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Γιαμία εθνική επιτυχία διεθνούς βεληνεκούς, η οποία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το
πρόβλημα των NPLs σε ολόκληρη την ευρωζώνη, έκανε λόγο ο υφυπουργός Οικονομικών και
αρμόδιος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα Γιώργος Ζαββός, σε άτυπη ενημέρωσή του προς τους
δημοσιογράφους μετά την έγκριση από την Κομισιόν του σχεδίου "Ηρακλής” για τη μείωση των
κόκκινων δανείων.
"Υπήρξεσαφής και ξεκάθαρη κατεύθυνση πρωθυπουργικής εντολής να κινηθούμε μέσα σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα για τη μείωση των κόκκινων δανείων. Η στόχευσή μας ήταν για μια
συστημική λύση, δεν θέλαμε να συνεχιστούν οι μηρυκασμοί των τελευταίων ετών”, είπε ο κ.
Ζαββός, αναφέροντας ότι σε πρώτη φάση ο "Ηρακλής” στοχεύει σε μείωση των NPLs κατά 30 δισ.
ευρώ, που αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού όγκου των κόκκινων δανείων.
Οκ. Ζαββός τόνισε την καινοτομία του "Ηρακλή”, καθώς για πρώτη φορά χώρα με πιστοληπτική
αξιολόγηση στη βαθμίδα "B" βγαίνει στις αγορές εγγυόμενη senior ομόλογα αξιολόγησης "ΒΒ-".
"Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά από το ιταλικό μοντέλο όπου υπήρχε επενδυτική διαβάθμιση
για τις τιτλοποιήσεις, και το μεγαλύτερο κατόρθωμα του Ηρακλή που μπορεί να αποτελέσει λύση
για όλη την Ευρώπη”, σημείωσε.
Όπωςείπε, ο "Ηρακλής” είναι μια λύση της αγοράς, όχι στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου,
η εγγύηση που θα παρέχει το Δημόσιο δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση, ούτε επίπτωση
στο buffer, το χρέος και το έλλειμμα.
Οκ. Ζαββός τόνισε ότι το σχήμα είναι ιδιαίτερα θετικό για τις τράπεζες, τους πολίτες, την ελληνική
οικονομία αλλά και την Ευρώπη, και εκτίμησε ότι οι τράπεζες θα κάνουν χρήση του "Ηρακλή”, "σε
μία περίοδο αρνητικών επιτοκίων και ανόδου των τιμών στις αγορές ομολόγων, όπου οι αγορές
διψάνε για ένα τέτοιο προϊόν όπως ο Ηρακλής”.
Όπωςείπε, το σχετικό νομοσχέδιο ετοιμάζεται πυρετωδώς ώστε ο νόμος να είναι έτοιμος προς
ψήφιση περί τα τέλη του μήνα και το σχήμα να λειτουργήσει στην πράξη πριν από το τέλος του

έτους. Όπως σημείωσε, η αρχική διάρκεια του "Ηρακλή” είναι 18 μήνες και υπάρχει πρόβλεψη
παράτασης. Οι τράπεζες θα μπορούν να μπουν στο σχήμα όποτε αυτές κρίνουν, ανάλογα με τον
βαθμό ετοιμότητάς τους.
Οκ. Ζαββός σημείωσε ότι το κόστος των εγγυήσεων για τις τράπεζες είναι εξαιρετικά ελκυστικό,
αφού αν κάποια έμπαινε σήμερα θα πλήρωνε προμήθεια κάτω από 180 μονάδες βάσης. Ο κ.
Ζαββός τόνισε ότι η καταβολή της προμήθειας δεν είναι σε καμία περίπτωση εμπροσθοβαρής. Η
καταβολή της εκτείνεται στη δεκαετία και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν οι τράπεζες από τον
περασμένο Ιούλιο. Όπως σημείωσε, οι τράπεζες έχουν κάθε λόγο εν όψει και των stress tests το
2020 να κάνουν ταχύτατα τις τιτλοποιήσεις και να πάρουν τις εγγυήσεις του Δημοσίου,
επωφελούμενες και από τη χαμηλή στάθμιση κινδύνου ενεργητικού που θα λάβουν για τις
τιτλοποιήσεις αυτές.
"Ηκυβέρνηση έκανε το χρέος της, ήρθε η ώρα να κάνουν και οι τράπεζες το δικό τους. Στο βαθμό
που θέλουν να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία θα πρέπει να επιταχύνουν τις τιτλοποιήσεις”,
είπε.
Όπωςτόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών, το σχέδιο "Ηρακλής” αποτελεί μόνο την πρώτη φάση
του σχεδίου της κυβέρνησης για τη εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την
ανάκαμψη της οικονομίας.
"Αμέσωςμετά την εμπέδωση του Ηρακλή, οι τράπεζες δεν μπορούν να μείνουν με την ίδια
στρατηγική”, τόνισε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με τα χρήματα των φορολογούμενων (τρεις
ανακεφαλαιοποιήσεις) οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε κινήσεις προς το δημόσιο
συμφέρον και προς την προσέλκυση επενδυτών που θα θέλουν να επενδύσουν και στον
τραπεζικό κλάδο.
Όπωςαποκάλυψε ο κ. Ζαββός, παράλληλα με τον "Ηρακλή” η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε
σημαντική μεταρρύθμιση της αγοράς του Χρηματιστηρίου, με έμφαση στους κανόνες
διακυβέρνησης και στη διαφάνεια. "Δεν μπορείς να καλείς επενδυτές χωρίς αυτοί να ξέρουν ότι το
Χρηματιστήριο έχει διαφανείς κανόνες λειτουργίας”, είπε ο κ. Ζαββός, προσθέτοντας ότι το
χρηματιστήριο έχει βρεθεί στο σημείο μηδέν και έχει κονιορτοποιήσει την εικόνα της χώρας στο
εξωτερικό.
Αναφορικάμε άλλες λύσεις για τη μείωση των NPLs, ο κ. Ζαββός είπε ότι θα εξεταστεί με ανοιχτό
πνεύμα κάθε ρεαλιστική και εφαρμόσιμη σε σύντομο διάστημα λύση, αρκεί αυτή να μην έχει
επιπτώσεις εποπτικές και δημοσιονομικές, να μην "χτυπάει” στους κανόνες των κρατικών
ενισχύσεων και να είναι ένα προϊόν που θα αγόραζε η επενδυτική κοινότητα.
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