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Στη δίνη της μετάλλαξης Δέλτα και των πυρκαγιών οι τουριστικές
οικονομίες
Οι οικονομίες στην Ευρώπη είχαν λόγο να πιστέψουν στο αφήγημα του «post- Corona boom», μίας άκρως δυναμικής
ανάκαμψης μετά την κρίση του νέου κορωνοϊού, καθώς άφηναν πίσω τους τα lockdown και πορεύονταν με ασπίδα τα
εμβόλια. Ωστόσο υπολόγιζαν χωρίς την μετάλλαξη Δέλτα, που απειλεί να ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα όπως
προειδοποιεί η DZ Bank. Ο κίνδυνος, σημειώνει, είναι σαφώς μεγαλύτερος για τις τουριστικές χώρες. Για Ελλάδα και
Τουρκία την τουριστική σεζόν καλύπτει πια και ένα μαύρο πέπλο καπνού, με τις εικόνες της βιβλικής καταστροφής που
αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές να κάνουν τον γύρο του κόσμου.
Η διαρκής επέλαση του νέου κορωνοϊόυ, μέσω των μεταλλάξεών του που τον καθιστούν πιο μεταδοτικό και επικίνδυνο
και η κλιματική κρίση που δείχνει τα δόντια τις με τον καύσωνα και την πύρινη λαίλαπα έρχονται να ρίξουν βαριά σκιά στα
ευχάριστα νέα για την άκρως δυναμική ανάπτυξη της Ευρωζώνης.
Σε πρόσφατη ανάλυσή της η DZ Bank προσδιορίζει την πανδημία ως υπαριθμόν ένα κίνδυνο, προειδοποιώντας ότι τα
περιοριστικά μέτρα επιστρέφουν σε αρκετές περιοχές, ακόμη και σε τουριστικούς προορισμούς. Στην Ελλάδα έχουμε ήδη
δει μίνι λοκντάουν στη Μύκονο, στη Ζάκυνθο και τα Χανιά εν μέσω έξαρσης κρουσμάτων. Η επιδείνωση των
επιδημιολογικών δεδομένων είχε μάλιστα ως αποτέλεσμα να εκδοθεί ταξιδιωτική οδηγία από τις ΗΠΑ και να μπει η χώρα
μας στην πορτοκαλί λίστα του Ισραήλ. Παραμένει εξάλλου στην πορτοκαλί λίστα των Βρετανών.
«Ειδικά για τις εξαρτημένες από τον τουρισμό ευρωπαϊκές οικονομίες του Νότου υπάρχουν αυξανόμενοι οικονομικοί
κίνδυνοι» υπογραμμίζουν οι αναλυτές της DZ Bank.
«Η ανάκαμψη είναι εδώ και θα συνεχιστεί. Ωστόσο ο κορωνοϊός παραμενει η μεγαλύτερη αβεβαιότητα για το μέλλον της
ανάκαμψης. Αρκετές οικονομίες της Ευρωζώνης επαναφέρουν περιοριστικά μέτρα, παρά την πρόοδο στους εμβολιασμούς
και τη χαμηλότερη πίεση στις ΜΕΘ. Και τούτο γιατί υπάρχουν φόβοι για ακόμη πιο ισχυρή εξάπλωση της μετάλλαξης
Δέλτα τους επόμενους μήνες» αναφέρεται στην έκθεση. «Εάν οι αρνητικές εξελίξεις συνεχιστούν το κλίμα ευφορίας στον
ιδιωτικό τομέα και τους καταναλωτές θα μπορούσε να χαθεί και πάλι» προστίθεται.

Συνέχεια….
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Μία αποδυνάμωση των ρυθμών ανάπτυξης στα τέλη του 2021, θα έθετε σε κίνδυνο και τις
εκτιμήσεις/ για το 2022, αφού οι οικονομίες θα ξεκινήσουν το νέο έτος έχοντας χάσει την ορμή του,
προειδοποιεί ακόμη η DZ Bank. Προς το παρόν δεν θεωρεί πολύ πιθανό το σενάριο επανάληψης
σκληρού lockdown σαν εκείνο που είδαμε την άνοιξη του 2020. Ωστόσο «οι βραδύτεροι ρυθμοί των
εμβολιασμών, αλλά και πολιτικοί λόγοι θα μπορούσαν να επαναφέρουν μέτρα που θα πλήξουν τον
τομέα υπηρεσιών» υπογραμμίζει.
Πηγή: Money Review
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Ακίνητα: Ο χάρτης τιμών στο Ελληνικό
Αφετηρία για σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά ακινήτων φέρνει η επένδυση του Ελληνικού με
τη ζήτηση για κατοικίες αλλά και για εμπορικούς χώρους να είναι υψηλή, συμπαρασύροντας και τις
τιμές των όμορων περιοχών.
Ήδη οι τιμές των ακινήτων στην περιοχή λόγω Ελληνικού έχουν φτάσει πάνω από τα 7.000 ευρώ
το τετραγωνικό, ενώ ιδιαίτερα υψηλές είναι οι τιμές μίσθωσης στην περιοχή, με την προσφορά να
είναι αρκετά περιορισμένη.
Σύμφωνα με στελέχη της κτηματαγοράς, οι τιμές στο Ελληνικό έχουν σημειώσει αύξηση περίπου
30% τα τελευταία χρόνια, ενώ εκτιμάται ότι όσο πλησιάζουμε στην εκκίνηση της επένδυσης, οι τιμές
τόσο των οικιστικών όσο και των επαγγελματικών ακινήτων θα συνεχίσουν να καταγράφουν
σημαντική άνοδο.
"Η ανάπτυξη του "Ελληνικού” είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μέλλον της ελληνικής
πρωτεύουσας. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη τη σημασία του εγχειρήματος και επίσης τη
διεθνή απήχηση που θα μπορούσε να έχει. Δεν αποτελεί απλώς μια "νησίδα” τοπικής εμβέλειας,
αλλά κρίσιμο μέγεθος, ουσιαστικά και μεταφορικά, για όλο το λεκανοπέδιο, αλλά και σε εθνικό
επίπεδο. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη μελλοντική αναβάθμιση της Αθήνας, "κλειδί” για την
οικονομική της ανάπτυξη, αλλά και γενικότερα σε εθνική κλίμακα".
Αυτό αναφέρει ο Δημήτρης Ποτηρόπουλος, Αρχιτέκτονας, επικεφαλής του γραφείου
Potiropoulos+Partners, τονίζοντας ότι σε πολεοδομικό επίπεδο παρέχει τη δυνατότητα να
πραγματοποιηθεί η προγραμματική πολυπλοκότητα που απαιτείται σε μια τόσο μεγάλης κλίμακας
επέμβαση, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πόλη σύγχρονη και λειτουργικά σύμμεικτη, όπου οι
άνθρωποι θα κατοικούν, θα εργάζονται και θα περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Η ανάπλαση του
παλαιού αεροδρομίου όφειλε εξαρχής να αντιμετωπιστεί ως σύνθετη παρέμβαση από άποψη
χρήσεων, και ως τέτοια αντιμετωπίστηκε, με παράλληλη σύνδεση με την ευρύτερη παράκτια ζώνη,
την αποκαλούμενη "Αθηναϊκή Ριβιέρα". Η νέα πόλη που θα δημιουργηθεί έχει τις προϋποθέσεις να
εξελιχθεί σε ισχυρό πόλο έλξης νέων δραστηριοτήτων, με διεθνή σπουδαιότητα και προοπτική, ένα
είδος ελληνικού "Μόντε Κάρλο".
Συνέχεια…
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Επίσης, στην πρόσφατη έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, η Τράπεζα της Ελλάδος ανέφερε
ότι επίκεινται σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά ακινήτων, καθώς τα νέα έργα υποδομής,
όπως το μετρό (γραμμή 4) και η επένδυση στο Ελληνικό, πρόκειται να διαφοροποιήσουν άρδην το
σκηνικό. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, "η αλλαγή νοοτροπίας και αναγκών θα οδηγήσει
πιθανώς στη χωρική και ποιοτική μετατόπιση της ζήτησης, ενώ τα δρομολογημένα έργα
ανάπτυξης και υποδομών μεγάλης εμβέλειας αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την τάση
μετατόπισης και ανάδειξης νέων αγορών ενδιαφέροντος".
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα νότια προάστια και γενικότερα το παράκτιο μέτωπο της
Αττικής, η λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα, η οποία έχει αρχίσει να σχηματίζεται σταδιακά καθώς ξεκινά
η εμβληματική επένδυση στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Η εν λόγω εξέλιξη προβλέπεται
ότι θα πυροδοτήσει έντονη ζήτηση για κατοικίες, τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων της έκτασης
του πρώην αεροδρομίου.
Οι τιμές στο Ελληνικό
Στις κατοικίες του Marina Tower, του υψηλότερου ουρανοξύστη της χώρας, που θα κατασκευαστεί
στην έκταση του Ελληνικού, επικεντρώνονται τόσο τα επενδυτικά βλέμματα όσο και η ζήτηση.
Με τις τιμές των κατοικιών να ξεκινούν στους πρώτους ορόφους από τα 7.500 ευρώ το
τετραγωνικό, να σκαρφαλώνουν στις 11.500 ευρώ το τετραγωνικό στους υψηλότερους ορόφους ή
ακόμη και τα 14.000 ευρώ το τετραγωνικό ανάλογα με τη θέση αλλά και τη θέα που διαθέτει το
ακίνητο και να φτάνει μέχρι τις 25.000 με 26.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στο ρετιρέ, ήδη οι
προπωλήσεις έχουν ξεκινήσει και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία η Lamda σχεδιάζει τη
δημιουργία περίπου 1.200 κατοικιών συνολικής επιφάνειας περίπου 120.000 τ.μ., κατά τη διάρκεια
της πρώτης πενταετίας.
Το συγκεκριμένο έργο ήταν αρχικά προγραμματισμένο για μετά το 2025, ωστόσο η Lamda επέλεξε
να επιταχύνει την εφαρμογή του και να το εντάξει στα έργα της πρώτης πενταετίας, λόγω της
μεγάλης ζήτησης για κατοικίες που έχει καταγραφεί. Η μέση τιμή πώλησης, που αναφέρθηκε στους
αναλυτές, για αυτά τα διαμερίσματα είναι 5.500-6.500 ευρώ/τ.μ., με τα προσδοκώμενα ακαθάριστα
έσοδα να είναι 595 με 700 εκατ. ευρώ, ενώ το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 265-335
εκατ. ευρώ.
Από τις πολυτελείς βίλες στο παραλιακό μέτωπο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παράσχει η
διοίκηση της εταιρείας, έχουν προπωληθεί οι 21 με μέση τιμή ανά τ.μ. τα 17,5 χιλ. ευρώ.
Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα έχουν πουληθεί συνολικά 27 βίλες με μέση τιμή ανά τ.μ. τα
14,5 έως 17 χιλ. ευρώ ανά τ.μ., με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται στα 300 με 360 εκατ. ευρώ.
Όπως δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου,
οι συμφωνημένες προπωλήσεις κατοικιών και πωλήσεις οικοπέδων στο Ελληνικό αναμένεται
μέχρι το τέλος του έτους να φτάσουν τα 1,2 δισ. ευρώ.
Όπως τόνισε, μέχρι τώρα οι πωλήσεις και οι προπωλήσεις ανέρχονται στα 700 εκατ. ευρώ και η
διοίκηση της Lamda Development δεν είχε υπολογίσει πως οι προπωλήσεις θα φτάσουν τόσο
γρήγορα σε αυτά τα επίπεδα.
Αναφορικά με το μεγάλο εμπορικό κέντρο που σχεδιάζει η εταιρεία στην έκταση του Ελληνικού, το
Vouliagmenis Mall, η εκδήλωση ενδιαφέροντος από εταιρείες/καταστηματάρχες ανέρχεται σε 60%
πριν από την επίσημη παρουσίαση των σχεδίων.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lamda Development, η κατασκευή των υποδομών
(δίκτυα και άλλες κοινόχρηστες υποδομές) θα ξεκινήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ μέσα
στο δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των πρώτων
κτιρίων.
Όπως ανέφερε ο κ. Αθανασίου, η εκτιμώμενη μέση ετήσια αύξηση της καθαρής εσωτερικής αξίας
ανά μετοχή στην πρώτη φάση του Ελληνικού (μέχρι το 2025) υπολογίζεται να φτάσει και να
ξεπεράσει το 25%, ενώ η εκτιμώμενη συνολική καθαρή εσωτερική αξία (NAV) της Lamda το 2025 θα
ανέλθει στα 3 δισ., δηλαδή εκτιμάται ότι το NAV της εταιρείας σχεδόν θα τριπλασιαστεί κατά την
πρώτη πενταετία.
Πηγή: capital.gr
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Σινιάλο αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Σινιάλο αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εκπέμπουν από το οικονομικό επιτελείο και σύμφωνα με πληροφορίες ήδη
στο υπουργείο ξαναγράφουν τον φετινό στόχο για το ΑΕΠ ανεβάζοντας τις εκτιμήσεις από το 3,6% πάνω από το 4%. Οι εξελίξεις στο
υγειονομικό μέτωπο σαφώς βρίσκονται στο μικροσκόπιο με τις πληροφορίες όμως να μεταφέρουν θετικά νέα για την πορεία του
τουρισμού παρά την «απειλή» της μετάλλαξης Δελτα.
Όπως γράφει η Ελένη Στεργίου στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, πηγές τονίζουν ότι το σενάριο του υπουργείου παραμένει το 45% των
εσόδων του 2019 όμως αν επιβεβαιωθούν οι παρούσες ενδείξεις της αγοράς ότι με έναν καλό εισπρακτικά Αύγουστο θα φτάσει το 60%
 για την ανάπτυξη θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες. Επομένως, αν τελικά ο τζίρος πάει καλύτερα και το ποσοστό 45%
τότε οι προβλέψεις
ανέλθει για παράδειγμα κατά δέκα μονάδες, κοντά στο 55%, αυτομάτως επιδρά θετικά στην οικονομία. Δηλαδή, ο τουρισμός το 2019
ήταν περί στο 10% του ΑΕΠ, έτσι αν ο τουρισμός πάει καλύτερα κατά δεκα μονάδες αυτόματα συμβάλει μία μονάδα στο ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Τουρισμού τον Ιούλιο επισκέφθηκαν τη χώρα συνολικά 2.368.000 τουρίστες οι οποίοι θα
πρέπει να προστεθούν στα 2,3 εκατ. που ήρθαν από τις 14 Μαΐου μέχρι και το τέλος Ιουνίου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό, μαζί με
τις 378.000 που επισκέφθηκαν τη χώρα μας το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος,
λίγο πάνω από 5 εκατ.
Προκειμένου να φτάσουμε τα 15-16 εκατ. τουρίστες θα πρέπει τους επόμενους τρεις μήνες (Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο) να
κινηθούμε περίπου στα επίπεδα του 2019. Επισημαίνεται ότι τον Αύγουστο του 2019 οι διεθνείς αφίξεις ήταν 6,76 εκατ. επισκέπτες, τον
Σεπτέμβριο 5,2 εκατ. ενώ τον Οκτώβριο του ιδίου έτους είχαν επισκεφθεί τη χώρα μας 2,7 εκατ. Τουρίστες.
Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου μέχρι στιγμής τα δεδομένα των κρατήσεων για τους τρεις αυτούς μήνες είναι πολύ ικανοποιητικά
και κυμαίνονται στα επίπεδα του 80-90% του 2019. Ειδικά οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος δείχνουν να είναι πολύ καλοί μήνες
καθώς τότες έχουν ολοκληρωθεί τα εμβολιαστικά προγράμματα σε μία σειρά χώρων, όπως π.χ. της Ολλανδίας και αναμένεται αύξηση
του αριθμούς των ταξιδιωτών.
Στάση αναμονής
Παρά ταύτα, το υπουργείο Οικονομικών δεν σπεύδει να αναθεωρήσει τις προβλέψεις για το 2021 καθώς αναμένει τα τελικά στοιχεία από
την πορεία του τουρισμού τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας το πρώτο
εξάμηνο του έτους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την αβεβαιότητα στο υγειονομικό πεδίο και την υψηλή μεταβλητότητα στις
εξωτερικές εξελίξεις.
Μηνύματα αισιοδοξίας εστειλε και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ο οποίος μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στη
Βουλή σκιαγράφησε τις προβλέψεις της κυβέρνησης τονίζοντας ότι «η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει φέτος ταχέως και ισχυρά» και
επιχειρηματολόγησε υπογραμμίζοντας ότι «η ανάκαμψη φαίνεται ότι θα ενισχυθεί από την ικανοποιητική πορεία του τουρισμού και την
ενδεχόμενη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, σε συνάρτηση με τα εγχώρια και διεθνή υγειονομικά δεδομένα, από τη σταδιακή
αύξηση της δαπάνης των νοικοκυριών, μετά τη συσσώρευση αποταμιεύσεων, στη διάρκεια της πανδημίας, και από την αύξηση των
επενδύσεων, μέσω της χρηματοδότησης τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο».
Από την κυβέρνηση εξαλλου έχουν «ποντάρει» για την οικονομική ανάκαμψη στους πόρους ύψους 77 δισ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ με το 2022 να αποτελεί έτος ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού
επιτελείου, η Ελλάδα το 2022 θα επιτύχει ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της τάξεως του 6%, με μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 4,5%.
Παράλληλα, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 15% -έναντι αύξησης 5%, κατά μέσο όρο, στην Ευρωζώνη- και οι εξαγωγές να
ενισχυθούν κατά 8% -έναντι μηδενικής αύξησης, κατά μέσο όρο, στην Ευρωζώνη.
Σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος η αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου μπορεί να φέρει αύξηση του ΑΕΠ κατά
6,9% έως το 2026 η οποία μπορεί να φτάσει και το 9,9% σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα (20 ετών). Οι προβλέψεις για το Ταμείο
Ανάκαμψης δείχνουν πως φέτος αναμένεται εισροή πόρων περί τα 7,8 δισ. ευρώ και στη συνέχεια ετήσιες εισροές 5,31 δισ. ευρώ για την
πενταετία από το 2022 έως και το 2026. Υπολογίζεται επίσης πως η ομαλή απορρόφηση των κεφαλαίων του Ταμείου από το β΄ εξάμηνο
θα προσθέσει\ 1,3% στο πραγματικό ΑΕΠ το 2021,ενώ για φέτος εκτιμάται αύξηση επενδύσεων κατά 7%, το 2022 αυξάνεται κατά 30,3%
και 12,3% το 2023 και 10,8% το 2024.
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«Επίθεση» Βάιντμαν κατά ΕΚΤ
Ιδιαίτερα επικριτικός προς την ΕΚΤ, τις προθέσεις της να κρατήσει ακέραια τα μέτρα στήριξης, αλλά
και τη χαλαρή δημοσιονομική πολιτική, την οποία έχουν υιοθετήσει οι περισσότερες χώρες για να
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας, εμφανίστηκε ο διοικητής της Bundesbank, Γενς
Βάιντμαν, σε σημερινή συνέντευξη του στην κυριακάτικη Welt am Sonntag.
Το «γεράκι» της Buba σχολίασε πως η EKT θα πρέπει να προχωρήσει σε σύσφιξη της
νομισματικής της πολιτικής, αν χρειάζεται να αντισταθμίσει τις πληθωριστικές πιέσεις,
κατακεραυνώνοντας την απόφαση της να συνεχίζει να κρατά διάπλατες τις στρόφιγγες της
χρηματοδότησης
των
κρατών
μελών
της
Ευρωζώνης.
«Η ΕΚΤ δεν είναι εδώ για να φροντίζει για την προστασία της φερεγγυότητας των κρατών μελών»
τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η ενίσχυση των δαπανών από τις χώρες της περιοχής για
την πάταξη των συνεπειών της πανδημίας, τις έχει αφήσει εκτεθειμένες σε έναν όγκο χρεών, ειδικά
αν η ΕΚΤ προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής της πολιτικής.
Το τελευταίο δε, είναι προφανές πως ο κ. Βάιντμαν θεωρεί πως θα πρέπει να γίνει σχετικά
γρήγορα. «Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές, ξανά και ξανά, πως θα προχωρήσουμε σε σύσφιξη
της νομισματικής πολιτικής, αν οι προοπτικές των τιμών το απαιτήσουν». Και αυτό είναι μια
απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί με κριτήρια που δεν έχουν να κάνουν με τα χρηματοπιστωτικά
δεδομένα στις επιμέρους χώρες. «Δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το χρηματοπιστωτικό κόστος
για τα κράτη μέλη» ξεκαθάρισε.
Για ποιον χτυπάει η… καμπάνα, είναι κάτι που ο Γερμανός τραπεζίτης απέφυγε να ξεκαθαρίσει.
Όμως, είναι προφανές πως τη μεγαλύτερη πίεση στα δημοσιονομικά τους, έχουν δεχτεί οι ήδη
υπερχρεωμένες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα.
Θυμίζουμε πως στο τελευταίο συμβούλιο της 22ας Ιουλίου, το συμβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε τη
διατήρηση των επιτοκίων σταθερά σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ, στέλνοντας μάλιστα σήμα
διατήρησης της χαλαρής πολιτικής ακόμη και αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να ανεβαίνει
ξεπερνώντας το όριο του 2%. Κι αυτό διότι, όπως επεσήμανε, η αναζωπύρωση της πανδημίας
λόγω της μετάλλαξης Δέλτα συνιστά ένα νέο ρίσκο για την ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του
ευρώ. Όμως, ήταν μια απόφαση που δεν ελήφθη ομόφωνα, αλλά με διευρυμένη πλειοψηφία.
Την έλλειψη ομοφωνίας είχε επιβεβαιώσει η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ στις δηλώσεις της. Σύμφωνα,
ωστόσο, με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters μεγάλος αριθμός μελών του συμβουλίου είχαν
σοβαρές αντιρρήσεις για τη νέα επιτοκιακή στρατηγική, αν και μέσα από τη… συζήτηση πείστηκαν
να αλλάξουν γνώμη. Όλοι τους, εκτός από δύο μέλη. Ο πρώτος ήταν ο συνήθης ύποπτος
επικεφαλής της γερμανικής Bundesbank, Γενς Βάιντμαν και ο δεύτερος ήταν ο επικεφαλής της
Τράπεζας του Βελγίου, Πιερ Βουνς.
Οι σημερινές δηλώσεις Βάιντμαν καθιστούν σαφές πως ο Γερμανός δεν έχει… χωνέψει το γεγονός
πως η άποψη του δεν «πέρασε» στο συμβούλιο και βέβαια πως θα συνεχίσει να πιέζει ασφυκτικά
τα επόμενα συμβούλια για αλλαγή κατεύθυνσης στη στρατηγική της ΕΚΤ. Είναι, άλλωστε, κάτι που
και ο ίδιος παραδέχτηκε… «Θα επιμείνω στο να παρακολουθούμε στενά το ρίσκο της υπερβολικής
αύξησης του πληθωρισμού και όχι μόνο το ρίσκο από τα υπερβολικά χαμηλά επιτόκια»
επεσήμανε, ισχυριζόμενος πως «βλέπει» περαιτέρω άνοδο των τιμών.
Τα τελευταία επίσημα οικονομικά στοιχεία έδειξαν επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης της
Ευρωζώνης κατά το δεύτερο τρίμηνο, αλλά περαιτέρω αύξηση των τιμών. Μάλιστα, τον Ιούλιο ο
δείκτης ανέβηκε στο «ταβάνι» του 2,2%.
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