2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα
16/07/21

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το οικονομικό επιτελείο στραμμένο στις αποφάσεις της ΕΚΤ και στο 4ο
κύμα της πανδημίας
Με το τέταρτο κύμα της πανδημία του κορονοϊού να βρίσκεται προ των πυλών, το υπουργείο Οικονομικών ξορκίζει την
επανάληψη περιοριστικών μέτρων που θα επιβράδυναν τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, την ώρα που η οικονομία
βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης.
Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης ξεκαθαρίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι αφής στιγμής υπάρχει επάρκεια εμβολίων, αποκλείεται
ένα νέο γενικό lockdown της οικονομίας. Οι οικονομικοί υπουργοί με τη σειρά τους, καθησυχάζουν μεν ότι υπάρχουν
ταμειακά διαθέσιμα 34 δισ. ευρώ, αλλά δεν θέλουν να σκέφτονται το ενδεχόμενο να δοθούν για να καλύψουν νέα μέτρα
στήριξης πέραν των 4,5 δισ. που έχουν θεσμοθετηθεί και είναι προγραμματισμένα να υλοποιηθούν μέχρι και το τέλος του
χρόνου.
Το κομμάτι που εγκυμονούσε κάποιον κίνδυνο ερχόταν από την πλευρά΄ της νομισματικής πολιτικής. Σε συνδυασμό με
την άνοδο του πληθωρισμού, από τον περασμένο Απρίλιο στο 2%, είχαν αρχίσει οι υπόγειες πιέσεις, κυρίως από τις
Βόρειες χώρες, να χαλαρώσει πια το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Τον Ιούνιο, η πρόεδρος της ΕΚΤ, κ. Κριστίν
Λαγκάρντ, διέψευσε τις φήμες, ανακοινώνοντας τη συνέχιση των αγορών κρατικών ομολόγων στο ίδιο ύψος τουλάχιστον
μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Η εμμονή όμως του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κοντά στο 2% υποχρέωσε την ΕΚΤ σε πιο
δραστικές αλλαγές. Για να μην αλλάξει τη νομισματική πολιτική, επαναπροσδιόρισε τον ορισμό του πληθωρισμού ο
οποίος δεν θα είναι πλέον έως το 2% αλλά "συμμετρικά" του ορίου αυτού. Έχοντας "απενεργοποιήσει" το όριο του
πληθωρισμού και ενώ το 4ο κύμα του κορονοϊού σαρώνει την Ευρώπη, η επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ευρώ
προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Αφού ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν τίθεται θέμα μείωσης του ορίου των 1,85
τρισ. στις αγορές ομολόγων μίλησε για κάποια μεταβατική φάση του PEPP μετά την επίσημη λήξη του τον ερχόμενο
Μάρτιο.
Τα ελληνικά ομόλογα
Ο προβληματισμός που γεννιέται είναι τι αντιμετώπιση θα έχουν τα ελληνικά ομόλογα σε αυτήν τη μεταβατική περίοδο, με
δεδομένο ότι δεν διαθέτουν ακόμη επενδυτική βαθμίδα. Το ενδεχόμενο να αφεθούν στην τύχη τους μάλλον αποκλείεται.
Κάτι τέτοιο, θα ισοδυναμούσε σχεδόν με "τιμωρία" της Ελλάδας, η οποία είναι σαφές ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει την
επενδυτική βαθμίδα εν μέσω πανδημίας. Μια τέτοια κίνηση θα επηρέαζε την πτωτική πορεία των αποδόσεων αφού μετά
από δύο χρόνια, η Ελλάδα θα βρισκόταν εκτός του προγράμματος. Πληροφορίες θέλουν την ΕΚΤ να επεκτείνει την κατ
εξαίρεση αποδοχή (waiver) των ελληνικών τίτλων, μέχρι το πρόγραμμα να λήξει για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης όταν
οι συνθήκες το επιτρέψουν. Από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και το τέλος Μαΐου η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα
συνολικού ύψους 25,68 δισ. ευρώ, ένα ποσό πάνω από 40% του χρέους της χώρας σε ομόλογα. Αν και δεν μπορεί να
μετρηθεί ακριβώς η επίπτωση στην πτώση των αποδόσεων, οι αγορές της ΕΚΤ, δημιούργησαν μια είδους
"τεχνητή ζήτηση" για τα ελληνικά ομόλογα, συμπιέζοντας τις αποδόσεις τους.
Με την ανάκαμψη της οικονομίας και τη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι επενδυτικοί οίκοι θα αρχίσουν από
τον επόμενο χρόνο να μετακινούν την αξιολόγησή τους για την Ελλάδα κοντά στην επενδυτική βαθμίδα. Οι εκτιμήσεις λένε
ότι με δεδομένο ότι η επόμενη χρονιά θα είναι η χρονιά σταθεροποίησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ΕΚΤ θα συνεχίσει
την εξαιρετικά ευνοϊκή δημοσιονομική της πολιτική και για τα ελληνικά ομόλογα, στέλνοντας τις αποδόσεις - και - των
ελληνικών ομολόγων ακόμη χαμηλότερα από τις σημερινές.
(Πηγή: capital.gr)
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Προϋπολογισμός: Πάνω από το στόχο τα φορολογικά έσοδα το α’ εξάμηνο
του 2021
Ικανοποιητική κρίνεται η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το α΄ εξάμηνο του έτους καθώς εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με το
στόχο του ΜΠΔΣ 2022-2025 τα φορολογικά έσοδα ενώ χαμηλότερα κινείται το πρωτογενές έλλειμμα. Τον Ιούνιο τα έσοδα από φόρους
ανήλθαν σε 3.332 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 97 εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση
του ΜΠΔΣ 2022-2025.
«Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης, η ιδιαίτερη δυναμική της οποίας είναι σημαντικό να
διατηρηθεί στους κρίσιμους οικονομικά μήνες που ακολουθούν. Κλειδί για αυτό είναι η συνέχιση της μαζικής συμμετοχής των πολιτών
στην εθνική εκστρατεία εμβολιασμού, η εξέλιξη της οποίας αποτελεί το πλέον κρίσιμο μέγεθος όχι μόνο για τη δημόσια υγεία αλλά και για
την οικονομική πολιτική για το υπόλοιπο του 2021» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Κρατικός προϋπολογισμός
Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την
περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12.215 εκατ. ευρώ
έναντι στόχου για έλλειμμα 12.950 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση του
ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 9.232 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε
έλλειμμα ύψους 9.088 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9.919 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 6.101 εκατ.
ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21.977 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 93 εκατ.
ευρώ ή 0,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 24.045 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 93 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του
στόχου.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 20.191 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 132 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην
επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.
Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού
δελτίου.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.068 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το στόχο.
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.071 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου.
Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.702 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά
58 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.126 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 58 εκατ.
ευρώ.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3.332 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 97 εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην
επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.
Οι επιστροφές εσόδων του Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε 424 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το στόχο.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 389 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021 ανήλθαν στα 34.192 εκατ. ευρώ και
παρουσιάζονται μειωμένες κατά 641 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου (34.834 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική
έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.
Η υποεκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 471 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των επιχορηγήσεων προς
ΟΚΑ ύψους 459 εκατ. ευρώ. Αναμένεται πλήρης απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων έως το τέλος του έτους.
Αντίθετα, οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατηγορία
αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 673 εκατ. ευρώ, προς
εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων.
Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε περίπου στα επίπεδα του στόχου, παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά 19 εκατ. ευρώ ή 0,5%. Σημειώνεται το
γεγονός ότι ξεκίνησαν οι πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι πρώτες πληρωμές ύψους 39 εκατ. ευρώ έλαβαν
χώρα για προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου, έχει ως εξής:
α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1.748 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1.618 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.108 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 611 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,
δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 155 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,
ε) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 333 εκατ. ευρώ από το
ΠΔΕ,
στ) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 84 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και
ζ) οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 5.965 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για μέτρα κατά της πανδημίας και των
αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.
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Η κρίση λόγω της πανδημίας θα κρατήσει και το 2022 εκτιμά το 80% των
καταναλωτών
Οι οκτώ στους δέκα καταναλωτές, θεωρούν ότι η οικονομική κρίση, λόγω της πανδημίας, θα κρατήσει και το 2022 - ενώ ο
ένας στους πέντε θα συνεχίσει να φοράει μάσκα για κάποιο διάστημα και μετά το τέλος της πανδημίας.
Μάλιστα, ο φόβος και τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία, κάνει το 50% των Ελλήνων να μην κάνουν διακοπές
φέτος το καλοκαίρι, καθώς ο ένας στους δύο δηλώνει ότι επηρεάζεται από τα επίπεδα εμβολιασμού στη χώρα.
Αυτά προκύπτουν από την 4η μελέτη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, για την καταγραφή
των καταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο, μέσω της εξαμηνιαίας έρευνας καταναλωτικού κλίματος λιανεμπορίου που
πραγματοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σύμφωνα με την έρευνα, καταγράφεται ανησυχία του κοινού σε σχέση με την επίδραση της πανδημίας στην οικονομία,
με το 83% του κοινού να θεωρεί ότι η οικονομική κρίση, λόγω της πανδημίας, θα συνεχιστεί και το 2022, ενώ το 14%
θεωρεί ότι θα κρατήσει ως το τέλος του 2021 και το 3% ότι έχει ήδη τελειώσει. Ωστόσο, παρά την ανησυχία για τις
οικονομικές εξελίξεις, η εικόνα σε σχέση με την επίδραση της πανδημίας στην αγοραστική συμπεριφορά είναι
διαφορετική. Αξιοσημείωτο είναι ότι το κοινό, είτε έχει σταματήσει, είτε αναμένεται να σταματήσει άμεσα τις περισσότερες
από τις συνήθειες που υιοθέτησε τον τελευταίο χρόνο μόλις επιλυθεί το υγειονομικό πρόβλημα. Οι περισσότεροι
καταναλωτές έχουν σταδιακά μειώσει την απολύμανση, ενώ δεν έχουν σταματήσει τη χρήση μάσκας, η οποία όμως
αναμένεται να σταματήσει άμεσα μόλις βελτιωθεί η κατάσταση. Πάντως το 21% των καταναλωτών δηλώνουν ότι θα
συνεχίσουν να φορούν μάσκα σε κάποιες δραστηριότητες, ακόμα και μετά το τέλος της πανδημίας.
Η έξαρση των κρουσμάτων επηρεάζει την πρόθεση για διακοπές
Ενδιαφέροντα ευρήματα καταγράφονται σε σχέση με τις προβλέψεις των καταναλωτών που αφορούν τις διακοπές του
φετινού καλοκαιριού. Μόλις το 15% των καταναλωτών δηλώνουν ότι θα κάνουν διακοπές όπως έκαναν κάθε χρόνο.
Μάλιστα, το 25% λέει ότι θα κάνει διακοπές, αλλά πιο περιορισμένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το 46%
δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές φέτος, ενώ ένα ποσοστό 14% δεν έχει αποφασίσει. Τα ποσοστά αυτά είναι πιο
δυσοίωνα σε σχέση με μετρήσεις της άνοιξης του 2021, κάτι που δείχνει και την αναστροφή του κλίματος μετά και τα νέα
επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων εβδομάδων, αλλά και την επίδραση των εξελίξεων στην οικονομία.
Σε σχέση με το θέμα του εμβολιασμού και την αναμενόμενη επίδρασή του στην αγοραστική συμπεριφορά, από την
έρευνα προκύπτει πως η επίδραση αυτή είναι περιορισμένη. Συγκεκριμένα καταγράφεται, ότι τα χαμηλά επιδημιολογικά
δεδομένα (κρούσματα διασωληνωμένοι κλπ.) σε ποσοστό 61% και η πραγματοποίηση σελφ-τεστ από το προσωπικό
των καταστημάτων σε ποσοστό 55%, είναι σημαντικότεροι παράγοντες στην απόφαση για αγορά τουριστικού πακέτου
σε σχέση με τον εμβολιασμό του προσωπικού και των καταναλωτών. Παρ' όλα αυτά, περίπου 1 στους 2 επηρεάζεται
από τους εμβολιασμούς. Το 48% (το 22% πολύ και το 26% αρκετά) επηρεάζεται από τον εμβολιασμό του ίδιου (του
καταναλωτή δηλαδή) και το 47% (το 27% πολύ και το 20% αρκετά) από τον εμβολιασμό του προσωπικού των
καταστημάτων. Πάντως το 72% του δείγματος απάντησε, είτε ότι έχει εμβολιαστεί, είτε ότι σκοπεύει να εμβολιαστεί
άμεσα.
Τέλος, καταγράφεται το ποσοστό εμβολιασμού, το οποίο οι καταναλωτές πιστεύουν ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ώστε να
επιστρέψετε στις ίδιες αγοραστικές συνήθειες που είχατε πριν την πανδημία. Το 42% δηλώνει ότι δεν επηρεάζεται από το
επίπεδο εμβολιασμού, ενώ το 6% δηλώνει ότι έχει επιστρέψει ήδη.
Όμως το 53% επιζητεί ένα επίπεδο εμβολιασμού τουλάχιστον 50%, ενώ 1 στους 3 καταναλωτές τουλάχιστον 80%.
Να σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2021, σε δείγμα 857 καταναλωτών πανελλαδικά.
Καταγράφονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα και τάσεις σε σχέση με τις αγοραστικές συνήθειες του κοινού από
την επίδραση της πανδημίας.
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Βασιλάκης (Aegean): “Τα χειρότερα βρίσκονται πίσω μας”
Στα πλαίσια της σημερινής γενικής συνέλευσης. η πρόοδος υλοποίησης των εμβολιασμών θα καθορίσει τις
επιδόσεις του κλάδου των αερομεταφορών, όπως ανέφεραν ο αντιπρόεδρος της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης
και ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής Δημήτρης Γερογιάννης. Η εταιρεία εμφανίζει πλέον, θετικές
ταμειακές ροές, οι πωλήσεις εισιτηρίων αντιστοιχούν στο 70% έως 75% αυτών του 2019, ενώ το πτητικό έργο
της φετινής θερινής σεζόν αντιστοιχεί στο 75% αυτού του καλοκαιριού της προπερασμένης χρόνιάς, οπότε
δεν είχε εκδηλωθεί η πανδημία. Η ρευστότητα της Aegean, ύστερα από την αύξηση κεφαλαίου και την λήψη
κρατικής ενίσχυσης, διαμορφώνεται σε 900 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, κατά
 την γ.σ., που συνεκλήθη με ποσοστό απαρτίας 70%, ο κ. Γερογιάννης ανέφερε ότι το
δεύτερο τρίμηνο από τον Μάιο και μετά η δραστηριότητα της Aegean υπήρξε, ως ένα βαθμό, υψηλότερη, σε
σχέση με το 2019, αλλά χαμηλότερη, συγκριτικά με το 2019. Καταγράφεται δηλαδή μείωση κατά 50% των
πτήσεων και 75% της επιβατικής κίνησης, σε σχέση με το 2019.
«Το καλοκαίρι προγραμματίζουμε να δραστηριοποιηθούμε με 75% έως 80% του πτητικού μας έργου, σε
σχέση με το 2019. Η ζήτηση είναι μεταβαλλόμενη, παρότι υπάρχει θετική δυναμική για τη χώρα, δεδομένου
ότι δεν έχει καλυφθεί με μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμού επαρκής πληθυσμός. Στηριχθήκαμε μέχρι τον
Ιούνιο του 2021 σε δική μας ρευστότητα, η οποία δεν υποχώρησε ποτέ κάτω από τα 400 εκατ. ευρώ, μέχρι να
λάβουμε την κρατική ενίσχυση (σ.σ.: ύψους 120 εκατ. ευρώ), έναν χρόνο μετά από τότε που ενισχύθηκαν
αντίστοιχες εταιρείες στην Ευρώπη» σημείωσε.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εισηγμένη εμφανίζει θετικές ταμειακές ροές, αλλά το δεύτερο τρίμηνο παραμένει
ζημιογόνο.
Ο κ. Βασιλάκης σημείωσε ότι είναι σημαντικό ότι από την 1η Ιουλίου ισχύει το ευρωπαϊκό πράσινο
πιστοποιητικό, όπως και ότι στην Ελλάδα έχει εμβολιαστεί το 50% των πολιτών, «ποσοστό όμως, που θα
πρέπει να αυξηθεί». Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα “χειρότερα βρίσκονται πίσω μας”.
«Η χώρα μας έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανάκαμψης σε όλη την Ευρώπη από πλευράς ζήτησης
από τους καταναλωτές κι ενδιαφέροντος από τις αεροπορικές. Οι δικές μας πωλήσεις εισιτηρίων τον Ιούνιο
και Ιούλιο κινούνται στο 70-75% του 2019 -αυτό αφορά πωλήσεις και προπωλήσεις για τους επόμενους
μήνες» ανέφερε. Και διευκρίνισε ότι οι πωλήσεις δείχνουν να ανταποκρίνονται στο 75% σαν πτητική
δραστηριότητα, αλλά η εταιρεία δεν είχε αποθεματικό «προπωλημένων εισιτηρίων από τους πρώτους μήνες
του χρόνου που συνήθως πουλάει για το καλοκαίρι».
«Άρα εκτιμούμε ότι οι πληρότητές μας κατά το καλοκαίρι και τουλάχιστον για τον Ιούλιο θα είναι πολύ
χαμηλότερες φέτος σε σχέση με την κανονικότητα. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι που θα διαταράξει την
ισορροπία, θα μείνουμε σε μία ανοδική τάση» σημείωσε.
Και πρόσθεσε ότι το 93% του προσωπικού αορίστου χρόνου σχέση έχει παραμείνει στην εταιρεία, «μέγεθος
πολύ σημαντικό μετά την κάμψη του τζίρου μας κατά 80%. Παράλληλα, το 75% του εποχιακού προσωπικού
έχει επανέλθει. Σήμερα η Aegean απασχολεί 2.700 άτομα» είπε.
Σήμερα η Aegean διαθέτει ρευστότητα 600 εκατ. ευρώ ύστερα από την αύξηση κεφαλαίου και την λήψη της
\
κρατικής ενίσχυσης,
ενώ έχουν επιστραφεί 90 εκατ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες που είχαν δανειοδοτήσει
την αεροπορική πέρυσι.
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Νέα κακή συνεδρίαση στο Χ.Α. και τα βλέμματα στις επόμενες στηρίξεις
στις 850 – 860 μονάδες …. Απώλεια και αυτών θα οδηγήσει σε έναν νέο
κύκλο πτώσης προς τα επίπεδα των 820 – 810 μονάδων….

V

