Δηλώσεις Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη για τις απώλειες της πασχαλινής αγοράς και την
έναρξη των «μίνι» εαρινών εκπτώσεων.
«...Είναι γεγονός ότι η αγορά και μετά το Πάσχα θα συνεχίσει τον δικό της Γολγοθά, αφού η κίνηση
κατά τη διάρκεια της πασχαλινής αγοράς ήταν υποτονική και επηρεάστηκε από το αρνητικό κλίμα και
την περιρρέουσα πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Οι απώλειες στο τζίρο της αγοράς, σε
σύγκριση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο, υπολογίζονται σε -7%, με τη μείωση στην ένδυσηυπόδηση να κυμαίνεται στο 8-10%, στα καύσιμα 5-7%, στα είδη δώρων στο 5-6% και στα τρόφιμαποτά στο 3-4%. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και λαμβάνοντας υπόψη δειγματοληπτικά τον
όγκο και την αξία των αποδείξεων, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος η συνολική πασχαλινή
κατανάλωση εκτιμάται ότι μειώθηκε από πέρυσι κατά περίπου 180 εκ. ευρώ. Οι καταναλωτές, τόσο
στα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στην περιφέρεια, όπως ήταν αναμενόμενο, εμφανίστηκαν πολύ
συγκρατημένοι και φοβισμένοι από τις νέες αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις των
δανειστών αλλά κυρίως από το νομοσχέδιο «σφαγής» της μεσαίας τάξης, που σύμφωνα με το ΓΛΚ θα
μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα κατά 2,7 δις ευρώ εντός του 2016. Οι Έλληνες «περιοριστήκαμε» και
φέτος στον εορτασμό του Πάσχα της Ορθοδοξίας και την Ανάσταση του Κυρίου, αφού η οικονομική
ανάσταση της αγοράς, δεν συνδυάστηκε με τη θρησκευτική και όπως φαίνεται από τις εξελίξεις, θα
αργήσει να έρθει. Η αγορά πληρώνει καθημερινά, πολύ ακριβά το κόστος της παρατεταμένης
διαπραγμάτευσης, αφού το διαθέσιμο εισόδημα και το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών από
τις αρχές του έτους μειώνονται συνεχώς και η καταναλωτική δαπάνη υποχωρεί με ρυθμό -1,5% το
τρίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το σύνολο των καταθέσεων που
διατηρούν στις τράπεζες επιχειρήσεις και νοικοκυριά μειώθηκε στις αρχές Απριλίου του 2016 στα
121,5 δις ευρώ με ετήσια μείωση 12,3%, που σημαίνει 17,1 δις ευρώ λιγότερες καταθέσεις από
πέρυσι, παρά τα capital controls.
Το μικρό διάστημα των ενδιάμεσων εαρινών εκπτώσεων που φέτος ξεκινούν λόγω των αργιών στις 4
Μαΐου και θα διαρκέσουν, όπως προβλέπει ο νόμος έως τις 10 Μαΐου, δεν δημιουργεί ιδιαίτερες
προσδοκίες στο λιανικό εμπόριο, αφού ακολουθεί τη πασχαλινή αγορά, όπου συνήθως παρουσιάζεται
καταναλωτική κόπωση λόγω των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων και των μαθητικών
εξετάσεων. Επιπλέον, αναμένεται κύμα έντονων αντιδράσεων και γενικευμένο απεργιακό «μπλακάουτ», τόσο πριν το κρίσιμο Eurogroup της 9ης Μαΐου, όσο και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για
το ασφαλιστικό στην ολομέλεια της Βουλής στις 10 Μαΐου, που θα έχει επίσης σοβαρές επιπτώσεις
στη συνολική λειτουργία της αγοράς.
Οι όποιες, λοιπόν, ελπίδες ανάκαμψης της αγοραστικής κίνησης στην ελληνική αγορά μεταφέρονται
εκ νέου για την έναρξη της τουριστικής περιόδου τον Ιούνιο και στηρίζονται στην «εισαγόμενη»
κατανάλωση, η οποία όμως υφίσταται μόνο στους καλοκαιρινούς προορισμούς και τις τουριστικές
περιοχές. Το διάστημα Ιουνίου και Ιουλίου που αναμένουμε αύξηση της τουριστικής κατανάλωσης
ατυχώς είναι το «δίμηνο λαιμητόμος» για τη χώρα καθώς θα πρέπει να αποπληρωθούν στους
δανειστές 3,05 δις ευρώ, εκ των οποίων 2,3 δις ευρώ στην ΕΚΤ και 748 εκ. ευρώ στο ΔΝΤ.
Επειδή, λοιπόν, ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος μας, επαναλαμβάνω ότι έστω και την ύστατη ώρα, λίγο
πριν ένα νέο αδιέξοδο, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή, η πολιτική να θυσιαστεί για την κοινωνία και
την οικονομία και όχι το αντίθετο, όπως συνήθως συμβαίνει. Οι αντοχές της ελληνικής κοινωνίας και
οικονομίας έχουν εξαντληθεί μαζί με την υπομονή μας να βλέπουμε την απειλή του Grexit να
πηγαινοέρχεται. Οι μικρομεσαίοι μετά από τόσες θυσίες, δεν αποδεχόμαστε το δίλημμα «συμφωνία ή
εκλογές», ούτε αντέχουμε επαναλαμβανόμενα πολιτικά λάθη, που προκαλούν τα «πάθη» της
αγοράς...»
Καλό μήνα & Χριστός Ανέστη!

