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ΤΠΑΡ ΦΕ Ι Λ Τ Η Γ ΙΑ Σ Ι  Σ Ρ ΑΠΕΖ Ε
Η πρόταση της ΟΣΟΕ μπορεί και πρέπει να υιοθετηθεί
Η θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην ρώξν ησλ Τξαπεδώλ θαη νη ζπδεηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ,
έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα ππαξθηά ζνβαξά πξνβιήκαηα, πνπ ζπλζέηνπλ έλα ζνιό θαη αζαθέο ηνπίν ζηηο
Τξάπεδεο.
Η θπβεξλεηηθή απνπζία από ηα ηεθηαηλόκελα ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν θαη νη επζύλεο ηεο γηαηί νη Τξάπεδεο
δελ ιεηηνπξγνύλ «σο εξγαιείν» ζηήξημεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, «δελ ζώδνληαη» νύηε από ηηο
θαζεζπραζηηθέο δειώζεηο Υπνπξγώλ, νύηε από «ηδέεο ιύζεσλ» πνπ ηώξα αλαθαιύπηνπλ.
Η ΟΤΟΕ έγθαηξα εδώ θαη ηξία ρξόληα έρεη επηζεκάλεη ηε βξαδπθιεγή βόκβα ησλ θόθθηλσλ
δαλείσλ πνπ ππάξρνπλ ζε όιεο ηηο Τξάπεδεο, θαη έρεη πξνηείλεη ιύζεηο ηεθκεξησκέλεο θαη
απνηειεζκαηηθέο πνπ ζήκεξα, όπσο θαίλεηαη, θάπνηνη θπβεξλεηηθνί θύθινη δεηιά δεηιά αξρίδνπλ λα
ςειιίδνπλ.
Τν θεληξηθό πξόβιεκα όισλ ησλ Τξαπεδώλ είλαη ηα θόθθηλα δάλεηα θαη πξέπεη λα
αληηκεησπηζζεί ξηδηθά, απνθαζηζηηθά θαη ζην ζύλνιό ηνπ, κε εληαίν θαη μεθάζαξν ηξόπν από όιεο ηηο
Τξάπεδεο.
Η δηαρείξηζε ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ ησλ Τξαπεδώλ, πξέπεη λα είλαη ππόζεζε ελόο θαη κόλν
πηζησηηθνύ θνξέα, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα δώζεη ιύζεηο αμηόπηζηεο θαη απνηειεζκαηηθέο όρη κόλν κε
νηθνλνκηθά, αιιά θαη κε θνηλσληθά θξηηήξηα επαηζζεζίαο γηα ηηο αλάγθεο ησλ λνηθνθπξηώλ κε
πξαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο πξώηεο θαηνηθίαο.
Σπγθεθξηκέλα ε ΟΤΟΕ από ην 2015 είρε έγθαηξα θαηαζέζεη κηα νινθιεξσκέλε δέζκε πξνηάζεσλ γηα
ηελ επίιπζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ ησλ Τξαπεδώλ (ζηεγαζηηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ), κε θύξην
ζηόρν ηελ νκαιή θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δηεπζέηεζε ελόο ηόζν θξίζηκνπ πξνβιήκαηνο.
Με αθνξκή ηηο πξόζθαηεο αλαηαξάμεηο ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο, ε ΟΤΟΕ επαλαθέξεη
ηελ πξόηαζή ηεο (πνπ γλσξίδνπλ από ην 2015 ζηελ Κπβέξλεζε θαη όινη νη πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί
θνξείο), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελόο Εζληθνύ Δηαηξαπεδηθνύ Φνξέα κε Εμππεξεηνύκελσλ
Επηρεηξεκαηηθώλ θαη Σηεγαζηηθώλ Δαλείσλ, κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ Τξαπεδώλ, ηνπ ΤΧΣ θαη
ηδησηηθώλ θεθαιαίσλ, πνπ ζα δίλεη ιύζεηο κε αξρέο θαη θαλόλεο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο.
Έηζη κόλν νη Τξάπεδεο απαιιαγκέλεο από ην βξαρλά ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ ζα κπνξέζνπλ «λα
αλαπλεύζνπλ», λα γίλνπλ πξαγκαηηθά αμηόπηζηεο, λα ζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη
λα δώζνπλ έηζη ην κήλπκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο θαη ηεο πξννπηηθήο, πνπ πέξα από ηα κεγάια ιόγηα έρεη
πξαγκαηηθή αλάγθε άκεζα ε ρώξα καο.
Η πξόηαζε ηεο ΟΤΟΕ είλαη ζαθήο θαη νινθιεξσκέλε θαη αλ εθείλνη πνπ έρνπλ ηηο επζύλεο
(πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο) ηνπ ειέγρνπ ησλ Τξαπεδώλ επηζπκνύλ, πξέπεη λα ηελ αλαζύξνπλ από ηα
ζπξηάξηα ηνπο θαη λα ηελ αμηνπνηήζνπλ.
Πξέπεη, όκσο, θαη νη Δηνηθήζεηο ησλ Τξαπεδώλ λα αλαιάβνπλ θαη ηηο δηθέο ηνπο επζύλεο πνπ
αθνξνύλ ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ αλάπηπμε, ζηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηξηώλ
αλαθεθαιαηπνηήζεσλ αιιά θαη ζηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηώλ θαη
λα ζηακαηήζνπλ ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο απεηιέο πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο, κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ
κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο, κέζα από αθόκα κεγαιύηεξε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ έρεη
θαηαληήζεη κόληκε επσδόο.
Όια ηα άιια πνπ αθνξνύλ κεηαθνξά πνιηηηθώλ ή άιισλ επζπλώλ, δελ ιύλνπλ θαλέλα πξόβιεκα νύηε
γηα ηηο Τξάπεδεο νύηε γηα ηελ Οηθνλνκία.
Αληίζεηα, ζέηνπλ ζε κεγαιύηεξνπο θηλδύλνπο ηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο αθνύ ζηελ πξάμε είηε
αδηαθνξώληαο είηε επεηδή πξαγκαηηθά νη ππεύζπλνη δελ μέξνπλ, λαξθνζεηνύλ ην βαζηθό ηεο εξγαιείν πνπ είλαη
νη Τξάπεδεο.
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