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Reuters: Μια κακή τουριστική χρονιά απειλεί να αφανίσει τις θυσίες μίας
δεκαετίας
H πανδημία του κορωνοϊού έχει παραλύσει τον τουρισμό, έναν κλάδο που αντιπροσωπεύει το ένα-πέμπτο της
ελληνικής οικονομίας. Πέραν της απώλειας τουριστικών εσόδων και των φόβων για χιλιάδες χαμένες θέσεις
εργασίας, το πλήγμα στην τουριστική βιομηχανία εγκυμονεί τον κίνδυνο να επιστρέψει η χώρα πίσω στις
σκοτεινές ημέρες της κρίσης χρέους, μία δεκαετία πριν, εκτιμά το Reuters σε ανάλυσή του.
Όπως αναφέρει το διεθνές δημοσίευμα, εάν χαθεί η φετινή τουριστική χρονιά, κινδυνεύνει να χαθεί και η
οικονομική πρόοδος που είχε επιτευχθεί έπειτα από τόσα χρόνια σκληρής λιτότητας και τριών προγραμμάτων
προσαρμογής, αναφέρουν οικονομολόγοι στην ανάλυση του ειδησεογραφικού πρακτορείου.
«Αυτή τη φορά, το αναμενόμενο οικονομικό σοκ θα είναι πολύ μεγαλύτερο σε συγκριση με παρόμοιες
καταστάσεις στο παρελθόν», δηλώνει στο Reuters ο Νίκος Μαγγίνας, επικεφαλής οικονομολόγος της Εθνικής
Τράπεζας.
Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ελληνική οικονομία θα εισέλθει σε ύφεση 9,7% φέτος, σχεδόν μία ποσοστιαία
μονάδα βαθύτερη από ό,τι το 2011 -τη χειρότερη χρονιά της κρίσης χρέους. Η ανεργία προβλέπεται να
εκτοξευθεί στο 20%, επιστρέφοντας στα επίπεδα πριν από μία διετία. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας
προβλέπεται να φθάσει σχεδόν στο 200% του ΑΕΠ, εξανεμίζοντας την πρόοδο που είχε επιτευχθεί μέσω
επώδυνων περικοπών δαπανών και μεταρρυθμίσεων, ως τίμημα για τα πακέτα οικονομικής διάσωσης.
Αυτή τη φορά όμως, η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει και πολλά, σημειώνει το Reuters. Παρότι έχει χειρισθεί την
πανδημία πολύ καλύτερα από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, με 2.678 κρούσματα και 148 θανάτους, η
τουριστική βιομηχανία της χώρας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους ξένους επισκέπτες, ειδικά από την Ευρώπη,
τις ΗΠΑ και την Κίνα.
Οι απόψεις διίστανται για το πόσο ισχυρό είναι το πλήγμα της πανδημίας στην οικονομία. Με την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα να έχει διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να δανείζεται με προσιτό κόστος δανεισμού, η
κυβέρνηση προβλέπει οικονομική συρρίκνωση μεταξύ 4,7% και 8,9%.
«Νομίζω ότι η επιδείνωση θα αποδειχθεί προσωρινή, διότι η Ευρώπη αντιδρά», δηλώνει στο Reuters ο
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Το βασικό σενάριο της ΤτΕ προβλέπει ύφεση 4%
φέτος και το δυσμενές 8%.
«Υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι οι ευρωπαϊκές ενέργειες θα είναι ανάλογες με τα μέτρα που έχει
ανακοινώσει η ΕΚΤ».
Παρότι οι οικονομικές προβλέψεις διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, όλοι συμφωνούν ότι η επιτυχία ή αποτυχία της
Ελλάδας στην προσέλκυση ξένων τουριστώναυτό το καλοκαίρι θα καθορίσει και τις προοπτικές της οικονομίας.
Η κυβέρνηση εστιάζει τις προσπάθειές της στην προσέλκυση Ευρωπαίων επισκεπτών και ποντάρει στην έως
τώρα επιτυχία της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού για να καθησυχάσει τους επισκέπτες ότι θα είναι
ασφαλείς.
Συνέχεια…
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«Αυτή η σεζόν
δεν θα είναι σαν τα άλλα χρόνια», ανέφερε στο Reuters ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης
/
Θεοχάρης. «Θα ήμουν ανόητος εάν πίστευα κάτι τέτοιο». Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, η Αθήνα πιέζει για
ενιαίους ευρωπαϊκούς κανόνες για την υγειονομική ασφάλεια των τουριστών όταν ταξιδεύουν, μια σειρά
πρωτοκόλλων, ώστε να μην χρειάζεται να μείνουν σε καραντίνα, είτε στον προορισμό είτε κατά την επιστροφή
τους.
Ακόμη όμως και στην περίπτωση που υπάρξει ανάκαμψη την επόμενη χρονιά, η τουριστική βιομηχανία
αναμένει ότι θα μεσολαβήσουν χρόνια προτού επιστρέψει στα έσοδα 18 δισ. ευρώ του 2019. «Για να είμαστε
ρεαλιστές, το 2021 θα είναι χρονιά ανάκαμψης, -αλλά δεν θα είμαστε σε θέση να πιάσουμε τα έσοδα του 2019
πριν από το 2023», αναφέρει ο επικεφαλής του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος.
Εκ των 700.000 εργαζομένων που απασχολήθηκαν πέρυσι στον τουρισμό, πολλοί ενδέχεται να χάσουν τη
δουλειά τους, καταλήγει το δημοσίευμα.

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

S&P: Προβληματισμός για τις ελληνικές τράπεζες και την προσπάθεια μείωσης
των κόκκινων δανείων
Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία και οι προβλέψεις για ύφεση θα έχουν
αντίκτυπο και στον τραπεζικό κλάδο, αναστέλλοντας την πρόοδο στις προσπάθειες μείωσης των «κόκκινων»
δανείων, τονίζει η Standard & Poor's σε έκθεσή της. Ποιες οι προβλέψεις για την κερδοφορία των τραπεζών, τι
αναφέρει για το «σχέδιο Ηρακλής».
Όπως αναφέρει η S&P, ο οίκος στην έκθεσή του στέκεται στις επιπτώσεις που προκαλεί η πανδημία στην
ελληνική οικονομία, βάζοντας φρένο στην ανάκαμψη του τομέα ακινήτων και επηρεάζοντας αρνητικά τον
αξιόχρεο του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, σημειώνει ότι η πανδημία θα επηρεάσει τον ελληνικό τουρισμό και
τον τομέα υπηρεσιών. Η S&P προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα εισέλθει σε ύφεση 9% φέτος, κυρίως
εξαιτίας του τουρισμού, ενώ για το 2021 αναμένει ανάκαμψη με ρυθμούς 5%.
Σύμφωνα με τον S&P, οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομία εγείρουν εμπόδια στα σχέδια των τραπεζών
για τη μείωση των προβληματικών δανείων, ενώ θα επηρεάσει και την κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, σημειώνει ο οίκος. Να θυμίσουμε ότι η S&P στα τέλη Απριλίου είχευποβαθμίσει την προοπτική της
ελληνικής οικονομίας σε σταθερή από θετική, διατηρώντας την πιστοληπτική κατάταξη της ελληνικής
οικονομίας στην βαθμίδα ΒΒ-.
«Το ποοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στο χαρτοφυλάκιο των ελληνικών τραπεζών υποχώρησε στο 40% το
2019 από 49% το 2016, όμως ο στόχος για περαιτέρω μείωση των μη-εξυπηρετούμενων εκθέσεων κάτω από το
20% έως το 2021 παραμένει φιλόδοξος», επισημαίνει η S&P. Σύμφωνα με τον οίκο, το χρονοδιάγραμμα και
επιτυχία του σχεδίου μείωσης των «κόκκινων δανείων» είναι αβέβαιο, ειδικά εν μέσω των υφιστάμενων
οικονομικών συνθηκών λόγω του Covid-19 και των μέτρων στήριξης που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση.
Από την άλλη, σημειώνει ότι παράγοντες της αγοράς εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι το σχέδιο Ηρακλής, που
αποτελεί το προτιμώμενο εργαλείο τόσο ελληνικών τραπεζών όσο και της κυβέρνησης, θα συμβάλει στην
επίτευξη αυτού του στόχου.
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ΕΚΤ, η επόμενη "ρήξη" με τους Γερμανούς δικαστές... έρχεται
Οι μετασεισμοί, που ακολούθησαν την ανακοίνωση του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία η
ΕΚΤ καλείται να λογοδοτήσει (!) στην υφιστάμενή της Bundesbank και στο εθνικό γερμανικό κοινοβούλιο, συνεχίζονται. Και με ανοικτή πλέον την
προοπτική να γίνουν περισσότερο αισθητοί εν μέσω της διπλής κρίσης της πανδημίας και της ύφεσης.
Η κα Λαγκάρντ στην ομιλία της την περασμένη Παρασκευή -η οποία οργανώθηκε από το Ινστιτούτο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου (διαδικτυακά)αφού ξεκαθάρισε ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει στην ίδια "γραμμή”, διευκρινίζοντας ότι ο δανεισμός για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες από την πανδημία θα
αυξηθεί μόνο το 2020 κατά 1 - 1,5 τρισ. ευρώ, προετοίμασε το ακροατήριό της για ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση που θα υποχρεώσει σε στήριξη των
εγγυήσεων του εταιρικού δανεισμού.
Λίγα 24ωρα νωρίτερα και σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της απόφασης του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, το Reuters είχε "περάσει”
είδηση η οποία "φωτίζει” την επισήμανση της Λαγκάρντ την Παρασκευή, ότι το ΔΣ της ΕΚΤ έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις της
τράπεζας να μελετήσουν τη δυνατότητα διεύρυνσης των "αγορών” στο πλαίσιο του PEPP, ακόμα και σε "non investment grade” εταιρικά ομόλογα (τα
λεγόμενα "σκουπίδια”). Η "είδηση” δεν διαψεύστηκε.
Ο λόγος μιας τέτοιας κίνησης από την ΕΚΤ είναι ήδη εμφανής στα στοιχεία της BIS και της ΕΚΤ: οι οίκοι αξιολόγησης υποβαθμίζουν εκατοντάδες
εταιρικούς τίτλους χρέους καθώς η δραματική διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας έχει οδηγήσει σε αδυναμία αποπληρωμής χρεών έναν
κατακόρυφα αυξανόμενο αριθμό εταιρειών σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Οι υποβαθμίσεις αφορούν τίτλους των οποίων η αξία ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ από τις
αρχές του έτους και αυξάνονται ραγδαία. Και οι τίτλοι αυτοί βρίσκονται συσσωρευμένοι κατά εκατοντάδες δισ. ευρώ στα χαρτοφυλάκια τραπεζών,
επενδυτικών Funds, ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών ταμείων...
Η ΕΚΤ έχει ήδη κάνει μία κίνηση στην κατεύθυνση αυτή όταν ανακοίνωσε στις αρχές του Μάρτη ότι θα αποδέχεται ως εγγυήσεις εταιρικούς τίτλους
που ήταν investment grade όταν εκδόθηκαν αλλά υποβαθμίστηκαν στη συνέχεια… Έχει επίσης αποδεχθεί ως επιλέξιμους κατ΄ εξαίρεση και τους
ελληνικούς τίτλους που δεν έχουν επενδυτική βαθμίδα (δίνοντας το Waiver). Αυτό που ετοιμάζεται όμως να κάνει ξεπερνά ακόμα και τις παρεμβάσεις
της FED η οποία ανακοίνωσε και αυτή πρόσφατα - μετά την υποβάθμιση σε "Junk” της Ford - ότι μελετά το ενδεχόμενο να αποδεχθεί υποβαθμισμένα
εταιρικά ομόλογα σαν εγγύηση παροχής ρευστότητας στις τράπεζες ή για την ίδια την αγορά τους στο πλαίσιο του QE.
Το πρόβλημα όμως που αναδεικνύεται έναντι αυτών των προθέσεων από την ΕΚΤ είναι ότι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται αξιόπιστες έρευνες από τον
τραπεζικό χώρο σύμφωνα με τις οποίες η επίδραση των προγραμμάτων αγοράς τίτλων (QE) από τις Κεντρικές Τράπεζες έχει μία φθίνουσα επίδραση
στη στήριξη της οικονομίας και της αποφυγής απώλειας στο ΑΕΠ...
Αυτής της "θεωρίας” είναι υποστηρικτές ορισμένοι οικονομολόγοι οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τα επιχειρήματα της απόφασης του γερμανικού
Ανώτατου Δικαστηρίου, που έχει επεκτείνει τη "ρήξη” πέρα από το οικονομικό και στο καθαρά θεσμικό θεμέλιο της Ενωμένης (;) Ευρώπης.
Το χτύπημα των γερμανών δικαστών είναι στην "καρδιά” του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και του ευρώ καθώς:
Θέτει
υπό
αμφισβήτηση
την
"ανεξαρτησία”
της
ΕΚΤ
και
του
τρόπου
με
τον
οποίο
αποφασίζει.
- Αμφισβητεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο σύμφωνα με τις Συνθήκες συγκρότησης της Ε.Ε. είναι "πάνω” από το εθνικό δίκαιο κάθε χώρας
μέλους, καθώς στα τέλη του 2018 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε αποφανθεί (θετικά) για την νομιμότητα των κινήσεων της ΕΚΤ
- Αμφισβητεί το Ευρωκοινοβούλιο καθώς αυτό και μόνο αυτό σύμφωνα με το "καταστατικό” της Ε.Ε. είναι το όργανο στο οποίο είναι υποχρεωμένη να
λογοδοτήσει κάθε τρεις μήνες η ΕΚΤ για τη στρατηγική και την τακτική της στην νομισματική πολιτική.
Οι γερμανοί δικαστές όμως με την απόφασή τους σπρώχνουν τη ρήξη ακόμα πιο πέρα καθώς:
- υποχρεώνουν το εθνικό τους κοινοβούλιο με πρόεδρο τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε να έλθει σε "ρήξη” με την ΕΚΤ, απαιτώντας "αποδείξεις” για
τη νομιμότητα
των
πράξεών
της
- υποχρεώνουν την Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας να απαιτήσει από την προϊσταμένη αρχή της, δηλαδή την ΕΚΤ να υποταχθεί σε αποφάσεις
υφιστάμενης εθνικής αρχής.
Και ακόμα περισσότερο "νομιμοποιεί” ανάλογες κινήσεις από εθνικές αρχές της "Ενωμένης” Ευρώπης απέναντι στην ΕΚΤ, αλλά και σε κάθε άλλη
υπερεθνική ευρωπαϊκή αρχή, όπως για παράδειγμα το Ευρωκοινοβούλιο ή πολύ περισσότερο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο προωθεί την
"ευρωπαϊκή” νομοθεσία στις εθνικές δικαστικές αρχές.
Με άλλα λόγια μία βόμβα μεγατόνων στα θεμέλια της "Ενωμένης Ευρώπης”…
Η απάντηση της κας Λαγκάρντ ότι η ΕΚΤ είναι "ανεξάρτητη αρχή” και δίνει λογαριασμό μόνο "στο Ευρωκοινοβούλιο και όχι σε εθνικές αρχές”,
προφανώς δεν μπορεί να κλείσει την υπόθεση, όσο το γερμανικό δικαστήριο εμμένει στην θέση του και πολύ περισσότερο όσο η ΕΚΤ είναι υποχρεωμένη
για να κρατήσει το Ευρώ "όρθιο” να προχωρήσει σε ακόμα ριζοσπαστικότερες κινήσεις στο άμεσο μέλλον...
Πηγή: capital.gr
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Καζίνο Ελληνικού:
Την Πέμπτη ανοίγει η προσφορά των Mohegan - ΓΕΚ

ΤΕΡΝΑ
Την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα της προσφοράς που κατέθεσε η κοινοπραξία
των Mohegan-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Inspire Athens), στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας
λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο
Ελληνικού -Αγίου Κοσμά
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή του συνεδρίαση το Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου
Παιγνίων (ΕΕΕΠ) αποφάσισε να προχωρήσει ο διαγωνισμός στη δεύτερη φάση που αφορά στην αποσφράγιση
της τεχνικής προσφοράς που κατέθεσε η κοινοπραξία των Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έπειτα από απόφαση του
ΣτΕ που απέρριψε τη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Hard Rock.
Όπως αναμενόταν, απουσία πλέον ουσιαστικού νομικού κωλύματος, η ΕΕΕΠ αποφάσισε να προχωρήσει στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι το άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς των MOHEGAN-ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Εάν
ο φάκελος πληροί τους όρους του διαγωνισμού, τότε η ΕΕΕΠ θα αποφασίσει να εισέλθει η διαδικασία θα
εισέλθει στην τρίτη φάση που αφορά στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς των
MOHEGAN-ΓΕΚΤΕΡΝΑ.
Το όποιο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του διαγωνισμού τελεί υπό την αίρεση να μην υπάρξουν και νέες
ενστάσεις κατά το άνοιγμα των προσφορών από πλευράς Hard Rock παρά τις τρεις απορριπτικές αποφάσεις
που μετρά ήδη, από την ΕΕΕΠ, την ΑΕΠΠ και το ΣτΕ. Αποτελεί, εξάλλου, καταγεγραμμένο γεγονός ότι η Hard
Rock από την πρώτη στιγμή επιχείρησε με νομικά μέσα όχι μόνον να ακυρώσει τις αποφάσεις της Επιτροπής
Παιγνίων που την απέκλεισαν από τη συνέχεια του διαγωνισμού, αλλά να απονομιμοποιήσει το σύνολο της
διαδικασίας. Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, κατά το άνοιγμα των
τεχνικών (και οικονομικών) προσφορών, παρόντες προβλέπεται να είναι εκπρόσωποι και των δύο
διαγωνιζομένων.
Σε κάθε περίπτωση, το άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς των MOHEGAN-ΓΕΚΤΕΡΝΑ και εν συνεχεία της
οικονομικής καταδεικνύει την πρόθεση να προχωρήσει με ταχύτητα η διαδικασία για την υλοποίηση του
project του
\ Integrated Resort Casino Που αποτελεί κλειδί για τη συνολική επένδυση στον Μητροπολιτικό
Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά.
Υπό την προϋπόθεση ότι όλα προχωρήσουν καλώς, το σχήμα Mohegan/ΓΚΕΤΕΡΝΑ θα μπορέσει ακολούθως
να ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για την σύνταξη της σύμβασης, η
οποία θα πρέπει να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Κίνδυνος να παγιωθεί ο τζίρος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, ακόμη
χαμηλότερα από τα 30εκ ευρώ των τελευταίων ημερών ….. Ανησυχία,
ειδικά μετά τη χθεσινή πτώση, για την παραμονή του ΓΔ χαμηλότερα των
615 – 625 μονάδων….
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