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50.000 
πρώτες κατοικίες
στα ξένα funds

Εντός του 2019 
εκτιµάται ότι 

θα πωληθούν/
τιτλοποιηθούν 

100.000 µη 
εξυπηρετούµενα 

δάνεια, συνολικής 
αξίας 5-6 δισ. ευρώ, 

που ανήκουν σε 
περίπου 90.000 

δανειολήπτες. Οι 
λύσεις που έχουν 
έτοιµες τα funds
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90.000
δανειολήπτες

50.000
δάνεια

50.000-80.000 €
YΨΟΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ 
∆ΑΝΕΙΩΝ 2019 
ΣΕ ΞΕΝΑ FUNDS
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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Σ
τον έλεγχο των ξένων funds περνούν από 
τώρα και µέσα στους επόµενους µήνες, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, «κόκκι-

να» στεγαστικά δάνεια και τα ακίνητα-υπο-
θήκες, τα οποία, σε ποσοστό 50%, αποτελούν 
πρώτες κατοικίες των δανειοληπτών. Η συνο-
λική αξία των πακέτων πώλησης -για το 2019- 
των µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών δανεί-
ων που διαπραγµατεύονται οι ελληνικές τρά-
πεζες µε ξένα funds και εταιρείες ανέρχεται 
στα 5-6 δισ. ευρώ και ήδη η πρώτη συναλλα-
γή θα γίνει µέσα στον επόµενο µήνα. Ασφα-
λείς πληροφορίες της Realnews αναφέρουν ότι 
το 2019 θα πωληθούν -καθώς και η τιτλοποίη-
ση αποτελεί πώληση- 100.000 «κόκκινα» στε-
γαστικά δάνεια, που αντιστοιχούν σε 90.000 
δανειολήπτες, και το 50% των εν λόγω δανεί-
ων -50.000 τεµάχια- φέρουν ως ενέχυρο πρώ-
τες κατοικίες. Το µέσο ύψος των συγκεκριµέ-
νων δανείων ξεκινά από τα 50.000 ευρώ και 
φτάνει στα 80.000 ευρώ. Ενα σηµαντικό ποσο-
στό από τα δάνεια αυτά πληροί, σύµφωνα µε 
τις ίδιες πηγές, τις προϋποθέσεις ένταξης στο 
νέο πλαίσιο προστασίας και λήψης της κρατι-
κής επιδότησης, το οποίο όµως προβλέπει πως, 
αν ένας δανειολήπτης δεν πληρώσει τρεις συ-
νεχόµενες δόσεις, χάνονται η επιδότηση και η 
προστασία και µέσα σε 30 ηµέρες είτε η τρά-
πεζα είτε το ξένο fund -ανάλογα σε ποιον ανή-
κει το δάνειο- θα προχωρούν στον πλειστηρι-
ασµό της πρώτης κατοικίας. 

Νέα πραγµατικότητα
Εως σήµερα, τα δάνεια που είχαν πουληθεί 
σε ξένα funds ήταν καταναλωτικά χωρίς κα-
µία εξασφάλιση (σ.σ.: δηλαδή χωρίς εγγυή-
σεις) και µικρών επιχειρήσεων, χωρίς όµως 
λειτουργική δραστηριότητα, που είχαν εγγυ-
ήσεις. Επρόκειτο για «ήπιου χαρακτήρα» πω-
λήσεις, καθώς δεν άγγιζαν το σπίτι του δανει-
ολήπτη. «Τα τελευταία δύο χρόνια κάναµε τις 
εύκολες ως προς τη διαχείριση και τις επιπτώ-
σεις πωλήσεις “κόκκινων” δανείων. Τώρα φτά-
σαµε στα πιο καυτά χαρτοφυλάκια δανείων, 
τα οποία αφορούν στεγαστικά χαµηλής αξίας 
και επιχειρηµατικά», αναφέρει στην «R» υψη-
λόβαθµο στέλεχος τράπεζας. Η πώληση στεγα-
στικών δανείων θα συνεχιστεί και το 2020, κα-
θώς οι τράπεζες έχουν προϋπολογίσει να προ-

χωρήσουν του χρόνου σε πώληση/τιτλοποίηση επιπλέον 5 
δισ. στεγαστικών. Οι πωλήσεις, σε συνδυασµό µε τη µετα-
τόπιση των πλειστηριασµών σε χαµηλότερης αξίας δάνεια 
και ακίνητα, αναµένεται να συνθέσουν το σκηνικό τόσο για 
το 2019 όσο και για το 2020. 

Τα δύο πρόσωπα των funds
Μετά την πώληση του «κόκκινου» στεγαστικού δανείου «πα-
κέτο» µε το ακίνητο που το συνοδεύει, ο δανειολήπτης θα 
βρεθεί σε µια νέα κατάσταση και θα πρέπει να συνεννοηθεί 
µε τους εκπροσώπους/υπαλλήλους της εταιρείας που θα δι-
αχειρίζεται για λογαριασµό του fund το δάνειό του αλλά και 
το σπίτι του. Εκπρόσωποι των ξένων εταιρειών τονίζουν στην 
«R» ότι ετοιµάζουν µια σειρά από λύσεις για τους δανειολή-
πτες, οι οποίες δεν στηρίζονται σε απλές ρυθµίσεις του δα-
νείου, αλλά σε πιο δραστικά µέτρα, που ορισµένα εξ αυτών 
οδηγούν στην αλλαγή κατοικίας, µέσω της πώλησης του ακι-
νήτου. Υπάρχει, ωστόσο, µια σηµαντική διαφορά µεταξύ των 


