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Προβλέψεις για συρρίκνωση τουριστικών εσόδων άνω του 80%
Προς το χειρότερο μέχρι στιγμής σενάριο για τον ελληνικό τουρισμό παραπέμπουν οι έως τώρα επιδόσεις του,
αλλά και οι τελευταίες εκτιμήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Ειδικότερα, ο
πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, αν και σε συνέντευξή του στις 21 Ιουνίου στην «Καθημερινή» είχε
εκφράσει την εκτίμηση για έσοδα 20%-25% των περυσινών 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τώρα δηλώνει πως «ο
Ιούλιος και η εξέλιξη της πανδημίας διεθνώς κάνουν πλέον ρεαλιστικό ένα σενάριο εσόδων μεταξύ 3 και 3,5
δισεκατομμυρίων, δηλαδή κάτω του 20% των περυσινών ταξιδιωτικών εισπράξεων». Παράλληλα, υπογραμμίζει
πως «παραμένει η ανάγκη για ρεαλισμό και σχεδιασμό νέων μέτρων στήριξης εργαζόμενων και επιχειρήσεων,
καθώς οι επιπτώσεις σε κοινωνία και οικονομία θα είναι πολύ σοβαρές τους επόμενους μήνες».
Τα 15 δισεκατομμύρια που θα λείψουν από τις φετινές ταξιδιωτικές εισπράξεις από το εξωτερικό αντιστοιχούν
σε ποσοστό που πλησιάζει τα επίπεδα του 7,5% του ΑΕΠ, καθιστώντας σαφές πως και τα δυσμενή σενάρια για
την ανάπτυξη εν γένει καθίστανται πλέον πιθανότερα.
Η επιδείνωση στων εκτιμήσεων για τα μεγέθη αυτά προκύπτει ύστερα από τον πολύ ασθενικό Ιούλιο αλλά και το
εν εξελίξει όπως εκτιμάται δεύτερο κύμα της πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό πως η επιβατική κίνηση στα 14
περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece κατέγραψε σημαντική πτώση και τον μήνα
Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παραχωρησιούχου, ο συνολικός αριθμός επιβατών στους 14 αερολιμένες
υποχώρησε τον Ιούλιο σε 1,3 εκατ. από 5,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2019, μεταβολή που αντιστοιχεί σε
πτώση 75,1%. Μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στις αφίξεις εξωτερικού (-78,5%), σε σχέση με αυτές από το
εσωτερικό (-56,5%). Υποχώρηση κατά 70% κατέγραψε η επιβατική κίνηση τον Ιούλιο και στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών, από όπου διακινήθηκαν συνολικά 894 χιλιάδες επιβάτες έναντι περίπου 3 εκατ. ατόμων τον
ίδιο μήνα πέρυσι. Η μείωση των επιβατών εξωτερικού να είναι υψηλότερη, καθώς διαμορφώνεται στο 76,1%.
Η τουριστική βιομηχανία εναποθέτει πλέον τις ελπίδες της στις αφίξεις από τη Βρετανία και την προοπτική ενός
καλού Σεπτεμβρίου. Η επιβολή του μέτρου καραντίνας την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου από τους Βρετανούς
για όσους τουρίστες επιστρέφουν από ισπανικούς προορισμούς φαίνεται ότι έστρεψε τελικά πολλούς εξ αυτών σε
άλλους μεσογειακούς προορισμούς, όπως η Ελλάδα. Ομως με την επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας να
χειροτερεύει, υπάρχει η ανησυχία πως ανάλογο μέτρο μπορεί να επιβληθεί και σε όσους επιστρέφουν από την
Ελλάδα.
Συνέχεια…
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Οσον αφορά πληροφορίες για αυξημένες πληρότητες τον Αύγουστο σε ορισμένους προορισμούς, διευκρινίζεται
πως, όπου αυτό αληθεύει, αναφέρεται στις μονάδες που είναι ανοικτές, την ώρα που ένας σημαντικός αριθμός
/
συγκροτημάτων
παραμένει κλειστός. Ειδικότερα, ένας μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων, εκτιμάται περισσότερα
από 4 στα 10, θα παραμείνουν φέτος κλειστά. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός πως από τις 6.800 μικρές και
μεγάλες μονάδες (επί συνολικού πλήθους 10.000), οι οποίες ζήτησαν και έλαβαν υγειονομικά πρωτόκολλα για να
λειτουργήσουν, περίπου 1.000 δεν άνοιξαν εξαιτίας αμελητέων ή και ανύπαρκτων κρατήσεων.
Επιπλέον, οι σχετικά βελτιωμένες πληρότητες του Αυγούστου στηρίζονται στην πλειονότητά τους σε Ελληνες
επισκέπτες.
Με δεδομένο πλέον το δεύτερο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα, αλλά και τις αγορές από τις οποίες φιλοδοξεί
να προσελκύσει επισκέπτες, η συρρίκνωση της οικονομίας της φιλοξενίας στην Ελλάδα σε ποσοστό άνω του
80% φέτος εμφανίζεται βέβαιη. Μένει μόνον να φανεί αν η ύφεση αυτή θα περιοριστεί στο 80% ή αν θα είναι
τελικά ακόμα μεγαλύτερη…
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Αίτηση της Τράπεζας Πειραιώς για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής»
Κατατέθηκε χθες στο υπουργείο Οικονομικών, αίτηση από την Τράπεζα Πειραιώς για ένταξη στο πρόγραμμα
παροχής εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής».
Η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς με την κωδική ονομασία «Phoenix»,
συνολικής λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα
με τον Ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι το τρίτο σε σειρά πιστωτικό ίδρυμα που καταθέτει αίτηση για ένταξη στο
πρόγραμμα «Ηρακλής» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Νέα τραπεζική κρίση λόγω πανδημίας;
Θεωρείται δεδομένο ότι η κρίση του κορωνοϊού θα έχει αρνητική επίδραση στις τράπεζες. Άγνωστο παραμένει
ωστόσο ποιες συνέπειες θα έχει η πανδημία στο ύψους των κόκκινων δανείων και αν αυτά είναι σε θέση να
πυροδοτήσουν μια νέα τραπεζική κρίση. Σε δυσοίωνη πρόβλεψη του Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας
Λάιμπνιτς IWH στην πόλη Χάλε αναφέρεται ότι ακόμα και αν η Γερμανία καταφέρει να ξεπεράσει σχετικά
εύκολα την οικονομική ύφεση δεκάδες τράπεζες θα χρεοκοπήσουν.
Η έκθεση των ειδικών εκτιμά ότι σε περίπτωση που χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις δεν θα είναι
πλέον σε θέση να εξυπηρετήσουν τις πιστώσεις που έλαβαν τότε τα κόκκινα δάνεια θα απειλήσουν την ύπαρξη
πολλών γερμανικών τραπεζών. Το αισιόδοξο σενάριο του οικονομικού ινστιτούτου προβλέπει 6% κόκκινα
δάνεια αν η γερμανική οικονομία ορθοποδήσει γρήγορα, ενώ το απαισιόδοξο μέχρι και για 28%. Το αισιόδοξο
σενάριο τοποθετεί την αξία των κόκκινων δανείων στα 127 δισεκατομμύρια ευρώ και το απαισιόδοξο στα 624
δις.
Στο ερώτημα πόσες γερμανικές επιχειρήσεις βρίσκονται υπό πίεση λόγω της πανδημίας απαντά το Γερμανικό
Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο DIHK. Το 40% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει προβλήματα
ρευστότητας αλλά και δυσκολία να πληρώσει λογαριασμούς και ένα 10% δηλώνει ότι απειλείται από
χρεοκοπία. Επειδή όμως η γερμανική κυβέρνηση ανέστειλε μέχρι το φθινόπωρο την υποχρέωση των εταιριών
να κηρύσσουν πτώχευση όταν παύουν να είναι φερέγγυες, οικονομικοί σύνδεσμοι και τραπεζικός κλάδος
περιμένουν με αγωνία τι θα προκύψει τους επόμενους μήνες. Φοβόμαστε κύμα πτωχεύσεων με δραματικές
διαστάσεις, προειδοποιεί ο πρόεδρος του Γερμανικού Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Έρικ Σβάιτσερ.
Καθοριστικό αν θα υπάρξει ή όχι δεύτερο lockdown
Απαισιόδοξες είναι και οι προβλέψεις του ασφαλιστικού κολοσσού πιστώσεων Euler Hermes, ο οποίος εκτιμά
ότι μέχρι τα τέλη του 2021 ενδέχεται να πτωχεύσουν περισσότερες από 20.000 γερμανικές επιχειρήσεις. Τι
σημαίνει αυτό όμως για τις τράπεζες και τα ταμιευτήρια, οι οποίες θα δουν, σε αυτή τη περίπτωση, τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια να διογκώνονται; Η πρόβλεψη μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής για τις
πτωχεύσεις είναι δύσκολη, μιας και υπάρχουν πολλές μεταβλητές σε αυτή την εξίσωση, δηλώνει ο επικεφαλής
του τμήματος χρηματαγορών στο Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας Λάιμπνιτς, Μίχαελ Κέτερ: «Αν για
παράδειγμα υπάρξει δεύτερο κύμα πανδημίας θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει lockdown ή πόσο ισχυρές θα
είναι οι αναταράξεις που θα προκληθούν στην οικονομία». Ο γερμανός ειδικός ωστόσο προβλέπει ότι οι
επιπτώσεις από τις πτωχεύσεις θα έχουν αντίκτυπο στις τράπεζες μετά από ένα ή και δύο τρίμηνα.
Οι ερευνητές του IWH δεν είναι ωστόσο οι μόνοι που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Οι αναλυτές του
Boston Consulting Group BCG αναμένουν ότι οι χρεοκοπίες εταιριών θα ασκήσουν μεγάλες πιέσεις στις
τράπεζες. Στην παρουσίαση πρόσφατης ανάλυσης της εταιρίας συμβούλων ο ειδικός Χόλγκερ Σάξε δηλώνει ότι
δεν αποκλείει το ξέσπασμα μιας τραπεζικής κρίσης και τονίζει ότι όλα εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί
τους επόμενους μήνες η κατάσταση στο μέτωπο του κορωνοϊού.
Δεν κινδυνεύει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα
Η κατάσταση ωστόσο είναι τεταμένη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόσφατη έρευνα των συμβούλων
επιχειρήσεων της Οliver Wyman αναφέρεται σε συγκεκριμένα ποσά. Λόγω της πανδημίας οι ευρωπαϊκές
τράπεζες θα καταγράψουν ζημιές από κόκκινα δάνεια άνω των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε περίπτωση που
υπάρξει και δεύτερο lockdown οι απώλειες από μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα διπλασιαστούν φθάνοντας τα 800
δις ευρώ. Ακόμα όμως κι αν το σύνολο των αναμενόμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων τρομάζουν, το
ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα δεν κινδυνεύει, εκτιμούν οι αναλυτές της Οliver Wyman. Αποκλείεται η
πανδημία να παραλύσει το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη, διαβεβαιώνει ο αναπληρωτής επικεφαλής
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την Ευρώπη της Οliver Wyman Κρίστιαν Έντελμαν. Όπως λέει σε
σύγκριση με την οικονομική κρίση πριν από περίπου δέκα χρόνια η ΕΚΤ έχει διασφαλίσει επαρκή ρευστότητα
στην αγορά.
Deutsche Welle
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Η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση 7ετίας για τον χρυσό
Το τρελό ράλι που έσπρωξε τον χρυσό σε ρεκόρ πάνω από τα 2.000 δολάρια ανά ουγγιά σταμάτησε απότομα.
Το λεγόμενο "επενδυτικό
καταφύγιο" κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση σε επτά χρόνια, σύμφωνα με το

Bloomberg, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, πρόκειται για τη τρίτη διαδοχική
ημέρα πτώσης της τιμής του πολύτιμου μετάλλου.

Η τιμή spot του χρυσού βούτηξε 4% στα 1.945,44 δολ. στην αγορά της Νέας Υόρκης, που είναι η μεγαλύτερη
ποσοστιαία πτώση από τον Ιούνιο του 2013. Τα συμβόλαια για παράδοση Δεκεμβρίου έπεσαν 4,2% στα
1,953,80 δολ. στην προθεσμιακή αγορά Comex. Υποχώρησε ραγδαία και το ασήμι.
«Η πτώση \είναι αρκετά απότομη και βάναυση, αλλά η αύξηση της τιμής το προηγούμενο διάστημα ήταν ακόμη
πιο απότομη και βάναυση», δήλωσε ο Κάρστεν Φριτς, αναλυτής στις προθεσμιακές αγορές εμπορευμάτων στην
Commerzbank. «Η αφορμή θα μπορούσε να είναι η απότομη αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων, η οποία
προκάλεσε κάποιο profit taking και στη συνέχεια κατάρρευση. Όταν παίκτες αρχίζουν να μαζεύουν κέρδη, θα
ακολουθήσουν κι άλλοι σε παρόμοιες κινήσεις και αυτή η πορεία προκαλεί επιτάχυνση της πτώσης των τιμών».
Συνεχεια…
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Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, καθώς οι επενδυτές
προετοιμάστηκαν για μια πλημμύρα έκδοσης χρέους από την αμερικανική κυβέρνηση και τις αμερικανικές
εταιρείες.

Με μεγάλη πτώση κοντά στο 10% το ασήμι….
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