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Ντόμινο από την κατάρρευση του τουρισμού
Η ανομοιογενής ανάκαμψη του τουρισμού, η οποία ξεκίνησε δειλά δειλά μετά τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στην
Ευρώπη, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, κλονίζεται εξαιτίας των νέων κρουσμάτων και των απαγορεύσεων, καθώς και της επιβολής
καραντίνας σε όσους επιστρέφουν από ουκ ολίγους προορισμούς.
Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η πρόσφατη πτώχευση της Virgin Atlantic αποτυπώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι
αεροπορικές εταιρείες λόγω της μειωμένης ζήτησης, ενώ στα μέσα της εβδομάδας η κάποτε κραταιά Cathay Pacific με έδρα το Χονγκ
Κονγκ ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο τρέχοντος είχε υψηλές ζημίες 1,3 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το εν λόγω διάστημα μετέφερε
μόνο 4,4 εκατομμύρια επιβάτες εν συγκρίσει με τα (υπερτετραπλάσια) 18,3 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι
αερομεταφορείς επιδιώκουν μείωση στόλου και μαζικές περικοπές προσωπικού και δαπανών, ώστε να αντεπεξέλθουν στην κάμψη, ενώ
στρέφονται και σε κρατική βοήθεια ορισμένες φορές. Για να εξασφαλίσει ανακεφαλαιοποίηση, η Cathay εκχώρησε το 6,08% στην
κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ καθώς και δύο θέσεις παρατηρητών στο Δ.Σ.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Cathay, Πάτρικ Χίλι, τόνισε χαρακτηριστικά πως «η παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας έχει γονατίσει τον κλάδο
των ταξιδίων, το μέλλον προβλέπεται πάρα πολύ αβέβαιο και οι ειδήμονες εκτιμούν ότι η ανάκαμψη θα χρειασθεί πολλά χρόνια». Κατά τη
Διεθνή Ενωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ), οι αεροπορικές εταιρείες θα επιστρέψουν στα προ κρίσης επίπεδα δραστηριότητας το 2024.
Οπως είναι αναμενόμενο, τα ταξίδια συμπαρασύρουν στις απώλειες και τον τουρισμό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα παραγωγικός στη
δημιουργία θέσεων εργασίας από τη μια άκρη της Γης μέχρι την άλλη. Λόγου χάριν, ο αμερικανικός όμιλος με την ομώνυμη πλατφόρμα
Airbnb για τη διασύνδεση επισκεπτών με ιδιοκτήτες διαμερισμάτων έχει ήδη κάνει πολλές απολύσεις και είχε 67% λιγότερα κέρδη το
δεύτερο τρίμηνο έναντι του 2019. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού υπολογίζει ότι κατά μέσον όρο ο ένας στους δέκα
εργαζομένους διεθνώς, ή συνολικά περί τα 330 εκατομμύρια, οφείλει την εργασία του στον τομέα των ταξιδίων και του τουρισμού. Με
την πανδημία η κατάσταση άλλαξε άρδην και, σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι πέντε βαρύτερα πληγείσες χώρες είναι το Μεξικό, η Ισπανία,
η Ιταλία, η Κίνα και η Αυστραλία. Οσο για τις πολλές αναδυόμενες οικονομίες, που εξαρτώνται ιδιαίτερα από τον κλάδο, αυτές θα
καταστραφούν, όπως προβλέπει το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών. Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η συμμετοχή του είναι
σχετικά περιορισμένη, στο 8,6%, οι επιπτώσεις δεν είναι αμελητέες. Η Ενωση Ταξιδίων των ΗΠΑ διαπιστώνει ότι «η δυναμική του
κλάδου να γεννάει απασχόληση είναι ισχυρότερη από άλλων, δεδομένου ότι σε κάθε 1 εκατομμύριο δολάρια πωλήσεις αγαθών και παροχή
υπηρεσιών δημιουργούνται 8 θέσεις εργασίας, όταν οι κλάδοι πλην της γεωργίας δημιουργούν σχεδόν 5 θέσεις».
Aν έπρεπε να βρούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ευρωπαϊκής χώρας η οποία είναι στον μέγιστο βαθμό εξαρτημένη από τη «βαριά
βιομηχανία» του τουρισμού, αυτή θα ήταν η Κροατία. Ο τουρισμός αποφέρει το 20% του ΑΕΠ της, όταν στην Ιταλία φθάνει το 13% και
στην Ισπανία σχεδόν 12%. Στην Κροατία οι ξένοι επισκέπτες τον Μάιο ήταν μειωμένοι κατά 96% και 72,7% τον Ιούνιο, αλλά τα
πράγματα βελτιώθηκαν τον Αύγουστο. Ο πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού της χώρας αναφέρει πως μέσα στους πρώτους οκτώ
μήνες της χρονιάς οι αφίξεις φθάνουν σχεδόν το μισό των περυσινών και αυτό σημαίνει πως είναι καλύτερες των προβλεπομένων. Το 2019
η χώρα προσέλκυσε περί τα 20 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή πενταπλάσιους από τον πληθυσμό της. Αυτό το γεγονός αντικατοπτρίζει
και τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει αυτός ο ένας και μοναδικός κλάδος για την Κροατία, ενόσω προετοιμάζεται να γίνει μέλος
της Ευρωζώνης το 2023.
Αυτός, εξάλλου, ήταν που τη βοήθησε να ορθοποδήσει μετά τον πόλεμο στα μέσα της δεκαετίας του 1990, αλλά και δέκα χρόνια αργότερα,
όταν ξέσπασε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση. Εντούτοις, η μονομέρεια δημιουργεί προβλήματα. «Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα
αντισταθμίσει στο προσεχές μέλλον το απολεσθέν εισόδημα της χώρας από τον τουρισμό εξαιτίας του κορωνοϊού», υπογραμμίζει, εν
κατακλείδι, ο Ζέλικο Λοβρίνσεβιτς, ερευνητής στο Οικονομικό Ινστιτούτο του Ζάγκρεμπ. «Για πάρα πολλά χρόνια υπήρχαν
προειδοποιήσεις σχετικά με το πόσο ευάλωτες είναι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες και τώρα η πανδημία ήρθε να το επιβεβαιώσει».
Μεγάλες ζημίες

Συνέχεια…
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O μεγαλύτερος όμιλος ταξιδίων και τουρισμού στην Ευρώπη, ο γερμανικός TUI, είδε τα έσοδά του να
κατακρημνίζονται κατά 98%, στα 75 δισεκατομμύρια ευρώ, τους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού του
/
έτους (Οκτώβριος
2019 - Ιούνιος 2020) και εμφάνισε ζημίες 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εν τω μεταξύ, από
αυτές, το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ παρουσιάστηκε το τρίτο τρίμηνο και μόνον. Οπως δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλός του Φρ. Τζούσεν, δεν πρόκειται άκριτα να «βγουν στο σφυρί» τα περιουσιακά στοιχεία της
εταιρείας, αλλά μελετώνται όλες οι επιλογές επιβίωσης, μεταξύ των οποίων και η διάθεση μετοχών. Μια πιθανή
κίνηση θα ήταν η πώληση των δραστηριοτήτων στην κρουαζιέρα, μιας και η επαναφορά στην κανονικότητα
για τα διεθνή ταξίδια και τις περιηγήσεις θα αργήσει πολύ. Ακόμα μία από απώλειες των δραστηριοτήτων στον
τουρισμό έχει να κάνει με τις αεροναυπηγικές εν συνόλω και ειδικά με την αμερικανική Boeing – οι πελάτισσές
τους, οι αεροπορικές, δεν θέλουν πλέον διευρυμένο στόλο.
Πηγή: Καθημερινή
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Άλμα 2,5% ο χρυσός
Ράλι σημείωσαν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, με το πολύτιμο μέταλλο να κλείνει με τα ισχυρότερα κέρδη
των τελευταίων τεσσάρων μηνών καθώς η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και οι
απώλειες του δολαρίου ενίσχυσαν την ελκυστικότητα του.
Ώθηση στο πολύτιμο μέταλλο ενδεχομένως να έδωσε και η τελευταία γνωστοποίηση των τοποθετήσεων της
Berkshire Hathaway Inc. η οποία έδειξε ότι η εταιρεία του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Warren Buffett είχε
πάρει ένα νέο μερίδιο το προηγούμενο τρίμηνο στη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία εξορύξεων παγκοσμίως,
Barrick Gold Corp.
Σε αυτό το κλίμα, το συμβόλαιο του χρυσού παραδόσεως Δεκεμβρίου σημείωσε άλμα 48,90 δολ. ή 2,5% και
έκλεισε στα 1.998,70 δολ. ανά ουγγιά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη άνοδος για το πολύτιμο μέταλλο από τις 22
Απριλίου.
Οι μετοχές της Barrick Gold, στο μεταξύ, σημειώνουν άλμα 11%.
Την ίδια στιγμή, η απόδοση στο 10ετές διολισθαίνει σήμερα στο 0,674% από 0,708% την Παρασκευή.
Παράλληλα, ο δείκτης δολαρίου ICE U.S. Dollar σημειώνει πτώση 0,3% στο 92,83.
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Γερμανία: Ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας βλέπει η Bundesbank
Η γερμανική οικονομία αναμένεται να εμφανίσει ταχεία και ευρεία ανάκαμψη μετά από μια άνευ
προηγουμένου συρρίκνωση σε καιρό ειρήνης την άνοιξη, αλλά ένα εμβόλιο κατά του κοροναϊού ίσως να είναι
απαραίτητο πριν έρθει μια πλήρης ανάκαμψη, τόνισε η Bundesbank, όπως αναφέρει το Reuters.
Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης συρρικνώθηκε κατά το ένα πέμπτο στο β΄ τρίμηνο αλλά έχει ανακάμψει
από τη στιγμή που περιορίστηκε η πανδημία και ήρθησαν πολλοί περιορισμοί.
«Η σαφής και ευρεία ανάκαμψη των μακροοικονομικών επιδόσεων, η οποία ξεκίνησε μετά από τα χαμηλά
Απριλίου, θα συνεχιστεί», αναφέρει η γερμανική κεντρική τράπεζα στο μηνιαίο της report.
Ισχυρή ανάπτυξη στο τρίμηνο του καλοκαιριού
«Η γερμανική οικονομία θα πρέπει να αυξηθεί πολύ δυναμικά στο τρίμηνο του καλοκαιριού το 2020»,
πρόσθεσε.
Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάκαμψη ενώ «κλειδί» θα αποτελέσουν
επίσης οι επενδύσεις, αναφέρει η Bundesbank, η οποία προηγουμένως προέβλεπε ετήσια πτώση του ΑΕΠ κατά
7,1%.
Ωστόσο προειδοποίησε ότι η πανδημία δεν έχει περιοριστεί παγκοσμίως και αυτό θα επηρεάσει τις γερμανικές
εξαγωγές και τη βιομηχανική παραγωγή.
«Αυτό ενδέχεται να εμποδίσει μια συνολική ανάκαμψη της ζήτησης για γερμανικά βιομηχανικά προϊόντα»,
ανέφερε.
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Στα 13,7 δισ. ευρώ η ζημιά για την οικονομία της Ιταλίας λόγω τουρισμού
Σύμφωνα με υπολογισμό της εμπορικής ένωσης Confcommercio, η οικονομική ζημιά από την ιδιαίτερα
μειωμένη παρουσία τουριστών, θα ανέλθει το φετινό καλοκαίρι στα 13,7 δισ. ευρώ.
Ο υπολογισμός αφορά τον τζίρο που προβλέπεται ότι θα προκύψει, συνολικά, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η
μεγαλύτερη ζημιά οφείλεται κυρίως στην «εξαφάνιση» των ξένων, εύπορων τουριστών.
Στα μεγάλα ξενοδοχεία
πέντε αστέρων, η πτώση των κρατήσεων άγγιξε το 80%, ενώ σε ότι αφορά τους ξένους

έφτασε το 92% σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο.
Πρόκειται για χιλιάδες Ρώσους, Κινέζους, Αμερικανούς, Ιάπωνες, Αυστραλούς και Βραζιλιάνους τουρίστες οι
οποίοι, τα περασμένα χρόνια κατέκλυζαν τα ιταλικά θέρετρα (όπως την Ταορμίνα της Σικελίας και το Σορέντο
της Καμπανίας) αλλά και «πόλεις της τέχνης», όπως την Ρώμη, την Βενετία, την Νάπολη και την Φλωρεντία.
Η ιταλική εμπορική ένωση προσθέτει ότι τους τελευταίους πέντε μήνες, η χώρα έχασε εννέα εκατομμύρια
διανυκτερεύσεις τουριστών και ότι πλήττεται άμεσα, φυσικά, και ο τομέας του «made in italy», με την γνωστή
παραγωγή ενδυμάτων, αξεσουάρ και τροφίμων. Η οικονομική ζημιά, για τους συγκεκριμένους τομείς,
αναμένεται φέτος να αγγίξει τα 5,7 δισ. ευρώ.
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Ο Ερντογάν, η κεντρική τράπεζα & Η κρίση….
Όπως έγραψε το Bloomberg την Τρίτη, η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας φαίνεται να έχει τα χέρια της
δεμένα, με\ το διεθνές πρακτορείο να σημειώνει πως οι επενδυτές αναμένεται να μάθουν την ερχόμενη Πέμπτη
πώς οι υπεύθυνοι χάραξης της νομισματικής πολιτικής σκοπεύουν να κινηθούν και τι θα κάνουν με το απόλυτο
δίλημμα: να κρατήσουν ευχαριστημένο έναν πρόεδρο που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τα χαμηλά επιτόκια;
Ή να τα αυξήσουν ώστε να ανακοπεί ο κατήφορος της λίρας;
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αγορές ζητούν αυξήσεις επιτοκίων ώστε να στηριχθεί το νόμισμα της γειτονικής
χώρας που υποχωρεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα έναντι βασικών διεθνών νομισμάτων, απειλώντας με μια
νέα νομισματική κρίση.
Συνέχεια….
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Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας προσφεύγει σε «τεχνικά» κόλπα προσπαθώντας να συμβιβάσει τα
ασυμβίβαστα. Προσέφερε χρηματοδότηση στις τράπεζες μέσω ενός πιο ακριβού καναλιού προκειμένου να τις
πιέσεις στη λίρα, χωρίς να αυξήσει το βασικό επιτόκιο. Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής
πραγματοποίησαν μια δημοπρασία repo 20 δισ. λιρών (2,7 δισ. δολαρίων) διάρκειας ενός μήνα μέσω της
συμβατικής μεθόδου, όπως την αποκαλούν. Το μέσο απλό επιτόκιο για τους δανειστές που έλαβαν
χρηματοδότηση ήταν 10,96%, 271 μονάδες βάσης υψηλότερο από το βασικό, σημείο αναφοράς, της κεντρικής
τράπεζας.
Η αύξηση των επιτοκίων δεν αποκλείεται ωστόσο, αυτό είναι κάτι που οι Τούρκοι αξιωματούχοι φοβούνται να
κάνουν, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πιστεύει ότι το υψηλό κόστος δανεισμού προκαλεί πληθωρισμό με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την πραγματική οικονομία και την τσέπη των πολιτών και βέβαια την δημοτικότητά του.
Μετά την αναταραχή των χρηματοπιστωτικών αγορών που έστειλε τη λίρα σε χαμηλό ρεκόρ έναντι του
δολαρίου, η νομισματική αρχή την περασμένη εβδομάδα έπαψε να παρέχει ρευστότητα με το φθηνότερο
επιτόκιο της 8,25% αναστέλλοντας τις δημοπρασίες repo μιας εβδομάδας. Τώρα προσαρμόζει το κόστος
χρηματοδότησης σε καθημερινή βάση, τροποποιώντας το ποσό ρευστότητας που διατίθεται στους δανειστές. Η
κεντρική τράπεζα της Τουρκίας όταν συνεδριάζει την Πέμπτη. Οι επενδυτές περιμένουν να ακούσουν τι έχει να
πει η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής με επικεφαλής τον Διοικητή Μουράτ Ουιζάλ σχετικά με τους
πληθωριστικούς κινδύνους από την πρόσφατη υποτίμηση της λίρας.
Τι λένε οι οικονομολόγοι του Bloomberg:«Οι επενδυτές έχουν χάσει και πάλι την πίστη τους στη λίρα, με το
πραγματικό επιτόκιο να πέφτει στα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ των αναδυόμενων αγορών εν μέσω ενός
επιθετικού κύκλου χαλάρωσης. Ο Ερντογάν, εν τω μεταξύ, εξακολουθεί να αναμένει ότι τα επιτόκια θα
μειωθούν περαιτέρω » λέει ο Ziad Daoud, επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών.
Σε ανάλυσή του ο οίκος Moody’s πιστοποίησε ότι η Τουρκία έχει εξαντλήσει τα συναλλαγματικά της
αποθέματα σε μια αποτυχημένη προσπάθεια υπεράσπισης της λίρας, ενώ ο υπουργός Οικονομικών και γαμπρός
του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ουσιαστικά ομολόγησε, μιλώντας στο CNN Turk, ότι οι προσπάθειες
υπεράσπισης του νομίσματος εγκαταλείπονται.
Όπως είπε, δεν έχει και μεγάλη σημασία η διολίσθηση του νομίσματος, αφού ενισχύει την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας. Παράλληλα, για πρώτη φορά άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να έχει ύφεση φέτος η Τουρκία, με
συρρίκνωση του ΑΕΠ έως και κατά 2%, διαψεύδοντας τον Ερντογάν, που δηλώνει συνεχώς ότι θα υπάρξει
ανάπτυξη.

Πηγή: Bloomberg
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