Αζήνα, 26 Σεπηεμβπίος 2014

ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΣΟΕ ΚΑΙ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Για τα θέματα που αφορούν στις τράπεζες και στην πορεία της οικονομίας
συζήτησαν η ΟΣΟΕ και ο Τπουργός Οικονομικών, κ. Γκ. Φαρδούβελης στη
συνάντηση που είχαν χθες αργά το απόγευμα.
Τε ζπλάληεζε κε ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ δήηεζε ε ΟΤΟΕ, πξνθεηκέλνπ να δηαηςπώζεη
ηηρ ζέζεηρ ηερ θαη να αθούζεη ηηρ ζέζεηρ θαη ηοςρ ζσεδηαζμούρ ηερ Κςβέπνεζερ, ελφςεη ησλ
stress tests πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ Επξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα (ΕΚΤ), πνπ απνηειεί ην
πξνζερέο κείδνλ ζέκα γηα ηηο ηξάπεδεο θαη ηελ νηθνλνκία.
Αθφκα ε ΟΤΟΕ δηαηχπσζε ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο,
πνπ αθνξνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (ΑΜΚ) γηα ηελ ATTICA BANK θαη ηεν
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Τπάπεδα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειίμεηο ζηηο Σςνεηαηπηζηηθέρ Τπάπεδερ θαη
δήηεζε λα ελεκεξσζεί απφ ηνλ Υπνπξγφ γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηηο ηξάπεδεο
απηέο.
Η ΟΤΟΕ αλέπηπμε ζπλνιηθά ηηο ζέζεηο ηεο (ηηο νπνίεο παξέδσζε θαη εγγξάθσο ζηνλ
Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ) θαη επεζήκαλε, φηη ν επνηθνδνκεηηθφο ξφινο ησλ ηξαπεδψλ σο εξγαιείν
αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη αλαθνχθηζεο ηεο θνηλσλίαο, δελ πξέπεη λα είλαη δεηνχκελν,
αιιά απηνλφεην θαη λα γίλεηαη πξάμε ζηα πιαίζηα ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε
ζπλνιηθφηεξε επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ
αλαγθψλ.
Η ΟΤΟΕ αλαθέξζεθε αθφκα θαη ζηα θόθθηνα δάνεηα θαη δήηεζε ε αμηνιφγεζε θαη ν ηξφπνο
δηαρείξηζήο ηνπο λα γίλεη κε θνηλσληθή επαηζζεζία θαη λα κελ έρεη νξηδφληηα θαη εληαία
αληηκεηψπηζε, γηαηί φπσο είπε ραξαθηεξηζηηθά «ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα δάλεηα έγηλαλ
θφθθηλα, φρη γηαηί δελ ζέιεη ν δαλεηνιήπηεο λα πιεξψζεη, αιιά γηαηί δελ κπνξεί».
Σηελ θαηεχζπλζε απηή ε ΟΤΟΕ δηεπθξίληζε, φηη νη ηξαπεδνυπάιιεινη έρνπλ νπζηαζηηθφ θαη
θαζνξηζηηθφ ξφιν, ζηνλ νπνίν θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ, γη’ απηφ πξέπεη λα αηζζάλνληαη
αζθαιείο θαη ζίγνπξνη ζε φ,ηη αθνξά ζηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη ζηα εξγαζηαθά θαη ζηα
αζθαιηζηηθά ηνπο δηθαηψκαηα.
Γηα φια ηα παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ ε ΟΤΟΕ λα ζπκβάιεη ζεηηθά δήηεζε απφ ηνλ
Υπνπξγφ ζηαζεξή ζπλελλφεζε, αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζπλερή δηάινγν.
Σε φ,ηη αθνξά ζηα ζέκαηα ηεο αχμεζεο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ γηα ηελ Attica Bank θαη ηελ
Παλειιήληα Τξάπεδα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειίμεηο ζηηο Σπλεηαηξηζηηθέο Τξάπεδεο, ε ΟΤΟΕ
ηφληζε φηη είλαη αλαγθαία ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Attica Bank θαη ηεο Παλειιήληαο Τξάπεδαο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ θαη απηέο ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Επεζήκαλε αθφκα, φηη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε
φθεινο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, ππεξβαίλνπλ αθφκε θαη ηα θεληξηθά ζπλδηθαιηζηηθά
δεηήκαηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ.
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Εηδηθφηεξα, γηα ηελ Attica Bank ηφληζε, φηη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζήο πξέπεη
λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε, φηη πξφθεηηαη γηα κηα ηξάπεδα πνπ έρεη σο βαζηθφ κέηνρν έλα
αζθαιηζηηθφ Τακείν εξγαδνκέλσλ, ηνπ νπνίνπ ε ζπκκεηνρή πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη λα
δηεπθνιπλζεί θαη δήηεζε λα δηαηεξεζεί ε απηφλνκε πνξεία ηεο, δεδνκέλνπ φηη θαη νη δείθηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζπλεγνξνχλ.
Γηα ηελ Παλειιήληα Τξάπεδα επεζήκαλε φηη πξέπεη λα αλαδεηεζεί κηα ζπλνιηθφηεξε ιχζε
ζηελ αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ιχζεηο γηα ην κέιινλ ησλ
Σπλεηαηξηζηηθψλ Τξαπεδψλ θαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή πξέπεη λα εμεηαζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ
Τακείνπ Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο (ΤΦΣ).
Ο Υποςπγόρ Οηθονομηθών αλαθεξφκελνο ζε φια ηα παξαπάλσ, είπε ηα εξήρ:
Σπκθψλεζε ζηηο γεληθέο γξακκέο ησλ ζέζεσλ, πνπ αλέπηπμε ε ΟΤΟΕ γηα ηα γεληθφηεξα
δεηήκαηα άθνπζε ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ Attica Bank θαη ηελ Παλειιήληα Τξάπεδα, γηα ηηο νπνίεο
φκσο δελ έδσζε ζαθείο απαληήζεηο ελψ γηα ηα άιια ζέκαηα είπε ηα εμήο:
1. Η Κπβέξλεζε δε ζέιεη λα μνδέςεη, αλ δελ παξαζηεί αλάγθε, ηα 11,4 δηο ηνπ ΤΦΣ, γηα λα
παξακείλνπλ σο «καμηιάξη» αζθαιείαο θαη αλ δελ ρξεηαζηνχλ λα επηζηξαθνχλ
πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην ρξένο.
2. Μεηά ηα stress tests, νη ηξάπεδεο ζα έρνπλ επαξθή θεθάιαηα, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
αλάγθεο ηνπο.
3. Τα θφθθηλα δάλεηα είλαη έλα πξφβιεκα πνπ πξέπεη πξάγκαηη – φπσο είπε – λα
αληηκεησπηζηεί κε πξνζνρή, γηαηί αθφκα αλεβαίλνπλ θαη αλέθεξε, φηη κηα ιχζε ζα ήηαλ λα
θηηάμνπκε έλα δίθαην πιαίζην εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηνπο ελδερφκελνπο πιεηζηεξηαζκνχο
ηφληζε, αλ ρξεηαζηεί, ζα ππάξμεη πιαίζην πξνζηαζίαο.
4. Τα πξάγκαηα ζηηο ηξάπεδεο επεζήκαλε, φηη έρνπλ εμειηρζεί νκαιά, εθηηκψληαο – φπσο
είπε – φηη ε ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ Τξαπεδηθνχ Σπζηήκαηνο έρεη νινθιεξσζεί θαη
ειπίδνπκε ε νκαιφηεηα απηή λα ζπλερηζζεί κε ηελ αλάθακςε θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ
αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία ζα θηλεηνπνηήζεη ηηο ηξάπεδεο, γηαηί ζα ελεξγνπνηήζεη
ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα γηα επελδχζεηο, απμάλνληαο ηε δήηεζε ησλ δαλείσλ γηα
παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.
5. Οη εξγαδφκελνη ζηηο Τξάπεδεο θαη φρη κφλν νη κέηνρνη είλαη θαη δηθφ καο κέιεκα, γηαηί ν
ηξαπεδηθφο ηνκέαο είλαη ε θαξδηά ηεο νηθνλνκίαο, αιιά δπζηπρψο ππάξρεη αθφκα
θαρππνςία απφ ηελ θνηλσλία, ιφγσ ηεο θξίζεο θαη απαληψληαο ζηελ αλαθνξά ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο ΟΤΟΕ «να σταματήσοσν οι κομματικές αντιπαραθέσεις σκοπιμότητας γύρω
από την ασυάλεια των καταθέσεων», ζπκθψλεζε δειψλνληαο φηη νη θαηαζέζεηο ζηηο
ηξάπεδεο είλαη αζθαιείο θαη δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ γηα ην ζέκα απηφ αληηπαξαζέζεηο.
Η ΟΤΟΕ ζεσξεί νπζηαζηηθή ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Γθ.
Φαξδνχβειε θαη ραξαθηεξίδεη ζεκαληηθή ηελ αληαπφθξηζε – δέζκεπζε ηνπ Υπνπξγνχ γηα
«αλνηρηή γξακκή» δηαιφγνπ (ΟΤΟΕ-Υπνπξγνχ) γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο Τξάπεδεο.
Τέινο, επηζεκαίλεη ηδηαίηεξα φηη ζηα πιαίζηα ηνπ δηθνχ ηεο ηδηαίηεξνπ ξφινπ σο θιαδηθή
νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ πην επαίζζεην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ζα ζπκβάιεη
απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηα πιαίζηα, φκσο, ελφο ζρεδηαζκνχ θαη
κηαο πνιηηηθήο, πνπ ζα έρεη σο επίθεληξν ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ηνλ άλζξσπν θαη ηελ
ειιεληθή θνηλσλία θαη ζα πείζεη φρη κφλν ζην επίπεδν ησλ δηαθεξχμεσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ,
αιιά θαη ησλ πξάμεσλ.
ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ

