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Μέσα στις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες του
Capital.gr, το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με το οποίο ανοίγει ο
δρόμος για την επιστροφή – κυρίως- της Eurobank στον ιδιωτικό τομέα. Όπως αναφέρουν
κυβερνητικές πηγές, ο νέος νόμος αναμένεται να έχει κατατεθεί μέσα στο επόμενο
δεκαήμερο, με πιο πιθανή χρονική στιγμή τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δεν
αποκλείεται, ωστόσο, η έκπληξη με την κατάθεση του νόμου στο τέλος της τρέχουσας
εβδομάδας, αν και το συγκεκριμένο σενάριο συγκεντρώνει περιορισμένες πιθανότητες.
Το επίμαχο νομοσχέδιο θα προβλέπει την διενέργεια αυξήσεων κεφαλαίου των ελληνικών
τραπεζών σε τιμές αγοράς, ήτοι χαμηλότερες από αυτές στις οποίες ενίσχυσε το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τους συστημικούς ομίλους πέρσι το καλοκαίρι. Κατ’
αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα διευκολυνθεί η κάλυψη των αναγκών των τραπεζών από
ιδιωτικά κεφάλαια. Οι ίδιες πηγές, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι στο νομοσχέδιο θα
συμπεριλαμβάνεται διάταξη που θα ορίζει ρήτρες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του
ελληνικού δημοσίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρεύσει η "τεχνική" που θα διασφαλίζει τον
όρο αυτό.
Βέβαια, εδώ και πολλούς μήνες, ισχύει και η διαδικασία του bail-in όπως αυτή
αποφασίστηκε από το Eurogroup και αποτελεί κοινοτική οδηγία. Αυτή προβλέπει για τις
τράπεζες που αντιμετωπίζουν κεφαλαιακά κενά, πρωτίστως την προσφυγή τους σε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων και «παραγωγή» ιδίων
κεφαλαίων με ενέργειες όπως η πώληση περιουσιακών στοιχείων. Αν δεν καλυφθούν οι
ανάγκες, τότε η διαδικασία επιβαρύνει τους δανειστές της τράπεζας, με πρώτους τους
κατόχους τίτλων μειωμένης εξασφάλισης και στην περίπτωση που ούτε έτσι
συγκεντρώνονται τα απαιτούμενα ποσά, μπαίνουν… στο παιχνίδι και οι μέτοχοι.
Για τις ελληνικές τράπεζες όμως η διαδικασία του bail-in δεν προηγείται καθώς το ελληνικό
δημόσιο έχει διασφαλίσει 50 δισ. ευρώ χρηματοδότησης για τις τράπεζες τα οποία είναι
δεσμευμένα για τον συγκεκριμένο σκοπό. Σήμερα το Ταμείο διαθέτει ομόλογα του EFSF
άνω των 10 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα πεπραγμένα εξαμήνου Ιουλίου-Δεκεμβρίου
2013 που έδωσε χθες στη δημοσιότητα.
Το «μαξιλάρι» αυτό υπερκαλύπτει τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, όπυς αυτές
υπολογίστηκαν από την BlackRock και την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ μεγάλοι ξένοι οίκοι
«εγκρίνουν» τα εν λόγω αποτελέσματα. Την ίδια ώρα, οι Alpha Bank, Τρ. Πειραιώς και
Eurobank θα απευθυνθούν μέσα στο επόμενο διάστημα στους ιδιώτες επενδυτές για να
αντλήσουν έως 5,95 δισ. ευρώ, εξέλιξη που θα διατηρήσει σχεδόν ανέπαφο το κεφαλαιακό
απόθεμα του ΤΧΣ
Παρ’ όλα αυτά, το αν θα χρησιμοποιηθούν κεφάλαια του ΤΧΣ για την κάλυψη των αναγκών
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θα εκτιμηθεί με βάση το δημόσιο συμφέρον, κάτι που αναμένεται να έχει τη μορφή ρητρών,
όπως προαναφέρθηκε.
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