Οι
πωλήσεις
«κόκκινων»
δανείων και οι απολύσεις…
Η εντεινόμενη από καιρό φημολογία για την τύχη των
κόκκινων δανείων, άρχισε πλέον να παίρνει
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά!
Είναι φανερό ότι, τα κόκκινα δάνεια αποτελούν το
μεγάλο αγκάθι του τραπεζικού τομέα.
Η ουσία είναι ότι, όσο οι τράπεζες αδυνατούν να
παίξουν τον βασικό τους ρόλο, που είναι η παροχή
πίστης (δηλαδή να δώσουν νέα δάνεια) και η οικονομία
δεν παίρνει εμπρός και οι θέσεις εργασίας
συρρικνώνονται.
Τα μνημόνια έχουν επιβάλλει έναν φαύλο κύκλο ύφεσης.
Όσο οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν τις παραγωγικές
δραστηριότητες της οικονομίας, επιχειρήσεις
κλείνουν, η ανεργία μεγαλώνει, θέσεις εργασίας
χάνονται, μειώνεται το εισόδημα και άρα οι
δανειολήπτες αδυνατούν να πληρώσουν τα δάνειά τους,
χάνονται σπίτια και επιχειρήσεις και η ύφεση
ανατροφοδοτεί νέα ύφεση.
Η λαϊκή κατοικία, η αγροτική γη και οι επιχειρήσεις
που έχουν οφειλές θα πληγούν όταν τα ακίνητα από
κατασχέσεις βγουν σε πλειστηριασμό.
Στην Τράπεζα Πειραιώς, αρμόδια διευθυντικά στελέχη
ενημέρωσαν τους τραπεζοϋπαλλήλους που διαχειρίζονται
δάνεια σε οριστική καθυστέρηση ότι τόσο το
χαρτοφυλάκιο , όσο και το προσωπικό θα μεταφερθεί σε
άλλη εταιρία, υπογράφοντας νέες συμβάσεις.
Δηλαδή, θα απολυθούν από την Τράπεζα, και άρα θα

απολέσουν την ιδιότητα του τραπεζοϋπαλλήλου και θα
υπογράψουν νέες συμβάσεις με την εταιρία διαχείρισης
των «κόκκινων» δανείων. Άγνωστο με ποιες εργασιακές
σχέσεις και για πόσο χρονικό διάστημα.
Οι απολύσεις αυτές δεν έρχονται ως κεραυνός εν
αιθρία. Είχε προηγηθεί, ένα χρόνο πριν, η απόπειρα
της απόσχισης των κλάδων φύλαξης και καθαριότητας,
προτάσεις για εθελοντική μερική απασχόληση κάθε
μήνα, εθελοντική άδεια άνευ αποδοχών κπλ., που
έδειχναν καθαρά τις προθέσεις της τράπεζας.
Από τις εξελίξεις αποδεικνύεται ότι, η Τράπεζα
Πειραιώς, θέλοντας να προλάβει τις αντιδράσεις που
προκαλούν οι απολύσεις, ανακοίνωσε πρόσφατα την
απαγόρευση της εισόδου των σωματείων στους χώρους
δουλειάς κατά τη διάρκεια του ωραρίου.
Τη στιγμή που εκτυλίσσεται η επίθεση της Τράπεζας,
το συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται πολυδιασπασμένο
και χωρίς σχέδιο δράσης.
Τη Δευτέρα 5/2/2019, κηρύχθηκε στάση εργασίας από 2
από τα 6 επιχειρησιακά σωματεία, το ΕΚΑ και το
Σωματείο Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Τα υπόλοιπα
σωματεία και η ΟΤΟΕ δεν κάλεσαν τους εργαζόμενους
που κινδυνεύουν με απόλυση σε στάση εργασίας καθώς,
όπως λένε, δεν εκτιμούν ότι υπάρχει ορατός κίνδυνος
και θα διευθετήσουν το πρόβλημα σε συνάντηση με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας.
Η πρόθεση των εργαζόμενων, που κινδυνεύουν με
απόλυση, να αγωνιστούν ξάφνιασε τις συνδικαλιστικές
ηγεσίες που προσπάθησαν να ανακόψουν τις
κινητοποιήσεις μέχρι να εξασφαλιστεί ο έλεγχός τους.
Η μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση, όμως, έστειλε
ένα ηχηρό μήνυμα προς τη Διοίκηση της Τράπεζας πως
οι σχεδιασμοί της δεν θα περάσουν.

Την ίδια ώρα, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Γ.
Δραγασάκης, προσπαθώντας να διεγείρει τον «κοινωνικό
αυτοματισμό» ενάντια στους τραπεζοϋπαλλήλους, αλλά
και ενάντια στους φτωχοποιημένους δανειολήπτες,
υπογράμμισε τους κινδύνους υψηλού ποσοστού μη
εξυπηρετούμενων δανείων, για τις ελληνικές τράπεζες,
σημειώνοντας παράλληλα ότι : «από μια λάθος κίνηση,
μπορεί να χρειαστεί, οι τράπεζες να απαιτήσουν νέα
κεφάλαια και μπορεί να κληθεί να τα βάλει ο έλληνας
φορολογούμενος».
Τελικά, η έξοδος από τα μνημόνια, που μας ζητούσε να
πανηγυρίσουμε η κυβέρνηση, αρχίζει να μοιάζει με
κακόγουστη φάρσα.
Αποδεικνύεται ότι οι μνημονιακές πολιτικές, στη βάση
των οποίων έγιναν τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις
τραπεζών, απέτυχαν παταγωδώς να σώσουν τις τράπεζες
και να δώσουν ανάσα στην οικονομία της χώρας.
Η
Τράπεζα
Πειραιώς
που
επανειλημμένα
ανακεφαλαιοποιήθηκε με χρήματα του ελληνικού λαού,
πρέπει να υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι
την κερδοφορία του κεφαλαίου. Για αυτό το αίτημα για
τραπεζικό σύστημα κάτω από δημόσιο έλεγχο προβάλει,
σήμερα, πιο επιτακτικό από ποτέ.
εργαζόμενη στον χρηματοπιστωτικό τομέα

