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Τα θέλουν όλα

Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ των ξένων funds να τους παραδοθούν, μαζί
με τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, και τα ακίνητα
που αποτελούν την ενυπόθηκη εξασφάλισή τους έρχεται σε
μια στιγμή που ξεχειλίζει η οργή για πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας οφειλετών του ∆ημοσίου (φωτ. από τα πρόσφατα επεισόδια στα ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης), ενώ
ξεκινούν ανάλογοι πλειστηριασμοί και από τις τράπεζες

Τώρα ζητούν και τα κλειδιά!
Τ

ον έλεγχο της διαχείρισης των ακινήτων που
έχουν υποθηκευτεί ως εγγυήσεις σε µη εξυπηρετούµενα δάνεια απαιτούν, σύµφωνα µε
ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, οι ξένες εταιρείες/funds, στις οποίες προγραµµατίζεται να ανατεθεί η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων συνολικού
ύψους 30 δισ. ευρώ από ολόκληρη την γκάµα χορηγήσεων, επιχειρηµατικά (µεγάλα, µεσαία, µικρά), στεγαστικά και καταναλωτικά. Η απαίτηση αυτή φρενάρει
τη διαδικασία αδειοδότησης των εν λόγω εταιρειών
από την Τράπεζα της Ελλάδος και το ζήτηµα αναµένεται να απασχολήσει τις προσεχείς ηµέρες την πολιτική
ηγεσία του οικονοµικού επιτελείου. Συγκεκριµένα, τον
υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον
υπουργό Οικονοµίας Γιώργο Σταθάκη, καθώς για να
γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να αλλάξει ο νόµος, ο οποίος
δεν προβλέπει την ανάθεση της τύχης των υποθηκών
-των εµπράγµατων εξασφαλίσεων- στα ξένα funds,
παρά µόνο την εκχώρηση της διαχείρισης του δανείου. Πρόκειται για ιδιαίτερα καυτό θέµα, καθώς ακόµη και η σκέψη για αλλαγή του νόµου που θα οδηγήσει τα ακίνητα απευθείας στα ξένα funds, τα οποία
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Α∆ΕΙΕΣ

Αιτήσεις από 6-7 ξένες εταιρείες
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ για το καυτό αυτό ζήτημα αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει την απαίτηση των ξένων εταιρειών. Στο μεταξύ, ήδη στην Τράπεζα της Ελλάδος έχουν κατατεθεί αιτήματα για αδειοδότηση από 6-7 ξένες εταιρείες και το χρονοδιάγραμμα, όπως αποτυπώνεται στις μνημονιακές δεσμεύσεις, δεν έχει τηρηθεί, καθώς η χορήγηση των αδειών προβλεπόταν
για τον Σεπτέμβριο του 2016. Ωστόσο, για να δοθούν οι άδειες πρέπει πρώτα να κλείσει το θέμα. Πηγές εκτιμούν ότι είναι δύσκολο για την κυβέρνηση να αλλάξει τον νόμο. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η ανάγκη μείωσης των «κόκκινων» δανείων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως όπλο πίεσης προς την ελληνική πλευρά στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. «Ο φόβος μιας πιθανής διαταραχής στο τραπεζικό σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές έως σήμερα», τονίζουν.

θα µπορούν να τα πωλούν, να τα εκπλειστηριάζουν κ.ά., εκτιµάται ότι θα προκαλέσει αλυσιδωτές πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Πόσο µάλλον µε βάση το γεγονός ότι η απαίτηση
των ξένων εταιρειών έρχεται τη χρονική στιγµή
που οι τράπεζες θα ξεκινήσουν τους πλειστηριασµούς ακινήτων, ακόµα και αν πρόκειται για
πρώτες κατοικίες, πλην όσων προστατεύονται
από τον νόµο Κατσέλη.

Τι θέλουν

λουν να υπάρξει εξουσιοδότηση από την πλευρά της τράπεζας για τον έλεγχο και του ενυπόθηκου ακινήτου, µε στόχο να µπορούν, ανάλογα µε την περίπτωση, είτε να το πωλήσουν, είτε να το βγάλουν στον πλειστηριασµό. Τραπεζικές πηγές τονίζουν στην «R» ότι το ξένο fund
κατόπιν της εξουσιοδότησης θα παίρνει τη διαχείριση του ακινήτου και «θα κάνει ό,τι θα κάνουµε και εµείς, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν θέλει ή δεν µπορεί να αντεπεξέλθει
στην αποπληρωµή του δανείου».

Με το επιχείρηµα ότι δεν τους συµφέρει να
επενδύσουν µόνο στη διαχείριση των «κόκ- Από «φιλέτα» έως σπίτια
κινων» δανείων και επικαλούµενες το τι ισχύ- Με δεδοµένο ότι οι τράπεζες έχουν δεσµευθεί
ει στην περίπτωση της Ισπανίας, οι ξένες εται- εγγράφως για δραστική µείωση των «κόκκινων»
ρείες ζητούν και τη διαχείριση των υποθηκών. δανείων έως το τέλος του 2019, η απαίτηση των
Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες, κατά τις ξένων funds για τον έλεγχο της υποθήκης εγκυσυναντήσεις µε την εποπτική Αρχή ανέφεραν µονεί κινδύνους, καθώς πρόκειται για περιουότι «δεν είµαστε απλώς εισπρακτικές εταιρείες»! σίες δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τα 30 δισ. ευρώ
Πιέζουν, λοιπόν, να
«κόκκινα» δάνεια που
αλλάξει ο νόµος και να
θα δοθούν για να τα
αναλαµβάνουν
τους δοθεί η δυνατό- Τα
διαχειριστούν οι ξένες
τητα µαζί µε τα «κόκ- να διαχειριστούν «κόκκινα»
εταιρείες έχουν υποκινα» δάνεια να διαθήκες που αποτελού,
χειρισθούν και την τύ- δάνεια,
νται από «φιλέτα» έως
χη των υποθηκών, µε
πρώτες κατοικίστεγαστικά και καταναλωτικά, απλές
βάση το νοµικό πλαίες ιδιωτών. Τα «φιλέτα»
σιο εντός του οποίου ύψους 30 δισ. ευρώ
εντοπίζονται στις περικινούνται και οι τράπεπτώσεις των υπερχρεζες, καθώς στην περίωµένων επιχειρήσεπτωση που δεν βρουν
ων και η αυστηρή διάκρη µε τους δανειολήπτες πρέπει να επιστρέ- αχείρισή τους από τα απρόσωπα ξένα funds
ψουν, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς, το δά- εντείνει περαιτέρω τις ανησυχίες για άµεσο και
νειο στην τράπεζα και αυτή από την πλευρά της χωρίς σχέδιο αφελληνισµό των περιουσιακών
να κινήσει τις περαιτέρω διαδικασίες, π.χ. πώ- στοιχείων των επιχειρήσεων. Το ζήτηµα περιληση, εκποίηση.
πλέκεται ακόµη περισσότερο στις περιπτώσεις
«Ουσιαστικά επιδιώκουν να κάνουν όλη τη των µη εξυπηρετούµενων δανείων που έχουν
δουλειά, µε στόχο το µεγαλύτερο όφελος», ανα- ελεύθεροι επαγγελµατίες και ιδιώτες. Και στις
φέρει υψηλόβαθµο τραπεζικό στέλεχος. Από τη δύο περιπτώσεις οι υποθήκες στην πλειονότηστιγµή που η τράπεζα θα τους εκχωρήσει τη δι- τά τους είναι η πρώτη κατοικία, το εξοχικό, ένα
αχείριση του µη εξυπηρετούµενου δανείου, θέ- οικόπεδο κ.λπ.
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