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Ο τουρισμός κερδίζει το στοίχημα του καλοκαιριού

Εντονη δυναμική παρουσιάζει, τουλάχιστον προσώρας, η ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού, παρά τη συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση.
Μεγάλα ξενοδοχεία σε βασικούς προορισμούς της χώρας αναφέρουν πληρότητα παρόμοια ή και υψηλότερη από του 2019, ενώ πολλές
μονάδες εμφανίζουν πληρότητα υψηλότερη και από την περυσινή. Τόσο για τον Ιούνιο όσο και κυρίως για τον Ιούλιο.
Οι αφίξεις διεθνών πτήσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια αλλά και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχουν σχεδόν διπλασιαστεί
από πέρυσι, ενώ η επιβατική κίνηση της ακτοπλοΐας στις Κυκλάδες έχει ξεπεράσει τα μεγέθη του 2019, τελευταίου έτους φυσιολογικής
λειτουργίας της τουριστικής αγοράς.
Ωστόσο, η αβεβαιότητα για το πώς θα εξελιχθεί ο Αύγουστος και ακόμα περισσότερο ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος –κρίσιμοι αυτοί οι
δύο τελευταίοι μήνες για την ανάκτηση του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού της δραστηριότητας του 2019– συντηρεί την
επιφυλακτικότητα μεταξύ των φορέων του τουρισμού, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις: Οι εικόνες της πύρινης λαίλαπας σε πολλές
περιοχές της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, που προβάλλονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ενδέχεται να
λειτουργήσουν ανασχετικά για νέες κρατήσεις. Με δεδομένο ότι οι περισσότερες φετινές κρατήσεις είναι της «τελευταίας στιγμής», δηλαδή
γίνονται δύο ή τρεις εβδομάδες πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού, εξαιτίας της ρευστότητας που έχει προκαλέσει στα διεθνή
ταξίδια η συνεχής αλλαγή των κανόνων προστασίας, είναι δύσκολο ακόμα να διαπιστωθεί εάν κάτι τέτοιο θα συμβεί ή όχι. Οι
ψυχραιμότεροι, πάντως, υπογραμμίζουν ότι σύντομα οι φωτιές θα σβήσουν, αλλά όχι η διάθεση του κόσμου για διακοπές. Ούτε οι
ταξιδιωτικές οδηγίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ το τελευταίο πενθήμερο δείχνουν να ανακόπτουν την ιδιαίτερα θετική
πορεία των αφίξεων που καταγράφηκε τον Ιούλιο.
Και καθώς η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει το στοίχημα όχι μόνο της ορθής διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης αλλά και της
αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της, εκτιμάται πως τελικά ο στόχος για ανάκτηση του 50% των ταξιδιωτικών εισπράξεων του
2019 φέτος θα επιτευχθεί.
Υπενθυμίζεται πως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2019 διαμορφώθηκαν στα 18,2 δισεκατομμύρια περίπου, για να υποχωρήσουν στα 4,6
δισεκατομμύρια πέρυσι. Η σχετική αισιοδοξία για τη φετινή σεζόν εδράζεται στα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα οποία, καθώς προέρχονται
από τα Passenger Locator Forms, τις φόρμες εντοπισμού επιβατών που λόγω πανδημίας έγιναν υποχρεωτικές για όλες τις διεθνείς
αφίξεις, δεν δύνανται να αμφισβητηθούν.
Οι ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού είναι εμφανέστατες στα οριστικά στοιχεία για τις αφίξεις του Ιουλίου από τα PLFs
που εξασφάλισε η «Κ» από το υπουργείο Τουρισμού. Ειδικότερα, τον Ιούλιο του 2019 –τελευταίο κανονικό έτος πριν από την πανδημία
και χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό– οι αφίξεις έφτασαν τα 3,6 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Τον Ιούλιο του 2020 περιορίστηκαν στο
1,4 εκατομμύριο, ήτοι στο 38% περίπου της δραστηριότητας του 2019, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Φέτος ξεπέρασαν τα 2,36 εκατομμύρια,
σημειώνοντας αύξηση 70% σε σχέση με πέρυσι και ανακτώντας το 65,5% των επιδόσεων του Ιουλίου του 2019 με βάση αυτά τα δεδομένα.
Να σημειωθεί ότι συνολικά μέχρι στιγμής στη χώρα (τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο) έχουν έρθει από το εξωτερικό 3,7 εκατομμύρια
επισκέπτες.
Οσον αφορά την ανησυχία για την αμερικανική ταξιδιωτική οδηγία, κύκλοι της αγοράς εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Υπενθυμίζεται πως
οι ΗΠΑ (από τις οποίες τον Ιούλιο ήρθαν στην Ελλάδα 80.955 ταξιδιώτες) αποφάσισαν την περασμένη Δευτέρα να θέσουν τη χώρα στην
υψηλότερη κλίμακα κινδύνου (κατηγορία 4), συνιστώντας στους Αμερικανούς να αποφύγουν τα ταξίδια προς ελληνικούς προορισμούς.
Ομοίως, το Ισραήλ έβαλε τη Ελλάδα σε καθεστώς «αυστηρής προειδοποίησης», δηλαδή στην «πορτοκαλί» λίστα. Οι δύο αυτές χώρες,
όμως, έχουν δώσει συνολικά μέχρι στιγμής μικρό αριθμό επισκεπτών συγκριτικά με το σύνολο των φετινών αφίξεων.
Σε κάθε περίπτωση, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, που την περίοδο αυτή πραγματοποιούν ημερησίως επτά απευθείας πτήσεις
από αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ελλάδα, δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή του προγραμματισμού τους.
Οπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, «όλα δείχνουν πως οι κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει δεν θα ματαιωθούν από αυτή την εξέλιξη.
Εξάλλου, οι περισσότεροι των επισκεπτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εμβολιασμένοι, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν να
αντιμετωπίσουν καραντίνα πολλών ημερών κατά την επιστροφή τους, η οποία δεν ισχύει ούτε τώρα που η χώρα κατατάχθηκε στην
“κόκκινη” λίστα».
Συνέχεια…
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Μέχρι πριν από μία εβδομάδα, η Ουάσιγκτον τοποθετούσε την Ελλάδα στην κατηγορία 3 και τώρα την έθεσε στην ανώτατη κλίμακα
κινδύνου (κατηγορία 4 – «κόκκινο»), εξαιτίας της αύξησης των ημερήσιων κρουσμάτων. «Αποφύγετε τα ταξίδια στην Ελλάδα. Εφόσον
πρέπει να επισκεφτείτε τη χώρα, βεβαιωθείτε ότι είστε πλήρως εμβολιασμένοι πριν ταξιδέψετε» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην
ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η οποία επικαλείται σχετική εισήγηση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).
Οι αφίξεις από τις ΗΠΑ έφθασαν τις 125.000 τον Ιούλιο, όταν τον αντίστοιχο μήνα του 2020 η αμερικανική αγορά ήταν παντελώς κλειστή,
προσφέροντας μηδενικά έσοδα. Η σημασία της αμερικανικής αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό αποκτά όμως πρόσθετο ειδικό βάρος αν
λάβει κανείς υπόψη ότι ως επισκέπτες έχουν πολύ υψηλή μέση κατά κεφαλήν δαπάνη.

/

Εφικτός ο στόχος για έσοδα στο 50% των μεγεθών του 2019
Ανάκαμψη των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο 50% αυτών του 2019, οπότε και είχαν διαμορφωθεί στα 18,2 δισ. ευρώ, προβλέπει για
φέτος η Εθνική Τράπεζα που διαπιστώνει ισχυρή διεθνή ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς. Παράλληλα εκτιμά πως υπό
προϋποθέσεις είναι εφικτός στόχος η αύξηση των εισπράξεων αυτών στα 36 δισ. ευρώ έως το 2030.
Χαρακτηρίζει τα πρώτα στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισμού φέτος ενθαρρυντικά, επικαλούμενη την αντιπαραβολή της
πορείας των φετινών τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων (ως ποσοστά του 2019) έναντι των αντίστοιχων περυσινών, η οποία δείχνει
σημαντική ανάκτηση των κεκτημένων του 2019. Η μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας που
δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, εστιάζοντας στον κρίσιμο δείκτη των διεθνών αεροπορικών αφίξεων, συμπεραίνει πως ο φετινός Ιούνιος
ανέκτησε το 1/3 του επιπέδου 2019 (έναντι ποσοστού ανάκτησης 3% για τον Ιούνιο 2020) και ο Ιούλιος φαίνεται να προσέγγισε ανάκτηση
κοντά στα 2/3 του επιπέδου 2019 (έναντι ποσοστού ανάκτησης 29% για τον Ιούλιο 2020). «Αν υποθέσουμε ότι τα υγειονομικά δεδομένα
θα ακολουθήσουν μια ανάλογη με την περυσινή πορεία, τότε το 2021 θα κλείσει με ποσοστό ανάκτησης της τάξης του 50% του επιπέδου
2019», εκτιμούν οι συντάκτες της μελέτης. Δεδομένης της υψηλής συσχέτισης των αεροπορικών αφίξεων με τις τουριστικές εισπράξεις
(με συντελεστή άνω του 90%), ένα αντίστοιχο ποσοστό ανάκτησης (δηλαδή, 50% του 2019) θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας εφικτός
στόχος για τις εισπράξεις της χρονιάς, προσθέτουν.
Ενισχυτικά στην υλοποίηση του παραπάνω στόχου, συμπληρώνει η μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, λειτουργούν δύο στοιχεία που
συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η Ελλάδα έχει φέτος τα εχέγγυα να κερδίσει μερίδιο στην (ομολογουμένως ακόμα υπό πίεση και υψηλή
αβεβαιότητα) διεθνή τουριστική αγορά: Πρώτον, συνυπολογίζοντας τα υγειονομικά δεδομένα, τις τάσεις στην αεροπορική κίνηση και τις
προτιμήσεις των τουριστών (όπως αποτυπώνονται στις αναζητήσεις και τις κρατήσεις), η Ελλάδα ξεχωρίζει ως η χώρα με την
ισχυρότερη ανάκαμψη ζήτησης στη μεσογειακή αγορά. Δεύτερον, ακολουθώντας μια προσέγγιση 360ᵒ και εστιάζοντας στις βασικές
αγορές προέλευσης για τον ελληνικό τουρισμό, παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές (όπως η Γερμανία) φαίνεται να αποτελούν
σημαντικούς πυλώνες ζήτησης στο δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, παίρνοντας τη σκυτάλη από λιγότερο παραδοσιακές αγορές (όπως οι
ΗΠΑ και το Ισραήλ) που λειτούργησαν ενισχυτικά στο δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου. Πέρα από την εξέλιξη της φετινής χρονιάς, η Εθνική
Τράπεζα εξετάζει και τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που διανοίγονται: «Η
Ελλάδα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά ευνοϊκή θέση για να ωφεληθεί από τις επερχόμενες αλλαγές και ανακατατάξεις, καθώς η φυσική
ομορφιά της, η ζεστασιά της φιλοξενίας της και η πολιτιστική κληρονομιά της προσφέρουν μοναδικά αναξιοποίητα συγκριτικά
πλεονεκτήματα», ενώ παράλληλα «οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που τους συνοδεύει αποτελούν
μια ευκαιρία για τη χώρα και τον κλάδο που δεν πρέπει να χαθεί». Εκτός από τα εξειδικευμένα κονδύλια για τον κλάδο του τουρισμού
(ύψους 0,6 δισ.), οι επιχειρήσεις του τομέα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα ευρύτερα προγράμματα του Ταμείου υπό τους
άξονες της πράσινης ανάπτυξης, της ψηφιοποίησης, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της μεγέθυνσης (οργανικής και μέσω
συνεργασιών).
Οι τομείς που πρέπει να δοθεί έμφαση έχουν ήδη αναγνωρισθεί από τους επιχειρηματίες του κλάδου και αποτελούν δράσεις επιλέξιμες
από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως: Πρώτον, η αναβάθμιση ξενοδοχειακών υποδομών (το οποίο αναγνωρίζεται ως βασικό πρόβλημα
ανάπτυξης για το 61% των ξενοδοχείων), δεύτερον, η αναβάθμιση των υποδομών της χώρας (το οποίο αναγνωρίζεται ως βασικός
μοχλός ανάπτυξης για το 59% των ξενοδοχείων στα νησιά) και, τρίτον, η διευκόλυνση της ανάπτυξης συνεργασιών (το οποίο
αναγνωρίζεται ως βασική ευκαιρία ανάπτυξης από το 66% των ηπειρωτικών ξενοδοχείων).
Υιοθετώντας την εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για άνοδο της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης κατά 20% το 2030
(έναντι του 2019), η σύγκλιση της Ελλάδας στον μεσογειακό μέσο όρο σε όρους εποχικότητας και ποιότητας θα μπορούσε μέχρι το τέλος
της δεκαετίας να οδηγήσει τις τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα σε επίπεδο διπλάσιο έναντι του 2019 (επιπλέον 18 δισ. ετησίως), ήτοι
36 δισ. ευρώ.
Πηγή: Καθημερινή
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εγγραφές

Η ισχυρή δυναμική των δημόσιων εγγραφών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο, οδηγώντας στις υψηλότερες
επιδόσεις δεύτερου τριμήνου της τελευταίας εικοσαετίας, ως προς τον αριθμό των δημόσιων εγγραφών, αλλά και τα αντληθέντα κεφάλαια.
Όπως αναφέρει σε έκθεσή της η EY, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 κυριάρχησαν οι δημόσιες εγγραφές μέσω SPACs (εταιρειών εξαγορών ειδικού
σκοπού), κατά το δεύτερο τρίμηνο επέστρεψαν στο προσκήνιο οι παραδοσιακές δημόσιες εγγραφές, με τη βοήθεια διάφορων παραγόντων, όπως η υψηλή
ρευστότητα και οι ισχυρές αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών παγκοσμίως. Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021 πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 1.070 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν $222 δισ. σε έσοδα – αύξηση 150% και 215%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση.
Οι θετικές επιδόσεις της παγκόσμιας αγοράς δημόσιων εγγραφών επιβεβαιώνουν ότι η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη, παρά το
γεγονός ότι ο ρυθμός της διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Ενώ οι SPACs συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας, στις ΗΠΑ
απώλεσαν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο κατά το δεύτερο τρίμηνο, έπειτα από τα υψηλά επίπεδα δραστηριότητας των τελευταίων 12 μηνών. Ωστόσο,
στην Ευρώπη, η δραστηριότητα των SPACs αυξήθηκε, φτάνοντας συνολικά τις 21 δημόσιες εγγραφές κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, ξεκινώντας από το τρίτο τρίμηνο του 2020, ο κλάδος της τεχνολογίας κυριάρχησε ως προς τον αριθμό των δημόσιων
εγγραφών, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ένα τέταρτο (27%) των συνολικών συναλλαγών του πρώτου εξαμήνου, με 284 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες
συγκέντρωσαν $90,2 δισ. Ακολουθεί ο κλάδος της υγείας, που αντιπροσωπεύει το 17% των δημόσιων εγγραφών του πρώτου εξαμήνου, με 187 συμφωνίες
που άντλησαν κεφάλαια ύψους $33,4 δισ., και η βιομηχανία με 140 δημόσιες εγγραφές και κεφάλαια $24,3 δισ. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της
τελευταίας έκδοσης της τριμηνιαίας παγκόσμιας έρευνας της EY, Global IPO Trends: Q2 2021.
Στο υψηλότερο επίπεδο εικοσαετίας ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών και τα έσοδα στην αμερικανική ήπειρο
Η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών στην αμερικανική ήπειρο διατήρησε την ισχυρή δυναμική της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, πετυχαίνοντας τις
καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας εικοσαετίας, με 276 δημόσιες εγγραφές, που συγκέντρωσαν $93,9 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση κατά 229% και
282%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση. Ο κλάδος της υγείας βρέθηκε στην πρώτη θέση, αντιπροσωπεύοντας το 36% των συμφωνιών, ακολουθούμενος από την
τεχνολογία, με 31%. Ως προς τα αντληθέντα κεφάλαια, η σειρά ήταν η αντίστροφη, καθώς η τεχνολογία συγκέντρωσε σχεδόν τα μισά κεφάλαια (49%) και η
υγεία το 23%.
Παραμένει ανθεκτική η δυναμική των δημόσιων εγγραφών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού
Οι αγορές δημοσίων εγγραφών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού διατήρησαν τη δυναμική τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας τα υψηλότερα
έσοδα πρώτου εξαμήνου της τελευταίας εικοσαετίας. Συνολικά, ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών έφτασε τις 471, ενώ αντλήθηκαν $74,3 δισ.,
καταγράφοντας αύξηση κατά 76% και 108%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση. Η τεχνολογία παραμένει ο πιο δραστήριος τομέας, τόσο ως προς τον αριθμό των
συμφωνιών (99), όσο και ως προς τα έσοδα ($25,1 δισ.).
Αύξηση 325% και 430% του αριθμού των δημοσίων εγγραφών και των αντληθέντων κεφαλαίων στην EMEIA, κατά το πρώτο εξάμηνο
Η περιοχή της EMEIA βρέθηκε ενισχυμένη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, διατηρώντας τη θετική δυναμική του πρώτου τριμήνου του έτους, με συνολικά
323 δημόσιες εγγραφές που συγκέντρωσαν $53,8 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 325% και 430%, αντίστοιχα. Λόγω της έντονης δραστηριότητας
εξαγωγών στην EMEIA, η περιοχή επηρεάζεται ιδιαίτερα από την οικονομική ευρωστία των αγορών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού και της Αμερικής, με
αποτέλεσμα, παράλληλα με αυτές, να βελτιωθεί η εικόνα και στην EMEIA. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ των τριών περιοχών που εξετάζει η έρευνα, η
ΕMEIA κατέγραψε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση.
Καθώς πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξεπέρασαν το τρίτο κύμα της πανδημίας του COVID-19, οι θετικές οικονομικές προοπτικές συνέβαλαν στη βελτίωση της
διάθεσης των επενδυτών κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αυτό οδήγησε σε 227 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν $46,6 δισ., που
αντιστοιχούν σε ετήσια αύξηση κατά 383% και 509%, αντίστοιχα.
Προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2021: ετοιμότητα για νέες δημόσιες εγγραφές και θετική διάθεση των επενδυτών
Με την είσοδο στο δεύτερο εξάμηνο του 2021, η αγορά των δημόσιων εγγραφών συνεχίζει την ανοδική της πορεία, καθώς περισσότερες εταιρείες
προετοιμάζουν την είσοδό τους στο χρηματιστήριο, εκμεταλλευόμενες τις ευνοϊκές συνθήκες. Μια σταθερή ροή δημόσιων εγγραφών με συνολική αξία που
ξεπερνά το ένα δισ. δολάρια, αναμένεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών εταιρειών-unicorns (startups με αποτίμηση
άνω του ενός δισ. δολαρίων), καθώς και SPACs και εταιρειών σε κλάδους που έχουν ήδη αποδειχθεί ανθεκτικοί παρά την πανδημία τ ου COVID-19, όπως η
τεχνολογία και η υγεία. Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο εξάμηνο ενδέχεται να επιφυλάσσει προκλήσεις, καθώς οι παρατεταμένες επιπτώσεις της
πανδημίας συνεχίζουν να επηρεάζουν εταιρείες σε κλάδους που πλήττονται περισσότερο από τα επιμέρους lockdowns – όπως το παραδοσιακό λιανικό
εμπόριο, ο ταξιδιωτικός κλάδος, ο τουρισμός και η φιλοξενία. Εάν οι κλάδοι αυτοί δεν κατορθώσουν να ανακάμψουν, οι παγκόσμιες αγορές δε θα επιτύχουν
μια πλήρη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη.
Ανεξάρτητα από τους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται, οι εταιρείες που θέλουν να προχωρήσουν σε δημόσιες εγγραφές κατά το δεύτερο εξάμηνο θα
πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες, με μία ρεαλιστική αντίληψη των αποτιμήσεων, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ότι εφαρμόζουν μια στρατηγική για
θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG), που θα εναρμονίζεται με τον σκοπό, τη στρατηγική και την εταιρική τους κουλτούρα.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών
της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η σημαντική αύξηση των δημόσιων εγγραφών, που συνεχίστηκε και στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2021, ιδιαίτερα
στην περιοχή της ΕΜΕΙΑ, δημιουργεί τις προϋποθέσεις επανόδου σε μια μορφή κανονικότητας. Υπάρχουν σήμερα πολλές εταιρείες ώρι μες για την
εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ελλάδα. Για να προχωρήσουν με επιτυχία, θα πρέπει να πείσουν τ ους επενδυτές ότι
διαθέτουν την απαραίτητη ανθεκτικότητα έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και ένα όραμα και στρατηγική για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης,
πολλαπλασιαστικής αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».
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Πώς η Cosco θα κάνει "πράσινο" το λιμάνι του Πειραιά
"Πράσινες" κινήσεις υλοποιεί η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, με στόχο τη μείωση του
ενεργειακού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του και τον περιορισμό του λειτουργικού
κόστους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση βιωσιμότητας του φορέα, η οποία
δημοσιεύτηκε χθες, οι εκπομπές ρύπων μειώθηκαν το 2020 σε ετήσια βάση, σε μία χρονιά φυσικά
κατά την οποία έπεσαν σε ένα βαθμό οι ρυθμοί λόγω της εμφάνισης της πανδημίας. Ειδικότερα, η
συνολική κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 47.843 MWh, έναντι 50.260 MWh το 2019.
Οι σημαντικότερες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται είναι η ηλεκτρική ενέργεια και το
πετρέλαιο κίνησης. Πέρυσι η ηλεκτρική ενέργεια συνέβαλε κατά 57% στη συνολική κατανάλωση
ενέργειας από 58% το 2019.
Το ποσοστό του πετρελαίου κίνησης που καταναλώθηκε από μηχανήματα για το χειρισμό φορτίων
αποτελεί το 35% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας τόσο το 2019, όσο και το 2020.
Επενδύσεις
Ο ΟΛΠ έχει αναπτύξει σύστημα διαχείρισης ενέργειας, παρακολουθώντας συστηματικά την
κατανάλωση και την ενεργειακή επίδοση, τον εντοπισμό σημείων προς βελτίωση, την εξέταση
ευκαιριών βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης κατά το σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων και
δραστηριοτήτων και κατά την ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού. Προς αυτήν την κατεύθυνση,
έχει συσταθεί ομάδα ενεργειακής διαχείρισης με σχετικά καθήκοντα.
Μία από τις σημαντικές "πράσινες" επενδύσεις του ΟΛΠ κατά το περσινό έτος ήταν η αλλαγή του
τρόπου λειτουργίας του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων με την αντικατάσταση των straddle
carriers (οχημάτων στοιβασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων) με terminal tractors
(τράκτορες), για το χειρισμό των containers.
Οι τελευταίοι έχουν μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, κάτι που θα έχει ως συνέπεια τη μείωση της
κατανάλωσης καυσίμων συνολικά και άρα των εκπομπών στον τερματικό.
Παράλληλα, ο Οργανισμός εξετάζει τη χρήση εναλλακτικών τύπων ενέργειας και την ενσωμάτωση
σχετικών εγκαταστάσεων στις υπό κατασκευή υποδομές του επενδυτικού προγράμματος που
"τρέχει".
Άλλωστε, από το 2016 λειτουργεί στο λιμένα φωτοβολταϊκός σταθμός 430 kWp εντός της περιοχής
του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και παράγει ενέργεια από ηλιακά πάνελ. Ο φωτοβολταϊκός
σταθμός παραγωγής
ενέργειας είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και
\
όλη η παραγόμενη ενέργεια παρέχεται στο τοπικό δίκτυο μέσης τάσης.
Πηγή: capital.gr
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Οι δαπάνες σε έργα υποδομών φέρνουν έκρηξη δραστηριότητας στις
κατασκευές
Επειτα από την ιστορικών διαστάσεων κατάρρευση της κατασκευαστικής δραστηριότητας το 2020 εν μέσω των
περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για να συγκρατήσουν την εξάπλωση του κορονοϊού, η βιομηχανία κατασκευών
προβλέπεται να ανακάμψει κατά 5,2% φέτος, με την παραγωγή να ξεπερνά τα επίπεδα του 2019 κατά 2,5%. Η συνολική
παραγωγή της βιομηχανίας κατασκευών έχασε περίπου 1,1 τρις δολάρια από την εκτιμώμενη ανάπτυξή της την περίοδο
2020-2021, με την αξία της να ανέρχεται στα 10,2 τρις δολάρια. Όμως, τα φιλόδοξα προγράμματα στήριξης που έχουν
εξαγγείλει οι μεγάλες οικονομίες της Δύσης και τα οποία εκτός των άλλων εστιάζουν σε μεγάλες επενδύσεις σε έργα
υποδομών, δημιουργούν αισιοδοξία για σημαντική ανάπτυξη του κλάδου τα επόμενα χρόνια.
Εκρηξη ζήτησης για τσιμέντο
Ο Γιαν Γένις, CEO της Holcim, προβλέπει ότι η έκρηξη της παγκόσμιας δραστηριότητας κατασκευών θα συνεχιστεί για
χρόνια καθώς τα ανεπτυγμένα έθνη επιταχύνουν τις δαπάνες στον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους. «Τα μέτρα
στήριξης θα αρχίζουν αργά και θα διαρκέσουν τα επόμενα τέσσερα με πέντε χρόνια,» δήλωσε στους Financial Times.
«Πιστεύω ότι βρισκόμασττε σε έναν υπερκύκλο για τις κατασκευές και τα οικοδομικά υλικά,» υποστήριξε ο Φερνάντο
Γκονζάλες, της μεξικανικής Cemex, τονίζοντας ότι τα μέτρα τόνωσης θα αυξήσουν τη ζήτηση τσιμέντου στις αναδυόμενες
αγορές.
Τα σχέδια τόνωσης που προβλέπεται να ωθήσουν τη ζήτηση για τσιμέντο είναι το πακέτο υποδομών του 1 τρις
δολαρίων του προέδρου Μπάιντεν, ενώ οι Βρυξέλλες επίσης άρχισαν να εγκρίνουν εθνικά σχέδια στο πλαίσιο του
Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε., ύψους 800 δις ευρώ, και στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον παρουσίασε
σχέδια για δαπάνες 600 δις στερλινών την επόμενη πενταετία σε έργα υποδομών. Στελέχη της Cemex προβλέπουν 2030% αύξηση της ζήτησης τσιμέντου αν περάσει τελικά το πακέτο Μπάιντεν. Ωστόσο, αναλυτές σπεύδουν να ρίξουν τους
τόνους του ενθουσιασμού υποστηρίζοντας ότι τα επόμενα χρόνια δεν πρόκειται να φτάσουν τα επίπεδα του υπερκύκλου
της δεκαετίας του 2000, ο οποίος τροφοδοτήθηκε από την πρωτοφανή ανάπτυξη της Κίνας.
Στελέχη της βιομηχανίας κατασκευών επίσης φοβούνται ότι οι υψηλότερες τιμές θα εξασθενήσουν τον αντίκτυπο των
κρατικών πακέτων δαπανών. Οι τιμές οικοδομικών υλικών έχουν ήδη αυξηθεί καθώς οι οικονομίες επανεκκινούν. Οι τιμές
τσιμέντου αυξήθηκαν σημαντικά τους τελευταίους μήνες ενισχύοντας τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις στην
παγκόσμια οικονομία. Η έξαρση της ζήτησης έχει επίσης οδηγήσει σε ελλείψεις ξυλείας και άλλων σχετικών υλικών, με
προϊόντα όπως μονωτικές σανίδες που πουλάει η Holcim να έχουν εξαντληθεί για το υπόλοιπο του έτους Όπως είναι
φυσικό, οι εταιρείες του κλάδου ανακοινώνουν ρεκόρ κερδών στο πρώτο εξάμηνο του 2021 και προβλέπουν συνέχιση
αυτής της τάσης για το υπόλοιπο του έτους.
Ο φόβος της πανδημίας παραμένει
Φυσικά δεν είναι όλα ρόδινα για τη βιομηχανία κατασκευών καθώς η ανησυχία για την ραγδαία εξάπλωση των νέων
στελεχών του κορονοϊού και τα προβλήματα στην προμήθεια εμβολίων σε αναπτυσσόμενες χώρες, σκιάζουν τις
αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Ολες οι υποθέσεις για τις προοπτικές της αγοράς
βασίζονται στην υπόθεση ότι οι κυβερνήσεις δεν πρόκειται να επιβάλλουν ξανά αυστηρά lockdown και ότι τα
κατασκευαστικά έργα θα προχωρήσουν κανονικά χωρίς προβλήματα.
Η GlobalData εκτιμά ότι η παγκόσμια παραγωγή κατασκευών συρρικνώθηκε κατά 2,5% το 2020 και εξαιρουμένης της
Κίνας η συρρίκνωση έφτασε στο 5,1%.
Η παγκόσμια αγορά κατασκευών αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3-4% μέχρι το 2022 με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής
και της Ασίας-Ειρηνικού να κατέχουν περισσότερο από το 55% της παραγωγής. Επικεφαλής αυτής της τάσης εκτιμάται
ότι θα τεθούν αναδυόμενες αγορές όπως η Ινδία, η Κίνα, το Βιετνάμ, η Αυστραλία και η Ινδονησία. Η βιομηχανία
κατασκευών της Αφρικής εκτιμάται στα 260-300 δις δολάρια φέτος, από 210 δις πέρυσι.
Αναλυτικότερα, οι αγορές των ΗΠΑ, Κίνας και Ινδίας αναμένεται να έχουν μερίδιο 50% της παγκόσμιας αγοράς τα
επόμενα 15 χρόνια.
Mέγεθος αγοράς
(σε τρις δολάρια ΗΠΑ)
Βόρεια Αμερική
2,0
Ευρώπη
2,9
Ασία-Ειρηνικός
5,3
Μέση Ανατολή-Ασία
0,5
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