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

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ) και του Ευρωσυστήματος για τη νομισματική πολιτική, στις 10-2-2021 η Τράπεζα της
Ελλάδος διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο: «Η Τράπεζα της Ελλάδος, σας
ακούει».
Στην εκδήλωση, κλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι σημαντικού αριθμού
κοινωνικών φορέων (συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, επαγγελματικές και
αγροτικές ενώσεις, οργανώσεις προστασίας περιβάλλοντος, οργανώσεις καταναλωτών,
επιμελητήρια κ.α ).
Οι φορείς που συμμετείχαν κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις και τις ιδέες τους με
σύντομες τοποθετήσεις σε τέσσερις θεματικές ενότητες:
1. Η Επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη Νομισματική Πολιτική.
2. Τι σημαίνει για εσάς η σταθερότητα των τιμών;
3. Ποιες είναι οι οικονομικές σας προσδοκίες και ανησυχίες;
4. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνούμε μαζί σας;

Στην εισήγησή του ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδας κ. Γ. Στουρνάρας,
αναφέρθηκε διεξοδικά στην απόφαση της ΕΚΤ για επανεξέταση της Στρατηγικής για
την Νομισματική Πολιτική και ιδιαίτερα στην ανάγκη να ακουστούν οι απόψεις και οι
θέσεις των κοινωνικών φορέων, έτσι ώστε να συμβάλλουν εποικοδομητικά στον
διάλογο για την τελική διαμόρφωση του νέου πλαισίου Νομισματικής Πολιτικής της
ΕΚΤ.
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Εκ μέρους της ΟΤΟΕ στην εκδήλωση συμμετείχε ο Πρόεδρός της σ. Γιώργος
Μότσιος, ο οποίος στην παρέμβασή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα εξής:
9 Στη σημασία της σταθερότητας των τιμών για την προστασία μισθών και
εισοδημάτων. Η σταθερότητα αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ώς «πράσινο φώς»
για πολιτικές λιτότητας, που εντείνουν τις ανισότητες και την ύφεση.
9 Στις τρέχουσες προκλήσεις για τις Τράπεζες, με αιχμή τα κόκκινα δάνεια και
στην ανάγκη αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων εργαλείων για την
αποτελεσματική τους αντιμετώπιση, με κανόνες αλλά και με την πρέπουσα
κοινωνική ευαισθησία.
9 Στην κακή εικόνα που επικρατεί για τις Τράπεζες ιδιαίτερα στις τοπικές
κοινωνίες, με πολλά παράπονα από νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που
δεν έχουν επαρκή και ισότιμη πρόσβαση στην αναγκαία κατάλληλη χρηματοδότηση.
Το πρόβλημα εντείνεται με τη συνέχιση από τις Τράπεζες επιλογών
συρρίκνωσης, με κλείσιμο καταστημάτων και μείωση προσωπικού. Η ΟΤΟΕ
αντιτίθεται σε τέτοιες επιλογές, γιατί ενισχύουν τον αποκλεισμό και τα
προβλήματα ομαλής πρόσβασης σημαντικού μέρους της πελατείας σε κατάλληλα
προϊόντα και υπηρεσίες, προβλήματα που κορυφώνονται στην ύπαιθρο και σε
νησιωτικές περιοχές.
9 Στους συναδέλφους τραπεζοϋπαλλήλους, οι οποίοι εργάστηκαν και
εργάζονται με αυταπάρνηση στην πρώτη γραμμή για την ομαλή διενέργεια
και τη διασφάλιση των συναλλαγών. Οι τραπεζοϋπάλληλοι εξακολουθούν να
εργάζονται σε συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας, τόσο εξαιτίας της πανδημίας, όσο
και εξαιτίας επιλογών των Τραπεζών που φέρνουν στο προσκήνιο νέες και μέχρι
σήμερα ελάχιστα ελεγχόμενες και συλλογικά ρυθμιζόμενες μορφές απασχόλησης,
όπως η τηλεργασία. Για το σκοπό αυτό, κατέληξε, απαιτείται έμπρακτη βούληση
προστασίας της απασχόλησης, συστηματική επικοινωνία και ενίσχυση του
κοινωνικού διαλόγου ΟΤΟΕ-Τραπεζών.
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ τόνισε ότι οι Τράπεζες
για να ανταποκριθούν στον αναπτυξιακό τους ρόλο, οφείλουν να σχεδιάζουν
πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και της οικονομίας και της
κοινωνίας.
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