Σχέδιο "made in Italy" για τα
NPLs παρουσίασε ο Τσακαλώτος
– Τα 3 κριτήρια
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Της Δήμητρας Καδδά
Τηνπρόταση του ΤΧΣ για ένα σχήμα προστασίας ενεργητικού (Asset Protection Scheme APS),
βασισμένο στο ιταλικό πρότυπο, παρουσίασε ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά την ομιλία
του στο συνέδριο της Capital Link που έλαβε χώρα στην Νέα Υόρκη.
Οκ. Τσακαλώτος προανήγγειλε σύντομα ανακοινώσεις και περιέγραψε τα 3 κριτήρια που θα
καθορίσουν την τελική μορφή του σχεδίου: ταχύτητα εφαρμογής, συμβατότητα με δίκαιο ΕΕ και
απουσία κινδύνων.
Επισήμανεότι για τις τράπεζες "οι προκλήσεις είναι μπροστά" αναφορικά με τα NPLs αν και όπως
είπε είναι ανακεφαλαιοποιημένες και έχει αποδειχθεί ότι καλύπτουν τους στόχους των τεστ
αντοχής.
Επισήμανεότι εξετάζεται ένα σχήμα APS με βάση την πρόταση του ΤΧΣ. "Θα το αναγγείλουμε
όταν θα είμαστε έτοιμοι" ανέφερε, συμπληρώνοντας πως αυτό "θα γίνει σύντομα".
Επισήμανεότι τα 3 κριτήρια για την τελική του μορφή είναι:
- Η ταχύτητα εφαρμογής
- Η αποδοχή του από την Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Κομισιόν αλλά και από τα άλλα τα όργανα της
Ε.Ε. όπως ο ESM και η ΕΚΤ αλλά και
- Η απουσία προσκομμάτων και κίνδυνων στην εφαρμογή.
Ωςεκ τούτου, εξήγησε ο ΥΠΟΙΚ, απαιτείται ένα σχήμα που να είναι εύκολο και να έχει ήδη
εφαρμοσθεί, και επικαλέσθηκε στο πλαίσιο αυτό την ιταλική εμπειρία την οποία έχουν ήδη
ακολουθήσει και άλλα κράτη.
Ουσιαστικάο κ. Τσακαλώτος μετέφερε χρονικά για τον Ιανουάριο την παρουσίαση της πρότασης
του ΤΧΣ για τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το οποίο και όρισε ως
κυρίαρχο (σ.σ. αφού ανάλογη πρόταση έχει παρουσιάσει η ΤτΕ).

Τοσχέδιο του ΤΧΣ προβλέπει την παροχή κρατικών εγγυήσεων σε προβληματικά δάνεια που οι
τράπεζες θα τιτλοποιήσουν και θα πουλήσουν σε επενδυτές και τα έσοδα θα μπαίνουν σε ειδικό
λογαριασμό.
Γιανα εφαρμοσθεί το εν λόγω σχέδιο απαιτείται η έγκρισή του από την ΓΔ Ανταγωνισμού λόγω
των κρατικών εγγυήσεων. Πάντως, ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, μιλώντας στο
ίδιο συνέδριο στη Νέα Υόρκη παρότρυνε την κυβέρνηση σε ανακοινώσεις, παραδεχόμενος μεν ότι
μπορεί να υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας με το δίκαιο της ΕΕ τα οποία, όμως, όταν
υπάρξει η ελληνική πρόταση θα φανεί πώς θα αντιμετωπισθούν.
Απαιτείταιεπίσης έγκριση του σχεδίου από τον ESM αφού έχει "λόγο" για τα κρατικά διαθέσιμα
αλλά και από την ΕΚΤ.
ΟΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος στην ίδια ομιλία στο συνέδριο της Capital Link παρουσίασε το
αναπτυξιακό σχέδιο και επικαλέσθηκε το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνει για συγκεκριμένες
παρεμβάσεις υποσχόμενος ότι είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν θα εκπλήξει τις αγορές.
Οι 3 μεταρρυθμίσεις
Οκ. Τσακαλώτος δεσμεύθηκε για νέες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο, στις αγορές προϊόντων και
στη δικαιοσύνη. Περιέγραψε την κατάσταση στη δημόσια διοίκηση. "Ήταν καταστροφή το ότι για
να βγάλεις μία άδεια ή για να πάρεις σύνταξη χρειαζόταν μέσο στο δημόσιο" είπε προσθέτοντας
ότι "είναι πάρα πολύ κρίσιμο να συνεχισθεί η μεταρρύθμιση στο δημόσιο". Για τη δικαιοσύνη
αναφέρθηκε στο "πόσο αργή είναι" και είπε ότι "για την επιτάχυνσή της είναι αναγκαίες πολλές
μεταρρυθμίσεις".
Επιπλέονπροανήγγειλε, όπως και στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την ίδια ημέρα, ότι τα 45 επόμενα χρόνια θα πρέπει να υπάρξει μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, καθώς και αλλαγή του
φορολογικού συστήματος για να πιο απλό και αποδοτικό ώστε να περιορισθεί και η
φοροδιαφυγή/φοροαπαοφυγή παραδεχόμενος ότι τα χρόνια του μνημονίου δεν υπήρξε αυτό το
περιθώριο.
Παραδέχθηκεεπίσης ότι "υπάρχουν περιοχές υπερφορολόγησης" και επικαλέσθηκε το νόμο περί
Στρατηγικών Επενδύσεων (που αλλάζει εκ νέου) ως ένα όχημα για σταθερό φορολογικό πλαίσιο
για υποψήφιους επενδυτές.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

