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Τ ο δρόµο για τη διεκδίκηση αποζηµι-
ώσεων που µπορεί να φθάσουν τα 
δεκάδες εκατοµµύρια δολάρια ανοί-

γει ενδεχοµένως απόφαση του οµοσπονδι-
ακού ∆ικαστηρίου, µε την οποία καταδικά-
στηκε, την περασµένη ∆ευτέρα η Standard 
and Poor’s. Συγκεκριµένα, το δικαστήριο 
έκρινε ότι ο εν λόγω οίκος  αξιολόγησης 
εξαπάτησε 12 δήµους της χώρας, οι οποίοι 
έχασαν 16,5 εκ. δολάρια εξαιτίας σύνθε-
του τύπου παραγώγου (CPDO- constant 
proportion debt obligations) της ολλανδι-
κής επενδυτικής τράπεζας ABN AMRO, το 
οποίο είχε αξιολογηθεί µε ΑΑΑ. 

Σύµφωνα µε την απόφαση, η Standard 
& Poor’s εξαπάτησε τους συγκεκριµένους 
δήµους, αξιολογώντας µε τρία Α ένα προ-
ϊόν το οποίο µέσα σε λιγότερο από δύο 
χρόνια θα έχανε το 93% της αξίας του. Η 
αξιολόγηση του γνωστού οίκου ήταν «πα-
ραπλανητική και λανθασµένη», κατά το 
δικαστήριο, καθιστώντας τον υπεύθυνο 
για τις απώλειες που υπέστησαν οι δήµοι. 
Υπεύθυνοι για τις ζηµίες κρίθηκαν επίσης 
η ολλανδική επενδυτική τράπεζα ABN 
AMRO, αλλά και η χρηµατιστηριακή εται-
ρεία  LGFS, οι οποίες προώθησαν τα συ-
γκεκριµένα προϊόντα. 

Όπως σχολιάζει η ισπανική εφηµερίδα 
El Pais, η συγκεκριµένη καταδικαστική 
απόφαση εναντίον ενός οίκου αξιολόγη-
σης, η οποία είναι πρώτη στο είδος της σε 
παγκόσµιο επίπεδο, θα µπορούσε να ανοί-
ξει την πόρτα για τη διεκδίκηση υπέρογκων 
αποζηµιώσεων εναντίον των εταιριών που 
πρωτοστάτησαν, µεταξύ άλλων, στην αµε-

ρικανική και την ευρωπαϊκή κρίση χρέους. 
Σύµφωνα µε δικηγόρους που επικαλούνται 
οι βρετανικοί Financial Times εξάλλου, η 
συγκεκριµένη απόφαση θα µπορούσε να 
αποτελέσει - ατύπως- δικαστικό προηγού-
µενο για δικαστικές υποθέσεις εναντίον οί-
κων αξιολόγησης όχι µόνο στην Ευρώπη 
αλλά ακόµα  και στις ΗΠΑ. 

Η βρετανική εφηµερίδα ωστόσο επι-
σηµαίνει ότι στις ΗΠΑ, όπου έχουν γίνει 
αντίστοιχες αγωγές, οι οίκοι έχουν στο 
παρελθόν προστατευθεί πίσω από το προ-
πέτασµα της ελευθερίας του λόγου, που 
πρεσβεύει το αµερικανικό Σύνταγµα, υπο-
στηρίζοντας ότι οι αξιολογήσεις τους απο-
τελούν απλώς έκφραση γνώµης. 

Σύµφωνα µε τους FT έχουν κατατεθεί σε 
παγκόσµιο επίπεδο περί τις 60 αντίστοιχες 
αγωγές εναντίον οίκων αξιολόγησης. Η 

πλειονότητα των αγωγών έχουν κατατεθεί 
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και 
αφορούν κυρίως τοξικά προϊόντα που συν-
δέονται µε τα στεγαστικά δάνεια - τα οποία 
οδήγησαν στο ξέσπασµα της αµερικανικής 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Περί τις 12 
αγωγές εξάλλου έχουν κατατεθεί σε Γερ-
µανία και Ιταλία. Μεγάλος αριθµός εξ’ αυ-
τών αφορά προϊόντα της Lehman Brothers, 
της αµερικανικής επενδυτικής τράπεζας η 
οποία κατέρρευσε το 2008. 

Περί τις 40 αγωγές, σύµφωνα πάντα µε 
την βρετανική εφηµερίδα, έχουν ήδη κρι-
θεί ή αποσυρθεί, ενώ 20 περίπου (έξι σε 
Γερµανία, Ιταλία) κρίνονται ή αναµένεται 
να κριθούν. Η απόφαση του οµοσπονδια-
κού ∆ικαστηρίου της Αυστραλίας, ωστόσο, 
δεν αποκλείεται να δώσει νέα ώθηση σε 
τέτοιου είδους αγωγές. Ήδη η νοµική εται-

ρία IMF (Australia) Co., η οποία βρίσκεται 
πίσω από τη συγκεκριµένη υπόθεση, ανα-
κοίνωσε ότι έχει προσλάβει δικηγόρους  
µε σκοπό να διερευνήσουν κατά πόσο εί-
ναι εφικτό να ξεκινήσουν και άλλες αγωγές 
αυτή τη φορά στην Ευρώπη, κατά της S&P’s 
αλλά και της Royal Bank of Scotland, στην 
οποία ανήκει σήµερα το τραπεζικό τµήµα 
της ABN AMRO, εκ µέρους ευρωπαϊκών 
τραπεζών αλλά και ασφαλιστικών ταµείων. 
Όπως αναφέρει ο Τζον Γουόκερ, διευθύ-
νων σύµβουλος της IMF (Australia) Co., 
η συγκεκριµένη εταιρία προτείνει να κα-
τατεθούν αγωγές στην Ολλανδία οι οποίες 
θα αφορούν προϊόντα (CPDO) αξίας 2 δισ. 
ευρώ, τα οποία πωλήθηκαν από την  ABN 
AMRO και αξιολογήθηκαν από την S&P’s. 

O Τζέιµς Κοξ, καθηγητής νοµικής στο 
Πανεπιστήµιο των ΗΠΑ Duke, ο οποίος 
έχει παρακολουθήσει το θέµα, αναφέρει 
στους Financial Times, ότι παρά το γεγο-
νός ότι η απόφαση-σταθµός του δικαστη-
ρίου της Αυστραλίας δεν έχει δεσµευτική 
ισχύ για την Αµερική, δεν αποκλείεται να 
ασκήσει σηµαντική επιρροή στις αποφά-
σεις των εκεί δικαστηρίων. 

Η Standard & Poor’s από την πλευρά 
της θα κατέθετε ήδη από χτες έφεση κατά 
της καταδικαστικής απόφασης του Οµο-
σπονδιακού ∆ικαστηρίου. Η Moody’s και 
η Fitch, οι άλλοι δύο κολοσσοί των αξιο-
λογήσεων, αρνήθηκαν, σύµφωνα µε τους 
FT, να απαντήσουν χθες σε ερωτήσεις της 
εφηµερίδας. Η συνέχεια επί των δικαστι-
κών αιθουσών; Αν ναι, η µάχη αναµένεται 
σκληρή....

Την επιβολή φόρου στις «πόκερ µασίνς» σκοπεύει να 
επιβάλλει η κυβέρνηση Γκίλαρντ, στην προσπάθειά 
της να καλύψει τα έξοδα που θα προκύψουν από τα 

νέα µέτρα που θέτει σε εφαρµογή κατά του ηλεκτρονικού 
τζόγου. ∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες ανάφεραν ότι σχετι-
κό νοµοσχέδιο που κατατέθηκε την προηγούµενη βδοµάδα 
στη Βουλή, προβλέπει την επιβολή «φόρου επιτήρησης» για 
κάθε πόκερ µασίν.

«∆εν πρόκειται για φόρο που θα επιβληθεί για αύξη-
ση των κυβερνητικών εσόδων, αλλά για την κάλυψη των 
εξόδων από τα νέα µέτρα κατά του ηλεκτρονικού τζόγου», 
δήλωσε ο οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυροφυλακίου, 
Γουέϊν Σουάν.

Σίγουρη θεωρούν την περαιτέ-
ρω µείωση των επιτοκίων, τον 
∆εκέµβριο, οι περισσότεροι 

οικονοµολόγοι της χώρας, µετά την 
προχθεσινή απόφαση της Αποθε-
µατικής Τράπεζας της Αυστραλίας 
να διατηρήσει το βασικό της επιτό-
κιο στο 3,25%, ξαφνιάζοντας τους 
περισσότερους αναλυτές, οι οποίοι 
ανέµεναν µείωσή του στο 3%.  Όπως 
είναι γνωστό, η Αποθεµατική Τράπε-
ζα δεν προχώρησε σε νέα χαλάρω-
ση της νοµισµατικής πολιτικής και 
διατήρησε τα επιτόκια στο 3,25%, 
επικαλούµενη τον υψηλότερο πλη-
θωρισµό στην εγχώρια αγορά και 
ένα βελτιωµένο περιβάλλον πα-
γκοσµίως, αν και άφησε ανοιχτό το 
ενδεχόµενο για περισσότερα µέτρα 
στήριξης, εάν χρειαστούν.

Στην ανακοίνωση της κεντρικής 
τράπεζας αναφέρεται ότι «στη σηµε-
ρινή συνεδρίαση, µε τις τιµές να εί-
ναι λίγο υψηλότερες από ότι αναµε-
νόταν και τις τελευταίες πληροφορίες 
για την παγκόσµια οικονοµία να εί-
ναι ελαφρώς πιο θετικές, το ∆.Σ. της 
τράπεζας αποφάσισε ότι η στάση της 
σχετικά µε τη νοµισµατική πολιτική 

ήταν η κατάλληλη για την ώρα», δή-
λωσε ο ∆ιοικητής της Αποθεµατικής 
Τράπεζας, Γκλεν Στίβενς.

Οι αναλυτές εκτιµούν ότι η δήλωση 
«για την ώρα», αποτελεί ένδειξη ότι η 
τράπεζα µπορεί ακόµη να αποφασίσει 
µια µείωση των επιτοκίων στη συ-
νεδρίαση του ∆εκεµβρίου. Πάντως, 

η απόφαση να µείνουν αµετάβλητα 
τα επιτόκια, προκάλεσε έντονες δια-
µαρτυρίες από πολλές κατευθύνσεις, 
και κυρίως των οικογενειών που ξε-
πληρώνουν τα σπίτια τους, οι οποίες 
περίµεναν µια νέα οικονοµική ανάσα 
ενόψει των εορτών των Χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς.

Άνοιξε ο δρόµος για διεκδικήσεις 
αποζηµιώσεων εκατοµµυρίων δολαρίων
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Φόρο στις «πόκις» 
σκοπεύει να επιβάλλει 
η κυβέρνηση
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Τράπεζας, 
Γκλεν Στίβενς.


