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Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη προ φόρων 125 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο προ
προβλέψεων για τον Covid-19
Με κέρδη προ φόρων ύψους 125 εκατ. ευρώ έκλεισε το β’ τρίμηνο του έτους για τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρήστος Μεγάλου δήλωσε:
«Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, αντιμετωπίσαμε αυτό που ελπίζουμε να ήταν η κορύφωση της πανδημικής κρίσης, όσο και τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ
τον Ιούνιο επιταχύνθηκε η επανεκκίνηση των περισσότερων από τους τομείς της οικονομίας. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεχίσαμε να δίνουμε τη μέγιστη έμφαση στην
ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας.
Η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €3,5 δισ. από την αρχή του έτους, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων. Σε
συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19», στοχεύοντας στην ενίσχυση μικρών, μεσαίων
και μεγάλων επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους €1,0 δισ., καθώς και στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», παρέχοντας
χρηματοδότηση ύψους €0,4 δισ. Επιπλέον, η Τράπεζα έχει προετοιμαστεί για το νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες
που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Δάνεια ενήμερων πελατών ύψους €4 δισ. έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναστολής καταβολής οφειλών. Η ζήτηση για αναστολή
καταβολής οφειλών σταδιακά περιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εναλλακτικές δυνατότητες που διατίθενται μέσω των κρατικών προγραμμάτων στήριξης.
H ποιότητα του ενεργητικού διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο, χάρις στα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους,
μειώσαμε το απόθεμα ΜΕΑ κατά €0,8 δισ. Επιπλέον, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για το μη οργανικό τμήμα της στρατηγικής μας για τη μείωση των ΜΕΑ. Αναφορικά με την
τιτλοποίηση των στεγαστικών ΜΕΑ Phoenix (€2δισ.), η προκαταρκτική αξιολόγηση από οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας το ύψος των
seniorομολογιών, ενώ στη συναλλαγή Vegaύψους €5δισ., το απαιτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο και το στάδιο της προκαταρκτικής πιστοληπτικής αξιολόγησης βρίσκονται σε
εξέλιξη.Επιπλέον, στο τέλος Ιουλίου λάβαμε δεσμευτική προσφορά για το χωρίς εξασφαλίσεις χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ Iris, ύψους €0,6δισ.
Η κεφαλαιακή μας θέση βελτιώθηκε το 2ο τρίμηνο του 2020. Στα τέλη Ιουνίου 2020, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16,0% με την
εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, έναντι 15,1% τον Μάρτιο του 2020, με τον δείκτη CET1 στο 14,0% έναντι 13,1%
το προηγούμενο τρίμηνο.
H Τράπεζα σημείωσε ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα κατά το 1ο εξάμηνο 2020. Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά +1% και +
3% αντίστοιχα, ενώ το λειτουργικό κόστος μειώθηκε περαιτέρω κατά 10% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση. Τα αποτελέσματα προ προβλέψεων και φόρων ανήλθαν στα €470 εκατ.,
κατά 17% υψηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα €670 εκατ., με €341 εκατ. από αυτές να σχετίζονται με το Covid-19. Τα
αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα κατά €215 εκατ. έχοντας ενσωματώσει την επίπτωση της πανδημίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ εξαιρουμένων των
επιπτώσεων ανήλθαν σε κέρδη προ φόρων €126 εκατ.
Συνεχίζουμε επιμελώς το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας, με στόχο αυτό να έχει οριστικοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους. Στρατηγική μας στόχευση παραμένει
μια αποτελεσματική, με υγιή στοιχεία ενεργητικού, κερδοφόρα τράπεζα, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας, και είμαστε δεσμευμένοι σε
αυτήν».
Αναλυτικά τα μεγέθη
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της τράπεζας ήταν άμεση η ανταπόκρισή της για τη στήριξη πελατών και εργαζομένων έναντι των επιπτώσεων του Covid-19.
Συγκεκριμένα η Τράπεζα προχώρησε στη:
* Χορήγηση νέων δανείων ύψους €3,5 δισ. από την αρχή του έτους ως τα τέλη Ιουλίου 2020, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων
* Ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί από την κρίση μέσω της συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19» με €1,0 δισ. και με
επιπλέον
€0,4
δισ.
χρηματοδότηση
μέσω
του
προγράμματος
«ΤΕΠΙΧ
ΙΙ»
*
Αναστολή καταβολής οφειλών ύψους €4δισ. σε ενήμερους πελάτες, στηρίζοντάς τους, ώστε να αντιμετωπίσουν ζητήματα ρευστότητας εξαιτίας του Covid-19
* Αύξηση
καταθέσεων
ιδιωτικού
τομέα
κατά
€0,8
δισ.
το
πρώτο
εξάμηνο
του
έτους
* Επιτάχυνση της ψηφιακής διείσδυσης, με τετραπλασιασμό των εβδομαδιαίων εγγραφών στη winbankαπό τις αρχές Μαρτίου 2020 έναντι του προηγούμενου έτους, και με το
94%
των
συνολικών
συναλλαγών
να
διεκπεραιώνονται
μέσω
winbank
σε
σχέση
με
89%
το
προηγούμενο
έτος
* Αναγνώριση της αποφασιστικότητας της Τράπεζας στην αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του Covid-19 από πελάτες και εργαζόμενους:
– η Τράπεζα Πειραιώς κατατάχθηκε στο υψηλότερο 10% του Ευρωπαϊκού ανταγωνισμού σε πρόσφατη έρευνα ικανοποίησης πελατών (ΤRI*M)
– το 81% των εργαζομένων είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα αντιμετώπισε την κρίση πανδημίας του Covid-19
Τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1ου 6μήνου 2020 Επιδεικνύουν Ισχυρές Λειτουργικές Επιδόσεις
Επίσης, η Τράπεζα εμφάνισε:
* Καθαρά έσοδα από τόκους €727 εκατ., +1% σε ετήσια βάση
* Καθαρά έσοδα από προμήθειες €151 εκατ., +3% σε ετήσια βάση
* Λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 10% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα €428 εκατ.
* Αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων στα €470 εκατ., +17% σε ετήσια βάση
* Αυξημένες προβλέψεις στα €670 εκατ., με €341 εκατ. σχετιζόμενες με το Covid-19, ενσωματώνοντας τις εκτιμήσεις για το νέο μακροοικονομικό περιβάλλον στο χαρτοφυλάκιο
της Τράπεζας
* Κέρδη προ φόρων εξαιρουμένων των επιπτώσεων του Covid-19 στα €126 εκατ. το 6μηνο 2020 έναντι €57 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι
Κεφαλαιακή Θέση & Προφίλ Ρευστότητας, Εξελίξεις Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ)
* Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,0%, δείκτης CET-1 στο 14,0%
* Ισχυρός δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 169%, δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 83%
* Η οργανική μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση €1,1δισ. από την αρχή του έτους
* Δεσμευτική προσφορά για €0,6 δισ. χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ άνευ εξασφαλίσεων (Iris)
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Ποιες εξαγωγές επηρεάστηκαν περισσότερο από τον κορονοϊό
Οι εξαγωγές αγαθών έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας μας, αφού
αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% των συνολικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και το 17,3% του ΑΕΠ το
2019, ενώ ο ρόλος τους θεωρείται καταλυτικός για την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας από το επόμενο
έτος, σημειώνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων.
Οι αναλυτές, βασιζόμενοι στην πορεία των εξαγωγών αγαθών την προηγούμενη δεκαετία, εξετάζουν το βαθμό
στον οποίο τα περιοριστικά μέτρα για την εξάπλωση της πανδημίας επηρέασαν την παραγωγική
δραστηριότητα και τη λειτουργία στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες των εξαγωγικών επιχειρήσεων, κατά
το πρώτο πεντάμηνο του 2020 και παραθέτουν προβλέψεις για την τάση των εξαγωγών κατά το τρέχον έτος.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, οι εξαγωγές των αγαθών παρουσίασαν έντονη
μεταβλητότητα, λόγω της οικονομικής κρίσης και των διακυμάνσεων του όγκου του διεθνούς εμπορίου. Το
2017 και 2018, σε συνάρτηση με την ήπια ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας, σημείωσαν έντονα θετικούς,
ετήσιους ρυθμούς μεταβολής (13,9% και 15,5% αντίστοιχα). Το 2019, οι εξαγωγές αγαθών επέδειξαν
ανθεκτικότητα (ετήσια αύξηση: +0,2%) στις τάσεις επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης, καθώς η
Ελληνική Οικονομία διατήρησε το πλεονέκτημα της ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας κόστους και τιμών,
που σημειώθηκε την περίοδο μετά το 2010, αφενός μέσω της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης και αφετέρου
μέσω των μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν την ευελιξία στην αγορά εργασίας. Η πορεία των εξαγωγών αγαθών
το 2020, θα εξαρτηθεί από το βαθμό ανάκαμψης κατά το δεύτερο εξάμηνο, της παγκόσμιας οικονομίας και
ιδιαίτερα της οικονομίας της Ευρωζώνης, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη εξαγωγική αγορά για τα
ελληνικά αγαθά.

Συνέχεια…
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Σημειώνεται ότι η εξάπλωση της πανδημίας αποτέλεσε ανασχετικό παράγοντα με αρνητικές επιπτώσεις στις
εξαγωγές αγαθών, γεγονός που αποτυπώνεται, ήδη, στην οριακή, ετήσια υποχώρηση κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2020 (-0,6%), έναντι ήπιας αύξησης κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 (+1,0%). Η κλιμάκωση της
πανδημικής κρίσης, κατά τους πρώτους μήνες του 2020, η διάσπαση της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας και η
επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο εξαγωγικό εμπόριο αγαθών της χώρας
μας.
Στο Γράφημα 2, απεικονίζονται οι 10 μεγαλύτερες αυξήσεις και οι 10 μεγαλύτερες μειώσεις ανά προϊόν,
σύμφωνα με τα πρόσφατα απολογιστικά στοιχεία του συνόλου των εξαγωγικών επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ,
κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - Μάϊου 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Όπως
φαίνεται, τα αρνητικά αποτελέσματα της μειωμένης εξωτερικής ζήτησης μετριάσθηκαν από τη χαμηλή
εισοδηματική ελαστικότητα που χαρακτηρίζει τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα, όπως τα φάρμακα και τα
αγροτικά αγαθά (τρόφιμα, καπνά κλπ.). Αντιθέτως, η πανδημία είχε έντονη πτωτική επίδραση σε προϊόντα που
συνιστούν σημαντικούς κρίκους των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων ή δεν είναι αγαθά πρώτης ανάγκης,
όπως ορυκτά καύσιμα, βαμβάκι, σίδηρος και χάλυβας, μηχανές και συσκευές, ενδύματα, πλαστικές ύλες κλπ.

Στο Γράφημα 3, απεικονίζεται ο "χάρτης" των εξαγωγικών προορισμών των ελληνικών προϊόντων κατά την
περίοδο Ιανουαρίου-Μάϊου του 2020. Όπως φαίνεται, η παραδοσιακή διάρθρωση των εμπορικών μας εταίρων
δεν μεταβλήθηκε, καθώς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Κύπρος, η Βουλγαρία,
η Γαλλία κ.ά. κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις σε όρους αξίας εξαγωγών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις
ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές των εξαγωγών αγαθών, καθώς αυτές συμβαδίζουν, ως ένα βαθμό, με το μέγεθος
του υγειονομικού πλήγματος και το συνεπαγόμενο βάθος της ύφεσης που κατέγραψαν οι επιμέρους χώρες, κατά
το πρώτο πεντάμηνο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ιταλίας η οποία δέχθηκε σοβαρό οικονομικό
πλήγμα (ΑΕΠ 1ου τριμήνου 2020: -5,5% και ΑΕΠ 2ου τριμήνου 2020: -17,3%, σε ετήσια βάση) και η οποία
είναι ο πρώτος εξαγωγικός μας προορισμός. Η ετήσια πτώση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών προς αυτή τη
χώρα άγγιξε το 12% το πρώτο πεντάμηνο του 2020. Αντιθέτως, προς τη Γερμανία, η οποία κατέγραψε σχετικά
μικρότερη συρρίκνωση του αντίστοιχου ΑΕΠ (ΑΕΠ 1ου τριμήνου 2020: -2,2% και ΑΕΠ 2ου τριμήνου 2020: 11,7%, σε ετήσια βάση), οι εξαγωγές μας σημείωσαν ετήσια αύξηση κατά 11,4%, ενώ, παραδόξως,
εντυπωσιακή ήταν και η αντίστοιχη αύξηση προς τη Γαλλία (+28,6%), παρά το γεγονός ότι η υποχώρηση του
ΑΕΠ της ήταν πολύ έντονη (ΑΕΠ 1ου τριμήνου 2020: -5,7% και ΑΕΠ 2ου τριμήνου 2020: -19,0%, σε ετήσια
βάση).
Προσδοκίες των Επιχειρήσεων για την Πορεία των Εξαγωγών Αγαθών το 2020
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (Απρίλιος-Μάιος 2020) που διεξήχθη από την ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της οποίας
αντλήθηκαν στοιχεία από αντιπροσωπευτικό υποσύνολο των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, η εκτίμηση
για την ετήσια μεταβολή των εξαγωγών αγαθών το 2020 διαμορφώνεται σε +2%. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη
που ουσιαστικά αντανακλά τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για διατήρηση της ανθεκτικότητας των
εξαγωγών και ήπια ανάκαμψή τους, εν μέσω της αναμενόμενης επιβράδυνσης του διεθνούς εμπορίου,
υπολείπεται σημαντικά της πρώτης εκτίμησης της ίδιας έρευνας (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020), η οποία είχε
διαμορφωθεί σε +9%.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε συλλογικές προωθητικές ενέργειες
εξαγωγών (εμπορικές εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό) και αποκρίθηκαν στον πρώτο
κύκλο συλλογής της έρευνας διαμορφώθηκε σε 47%, ενώ το 53% δεν συμμετέχει σε ανάλογες προωθητικές
ενέργειες. Τούτο, εν μέρει, αποτυπώνει τις περιορισμένες πρωτοβουλίες και δράσεις ενίσχυσης της
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, αφού μόνο το ήμισυ εξ αυτών συμμετέχει σε εμπορικές εκθέσεις
και επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο η Πολιτεία να συνδράμει
περαιτέρω σε τέτοιου είδους δράσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων και να ανακτηθεί μεσοπρόθεσμα ένα μέρος της απώλειας σε όρους Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος.
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Η «μπλόφα» Ερντογάν και ο εφιάλτης μιας νέας συναλλαγματικής κρίσης
Η απότομη βουτιά των τουριστικών εσόδων συμπαρασύρει σε βαθύτερη ύφεση την τουρκική οικονομία. Και θα μπορούσε να φέρει την
Άγκυρα στο χείλος μιας νέας συναλλαγματικής κρίσης. Η παραπάνω εικόνα έρχεται σε αντίθεση με τα αισιόδοξα μηνύματα που
εκπέμπει η κυβέρνηση του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μηνύματα που διαψεύδονται από την κατρακύλα της λίρας, παρότι η κεντρική
τράπεζα «καίει» αρκετά δισ. δολάρια από τα συναλλαγματικά της αποθέματα για τη στήριξή της.
‘Όπως σημειώνουν οι «FT» σε ανάλυσή τους, ο «σουλτάνος» χαιρέτισε πρόσφατα τη δραματική μείωση των επιτοκίων καθώς και τις
προσπάθειες να αντιμετωπισθούν
οι «κακόβουλες» όπως τις χαρακτηρίζει επιθέσεις εναντίον της τουρκικής λίρας. Αυτού του είδους τα

βήματα, όπως τόνισε, «ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα της οικονομίας μας απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις».
Οι περισσότεροι όμως διεθνείς οικονομολόγοι έχουν εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη. Η κατάρρευση του τουρισμού, συνεπεία της
πανδημίας του κορωνοϊού, αφήνει μια ολοένα και μεγαλύτερη «τρύπα» στα δημόσια οικονομικά της Τουρκίας. Οι ξένοι επενδυτές
τρέπονται σε φυγή, αποσύροντας σχεδόν 13 δισ. δολάρια από τα τουρκικά ομόλογα και μετοχές στη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου.
Ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας και γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, έχει επανειλημμένως υποστηρίξει ότι η
τουρκική οικονομία έχει αποδεσμευθεί από τις τάσεις που χαρακτηρίζουν τις υπόλοιπες αναδυόμενες αγορές, ορισμένοι όμως αναλυτές
εκφράζουν φόβους ότι η στρατηγική του σπέρνει τους σπόρους μιας νέας συναλλαγματικής κρίσης.
«Η Τουρκία αποτελεί εξαίρεση μεταξύ των αναδυομένων αγορών, αλλά για τους λάθος λόγους», δηλώνει στους «FT» ο Ρόμπιν
Μπρουκς, επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου(IIF): Εμφανίζει τεράστιο έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών, δαπανά δισεκατομμύρια στις προσπάθειες να διατηρήσει σταθερό το εθνικό της νόμισμα και στηρίζει την οικονομία με
φθηνή πίστωση, ακολουθώντας την ίδια τακτική που είχε πυροδοτήσει τη συναλλαγματική κρίση προ διετίας, τότε που η λίρα είχε
υποχωρήσει σε ιστορικό ναδίρ, χάνοντας σχεδόν το 30% της αξίας της έναντι του δολαρίου. Η υποτίμηση της λίρας εκτόξευσε στα ύψη
τον πληθωρισμό, οδηγώντας σε ύφεση. Σύμφωνα με τον κ. Μπρουκς, η Τουρκία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας «άτακτης» υποτίμησης,
που θα περιπλέξει τις προσπάθειες της χώρας να ανακάμψει από τον κορωνοϊό.
Πέραν των εκροών κεφαλαίων από τουρκικές μετοχές και ομόλογα, οι συναλλαγματικές αρχές της ‘Αγκυρας έχουν «κάψει» φέτος
δεκάδες δισ. δολαρίων από τα συναλλαγματικά διαθέσιμα στις προσπάθειες σταθεροποίησης της λίρας. Σε μία όμως ένδειξη ότι οι
προσπάθειες αποτυγχάνουν, η λίρα κατρακύλησε την προηγούμενη εβδομάδα κοντά σε ιστορικά χαμηλά έναντι του δολαρίου.
«Εάν νομίζει κανείς ότι το αποτύπωμα του κορωνοϊού θα εξαφανισθεί γρήγορα… τότε αυτή είναι η κατάλληλη στρατηγική… Εάν όμως
δεν ισχύσει το συγκεκριμένο σενάριο και τα έσοδα από τουρισμό και άλλες εξαγωγές δεν ανακάμψουν αρκετά γρήγορα», τότε η
Τουρκία είναι ευάλωτη μπροστά σε ένα ισχυρό οικονομικό σοκ, προειδοποιεί η Φίνιξ Κάλεν, διευθύντρια αναδυομένων αγορών στη
Société Générale. «Οι τουρκικές αρχές ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί, προσπαθώντας να μην πέσουν στο χείλος του γκρεμού».
Το χτύπημα που έχει δεχθεί φέτος ο τουρισμός αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία. Τα τουριστικά
έσοδα αποτελούν βασική πηγή ξένου συναλλάγματος για μια χώρα που χρειάζεται ξένη χρηματοδότηση για να ισοσκελίσει το εμπορικό
της έλλειμμα. Πέρυσι επισκέφθηκαν Τουρκία περίπου 45 εκατ. επισκέπτες, αποφέροντας έσοδα 34,5 δισ. δολαρίων. Φέτος όμως, οι
αφίξεις είναι μειωμένες 75% στο πρώτο εξάμηνο, ενώ μόνο τον Ιούνιο έκαναν βουτιά 96%.
Παρά τις ελπίδες ότι η μείωση των ενεργειακών τιμών θα αναπλήρωνε τη δραματική πτώση των τουριστικών εσόδων και την
υποχώρηση άλλων εξαγωγών, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά και αυτοκίνητα, τα έλλειμμα της Τουρκίας μεγαλώνει, φθάνοντας σχεδόν
στα 17 δισ. δολάρια στους πρώτους πέντε μήνες του έτους. Οι προβλέψεις για το σύνολο του έτους ποικίλλουν, όμως οι αναλυτές της
Barclays αναμένουν έλλειμμα 30 δισ. –περίπου στο 4% του ΑΕΠ.
Κόντρα στις διεθνείς προβλέψεις για ύφεση 4,3% φέτος –όπως δείχνει η έρευνα της Consensus Economics- oι αρχές της Άγκυρας
επιμένουν ότι\ η τουρκική οικονομία θα ανακάμψει δυναμικά, με θετικό αποτέλεσμα στο σύνολο του έτους. Και σε μια προσπάθεια
επίτευξης του στόχου της ανάπτυξης, οι αρχές στρέφονται στην πίστωση. Μέσα στο τελευταίο 12μηνο, η κεντρική τράπεζα έχει μειώσει
το βασικό επιτόκιο κατά 15,75 ποσοστιαίες μονάδες. Οι ρυθμοί χορήγησης δανείων ανέρχονται στο 24%, στα υψηλότερα επίπεδα από το
2013.
Το δανεικό χρήμα, σύμφωνα με τον κ. Μπρουκς, τονώνει την εγχώρια ζήτηση και τις εισαγωγές, κρατώντας όμως σε υψηλά επίπεδα το
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. «Και στο τέλος, το μεγαλύτερο θύμα είναι η λίρα», προσθέτει.
naftemporiki.gr, FT
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Με πάρα πολύ χαμηλό τζίρο, ο ΓΔ έδωσε την Τρίτη μια ισχυρή αντίδραση. Ωστόσο
χωρίς άμεση επιστροφή υψηλότερα των 630 – 640 μονάδων, τα προβλήματα θα
επιστρέψουνε πολύ γρήγορα …..
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