σξαπεδηθφ χζηεκα πνπ λα ζηεξίδεη ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ νηθνλνκία. Πξέπεη,
θαηά ζπλέπεηα, φινη λα ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο γηα λα θάλνπκε ηηο Σξάπεδεο
πην απνδνηηθέο. ‘Ηδε ην ΤΧΣ έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ Ειιεληθή Ελσζε
Τξαπεδώλ γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ θιάδν, ώζηε απηέο λα πεξηνξίζνπλ ην θόζηνο
ρσξίο λα πιήμνπλ ηελ απαζρόιεζε. Σην ζεκείν απηό ν θ. Czurda δηαβεβαίσζε ηελ
ΟΤΟΕ όηη ν δηάινγνο πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη όηη ην ΤΧΣ επηζπκεί λα εξγαζηεί καδί ηεο
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δπζθνιόηεξεο, ζήκεξα, πξόθιεζεο, λα επαλέιζνπλ νη
Τξάπεδεο ζε πγηή θεξδνθνξία θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζηελ Ειιάδα.

Από ηελ πιεπξά ηνπο, νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΤΟΕ:
-

Σφληζαλ φηη γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ, πνπ θαηαθαλψο δελ
ζρεηίδνληαη κε ην ζθέινο ηνπ θφζηνπο. ‘Οκσο ε ίδηα ε αθνινπζνχκελε ηαθηηθή ησλ
Σξαπεδψλ ππνλνκεχεη ηελ πξννπηηθή δηεπξπλζεο εζφδσλ, ηε δπλακηθή θαη ηνλ
γεληθφηεξν ξφιν ηνπο ζηελ νηθνλνκία, πόζν κάιινλ όηαλ ζπζηεκαηηθά εθρσξνύληαη
δξαζηεξηόηεηεο θαη αγνξέο ζηνλ ιηγόηεξν ξπζκηζκέλν παξαηξαπεδηθό ηνκέα.

-

Δπηζήκαλαλ φηη ε ζπξξίθλσζε ηνπ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο δελ είλαη -θαη δελ
πξέπεη λα ζεσξείηαη- κνλφδξνκνο, αιιηψο αληί λα ρηίδνπκε θαη λα ζηεξίδνπκε ηελ
αλάπηπμε ζα κείλνπκε εγθισβηζκέλνη ζε έλα θαχιν θχθιν, δηαρεηξηδφκελνη ηε
ζπιινγηθή κηδέξηα θαη θαηαιήγνληαο λα έρνπκε Τξάπεδεο-πεξίπηεξα ή κπνπηίθ γηα
ιίγνπο εθιεθηνύο, ελ κέζσ ελόο ππεξηξνθηθνύ παξαηξαπεδηθνύ ηνκέα.

-

Σφληζαλ φηη πξνϋπόζεζε γηα λα βγεη ε ρώξα θαη ε νηθνλνκία από ηα αδηέμνδα είλαη λα
ππάξρεη αλάπηπμε. ‘Άξα νη Τξάπεδεο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα ζηεξίμνπλ ηελ
αλάπηπμε, ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηε δεκηνπξγία εηζνδεκάησλ, ζπλεπώο λα
δηεπξύλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα έζνδά ηνπο, αληί ηεο ζεκεξηλήο ηζνπεδσηηθήο
ζπξξίθλσζεο. Απηό ζα νδεγήζεη ζε αύμεζε ησλ αλαγθώλ ζε πξνζσπηθό θαη ζεκεία
πώιεζεο, αληί γηα ηε κεζνδεπόκελε κείσζε.

-

Δμέθξαζαλ ηε βνχιεζε ηεο Οκνζπνλδίαο λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο
ηζρπξνχ θαη θνηλσληθά ππεχζπλνπ Σξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ δελ ζα εθρσξεί
σθέιηκν ρψξν ζην παξαηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη δελ ζα δεκηνπξγεί ζηνπο πειάηεο
θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο αίζζεκα εγθαηάιεηςεο θαη ζπλζήθεο απνθιεηζκνχ, νχηε
βέβαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ θιάδν ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη έιιεηςεο
πξννπηηθήο. Οη εξγαδφκελνη είλαη, άιισζηε, ν θχξηνο πινπηνπαξαγσγηθφο πφξνο,
ε πξαγκαηηθή δχλακε ησλ Σξαπεδψλ θαη ηνπο αμίδεη αλάινγε κεηαρείξηζε.

-

Γήισζαλ, ηέινο, φηη επελδχνπλ ζην βαζηθφ ξφιν ηνπ ΣΥ λα βξεζεί νηθνλνκηθά
θαη θνηλσληθά βηψζηκε ιχζε κεηάβαζεο ησλ Σξαπεδψλ ζηελ επφκελε κέξα, ψζηε
λα δεκηνπξγεζνχλ θαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο πξνάζπηζεο, απφ ην ΣΥ, ηεο
πεξηνπζίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη. Είλαη δε αλνηθηνί ζηε ζπλέρηζε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ
θαηάιιεισλ πξσηνβνπιηώλ γηα λα ππάξμεη έλαο λένο νδηθφο ράξηεο γηα ην
Σξαπεδηθφ χζηεκα, ηθαλφο λα δηαζθαιίζεη ην κέιινλ ηεο ρψξαο θαη ηνπ θιάδνπ,
αληαπνθξηλφκελνο ηφζν ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο, φζν θαη ηεο θνηλσλίαο.

Κιείλνληαο ηε ζπλάληεζε, θαη νη δπν πιεπξέο αλαγλώξηζαλ ηελ θξηζηκόηεηα ηεο ζπγθπξίαο, ηελ
πνιιαπιόηεηα θαη ηελ πνιππινθόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ θαη πξνθιήζεσλ γηα ην Τξαπεδηθό
Σύζηεκα αιιά θαη ηελ αλάγθε ζπλέρηζεο ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ εμεύξεζε απνδεθηώλ ιύζεσλ.
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Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
Η απηνθηνληθή ζπξξίθλσζε θαη απνςίισζε ησλ Σξαπεδψλ ζηε ρψξα καο πξέπεη λα
ζηακαηήζεη.
Καη απηφ δελ ελδηαθέξεη κφλν εκάο ηνπο ηξαπεδνυπάιιεινπο, πνπ ππεξαζπηδφκαζηε
ηε δνπιεηά θαη ην κέιινλ καο.
Δλδηαθέξεη ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο κηθξνκεζαίνπο, ηνπο αγξφηεο, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο,
ηνπο θνξείο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Σν δηθαίσκα ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο θαη πξφζβαζεο ζηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, πνπ
είλαη πξνυπφζεζε νκαιήο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ αλάπηπμε,
ελδηαθέξεη θάζε πνιίηε.
Η επφκελε κέξα ζηνλ θιάδν, ζηελ νηθνλνκία, ζηελ θνηλσλία δελ κπνξεί λα είλαη ε
πεπαηεκέλε, κε πθεζηαθέο ινγηθέο ζπξξίθλσζεο θαη απνδπλάκσζεο ησλ Σξαπεδψλ, ελφο
βαζηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
Γηα απηφ απαηηείηαη δηάινγνο, ζπκκαρίεο θαη ζπληνληζκέλε δξάζε φισλ ησλ
ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο εξγαζίαο, ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
θνηλσλίαο.
Η Οκνζπνλδία καο, πηζηή ζην ζεζκηθφ ηεο ξφιν, ζα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο ζε
απηή ηελ θαηεχζπλζε, κε παξεκβάζεηο ζηελ Κπβέξλεζε, ζηηο Σξάπεδεο, ζηνπο αξκφδηνπο
ζεζκνχο θαη ζπιινγηθνχο θνξείο.

Οη κεγάιεο πξνθιήζεηο είλαη κπξνζηά καο.

Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο,
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

ΑΥΙΛΛΔΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

