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ΕΡΩΤΗΣΗ	

23.06.2020	

ΠΡΟΣ:		

1. ΥΠΟΥΡΓΟ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,	κ.	ΧΡΗΣΤΟ	ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ	

2. ΥΠΟΥΡΓΟ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	&	ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,	κ.	ΑΔ.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ	

	

ΘΕΜΑ:	«Αύξηση	μεταβίβασης	δανείων	σε	funds	εν	μέσω	πανδημίας»	

Η	πρακτική	των	τραπεζών	να	μεταβιβάζουν	δάνεια	σε	Εταιρείες	Διαχείρισης	Απαιτήσεων	από	

Δάνεια	και	Πιστώσεις	(ΕΔΑΔΠ),	ευρύτερα	γνωστές	ως	funds	δεν	επηρεάστηκε	καθόλου	από	την	

πανδημία	 του	 κορωνοϊού,	 σύμφωνα	με	 όσα	προκύπτουν	από	 τα	 στοιχεία	 που	 δημοσιεύουν	

πιστωτικά	ιδρύματα	της	χώρας	αλλά	και	η	ίδια	η	Τράπεζα	της	Ελλάδος.		

Σύμφωνα	με	 το	 από	 16.6.2020	 Δελτίο	 Τύπου	 της	 Τράπεζας	 της	 Ελλάδος,	 η	 ονομαστική	 αξία	

δανείων	που	έχουν	λάβει	κάτοικοι	του	εσωτερικού	που	διαχειρίζονται	οι	Εταιρείες	Διαχείρισης	

Απαιτήσεων	από	Δάνεια	και	Πιστώσεις	(ΕΔΑΔΠ),	ευρύτερα	γνωστές	ως	funds,	αυξήθηκε	στο	α’	

τρίμηνο	του	2020	κατά	7,2	δις.	ευρώ	και	διαμορφώθηκε	στα	30,8	δις.	ευρώ	περίπου.	Στο	ίδιο	

Δελτίο	 Τύπου	 επισημαίνεται	 ότι	 η	 ονομαστική	 αξία	 των	 υπό	 διαχείριση	 επιχειρηματικών	

δανείων	ανήλθε	σε	8,8	δις.	ευρώ		στο	ίδιο	διάστημα,	εκ	των	οποίων	τα	5,9	δις.	ευρώ	αφορούν	

δάνεια	προς	μικρομεσαίες	επιχειρήσεις.		

Την	αύξηση	της	μεταβίβασης	δανείων,	για	τα	οποία	αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	δεν	διευκρινίζεται	

αν	είναι	μόνο	μη	εξυπηρετούμενα	ή	και	εξυπηρετούμενα,	 	επικρότησε	με	ανακοίνωσή	του	ο	

οίκος	Moody’s	σε	σχετικό	δημοσίευμα	 του	Αθηναϊκού-Μακεδονικού	Πρακτορείου	Ειδήσεων,	

αναφέροντας	 αυτό	 που	 έχω	 επισημάνει	 κατ’	 επανάληψη,	 ότι	 «Η	 σταδιακή	 ανάθεση	 της	
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διαχείρισης	μη	εξυπηρετούμενων	ανοιγμάτων	στις	εταιρείες	διαχείρισης	δανείων	(…)	καθαρίζει	

τα	NPEs	από	 τους	 ισολογισμούς	 των	 τραπεζών,	 βελτιώνοντας	 την	ποιότητα	 του	 ενεργητικού	

τους»,	δίχως	όμως	καμία	αναφορά	στο	τίμημα	της	μεταβίβασης	των	δανείων	από	τις	τράπεζες	

στα	funds.		

Παράλληλα,	 η	 Εθνική	 Τράπεζα	 της	 Ελλάδος	 ανακοίνωσε	 με	 Δελτίο	 Τύπου	 στις	 5.6.2020	 ότι	

υπέγραψε	 σύμβαση	 πώλησης	 απαιτήσεων	 από	 χαρτοφυλάκιο	 περίπου	 2.800	 μη	

εξυπηρετούμενων	 επιχειρηματικών	 δανείων	 και	 πιστώσεων	 με	 εμπράγματες	 και	 λοιπές	

εξασφαλίσεις	 (περίπου	 6.400	 ακίνητα	 σε	 όλη	 την	 Ελλάδα)	 ,	 ύψους	 1,6	 δις	 ευρώ	 σε	 όρους	

ανεξόφλητου	 κεφαλαίου	 (0,6	 δις	 ευρώ	 διασφαλιστικής	 αξίας	 ακινήτων),	 με	 την	 επενδυτική	

εταιρεία	Bain	Capital	Credit	(“Bain	Capital”),	στο	πλαίσιο	της	στρατηγικής	της	τράπεζας	για	τη	

διαχείριση	 μη	 εξυπηρετούμενων	 ανοιγμάτων,	 με	 τίμημα	 συναλλαγής	 μόλις	 στο	 21%	 του	

ανεξόφλητου	κεφαλαίου	του	χαρτοφυλακίου!	

Επειδή	είναι	προφανές	ότι	το	εν	λόγω	σχήμα	μεταβίβασης-εκχώρησης,	που	γίνεται	για	λόγους	

δημιουργικής	λογιστικής,	είναι	εντελώς	ακατανόητο,	στο	πλαίσιο	του	ισχύοντος	φιλελεύθερου	

οικονομικού	 συστήματος,	 καθόσον	 με	 τις	 πωλήσεις	 αυτές	 δεν	 επιδιώκεται	 συγκεκριμένος	

θεμιτός	 οικονομικός	 σκοπός,	 αλλά	 γίνονται	 για	 την	 απόκτηση	 αθέμητων	 φορολογικών	

πλεονεκτημάτων	και	τη	δημιουργία	επίπλαστων	καταστάσεων.	Το	γεγονός	αυτό	προκύπτει	από	

το	τίμημα	της	μεταβίβασης	των	ως	άνω	δανείων	που	κυμαίνεται	μεταξύ	του	3%	έως	10%	της	

ονομαστικής	αξίας	των	δανείων.	Η	πώληση	περιουσιακών	στοιχείων	μιας	επιχείρησης	με	τέτοια	

θηριώδη	ζημία	δεν	αποτελεί	αποδεκτή	οικονομική	δραστηριότητα.	

Επειδή	 ειδικότερα	 είναι	 τοις	 πάσι	 γνωστό	 ότι	 η	 μείωση	 των	 μη	 εξυπηρετούμενων	 δανείων	

συντελεί	στην	καλύτερη	λογιστική	εικόνα	μιας	τράπεζας	και	βελτιώνει	 τη	δυνατότητά	της	να	

δανείζεται	με	καλύτερο	επιτόκιο	από	την	Ευρωπαϊκή	Κεντρική	Τράπεζα	 (ΕΚΤ)	και	ωφελεί	και	

φορολογικά	τα	πιστωτικά	ιδρύματα,	διότι	το	συνολικό	ποσό	της	μεταβιβαζόμενης	απαιτήσεως	
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λογίζεται	ως	εκπιπτόμενη	δαπάνη,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	22	του	ν.	4172/2013	και	τις	εγκυκλίους	

1113/2015	και	1094/2016.	

Επειδή	τα	ελληνικά	πιστωτικά	ιδρύματα	της	χώρας	ευεργετήθηκαν	εν	μέσω	πανδημίας	λόγω	

της	απόφασης	της	ΕΚΤ		να	κάνει	κατ’	εξαίρεση	δεκτά	ως	ενέχυρα	τα	ελληνικά	κρατικά	ομόλογα,	

παρά	τη	χαμηλή	πιστοληπτική	τους	αξιολόγηση,	αλλά	συνεχίζουν	να	χορηγούν	δάνεια	θέτοντας	

πολύ	αυστηρά	κριτήρια	στους	πληγέντες	από	τον	κορωνοϊό	επαγγελματίες	της	χώρας.	

	

Ερωτώνται	οι	υπουργοί:		

1. Εάν	 προτίθενται	 να	 λάβουν	 μέτρα	 ελέγχου	 αυτού	 του	 φαινομένου	 της	 μαζικής	

εκποίησης,	χωρίς	κέρδος	αλλά	με	ζημία	τουλάχιστον	90%,	περιουσιακών	στοιχείων	των	

ελληνικών	 τραπεζών	που	δεν	μπορεί	 να	θεωρηθεί	 καθεαυτήν	ερευνώμενη	ως	θεμιτή	

οικονομική	δραστηριότητα;		

2. Σε	ποιες	ενέργειες	θα	προβούν	για	να	ελέγξουν	τη	νομιμότητα	-από	πλευράς	εφαρμογής	

των	διατάξεων	του	ενωσιακού	δικαίου-	 των	μαζικών	μεταβιβάσεων	δανείων	από	τις	

τράπεζες	στις	ΕΔΑΔΠ;	

3. Σε	ποιες	ενέργειες	θα	προβούν	για	να	περιοριστούν	οι	αθέμιτες	εμπορικές	πρακτικές	

από	 μέρους	 των	 τραπεζών,	 οι	 οποίες	 δανείζονται	 κατά	 παρέκκλιση	 των	 κοινοτικών	

κανόνων,	μεταβιβάζουν	αφειδώς	δάνεια	και	παραμένουν	απρόθυμες	να	στηρίξουν	την	

προσπάθεια	της	κυβέρνησης	για	την	ανάκαμψη	της	ελληνικής	οικονομίας;		

4. Με	 ποια	 συγκεκριμένα	 μέτρα	 θα	 προστατεύσουν	 τα	 οικονομικά	 συμφέροντα	 των	

δανειοληπτών	που	βλέπουν	τα	δάνεια	που	έλαβαν	από	ελληνικά	πιστωτικά	ιδρύματα	να	

μεταβιβάζονται	σε	αγνώστου	μετοχικής	συνθέσεως	αλλοδαπές	εταιρείες	αντί	γλίσχρου	

τιμήματος,	χωρίς	αυτοί	καθόλου	να	ωφελούνται	εξ	αυτού,	και	παρ’	όλα	αυτά	καλούνται	
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να	εξοφλούν	το	υπόλοιπο	ολόκληρου	του	δανείου	τους	σε	εκτός	Ελλάδος	εδρεύουσες	

επιχειρήσεις;	

	

Ο	ερωτών	βουλευτής	

Κωνσταντίνος	Τζαβάρας	

	


