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Παρέμβαση της ΟΤΟΕ
σε διαδικτυακή εκδήλωση της Τράπεζας της Ελλάδος
με τίτλο: «Η Τράπεζα της Ελλάδος σας ακούει»
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,

Σην πιαίζην ηεο επαλεμέηαζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο
(ΕΚΤ) θαη ηνπ Επξσζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ζηηο 10-2-2021 ε Τξάπεδα ηεο
Ειιάδνο δηνξγάλσζε δηαδηθηπαθή εθδήισζε κε ηίηιν: «Η Τράπεζα ηης Ελλάδος, ζας
ακούει».
Σηελ εθδήισζε, θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ εθπξφζσπνη ζεκαληηθνχ αξηζκνχ
θνηλσληθψλ θνξέσλ (ζπλδηθαιηζηηθέο θαη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο, επαγγεικαηηθέο θαη
αγξνηηθέο ελψζεηο, νξγαλψζεηο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, νξγαλψζεηο θαηαλαισηψλ,
επηκειεηήξηα θ.α ).
Οη θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο κε
ζχληνκεο ηνπνζεηήζεηο ζε ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο:
1. Η Επαλεμέηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΕΚΤ γηα ηε Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή.
2. Τη ζεκαίλεη γηα εζάο ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ;
3. Πνηεο είλαη νη νηθνλνκηθέο ζαο πξνζδνθίεο θαη αλεζπρίεο;
4. Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα επηθνηλσλνχκε καδί ζαο;

ηελ εηζήγεζή ηνπ ν Δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Ειιάδαο θ. Γ. ηνπξλάξαο,
αλαθέξζεθε δηεμνδηθά ζηελ απόθαζε ηεο ΕΚΣ γηα επαλεμέηαζε ηεο ηξαηεγηθήο γηα
ηελ Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή θαη ηδηαίηεξα ζηελ αλάγθε λα αθνπζηνύλ νη απόςεηο θαη νη
ζέζεηο ησλ θνηλσληθώλ θνξέσλ, έηζη ώζηε λα ζπκβάιινπλ επνηθνδνκεηηθά ζηνλ
δηάινγν γηα ηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο
ΕΚΣ.
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Εθ κέξνπο ηεο ΟΣΟΕ ζηελ εθδήισζε ζπκκεηείρε ν Πξόεδξόο ηεο ζ. Γηώξγνο
Μόηζηνο, ν νπνίνο ζηελ παξέκβαζή ηνπ αλαθέξζεθε κεηαμύ άιισλ ζηα εμήο:
 ηε ζεκαζία ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ ηηκώλ γηα ηελ πξνζηαζία κηζζώλ θαη
εηζνδεκάησλ. Η ζηαζεξφηεηα απηή δελ πξέπεη λα εξκελεχεηαη ψο «πξάζηλν θψο»
γηα πνιηηηθέο ιηηφηεηαο, πνπ εληείλνπλ ηηο αληζφηεηεο θαη ηελ χθεζε.
 ηηο ηξέρνπζεο πξνθιήζεηο γηα ηηο Σξάπεδεο, κε αηρκή ηα θόθθηλα δάλεηα θαη
ζηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο όισλ ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε, κε θαλφλεο αιιά θαη κε ηελ πξέπνπζα
θνηλσληθή επαηζζεζία.
 ηελ θαθή εηθόλα πνπ επηθξαηεί γηα ηηο Σξάπεδεο ηδηαίηεξα ζηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο, κε πνιιά παξάπνλα απφ λνηθνθπξηά θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ
δελ έρνπλ επαξθή θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ αλαγθαία θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε.
Σν πξόβιεκα εληείλεηαη κε ηε ζπλέρηζε από ηηο Σξάπεδεο επηινγώλ
ζπξξίθλσζεο, κε θιείζηκν θαηαζηεκάησλ θαη κείσζε πξνζσπηθνύ. Η ΟΣΟΕ
αληηηίζεηαη ζε ηέηνηεο επηινγέο, γηαηί εληζρχνπλ ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηα
πξνβιήκαηα νκαιήο πξφζβαζεο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο πειαηείαο ζε θαηάιιεια
πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πξνβιήκαηα πνπ θνξπθψλνληαη ζηελ χπαηζξν θαη ζε
λεζησηηθέο πεξηνρέο.
 ηνπο ζπλαδέιθνπο ηξαπεδνϋπαιιήινπο, νη νπνίνη εξγάζηεθαλ θαη
εξγάδνληαη κε απηαπάξλεζε ζηελ πξώηε γξακκή γηα ηελ νκαιή δηελέξγεηα
θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπλαιιαγώλ. Οη ηξαπεδνυπάιιεινη εμαθνινπζνχλ λα
εξγάδνληαη ζε ζπλζήθεο απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο, ηφζν εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, φζν
θαη εμαηηίαο επηινγψλ ησλ Τξαπεδψλ πνπ θέξλνπλ ζην πξνζθήλην λέεο θαη κέρξη
ζήκεξα ειάρηζηα ειεγρφκελεο θαη ζπιινγηθά ξπζκηδφκελεο κνξθέο απαζρφιεζεο,
φπσο ε ηειεξγαζία. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαηέιεμε, απαηηείηαη έκπξαθηε βνύιεζε
πξνζηαζίαο ηεο απαζρόιεζεο, ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία θαη ελίζρπζε ηνπ
θνηλσληθνύ δηαιόγνπ ΟΣΟΕ-Σξαπεδώλ.
Κιείλνληαο ηελ παξέκβαζή ηνπ, ν Πξόεδξνο ηεο ΟΣΟΕ ηόληζε όηη νη Σξάπεδεο
γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηνλ αλαπηπμηαθό ηνπο ξόιν, νθείινπλ λα ζρεδηάδνπλ
πνιηηηθέο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
θνηλσλίαο.
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