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Την ικανοποίηση του «λαϊκού αισθήματος» επιδιώκει η κυβέρνηση με την αιφνιδιαστική επιβολή προστίμων 
10,2 εκατ. ευρώ σε 17 τράπεζες για παράνομες προμήθειες. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια 

της κυβέρνησης να επιδείξει φιλολαϊκό προφίλ, ενόφει του προεκλογικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί

ΤΟ ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 10,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Επίδειξη πυγμής με πρόοτιμα 
σε δεκαεπτά τράπεζες
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ

Π ρόστιμα συνολικού ύ
ψους 10,2 εκατομμυρίων 
ευρώ επέβαλε αιφνιδια

στικά χθες η κυβέρνηση με την 
κατηγορία ότι εισπράττουν παρα- 
νόμως προμήθεια από καταναλω
τές που κάνουν αναλήψεις μετρη
τών μέσω των πιστωτικών τους 
καρτών.

Η ετεροχρονισμένη επίδειξη 
πυγμής «παράγει» θεαματικά απο
τελέσματα σε μια συγκυρία που ε

νοχοποιεί συλλή
βδην το τραπεζικό 
σύστημα «δια πά
σαν νόσον» που 
αφορά την οικονο
μική κρίση.

Υ πενθυμ ίζε
ται πως ο επίμα
χος καταχρηστι
κός όρος από ε
τών συμπεριλαμ
βάνεται στις πρα
κτικές των τραπε
ζών με την κυβέρ
νηση ουδέτερο 

παρατηρητή στα παράπονα των 
καταναλωτών και απρόθυμη στην 
εφαρμογή τελεσίδικων δικαστι
κών αποφάσεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η α
πόφαση για την επιβολή του προ

»
Σε υπουργική 
απόφαση
που υπεγράφη από 

τον Χρ. Φώλια 

τον Ιούνιο του 2008, 

περιγράφονται 

οι 15 όροι που έχουν 

κριθεί καταχρηστικοί 

με αμετάκλητες δικα

στικές αποφάσεις

στίμου ελήφθη στην Κυβερνητική 
Επιτροπή που συγκροτήθηκε υπό 
τον πρωθυπουργό την Τρίτη και 
υπογράφηκε από τον υφυπουργό 
Ανάπτυξης Γ. Βλάχο και τον Γε
νικό Γραμματέα Καταναλωτή Γ. 
Οικονόμου. Σύμφωνα με αυτή, το 
συνολικό πρόστιμο των 10,2 εκα
τομμυρίων ευρώ μοιράζεται εξ ί
σου στις 17 τράπεζες: από 600.000 
ευρώ κάθε μία. Επίσης, ο Γ. Βλά
χος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι 
οι έλεγχοι συνεχίζονται και για 
άλλους καταχρηστικούς όρους.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Όπως τονίζεται 
στην ανακοίνωση, η Γ ενική Γ ραμ- 
ματέα Καταναλωτή ύστερα από 
αυτεπάγγελτο έλεγχο που πραγ
ματοποίησε σε ορισμένα βασικά 
τραπεζικά προϊόντα, διαπίστωσε 
παραβατική συμπεριφορά από 17 
τραπεζικές επιχειρήσεις. Η πα
ράβαση αφορά σε χρέωση προς 
τους καταναλωτές που έχει κριθεί 
καταχρηστική με αμετάκλητες 
δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή 
στην παρακράτηση ποσού ως 
προμήθεια υπέρ της τράπεζας, 
σιις περιπτώσεις ανάληψης με
τρητών μέσω πιστωτικής κάρ
τας.

Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται 
σε ένα «πακέτο» 15 όρων που έ
χουν κριθεί καταχρηστικοί με
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αμετάκλητες δικαστικές αποφά
σεις, και με υπουργική απόφαση 
που ισχύει από το περασμένο 
καλοκαίρι απαγορεύεται να ανα
γράφονται στις συμβάσεις.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Με υπουργική 
απόφαση που φέρει την υπογρα
φή του πρώην υπουργού Ανάπτυ
ξης, Χρ. Φώλια και έχει εκδοθεί 
στις 24 Ιουνίου 2008, απαγορεύ
τηκε να αναγράφονται σης συμ
βάσεις που συνάπτουν οι τράπεζες 
με τους πελάτες τους, 15 όροι που 
έχουν κριθεί καταχρηστικοί με 
αμετάκλητες δικαστικές αποφά
σεις. Η υπουργική απόφαση αφο
ρά 7 δικαστικές αποφάσεις (δύο 
του Αρείου Πάγου, δύο του Εφε- 
τείου Αθηνών και τρεις του Πο
λυμελούς Πρωτοδικείου Αθη
νών). Επίσης, αφορά τρεις κατη
γορίες τραπεζικών προϊόντων: 
συμβάσεις στεγαστικών δανείων 
κυμαινόμενου επιτοκίου, συμβά
σεις χορήγησης πιστωτικών καρ
τών και συμβάσεις λογαριασμού 
καταθέσεων.

Ο Στην υπουργική απόφαση 
για τους λογαριασμούς καταθέ
σεων επισημαίνεται ότι απαγο
ρεύονται οι χρεώσεις στους λο
γαριασμούς με καταθέσεις κάτω 
από το όριο που η ίδια η τράπεζα 
καθορίζει.
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Οι απαγορεύσεις για τα σιεγαστικά δάνεια
Ο Η ποινή προεξόφλησης σε στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επι

τόκιο.
Ο Οι τόκοι για στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου δεν θα υπο

λογίζονται με βάση τις 360 αλλά τις 365 ημέρες.
Ο Η είσπραξη εξόδων χρηματοδότησης, προέγκρισης δανείου ή εξέτα

σης αιτήματος δανείου.
Ο Η επιβολή προμήθειας ή εξόδων φακέλου.
Ο Η απαίτηση είσπραξης όλου του υπολοίπου δανείου και των τόκων 

που αναλογούν, σε περίπτωση που ο δανειολήπτης καθυστερήσει 
να πληρώσει έστω και μία δόση ή μέρος δόσης.

Ο Όταν υποθηκεύεται το σπίτι που αγοράζεται με στεγαστικό δάνειο 
και εγγυάται για το δάνειο αυτό και κάποιο άλλο πρόσωπο, απαγο
ρεύεται να ζητά η τράπεζα ως επιπλέον εξασφάλισή της και τη μετα
βίβαση των ενοικίων που τυχόν εισπράττει ο καταναλωτής.

Ο Απαγορεύεται να υποχρεώνει η τράπεζα τον εγγυητή να παρσιτείται 
από τα δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο νόμος.

Οι απαγορεύσεις για τις πιστωτικές κάρτες
ο Η προμήθεια σε αναλήψεις μετρητών με τη μορφή δανείου μέσω πι

στωτικής κάρτας.
Ο Η αναιτιολόγητη αύξηση του επιτοκίου στις κάρτες, χωρίς να το 

προσδιορίζει ακριβώς, να το συνδέει και να το προσαρμόζει με επι
τόκιο αναφοράς (π.χ. ευπήοΓ).

Ο Η υποχρέωση του δανειολήπτη, σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης 
για κάποιο όρο που αφορά σύμβαση για έκδοση πιστωτικής κάρτας, 
να μεταβαίνει στα δικαστήρια της έδρας της τράπεζας.

Ο Κατοχυρώνεται το δικαίωμα στον καταναλωτή να μπορεί να αμφι
σβητήσει χρεώσεις και οφειλές στην κάρτα του, ακόμη και αν δεν έ
χει αντιδράσει μέσα σης προθεσμίες που έχει θέσει η τράπεζα.

Ο Η καταγγελία από την τράπεζα της σύμβασης χωρίς προειδοποίηση 
ή αιτιολόγηση, καθώς και η μονομερής τροποποίηση όρου της.

Ο Η ετήσια αναπροσαρμογή της συνδρομής πιστωηκής κάρτας χωρίς 
να ενημερώνεται προηγούμενα ο κατανσ' τής.

Ο Η παρακράτηση προμήθειας για χορήγηι, ^εβαίωσης οφειλών.

Φρένο στα 
δάνεια προς 
την Αν. Ευρώπη

Η προειδοποίηση του Διοικη
τή της Τραπέζης της Ελλάδος 
κ. Γ. Προβόπουλου προς ης 
τράπεζες που έχουν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα στήριξης, να 
μη μεταφέρουν μέρος του πα
κέτου των 28 δισ. ευρώ σης 
θυγατρικές τους στα Βαλκά
νια, προκάλεσε την αντίδραση 
της βρετανικής εφημερίδας 
Financial Times στη στήλη 
Lex. Ο κ. Προβόπουλος είχε 
επισημάνει σε δηλώσεις του 
στους FT όη έχει «συμβουλέ
ψει η ς  τράπεζες να είναι πε
ρισσότερο προσεκηκές στην 
παροχή δανείων, καθώς πρέ
πει να λάβουν σοβαρά υπόψη 
τους η ς  οικονομικές συνθή
κες σε αυτές ης χώρες».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ Στο χθε
σινό κεντρικό άρθρο της βρε
τανικής εφημερίδας αναφέρε
ται όη «ήδη η Ελλάδα προει
δοποίησε η ς τράπεζές της να 
μην μεταφέρουν κεφάλαια α
πό το «πακέτο» των 28 δισ. ευ
ρώ για τη στήριξη των τραπε
ζών στις θυγατρικές τους στα 
Βαλκάνια εξαιτίας φόβων για 
ισχυρές χρηματοοικονομικές 
αναταράξεις στις χώρες της 
περιοχής. Τέτοιου είδους απε
μπλοκή θα συνιστούσε ιστορι
κό λάθος». Από την άλλη 
πλευρά ο κ. Προβόπουλος τό
νισε στους FT όη «σε περί
πτωση που οι οικονομικές 
συνθήκες σε αυτές η ς  χώρες 
καταστούν πιο αδύναμες, οι 
ελληνικές τράπεζες θα βρε
θούν ανημέτωπες με υψηλό
τερο ρίσκο στις πιστώσεις αλ
λά και με ρίσκο που αφορά 
στην πορεία των συναλλαγμα- 
ηκών ισοημιών.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΙΝΗ
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ΤΟ ΘΕΜΑ 2
Στην περιοχή του 2,63% υποχώρησε χθες το spread του ΙΟετούς ομολόγου που έχει μειωθεί περίπου 40 μονάδες βάσης 
από τη Δευτέρα. Η ανησυχία για το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους παραμένει έντονη, με τον επικεφαλής του Eurogroup 
να καλεί τις χώρες που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους πρόβλημα να επανεξετάσουν τις πολιτικές που ακολουθούν

ΣΤΟ 2,63% ΤΟ Δ ΕΚ Α ΕΤΕΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 3% ΤΟ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ

Επεοαν ία spreads, ο Γιούνγκερ 
όμως προειδοποιεί για το χρέος

Η πορεία ίου spread ΙΟετών ομολόγων
σε μονάδες βάσης
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ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Σ ήμα για αλλαγή πολιτικής σε 
όσες χώρες της ευρωζώνης 
αντιμετωπίζουν αυξημένο κό

στος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέ
ους τους έστειλε χθες ο επικεφαλής 
του Eurogroup κ. Ζ. Κ, Γιουνγκερ. Χθες 
τα spread των ελληνικών ομολόγων 
κινήθηκαν πτωτικά για τρίτη διαδοχι
κή μέρα. To spread του δεκαετούς ο

μολόγου υποχώρησε 
στην περιοχή του 2,63%, 
περίπου 15 μονάδες βά
σης χαμηλότερα από 
την Τρίτη. Η ευνοϊκή 
αυτή εξέλιξη δίνει ανά
σα στο οικονομικό επι
τελείο, που, εκτός απρο
όπτου, ξεκινά την ερχό
μενη εβδομάδα διερευ
νητικές επαφές για την 
επόμενη μεγάλη κοινο- 
πρακτική έκδοση του 
Δημοσίου, Η έκδοση, 
που θα αφορά το πιθα
νότερο σε τριετή χωρίς 
να αποκλείεται όμως 

και σε δεκαετή ομόλογα, είναι πιθανόν 
να γίνει έως τις 15 Φεβρουαρίου.

Παρά τη βελτίωση στα spread, α
ναλυτές εξακολουθούν να εκτιμούν

πως η Ελλάδα θα δυσκολευθεί περισ
σότερο από κάθε άλλη χωρά της ευ
ρωζώνης να προσελκύσει διεθνές ε
πενδυτικό ενδιαφέρον για τα ομόλογα 
που σχεδιάζει να εκδώσει φέτος, σύμ
φωνα με δημοσκόπηση του Κβυίβτε.

ΧΡΕΟΣ Σε συνέντευξή του ο επικε
φαλής του Eurogroup κ. Γ ιούνγκερ ε
κτίμησε ότι οι χώρες της ευρωζώνης 
που ανπμετωπίζουν το φαινόμενο της 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης 
τους χρέους τους υποτιμούν τον επι
βλαβή του χαρακτήρα σε μακροπρόθε
σμη βάση. «Θα επιθυμούσα, αυτές οι

χώρες, που δεν θα κατονομάσω, να 
διερωτηθούν για τα σφάλματα που έ
χουν οι πολιτικές τους, τα οποία έφεραν 
αυτά τα αποτελέσματα» επισημαίνει ο 
κ. Γιούνγκερ.

Πέραν του 1 θετούς, πτωτικά κινή
θηκε το spread oto πενταετές ομόλογο 
που υποχώρησε κάτω από το 3% φτά
νοντας ενδοσυνεδριακά και το 2,95%, 
ενώ στο τριετές κινήθηκε στην περιο
χή του 2,75% από 2,93% την Τρίτη. 
Μιλώντας στην «Η» ο γενικός διευθυ
ντής της Banca ΙΜΙ, κ. Χριστόφορος 
Σαρδελής, που είχε κάνει λόγο την 
προηγούμενη εβδομάδα για τη «φού

σκα» των spread αποδίδοντας τη διεύ
ρυνση σε σενάρια περί διάλυσης της 
ΟΝΕ, εκτιμά ότι η υποχώρηση των 
spread δείχνει όπ τα πράγματα στην 
αγορά επαναπροσδιορίζονται. Σημει
ώνει πως αυτό κατέστη εμφανές και 
από τις τοποθετήσεις της BlackRock 
και της Fitch που συνετέλεσαν στη 
συρρίκνωση Εκτιμά πωςτο π  θα γίνει 
εφεξής συναρτάται άμεσα και από την 
αντίδραση της κυβέρνησης αλλά και 
της Ε.Ε., απέναντι στα σενάρια που έ
θεταν υπό αμφισβήτηση τη συμμετοχή 
της Ελλάδας στην ευρωζώνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το επικαιροποιημέ- 
νο ΠΣΑ αναμένεται να κατατεθεί στις 
Βρυξέλλες, πιθανότατα αύριο. Αναλυ
τές θεωρουν πλέον αδικαιολόγητη την 
εκτίναξη των spread στα ιστορικά υ
ψηλά επίπεδα άνω του 3%. Στη δημο
σκόπηση του Reuters για τις αγορές 
ομολόγων το 2009, συμμετείχαν περί
που 50 υπεύθυνοι διαχείρισης διαθε
σίμων και διαπραγμάτευσης ομολόγων 
στις διεθνείς αγορές. Εκτίμησαν επί
σης πως η απόδοση του ΙΟετούς γερ
μανικού ομολόγου θα υποχωρήσει στο 
2,90% στο επόμενο τρίμηνο, καθώς η 
ΕΚΤ θα μειώσει τα επιτόκια, και θα 
επανέλθει στο τέλος του έτους στα 
τρέχοντα επίπεδα του 3,20%.

»
«Υπήρξαν
υπερβολικές 
στρεβλωθείς και 

αποτιμήσεις μεταξύ 

των παλαιών χωρών 

και των χωρών 

της περιφέρειας» 

εκτίμησε ο κ.

A Silva, επικεφαλής 

στο τμήμα διαθεσί

μων της HSBC
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Και άλλα 
αρνητικά 

δημοσιεύματα

Ο Οι διεθνείς
αγορές τιμωρούν 
ανελέητα την 
ελληνική οικονομία 
αναφέρει το γερ
μανικό περιοδικό 
Der Spiegel, ενώ 
«φαβορί» των 
υποψήφιων για χρε
οκοπία χωρών της 
Ευρωζώνης χαρα
κτηρίζει την Ελλάδα 
η γερμανική εφημε
ρίδα Handesblatt, 
κρίνοντας επιβεβλη
μένη τη λήψη 
μέτρων.

Ο Το Der Spiegel
κάνει λόγο για μείω
ση των κρατήσεων 
στα ξενοδοχεία της 
χώρας κατά 70% 
τον Ιανουάριο και 
τον Φεβρουάριο σε 
σχέση με πέρσι, ενώ 
διαπιστώνει προβλή
ματα και στη 
ναυτιλία: «Το όνειρο 
τελείωσε και ξεκίνη
σε ο εφιάλτης» 
φέρεται να δηλώνει 
Έλληνας εφοπλι
στής στο περιοδικό.
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Η απόδοοη κινήθηκε μεταξύ 5,3% και 5,65% - Στις 100,8 μονάδες η τιμή

«Λαϊκά» ομόλογα 200 εκατ. ευρώ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Τ  y  οντά στα 200 εκατ. ευρώ 
εκτιμάται η αξία των δετών 
ομολόγων του ελληνικού 

δημοσίου, που πουλήθηκαν στους 
ιδιώτες επενδυτές από τις τράπεζες 
και τις χρηματιστηριακές εταιρείες 
κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα διά
θεσής τους

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, 
το ομόλογο διακινήθηκε κυρίως 
μέσα από τα private banking και τα 
dealing rooms των τραπεζών, αλλά 
και μέσα από χρημαπσ^ Ήθκές ε
ταιρείες, ενω αντίθετα ~δόν μη

δαμινή ήταν η ζήτηση μέσα από τα 
καταστήματα των τραπεζών. Πολλοί 
θεωρούν ως μειονέκτημα το μεγάλο 
διάστημα που θα πρέπει να δεσμεύ
σουν τα χρήματά τους.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Καιάτηχθε- 
σινή πρώτη ημέρα διαπραγμάτευ
σης του δετούς ομολόγου του ελλη
νικού δημοσίου με λήξη στις 20 
Αυγούστου του 2014, η απόδοσή του 
κυμάνθηκε μεταξύ 5,3% και 5,65%, 
με την πλειοψηφία των συναλλα
γώ ν να πραγματοποιούνται στο 
5,4%. Η τιμή έφτασε ως και τις 100,8 
μονάδες.

Πρέπει να σημειωθεί όπ  η πμή 
στην οποία οι τράπεζες διαθέτουν 
τα ομόλογα στους επενδυτές απο
τελεί αντικείμενο διαπραγμάτευ
σης, μεταξύ των δύο πλευρών, κα
θώς δεν υπάρχει καμία δέσμευση, 
ενώ οι τράπεζες αγόρασαν το ομό
λογο σας 99,346 μονάδες.

Κάποιοι ωστόσο σημείωναν με 
νόημα πως αυτή η διαφορά πμής 
κτίσης και πμής διαπραγμάτευσης 
από την πρώτη κιόλας ημέρα είναι 
τουλάχιστον ασυνήθιστη και πιθανόν 
να συνδέεται με την έναρξη διάθε
σης του συγκεκριμένου ομολόγου 
στοι ιώτες.

οε ιδιώτες
Στην ΗΔΑΤ, η συνολική αξία των 
συναλλαγών για το συγκεκριμένο 
ομόλογο έφτασε τα 285 εκατ. ευρώ 
και είχε την υψηλότερη συναλλα
κτική δραστηριότητα μεταξύ όλων 
των ομολόγων που διαπραγματεύ
ονται στη δευτερογενή αγορά.

Εκτιμήσεις από τους υπεύθυ
νους των τραπεζών συγκλίνουν στο 
συμπέρασμα όπ  μέχρι την προσεχή 
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ημέρα 
κατά την οποία ολοκληρώνεται η 
διάθεση των ομολόγων στους ιδι
ώτες επενδυτές, το συνολικό ποσό 
που θα πάει σε αυτούς δεν αποκλεί
εται να φτάσει και το 1 δισ. ευρώ.


