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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 10ΕΤΟΥΣ
ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 ΧΡΟΝΙΑ»
«Η επιτυχής έξοδος της χώρας μας στις αγορές για την άντληση κεφαλαίων ύψους 2,5 δις ευρώ
με επιτόκιο 3,9% και με υποβολή προσφορών που υπερέβησαν τα 11,8 δις ευρώ αποτελεί ένα
θετικό σημάδι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, η αισιοδοξία της εξόδου στις
διεθνείς αγορές δεν μπορεί να αποτυπωθεί και στην πορεία της εγχώριας αγοράς, η οποία
συνεχίζει να πραγματοποιεί «χαμηλές πτήσεις», σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Β.Ε.Π. για το
πρώτο δίμηνο του έτους. Η έκδοση του 10ετούς ομολόγου δημιουργεί πλέον τις συνθήκες να
ανοίξουν οι αγορές και για τις ελληνικές τράπεζες ώστε να βρουν πηγές χρηματοδότησης στο
εξωτερικό και να αποκτήσουν την ικανότητα χρηματοδότησης της εγχώριας υγιούς
επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα, με τα τελευταία στοιχεία, η αγορά έχει στη κυριολεξία
«στεγνώσει» και οι πωλήσεις, το πρώτο δίμηνο του έτους, κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα
για 7 στις 10 επιχειρήσεις, ενώ για 3 στις 10 κυμαίνονται στα ίδια και ελάχιστα υψηλότερα
επίπεδα. Η ασθενική πορεία της αγοράς αποτυπώνεται και στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως
είναι τα τρόφιμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η αγορά των σούπερ μάρκετ κινήθηκε
ανοδικά σε ποσοστό μόλις 2% το πρώτο δίμηνο του έτους, αύξηση των πωλήσεων στην οποία
συνέβαλε καθοριστικά η δυναμική ανάπτυξη γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Η μείωση των
φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών σε συνδυασμό με την επαναλειτουργία του τραπεζικού
συστήματος για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, αποτελούν τα «κλειδιά» για να
μπορέσει και η ελληνική αγορά να συμβαδίζει με την άνοδο των μακροοικονομικών δεικτών της
ελληνικής οικονομίας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι πολιτικές αναγνώσεις θα αποτυπώνονται
μόνο στους οικονομικούς δείκτες, στέλνοντας θετικά μηνύματα στους δανειστές, αλλά δεν θα
βελτιώνουν τα εισοδήματα νοικοκυριών, ούτε θα αυξάνουν το τζίρο και τα κέρδη των
επιχειρήσεων. Η έξοδος στις αγορές με την έκδοση 10ετούς ομολόγου είναι σαφώς καλύτερη
από την προηγούμενη με την έκδοση του 5ετούς ομολόγου, ενώ είναι η πρώτη έκδοση
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Ας αδράξουμε, λοιπόν, από τους
διαχειριστές κεφαλαίων κάθε επενδυτική και χρηματοδοτική ευκαιρία».
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