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Χ.Α.: Σύγκριση με τη δεκαετία 1920 -1930

Αν την πρώτη θέση στον αριθμό εταιρειών που εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατέχει η 11ετία 1990-2000 με 268 εταιρείες, τη
δεύτερη θέση κατέχει η δεκαετία 1920-1929 οπότε ενεγράφησαν στη χρηματιστηριακή αγορά 71 εταιρείες. Αυτά μνημονεύει ο Μιχάλης
Ρηγίνος στο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος πόνημά του, με τίτλο «Χρηματιστήριο Αθηνών - Ανάπτυξη και Συγκυρία, Οι Εισηγμένες Εταιρείες
1880-1940».
Στην πλειονότητά τους οι εταιρείες αυτές προέρχονται από τον κλάδο των τραπεζών, της υφαντουργίας, της χημικής βιομηχανίας, των
κατασκευών (ο «Κέκροπας» ανάμεσά τους!), των τροφίμων (με σημαντικότερη την εταιρεία «Κονσέρβες Κύκνος»), αλλά και οι Ελληνικοί
Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι.
Μάλιστα 27 από αυτές εισήχθησαν τη διετία 1925-1926. Οι κλάδοι αντανακλούν τη συγκυρία της εποχής που επικεντρώνεται σε
δραστηριότητες που σχετίζονταν είτε με τη ζήτηση που δημιουργήθηκε για καταναλωτικά είδη πρώτης ανάγκης και στέγασης λόγω των
προσφύγων είτε με τις κερδοσκοπικές τάσεις που αναπτύχθηκαν στη σφαίρα της κυκλοφορίας του χρήματος ως αποτέλεσμα της
αστάθειας του νομίσματος και του πληθωρισμού.
Την περίοδο εκείνη η συνολική κεφαλαιοποίηση στο ελληνικό χρηματιστήριο ανερχόταν σε 7,1 δισ. δραχμές το 1928, για να υποχωρήσει
στα 3,9 δισ. δραχμές το 1932 και να αναρριχηθεί πάλι στα 7,6 δισ. δραχμές το 1938. Η συμμετοχή των τραπεζών στη συνολική
κεφαλαιοποίηση δεν υποχωρεί κάτω από το 44% και φτάνει στο 1931 στο 60,8% αυξανόμενη διαρκώς την περίοδο 1920-31, με την
κεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας να είναι διαχρονικά υψηλότερη και να φτάνει το 1,5 δισ. δραχμές το 1931.
Την ίδια ώρα, η συμμετοχή της κεφαλαιοποίησης του ΧΑΑ ως προς το ΑΕΠ καταγράφει την υψηλότερη επίδοση το 1925 στο 23,22%, όσο
και στην Ιταλία το 1929, ενώ στη Γερμανία την ίδια χρονιά ανέρχεται στο 35%.
Δεδομένα που οδηγούν τον συγγραφέα να αναφέρεται στα «τρελά χρόνια» της δεκαετίας του 1920 και στον «εκδημοκρατισμό» του
χρηματιστηρίου στον τίτλο του σχετικού υποκεφαλαίου, με την οικονομική ανάπτυξη της δεκαετίας (6πλασιασμός του ΑΕΠ από το 1920
έως το 1929, από το 5,4 δισ. στα 32,4 δισ. δραχμές) να συνδέεται άρρηκτα με την εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑΑ.
Το μήνυμα σε σχέση με όσα συμβαίνουν σήμερα είναι εμφανές: είναι αναγκαίο και σήμερα να ενθαρρυνθούν περισσότερες εταιρείες να
διενεργήσουν την εισαγωγή τους στο Χ.Α. με στόχο την άντληση κεφαλαίων, τόσο για επενδυτικούς στόχους (κεφάλαια μακράς πνοής)
όσο και για τις συνήθεις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.
Τις προηγούμενες ημέρες ο Ανέστης Ντόκας ανέφερε στη «Ν» ότι κατά τα τελευταία 22 έτη (2000 - επτάμηνο 2021) βρέθηκαν εκτός ταμπλό
294 εισηγμένες εταιρείες. Στη διετία 2020-2021 οι διαγραφές εισηγμένων έχουν φτάσει τον αριθμό 21, ενώ μέσα στο έτος θα αποχωρήσουν
ακόμη η ΓΕΚΕ, το ΙΑΣΩ και η Newsphone.
Παρά το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των διαγραφών αφορά εταιρείες οι οποίες οδηγήθηκαν σε πτώχευση, μεγάλος αριθμός
εταιρειών που διαγράφηκαν λόγω αποχώρησής τους (διαδικασία delisting) συνεχίζουν να έχουν ξεχωριστή θέση στους κλάδους τους
στην ελληνική οικονομία: η Ελαΐς, ο Παυλίδης και η Δέλτα στα τρόφιμα, η Interamerican και η Εθνική Ασφαλιστική στις ασφάλειες, η
Crown Hellas Can στη συσκευασία, η AB στα supermarket, ο Κωτσόβολος στο λιανεμπόριο, ο Ηρακλής στα τσιμέντα, ο Αστέρας στα
ξενοδοχεία, οι Μινωικές Γραμμές στην ακτοπλοΐα, η Αργυρομεταλευμμάτων και Βαρυτίνης στην εξόρυξη ορυκτών, η Rilken στα
καλλυντικά και ο Παπαστράτος στην επεξεργασία προϊόντων καπνού.
Αποτελεί γενική παραδοχή της επενδυτικής κοινότητας ότι η αιμορραγία που συντελείται με την αποχώρηση εταιρειών από το ελληνικό
χρηματιστήριο συνιστά μία από τις βασικές παθογένειές του.
Η διατήρηση των χαμηλών επιτοκίων δανεισμού τα τελευταία 10 χρόνια συνιστά ένα βασικό λόγο αποθάρρυνσης των εταιρειών να
εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εισαχθούν σε μία από τις υφιστάμενες αγορές, όχι όμως το μόνο αφού η
διαδικασία εισαγωγής είναι σύνθετη και με υψηλό κόστος για την πλειονότητα των προς εισαγωγή εταιρειών.
Άλλωστε το υψηλό κόστος παραμονής στο χρηματιστήριο συνιστά βασικό λόγο αποθάρρυνσης πολλών εταιρειών για να συνεχίσουν να
είναι εισηγμένες.
Από την άλλη πλευρά, σημαντικός αριθμός εταιρειών αποδέχονται ότι η αναπτυξιακή τους πορεία διευκολύνθηκε σε μεγάλο βαθμό από
την άντληση των κεφαλαίων με τις διαδοχικές ΑΜΚ ή ομολογιακές εκδόσεις, ενώ η εκπλήρωση διαφάνειας, αναβάθμισαν το προφίλ τους
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών τους, ιδιαίτερα εκείνων που είχαν εξωστρεφή στρατηγική.
Είναι αναγκαίο επομένως και σήμερα, όπως έγινε και στην εκρηκτική αναπτυξιακά δεκαετία 1920-1930 να διαμορφωθεί η κατάλληλη
στρατηγική που θα ενθαρρύνει την επιδίωξη εισαγωγής στο χρηματιστήριο περισσότερων εταιρειών. Εταιρείες όπως τα Ελληνικά
Γαλακτοκομεία, η ΙΟΝ και τα μπισκότα Παπαδοπούλου στον κλάδο τροφίμων, το Costa Navarino και το Sunny Beach στον κλάδο των
ξενοδοχείων, αλλά και τα νερά Βήκος και Ζαγόρι, δεν θα έπρεπε να λείπουν από τη λίστα των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών. Μια
διαδικασία ευεργετική για τις εταιρείες που θα υποβοηθηθούν στη μεγέθυνσή τους αλλά και για την επενδυτική κοινότητα που επιζητεί τον
εμπλουτισμό του αριθμού αξιόπιστων επενδυτικών επιλογών και του κράτους που θα αντλήσει αυξημένα φορολογικά έσοδα.
Πηγή: Ναυτεμπορική
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Σε προ COVID επίπεδα οι πτήσεις στην Ελλάδα μέχρι τον Σεπτέμβριο
Κοντά στα επίπεδα ρεκόρ του 2019 κινούνται οι προγραμματισμένες πτήσεις στην Ελλάδα τον Αύγουστο,
ενώ οι αεροπορικές κρατήσεις για τις επόμενες εβδομάδες διατηρούν ανοδική πορεία, καθώς βρισκόμαστε
πλέον για τα καλά στην "καρδιά” της τουριστικής περιόδου.
Σύμφωνα με την περιοδική έκθεση του ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας
(Eurocontrol) για την πορεία της αεροπορικής κίνησης στην Ευρώπη, το διάστημα 2 Αύγουστου με 12
Σεπτεμβρίου ο αριθμός των πτήσεων από και προς την Ελλάδα, αναμένεται να φτάσει το 90% του 2019, με τη
χώρα μας να παρουσιάζει έναν από τους 10 κορυφαίους ρυθμούς ανάκαμψης σε σχέση με το 2020.
Η φετινή σεζόν αν και ξεκίνησε εξαιρετικά αργά λόγω του κορονοϊού, φαίνεται να ανακάμπτει με ταχείς
ρυθμούς τουλάχιστον για τον Αύγουστο, δημιουργώντας ελπίδες και για τις πρώτες εβδομάδες του
Σεπτεμβρίου.
Και αυτό διότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία υπάρχει πιθανότητα τα επίπεδα των πτήσεων να
ξεπεράσουν και το 90% του 2019 από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.
Τα μηνύματα από τις κρατήσεις
Ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα από τις αεροπορικές κρατήσεις, παρόλο που σύμφωνα με παράγοντες
της αγοράς, οι προβλέψεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, δηλαδή 1015 ημέρες πριν το ταξίδι, παραμένουν ο κανόνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, σε ό,τι αφορά στις κρατήσεις εξωτερικού, για όλους τους
καλοκαιρινούς μήνες μέχρι τώρα, παρατηρείται σημαντική αύξηση των κρατήσεων με τις τελευταίες
εβδομάδες του Αυγούστου να βρίσκονται αρκετά κοντά στα επίπεδα του 2019.
Οι κρατήσεις εσωτερικού εμφανίζονται να έχουν ανακάμψει σε μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά με τις
κρατήσεις εξωτερικού παρόλο που εξακολουθούν να υπολείπονται από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2019.
Πάντως οι αναζητήσεις στις διεθνείς πλατφόρμες αναζήτησης για αεροπορικά εισιτήρια για την Ελλάδα
εξακολουθούν να είναι υψηλές και να αυξάνονται.
Το αεροδρόμιο της Αθήνας φιγουράρει και αυτή της εβδομάδα στην πρώτη δεκάδα των αεροδρομίων με τη
μεγαλύτερη ζήτηση. H χωρητικότητα του ΔΑΑ "Ελ. Βενιζέλος” διαμορφώνεται στο 75% του 2019 μέχρι τις 9
Αυγούστου, με το αεροδρόμιο να είναι σε θέση να προσαρμόζεται ανάλογα με τη ζήτηση.
Αντίστοιχη είναι και η εικόνα από την Aegean, η οποία προγραμμάτιζε να έχει αποκαταστήσει το 75% με 85%
της δραστηριότητάς της, συγκριτικά με το 2019 και όπως φαίνεται ο προγραμματισμός αυτός δεν έχει
ανατραπεί, παρά τις αρρυθμίες που εξακολουθούν να εμφανίζονται λόγω των αυξημένων κρουσμάτων αλλά
και των μέτρων που επιβάλλονται στις μετακινήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Ένα τελευταίο ενθαρρυντικό στοιχείο που επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, είναι ότι σταδιακά
παρατηρείται και μια δειλή ανάκαμψη των κρατήσεων για επαγγελματικά ταξίδια από το Σεπτέμβρη και μετά,
μια κατηγορία ταξιδιών που εμφανίζει μέχρι τώρα τα χαμηλότερο βαθμό ανάκαμψης διεθνώς.
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Δεν πτοούνται οι Γερμανοί τουρίστες: Δεν ακυρώνουν τις κρατήσεις τους,
παρά τις πυρκαγιές
Οι Γερμανοί ταξιδιωτικοί πράκτορες δεν θεωρούν χαμένο το φετινό καλοκαίρι για τον ευρωπαϊκό Νότο και τη Μεσόγειο, καθώς δεν
διαπιστώνουν επιθυμία των πελατών τους να ακυρώσουν ή να αλλάξουν τις κρατήσεις τους για διακοπές στις χώρες που πλήττονται
από μεγάλες πυρκαγιές, μεταφέρει ο Γερμανικός Ταξιδιωτικός Σύνδεσμος (DRV), ο οποίος εκπροσωπεί ταξιδιωτικούς πράκτορες και
τουριστικά γραφεία.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, «τα παραθεριστικά ξενοδοχεία Γερμανών ταξιδιωτικών πρακτόρων, ειδικά στις ακτές, αν σε κάποιες
περιπτώσεις έχουν πληγεί, έχουν πληγεί μόνο οριακά». Όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), καταγράφεται
αυξανόμενη ανάγκη των παραθεριστών που σκοπεύουν να ταξιδεύσουν στην Ελλάδα και στην Τουρκία για ενημέρωση σχετικά με το
εάν η περιοχή που πρόκειται να επισκεφθούν έχει πληγεί από τις πυρκαγιές. «Δεν υπάρχει ωστόσο σχεδόν καμία επιθυμία για
ακύρωση ή αλλαγή της κράτησης», εξηγεί ο DRV.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ταμείο Ανάκαμψης – Η Κομισιόν εκταμίευσε τα πρώτα 4 δισ. ευρώ για
την Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα 4 δισ. ευρώ με τη μορφή προχρηματοδοτήσεων για
την Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 13 % των επιχορηγήσεων και δανείων που προορίζονται για
τη χώρα στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF). Η Ελλάδα είναι μία
από τις πρώτες χώρες που λαμβάνουν προχρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού RRF. Οι
προχρηματοδοτήσεις αυτές αποτελούν το εναρκτήριο λάκτισμα για την εφαρμογή των κρίσιμων
επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις με βάση την υλοποίηση των επενδύσεων και των
μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Η
χώρα αναμένεται να λάβει συνολικά 30,5 δισ. ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου της (17,8 δισ.
ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια).
Όπως αναφέρει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, η σημερινή εκταμίευση πραγματοποιείται μετά την
πρόσφατη επιτυχή εφαρμογή των πρώτων δανειοληπτικών πράξεων στο πλαίσιο του
NextGenerationEU. Έως τα τέλη του έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να συγκεντρώσει έως και 80 δισ.
ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, η οποία θα συμπληρωθεί με βραχυπρόθεσμα
γραμμάτια της ΕΕ για να χρηματοδοτηθούν οι πρώτες προγραμματισμένες εκταμιεύσεις προς τα
κράτη μέλη στο πλαίσιο του NextGenerationEU.
Συνέχεια…
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Στο πλαίσιο του μηχανισμού RRF, ο οποίος αποτελεί μέρος του NextGenerationEU, θα διατεθούν
723,8 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε όλα τα
κράτη μέλη. Το ελληνικό σχέδιο αποτελεί μέρος της πρωτοφανούς αντίδρασης της ΕΕ απέναντι
στην κρίση COVID-19 με στόχο να εξέλθει ακόμα ισχυρότερη από αυτήν, προωθώντας την πράσινη
και την ψηφιακή μετάβαση και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη συνοχή στις κοινωνίες μας.
Στήριξη μετασχηματιστικών επενδύσεων και μεταρρυθμιστικών έργων
Στην Ελλάδα, ο RRF αξιοποιείται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που
αναμένεται να έχουν βαθιά μετασχηματιστική επίδραση στην οικονομία και την κοινωνία της
Ελλάδας. Μερικά από τα χρηματοδοτούμενα έργα είναι τα ακόλουθα:
Διασφάλιση της πράσινης μετάβασης: 645 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση της
διασύνδεσης με τις Κυκλάδες, αυξάνοντας το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την
ικανότητα αποθήκευσης.
Στήριξη της ψηφιακής μετάβασης: μέτρα ύψους 375 εκατ. ευρώ θα ενισχύσουν την υιοθέτηση
ψηφιακών τεχνολογιών, ιδίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και θα στηρίξουν την αγορά
ψηφιακών υπηρεσιών και ταμειακών μηχανών νέας τεχνολογίας.
Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας: 740 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στην
ενίσχυση ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας με στόχο την αύξηση της πλήρους
απασχόλησης, μεταξύ άλλων για τους μακροχρόνια ανέργους και τα μειονεκτούντα άτομα. Άλλα
627 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στη βελτίωση και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης· την
ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος και την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών· και τον
εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.
Μέλη της Επιτροπής
προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ελλάδα θα λάβει
σήμερα την πρώτη εκταμίευση κονδυλίων στο πλαίσιο του NextGenerationEU. Είναι η έναρξη της
εφαρμογής του φιλόδοξου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας με την ονομασία
«Ελλάδα 2.0» και η απαρχή ενός πιο οικολογικού και πιο ψηφιακού μέλλοντος για τη χώρα. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σταθεί στο πλευρό σας έτσι ώστε το σχέδιο αυτό να στεφθεί με επιτυχία.»
Ο Γιοχάνες Χαν, επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, δήλωσε τα εξής: «Έπειτα από τρεις
ιδιαίτερα επιτυχημένες εκδόσεις ομολόγων στο πλαίσιο του NextGenerationEU κατά τις τελευταίες
εβδομάδες και μετά τις πρώτες πληρωμές για άλλα προγράμματα του NextGenerationEU, χαίρομαι
που έχουμε πλέον φτάσει στο στάδιο των εκταμιεύσεων για τον RRF. Η εντατική συνεργασία με την
Ελλάδα και η πολύ καλή προετοιμασία από την πλευρά της Επιτροπής μας επέτρεψαν να
εκταμιεύσουμε τα κονδύλια σε χρόνο ρεκόρ. Αυτό δείχνει ότι, με τους πόρους που θα
συγκεντρώσουμε, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε γρήγορα στις ανάγκες προχρηματοδότησης
όλων των κρατών μελών, δίνοντας έτσι την αρχική ώθηση για την υλοποίηση των πολυάριθμων
πράσινων και ψηφιακών έργων που περιλαμβάνονται στα εθνικά τους σχέδια.»
Ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε με τη σειρά του: «Οι προχρηματοδοτήσεις
που εκταμιεύθηκαν σήμερα για την Ελλάδα αποτελούν σημαντικό βήμα για τη στήριξη της
εφαρμογής του ελληνικού σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει μείζονες επενδύσεις και εκτεταμένες
μεταρρυθμίσεις για την επόμενη πενταετία. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την
Ελλάδα για να στηρίξουμε το φιλόδοξο σχέδιό της, το οποίο θα αποβεί προς όφελος όλων των
περιοχών της χώρας και όλων των τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας.»
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Στην καρδιά του καλοκαιριού …. Το πιθανότερο είναι πως οι τζίροι και
η μεταβλητότητα θα παραμείνει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κατά τις
επόμενες 2 εβδομάδες …. Αν υπάρχει ένας πρώτος μεγάλος στόχος
είναι η παραμονή υψηλότερα των 870 – 880 μονάδων και να κρατηθεί
η επαφή με τις 900 μονάδες …. Και μετά ότι καλύτερο έλθει….
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