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ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση μικρο-ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου
Είναι γνωστό πως, κατά τη διαδικασία διάσωσης της ελληνικής οικονομίας των τελευταίων χρόνων και μετά το
"κούρεμα" του ελληνικού χρέους, οι μικρο-ομολογιούχοι φυσικά πρόσωπα ζημιώθηκαν. Πρόκειται για περίπου
15.000 οικογένειες, οι οποίες επέλεξαν – σε μια ρευστή για τη χώρα μας περίοδο, δηλαδή το 2009-2010 - να
αποταμιεύσουν τις οικονομίες τους στην Ελλάδα. Αγόρασαν Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), όχι με
σκοπό το κέρδος, αλλά επιδιώκοντας και μεγαλύτερη ασφάλεια για τα χρήματά τους και θεωρώντας πως, με τον
τρόπο αυτό, βοηθούν το Ελληνικό Δημόσιο και την πατρίδα μας.
Μετά την αναγκαστική συμμετοχή της χώρας στο PSI, οι μικρο-ομολογιούχοι έχασαν μονομιάς, με το πρώτο
κούρεμα, το 53% της αξίας των χρημάτων, που είχαν τοποθετήσει στο ελληνικό κράτος. Υποχρεώθηκαν να
λάβουν το 15% της αξίας 2ετών ομολόγων έως το 2014 και το υπόλοιπο 31,5% μετά από 30 χρόνια, δηλαδή το
2042. Ένας ομολογιούχος, αν πριν από την εφαρμογή του PSI ελάμβανε το 100% της αξίας του τίτλου, σήμερα
θα λάβει το 22%-23%, αν πουλήσει αυτό το ομόλογο, έχοντας πραγματική ζημιά, ουσιαστικά, πάνω από 53%.
Οι Έλληνες αποταμιευτές βίωσαν διακρίσεις, είτε σε σχέση με φυσικά πρόσωπα επενδυτές του εξωτερικού, οι
οποίοι έλαβαν όλο το ποσό των ομολόγων τους, χωρίς να δεχθούν οποιοδήποτε κούρεμα (π.χ. Ιάπωνες), είτε σε
σχέση με διάφορα επενδυτικά funds, των οποίων τα ομόλογα πληρώθηκαν στο ακέραιο (π.χ. Ομόλογα
Αυγούστου 2012).
Το συνολικό ποσό, που είχαν στη διάθεσή τους οι ομολογιούχοι, δεν υπερβαίνει τα 2,5 δισ. ευρώ, ποσό, το οποίο
δεν ξεπερνά το 1% του ελλείμματος και δεν αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας
του ελληνικού χρέους. Σημειώνεται δε, ότι δεν κουρεύτηκαν τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου.
Επειδή οι μικρο-ομολογιούχοι είναι καταθέτες κι όχι επενδυτές, που εμπιστεύθηκαν τις οικονομίες τους,
στηρίζοντας το ελληνικό κράτος, αντί να βγάλουν τις αποταμιεύσεις τους από τη χώρα,
Επειδή πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, τα οποία χρειάζονται τα χρήματά τους άμεσα και δεν μπορούν να
προγραμματίζουν τη ζωή τους με χρονικό ορίζοντα το 2042,
Επειδή οι απώλειες των ανθρώπων αυτών δεν είναι μόνο στις αποταμιεύσεις τους, αλλά δέχονται καθημερινά τις
παράπλευρες απώλειες της ελληνικής κρίσης, όπως την ανεργία, τις περικοπές κ.τ.λ.
Επειδή αποτελεί πλήγμα για τη φερεγγυότητα της χώρας, ιδίως τη στιγμή, κατά την οποία προσπαθεί να
επαναπατρίσει τις καταθέσεις του εξωτερικού ή να προσελκύσει επενδύσεις, να μην αποκαθίσταται η αδικία, που
υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1.
Με τι χρονικό ορίζοντα σκέφτεται το Υπουργείο να αποκαταστήσει τις απώλειες, εκτελώντας τη
δέσμευση του πρωθυπουργού, περί αποκατάστασης των ζημιών, που υπέστησαν οι ομολογιούχοι φυσικά πρόσωπα (13/6/2012);
2.
Προβλέπεται η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών των ομολογιούχων, είτε με την ανταλλαγή
των ομολόγων, είτε μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων - απαλλαγών, είτε με συμψηφισμό οφειλών στο
δημόσιο;
3.
Υπάρχει σχέδιο να αποκατασταθεί η φερεγγυότητα του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου αυτό να
είναι σε θέση, με τρόπο αξιόπιστο να απευθυνθεί ξανά για εσωτερικό δανεισμό από τους πολίτες;
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