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Delta Finance 
 

 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί «αναταράξεις» στις αεροπορικές εταιρίες. 
 
O αντίκτυπος που έχει στην παγκόσμια βιομηχανία αερομεταφορών η ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία δεν περιορίζεται μόνο στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας που έχει 
παραδοθεί στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις πολεμικές συγκρούσεις. 
Εξαπλώνεται και στις αεροπορικές εταιρείες, τους εκμισθωτές αεροσκαφών αλλά και τους 
κατασκευαστές, που αντιμετωπίζουν πλέον αυξανόμενους κινδύνους από συνεργασίες με 
τη Ρωσία. 
 
Στο αεροδρόμιο του Anchorage της Αλάσκας, που υπήρξε δημοφιλής κόμβος ανεφοδιασμού 
για εμπορικές πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, όταν οι δυτικές αεροπορικές εταιρείες δεν 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στον ρωσικό εναέριο χώρο, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου, ξεκίνησαν ήδη τα πρώτα σχέδια σχετικά με την ικανότητα να στηρίξει δρομολόγια, 
σε περίπτωση που η κρίση της Ουκρανίας επηρεάσει τις πτήσεις πάνω από τη Ρωσία. 

Η Japan Airlines ακύρωσε την πτήση της προς Μόσχα, το βράδυ της Πέμπτης, αναφέροντας 
τους πιθανούς κινδύνους ασφάλειας, ενώ η Βρετανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της για τις 
ρωσικές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης και της Aeroflot. 

Οι εναέριοι χώροι σε Ουκρανία, Μολδαβία, τμήματα της Λευκορωσίας και νότια Ρωσία 
κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έκλεισαν από όταν η ξεκίνησε η ρωσική εισβολή την 
Πέμπτη, περιορίζοντας σημαντικά τις επιλογές δρομολόγησης των πτήσεων από μέρους των 
αεροπορικών εταιρειών. 

Από ρωσικής πλευράς, έχει υπάρξει η ανακοίνωση της Αεροπορική Αρχής της Ρωσίας ότι 
επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαντήσει στην απαγόρευση πτήσεων που 
ανακοίνωσε η Βρετανία για ρωσικές αεροπορικές εταιρείες, λαμβάνοντας και η ίδια 
παρόμοια μέτρα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. 

 

 

 

 

 

Newsletter Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022 

Για 15 μήνες προστασία α΄ κατοικίας ευάλωτων. 

Επιδότηση από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την οικογενειακή τους 
κατάσταση, θα μπορούν να λάβουν τα ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή αυτά που έχουν 
εισόδημα από 7.000 έως 21.000 ευρώ και έχουν οφειλές από στεγαστικό δάνειο με 
υποθήκη την πρώτη κατοικία τους. Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης 
Ακινήτων θα τους την επαναμισθώνει για 12 έτη και το κράτος θα παρέχει μηνιαίο 
επίδομα στέγασης, με σκοπό τη στήριξή τους στην υποχρέωση πληρωμής του 
μισθώματος. Στο τέλος της 12ετίας, οι οφειλέτες θα έχουν το αποκλειστικό πρώτο 
προνόμιο για την επαναγορά της κατοικίας, εφόσον έχουν ανακάμψει οικονομικά. Η 
δημιουργία του φορέα προβλέπεται στον νέο πτωχευτικό νόμο και αναμένεται να 
είναι έτοιμος να λειτουργήσει στις αρχές του 2023. 

 

«… Στο υψηλότερο επίπεδο 
από το 1997 βρέθηκε ο 
ετήσιος πληθωρισμός στην 
Ελλάδα, ο οποίος εκτοξεύθηκε 
στο 6,2% τον Ιανουάριο του 
2022 έναντι 5,1% τον 
Δεκέμβριο του 2021. Άλμα 
154% στις τιμές του φυσικού 
αερίου, ενώ αυξημένο κατά 
22% αποδείχθηκε το κόστος 
για στέγαση. Ανατιμήσεις της 
τάξης του 5% στα τρόφιμα.» 
 

https://www.ot.gr/tag/aerometaforeis/
https://www.ot.gr/tag/oukrania/
https://www.ot.gr/tag/rosia/
https://www.kathimerini.gr/tag/plithorismos/
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Το 60% θα ψωνίζει μέσω Internet και μετά την πανδημία. 

Έξι στους δέκα καταναλωτές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν αγορές από 
το Διαδίκτυο το επόμενο διάστημα και μάλιστα ένα 14% δηλώνει ότι θα αυξήσει τη 
συχνότητα των ηλεκτρονικών αγορών. Το 95% του γενικού πληθυσμού δηλώνει ότι έχει 
πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία αγορά από το Internet τους 12 τελευταίους μήνες 
σε μία από 17 κατηγορίες προϊόντων. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, το 27% των ηλεκτρονικών παραγγελιών 
αφορά delivery φαγητού και το 21% delivery καφέ. Το γεγονός ότι οι δύο αυτές 
κατηγορίες συγκεντρώνουν το 48% των παραγγελιών εξηγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και 
τη γιγάντωση των σχετικών ηλεκτρονικών πλατφορμών (efood, Wolt κ.ά.). Το 10% των 
παραγγελιών αφορά σούπερ μάρκετ, το 6% ρούχα, το 5% είδη φαρμακείου και το 4% 
ηλεκτρονικά είδη (τάμπλετ, τηλέφωνα, υπολογιστές κ.ά.). Για την πλειονότητα των 
καταναλωτών (60%), το να είναι το προϊόν στη φθηνότερη δυνατή τιμή δεν αποτελεί το 
βασικό κριτήριο προτίμησης ηλεκτρονικού καταστήματος.  

Παρ’ όλα αυτά, σίγουρα συνυπολογίζεται ως κριτήριο κατά την επιλογή ηλεκτρονικού 
καταστήματος για το 63% των καταναλωτών. Η επιλογή καταστήματος για ηλεκτρονική 
αγορά πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη ένα συνδυασμό παραγόντων, με την 
εξής βαρύτητα: α) οικονομικοί λόγοι (τιμή, δωρεάν παράδοση): 51%, β) προϊοντικά 
χαρακτηριστικά (αφορούν μάρκα και συγκεκριμένα προϊοντικά χαρακτηριστικά): 31% 
και γ) λοιπά στοιχεία εμπειρίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα (η «πειθώ» του 
καταστήματος): 18%. Από την άλλη, πρωταρχικός λόγος δυσαρέσκειας των 
καταναλωτών είναι η εταιρεία που ευθύνεται για τη μεταφορά της παραγγελίας. 

 

Οι Λειψοί στους 10 κορυφαίους εναλλακτικούς προορισμούς στον κόσμο. 

Στους 10 καλύτερους εναλλακτικούς προορισμούς του κόσμου κατατάσσονται οι 
Λειψοί, σύμφωνα με το Girovagate.com, ένα από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά blog της 
Ιταλίας. 

Η λίστα είναι η πρώτη που ανακοινώθηκε φέτος με προτάσεις για όλες τις εποχές του 
χρόνου με σκοπό την επιστροφή των Ιταλών στα ταξίδια μετά από δύο έτη αυστηρών 
περιορισμών. Ο ίδιος συμπληρώνει πως «στο νησί της Καλυψούς, οι παραλίες, η 
τοπική κουζίνα, οι δραστηριότητες και οι θαλάσσιες εκδρομές αφήνουν άφωνο τον 
επισκέπτη». Επιπλέον η λίστα περιλαμβάνει τη Λαπωνία, την ιστορική Σεβίλλη, τη 
ρομαντική Πάρμα, τη Νότια Ολλανδία, τις Άλπεις, την περιπετειώδη Άγρια Δύση, την 
παραμυθένια Τοσκάνη, τα κάστρα της Τρανσυλβανίας και την Ανκόνα. 

«Οι Λειψοί διατήρησαν τις δυνάμεις τους το προηγούμενο καλοκαίρι, ξεπερνώντας το 
90% των αφίξεων του 2019 στην περίοδο αιχμής, όχι μόνο με Έλληνες αλλά και με 
ταξιδιώτες του εξωτερικού. Ειδικά οι Ιταλοί ανέκαθεν μας τοποθετούσαν στην κορυφή 
των προτιμήσεων τους, χάρη στη στοχευμένη στρατηγική μας», δηλώνει ο δήμαρχος 
Λειψών Φώτης Μάγγος. 

 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος  2022 

https://www.kathimerini.gr/tag/diadiktyo/
https://www.kathimerini.gr/tag/ilektroniko-emporio/
https://www.girovagate.com/2022/02/10-idee-per-un-viaggio-in-primavera-estate-autunno-e-inverno.html.
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Πολυεθνικοί όμιλοι αναστέλλουν τη λειτουργία τους στην Ουκρανία. 

 Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η δανέζικη εταιρεία ζυθοποιίας Carlsberg και η 
εταιρεία εμφιάλωσης Coca-Cola ανέστειλαν τη λειτουργία των εργοστασίων τους στην 
Ουκρανία, ενώ εταιρείες που κατασκευάζουν προϊόντα από κινητήρες για τζετ έως 
ημιαγωγούς προειδοποίησαν για προβλήματα στις προμήθειες βασικών πρώτων υλών. Η 
Carlsberg, που έχει μερίδιο 31% στην ουκρανική αγορά μπίρας, σταμάτησε την παραγωγή και 
στις τρεις μονάδες στη χώρα, ενώ η Coca-Cola HBC έθεσε σε εφαρμογή σχέδια έκτακτης 
ανάγκης, που προβλέπουν την αναστολή λειτουργίας εργοστασίου εμφιάλωσης. Άλλες 
πολυεθνικές που διατηρούν προσωπικό στην Ουκρανία, όπως ο ελβετικός κολοσσός 
καταναλωτικών προϊόντων Nestle, παρακολουθούν στενά την κατάσταση δηλώνοντας ότι η 
ασφάλεια του προσωπικού είναι η βασική τους προτεραιότητα. Ενδεικτικά, η εταιρεία Nestle 
δραστηριοποιείται στην Ουκρανία περισσότερα από 25 χρόνια, έχει 3 εργοστάσια και μετράει 
στη χώρα περίπου 5.000 υπαλλήλους. Όπως αναφέρει το Reuters, η δανέζικη εταιρεία 
μεταφορών και logistics DSV, δήλωσε πως σταμάτησε τη δραστηριότητά της στην Ουκρανία, 
όπου απασχολεί περίπου 230 άτομα 

 

«…Η Ε.Ε. διερευνά τα εμπόδια 
που θέτει η Apple σε υπηρεσίες 
ροής περιεχομένου στο να 
λαμβάνουν πληρωμές πλην του 
δικού της…». 

Πραγματικά κέρδη από το μετασύμπαν. 

Στο «ψηφιακό μετασύμπαν», στο οποίο ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί 
δυναμικά ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ιδρυτής και επικεφαλής του Facebook και της 
μητρικής Μeta, βρίσκονται ήδη και ανοίγουν καταστήματα, προσφέροντας 
εμπειρίες κατανάλωσης, εταιρείες όπως η Nike και η Forever 21, που έχουν 
παρουσία στον χώρο ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ, αλλά και η αλυσίδα 
μεξικάνικου φαγητού της Chipotle. Αρκεί να έχει κανένας έναν ψηφιακό εαυτό, ένα 
άβαταρ όπως λέγεται, για να μπορεί να κυκλοφορεί εκεί. Η νέα αυτή αγορά με την 
τεράστια δυναμική μπορεί να αποφέρει σε ετήσια έσοδα έως και 1 τρισ. δολάρια, 
όπως εκτιμά η αμερικανική επενδυτική τράπεζα της JP Morgan, επισημαίνοντας σε 
πρόσφατη έκθεσή της ότι ούτως ή άλλως πωλούνται κάθε χρόνο ψηφιακά αγαθά 
αξίας 54 δισ. δολ., ήτοι υπερδιπλάσια από όσα δαπανώνται για να αγοραστεί 
μουσική. Ως άβαταρ μπορείς να περάσεις από ένα πλήθος θαυμαστών και 
φωτογράφων σαν σταρ του Χόλιγουντ, και να ψωνίσεις ρούχα με ψηφιακά 
νομίσματα ή να ασχοληθείς με το μακιγιάζ σου.  

Σε χαμηλό 50 ετών η κίνηση επιβατών στο Χίθροου το 2021. 

Το λονδρέζικο αεροδρόμιο κατά το 2020 είχε καταγράψει προ φόρων ζημίες ύψους 2 

δισεκατομμυρίων λιρών. Οι συσσωρευμένες ζημίες από την αρχή της πανδημίας έφθασαν 

έτσι τα 3,8 δισεκατομμύρια λίρες. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των επιβατών που επισκέπτονται 

το Χίθροου και εξυπηρετούνται από αυτό είναι κατά 23% χαμηλότερος από τις προβλέψεις. 

Ωστόσο, υπάρχει μία ελπίδα φωτός, μια και οι μεγάλες τουριστικές πλατφόρμες και οι 

κολοσσοί του κλάδου προβλέπουν ότι το καλοκαίρι θα είναι δυναμικό. Ο επικεφαλής της 

πλατφόρμας κρατήσεων ταξιδίων και διαμονής Expedia, συγκεκριμένα, είπε ότι η μεγάλη 

ανάκαμψη αναμένεται το 2023, αλλά θα ξεκινήσει από φέτος. «Αναμένουμε αύξηση των 

Βρετανών που αναζητούν τον ήλιο στις θερινές τους διακοπές», σύμφωνα με τη διοίκηση του 

Χίθροου, που προβλέπει ότι θα επιτύχει φέτος τον στόχο της για 45,5 εκατομμύρια επιβάτες. 

Σεπτέμβριος  2021  Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022  

 

https://www.kathimerini.gr/tag/mark-zoykermpergk/
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Μετά τα 40 η ιδανική ηλικία για επιτυχία στο επιχειρείν. 

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο Μπιλ Γκέιτς κέρδισαν μια θέση στο πάνθεον των 
δισεκατομμυριούχων του κόσμου καταφέρνοντας στα εφηβικά τους χρόνια να 
συμπήξουν εταιρείες οι οποίες μετεξελίχθηκαν σε κολοσσούς – κι όμως, τα δεδομένα 
δείχνουν πως δεν είναι ο κανόνας αλλά η εξαίρεσή του. Ο πανεπιστημιακός του ΜΙΤ 
Πιέρ Αζουλέ διαπίστωσε πως ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους που ίδρυσαν 
εταιρείες την περίοδο από το 2007 έως το 2014, οι περισσότεροι ήταν κατά μέσον 
όρο γύρω στα 40 τους. Συν τοις άλλοις διαπίστωσε ότι οι 50χρονοι ιδρυτές εταιρειών 
είχαν δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να τις πουλήσουν ή να τις εισαγάγουν 
στο χρηματιστήριο από τους 30άρηδες. Κι έτσι η Ιστορία βρίθει ανθρώπων που 
έκαναν επιτυχία ωριμάζοντας. Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Βέρα Γουάνγκ ήταν 
αθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ και δημοσιογράφος προτού εισέλθει στον χώρο της 
υψηλής ραπτικής στα 40 της – μέχρι τότε δεν είχε σχεδιάσει ούτε ένα φόρεμα. Ο 
Ντόναλντ Φίσερ σε αυτή την ηλικία άνοιξε μαζί με τη σύζυγό του Ντόρις το πρώτο 
κατάστημα Gap με νεανικά ρούχα στο Σαν Φρανσίσκο. Ηταν το 1969 και έκτοτε η 
πρωτοβουλία τους εξελίχθηκε σε μια διεθνή εταιρεία ένδυσης.  

 
Μεγάλη ζημιά για τη Volkswagen από τη φωτιά στο «Felicity Ace». 

Η πυρκαγιά στο πλοίο «Felicity Ace», στα ανοιχτά των Αζορών της Πορτογαλίας, 
ενδεχομένως να κοστίσει στον γερμανικό κολοσσό της Volkswagen τουλάχιστον 155 
εκατ. δολάρια. Στο σκάφος βρίσκονταν προς μεταφορά σχεδόν 4.000 οχήματα της 
εταιρείας διαφόρων εμπορικών σημάτων, όπως Volkswagen, Porsche, Audi, Bentley 
και Lamborghini. Ο υπολογισμός έγινε από την εταιρεία μοντέλων διαχείρισης 
ρίσκου Russell Group. Επί του σκάφους είχαν τοποθετηθεί αγαθά συνολικής αξίας 
σχεδόν 438 εκατ. δολαρίων, όπως αναφέρει το Bloomberg, βάσει των στοιχείων της 
Russel Group, εκ των οποίων τα 401 εκατ. δολάρια είχαν να κάνουν με αυτοκίνητα. 
Mέχρι χθες το μεσημέρι, όπως ανέφερε η διαχειρίστρια του πλοίου Mitsui OSK 
Lines, η φωτιά δεν είχε σβήσει, αλλά είχε υποχωρήσει και με τη βοήθεια μικρών 
πυροσβεστικών σκαφών. Ειδικοί ανέφεραν πως σε ένα βαθμό η φωτιά διατηρείτο 
ζωντανή, λόγω του λιθίου στις μπαταρίες ορισμένων ηλεκτροκίνητων αμαξιών από 
όσα βρίσκονταν στο «Felicity Ace» προς μεταφορά. Δεν έχει προκληθεί διαρροή 
πετρελαίου και το σκάφος παραμένει σταθερό, όπως προσέθεσε η Mitsui. 

Χρυσοφόρο το βούτυρο για την Ιρλανδία. 

Το 2018 η χώρα έζησε πραγματική έκρηξη στις πωλήσεις βουτύρου, αξίας πάνω από 
1 δισ. ευρώ. Η Ιρλανδία κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στις εξαγωγές βουτύρου 
της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες, όπως αποτυπώνεται στο Παρατηρητήριο Γαλακτοκομικής 
Αγοράς στις Βρυξέλλες. Και για να έχουμε μέτρο σύγκρισης, αρκεί να σκεφθούμε πως 
ίδιας αξίας ήταν τότε και οι συνολικές πωλήσεις στη διεθνή αγορά της ιρλανδικής 
μπίρας Guinness, του λικέρ Baileys και άλλων οινοπνευματωδών. Για τη Γερμανία, 
ειδικά, η Ιρλανδία είναι μαζί με την Ολλανδία ο σημαντικότερος προμηθευτής 
βουτύρου. Μόνο το 2020, η Ornua Deutschland ΕΠΕ, η οποία ανήκει κατά 100% στην 
Οrnua Cooperative, ένα συνεταιρισμό Ιρλανδών αγροτών και γαλακτοβιομηχανιών, 

είχε παραγάγει 79.000 τόνους βουτύρου και τυριού μάρκας Kerrygold.  

 

 
Delta Finance  
Λ.Πεντέλης 54,  
Τ.Κ. 15235, Βριλήσσια 
 
Τ.210 6257500 
F.210 6257555 
E.info@deltafinance.gr 
W.www.deltafinance.gr 
 
 
 

https://www.kathimerini.gr/tag/mark-zoykermpergk/
https://www.kathimerini.gr/tag/gkeits-mpil/

