
Η ΚΡΙΣΗ ΧΤΥΠΑΕΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η ελληνική δημοσιονομική κρίση και το χρέος μέχρι το 2010 δεν είχε φτάσει σχεδόν 
καθόλου  στην  δημοσιότητα,  επειδή  η  κατάσταση  είχε  επηρεαστεί  από  εντελώς 
ψευδείς  δηλώσεις  και  δημοσιεύματα  σχετικά  με  τις  οικονομικές  επιδόσεις  της 
Ελλάδας. 
Οι επιπτώσεις επηρεάζουν πλέον στο σύνολο την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση.

Σε  αντίθεση  με  την  κοινή  γνώμη  στη  Γερμανία,  πολλοί  ιδιώτες  επενδυτές 
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική κρίση στην Ελλάδα. Μονό στην 
Γερμάνια πρέπει να είναι 20.000 ιδιώτες επενδυτές που έχουν επενδύσει σε ομολόγα 
του Ελληνικού Δημοσίου.

Ήδη  τον  Απρίλιο  του  2010,  συμπυκνώνονται  τα  σημάδια  ότι  δεν  θα  πετύχει  η 
αποπληρωμή  ληξιπρόθεσμων  δανείων  στην  Ελλάδα. Γιαυτο  τον  λόγο  επένδυσαν 
ομογενείς, που ζουν στην γερμάνια και σε άλλες πολιτείες, στην χωρά τους για να 
βοηθήσουν.

Για να αναβάλει την απειλή της πτώχευσης των εθνικών, η Ελλάδα ζήτησε βοήθεια 
από την ΕΕ. Ξεκίνησαν τεράστιες εξοικονομήσεις και προσπάθειες εξυγίανσης.

Στης 03/20/2012 η Ελλάδα δεν κατέβαλε ληξιπρόθεσμα χρεόγραφα που ανέρχονταν 
σε  περίπου  14,5  δισεκατομμύρια.  Ακολούθησε  κατά  πάσα  πιθανότητα  για  πρώτη 
φορά παγκόσμιος το λεγόμενο «κούρεμα», ειδικά σε βάρος των μικρών επενδυτών.

Οι  συμφωνημένη  οροί  του  δάνειου  περιλαμβάνουν  το  λεγόμενο  ρητό συλλογικής 
δράσης (CAC). Αυτό είναι ένα ρητό που κάνει μια αλλαγή σε επιμέρους ορούς και 
θέλει  την  συγκατάθεση  της  πλειοψηφίας  των  πιστωτών  και  είναι  δεσμευτική  για 
όλους τους ομολογιούχους.

Αρχές Μαρτίου 2012 αποδέχτηκε το 86% των πιστωτών μια προσφορά ανταλλαγής 
στην Ελλάδα. Έτσι οι οροί του δάνειου για όλους τους πιστωτές άλλαξε μονομερώς.

Στις  03/15/2012  ανταλλαχτήκαν  παλιά  ομολόγα  του  Ελλάνικου  Δημοσίου,  πέντε 
μέρες πριν την ημερομηνία λήξης τους. Οι επενδυτές αναγκαστήκαν υποχρεωτικά να 
παραιτηθούν  από  το  50%  της  αρχικής  άξιας  τους.  Ακόμα  και  αν  δεν  είχαν 
συμφωνήσει στην αλλαγή τον ορών του δάνειου.

Επιπλέον πείρε παρατήσει η χρονική διάρκεια των εγγράφων, προφανώς μέχρι και 30 
χρόνια. Επί του παρόντος πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτά τα έγγραφα αυτήν την 
στιγμή αξίζουν το 20% της ονομαστικής τους άξιας.

Πριν της περικοπές των δημόσιον χρεών η Ελλάδα τον Μάρτιο του 2012 είχε χρέος 
περίπου 370 δις. Ευρώ. Επιπλέον η κυβέρνηση εγγυάται στην Αθηνά ότι το ελληνικό 
τραπεζικό χρέος ανέρχεται σήμερα σε σχεδόν 65 δις. Ευρώ. Μετά την περικοπή του 
χρέος, η Ε.Ε. υποσχέθηκε στην Ελλάδα ένα πακέτο δάνειου τον 130 δις. Ευρώ.



Τι πρέπει να κάνουν η έλληνες επενδυτές τώρα:

1. Να συνδυάζεται τα συμφέροντα σας. Μόνος δεν θα ακούγεστε. Μονό με την 
σωστή συνεργασία και οργάνωση είστε μια ομάδα ικανή για διαπραγμάτευση. 
Στείλτε  μας  το  e-mail σας  αν  θέλετε  να  σας  ενημερώνουμε  για  σημιτικά 
γεγονότα. hilfe  @  griechenland  -  anleihe  .  de  .

2. Στην Ελλάδα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο η λεγομένη  CAC επιτρέπεται, 
διότι γίνονται διάκρισης εις βάρος των πιστωτών μονομερώς και ιδίως των 
μικροεπενδυτών.  Οι  όποιοι  αποτελούν  την  μειοψηφία.  Στην  Γερμανια  η 
λεγομένη CAC νομικά είναι ασαφής. Ωστόσο κάποιες ενδείξεις λένε ότι είναι 
παρανομεί απέναντι του AGB-καταναλωτή, βλ. BGB § 307.

3. Ποιος  σας  συμβούλεψε  να  αγοράσετε  τα  έγγραφα?  Στην  Γερμάνια  μια 
λανθασμένη  συμβουλή,  για  παράδειγμα,  απόκρυψης  του  κινδύνου  του 
συστήματος εσκεμμένα φτάνει να ζητηθεί αποζημίωση.

Γνωρίζουμε από περίπτωσης αποζημιώσεων εξαιτίας αποτυχημένων επενδύσεων.
Παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Έχουμε εμπειρία με τα νομικά ζητήματα γύρο από χρεόγραφα. Δείτε την επιτύχει μας 
σε ομολόγα της Αργεντινής τα τελευταία 5 χρόνια.

Το πρόσωπο με το όποιο θα έχετε επαφή είναι ο δικηγόρος Lenne.
Είναι ένας δικηγόρος που ειδικεύεται στον τραπεζικό τομέα και Δικαίου 
Κεφαλαιαγοράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: hilfe@griechenland-anleihe.de
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