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Μεγάλη η ζήτηση της Ελλάδας στα συστήματα κρατήσεων της TUI
Mήνυμα δυναμικής επανεκκίνησης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας στέλνει από την Κω ο μεγαλύτερος
διεθνής οργανωτής ταξιδιών στον Κόσμο, TUI. Δια στόματος του Sebastian Ebel, μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του Ομίλου, η TUI κάνει λόγο για ισχυρή ζήτηση της Ελλάδας στα συστήματα κρατήσεων της, με
τον κ. Ebel να προτρέπει τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της χώρας, να ανοίξουν τις πύλες τους, προκειμένου να
καλύψουν την παρούσα αυξημένη ζήτηση.
Είχε προηγηθεί η υπογραφή συμφώνου στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στο υπουργείο Τουρισμού και την
TUI, βάση της οποίας ο διεθνής Tour Operator θα στοχεύσει να φέρει πάνω από 1.5 εκατομμύρια επισκέπτες
στην Ελλάδα φέτος. Ο ψήφος εμπιστοσύνης της ΤUI στην ελληνική πλευρά μεταφράζεται και στο γεγονός ότι
για εφέτος η Ελλάδα θα είναι η πρώτη επιλογή για τους πελάτες της TUI, πάντα με οδηγό την στρατηγική
συνεργασία.
Ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, αφού εξέφρασε την ικανοποίηση του για την παρούσα
εξέλιξη, υπογράμμισε ότι η εν λόγω συνεργασία αφενός μεν στέλνει το μήνυμα της δυναμικής επανεκκίνησης της
ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας στην παγκόσμια τουριστική σκηνή, αφετέρου δημιουργεί και νέα δεδομένα
στις τουριστικές ροές προς την Ελλάδα.
Η συμφωνία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και δράσεις για επέκταση της τουριστικής περιόδου, αύξηση της
διάρκειας παραμονής των επισκεπτών της TUI στην Ελλάδα, αλλά και έμφαση στην κρουαζιέρα, μιας και η TUI
δείχνει έντονο ενδιαφέρον και για αυτό το μέτωπο. Την ίδια στιγμή η πληροφόρηση των ξένων επισκεπτών θα
είναι έντονη και πάντα με γνώμονα την ασφαλή παραμονή τους στους ελληνικούς προορισμούς.
Στο σημείο αυτό ο κ. θεοχάρης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη στο σκέλος των υγειονομικών
υποδομών και έστειλε μήνυμα ασφαλούς διαμονής σε κάθε επισκέπτη της Ελλάδας από το εξωτερικό.
Στην παρέμβαση του ο διευθύνων σύμβουλος της TUI επεσήμανε ότι ο διεθνής Tour Operator θα καταβάλλει
κάθε προσπάθεια προκειμένου τα 130 αεροπλάνα του ομίλου να πετάνε γεμάτα προς Ελλάδα. "Θα φέρουμε
όσους περισσότερους τουρίστες μπορούμε", δήλωσε ο κ. Εbel. Θα απογοητευτώ αν δεν πιάσουμε τον στόχο των
1,5 εκατομμυρίων επισκεπτών στην Ελλάδα, ανάφερε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα ο κ. Ebel εκτίμησε πως διαγράφεται μια σπουδαία ευκαιρία για την Ελλάδα εφέτος, να ελκύσει πελάτες
που τα προηγούμενα χρόνια επισκέπτονταν εξωτικούς προορισμούς και όχι μόνο να τους ικανοποιήσει εφέτος,
αλλά και να τους διατηρήσει και για τα επόμενα, μιας και η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός προορισμός, όπως
είπε. Τέλος εκθείασε τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ελλάδα στο μέτωπο της πανδημίας στέλνοντας το δικό του
μήνυμα ασφαλούς διαμονής των ξένων επισκεπτών στην χώρα μας.
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Γ. Ζαββός: Με το σχέδιο «Ηρακλής», το κόστος των κόκκινων δανείων θα το
αναλάβουν οι επενδυτές
Αναλυτικές εξηγήσεις, γιατί το σχέδιο «Ηρακλής» είναι καλύτερη επιλογή από την δημιουργία μιας λεγόμενης
«εθνικής bad bank» που θα αναλάμβανε όλα τα κόκκινα δάνεια, έδωσε στην ολομέλεια της Βουλής ο
υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις μικροχρηματοδοτήσεις.
Ο κ. Ζαββός, απαντώντας στις αιτιάσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπους του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέα Λοβέρδου,
για την επιλογή αυτού του σχήματος αντί της λεγόμενης bad bank, εξήγησε ότι, όπως έχει αναφέρει πρόσφατα
σε συνέντευξή του σε διεθνές πρακτορείο ειδήσεων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση έχει
δημιουργήσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μείωσης των «κόκκινων» δανείων που είναι ο «Ηρακλής».
Το σχέδιο δημιουργίας μιας bad bank, είπε ο υφυπουργός, το έχουν επεξεργαστεί, τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος
όσο και άλλοι. «Είναι ενδεχομένως μια χρήσιμη ιδέα, αλλά δεν είναι αυτής της στιγμής» καθώς υπάρχουν δύο
μεγάλα προβλήματα που το καθιστούν αδύνατον να δημιουργηθεί.
Το πρώτο, είπε, που θα πρέπει να επεξεργαστούμε, είναι το εάν θα μπορούσε να υπάρξει μια bad bank, είτε
αυτή θα ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε σε εθνικό επίπεδο. Εάν μιλάμε για μια ευρωπαϊκή bad bank, αυτή θα
έπρεπε να αναλάβει ένα βάρος 500-600 δισεκατομμυρίων από «κόκκινα» δάνεια, και το κόστος αυτό να το
αναλαμβάνουν τα ευρωπαϊκά ταμεία - μια απόφαση που δεν θα μπορούσε να υπάρξει από την Ε.Ε.. Η δεύτερη
επιλογή να δημιουργηθεί μια εθνική bad bank, όπου το δημοσιονομικό της κόστος θα είναι περίπου 10
δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό το κόστος να το αναλάβει να το πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος».
Αντιθέτως, τόνισε ο υφυπουργός, ο «Ηρακλής» αποτελεί «την κορυφαία επιλογή και επιτυχία της ελληνικής
κυβέρνησης, ακριβώς γιατί επιφορτίζει το κόστος του εγχειρήματος στον επενδυτή και όχι στον Έλληνα
φορολογούμενο. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά του ‘Ηρακλή’, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο» σημείωσε ο κ.
Ζαββός.
Το δεύτερο στοιχείο που δεν κάνει καλή την επιλογή δημιουργίας μιας εθνικής bad bank, είναι όπως ανέλυσε ο
υφυπουργός, «το εποπτικό κόστος, δηλαδή τα κεφάλαια θα πρέπει να ‘κάψουν’ οι τράπεζες για να πετύχουν
αυτό το πράγμα».
Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «ο ‘Ηρακλής’ υπήρξε ένα εγχείρημα της ελληνικής κυβέρνησης το οποίο
ξεκίνησε περίπου έναν χρόνο πριν, όταν δεν υπήρχε κυριολεκτικά τίποτε, ούτε σαν σχέδιο, ούτε σαν σκέψη,
παρά μόνο κάποιες ιδέες που απλά κυκλοφορούσαν». Το σχέδιο «Ηρακλής» είπε «αντιμετωπίζει με
συστηματικό τρόπο ένα από τα κορυφαία θέματα που είναι το θέμα των ‘κόκκινων’ δανείων. Το αντιμετωπίζει
με τα λεφτά των επενδυτών και όχι του Έλληνα φορολογούμενου. Στο εγχείρημα αυτό στοιχίστηκαν και οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες, όπως ξέρετε, γι' αυτό είναι και επιτυχημένο. Το επικρότησαν και το επικροτούν
όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ο executive vice president της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Ντομπρόσκι, η κυρία
Βεστάγκερ, ο κ. Ρέγκλιγκ, άπαντες. Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τεράστιες προσπάθειες μόνο
της Ελληνικής Κυβέρνησης πετύχαμε τη μηδενική στάθμιση που είναι κολοσσιαίας σημασίας για μια χώρα η
οποία δεν ήταν επενδυτικής βαθμίδας, δηλαδή δώσαμε ένα εργαλείο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα στο
άμεσο μέλλον να βγει από τον ‘βάλτο’ των ‘κόκκινων’ δανείων, όχι με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου».
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Alpha Bank: Δρομολογείται η διαδικασία απόκτησης του ελέγχου της Cepal
Με αποφασιστικά βήματα δρομολογεί η Alpha Bank τις προβλεπόμενες διαδικασίες για το Project Galaxy,
βασικό πυλώνα του Στρατηγικού Σχεδίου που εφαρμόζει η Τράπεζα για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού
και την επιστροφή της σε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του συστημικού ομίλου.
Η μεγάλη αυτή συναλλαγή περιλαμβάνει την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) ύψους
περί τα 10 δισ. ευρώ και τη δημιουργία της Nέας Cepal, η οποία παράλληλα με τα χαρτοφυλάκια τρίτων
επενδυτών που ήδη διαχειρίζεται – θα αναλάβει τη διαχείριση του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου καθώς και
των υπολοίπων ΜΕΑ της Alpha Bank.
Σε αυτό το πλαίσιο, η τράπεζα έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την απόκτηση του πλήρους
μετοχικού ελέγχου της Cepal, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ενοποίησης των διευθύνσεων διαχείρισης
ΜΕΑ της Alpha Bank με την υφιστάμενη δραστηριότητα της Cepal.
Στο πλαίσιο του Project Galaxy, η Alpha Bank θα διαθέσει στη συνέχεια προς πώληση σε διεθνείς επενδυτές
έως το 100% των μετοχών της Cepal με στόχο να δημιουργηθεί η ισχυρότερη, με όρους χαρτοφυλακίου υπό
διαχείριση και προοπτικών, ανεξάρτητη εταιρία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην ελληνική
αγορά.
Ταυτοχρόνως, η Cepal θα συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαχείρισης στους πελάτες της και
να διευρύνει τις δραστηριότητές της. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Richard Langstaff, Ιδρυτής της Cepal,
ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, από την
1η Ιουλίου 2020.
Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Cepal, από την ίδια ημερομηνία, αναλαμβάνει ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος,
Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων της Alpha Bank. Ο κ. Langstaff θα
παραμείνει στη θέση του Προέδρου της Cepal Hellas για τους προσεχείς μήνες, έως την ολοκλήρωση της
λειτουργικής ενοποίησης ενώ, στη συνέχεια, θα εξακολουθήσει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εταιρίας, ως
Σύμβουλος, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία και τις επαφές του με την επενδυτική κοινότητα.
Όπως έχει ανακοινωθεί από την Alpha Bank το Νοέμβριο του 2019, ο κ. Αρτέμιος Θεοδωρίδης, Γενικός
Διευθυντής Καθυστερήσεων και Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας, θα αναλάβει Εκτελεστικός Πρόεδρος
της Νέας Cepal, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ενοποίησης.
Ο κ. Θεοδωρίδης ηγείται ήδη του έργου απόσχισης και ενοποίησης των δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ότι
τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν και οι δύο οργανισμοί θα συνδυαστούν με τον καλύτερο δυνατό
και πλέον παραγωγικό τρόπο. Το σύνθετο αυτό έργο έχει αναλάβει Ειδική Επιτροπή Απόσχισης, με επικεφαλής
τους κ. Θεοδωρίδη και Αθανασόπουλο.
Στην ίδια Επιτροπή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ευάγγελος Κάββαλος, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής
Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής της Alpha Bank και Περικλής Κιτριλάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος της Cepal, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων
στη Νέα Cepal.
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Εκτιμήσεις για αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου στα 100 δολάρια
Προβλέψεις για αύξηση της διεθνούς τιμής του αργού ακόμη και στα 100 δολάρια το βαρέλι τα επόμενα χρόνια
ως αποτέλεσμα του συνδυασμού μειωμένης προσφοράς και αυξημένης ζήτησης, διατυπώθηκαν σε διαδικτυακή
συζήτηση που διοργάνωσε το ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο, αν και για το 2020 οι εκτιμήσεις συγκλίνουν
στο ότι οι τιμές θα παραμείνουν κοντά στα σημερινά επίπεδα.
Μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα: «Η ενεργειακή κρίση πετρελαίου: Επιπτώσεις στην ελληνική και

παγκόσμια οικονομία
- Ευκαιρίες», ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Ανδρέας Σιάμισιης, αν
και δεν συμμερίζεται όπως είπε την εκτίμηση για τα 100 δολάρια το βαρέλι, τόνισε ωστόσο ότι η τιμή του
αργού θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια καθώς σε ορίζοντα 20 -30 ετών είναι αδύνατο να αντικατασταθούν οι
υδρογονάνθρακες από τις ανανεώσιμες πηγές. Η ενεργειακή μετάβαση, πρόσθεσε, χρειάζεται χρόνο ενώ
σημείωσε ότι οι αποφάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων, οι οποίες διαρκούν για δεκαετίες, δεν λαμβάνονται με βάση την διακύμανση της τιμής του
πετρελαίου στη διάρκεια ενός τριμήνου
Την εκτίμηση για αύξηση της τιμής στα 100 δολάρια το βαρέλι διατύπωσε ο Dr.Mamdouh G. Salameh,
επισκέπτης καθηγητής στο Europe Business School, στο Λονδίνο επικαλούμενος την αναμενόμενη αυξημένη
ζήτηση ενέργειας από την Κίνα, τη μείωση της παραγωγής σχιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ και τη μείωση
των επενδύσεων στον τομέα της εξόρυξης. Για το αμέσως επόμενο διάστημα όπως είπε το βασικό ερώτημα
είναι αν οι περικοπές στην παραγωγή αργού που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών,
μελών και μη του ΟΠΕΚ, θα παραταθούν μετά τον Ιούλιο και σε ποιο επίπεδο θα διαμορφωθούν, καθώς οι
στρατηγικές της Ρωσίας και της Σ. Αραβίας διαφέρουν.
Ο Lucian Pugliaresi, πρόεδρος του Energy Policy Research Foundation στις ΗΠΑ ανέφερε ότι η ανάκαμψη
των διεθνών τιμών είναι ήδη εντυπωσιακή, από τα αρνητικά επίπεδα που καταγράφηκαν για πρώτη φορά στην
ιστορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στο επίπεδο των 40 δολαρίων που κινούνται τώρα. Πρόσθεσε δε ότι η
μείωση της ζήτησης θα είναι παροδικό φαινόμενο.
Ο Νίκος Τσάφος, στέλεχος του κέντρου διεθνών κα στρατηγικών σπουδών (CSIS, ΗΠΑ), ανέφερε πως το
ερώτημα αν έχει τελειώσει η πανδημία παραμένει ανοιχτό και ότι οι επιπτώσεις στη βιομηχανία σχιστολιθικού
πετρελαίου και αερίου των ΗΠΑ είναι ήδη ορατές. Την συζήτηση συντόνισε ο Δρ.Κώστας
Ανδριοσόπουλος, πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE25 και βασικών δεικτών το πρώτο
εξάμηνο του 2020…..

Ιούνιος
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΕΥΔΑΠ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
TITC
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Ιουνίου
-2,78%
12,07%
-7,01%
-2,31%
1,68%
-2,24%
2,07%
-3,11%
15,05%
-7,03%
3,23%
7,37%
-9,04%
-4,48%
-17,80%
-1,96%
2,25%
-6,28%
0,54%
-5,13%
10,95%
1,36%
-5,84%
-4,28%
8,97%

Απόδοση 1Η 2020
-1,94%
-67,65%
-52,62%
-35,60%
-20,08%
-7,68%
-16,46%
-25,75%
-37,13%
-32,16%
-58,68%
-55,65%
-31,61%
-27,46%
-40,20%
-13,75%
-25,56%
-20,73%
-27,14%
-15,78%
-47,49%
-3,76%
-43,88%
25,46%
-26,60%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-2,10%
-1,87%
10,04%

-30,30%
-32,89%
-58,87%
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