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Αργυριάδης Αργύρης

Κόκκινα δάνεια και ξένα funds: Μύθοι και αλήθειες

14/11/201707:234

Το ζήτημα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων αποδεικνύεται κομβικό στην
προσπάθεια της χώρας να χαράξει αναπτυξιακή πορεία.

 Για ποιον λόγο; Διότι το ύψος των ληξιπρόθεσμων δανείων αγγίζει τη στρατόσφαιρα και
καμία τράπεζα δεν μπορεί να καλύψει τις σχετικές απώλειες, καθόσον οι σχετικές προβλέψεις
περιορίζονται στο 40%  περίπου του ανωτέρω ποσού. Τι μας νοιάζουν οι τράπεζες;
Προφανώς μας νοιάζουν διότι για να μην καταρρεύσει το σύστημα της «πίστης» θα
κληθούμε πάλι να καταβάλουμε τον οβολό μας όλοι οι φορολογούμενοι. Αυτά είναι λίγο
πολύ γνωστά και σε μεγάλο βαθμό τα βιώσαμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια. Αντιθέτως, η
φιλολογία που αναπτύσσεται για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε σχέση με την
πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων συχνά συγχέει την πραγματικότητα με τον μύθο. 
 
 
Μύθος πρώτος: «Θα έρθουν μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά να πάρουν τις περιουσίες μας»
(ως γνωστόν, είμαστε το καλύτερο -φευ!- οικόπεδο της υφηλίου). Προφανώς, η ανωτέρω
θέση που διατυπώνεται από «φιλολαϊκούς» ρήτορες εκλαμβάνει τις σημερινές πιστώτριες
τράπεζες ως κάτι ανάμεσα στη Μητέρα Τερέζα και τον Ρομπέν των Δασών. Οσοι επιδίδονται
στην ανωτέρω μπαρουφολογία παραγνωρίζουν ότι κάθε πιστωτής χρησιμοποιεί όλα τα μέσα
αναγκαστικής εκτέλεσης που του παρέχει ο νόμος για να εισπράξει την απαίτησή του. Ο,τι
κάνει, λοιπόν, σήμερα μια τράπεζα θα κάνει αύριο ένα fund και τούμπαλιν. 
 
Μύθος δεύτερος: «Η ιστορία της μεταβίβασης δανείων είναι εφεύρημα των δανειστών μας
δίχως να ρωτούν τον οφειλέτη». Λίγοι γνωρίζουν ότι σχετικό νομικό πλαίσιο υπάρχει στη
χώρα μας από το 1923 (ενεχυρική εκχώρηση απαιτήσεων), γενικεύτηκε το 1990 (συμβάσεις
factoring), ενώ είναι ήδη διαδεδομένο εργαλείο για τις ελληνικές τράπεζες (εκχώρηση
απαιτήσεων σε εταιρείες ειδικού σκοπού δυνάμει του Ν.3156/2003 και συμβάσεις
χρηματοοικονομικής ασφάλειας με τον Ν.3301/2004). Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις για τη
μεταβίβαση της απαίτησης αρκεί η συμφωνία παλαιού και νέου δανειστή χωρίς τη σύμπραξη
του οφειλέτη. Συνεπώς, ο νέος θεσμός δεν αποτελεί καινοτομία στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
Μύθος τρίτος: «Δεν έχουν ανάγκη οι τράπεζες τα funds. Μπορούν και μόνες τους».  
 
Κι όμως, oι βασικοί εποπτικοί κανόνες που ενσωματώνονται στους κανόνες «Βασιλεία ΙΙΙ» και
τις συναφείς ενωσιακές ρυθμίσεις απαιτούν για όλες τις τράπεζες της Ευρώπης οι απαιτήσεις
σε καθυστέρηση να υπολογίζονται με αυξημένο συντελεστή στάθμισης (έως 150%)
προκειμένου να υπολογιστούν τα ανοίγματα ενός πιστωτικού ιδρύματος, επί των οποίων
υπολογίζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις προς κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Η
γενίκευση των καθυστερούμενων πιστώσεων υπερβαίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισής τους
με τα συνήθη μέσα (απορρόφηση από την κερδοφορία, αυξημένες προβλέψεις, σύναψη
αντιστάθμισης κινδύνου, αναγκαστική εκτέλεση, ενεργητική διαχείριση κ.λπ.). Συνεπώς,
απαιτείται η μεταβίβαση μέρους των χορηγηθεισών πιστώσεων ως μέσου εξυγίανσης των
χαρτοφυλακίων των τραπεζών, απομόχλευσης των ισολογισμών τους, βελτίωσης της
κεφαλαιακής τους θέσης και ενίσχυσης της ρευστότητάς τους.  
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Αλήθεια πρώτη: Η νομική κατάσταση του οφειλέτη δεν αλλάζει. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να
αλλάξει και προς όφελός του. Τόσο με τους παλαιότερους νόμους όσο και με τον κακότεχνο
Ν.4354/2015 που δημιουργεί μια «δευτερογενή αγορά κόκκινων δανείων», η μεταβίβαση των
τελευταίων δεν μεταβάλλει την έννομη θέση του οφειλέτη. Συνεπώς, έχει όσες υποχρεώσεις
είχε έναντι του μεταβιβάζοντος και μπορεί να αντιτάξει έναντι του αποκτώντος όσες
ενστάσεις είχε κατά τοn χρόνο της μεταβίβασης.  
 
Αλήθεια δεύτερη: Aν πράγματι λειτουργήσει η αγορά των κόκκινων δανείων, πέραν των νέων
θέσεων εργασίας που θα προσφέρει, μπορεί να βοηθήσει διττά τράπεζες και οφειλέτες.  
 
Οι πρώτες θα ενισχύσουν άμεσα τη ρευστότητά τους και δεν θα επιβαρυνθούν τα έξοδα μιας
μακροχρόνιας αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ οι δεύτεροι θα μπορούν να εξοφλήσουν ή να
ρυθμίσουν την οφειλή τους σε ποσό μικρότερο της αρχικής (έμμεσο κούρεμα), καθόσον τα
δάνεια θα πωληθούν σε μικρότερες τιμές από την ονομαστική αξία. Εύλογα θα ρωτήσει
κάποιος για ποιον λόγο δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο και οι τράπεζες.  
 
Πέραν των ζητημάτων ρευστότητας που αναλύθηκαν ανωτέρω, δεν πρέπει να
παραγνωρίζουμε την αδυναμία ή αβελτηρία τραπεζικών στελεχών να αντιμετωπίσουν ένα
πρωτόγνωρο πρόβλημα που απέκτησε πρωτόφαντα μαζικά χαρακτηριστικά. Σε κάθε
περίπτωση, εάν μπορούσαν, θα το είχαν κάνει προτού «πτωχεύσουν» οι ίδιες οι τράπεζες και
ανακεφαλαιοποιηθούν. Τώρα είναι αργά... 
 
 
*Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής & διαχειριστής
αφερεγγυότητας

Σχόλια

4Προσθήκη σχολίου
Αρνητής15/11/201700:12

Όταν η τράπεζα πουλάει κόκκινο δάνειο αξίας 100 ευρώ έναντι 5 ευρώ σε οποιοδήποτε
fund, ο νόμος πρέπει να υποχρεώνει το fund να αναζητήσει από τον οφειλέτη ποσό αντάξιο
της επένδυσής του, ήτοι 10%-15%. Κι εδώ τελειώνει κάθε κουβέντα. Τα φληναφήματά σας
περί θέσεων εργασίας να τα πείτε στους εργαζομένους σε εισπρακτικές εταιρείες. Ευχαριστώ.

Απάντηση
Ο εκφυλισμος14/11/201710:07

Να τα λέμε όλα, όχι τα μισά. Ανάπτυξη δεν θα δουμε ούτε τον άλλο αιώνα, εφ'οσον
διατηρουμαι τον στρατό κατοχης. Και εννοούμε βέβαια τους κομματικους στρατούς, που
έχουν φέρει το ασφαλιστικό σύστημα, να μοιαζει με το τέρας του Φραγκεσταιν. Και ερχεται
τώρα το παλικάρι μας, η πενταημερη, να μυρασει πλούτο που βάφτησε δικαιοσύνη. Πρεπει
να σταματήσουν να μυραζουν χρήματα, αυτοι που καταναλώνουν και να μυραζουν αυτοί
που παράγουν τον πλουτο, ο ιδιωτικος τομέας. Όχι τα πόδια να κτυπουν το κεφάλι. Στην
ουσία μας ταζουν περίπου 1,2 εκατομμύρια, σε πλυθησμου 10 εκατομμύριων. Από αυτούς
παίρνει φόρους και εισφορές για τα ταμεία όλο το κρατος και ζουν οι υπόλοιποι. Όλα αυτά
θα αλλάξουν του Αγίου πουτσου , όπως λέει και ο λαός, το χάλι μας, η διαφθορά, ο
εκφυλισμος.

Απάντηση
Δημήτρης14/11/201708:53

Εξωδικαστική Ρύθμιση;
Από την Μελέτη Βιωσιμότητας έως την Διαπραγμάτευση με Πιστωτές. Απαντάμε Δωρεάν bcla.gr

http://www.protothema.gr/
http://www.protothema.gr/
http://www.protothema.gr/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CN0DvSqirWpb9EpmP6gSEiri4AcTkm9FQrcnb-cUFwI23ARABILvPhApgrYKAgOgLoAH61rvMA8gBAakC4HoNi1iqtD6oAwHIA8sEqgTfAU_Qa7V2SbYXl3JCWs6u3pSccnBGq-jjSUsg-UlOMJm8LTUBG1cv119U8NJjgHH71VnpGcfusa8xAAILkCMVnaYSvQ5Jc7Glrq9tlUASJ_Hzm4gL5GsjJmqdtHlKkLC1fwryekFvuiTs0GXoOqBr5O4t-aQ9W6V0D1MQoiYh122yBOQoe45oGErFNroMIB_-VPVwgH0vTcxY_WPXQUCF2P0IDtXFCeJDP7ZCKFZqqUe151uHXzZiFuUBBg1sBbfG8w79e39VSmYwY7b_gclhPcecby8wgss8BJKxJFMKK_CAB-6oxDOoB9XJG6gHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJuJu_cdzQeKOACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRo6kpTQh1TN0h5FUQMyGu0Pw&sig=AOD64_1K4N8JqY0v1unH-vbwQhNxtuM9kQ&client=ca-pub-9424341373533789&adurl=http://bcla.gr/provlimatiki-epichirisi-mas-rotate-sas-apantame/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CN0DvSqirWpb9EpmP6gSEiri4AcTkm9FQrcnb-cUFwI23ARABILvPhApgrYKAgOgLoAH61rvMA8gBAakC4HoNi1iqtD6oAwHIA8sEqgTfAU_Qa7V2SbYXl3JCWs6u3pSccnBGq-jjSUsg-UlOMJm8LTUBG1cv119U8NJjgHH71VnpGcfusa8xAAILkCMVnaYSvQ5Jc7Glrq9tlUASJ_Hzm4gL5GsjJmqdtHlKkLC1fwryekFvuiTs0GXoOqBr5O4t-aQ9W6V0D1MQoiYh122yBOQoe45oGErFNroMIB_-VPVwgH0vTcxY_WPXQUCF2P0IDtXFCeJDP7ZCKFZqqUe151uHXzZiFuUBBg1sBbfG8w79e39VSmYwY7b_gclhPcecby8wgss8BJKxJFMKK_CAB-6oxDOoB9XJG6gHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJuJu_cdzQeKOACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRo6kpTQh1TN0h5FUQMyGu0Pw&sig=AOD64_1K4N8JqY0v1unH-vbwQhNxtuM9kQ&client=ca-pub-9424341373533789&adurl=http://bcla.gr/provlimatiki-epichirisi-mas-rotate-sas-apantame/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CN0DvSqirWpb9EpmP6gSEiri4AcTkm9FQrcnb-cUFwI23ARABILvPhApgrYKAgOgLoAH61rvMA8gBAakC4HoNi1iqtD6oAwHIA8sEqgTfAU_Qa7V2SbYXl3JCWs6u3pSccnBGq-jjSUsg-UlOMJm8LTUBG1cv119U8NJjgHH71VnpGcfusa8xAAILkCMVnaYSvQ5Jc7Glrq9tlUASJ_Hzm4gL5GsjJmqdtHlKkLC1fwryekFvuiTs0GXoOqBr5O4t-aQ9W6V0D1MQoiYh122yBOQoe45oGErFNroMIB_-VPVwgH0vTcxY_WPXQUCF2P0IDtXFCeJDP7ZCKFZqqUe151uHXzZiFuUBBg1sBbfG8w79e39VSmYwY7b_gclhPcecby8wgss8BJKxJFMKK_CAB-6oxDOoB9XJG6gHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJuJu_cdzQeKOACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRo6kpTQh1TN0h5FUQMyGu0Pw&sig=AOD64_1K4N8JqY0v1unH-vbwQhNxtuM9kQ&client=ca-pub-9424341373533789&adurl=http://bcla.gr/provlimatiki-epichirisi-mas-rotate-sas-apantame/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CN0DvSqirWpb9EpmP6gSEiri4AcTkm9FQrcnb-cUFwI23ARABILvPhApgrYKAgOgLoAH61rvMA8gBAakC4HoNi1iqtD6oAwHIA8sEqgTfAU_Qa7V2SbYXl3JCWs6u3pSccnBGq-jjSUsg-UlOMJm8LTUBG1cv119U8NJjgHH71VnpGcfusa8xAAILkCMVnaYSvQ5Jc7Glrq9tlUASJ_Hzm4gL5GsjJmqdtHlKkLC1fwryekFvuiTs0GXoOqBr5O4t-aQ9W6V0D1MQoiYh122yBOQoe45oGErFNroMIB_-VPVwgH0vTcxY_WPXQUCF2P0IDtXFCeJDP7ZCKFZqqUe151uHXzZiFuUBBg1sBbfG8w79e39VSmYwY7b_gclhPcecby8wgss8BJKxJFMKK_CAB-6oxDOoB9XJG6gHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJuJu_cdzQeKOACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRo6kpTQh1TN0h5FUQMyGu0Pw&sig=AOD64_1K4N8JqY0v1unH-vbwQhNxtuM9kQ&client=ca-pub-9424341373533789&adurl=http://bcla.gr/provlimatiki-epichirisi-mas-rotate-sas-apantame/


16/3/2018 Κόκκινα δάνεια και ξένα funds: Μύθοι και αλήθειες

http://www.protothema.gr/blogs/blogger/post/731251/kokkina-daneia-kai-xena-funds-muthoi-kai-alitheies/ 4/4

Καλά όλα αυτά που γράφεις κύριε Αργύρη, αλλά για το κατακόκκινο δάνειο των τραπεζών
από το ελληνικό δημόσιο για να σωθούν (ανακεφαλαιοποιήσεις) αυτά τα χρήματα πότε θα
επιστραφούν? Μάλλον είναι δανεικά και αγύριστα και τα πληρώνει ο κοσμάκης. Εν
κατακλείδι κόκκινα δάνεια λογιστικά οι τράπεζες δεν έχουν.

Απάντηση
Vasoa14/11/201721:29

Δεν πήραν δάνειο οι τράπεζες από το δημόσιο . Το δημόσιο αγόρασε τις μετοχές τους μέσω
του ΤΧΣ . Τα δάνεια των τραπεζών έχουν να κάνουν με ιδιώτες . Το κράτος τους πουλάει
άλλωστε ομόλογα και ρεπος .. Ποιος άλλος θα τα αγόραζε άλλωστε ;

Απάντηση
Φόρτωση περισσότερων σχολίων
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