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Η πιθανότητα ενός 
παγκόσμιου κραχ 
αυξάνει συνεχώς. Η 
μείωση της ζήτησης 
στην Κίνα, οι χαμη-
λές τιμές προϊόντων, 
τα ογκούμενα δη-
μόσια και ιδιωτικά 
χρέη, η supernova 

νομισματική επέκταση καθώς και οι υψη-
λές αποτιμήσεις των μετοχών στα χρη-
ματιστήρια είναι ικανοί λόγοι για να ανη-
συχούμε για την πορεία της παγκόσμιας 
οικονομίας. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
και η ενσωμάτωσή της στην παραγωγική 
διαδικασία οδηγούν στην απώλεια θέ-
σεων εργασίας, με συνέπεια την αύ-
ξηση της ανεργίας, τη συρρίκνωση 
των εθνικών ακαθάριστων εγχώρι-
ων προϊόντων, την ελαστικοποίηση 
των σχέσεων εργασίας, τη μείωση 
των αμοιβών και τον περιορισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης, με τραγικές 
συνέπειες. Οικονομίες σε ύφεση, αύξηση 
της φτώχειας, πόλεμοι, και ανεξέλεγκτο 
προσφυγικό ρεύμα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εξάλλου, το κεφάλαιο επεκτείνεται με 
γεωμετρική πρόοδο, με αποτέλεσμα το 
8,7% του πληθυσμού να κατέχει το 82% 
του παγκόσμιου πλούτου, σύμφωνα με 
στοιχεία της Credit Suisse.
Η χώρα μας δυστυχώς μετά το 2009, έχει 
εισέλθει σε υφεσιακή τροχιά και, παρά 
τις θυσίες του ελληνικού λαού (μείωση 
των εισοδημάτων, τεράστια ανεργία, με-
τανάστευση νέων επιστημόνων), δεν φαί-
νεται φως στο τούνελ.
Δυστυχώς, το πολιτικό σύστημα στην 
Ελλάδα αποδείχθηκε κατώτερο των πε-
ριστάσεων, με συνέπεια η κρίση να έχει 
γίνει μόνιμος συνοδός μας.
Καταντήσαμε να έχουμε υπογράψει τρία 
μνημόνια, ενώ άλλες χώρες κατόρθω-
σαν να σώσουν τις οικονομίες τους μόνο 
με ένα μνημόνιο. Το τραπεζικό σύστημα 
στην Ελλάδα χρειάστηκε να ανακεφαλαι-
οποιηθεί για τρίτη και τελευταία, ας ελ-
πίσουμε, φορά. Επισημαίνεται ότι το Ελ-
ληνικό Δημόσιο, δηλαδή εμείς, χάσαμε 
πάνω από 40 δις ευρώ, στην τρίτη ανα-
κεφαλαιοποίηση. Για να επιστρέψουμε 
στην ομαλότητα, χρειάζονται παραγωγή 
πλούτου, νέες επενδύσεις, αύξηση των 
θέσεων εργασίας, πάταξη της φοροδια-
φυγής και της φοροκλοπής. Σύμφωνα με 
ευρωπαϊκά στοιχεία, ο βαθμός είσπρα-
ξης του ΦΠΑ στην Ευρωζώνη είναι 71%, 
όταν στην Ελλάδα το 2013 ήταν 46% και 
το 2010 51%.
Οι νόμοι και οι πρακτικές που διέπουν 

την οικονομία της αγοράς είναι απαραί-
τητο να εφαρμόζονται σταδιακά σε διά-
φορους κλάδους οικονομικής δραστη-
ριότητας, ιδιαίτερα σε εκείνους που οι 
στρεβλώσεις από τις παρεμβάσεις του 
δημοσίου και τη δράση των συντεχνιών 
έχουν επιφέρει τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα ανάπτυξης. Επίσης, η καθυστέρηση 
και από πλευράς δημοσίου της εφαρμο-
γής τόσο του αναγκαίου μεταρρυθμιστι-
κού του έργου, όσο και της εξυγίανσης 
των δημόσιων οικονομικών του, αποτε-
λούν τροχοπέδη και μοχλό αναστολής 
κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας. Χωρίς 
τον πραγματικό εκσυγχρονισμό της δη-
μόσιας διοίκησης δεν υπάρχει ελπίδα για 

ανάκαμψη της οικονομίας.
Η κυβέρνηση, αντί να ψάχνει ισοδύναμα, 
πρέπει να προβεί το συντομότερο δυνα-
τόν σε ενέργειες και δράσεις που περιο-
ρίζουν τις λειτουργικές της δαπάνες, να 
εφαρμοσθεί σε όλες τις συναλλαγές η 
χρήση του πλαστικού χρήματος και να 
αξιοποιήσει άμεσα τον εθνικό πλούτο. 
Δεν μπορεί από το 1977 η ΧΡΩΠΕΙ για 
πολλά χρόνια να κινούσε τα φορτηγά της 
με πετρέλαιο που αντλούσε από το Κερί 
Ζακύνθου, και οι ελληνικές κυβερνήσεις 
διαχρονικά να το αφήνουν να ρέει στη 
θάλασσα.
Σε όλο αυτό τον κυκεώνα των αλλαγών 
που συνέβησαν στην ελληνική οικονο-
μία, το συνδικαλιστικό κίνημα υιοθέτησε 
καθαρά αμυντική τακτική. Εκ των πραγ-
μάτων αποδεικνύεται ότι το συνδικαλι-

στικό κίνημα είναι ανάγκη, επιτέλους, 
να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και 
να έχει μια πιο εμπροσθοβαρή στρατηγι-
κή. Είναι καιρός το συνδικαλιστικό κίνη-
μα να απελευθερωθεί από προσωπικές 
στρατηγικές και να απεγκλωβισθεί από 
τον κομματικό εναγκαλισμό, ώστε να 
αποτελέσει το πραγματικό στήριγμα των 
εργαζομένων. Θα πρέπει να αναπτύξει 
συγκεκριμένη πολιτική, να αντιμετωπίσει 
τις αλλαγές και την απορρύθμιση των ερ-
γασιακών σχέσεων που φέρνει ο νόμος 
4336/2015. Δηλαδή την μετενέργεια, 
τις ομαδικές απολύσεις, το ασφαλιστικό 
κλπ. 
Επίσης, το συνδικαλιστικό κίνημα θα 

πρέπει να ερευνήσει τρόπους 
προστασίας της εργασίας και 
της προόδου των τραπεζοϋ-
παλλήλων, που αρνούνται να 
συνεργήσουν σε αθέμιτες ή 
παράνομες λειτουργικές απο-
φάσεις των διοικήσεων των 
τραπεζών και να αντιμετωπίσει 
την ψυχολογική τρομοκρατία 
που ασκείται, μέσω της πιστής 
εφαρμογής του κώδικα ηθικής 
και συμπεριφοράς της κάθε 
τράπεζας, καθώς και των κανο-
νισμών λειτουργίας τους. 
Αυτές τις μέρες συζητείται έντο-
να το ασφαλιστικό. Για να μη 
γίνει λοιπόν η σύνταξη άπιαστο 
όνειρο ή πενιχρό βοήθημα στα 
βαθιά γηρατειά, θα πρέπει να 

αναπτυχθεί μια πολιτική με ρεαλιστικούς 
στόχους χωρίς αγκυλώσεις και δογματι-
σμούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνά-
δελφοι που εργάστηκαν και εργάζονται 
σκληρά, πλήρωναν και πληρώνουν κα-
νονικά τις εισφορές τους και δεν ευθύνο-
νται για τις κυβερνητικές αποφάσεις που 
διαχρονικά ζημίωσαν και εξακολουθούν 
να ζημιώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Προτείνουμε λοιπόν, μέχρι να 
έρθει η ανάπτυξη και να ισορ-
ροπήσει το ασφαλιστικό σύ-
στημα, να μη μειωθούν οι συ-
ντάξεις, αλλά τα ασφαλιστικά 
ταμεία να ενισχυθούν με ένα 
μέρος από τα διαθέσιμα κεφά-

λαια που δεν χρησιμοποιήθη-
καν για την ανακεφαλαιοποίη-
ση των τραπεζών. 
Σε αυτή τη χρονική διάρκεια, με νηφα-
λιότητα θα μπορέσουμε να προγραμμα-
τίσουμε και να επαναϋπολογίσουμε τις 
συντάξεις και τη δομή του ασφαλιστικού 
συστήματος.
Σχετικά με το Επικουρικό μας, ήταν λαν-
θασμένη η επιλογή να ενταχθούν οι συ-
νάδελφοι που προσλήφθηκαν μετά την 
01/01/2005 στο ΕΤΕΑ. Έτσι, το ταμείο μας 
στερείται σημαντικών πόρων με αποτέλε-
σμα να κλονισθεί η βιωσιμότητά του και 
να διαιωνίζεται το πρόβλημα. Καιρός εί-
ναι με καθαρό μυαλό και με τη βοήθεια 

επιστημόνων που γνωρίζουν καλά 
το ασφαλιστικό σύστημα, να ανα-
πτύξουμε μια πρόταση που θα δίνει 
προοπτική στο Επικουρικό μας Τα-
μείο για να χορηγεί συντάξεις ανάλο-
γες με τις υψηλότατες εισφορές που 
καταβλήθηκαν.

 Ένα άλλο θέμα για τις Τράπεζες είναι οι 
σαρωτικές αλλαγές που θα επέλθουν 
από το 2016 στα διοικητικά τους συμ-
βούλια και στο μάνατζμεντ. Επίσης, με 
την 3η ανακεφαλαιοποίηση, η πλειοψη-
φία των παλαιών μετόχων άλλαξε και 
επειδή η ταυτότητα των νέων μετόχων 
είναι άγνωστη, υπάρχει κίνδυνος για εν-
δεχόμενες τοποθετήσεις αμφιβόλου ποι-
ότητας και ικανότητας τραπεζικών στε-
λεχών από το εξωτερικό. Το μάνατζμεντ 
των τραπεζικών εταιρειών πρέπει να πε-
ράσει σε στελέχη με αποδεδειγμένες ικα-
νότητες διοίκησης και ορθές επενδυτικές 
επιλογές, και όχι σε “μάvατζερ” που εί-
χαν επενδύσει σε τοξικά προϊόντα, όπως 
στην Deutsche Bank. Αυτονόητο είναι ότι 
πρέπει να σέβονται τους  κανονισμούς 
εργασίας και τις συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις σε θέματα αμοιβών και εργασια-
κών σχέσεων.
Η ΕΤΕ θα πρέπει να αναδιοργανωθεί, με 
τη μείωση της διοικητικής της πυραμί-
δας. Επίσης, να στελεχώσει επαρκώς τον 
τομέα των κόκκινων δανείων, με σκοπό 
τη σωστή διαχείρισή τους, ώστε να μεγι-
στοποιηθούν τα οφέλη από την είσπρα-
ξή τους και να αποφευχθεί η εκχώρησή 
τους στα distress funds. 
Τέλος, επιβάλλεται η ομογενοποίηση 
του προσωπικού με την ένταξη όλων 
των εργαζομένων στον Κανονισμό Εργα-
σίας, μετά βέβαια από αίτησή τους, κα-
θώς επίσης και η ενίσχυση του Δικτύου 
Καταστημάτων του ανθρώπινου δυναμι-
κού για την καλύτερη εξυπηρέτηση της 
πελατείας.
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Το ημερολόγιο του ΣΕΠΕΤΕ για το έτος 2016,
αναδεικνύει μικρά και μη προβεβλημένα

νησιά της Ελλάδας.
Ευχόμαστε σε όλους αγάπη, υγεία, ειρήνη, ελπίδα 

και αισιοδοξία για το μέλλον.




