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Τηνπρώτη επίσημη συνάντηση με τον επικεφαλής του SSM, Αντρέα Ένρια, θα έχει σήμερα στη
Φρανκφούρτη, ο υφυπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα,
Γιώργος Ζαββός.
Ησυνάντηση πραγματοποιείται την επομένη της ψήφισης από τη Βουλή της τροπολογίας με την
οποία η ελληνική κυβέρνηση αίρει, ύστερα από 4 χρόνια και 2 μήνες, τα capital controls.
Στοεπίκεντρο της συνάντησης του κ. Ζαββού με τον επικεφαλής του SSM θα βρεθεί η συστημική
λύση που έχει προτείνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την αντιμετώπιση των
"κόκκινων" δανείων, με τη δημιουργία Asset Protection Scheme στο οποίο θα μεταφερθούν δάνεια
15 – 20 δισ. ευρώ.
Ηέγκριση από την DGComp του επικαιροποιημένου "ιταλικού” σχεδίου που αφορά στη δημιουργία
ενός Asset Protection Scheme για την αντιμετώπιση των NPLs, αποτελεί κεντρικό άξονα της
στρατηγικής της κυβέρνησης για τι τράπεζες.
Ηελληνική πλευρά έχει πιέσει τις ευρωπαϊκές αρχές για την άμεση έγκριση του APS, έτσι ώστε η
έγκρισή του να υπογραφεί ακόμη και μέσα στον Σεπτέμβριο. Με την ενεργοποίηση του σχήματος,
οι τράπεζες μπορούν να προσδοκούν σε άμεση απαλλαγή τους από NPLs της τάξεως των 16 δις
ευρώ.
Τοχρονικό σημείο λειτουργίας του APS, το ύψος των δανείων που θα μεταφερθούν και κυρίως το
κόστος που θα πληρώσουν οι τράπεζες για τις εγγυήσεις του Δημοσίου που θα συνοδεύσουν τις
τιτλοποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα συζητηθούν στη σημερινή συνάντηση στη
Φρανκφούρτη.
Σύμφωναμε πληροφορίες, το κόστος των εγγυήσεων αναμένεται να διαμορφωθεί στη βάση του
επιτοκίου των CDS 3ετίας – 5ετίας.
Όσοναφορά στο σχέδιο αντιμετώπισης των NPLs που έχει προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος, οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι θα εξεταστεί επίσης από την κυβέρνηση και τις ευρωπαϊκές αρχές

ώστε να λάβει το "πράσινο" φως ενδεχομένως και εντός του έτους.
Τοσχέδιο της ΤτΕ προβλέπει τη δημιουργία μίας bad bank (SPV) με δυνατότητες ακόμα
μεγαλύτερες όσον αφορά την απαλλαγή των τραπεζών από τα NPLs, αφού στο προτεινόμενο
όχημα ειδικού σκοπού θα μπορούσε να μεταφερθεί το σύνολο των καταγγελμένων απαιτήσεων
των τραπεζών (περί τα 40 δις. ευρώ).
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