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"ΤΑ ΝΕΑ" Τετάρτη 7 Φεβρουάριου 2001 
Αρ. Φύλλου 16963

ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με μέτρο τα δάνεια για αγορά μετοχών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΘΑΣ

Όχι στην αλόγιστη χρήση δανείων από τους επενδυτές για την αγορά νέων μετοχών διαμήνυσε 
χθες από τη Βουλή ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Στ. Θωμαδάκης.

Μιλώντας στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία επεξεργάζεται το 
νομοσχέδιο για τις «φορολογικές ελαφρύνσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων», ο κ. Στ. Θωμαδάκης 
επεσήμανε ότι η παροχή πίστωσης χρειάζεται «πολύ μεγάλη προσοχή, σωφροσύνη και συντηρητική 
προσέγγιση»: «Ο υπέρμετρος δανεισμός θέτει τους επενδυτές σε μεγάλο κίνδυνο και είναι 
σημαντικό να μπει τώρα περιορισμός», είπε χαρακτηριστικά και έσπευσαν να συμφωνήσουν μαζί 
του οι πρόεδροι του ΧΑΑ κ. Π. Αλεξάκης και του ΣΜΕΧΑ κ. Π. Βοϊλής.

Παράλληλα οι κ.κ. Στ. Θωμαδάκης και Π. Αλεξάκης ανακοίνωσαν ότι επίκειται συνάντηση με την 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, τις ΑΧΕ, την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ΣΜΕΧΑ προκειμένου να 
συνομολογηθεί «ένα σύμφωνο καλής συμπεριφοράς» και για να «αποφευχθούν φαινόμενα 
συγκέντρωσης και διακριτικής μεταχείρισης». Στο σημείο αυτό ο κ. Π. Βοϊλής πρότεινε να ισχύσει 
ενιαίο επιτόκιο για όποιον δανείζεται, ενώ προειδοποίησε ότι ο ΣΜΕΧΑ θα αντιδράσει στο 
ενδεχόμενο αθέμιτου ανταγωνισμού από τις τράπεζες.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπρόσωποι των φορέων της Σοφοκλέους συμφώνησαν ότι οι ΑΧΕ πρέπει να 
κρίνουν την αξιοπιστία των πελατών τους, καθώς και ποιες μετοχές θα περιλαμβάνουν στο «margin 
account» (δηλαδή στην αγορά μετοχών με δάνεια).

Ο κ. Στ. Θωμαδάκης αναφερόμενος στους «κόκκινους κωδικούς» (ακάλυπτα χρεωστικά στις 
χρηματιστηριακές εταιρείες) παραδέχθηκε ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι αξιόπιστα, 
«ωστόσο είπε τα χρεωστικά υπόλοιπα είναι πολύ μεγαλύτερα αν και καλύπτονται από τίτλους και 
άλλα στοιχεία».

Επίσης ο κ. Π. Αλεξάκης χαρακτήρισε «ανυπόστατες» τις φήμες ότι δήθεν καθυστερεί η μετάταξη 
της Σοφοκλέους στις ώριμες αγορές. Και έσπευσε να παραπέμψει χρονικά στις 31 Μάί'ου, οπότε 
όπως είπε κορυφώνεται η διαδικασία αξιολόγησης των χρηματιστηριακών αγορών από τον διεθνή 
οίκο Morgan Stanley.

* Στην Επιτροπή οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι στο νομοσχέδιο 
περιλαμβάνεται και η σύμβαση μεταξύ της ΔΕΚΑ Α.Ε. και της Εθνικής Τράπεζας υποστηρίζοντας 
ότι η συναλλαγή γίνεται για να καλυφθούν οι ζημιές της ΔΕΚΑ από τις παρεμβάσεις της κατά την 
προεκλογική περίοδο. Με τη θέση αυτή διαφώνησε ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας κ. Θ. 
Καρατζάς, ο οποίος εξήγησε ότι η ETE αγόρασε τις μετοχές «προκειμένου να καλύψει την υψηλή 
κεφαλαιακή της επάρκεια», ενώ ο πρόεδρος της ΔΕΚΑ κ. I. Κουσουλάκος επεσήμανε ότι ήταν μία 
«επωφελής κίνηση που συνέβαλε στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους».

* Τέλος, επί της ουσίας του φορολογικού νομοσχεδίου ο πρόεδρος των εφοριακών κ. Γ. Κασσάρας 
εξέφρασε επιφυλάξεις καθώς δεν είναι γνωστές οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ενώ ο 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών κ. Στ. Παραδιάς ζήτησε την αύξηση του αφορολογήτου για 
δωρεές, κληρονομιές και γονικές παροχές ακινήτων αξίας 25 εκατ. δρχ. και την απαλλαγή του 
Φόρου Μεταβίβασης για τους απόδημους.
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