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Τ

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια 32 δισ.
ευρώ περνούν στον έλεγχο των
εταιρειών διαχείρισης και η «R»
καταγράφει τις 5 λύσεις-ρυθµίσεις
που θα προτείνουν στους οφειλέτες

ην εξάντληση όλων των λύσεων, µε στόχο τη ρύθµιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ύψους 32 δισ. ευρώ, που
θα βρεθούν τους επόµενους µήνες στον έλεγχο των εταιρειών διαχείρισης, µετά τη µεταφορά τους από τις τράπεζες, θα επιδιώξουν οι διαχειριστές, υπό τον όρο,
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
όµως, ο δανειολήπτης να είναι συνεργάσιµος και να θέλει να συνεννοηθεί. ∆ιαφορετικά, όσοι δανειολήπτες -φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσειςδεν συνεργαστούν, θυσιάζοντας ακόµη
και µέρος της περιουσίας τους, εφόσον
διαθέτουν, για την εξυπηρέτηση του
«κόκκινου» δανείου τους, θα βρεθούν
αντιµέτωποι µε τον πλειστηριασµό του
ακινήτου που αποτελεί εγγύηση για το
δάνειο, είτε πρόκειται για πρώτη κατοικία είτε για ακίνητο άλλης χρήσης (εξοχικά,
επαγγελµατικά κ.ά.). Το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στην Ελλάδα όσον αφορά τον έλεγχο εκ των οποίων
των «κόκκινων» δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης (servicers) βρίσκεται στο επίκεντρο
των διαδοχικών συναντήσεων που είχαν
και θα έχουν τις επόµενες εβδοµάδες η
ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών
και οι επικεφαλής των εν λόγω εταιρειών - οι οποίες ανήκουν κατά 80% σε
ξένα funds και κατά 20% σε ελληνική
τράπεζα, ανάλογα τη συµφωνία της
στη Realnews ο επικεφαλής µιας εκ των µεγάλων εταιρειών διαχείρισης
καθεµιάς. Η κυβέρνηση προσπαθεί να
µη εξυπηρετούµενων δανείων ύψους 27 δισ. ευρώ.
περιορίσει τους πλειστηριασµούς ενόψει
της λήξης της ισχύος του νόµου προσταf ∆εύτερον, παράλληλα µε την εφαρµογή του νέου πτωχευτικού πλαισίου
να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια ρυθµίσεων, υπό όρους και προϋποθέσεις,
σίας την 30ή Απριλίου και της εισαγωγής του
νέου πτωχευτικού πλαισίου, στο οποίο θα πα- εκ των οποίων και οι πλειστηριασµοί να είναι το έσχατο µέτρο. «∆εν είναι στόχος µας να βγάλουµε στον δρόµο οικογένειες. Βέβαια, εφόσον δεν µπορούν, δεν έχουν δηλαρέχεται προστασία µε µορφή επιδόµατος στέδή καµία δυνατότητα να πληρώσουν τη µηνιαία δόση, θα τους προτείνουµε
γασης για τους πλέον οικονοµικά αδύναµους,
λύσεις στη βάση όµως πώλησης του ακινήτου», αναφέρει ο συνοµιλητής µας.
και ζητά από τους διαχειριστές να υιοθετήσουν επιθετικές ως προς το «κούρεµα» ρυθf Ξεκαθάρισαν, όµως, ότι για όσους δανειολήπτες αποδειχθεί ότι δεν
πληρώνουν ενώ διαθέτουν περιουσία, το ακίνητο θα βγαίνει στον πλειστηµίσεις, µε δεδοµένο ότι δεν είναι τράπεζες
ριασµό µε διαδικασία εξπρές, δηλαδή µέσα σε έναν µήνα.
και άρα δεν έχουν αυστηρούς κεφαλαιακούς κανόνες. Το κλίµα στις έως τώρα συΗ γκάµα των ρυθµίσεων
ναντήσεις ήταν θετικό, ωστόσο δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι δεν θα γίνουν από τον
Η «R» απευθύνθηκε στις ισχυρές ως προς τον όγκο των µη εξυπηρετούµενων
Μάιο και µετά πλειστηριασµοί. Στη συνάντηση
δανείων εταιρείες διαχείρισης και παρουσιάζει τις λύσεις που αυτές θα προµε τον υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούτείνουν στους δανειολήπτες. Λύσεις-ρυθµίσεις προσωποποιηµένες ανάλογα
αφορούν
ρα, οι επικεφαλής των διαχειριστών αλλά και τα
µε την εισοδηµατική και οικονοµική κατάσταση των φυσικών προσώπων που
τραπεζικά στελέχη δεσµεύτηκαν:
έχουν στεγαστικά, επισκευαστικά και καταναλωτικά δάνεια µε εγγύηση ακινήτου και των µικροεπιχειρηµατιών µε δάνεια έως 300.000 ευρώ και εγγύηf Πρώτον, από τώρα έως και το τέλος
Απριλίου να επιταχύνουν την ενηµέση ακινήτου, ενώ για τα δάνεια των µεγάλων επιχειρήσεων οι αναδιαρρωση των δανειοληπτών που µε βάθρώσεις και ρυθµίσεις τους θα γίνονται µε άλλα οικονοµικά µοντέλα
ση τα στοιχεία µπορούν να µπουν
και θα είναι custom made.
στην πλατφόρµα προστασίας της
∆ιάρκεια - επιτόκιο: Στους δανειολήπτες που ανήκουν στην καπρώτης κατοικίας. «Θα τους τηλετηγορία αυτών που έχουν εισόδηµα ή διαθέτουν εισόδηµα και
φωνήσουµε, θα τους στείλουµε µήάλλη ακίνητη περιουσία, ακόµη και κινητή, όπως καταθέσεις κ.λπ.,
νυµα στο κινητό, mails, ενώ θα γίνει
η εταιρεία διαχείρισης θα προτείνει: επιµήκυνση της διάρκειας του
εκστρατεία µέσα από τα καταστήµαδανείου έως και 15-20 χρόνια, ανάλογα µε την ηλικία του δανειολήτα των τραπεζών µε στόχο να µπουν
πτη ή την ηλικία του εγγυητή που εκείνος θα προτείνει, µείωση του
στην προστασία που προσφέρει για τους
επιτοκίου ή συνδυασµό και των δύο εφόσον τα οικονοµικά του δανειεπόµενους 2,5 µήνες ο νόµος», αναφέρει
ολήπτη είναι πιο πιεσµένα. Η µείωση του επιτοκίου θα εξαρτάται και πάλι
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από το ύψος του εισοδήµατος και την περιουσιακή κατάσταση. Η µηνιαία δόση θα προκύπτει λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τα έξοδα διαβίωσης του δανειολήπτη όπως αυτά περιγράφονται στον Κώδικα ∆εοντολογίας που ήδη εφαρµόζουν στις ρυθµίσεις οι τράπεζες και εφεξής θα
υποχρεωθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος να
εφαρµόσουν και οι διαχειριστές.
Εξουσιοδότηση πώλησης του ακινήτου: Στην
περίπτωση που η οικονοµική κατάσταση του
δανειολήπτη αποδεικνύει ότι δεν έχει δυνατότητα αποπληρωµής του δανείου, θα του προτείνεται το εξής: Να εξουσιοδοτήσει την εταιρεία διαχείρισης (και την τράπεζα από την οποία πήρε το δάνειο) να βρει αγοραστή για το ακίνητο.
Μετά την πώληση, θα αποπληρωθεί το δάνειο
και, εφόσον το τίµηµα είναι µεγαλύτερο, θα το
πάρει ο δανειολήπτης. Στην περίπτωση που το
τίµηµα από την πώληση του ακινήτου είναι µικρότερο, τότε θα αποπληρωθεί ισόποσα το δάνειο και το υπόλοιπο του δανείου είτε θα ρυθµιστεί είτε θα «κουρευτεί». Το «κούρεµα» θα ισχύει
µόνο στην περίπτωση που ο δανειολήπτης βρίσκεται σε δεινή οικονοµική θέση.
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Μεταφορά του ακινήτου: Ο δανειολήπτης θα έχει τη δυνατότητα να δώσει την
κυριότητα του ακινήτου στην εταιρεία διαχείρισης (σ.σ.: στο εξειδικευµένο όχηµα που αυτή θα ελέγχει).
Ουσιαστικά πρόκειται για εθελοντική παράδοση του ακινήτου. Εν συνεχεία, η εταιρεία
θα πουλήσει το ακίνητο, θα αποπληρωθεί είτε
όλο είτε µέρος του δανείου και εν συνεχεία το
υπόλοιπο θα ρυθµιστεί ή θα «κουρευτεί» ανάλογα -και σε αυτή την περίπτωση- µε την εισοδηµατική και συνολική περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη.
Επιχειρήσεις µε δάνεια έως 300.000 ευρώ: Πρόκειται για µικρές επιχειρήσεις, των
οποίων, στις πλείστες των περιπτώσεων, τα δάνεια έχουν ως εγγύηση την πρώτη κατοικία του
δανειολήπτη. Και για αυτές οι λύσεις που θα
προταθούν είναι οι ίδιες µε εκείνες που θα δοθούν και στα νοικοκυριά.
Μεγάλες επιχειρήσεις: Για τις µεγάλες επιχειρήσεις, η ρύθµιση των δανείων τους θα
γίνει µε διαφορετικά οικονοµικά µοντέλα ανάλογα µε το EBITDA, τη βιωσιµότητα, τις προοπτικές του κλάδου που δραστηριοποιούνται
και οι λύσεις θα είναι custom made και µε
«κούρεµα» µέρους της οφειλής, εφόσον ο µέτοχος βάλει κεφάλαια στην εταιρεία ή τα δάνεια εξαγοραστούν από κάποια άλλη επιχείρηση ή από ξένο fund.
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