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ΜΗΝΤΜΑ ΣΗ ΟΣΟΕ
Ε ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΣΡΑΠΕΖΕ:
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΡΕΧΟΤΜΕ
ΝΑ ΓΙΝΟΤΝ ΣΟΦΟ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
«Φηηάμηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκία
θαη ηελ θνηλωλία θαη όρη ζρέδηα,
πνπ νδεγνύλ ζηε ζπξξίθλωζε ηεο απαζρόιεζεο
θαη δηαηωλίδνπλ ηα αδηέμνδα»
Τν ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα ην Πξνεδξείν ηεο ΟΤΟΕ πξαγκαηνπνηεί ζπλαληήζεηο κε ηηο
Δηνηθήζεηο ησλ Τξαπεδώλ γηα ζέκαηα, πνπ αθνξνύλ ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο.
Από ηηο ζπλαληήζεηο απηέο γίλεηαη θαλεξό πιένλ, όηη ν αθειιεληζκόο ησλ ειιεληθώλ
ηξαπεδώλ, πνπ έγηλε βίαηα ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απνηειεί ηελ αθεηεξία
δηακόξθσζεο λέσλ ζηξαηεγηθώλ από ηνπο λένπο κεηόρνπο θαη ηα Δηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ησλ
ηξαπεδώλ (μέλνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο). Σηξαηεγηθέο πνπ επηιέγνπλ «εύθνιεο ιύζεηο»,
πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο ζε βάξνο ηεο απαζρόιεζεο θαη θπζηθά ρσξίο έλαλ
ζρεδηαζκό, πνπ λα ππεξεηεί ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηηο κεγάιεο επελδύζεηο πνπ έρεη
αλάγθε ν ηόπνο.
Θύκαηα απηώλ ηωλ ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ ηωλ ηξαπεδώλ ζρεδηάδεηαη λα είλαη θαη
πάιη νη εξγαδόκελνη ζηηο ηξάπεδεο, δεδνκέλνπ όηη – ζύκθωλα κε πιεξνθνξίεο πνπ
δηνρεηεύνληαη ζηνλ ηύπν από θνξπθαία ηξαπεδηθά ζηειέρε – επηδηώθεηαη νη ζέζεηο
εξγαζίαο λα κεηωζνύλ πεξαηηέξω θαηά 5.000 έωο 10.000 ζηα επόκελα δύν κε ηξία ρξόληα.
Η πξνζπάζεηα δειαδή λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο νη ηξάπεδεο, εζηηάδεηαη
ζηε κείωζε ηωλ ζέζεωλ εξγαζίαο θαη όρη ζε ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο κε αύμεζε ηωλ
ρξεκαηνδνηήζεωλ θαη ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο.
Ο ηξαπεδηθόο θιάδνο έρεη πιεξώζεη πνιύ αθξηβά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Από ηα ηέιε ηνπ
2011 κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2017 ηα θαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδώλ κεηώζεθαλ θαηά 1.679 θαη έγηλε
κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαηά 18.251 εξγαδόκελνπο, ελώ ε πεξαηηέξσ κείσζε (θαηαζηεκάησλ
θαη εξγαδνκέλσλ) θαη ην 2018 ζπλερίδεηαη, θάηη πνπ δελ έρεη ζπκβεί ζε ηέηνηα έθηαζε ζε θακία
ρώξα ηεο Επξώπεο.
Τελ ίδηα ζηηγκή ε εμνηθνλόκεζε δαπαλώλ πξνζσπηθνύ έρεη αλέιζεη ζπλνιηθά ζηα 1,4 δηο.
Παξόια απηά γίλνληαη μαλά ζηόρνο νη εξγαδόκελνη – απηή ηε θνξά θαη κε απεηιέο απνιύζεσλ κε
ηελ δηθαηνινγία όηη «ηα λνύκεξα… δελ βγαίλνπλ». Πίζσ από ηα λνύκεξα όκσο ππάξρνπλ νη
άλζξσπνη θαη πξνθαλώο γηα θάπνηνπο δελ παίδεη θαλέλαλ ξόιν αθόκα θη αλ ζπζηαζηνύλ κεξηθέο
ρηιηάδεο αθόκε, ελώ.. ε αλάπηπμε κπνξεί λα πεξηκέλεη…
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Η ΟΤΟΕ δελ πξόθεηηαη «λα θιείζεη ηα κάηηα» ζηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ θαη
αλαδεηθλύνληαη είηε άκεζα, είηε έκκεζα άιινηε από ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδώλ θαη άιινηε από
δεκνζηεύκαηα πνπ θαηαθιύδνπλ ηνλ Τύπν.
Η θαηάζηαζε, πνπ επηθξαηεί ζηηο Τξάπεδεο, δελ δείρλεη όηη ε νηθνλνκία θηλείηαη ζε
έλα θιίκα πινπνίεζεο παξαγωγηθώλ επελδύζεωλ. Δελ δηακνξθώλνληαη νη πξνϋπνζέζεηο
γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, νύηε δηακνξθώλνληαη ζεηηθέο
πξννπηηθέο γηα ηελ απαζρόιεζε.
Απνηέιεζκα όισλ απηώλ είλαη λα δηαησλίδεηαη ε αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηόηεηα γηα ηελ
απαζρόιεζε, γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, γηα ηελ πξννπηηθή ηεο ρώξαο.
Η ΟΤΟΕ ζα ππεξαζπηζηεί ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο ηξάπεδεο θαη ζα ζπκβάιεη ζην κέηξν
ησλ δηθώλ ηεο δπλαηνηήησλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Σηελ θαηεύζπλζε απηή, θαινύκε ηηο Τξάπεδεο θαη ηελ Κπβέξλεζε λα
αληαπνθξηζνύλ ζε έλαλ δηάινγν αλαδήηεζεο πξαγκαηηθώλ ιύζεωλ γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο.
Πξνεηδνπνηνύκε όινπο εθείλνπο πνπ δηακνξθώλνπλ ζηηο Τξάπεδεο αληεξγαηηθέο
ζηξαηεγηθέο, λα κελ ηνικήζνπλ.
Καινύκε ηελ Κπβέξλεζε λα αλαιάβεη ηηο πνιηηηθέο ηεο επζύλεο θαη λα πάξεη ζέζε
απέλαληη ζε ζηξαηεγηθέο θαη ζρεδηαζκνύο, πνπ όρη κόλν δελ ππεξεηνύλ ηελ αλάπηπμε, αιιά
αληίζεηα νδεγνύλ ζε λέεο θνηλσληθέο εληάζεηο.
Καινύκε ηα Κόκκαηα θαη ηνπο αξκόδηνπο θνξείο λα πάξνπλ ζέζε ζην πξόβιεκα ησλ
«εύθνισλ ιύζεσλ», πνπ επηιέγνπλ νη ηξάπεδεο θαη λα απαηηήζνπλ ζηξαηεγηθέο πξαγκαηηθήο
ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο κε ηε ρξεκαηνδόηεζε παξαγσγηθώλ επελδύζεσλ κε πξννπηηθή θαη
κέιινλ.
Επηηέινπο, όζνη ηζρπξίδνληαη όηη ζέινπλ έλα θαιύηεξν αύξην γηα ηε ρώξα θαη ηελ ειιεληθή
θνηλσλία, έρνπλ ππνρξέσζε λα κελ νιηγσξνύλ άιιν θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε κεγάιε
πξνζπάζεηα αλάηαμεο θαη δηεμόδνπ, πνπ έρεη αλάγθε ν ηόπνο θαη ν ιαόο καο.
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