Αζήλα, 19 Ννεκβξίνπ 2020

Να δνζεί έλα ηέινο ΣΩΡΑ,
ζην θιείζηκν ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ
θαη ζηε κείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο
Οη Σξάπεδεο θαινχληαη λα αλαιάβνπλ, ηηο επζχλεο ηνπο
απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε

________________________________________________________
Να δνζεί έλα ηέινο απφ ηηο Σξάπεδεο ζηελ πεξηθνπή ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ζηε
κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, κε ηελ ηαθηηθή λα εμσζνχλ ζπρλά ζε έμνδν ηνπο

εξγαδφκελνπο ζηα

θαηαζηήκαηα πνπ θιείλνπλ, δεηά ε ΟΣΟΕ
Οη ηξάπεδεο ζπλερίδνπλ αθόκα θαη κέζα ζηελ παλδεκία λα ιεηηνπξγνύλ ζε κηα ινγηθή
ζπξξίθλσζεο θαη πεξηθνπήο θφζηνπο, επηθαινύκελεο ηελ «αικαηώδε πξόνδν ζηελ ςεθηνπνίεζε» θαη
ηε «δξαζηηθή αιιαγή ζηηο ζπλαιιαθηηθέο ζπλήζεηεο ηεο πειαηείαο» πνπ έθεξαλ ε παλδεκία θαη ηα
lockdowns.
Οη Δηνηθήζεηο ηνπο μερλνχλ φηη νη «αικαηώδεηο απμήζεηο» ζηηο ςεθηαθέο ζπλαιιαγέο πεγάδνπλ
από ηδηαίηεξα ρακειά κεγέζε εθθίλεζεο.
πλεηδεηά παξαβιέπνπλ φηη :


ζπλαιιαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειώλνληαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο δελ κπνξεί λα
απνηεινύλ πξόηππν, νύηε είλαη δεδνκέλν όηη ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρύνπλ όηαλ επαλέιζνπκε ζηελ
«θαλνληθόηεηα».



ηα θαηαζηήκαηα δηθηχνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο είλαη ην αλαληηθαηάζηαην «δείγκα
γξαθήο», ην πξφζσπν θαη ν ζχλδεζκνο εκπηζηνζχλεο ηεο θάζε Σξάπεδαο κε ηελ
πειαηεία ζηηο γεηηνληέο θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.

Οη Δηνηθήζεηο δελ ιακβάλνπλ ππφςε, ηηο ζπλερείο δηακαξηπξίεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ γηα ην
θιείζηκν θαηαζηεκάησλ δηθηύνπ αθόκα θαη ζε γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο ή εζληθά επαίζζεηεο πεξηνρέο .
Δελ αληηιακβάλνληαη όηη ηνπιάρηζηνλ 30% ηεο πειαηείαο

(θαη όρη κόλν νη ειηθησκέλνη

ζπκπνιίηεο καο, πνπ έρνπλ άιισζηε θάζε δηθαίσκα ζε ηζφηηκε θαη απξφζθνπηε εμππεξέηεζε) αδπλαηεί
λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα, εμαηηίαο πξνβιεκάησλ ζηηο ππνδνκέο, θόζηνπο ζύλδεζεο,
θόζηνπο ζπλαιιαγώλ, ή εμαηηίαο έιιεηςεο ςεθηαθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ,
Είλαη αδηαλόεην λα απνθιείνληαη ζπλεηδεηά νιφθιεξεο θαηεγνξίεο πνιηηψλ , ή λα
επηβαξύλνληαη δπζαλάινγα, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε απηέο.
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Παξαβιέπνπλ, αθόκα, όηη Επξσπατθέο ρψξεο πνιχ πην πξνρσξεκέλεο απφ ηελ Ειιάδα ζηηο
ζπλαιιαθηηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηελ ςεθηαθή Σξαπεδηθή, δηαηεξνχλ πνιχ πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα
δηθηχνπ θαη εξγαδφκελνπο ζην δπλακηθφ ηνπο, αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ.
Οη ζπγθξίζεηο είλαη ζπληξηπηηθέο :


ζηε ρώξα καο αληηζηνηρεί

ζήκεξα έλαο ηξαπεδνϋπάιιεινο ζε

292 θαηνίθνπο, ελσ ζηελ

Επξσδώλε έλαο ζε 185 θαηνίθνπο. Με άιια ιφγηα, γηα λα πιεζηάζεη ην ηξαπεδηθφ καο
ζχζηεκα ηνλ κέζν φξν ηεο Επξσδψλεο, ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί κε 37% παξαπάλσ
εξγαδφκελνπο!


ην 2010 είρακε 41,3 θαηαζηήκαηα εκπνξηθψλ Σξαπεδψλ αλα 100.000 θαηνίθνπο. Σν 2019
κφιηο 19,2 θαηαζηήκαηα αλα 100.000 θαηνίθνπο, έλαληη 38,8 θαηαζηεκάησλ αλα 100.000
θαηνίθνπο ζηελ Ιηαιία, 34,3 ζηελ (αλεπηπγκέλε ςεθηαθά) Γαιιία, 38,2 ζηελ Πνξηνγαιία
θαη 49,7 ζηελ Ιζπαλία!



ην 2019 ν κέζνο φξνο ζηελ Επξσδψλε ήηαλ έλα ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα αλα 2.530
θαηνίθνπο. ηελ Ειιάδα (κε ηηο γλσζηέο γεσγξαθηθέο ηδηνκνξθίεο...) αληηζηνηρνχζε έλα
θαηάζηεκα ζε 5.662 θαηνίθνπο!



αιιά θαη ζηα ΑΣΜ, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο, είρακε αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ
κείσζε, έλαληη αχμεζεο ζηελ Ε.Ε. ην ίδην δηάζηεκα.

Με βάζε ηα παξαπάλσ -θαη επίζεκα- δεδνκέλα, ζηελ Ειιάδα έρνπκε ππεξβνιηθή ζπξξίθλσζε
θαη ππνζηειέρσζε ηνπ θιάδνπ, ζε ζρέζε κε ηελ αλακθηζβήηεηα πην αλαπηπγκέλε, από άπνςε ςεθηαθήο
Τξαπεδηθήο θαη ζπλαιιαθηηθώλ ζπλεζεηώλ, Επξώπε.
Απηφ δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, φζν ζε επηινγέο απνςίισζεο ηνπ
εγρψξηνπ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο.
Σν δίθηπν θαηαζηεκάησλ είρε ήδε δξακαηηθά ζπξξηθλσζεί πξηλ ηελ παλδεκία, κε κείσζε
πάλσ απφ 50% ην 2019 έλαληη ηνπ 2010. Η απαζρφιεζε κεηψζεθε θαηά 34,3% ζην δηάζηεκα 20112019, έλαληη 14,6% κείσζεο, ζην ίδην δηάζηεκα, ζηελ Επξσδώλε.
Οη

Σξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα θιείλνπλ θαηαζηήκαηα θαη λα πηέδνπλ ζε έμνδν ηνπο

εξγαδφκελνπο, εθκεηαιιεπφκελεο ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ αλαζθάιεηα ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ,
πνπ κεγαιψλνπλ απφ ηελ παλδεκία.
Αληί λα επελδχζνπλ ζε ζρέδηα θαη ινγηθέο αλάπηπμεο, πνπ είλαη πξνυπφζεζε γηα λα παίμνπλ
ππεχζπλα ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ απαξαίηεηε ζηήξημε ηεο ρεηκαδφκελεο νηθνλνκίαο θαη ζηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάθακςεο, επηκέλνπλ ζε αδηέμνδεο ινγηθέο κείσζεο ηνπ θφζηνπο.
Απηή ε θαηάζηαζε απνηειεί, πιένλ, έλα κείδνλ αλαπηπμηαθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ δήηεκα.
Η ΟΣΟΕ θαιεί ηελ Κπβέξλεζε θαη ην ΣΧ (θύξην κέηνρν), λα πάξνπλ μεθάζαξα ζέζε απέλαληη
ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο.
Οη Σξάπεδεο θαινχληαη λα αλαιάβνπλ, ηηο επζχλεο ηνπο απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ηελ
αλάπηπμε.
ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ

