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Ο χρησμός της JP Morgan για τα ελληνικά ομόλογα
Πίστη στα ελληνικά ομόλογα και τα υπόλοιπα της ευρωπαϊκής περιφέρειας εκφράζει η JP Morgan, έπειτα από το sell off που έπληξε τις
αγορές και ανέβασε αισθητά το κόστος δανεισμού. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του αμερικανικού επενδυτικού οίκου, η άποψή τους
αυτή στηρίζεται στην εκτίμησή τους ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εντείνει τις φραστικές παρεμβάσεις της αλλά και θα
ρυθμίσει τις αγορές ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP, προκειμένου να σταθεροποιήσει τις αγορές, στην περίπτωση που
υπάρξει ουσιαστική περαιτέρω διεύρυνση των spreads. Η JP Morgan, μάλιστα, περιμένει ένα σαφές σχετικό μήνυμα από την ΕΚΤ
στη συνεδρίαση της Πέμπτης.
Σύμφωνα με το Money Review, στο πλαίσιο αυτό, διατηρεί τις long θέσεις της στα ελληνικά 7ετή έναντι των αντίστοιχων γερμανικών
ομολόγων, καθώς με το trade αυτό εκφράζει την «εποικοδομητική» -όπως τη χαρακτηρίζει- στάση της απέναντι στην Ελλάδα.
Όπως εξηγούν οι αναλυτές, το spread των 7ετών ομολόγων συρρικνώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα,
αντιστρέφοντας σχεδόν τη μισή από τη διεύρυνσή του σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα. Έτσι, εκτίμηση της JP Morgan είναι ότι το
spread αυτό θα περιοριστεί περαιτέρω, στις 90-95 μονάδες βάσης, από τα σημερινά επίπεδα των 115 μονάδων βάσης περίπου.

Άλλωστε, ακόμα και μετά το τελευταίο sell off, το spread των ελληνικών 10ετών έναντι των αντίστοιχων
γερμανικών είναι κατά 95% χαμηλότερο σε σχέση με τα υψηλά του τελευταίου έτους (είχαν σημειωθεί στις 410
μονάδες βάσης). Από τα σημερινά επίπεδα των 125 μονάδων βάσης, το spread θα υποχωρήσει στις 110 μονάδες
βάσης τον Μάρτιο, στις 100 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και στις 90 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, για να κλείσει
τη χρονιά στις 100 μονάδες βάσης, εκτιμά η JP Morgan.
Οι αναλυτές του οίκου περιμένουν ανάπτυξη 5% για την ελληνική οικονομία φέτος, με το χρέος στο 201% του
ΑΕΠ.
Και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια 30ετής έκδοση από την Αθήνα αυτή την εβδομάδα,
αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το σενάριο αυτό συγκεντρώνει χαμηλές πιθανότητες.
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Oxford Economics: Γιατί η
μακροοικονομικά "άχρηστη"

διαγραφή

χρέους

στην

ευρωζώνη

είναι

Τις τελευταίες εβδομάδες, η συζήτηση για την ακύρωση του κρατικού χρέους που κατέχει η ΕΚΤ, ειδικά στο πλαίσιο του PEPP, έχει βρεθεί στο προσκήνιο. Κατά την άποψη
της Oxford Economics, η ακύρωση αυτών των ομολόγων δεν είναι μόνο κακή ιδέα, αλλά θα ήταν επίσης άχρηστη από μακροοικονομική άποψη.
Όσοι ζητούν την ακύρωση χρέους βασίζουν το επιχείρημά τους σε τρία κύρια σημεία, όπως σημειώνει:
- Επισημαίνουν αυτό που αποκαλούν "παραλογισμό" σε ό,τι αφορά τα κρατικά ομόλογα που κατέχει το Ευρωσύστημα (ΕΚΤ και εθνικές κεντρικές τράπεζες), διότι οι τόκοι
που δημιουργούνται από αυτά τα χρεόγραφα τελικά επιστρέφονται στα ίδια τα Υπουργεία Οικονομικών των κρατών μελών με τη μορφή κερδών. Στην πραγματικότητα, στο
πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, η ΕΚΤ λειτουργεί μέσω των εθνικών κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών μελών. Τα κέρδη που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα της
ΕΚΤ μεταφέρονται με τη μορφή μερισμάτων, όπως αντιμετωπίζονται και οι μέτοχοι παραδοσιακά. Στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής, αυτό είναι γνωστό ως
"seigneuriage".
- Αυτοί οι οικονομολόγοι ισχυρίζονται ότι η διαγραφή του χρέους που έχει στην κατοχή της η ΕΚΤ θα ελευθερώσει δημοσιονομικούς πόρους που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, ιδίως για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης της ηπείρου. Τα κρατικά ομόλογα που αγόρασε η ΕΚΤ στο πλαίσιο του PEPP
ανέρχονται σήμερα σε σχεδόν 800 δισ. ευρώ, με το σύνολο να έχει αυξηθεί στα 3,4 τρισ. ευρώ εάν συμπεριληφθούν οι αγορές ομολόγων υπό τα άλλα προγράμματα της ΕΚΤ.
Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του ΑΕΠ και περίπου το ένα τρίτο του συνολικού δημόσιου χρέους του μπλοκ. Η ΕΚΤ κατέχει τουλάχιστον το 20% των εκκρεμών
κρατικών τίτλων που εκδίδονται από κάθε κράτος μέλος, από 22% για την Ιταλία σε περισσότερο από 35% για την Ολλανδία.
- Το τρίτο και τελικό επιχείρημα είναι ότι η μείωση του δημόσιου χρέους που προκύπτει, θα απελευθερώσει τα κράτη μέλη από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που
επιβάλλονται από τους κανόνες της ΕΕ (Μάαστριχτ.) Με τη σειρά του, αυτό θα βοηθούσε στην αποφυγή αδικαιολόγητων πολιτικών λιτότητας που στοχεύουν να φέρουν τους
δείκτες δημόσιου χρέους πιο κοντά στο 60% του ΑΕΠ.
Όπως τονίζει η Oxford Economics, αυτά τα επιχειρήματα μπορεί να φαίνονται ελκυστικά με την πρώτη ματιά - και ο τελικός σκοπός τους είναι σίγουρα αξιέπαινος - αλλά η
ίδια είναι στο στρατόπεδο εκείνων που πιστεύουν ότι η εξάλειψη ακόμη και ενός μεριδίου των κρατικών χρεογράφων της ΕΚΤ είναι κακή ιδέα. Το πρώτο προφανές εμπόδιο
σε αυτό το σχέδιο είναι ότι είναι απλώς παράνομο: Η διαγραφή του χρέους που κατέχει η ΕΚΤ θα ήταν αντίθετη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο, το πιο σημαντικό
ζήτημα είναι ότι η ακύρωση του χρέους έχει επίσης πολύ μικρή σημασία από οικονομική άποψη, για τους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, δεν είναι απαραίτητο να ελευθερωθούν
δημοσιονομικοί πόρους για να αυξηθούν οι δαπάνες σε άλλες πολιτικές, διότι δεν υπάρχει πραγματική αντιστάθμιση μεταξύ της πληρωμής του χρέους και της εύρεσης
περισσότερων πόρων για δαπάνες. Τα επιτόκια βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, πράγμα που σημαίνει ότι το "ρολάρισμα" του δημόσιου χρέους ή η χρηματοδότηση πρόσθετων
δαπανών για έλλειμμα, δεν είναι προβληματικά. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ήδη τον δημοσιονομικό χώρο για να προχωρήσουν σε πρόσθετα μέτρα τόνωσης εάν το
επιθυμούν. Το κύριο εμπόδιο σε αυτό το σημείο είναι πολιτικό. Πάνω απ' όλα, η ακύρωση του χρέους της ΕΚΤ δεν θα προσφέρει δωρεάν πόρους. Εάν ο στόχος είναι η εξεύρεση
πρόσθετων χρημάτων, η εξάλειψη του χρέους της ΕΚΤ δεν θα αλλάξει πολλά. Το seigneuriage σημαίνει ότι το χρέος με το οποίο επιβαρύνονται οι κυβερνήσεις από τα ομόλογα
που κατέχει το Ευρωσύστημα είναι ουσιαστικά μηδενικό επειδή καταλήγουν να το επιστρέψουν λόγω της κυκλικής διαδικασίας που εφαρμόζεται.
Η ακύρωση του χρέους της ΕΚΤ θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, ακόμη και αν γίνει με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και των κρατών μελών. Το
"κούρεμα" χρέους που οι αναπτυγμένες οικονομίες και οι πολυμερείς οργανισμοί χορηγούν τακτικά στις αναπτυσσόμενες χώρες παρέχουν πληροφορίες για αυτό το θέμα.
Παρόλο που η "συγχώρεση" χρέους μειώνει αμέσως το χρέος, συνήθως βλάπτει την αξιοπιστία αυτών των χωρών στις χρηματοπιστωτικές αγορές και συνήθως περιορίζει τη
μελλοντική τους πρόσβαση σε ιδιωτικά κεφάλαια. Η δευτερογενής αγορά κρατικών ομολόγων θα μπορούσε να χτυπηθεί επειδή, κατ 'αρχήν, τίποτα δεν εγγυάται στους ιδιώτες
επενδυτές ότι τα ομόλογα που κατέχουν δεν θα τεθούν επίσης υπό αμφισβήτηση. Αυτό θα έβλαπτε σαφώς την εμπιστοσύνη στην ευρύτερη αγορά ομολόγων, οδηγώντας σε
άνοδο του κόστους δανεισμού των χωρών και πιθανόν θα ωθήσει την ΕΚΤ τελικά να επαναγοράσει τα ομόλογα πιο επιθετικά.
Η αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής και, κατ 'επέκταση, η εμπιστοσύνη στο ενιαίο νόμισμα, θα μπορούσε να υποστεί σημαντική ζημιά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως
σημειώνει η Oxford Economics, ότι η διάλυση της ευρωζώνης ήταν πραγματικός κίνδυνος πριν από λίγα χρόνια, κάτι που περιορίστηκε κυρίως από τη δέσμευση της ΕΚΤ να
κάνει "ό,τι χρειάζεται" για τη διατήρηση του ευρώ. Αλλά αυτό δεν θα είχε καμία επίπτωση εάν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι οικονομικοί παράγοντες δεν πίστευαν στη
θέληση και την ικανότητα της ΕΚΤ να το πράξει.
Από πρακτική άποψη, η διαγραφή ακόμη και ενός μέρους των κρατικών ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ θα μπορούσε επίσης να περιορίσει τα εργαλεία που έχει για τη
διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής, ειδικά εάν ο πληθωρισμός επιστρέψει ποτέ στον στόχο. Εάν επιστρέψουν οι διαρκείς πληθωριστικές πιέσεις, η κεντρική τράπεζα θα
πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια και να αυξήσει την απόδοση που δίδεται στις εμπορικές τράπεζες προκειμένου να μειωθεί η προσφορά χρήματος στην οικονομία. Οι τόκοι επί
αυτών των αποθεματικών θα πληρώνονταν από τα κέρδη της ΕΚΤ από το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων της και, ιδίως, από τους τόκους που έλαβε για τα κρατικά
ομόλογα που κατέχει. Αυτός ο πόρος θα εξαφανιζόταν εάν ακυρώνονταν τα κρατικά ομόλογα. Θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει μια άμεση ανισορροπία στον ισολογισμό
της ΕΚΤ, δεδομένης της αναντιστοιχίας μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Αυτό θα σήμαινε ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να αναγκαστεί να λειτουργεί
με αρνητικά ίδια κεφάλαια. Ενώ μια κεντρική τράπεζα δεν χρειάζεται τεχνικά ίδια κεφάλαια για να λειτουργήσει (και πολλές στην πραγματικότητα λειτουργούν με αρνητικά
ίδια κεφάλαια), νομικά εμπόδια θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ΕΚΤ να το πράξει, απαιτώντας από τα κράτη μέλη να την… ανακεφαλαιοποιήσουν. Η ακύρωση ενός χρέους
δεν είναι ποτέ ασήμαντη και ο πιθανός αντίκτυπος σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων δεν πρέπει να υποτιμάται. Συγκεκριμένα, τα εταιρικά ομόλογα θα μπορούσαν
να είναι ένα σημαντικό θύμα, με τις οικονομικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις να "σφίγγουν" απότομα, γεγονός που σαφώς θα επηρέαζε την οικονομική ανάκαμψη. Για
παράδειγμα, όπως εξηγεί η Oxford Economics, οι πολλαπλές περιπτώσεις χρεοκοπίας (π.χ. Αργεντινή) ή αναγκαστικής αναδιάρθρωσης χρέους (Ελλάδα) δείχνουν ότι οι
συνέπειες της ακύρωσης ακόμη και ενός μέρους του δημόσιου χρέους έχουν συνέπειες στον επιχειρηματικό κλάδο: Οι οικονομικές συνθήκες για τις εταιρείες παραμένουν πολύ
δύσκολες χρόνια μετά το κούρεμα του χρέους.
Ποιο θα έπρεπε να είναι το πραγματικό ντιμπέιτ
Ενώ η κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων σχετικά με την ακύρωση του χρέους και την αξιολόγηση των συνεπειών του είναι απαραίτητη, η Oxford
Economics πιστεύει ότι η πολυπλοκότητα της συζήτησης καλύπτει μια πιο σημαντική συζήτηση σχετικά με τον τελικό στόχο της πρότασης. Στην πραγματικότητα, οι
οικονομολόγοι που υπερασπίζονται την ακύρωση του χρέους φαίνεται να επιδιώκουν τον ίδιο στόχο με αυτούς που την απορρίπτουν: να διασφαλίσουν ότι οι αδικαιολόγητες
πολιτικές λιτότητας δεν θα επιστρέψουν μετά την κρίση του κορονοϊού. Η άποψη ότι η ευρωζώνη δεν πρέπει να επαναλάβει τα ίδια λάθη που έγιναν μετά την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση χρέους που οδήγησαν σε διαρκή δημοσιονομική λιτότητα σχεδόν αποκλειστικά μέσω της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς
κανόνες, κερδίζει συνεχώς έδαφος. Αυτή η συζήτηση δεν είναι ούτε επείγουσα ούτε σημαντική βραχυπρόθεσμα και εφιστά την προσοχή σε πολύ πιο κρίσιμα ζητήματα, όπως
καταλήγει η Oxford Economics:
Συγκεκριμένα, η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι στο πώς μπορούν να βελτιωθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες της ευρωζώνης, εάν ο στόχος είναι η ευρωζώνη να έχει
δημοσιονομικές πολιτικές πιο κατάλληλες για οικονομικούς κύκλους και λιγότερο στραμμένες στην επίτευξη ορίων για το χρέος.
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Πρώτη η Ελλάδα στις προτιμήσεις των Γερμανών για το καλοκαίρι
Στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των Γερμανών για διακοπές το καλοκαίρι βρίσκεται η χώρα μας, αλλά
σημαντικός αριθμός κρατήσεων προς το παρόν δεν υπάρχει, ενώ η Γερμανία από χθες έχει βάλει στο «κόκκινο»
όλη την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς την ως περιοχή υψηλού κινδύνου.
Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο Ε.Ε. δεν φαίνεται ότι υπάρχει κοινή γραμμή για τις συστάσεις στα ταξίδια, και η
Ελλάδα «παίζει τα ρέστα της» για συμφωνία επί του πιστοποιητικού εμβολιασμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου το καλοκαίρι να ανοίξει ο ελληνικός τουρισμός και να γεμίσουν τα
ταμεία της ελληνικής οικονομίας.
Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η γερμανική travel
data + analytics, οι κρατήσεις για καλοκαιρινές διακοπές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο η Ελλάδα
αποτελεί την πρώτη επιλογή των Γερμανών, με την Ισπανία να είναι στη δεύτερη θέση και την Τουρκία στην
τρίτη. Επισημαίνεται ότι η Γερμανία είναι παραδοσιακά η μεγαλύτερη αγορά εισερχόμενου τουρισμού για την
Ελλάδα.
Μεταξύ των κρατήσεων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής (περίπου 25% του προηγούμενου έτους), η Ελλάδα είναι
μακράν ο πιο δημοφιλής προορισμός διακοπών το 2021. Ο όγκος των πωλήσεων υπερβαίνει ακόμη και τον
συνολικό όγκο κρατήσεων για την Ισπανία, κάτι που θεωρείται είδηση για τη γερμανική ταξιδιωτική αγορά.
Ειδικότερα, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 23,6% των κρατήσεων, ενώ η Ισπανία αντιστοιχεί στο 21,2%.
Όσον αφορά τις περιοχές, πρώτη σε προτιμήσεις έρχεται η Αττάλεια και ακολουθούν η Κρήτη, η Μαγιόρκα, η
Κως και η Ρόδος.
Τελευταίες εξελίξεις
Χθες, όμως, η Γερμανία έκλεισε τα σύνορά της με το αυστριακό ομοσπονδιακό κρατίδιο του Τιρόλο, όπως και
με την Τσεχία, επειδή θεωρεί ότι είναι περιοχές με υψηλούς ρυθμούς διάδοσης των νέων επικίνδυνων στελεχών
του κορωνοϊού. Αναφορικά με την Ελλάδα, το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επικαιροποιημένη
οδηγία, με την οποία απευθύνει προειδοποίηση να μην πραγματοποιούνται «περιττά, τουριστικά ταξίδια» λόγω
του υψηλού αριθμού κρουσμάτων στην Αττική, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και την Κεντρική
Μακεδονία. Η προειδοποίηση δεν ισχύει πλέον για ταξίδια στη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.
Τις αποφάσεις της γερμανικής κυβέρνησης επέκρινε η Κομισιόν, σημειώνοντας ότι πρόσφατα τα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. είχαν συμφωνήσει σε κοινές ταξιδιωτικές συστάσεις και αναμένει από όλα τα κράτη-μέλη να
ακολουθούν αυτή τη συμφωνία.
Το πιστοποιητικό
Από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση, εκτός από τις διμερείς συμφωνίες που προετοιμάζει όπως έκανε
και πέρυσι, πιέζει προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ανάμεσα στα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς, ενημερώνοντας τις επιτροπές Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και
Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού, αλλά και το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημείωσε ότι: «Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες ένα νέο πακέτο για την ασφαλή επανέναρξη
των μετακινήσεων, εξετάζοντας και συγκεκριμένα το ζήτημα των πιστοποιητικών εμβολιασμού - μια
πρωτοβουλία στην οποία η Ελλάδα πρωτοστάτησε».
Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος επεσήμανε ότι «όλο
και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν πως το πιστοποιητικό εμβολιασμού αποτελεί το μέσον επιστροφής
στην ελευθερία των μετακινήσεων. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε
επιστολή που απέστειλε την Παρασκευή στους πρωθυπουργούς των κρατών-μελών, διαβεβαιώνει ότι
υποστηρίζει την ιδέα των πιστοποιητικών».
Συνέχεια..
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Ο υπουργός σχολίασε την αρνητική στάση ορισμένων χωρών στην ελληνική πρόταση περί πιστοποιητικού εμβολιασμού ως εξής:
«Μερικές φορές χρειάζονται ορισμένες ηγετικές φωνές. Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για το πιστοποιητικό
εμβολιασμού, είδαμε ότι υπήρξε αρνητική αντίδραση από κάποιες πλευρές, ακόμα και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά μέσα σε λίγες
ημέρες ή εβδομάδες όλοι έκαναν στροφή και συνειδητοποίησαν ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε. Επομένως, υπάρχει
ελπίδα. Μπορούμε να συνεργαστούμε και να πάρουμε από κοινού αποφάσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι καλό τόσο για την τουριστική
βιομηχανία όσο και για τους πολίτες». Σε σχέση με την τουριστική περίοδο του 2021, ο κ. Θεοχάρης δήλωσε ότι κατά την εκτίμησή του
«η έκβαση θα είναι θετική». Ωστόσο, ο υπουργός τόνισε ότι «η ζήτηση θα αυξάνεται όσο ικανοποιούνται δύο προϋποθέσεις: Η πρώτη
είναι ότι πρέπει να προχωρήσουν τα προγράμματα εμβολιασμού. Σε κάθε χώρα, καθώς προχωρούν τα προγράμματα αυτά, ο πληθυσμός
νιώθει πιο ασφαλής και αρχίζει να σκέφτεται τις διακοπές. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η σαφήνεια σχετικά με τους εσωτερικούς
περιορισμούς που θα ισχύουν στην Ελλάδα αλλά και σε κάθε χώρα».
Κάλεσμα σε Βρετανούς
Παράλληλα, ο υπουργός απεύθυνε κάλεσμα και στους Βρετανούς τουρίστες, που αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εισερχόμενου
τουρισμού για τη χώρα μας. «Ευπρόσδεκτοι θα είναι στην Ελλάδα οι Βρετανοί τουρίστες με ή χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού»,
τόνισε ο Έλληνας υπουργός, δίνοντας παράλληλα τις απαραίτητες διευκρινίσεις: «Αν έχεις εμβολιαστεί, μπορείς να έρθεις. Αν δεν έχεις
εμβολιαστεί, αλλά έχεις κάνεις τεστ, μπορείς να έρθεις. Και ακόμα κι αν δεν υπάρχει συμφωνία για ευρωπαϊκό πιστοποιητικό
εμβολιασμού, πάλι θα μπορείς να έρθεις».
Παράλληλα, παρουσίασε το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιείται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ από τον Απρίλιο, εκφράζοντας την
πεποίθηση ότι μια παρόμοια διευθέτηση μπορεί να γίνει και με το Ηνωμένο Βασίλειο. «Είμαι κατηγορηματικός ότι πέρα από τη διμερή
ή πολυμερή συμφωνία -αυτό δεν έχει σημασία- η Ελλάδα θα είναι ανοιχτή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τεχνικά ζητήματα μένουν να
επιλυθούν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει η πολιτική βούληση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.
«Είναι εφικτή η συνύπαρξη με τον Covid-19»
Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη στη στρατηγική που θα υιοθετηθεί κατά το φετινό άνοιγμα
του ελληνικού τουρισμού: «Τον περασμένο Σεπτέμβριο και ενώ ο τουρισμός ήταν ενεργός, στην Κρήτη πετύχαμε χαμηλότερο δείκτη R
κατά 2/3 σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Συνεπώς, αποδείξαμε ότι ο τουρισμός και η νόσος Covid-19 μπορούν να συνυπάρξουν. Στην
Ελλάδα μπορούμε να διαχειριστούμε με ασφάλεια την επιδημιολογική κατάσταση ενώ κρατάμε τα σύνορα ανοικτά. Το ίδιο θα κάνουμε
και φέτος».
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Το βαρέλι του πετρελαίου Brent ξεπέρασε το φράγμα των 70 δολ., για 1η φορά
από τον Μάιο του 2019
Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ ξεπέρασε σήμερα το φράγμα των 70 δολαρίων, για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2019, μετά την
επίθεση στις εγκαταστάσεις της γιγαντιαίας σαουδαραβικής εταιρείας ARAMCO χθες Κυριακή, με φόντο την προσδοκία της αύξησης
της ζήτησης όταν υπάρξει επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας.
Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 2,11%, στα 70,89 δολάρια.
Εδώ και αρκετές εβδομάδες η τιμή του Μπρεντ ήταν ανοδική.
Πριν από έναν μήνα, ξεπέρασε τα 60 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από έναν χρόνο, εξαιτίας της προσδοκίας για την αύξηση
της ζήτησης λόγω της αναθέρμανσης της δραστηριότητας της παγκόσμιας οικονομίας.
Χθες Κυριακή
\ θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου έπεσαν στην πόλη Νταχράν, σε περιοχή όπου ζουν χιλιάδες υπάλληλοι της ARAMCO
και μέλη των οικογενειών τους, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας.
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Αν και
προβλημάτισε ο μέτριος προς χαμηλός τζίρος, συνεχίζει να
στέλνει θετικά μηνύματα η αγορά …. Στόχος οι αντιστάσεις στα
τρέχοντα επίπεδα των 825 – 830 μονάδων…
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