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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0411/2012, του Ingo Rau, γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 5 
υπογραφές, σχετικά με τα ελληνικά κρατικά ομόλογα και την προστασία των 
μικροεπενδυτών,

Αναφορά 0511/2012, του Στυλιανού Γαβριηλίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Κεντρικής Επιτροπής Πολιτικών Προσφύγων Ελλάδος, για τη 
δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει 50.000 μικροαποταμιευτές 
στην Ελλάδα,

Αναφορά 0619/2012, του I.P., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την προάσπιση 
των ευρωπαίων αποταμιευτών που έχουν επενδύσει σε ομόλογα του 
ελληνικού κράτους

1. Περίληψη της αναφοράς 0411/2012

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι πολλοί πολίτες της ΕΕ αγόρασαν τα τελευταία χρόνια ελληνικά 
κρατικά ομόλογα στην ονομαστική αξία τους. Ένα από τα βασικά στοιχεία των πακέτων 
στήριξης προς την Ελλάδα είναι, ωστόσο, ότι οι απαιτήσεις των ιδιωτών επενδυτών στα 
ελληνικά κρατικά ομόλογα θα περιοριστούν στο 53,5% και οι επενδυτές που δεν συμφωνούν 
με αυτό θα αναγκαστούν να το πράξουν μέσω ενός νόμου σχετικά με ρήτρες συλλογικής 
δράσης (CAC). Αυτό σημαίνει ότι οι μικροεπενδυτές στην πραγματικότητα θα αναγκαστούν 
να αποδεχθούν μια μεγάλη απώλεια, παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω κρατικά ομόλογα 
εκδόθηκαν με εγγύηση από ένα κράτος μέλος και μετά από θετική γνώμη των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ. Ο αναφέρων πιστεύει πως πρόκειται για σοβαρή παραβίαση των 
δικαιωμάτων των ευρωπαίων καταναλωτών, και ζητεί συνεπώς την παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές που καλή τη πίστει 
αγόρασαν ελληνικά κρατικά ομόλογα, θα λάβουν οικονομική αποζημίωση.

Περίληψη της αναφοράς 0511/2012
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Εξαιτίας του λεγόμενου κουρέματος της 12ης Μαρτίου 2012, περίπου 50 000 Έλληνες 
μικροαποταμιευτές έχασαν σχεδόν το 75% των επενδύσεών τους. Ο αναφέρων υποστηρίζει 
ότι για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μικροαποταμιευτές χάνουν τις 
αποταμιεύσεις που διατηρούσαν σε εθνικό νόμισμα λόγω χρεοκοπίας της χώρας. Στόχος τους 
είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με τις 
τραπεζικές καταθέσεις οι οποίες είναι εγγυημένες μέχρι το ποσό των 100 000 ευρώ. Σε 
συνέντευξη τύπου, ο J. C. Juncker δήλωσε ότι έχει λάβει χιλιάδες αιτήματα για αποζημίωση 
των μικροαποταμιευτών.

Περίληψη της αναφοράς 0619/2012

Ο αναφέρων ζητεί να προστατευτούν οι Ευρωπαίοι αποταμιευτές που έχουν επενδύσει σε 
ομόλογα του ελληνικού κράτους με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα τραπεζικά ιδρύματα τα 
οποία λαμβάνουν δάνεια από την ΕΚΤ με επιτόκιο 1%.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0411/2012 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2012, η αναφορά
0511/2012 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 και η αναφορά 0619/2012 
χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Αναφορές 411/2012, 511/2012 και 619/2012

Κατά την τελευταία δεκαετία αναπτύχθηκε μεγάλο χάσμα ανταγωνιστικότητας μεταξύ της 
Ελλάδας και των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωζώνης, το οποίο συνοδεύτηκε από 
συσσώρευση υψηλών επιπέδων δημόσιου χρέους. Το 2ο ελληνικό πρόγραμμα οικονομικής 
προσαρμογής αποσκοπεί στην υπέρβαση των μεγάλων προκλήσεων με τις οποίες βρίσκεται 
αντιμέτωπη η Ελλάδα (βλ. για περισσότερες λεπτομέρειες:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm).

Η επιτυχημένη ανταλλαγή χρέους, η οποία εξασφάλισε την υψηλή συμμετοχή των κατόχων 
ελληνικών ομολόγων, αποτελούσε σημαντική προϋπόθεση για την έγκριση της 
χρηματοδότησης από τους υπουργούς οικονομικών της ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ, καθώς 
συνέβαλε στη βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους.

Οι όροι της ανταλλαγής χρέους ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ των ελληνικών 
αρχών και αντιπροσώπων ιδιωτών θεσμικών ομολογιούχων, υπό τη μορφή της Διοικούσας 
Επιτροπής της Επιτροπής Ιδιωτών Πιστωτών-Επενδυτών για την Ελλάδα υπό την αιγίδα του 
Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών. Για την εξασφάλιση της συνολικής επιτυχίας, 
συμφωνήθηκε να μην πραγματοποιηθεί διάκριση μεταξύ των κατόχων των ομολόγων που θα 
ήταν επιλέξιμα για την ανταλλαγή χρέους.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2012, η Ελλάδα κάλεσε τους ομολογιούχους να ανταλλάξουν τα 
υφιστάμενα ομόλογα που είχαν στη διάθεσή τους με νέα αναδιαρθρωμένα ομόλογα και άλλα 
οφέλη. Μία ημέρα πριν από την υποβολή προσφορών, στις 23 Φεβρουαρίου 2012, η Ελλάδα 
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πέρασε νόμο σύμφωνα με τον οποίο η κυβέρνηση θα μπορούσε να εισαγάγει ρήτρες 
συλλογικής δράσης σε υφιστάμενα ομόλογα που υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο. Σύμφωνα 
με τις ρήτρες συλλογικής δράσης, σε περίπτωση που η κυβέρνηση αποφάσιζε να τις 
ενεργοποιήσει, εάν η ανταλλαγή γινόταν δεκτή από ποσοστό άνω του 66%, τότε θα έπρεπε να 
θεωρείται ότι όλοι οι ομολογιούχοι έχουν αποδεχτεί την ίδια συμφωνία με τους 
ομολογιούχους που δέχτηκαν την προσφορά. Πριν ενεργοποιηθούν οι ρήτρες συλλογικής 
δράσης, 85,8% των κατόχων ομολόγων που υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο αποδέχτηκαν την 
προσφορά. Ωστόσο, με την εφαρμογή των ρητρών συλλογικής δράσης και στη διαφωνούσα 
μειοψηφία, ανταλλάχθηκε το σύνολο των επιλέξιμων ομολόγων που εκδόθηκαν σύμφωνα με 
το ελληνικό δίκαιο.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά με τις μεμονωμένες απώλειες ανά ομάδα και τύπο 
κατόχων ελληνικών κρατικών ομολόγων. Η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε επίσης στην 
Ευρωομάδα ότι δεν πρόκειται να αποζημιώσει ιδιώτες ομολογιούχους για τις απώλειες που 
υπέστησαν κατά την ανταλλαγή χρέους.


