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ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονοµικών 

Θέµα: «Αναβολή εκδόσεως 7ετους οµολόγου του Ελληνικού Δηµοσίου» 

Το Υπουργείο Οικονοµικών και ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους 
προγραµµάτιζαν την έκδοση 7ετούς οµολόγου µε σκοπό την άντληση 2 έως 3 
δισεκατοµµυρίων ευρώ από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές κατά τον τρέχοντα µήνα 
Μάϊο.  

Όπως φαίνεται, αυτός ο σχεδιασµός αναβάλλεται λόγω των πιέσεων που δέχθηκαν 
οι τιµές των ελληνικών οµολόγων το τελευταίο διάστηµα. Χαρακτηριστικά, η 
απόδοση του 10ετούς οµολόγου από τα χαµηλά επίπεδα του 3,28%, εκτοξεύθηκε 
άνω του 3,50% σε εξαιρετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

Η επιτυχία της έκδοσης, που αποτυπώνεται στο επιτόκιο δανεισµού, και η 
δηµιουργία πλήρους καµπύλης αποδόσεων υψηλής ρευστότητας αποτελεί 
διαβατήριο για την πραγµατική έξοδο από τα µνηµόνια και για την πραγµατική 
οικονοµική και επενδυτική ανάκαµψη της χώρας.  

Σύµφωνα µε πηγές της αγοράς κεφαλαίων, παράγοντας που έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στην εκτίναξη των αποδόσεων και την αναβολή της νέας έκδοσης ήταν -
µεταξύ άλλων- και η κυβερνητική εξαγγελία για το πρόσθετο πακέτο 
δηµοσιονοµικών µέτρων.  

Κατά τη συνέντευξη τύπου της ανακοίνωσης των νέων παρεµβάσεων, ο Υπουργός 
Οικονοµικών τόνισε ότι στην επικοινωνία του µε τις αγορές δεν είχε αντιληφθεί 
καµία αντίρρηση για το συγκεκριµένο πακέτο δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων. 
Ωστόσο, οι πιέσεις των τιµών των οµολόγων στην δευτερογενή αγορά διαψεύδουν 
τη συγκεκριµένη δήλωση της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών.   



Από την άλλη είναι γενικώς αντιληπτό, πως η οµαλή και διαρκής πρόσβαση της 
χώρας στις αγορές είναι ο αποκλειστικός παράγοντας που θα επιτρέψει την πλήρη 
έξοδό από την επιτροπεία. Κάθε δε κυβερνητική ενέργεια που δυσχεραίνει αυτή την 
πορεία χρηµατοδοτικής αυτονόµησης της χώρας αυξάνει τους κινδύνους για ένα 
τέταρτο µνηµόνιο καθιστώντας τη απολύτως εξαρτηµένη από τους εταίρους της.  

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός Οικονοµικών: 

1. Ποιος είναι ο υφιστάµενος σχεδιασµός για την έκδοση 7ετους οµολόγου του 
Ελληνικού Δηµοσίου;  

2. Ποιοι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες δυσχεραίνουν και καθορίζουν 
την πρόσβαση του Ελληνικού Δηµοσίου στις αγορές κατά την τρέχουσα 
περίοδο;  

3. Για ποια χρονική στιγµή αναπρογραµµατίζεται η συγκεκριµένη έκδοση 
χρέους; 

4. Θεωρείτε πως η επικοινωνία µε τις αγορές κεφαλαίων είναι αποτελεσµατική 
και πως η προσφάτως αναγγελθείσα δέσµη παρεµβάσεων δεν έχει 
διαφοροποιήσει το προφίλ ρίσκου των ελληνικών εκδόσεων;  

5. Ποιος ο σχεδιασµός ενηµέρωσης και επικοινωνίας της επενδυτικής 
κοινότητας το προσεχές διάστηµα; 
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