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ΕΛΣΤΑΤ: Στα 334,261 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στο τέλος του γ' τριμήνου 2018
Στα 334,261 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος του γ' τριμήνου πέρυσι το δημόσιο χρέος, ελαφρά μειωμένο σε
σύγκριση με τα 335,033 δισ. ευρώ στο τέλος του γ' τριμήνου του 2018.
Σύμφωνα, επίσης, με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που
δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ:
Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 23,986 δισ. ευρώ, έναντι 23,258 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο
του 2018. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν σε 5,453 δισ. ευρώ (22,7% των συνολικών
εσόδων) από 5,405 δισ. ευρώ (23,2% των συνολικών εσόδων) το γ' τρίμηνο του 2018. Οι κοινωνικές εισφορές
ανήλθαν σε 6,837 δισ. ευρώ (28,5% των συνολικών εσόδων) από 6,533 δισ. ευρώ (28,1% των συνολικών εσόδων)
το γ' τρίμηνο του 2018.
Στο σκέλος των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, αυτές ανήλθαν σε 20,860 δισ. ευρώ από 20,763 δισ. ευρώ το
γ' τρίμηνο του 2018 (με τις πρωτογενείς δαπάνες να ανέρχονται σε 19,566 δισ. ευρώ από 19,332 δισ. ευρώ). Οι
αμοιβές εξηρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε 5,475 δισ. ευρώ (26,2% των συνολικών δαπανών) έναντι
5,449 δισ. ευρώ (επίσης 26,2% των συνολικών δαπανών) το γ' τρίμηνο του 2018. Ενώ, οι κοινωνικές παροχές
ανήλθαν σε 9,440 δισ. ευρώ (45,3% των συνολικών δαπανών) από 9,508 δισ. ευρώ (45,8% των συνολικών
δαπανών) το γ' τρίμηνο του 2018.

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

Πλησιάζει η στιγμή έναρξης των έργων στο Ελληνικό
Ολοένα πιο κοντά βρίσκεται πλέον χρονικά η στιγμή έναρξης έργων για να μπουν μπουλντόζες στο πρώην
αεροδρόμιο του Ελληνικού προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα για την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην
Ευρώπη και μια από τις μεγαλύτερες διεθνώς μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας
Παιγνίων με την οποία έγινε δεκτή η προσφορά της κοινοπραξίας Mohegan Entertainment - ΓΕΚ Τέρνα στον
διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό.
Δικαίωμα ένστασης από Hard Rock International
Μετά τις εξελίξεις, η πλευρά που αποκλείστηκε από την συνέχεια του διαγωνισμού - η Hard Rock International
(HRI) - έχει περιθώριο δέκα εργάσιμων ημερών, για να υποβάλει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ενστάσεις επί του σκεπτικού της απόφασης της ΕΕΕΠ και στην συνέχεια θα αναμείνει την
νέα απόφαση. Έχει ακόμη δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).
Συνέχεια…
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Η Lamda δηλώνει έτοιμη για το έργο
Όπως ανέφερε η Lamda Development με την ευκαιρία της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εννεαμήνου πριν από μερικές ημέρες έχουν αρθεί πλέον οι
περισσότερες εκκρεμότητες, μεταξύ των οποίων η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ
βρίσκονται εν εξελίξει η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η χορήγηση της άδειας καζίνο, η τακτοποίηση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς και η
έκδοση αποφάσεων επί των εκκρεμών αιτήσεων ακύρωσης. Με τη διευθέτηση των εν λόγω ζητημάτων, η εταιρία θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει την
υλοποίηση του έργου, που χαρακτηρίζεται η μεγαλύτερη επένδυση της σύγχρονης Ελλάδας.
Η Lamda Development ολοκλήρωσε τον Δεκέμβριο του 2019, με υπερκάλυψη, τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μη τραπεζικού ιδρύματος
που έχει γίνει στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των βασικών μετόχων, συμμετείχαν σημαντικοί άλλοι επενδυτές, περιλαμβανομένης και της εταιρίας στρατηγικού πλέον συνεργάτη της Lamda Development - Aegean Airlines, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως τονίζει με κάθε ευκαιρία η Lamda
Development,
πως
η
επιχειρηματική
κοινότητα
στηρίζει
το
έργο
του
Ελληνικού.
Από επενδυτές εκτός Ελλάδος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή της ΕΤΑΑ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) η οποία
απέκτησε μετά την συμμετοχή της στην ΑΜΚ περί το 1,8% της εταιρίας. Η Lamda Development αποκτά πλέον κεφαλαιοποίηση και καθαρή αξία
ενεργητικού άνω του 1 δισεκ. ευρώ.
Ο Οδυσσέας Αθανασίου σε αναλυτική παρουσίαση του έργου στη διάρκεια της έκτατης γενικής συνέλευση της εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου έχει αναφερθεί αναλυτικά στα έργα της πρώτης πενταετίας που θα δώσουν-όπως έχει τονίσει- νέα πνοή στην περιοχή και θα συμβάλλουν στην
γενικότερη ανάπτυξη του έργου. Το Ελληνικό έχει κατ' επανάληψη πει, θα συμβάλει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% και το αποτύπωμα του θα φανεί σε
κάθε τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς αποτελεί ένα έργο μοναδικό στο είδος του που εμπλέκει ευρύτατο φάσμα οικονομικών, πολιτιστικών
και άλλων τομέων.
Μεταξύ των έργων της πρώτης πενταετίας περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση μεγάλου μέρους του πάρκου, της μαρίνας, του μεγαλύτερου εμπορικού
κέντρου της χώρας, της παραλίας 1,5 χιλιομέτρου ελεύθερης πρόσβασης με όλες τις υποδομές, το Καζίνου και των ξενοδοχείων και τουλάχιστον 800
κατοικιών.
Το Ελληνικό, όπως έχει αναφέρει ο Οδ. Αθανασίου, είναι ένα έργο εθνικών συνεργασιών και προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων. Δεν έχουμε κανένα θέα να
είμαστε μειοψηφία σε πολλά επιμέρους έργα σεβόμενοι την εξειδίκευση των εταιριών που θα αναλαμβάνουν τα έργα, είπε ο κ. Αθανασίου. Ταυτόχρονα
λαμβάνονται όλες οι εξασφαλίσεις ώστε να μειωθεί το ρίσκο αποπεράτωσης και εκτέλεσης του κολοσσιαίου αυτού έργου. Με τον τρόπο αυτό το Ελληνικό
εισέρχεται πιο δυναμικά και πιο γρήγορα στο διεθνή επενδυτικό, τουριστικό πολιτιστικό χάρτη.
Νέες θέσεις εργασίας
Όλες οι προκηρύξεις των έργων και των προσλήψεων όπως έχει ανακοινωθεί από την Lamda Develoment θα γίνουν με απόλυτη διαφάνεια, θα υπάρχει
τακτική ενημέρωση και επικοινωνία, ταυτόχρονα με τη δημιουργία ξεχωριστής εφαρμογή (app) για κινητά τηλέφωνα.
Σύµφωνα µε µελέτη του ΙΟΒΕ και εκτιμήσεις στελεχών της Lamda Development δημιουργούνται προοπτικές για περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις
εργασίας
κατά
την
διάρκεια
του
έργου
αλλά
και
σε
μόνιμη
βάση.
Θέσεις εργασίας για να καλυφθούν ανάγκες τόσο για το κατασκευαστικό κομμάτι όσο και για τα ξενοδοχεία, το καζίνο, το συγκρότηµα πολυτελών
κατοικιών, τα εµπορικά και συνεδριακά κέντρα, το ενυδρείο, το γήπεδο γκολφ, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, την µαρίνα και τα έργα υποδοµής.
Η ανακοίνωση
Δεκτή έγινε η προσφορά της κοινοπραξίας Mohegan Entertainment - ΓΕΚ Τέρνα για τον διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό,
ανακοίνωσε η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η Hard Rock επισήμως αποκλείστηκε από τη
συνέχεια του διαγωνισμού.
Η πλήρης ανακοίνωση της Επιτροπής Παιγνίων έχει ως εξής:
«Ανακοινώνεται ότι με την με αριθμό 457/1/14.01.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.:
1. ορίσθηκε ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 35 του ν. 4413/2016 στο πρόσωπο του Νομικού
Συμβούλου της Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διενέργεια του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση 'Αδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο
(ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά.
2. επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω διεθνούς διαγωνισμού που αφορούν στα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης
του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα οποία απορρίπτεται η Προσφορά του Διαγωνιζομένου SHRE/SHRI,
LLC και γίνεται αποδεκτή η Προσφορά του Διαγωνιζομένου INSPIRE ATHENS (Ένωση Προσώπων).
Η εν λόγω ομόφωνη απόφαση, μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, κοινοποιήθηκε στους Διαγωνιζομένους».
Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την απόφαση αυτή αναμένεται το θέμα να εξεταστεί και να ληφθεί απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), κάτι που θα εκτιμάται ότι θα απαιτήσει διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός.
Τι προβλέπει το σχέδιο της Mohegan Gaming and Entertainment σε συνεργασία με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Το συγκρότημα που θα κατασκευασθεί, όπως έχει ανακοινωθεί σε επίσημη παρουσίαση, αποτελείται από ένα πολυτελές ξενοδοχείο, χώρους ψυχαγωγίας,
συνεδριακό κέντρο, καταστήματα, εστιατόρια, καζίνο, καθώς και έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Το σχέδιο του κτιρίου, όπως έχουν ανακοινώσει οι διοργανωτές, είναι μια δημιουργία του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Steelman Partners, που
εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή συγκροτημάτων IRC. Η έμπνευση για το αρχιτεκτονικό σχέδιο προέρχεται από το αρχιτεκτονικό
παρελθόν της Ελλάδας, και ειδικότερα από τα αθηναϊκά αγάλματα και κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της Ακρόπολης και των Καρυάτιδων.
Όπως έχει ανακοινωθεί, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που θα αναδείξουν την Αθήνα ως κορυφαίο προορισμό MICE (Meetings, Incentives,
Conferences, Exhibitions), έναν πολυχρηστικό, εσωτερικό χώρο εκδηλώσεων και εντυπωσιακές πισίνες και υδάτινα στοιχεία, το INSPIRE Athens θα
συνδυάζει πολυτελή φιλοξενία και διαρκή ψυχαγωγία με έναν τρόπο που δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν στη Νότια Ευρώπη.
Μεγάλο μέρος του συγκροτήματος, σύμφωνα με το σχέδιο, έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί η προτίμηση που υπάρχει στην Ελλάδα για
δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο, κι έτσι σχεδόν όλα τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα θα προσφέρουν εμπειρίες τόσο σε κλειστό όσο
και
σε
ανοιχτό
χώρο.
Οι χώροι εστίασης και τα καταστήματα θα περιλαμβάνουν διεθνώς αναγνωρισμένα brands καθώς και δημοφιλή ελληνικά προϊόντα που τονίζουν τις
παραδοσιακές ελληνικές συνήθειες.
Το INSPIRE Athens στόχο έχει να γίνει σημείο αναφοράς στη Νότια Ευρώπη με τη διοργάνωση μουσικών συναυλιών με καλλιτέχνες διεθνούς
βεληνεκούς, θεατρικών παραστάσεων, μεγάλων αθλητικών γεγονότων, καθώς και άλλων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων υψηλής
ποιότητας σε εβδομαδιαία βάση.
Ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της Mohegan Gaming and Entertainment, Μάριος Κοντομέρκος, έχει ανακοινώσει ότι η ανάπτυξη του INSPIRE
Athens εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κατασκευής,
συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων θέσεων. Η ολοκλήρωση του IRC αναμένεται να αυξήσει τον διεθνή τουρισμό στην περιφέρεια της
Αττικής τουλάχιστον κατά 10% και να συνεισφέρει εκατομμύρια ευρώ ετησίως τόσο στο ελληνικό κράτος όσο και στους πολίτες της χώρας με τη μορφή
φόρων, εισφορών και βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών.
(πηγή: ΑΜΠΕ)
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Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 7,5% για τον Όμιλο στο 6μηνο - Πότε θα διανεμηθεί το
μέρισμα
Σε 512,5 εκ. ευρώ από 476,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo για την υποδωδεκάμηνη οικονομική χρήση
από 1ης Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019, σημειώνοντας αύξηση 7,50%.
-Oι καθαρές πωλήσεις της μητρικής (χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές), σημείωσαν αύξηση +4% περίπου ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων στην
Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά +3% περίπου.
-Οι πωλήσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν πάνω από +4%
-Οι πωλήσεις στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά +7% περίπου
Προφανώς σημαντική ήταν η συνεισφορά της δυναμικής αγορά της Ρουμανίας όπου το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων ξεπέρασε το +20%
Με τη λειτουργία του ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος (14.000 τμ περίπου) στο Brasov της Ρουμανίας τον Νοέμβριο 2019, το δίκτυο καταστημάτων του
Ομίλου Jumbo έφτασε τα 80 καταστήματα.
Από αυτά τα 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 14 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό
κατάστημα www.e-jumbo.gr στην Ελλάδα.
Η αύξηση των πωλήσεων καταγράφηκε παρά το γεγονός ότι συνολικά ο τομέας των παιχνιδιών δεν έδειξε την ίδια δυναμική σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο για τον μήνα Δεκέμβριο, αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση
Αυτή η τάση είναι παγκόσμιο φαινόμενο και αποδίδεται στο γεγονός ότι τα παιδιά της εποχής μας "μεταναστεύουν" πιο νωρίς σε προτάσεις όπως
τηλέφωνα, μουσική κτλ μειώνοντας την δυναμική της ζήτηση για το ακριβό παιχνίδι.
Η διοίκηση του Ομίλου, είχε από καιρό επισημάνει αυτή την νέα τάση της αγοράς παιχνιδιών με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόβλημα υπεραποθεματοποίησης ξεκινώντας την νέα χρονιά.
Υπό το πρίσμα αυτό, η διατήρηση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων +7,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση συνιστά εξαιρετική επιτυχία
πρόβλεψης και διαχείρισης, σημειώνει η εταιρεία.
Αναμφισβήτητα, καθοριστικό ρόλο στην επίδοση αυτή του Ομίλου διαδραμάτισαν εκτός από την ανταπόκριση των καταναλωτών στις JUMBO
προϊοντικές προτάσεις και η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην ελληνική και κυπριακή αγορά.
Το μέρισμα
Η έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων του Ομίλου Jumbo που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 21 Ιανουαρίου εγκαινίασε οριστικά την περίοδο των
οικονομικών χρήσεων που στο εξής θα ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου και θα ολοκληρώνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούν το 78% περίπου ενέκρινε τη διανομή προμερίσματος για την υποδωδεκάμηνη εταιρική χρήση από
την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Το μέρισμα για τη χρήση που έκλεισε το Δεκέμβριο του 2019 ανέρχεται σε 0,2820 ευρώ ανά μετοχή και
αντιστοιχεί στο 50% του ετήσιου μερίσματος της οικονομικής χρήσης που έληξε την 30.6.2019, προσαυξημένο κατά 20% όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί η
διοίκηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας γενικής συνέλευσης.
Το μέρισμα αυτό θα διανεμηθεί σε δύο φάσεις:
1.Στις 30.01.2020 θα καταβληθούν 0,220 ευρώ ανά μετοχή, από τα φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά που δημιουργήθηκαν από μη διανεμηθέντα
κέρδη της εταιρικής χρήσης 1.7.2014 έως 30.6.2015 όπως ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21.01.2020
2.Το υπόλοιπο 0,062 ευρώ ανά μετοχή θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός
του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020.
Οι επόμενες κινήσεις
Ο σχεδιασμός της διοίκησης προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2020, στο δίκτυο καταστημάτων θα προστεθεί ένα νέο κατάστημα στην
Ελλάδα (9.000 τ.μ. περίπου). Όσον αφορά την Κύπρο πέρα από την έναρξη ενός νέου υπερ- καταστήματος στην Λευκωσία (11.000 τ.μ. περίπου) θα
ξεκινήσει και το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Επίσης, θα λειτουργήσει στην Craiova (12.000 τ.μ. περίπου), στη Ρουμανία ένα νέο ιδιόκτητο κατάστημα ενώ στο ίδιο συγκρότημα θα στεγαστούν
αποθήκες και οι υπηρεσίες για το e - jumbo της Ρουμανίας (33.000 τ.μ. περίπου). Ο Όμιλος, μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με 26 καταστήματα που
φέρουν το σήμα της JUMBO, σε 6 χώρες (Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο).
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Ημερήσια Νέα

Απαισιοδοξία των CEO για την παγκόσμια ανάπτυξη, σύμφωνα με έρευνα
Επίπεδα ρεκόρ σημειώνει η απαισιοδοξία των CEO για την παγκόσμια οικονομία, βάσει της 23ης ετήσιας έκθεσης CEO της PwC. Ειδικότερα, το 53% προβλέπει επιβράδυνση
του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης για το 2020, με το δείκτη για την Ελλάδα να κινείται στα αντίστοιχα επίπεδα. Σημαντική πτώση σημείωσε ο αριθμός των CEO που
προβλέπουν αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης από 44% το 2019 σε μόλις 23% το 2020 για την Ελλάδα.
Η έρευνα πραγματοποιείται, για 23η συνεχή χρονιά, με τη συμμετοχή 1.600 CEO από 83 χώρες του κόσμου και παρουσιάστηκε στην Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.
Η απαισιοδοξία των CEO για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα υψηλή στη Βόρεια Αμερική, τη Δυτική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, με 63%, 59% και
57%, αντίστοιχα, των CEO από τις περιοχές αυτές να προβλέπουν χαμηλότερη παγκόσμια ανάπτυξη για την εφετινή χρονιά.
Αντίθετα με τις εκτιμήσεις για το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, οι CEO είναι θετικοί για την προοπτική της δικής τους εταιρείας. Για την Ελλάδα, το 21% δείχνει
«μεγάλη εμπιστοσύνη» στην ανάπτυξη της εταιρείας του για τους επόμενους 12 μήνες, σημειώνοντας πτώση 2% σε σχέση με το 2019, ενώ το 67% παρουσιάζει «συγκρατημένη
εμπιστοσύνη» με αύξηση 16% σε σχέση με το 2019. Σε έναν μακροχρόνιο ορίζοντα τριετίας, οι Έλληνες CEO εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι, με το 38% να καταγράφει «μεγάλη
εμπιστοσύνη» και αύξηση 2% σε σχέση με το 2019. Αντίστοιχα, το 54% καταγράφει «συγκρατημένη εμπιστοσύνη», παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2019.
H αλλαγή στη διάθεση των CEO σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με την προοπτική αύξησης των εσόδων τους αποδεικνύεται εξαιρετικός δείκτης πρόβλεψης για την
παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι προβλέψεις των CEO από το 2008 και μετά και ο συσχετισμός μεταξύ της εμπιστοσύνης των CEO στην
αύξηση εσόδων 12μήνου και της πραγματικής ανάπτυξης που σημείωσε η παγκόσμια οικονομία υπήρξε μεγάλη. Εφόσον αυτή η σχέση εξακολουθεί να ισχύει, η παγκόσμια
οικονομία ενδέχεται να επιβραδυνθεί στο 2,4% το 2020, χαμηλότερα από πολλές εκτιμήσεις, όπως, για παράδειγμα, η πρόβλεψη για ανάπτυξη 3,4%, τον Οκτώβριο, από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Η Κίνα αναζητά ανάπτυξη πέρα από τις ΗΠΑ
Οι συνεχιζόμενες εμπορικές διαμάχες και οι πολιτικές εντάσεις έχουν επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην ελκυστικότητα των ΗΠΑ για τους CEO της Κίνας. Το 2018, το 59%
των CEO της Κίνας επέλεξαν τις ΗΠΑ ως μία από τις τρεις κορυφαίες αγορές για ανάπτυξη, ενώ το 2020 το ποσοστό σημειώνει κατακόρυφη πτώση στο 11%.
Η απώλεια των ΗΠΑ δημιούργησε ευκαιρία για την Αυστραλία, με το 45% των CEO της Κίνας να περιλαμβάνουν πλέον την Αυστραλία μεταξύ των τριών βασικών αγορών
για ανάπτυξη, ενώ, πριν από δύο χρόνια, βρισκόταν μόλις στο 9%.
Αυξάνονται οι ανησυχίες που σχετίζονται με τα γεωπολιτικά ζητήματα, την αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή
Μεταβολή καταγράφεται στις βασικές ανησυχίες των Ελλήνων CEO. Σημαντική είναι η μείωση του προβληματισμού σχετικά με τη φορολογική επιβάρυνση, όπως
αναδεικνύει η μετακίνηση από την 1η θέση με ποσοστό 54% το 2019 στη λίστα των «απειλών» να μειώνεται στο 25% το 2020, φτάνοντας έτσι στην 11η θέση. Αντίστοιχα, η
αβεβαιότητα για την οικονομική ανάπτυξη έχει ανέβει από την 5η θέση της λίστας (2019 με 33%) στη 2η (2020 με 44%), ενώ τα γεωπολιτικά ζητήματα έχουν περάσει από την
8η (2019 με 31%) στην 1η θέση (2020 με 52%).
Έντονος είναι και ο προβληματισμός σχετικά με την κλιματική αλλαγή, μετακινούμενος από την 14η θέση (2019 με 18%) στην 4η (2020 με 40%).
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι βασικές ανησυχίες των CEO αφορούν στις εμπορικές διαμάχες, ενώ η διαχρονική υπερβολική επιβολή κανονιστικών ρυθμίσεων για ακόμη μια
χρονιά προσδιορίστηκε ως η νούμερο ένα απειλή.
Επιπλέον, αυξανόμενοι είναι οι προβληματισμοί και για τις κυβερνοαπειλές τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ρυθμιστικές αλλαγές στον κυβερνοχώρο
Ενώ οι CEO ανά τον κόσμο εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την υπερβολική επιβολή κανονιστικών ρυθμίσεων, προβλέπουν, επίσης, σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές στον
τομέα της τεχνολογίας. Παγκοσμίως, πάνω από τα δύο τρίτα των CEO πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις θα θεσπίσουν νέους νόμους για τη ρύθμιση του περιεχομένου του
διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για τη διάσπαση των κυρίαρχων εταιρειών τεχνολογίας. Επίσης, η πλειονότητα των CEO (51%) προβλέπει ότι οι
κυβερνήσεις θα επιβάλουν ολοένα και περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα την απόδοση ατομικής οικονομικής αποζημίωσης για τη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων.
Οι CEO, ωστόσο, εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι κυβερνήσεις επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της αύξησης της εμπιστοσύνης των
καταναλωτών και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα από το σχεδιασμό ρυθμίσεων για τα προσωπικά δεδομένα. Ως προς αυτό, το 41% δηλώνει
θετικό προς την επίτευξη της σωστής ισορροπίας και το 42% εκφράζει αντίθετη άποψη.
Η πρόκληση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων
Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων παραμένει κορυφαία απειλή για την ανάπτυξη, στη χώρα μας μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η διατήρηση των
εργαζομένων που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων.
Ταυτόχρονα, η διατήρηση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων συγκαταλέγεται στη λίστα των απειλών για τους Έλληνες CEO. Σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν σημειώνεται μεγάλη
πρόοδος στην αντιμετώπιση του προβλήματος, με μόλις 18% των CEO να αναφέρει ότι έχει κάνει «σημαντική πρόοδο» στη διαμόρφωση ενός προγράμματος αναβάθμισης
δεξιοτήτων. Την ίδια άποψη εκφράζουν και οι εργαζόμενοι. Στην έρευνα Hopes & Fears της PwC, σε ποσοστό 77% (σε 22.000 συμμετέχοντες), εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο
αναφέρουν ότι θα ήθελαν να μάθουν νέες δεξιότητες ή να επανεκπαιδευθούν, αλλά μόλις το 33% νιώθει ότι του έχουν δοθεί οι ευκαιρίες να αναπτύξει ψηφιακές δεξιότητες,
εκτός των κανονικών του καθηκόντων.
Κλιματική αλλαγή - πρόκληση ή ευκαιρία;
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κλιματική αλλαγή δεν έχει κάνει την εμφάνισή της ανάμεσα στις δέκα μεγαλύτερες απειλές, σε αντίθεση με την Ελλάδα που έχει καταλάβει την
τέταρτη θέση.
Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι CEO αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο τα πλεονεκτήματα της ανάληψης δράσης για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
τους. Σε σύγκριση με μία δεκαετία πριν, οι CEO παγκοσμίως είναι πλέον δύο φορές πιθανότερον να «συμφωνήσουν απόλυτα» ότι η επένδυση σε πρωτοβουλίες για την
κλιματική αλλαγή θα δώσει ώθηση στη φήμη τους. Παράλληλα, αναγνωρίζουν ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες οδηγούν στη δημιουργία νέων ευκαιριών για προϊόντα και
υπηρεσίες της επιχείρησής τους.
Για την ανάδειξη των ευκαιριών αυτών σε success story, απαιτείται η υιοθέτηση των αρχών της κλιματικής αλλαγής σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας και της
εμπειρίας του πελάτη μιας επιχείρησης.
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S&P 500: 87% of stocks are above their 200-day moving avg, most
since July 2014.
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