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ΤΝΑΝΣΗΗ
ΟΣΟΕ – ΣΑΜΕΙΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΗ
ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ (Σ.Χ..)
ΣΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΣΡΑΠΕΖΕ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ισχυροποίηση, σταθερότητα και ενεργό ρόλο του τραπεζικού συστήματος
για την ανάπτυξη και την κοινωνία χωρίς απολύσεις εργαζομένων, ζήτησε η ΟΣΟΕ
στην συνάντησή της με το Σαμείο Χρηματοπιστωτικής ταθερότητας (ΣΧ) που
έγινε την περασμένη Πέμπτη 17/1/2019.
Η πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ηεο ΟΣΟΕ κε ηελ εγεζία ηνπ ΣΥ, ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ από πιεπξάο ΟΣΟΕ ν Πξόεδξνο η. Κνύθνο, ν Γελ. Γξακκαηέαο Αρηιιέαο
Μπισλόπνπινο θαη ν Αληηπξόεδξνο . αμώλεο θαη από ηελ πιεπξά ηνπ ΣΥ ν Δηεπζύλσλ
ύκβνπινο θ. Martin Czurda θαη ην κέινο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο θ. Ηιίαο
Ξεξνπράθεο, ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνπζα, γηαηί ηέζεθαλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο ζέκαηα
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ ησλ Σξαπεδώλ θαη ησλ
ηξαπεδνϋπαιιήισλ.
Ο Πξφεδξνο ηεο ΟΤΟΕ έζεζε ην ζέκα ηεο απαζρφιεζεο θαη εθθξάδνληαο ηηο αλεζπρίεο ηνπ
γηα ηηο θήκεο πεξί απνιχζεσλ ζηηο Τξάπεδεο πνπ δηνρεηεχνληαη ζηα ΜΜΕ, δήισζε
θαηεγνξεκαηηθά φηη ε ΟΤΟΕ κεηά ηελ πξσηνθαλή ζπγθεληξνπνίεζε θαη αλαδηνξγάλσζε ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζε ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ θιάδνπ θαηά 25.000 ζέζεηο εξγαζίαο ηα
ηειεπηαία ρξφληα, ζεσξεί φηη είλαη αλεπίηξεπηε θάζε ζθέςε γηα απνιχζεηο (αλ θάπνηνη ηηο
επηρεηξήζνπλ) ηηο νπνίεο δελ πξφθεηηαη ζε θακία πεξίπησζε λα απνδερηεί.
Ζήηεζε λα δηαζθαιηζηνχλ ε απαζρφιεζε θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
θάιεζε ην ΤΧΣ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα πάξεη πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ νη
ηξάπεδεο λα επηηειέζνπλ ηνλ βαζηθφ ξφιν ηνπο, πνπ είλαη ε ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο
θαη ε αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
Τέινο, αλέδεημε ηα 3 βαζηθά δεηήκαηα δηεθδίθεζεο ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην πιαίζην ηεο θιαδηθήο ΣΣΕ κε ηα νπνία μεθηλνχλ ζχληνκα νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο Τξάπεδεο:
 Δηαζθάιηζε ηεο απαζρόιεζεο
 Κάιπςε ησλ εηζνδεκαηηθώλ απσιεηώλ
 πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ηεο εηζαγσγήο ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ ζηηο Σξάπεδεο

2
Επίζεο, ν Πξφεδξνο ηεο ΟΤΟΕ αλέθεξε φηη νη επηινγέο πνπ αθνξνχλ ζε λένπο ηξφπνπο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνζηεί ζε άιιεο ρψξεο,
δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε ρψξα καο αλ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
ειιεληθήο αγνξάο θαη ηνπ ειιεληθνχ Χξεκαηνπηζησηηθνχ Σπζηήκαηνο, γηαηί ηφηε είλαη
θαηαδηθαζκέλεο ζε απνηπρία.
Ο θ. Martin Czurda απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΤΧΣ αλέθεξε ηα αθφινπζα:


Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ΤΧΣ είλαη ε ηζρπξνπνίεζε θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο ην νπνίν δελ ζα απνιχεη εξγαδφκελνπο, αιιά αληίζεηα ζα θάλεη πξνζιήςεηο,
πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ.



Βαζηθφ πξφβιεκα ησλ ηξαπεδψλ είλαη ηα ιεμηπξφζεζκα αλνίγκαηα (NPEs) θαη ηα
ιεμηπξφζεζκα δάλεηα (NLPs) γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζρέδηα απφ ην ΤΧΣ, απφ ηελ
Τξάπεδα Ειιάδνο θαη άιινπο ζεζκνχο πνπ πξέπεη, φκσο, λα πινπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ
λα θηλεζνχκε ρσξίο θαζπζηεξήζεηο ζε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο.



Σεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ αθνινπζνχλ ζήκεξα νη
ηξάπεδεο ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ αλάγθε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ
θαη κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα νδεγεί ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπο.
Χξεηάδεηαη ζρεδηαζκφο λέσλ πξντφλησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνθίι θαη ηηο αλάγθεο ησλ
πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη νη Τξάπεδεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη νπζηαζηηθή
ελεξγνπνίεζή ηνπο.



Τν ΤΧΣ δελ είλαη ππέξ ησλ απνιχζεσλ θαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ είλαη ππέξ ηεο αχμεζεο
ησλ εζφδσλ ησλ Τξαπεδψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο ελψ,
παξάιιεια, ρξεηάδεηαη ζπλεξγαζία θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, έηζη ψζηε
λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο.



Σηηο ηξάπεδεο ηα δάλεηα είλαη ην 70% ησλ θαηαζέζεσλ, ζπλεπψο ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο
πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζεο γηα λα απμεζνχλ ηα έζνδα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη
Τξάπεδεο πξέπεη λα θηλεζνχλ ζηελ θαηεχζπλζε νπζηαζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
νηθνλνκίαο ζην πιαίζην ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ είλαη αλαγθαίνο πξνθεηκέλνπ
λα ζηεξηρζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε.

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΟΣΟΕ από ηε ζπλάληεζε κε ηελ εγεζία ηνπ ΣΥ ζα
αμηνπνηεζνύλ ζην επίπεδν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ λέα Κιαδηθή ..Ε. αιιά θαη
ζην επίπεδν ηεο πξνβνιήο ησλ ζέζεσλ πνπ έρνπκε επαλεηιεκκέλα δηαηππώζεη γηα
ηε ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο κέζα από κηα λέα
ζηξαηεγηθή ησλ Σξαπεδώλ, δεδνκέλνπ όηη όινη νη αξκόδηνη παξάγνληεο πνπ
δηαρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο πξέπεη, επηηέινπο, λα
ζπλελλνεζνύλ θαη λα πεξάζνπλ από ηα ιόγηα ζηηο πξάμεηο.
Είλαη, επηηέινπο, θαηξόο κεηά ηα «πέηξηλα» ρξόληα ησλ κλεκνληαθώλ
πξνγξακκάησλ λα πεξάζνπκε σο ρώξα ζηελ επνρή ηεο παξαγσγηθήο αλάπηπμεο θαη
ηεο δξάζεο, κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ θνηλσλία ζην επίθεληξν ησλ
πξνηεξαηνηήησλ.
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΑΥΙΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

