
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ #3 

 

1 
 

Ναυαρχίδα στην ανάπτυξη οι τράπεζες - 
Ποια μηνύματα έδωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στους τραπεζίτες  

Παρασκευή, 25-Οκτ-2019 08:00            της Νένας Μαλλιάρα 

https://www.capital.gr/oikonomia/3389822/nauarxida-stin-anaptuxi-oi-trapezes-poia-minumata-edose-o-kur-mitsotakis-stous-trapezites 

 

Το τραπεζικό σύστημα ενισχύεται και μπορεί να γίνει η ναυαρχίδα στην οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας. Χρειάζεται, όμως, να μπει σε μια καινούργια εποχή, σταθερότητας και παραγωγικότητας, 

και οι τράπεζες να κάνουν τη δουλειά τους ως πάροχοι ρευστότητας στην πραγματική Οικονομία 

και για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των Ελλήνων πολιτών. 

 

Αυτό ήταν το μήνυμα που έδωσε χθες στους τραπεζίτες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 

κατά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ορίζοντας ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας κυβέρνησης 

– τραπεζών προς όφελος της Οικονομίας και της κοινωνίας. 

Δέσμευση για ένταξη στο σχέδιο "Ηρακλής” 

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το σχέδιο της κυβέρνησης για τη συστημική αντιμετώπιση 

των κόκκινων δανείων και την εξυγίανση των τραπεζών. Μετά τα εύσημα των ευρωπαϊκών Αρχών 

και της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, το σχέδιο "Ηρακλής" έλαβε χθες και την πλήρη 

υποστήριξη του πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε ρητά στην επάρκεια και την ταχύτητα με 

την οποία το σχέδιο προετοιμάστηκε και επεξεργάζεται για να ψηφιστεί από τη Βουλή και να 

εφαρμοστεί από τις τράπεζες. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τις τράπεζες να ενταχθούν ταχύτατα στον 

"Ηρακλή", εκμεταλλευόμενες την ευνοϊκή συγκυρία των χαμηλών επιτοκίων και το χαμηλό κόστος 

των προμηθειών για την εξασφάλιση των εγγυήσεων του Δημοσίου. 

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος των κρατικών εγγυήσεων θα ανέλθει σε 9 δισ. ευρώ και αυτές θα 

καλύπτουν το senior κομμάτι των τιτλοποιήσεων NPLs, το οποίο θα διακρατήσουν οι τράπεζες. Οι 

κρατικές εγγυήσεις θα ενεργοποιούνται εφόσον οι τράπεζες έχουν πρώτα πουλήσει σε επενδυτές 

τουλάχιστον το 50% των ομολόγων χαμηλότερης ποιοτικής διαβάθμισης (mezzanine και junior). 

Στη χθεσινή συνάντηση, όλες οι τράπεζες δεσμεύτηκαν στον πρωθυπουργό για τη συμμετοχή τους 

στον "Ηρακλή". Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τράπεζες θα λάβουν πιθανότατα και μηδενικό Risk 

Weighted Asset για τις τιτλοποιήσεις που θα διακρατήσουν. Όπως είχε αποκαλύψει το Capital.gr, 

το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αποτελεί κίνητρο για τη συμμετοχή των τραπεζών στο 

ελληνικό APS, καθώς  οι τιτλοποιήσεις που θα διακρατήσουν θα έχουν τη βαρύτητα κεφαλαίου και 

δεν θα εγείρουν υποχρέωση προσδιορισμού ελάχιστου ποσού κεφαλαίου για την κάλυψη του 

κινδύνου αφερεγγυότητας. Για το θέμα της χορήγησης μηδενικού RWA στις ελληνικές τράπεζες για 

τη συμμετοχή τους στον "Ηρακλή", η κυβέρνηση και η ΤτΕ βρίσκονται σε συζητήσεις με τον SSM. 

https://www.capital.gr/oikonomia/3389822/nauarxida-stin-anaptuxi-oi-trapezes-poia-minumata-edose-o-kur-mitsotakis-stous-trapezites
https://www.capital.gr/tag/trapezes
https://www.capital.gr/tag/kuriakos-mitsotakis
https://www.capital.gr/tag/sxedio-iraklis
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Χρεώσεις και λοιπή ατζέντα 

Πέραν του "Ηρακλή", στη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τους τραπεζίτες συζητήθηκαν 

επίσης τα εξής: 

Α) Η πολιτική χρεώσεων των τραπεζών στις συναλλαγές των πολιτών. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τις 

τράπεζες να επανεξετάσουν τις χρεώσεις και να προχωρήσουν σε μειώσεις, ειδικά από τη στιγμή 

που καταβάλλεται προσπάθεια για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως μέσο πάταξης 

της φοροδιαφυγής. Κάλεσε, παράλληλα, τις τράπεζες να μπουν δυναμικά στην ψηφιακή Οικονομία 

προκειμένου να προσφέρουν καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες. 

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες διευρύνουν τις χρεώσεις και στις υπηρεσίες μέσω εναλλακτικών 

δικτύων και ψηφιακών καναλιών. Αυτό, διότι τα έσοδά τους από άλλες εργασίες έχουν μειωθεί με 

προοπτική περαιτέρω συρρίκνωσης, καλούνται να μειώσουν με κάθε τρόπο το λειτουργικό κόστος 

και, παράλληλα, επενδύουν σταθερά μεγάλα ποσά για επενδύσεις στην τεχνολογία. Όλα τα 

παραπάνω έχουν κόστος για τις τράπεζες, όπως ανέφεραν οι τραπεζίτες στον πρωθυπουργό. Τον 

διαβεβαίωσαν, ωστόσο, ότι εξετάζουν προσεκτικά το θέμα των χρεώσεων και δεν πρόκειται π.χ. να 

επιβάλουν έξοδα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ απομακρυσμένου νησιού. 

Β) Η προετοιμασία από την κυβέρνηση ενός ενιαίου πτωχευτικού δικαίου, το οποίο θα 

περιλαμβάνει, σε νέα λογική, όλους τους διάσπαρτους νόμους, συμπεριλαμβανομένου και του 

πρόσφατου νόμου 4605/2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όταν δομηθεί από την 

κυβέρνηση, το σχέδιο για το ενιαίο πτωχευτικό δίκαιο θα παρουσιαστεί στις τράπεζες για να 

συζητηθεί από κοινού. Στόχος είναι να δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που 

επλήγησαν από την κρίση και να απομονωθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. 

Γ) Η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών. Οι τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει σε κινήσεις 

ανταμοιβής των πελατών τους που υπήρξαν συνεπείς στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους καθ΄ 

όλο το διάστημα της κρίσης. Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, επανέφερε το θέμα, θεωρώντας το θέμα 

δικαιοσύνης και εξίσου κομβικό για την εμπέδωση της κουλτούρας πληρωμών. 

Δ) Η πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει νομοσχέδιο με τις μικροπιστώσεις (microfinancing) 

προκειμένου να δοθεί πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση σε όσους τώρα προσφεύγουν σε 

εξωτραπεζικό δανεισμό, πέφτοντας θύματα τοκογλύφων. 

Ε) Τέλος, ο πρωθυπουργός κάλεσε τις τράπεζες να δημιουργήσουν πράσινα προϊόντα. Το 

Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει νομοσχέδιο με το οποίο η χώρα θα αναλάβει πρωτοποριακό 

ρόλο στην πράσινη ανάπτυξη, εκτελώντας τις πρωθυπουργικές δεσμεύσεις και ανταποκρινόμενο 

στα μηνύματα που έρχονται (βλ. αναφορές για πράσινα ομόλογα από την Κριστίν Λαγκάρντ, η 

οποία παραλαμβάνει σε λίγες ημέρες την ηγεσία της ΕΚΤ από τον Μάριο Ντράγκι).   


