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ΔΝΤ: Άνω του 3% του ΑΕΠ οι απώλειες εσόδων της Ελλάδας από την κάμψη του
τουρισμού το 2020
Στην προειδοποίηση πως η απότομη πτώση των τουριστικών αφίξεων θα έχει τεράστιο αντίκτυπο σε χώρες που
βασίζονται στους ξένους ταξιδιώτες προκαλώντας μεγάλης κλίμακας επιπτώσεις στους εθνικούς λογαριασμούς
των οικονομιών τους προχώρησε σήμερα το ΔΝΤ σε ανάλυση που έδωσε στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με την ανάλυση, η Ελλάδα, η Κόστα Ρίκα, το Μαρόκο, η Πορτογαλία και η Ταϊλάνδη ενδέχεται να
πληγούν περισσότερο από τον κορωνοϊό, καταγράφοντας απώλειες στα έσοδα από τον τουρισμό που θα
ξεπεράσουν το 3% του ΑΕΠ.
Η ανάλυση υπογραμμίζει πως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μιας χώρας είναι ένα μέτρο των συνολικών
συναλλαγών, το οποίο περιλαμβάνει, το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών με τον υπόλοιπο κόσμο. «Για ορισμένες
οικονομίες, η μείωση του τουρισμού (που θεωρείται εξαγωγή) θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στο σύνολο των
τρεχουσών συναλλαγών», αναφέρει η ανάλυση.
Φέρνει δε ως παράδειγμα την Ταϊλάνδη, σημειώνοντάς πως η μείωση του τουρισμού λόγω του κορωνοϊού θα
μπορούσε να μειώσει τις συνολικές εξαγωγές της χώρας κατά 8% του ΑΕΠ και να έχει άμεση καθαρή επίπτωση
περίπου 6% του ΑΕΠ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της το 2020. Αυτό θα μπορούσε να διαβρώσει μέρος
του συνολικού πλεονάσματος τρεχουσών συναλλαγών ύψους 7% που είχε η χώρα το 2019.
Κατά το ΔΝΤ οι προοπτικές για τα μικρότερα κράτη που εξαρτώνται από τον τουρισμό είναι ακόμη πιο
αρνητικές.
«Πολλά είναι ακόμη άγνωστα σχετικά με τον ρυθμό του τουρισμού το 2020. Η επιθυμία και η ικανότητα των
ανθρώπων να ταξιδέψουν στο εξωτερικό ενδέχεται να επηρεαστεί και το 2021 λόγω της συνεχιζόμενης
πανδημίας, αφήνοντας μια αβέβαιη προοπτική για τις τουριστικές βιομηχανίες στις μεγάλες και μικρές
οικονομίες», σημειώνει το ΔΝΤ.
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Μακρόν: Η ΕΕ να προστατεύσει την κυριαρχία των μελών της - Μέρκελ: Δεν θα
αποδεχθούμε επιθέσεις στην κυριαρχία κρατών μελών της ΕΕ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύει την κυριαρχία των μελών της στην Ανατολική
Μεσόγειο, όταν τίθεται υπό αμφισβήτηση.
Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε, επίσης, ότι η Γαλλία και η Γερμανία θα ενεργήσουν συντονισμένα και ότι οι δύο χώρες θέλουν την αποκλιμάκωση των
εντάσεων και τον σεβασμό της κυριαρχίας.
Ο Μακρόν έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησε με την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ
στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, στη νότια Γαλλία.
Το Παρίσι και το Βερολίνο έχουν "τον ίδιο στόχο" της κυριαρχίας και της σταθερότητας
Η Γαλλία και η Γερμανία μοιράζονται τον «ίδιο στόχο» της «ευρωπαϊκής κυριαρχίας» και της «σταθερότητας» στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο
Μακρόν, μετά το πέρας των συνομιλιών του με την Α. Μέρκελ, όπου εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της Γαλλίας και της Γερμανίας προς την Ελλάδα και
την Κύπρο.
«Ο στρατηγικός στόχος μας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ίδιος: η ευρωπαϊκή κυριαρχία και η σταθερότητα», τόνισε.
«Έχουμε τη βούληση να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα σε αυτήν την περιοχή και τη βούληση να κάνουμε σεβαστό το διεθνές δίκαιο και να προκρίνουμε
την αποκλιμάκωση», υπογράμμισε ο Γάλλος ηγέτης.
«Κατόπιν ο καθένας μας έχει τα δικά του μέσα να το κάνει, έχουμε ο καθένας μας την ιστορία μας. Πρέπει να λειτουργούμε συμπληρωματικά», για να
επιτύχουμε αυτόν τον κοινό στόχο, συμπλήρωσε ο Γάλλος πρόεδρος.
«Οι προσεγγίσεις μας δεν ήταν πάντα οι ίδιες στον τρόπο τους, όμως είναι πάντα συγκλίνουσες στη βούληση να κάνουμε την Ανατολική Μεσόγειο έναν
χώρο ελευθερίας, σεβασμού του διεθνούς δικαίου και σταθερότητας», επισήμανε ο ίδιος.
Μέρκελ: Δεν θα αποδεχτούμε επιθέσεις σε βάρος της κυριαρχίας κρατών - μελών της ΕΕ
«Δεν θα αποδεχτούμε επιθέσεις στην κυριαρχία κρατών-μελών της ΕΕ», τόνισε η Καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ μετά την συνάντηση που είχε νωρίτερα
απόψε με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενη στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο έχει μεγάλη σημασία για μας - χρειαζόμαστε εκεί σταθερότητα και όχι εντάσεις. Έχουμε εκεί μια πολύ κρίσιμη
κατάσταση και είμαι πεπεισμένη ότι εάν η Γερμανία και η Γαλλία βάλουν εδώ την κοινή τους δύναμη, θα βρούμε καλές λύσεις, ώστε να καταστήσουμε,
ελπίζω, εφικτή την συνεργασία, αλλά και να καταστήσουμε σαφές ότι -ας πούμε- επιθέσεις στην κυριαρχία κρατών-μελών της ΕΕ δεν θα γίνουν
αποδεκτές από εμάς. Είμαστε υπέρ της επίλυσης προβλημάτων με συνομιλίες και όχι μέσω κλιμάκωσης εντάσεων. Αυτό ισχύει για όλους τους
εμπλεκόμενους», δήλωσε η κυρία Μέρκελ.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη διαφορά προσέγγισης στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ Βερολίνου και Παρισίων, η κυρία
Μέρκελ διευκρίνισε: «Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες δράσης, η μία είναι να καταστήσουμε σαφές ότι στηρίζουμε τους ευρωπαίους εταίρους μας- αυτό
μπορείς να το κάνεις όπως έδειξε η Γαλλία, στέλνοντας πλοίο. Από την άλλη πλευρά εμείς στηρίξαμε την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας - αυτό έως τώρα δεν έχει επιτευχθεί, αλλά εργαζόμαστε πάνω σε αυτό- και από τα διάφορα κομμάτια δημιουργείται ένα συνολικό εγχείρημα.
Υπό αυτή την έννοια είναι δύσκολο να αξιολογήσεις τα δύο κομμάτια το ένα σε σχέση με το άλλο. Σημαντικό είναι να μην εργαζόμαστε ο ένας εναντίον
του άλλου, αλλά να συνεργαζόμαστε για τον ίδιο στόχο».
Αναφερόμενη στην θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές περιβάλλον, η Καγκελάριος επισήμανε ακόμη: «Η ΕΕ πρέπει να εμφανίζεται ως
γεωπολιτικός παράγων (...) η Ευρώπη είναι τότε ισχυρή, όταν μιλάει με μία φωνή, η Ευρώπη είναι θερμός υποστηρικτής του πολυμερούς συστήματος
(...), αλλά αυτό μπορεί να συνδιαμορφωθεί μόνο όταν στα κύρια στρατηγικά ζητήματα μιλάμε με μία φωνή και σε αυτό έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε
(...)».
Η ΕΕ πρέπει να σταθεί στο πλευρό των διαδηλωτών της Λευκορωσίας
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι Παρίσι και Βερολίνο συμφώνησαν, στις συνομιλίες που είχε με την καγκελάριο της
Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταθεί στο πλευρό των διαδηλωτών της Λευκορωσίας.
Ο Μακρόν σημείωσε ότι επαφίεται στον λαό της Λευκορωσίας να βρει μια λύση, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να βοηθήσει.
Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και πάλι το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Μινσκ, αψηφώντας την εντολή που έδωσε ο πρόεδρος
Αλεξάντερ Λουκασένκο στην αστυνομία να αδειάσει τους δρόμους της πρωτεύουσας, καθώς συνεχίζονται επί μιάμιση εβδομάδα οι κινητοποιήσεις της
αντιπολίτευσης.
Ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε επίσης να υπάρξει μια μεσολάβηση της ΕΕ για να ξεκινήσει διάλογος στη Λευκορωσία, "συμπεριλαμβάνοντας τη Ρωσία".
Έτοιμοι να παράσχουν ιατρική βοήθεια στον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης δηλώνουν Μέρκελ και Μακρόν
Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν σήμερα ότι είναι έτοιμοι να παράσχουν ιατρική
φροντίδα στον ηγέτη της αντιπολίτευσης της Ρωσίας Αλεξάντερ Ναβάλνι, ο οποίος νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν
ότι δηλητηριάστηκε.
Μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά τις συνομιλίες που είχαν στη θερινή προεδρική κατοικία του Μακρόν, στη νότια
Γαλλία, οι δύο ηγέτες δήλωσαν βαθιά ανήσυχοι για όσα συμβαίνουν στον Ναβάλνι, έναν από τους σφοδρότερους επικριτές του προέδρου Βλαντιμίρ
Πούτιν.
Ο Μακρόν είπε ότι θέλει να δει τα αποτελέσματα της έρευνας για το τι προκάλεσε την ασθένεια του Ναβάλνι. Πρόσθεσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να του
παράσχει όποια βοήθεια χρειαστεί, ακόμη και να του δώσει άσυλο.
Λίγο νωρίτερα, η γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση Cinema for Peace, η οποία στηρίζει τους Ρώσους αντιφρονούντες, ανακοίνωσε ότι θα
προσπαθήσει να μεταφερθεί ο Ναβάλνι σε γερμανικό νοσοκομείο, από τη Σιβηρία όπου νοσηλεύεται και για τον λόγο αυτό θέτει στη διάθεσή του ένα
ιατρικό αεροσκάφος. Η Cinema for Peace είχε οργανώσει μια παρόμοια επιχείρηση το 2018 για ένα μέλος του γυναικείου ρωσικού συγκροτήματος Pussy
Riot.
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ΟΤΕ: Διαπραγματεύσεις για Telekom Romania και Telekom Romania Mobile
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:
Ο ΟΤΕ διερευνά στρατηγικές επιλογές σχετικά με τη συμμετοχή του στην Telekom Romania και την Telekom
Romania Mobile, μεταξύ των οποίων και την πώληση των εν λόγω συμμετοχών, και βρίσκεται σε
διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη.
Τα παραπάνω αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωση του σε απάντηση σχετικής επιστολής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα, ο ΟΤΕ επισημαίνει τα εξής:
"1. Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρονται σε σύναψη προκαταρκτικής συμφωνίας για την
απόκτηση του κλάδου σταθερής τηλεφωνίας της Telekom Romania μεταξύ της Orange και του Υπουργείου
Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, ο ΟΤΕ δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τυχόν συμφωνίες
άλλων εταιρειών με κρατικούς φορείς σχετικά με τη συμμετοχή του Ρουμανικού Δημοσίου στην Telekom
Romania.
Σημειώνουμε επίσης, όπως ήδη έχει αναφερθεί, πως ο ΟΤΕ διερευνά στρατηγικές επιλογές σχετικά με τη
συμμετοχή του στην Telekom Romania και την Telekom Romania Mobile, μεταξύ των οποίων και την πώληση
των εν λόγω συμμετοχών, και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη.
2. Η Εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με το νόμο, άμεσα στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό
κοινό, εάν και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις."
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Γερμανία: Μεγάλο κύμα πτωχεύσεων από τον Φθινόπωρο λόγω κορωνοϊού
Να βοηθήσουμε τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις ή να τις αφήσουμε να πτωχεύσουν; Αυτό ήταν το μεγάλο ερώτημα τον περασμένο
Μάρτιο, όταν το πρώτο κύμα του κορωνοϊού απειλούσε όχι μόνο την υγεία μας, αλλά και την οικονομία.
Η γερμανική κυβέρνηση, όπως και άλλες κυβερνήσεις της Eυρωζώνης, είχαν επιλέξει την πρώτη λύση. Με νομοθετική ρύθμιση το
Βερολίνο επέτρεπε σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις να αποφύγουν το λουκέτο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ήταν μία «ανάσα» που τους
έδινε τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές ιδέες, να ζητήσουν έκτακτη οικονομική βοήθεια λόγω πανδημίας ή να
επωφεληθούν από ευεργετικά μέτρα όπως η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, που μόνο σε βάθος χρόνου θα μπορούσαν να λειτουργήσουν.
Βραχυπρόθεσμα η νομοθετική παρέμβαση ασφαλώς βοήθησε τις επιχειρήσεις, επισημαίνει ο Πάτρικ Λούντβιχ Χαντς, αναλυτής της
εταιρίας συμβούλων Creditreform. «Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης θα λέγαμε ότι ναι, ήταν μία επιτυχία η μείωση των πτωχεύσεων, η
οποία, σύμφωνα με τις δικές μας έρευνες, φτάνει το 8,9% για το πρώτο εξάμηνο του 2020», λέει ο Γερμανός αναλυτής.
Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιούλιο οι πτωχεύσεις μειώθηκαν κατά 30%.
Μόνο που από τη νομοθετική ρύθμιση δεν έχουν επωφεληθεί μόνο όσοι άρχιζαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω πανδημίας την
άνοιξη του 2020, αλλά και εκείνοι που, πιθανώς λόγω κακής διαχείρισης, είχαν φτάσει στα όρια τους πολύ νωρίτερα. Και αυτό γιατί
η ευεργετική ρύθμιση περιελάμβανε όλες τις επιχειρήσεις που είχαν υπερχρεωθεί μέχρι τις 31.12.2019.
Αλλά η στήριξη δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα, προειδοποιεί ο Πάτριχ Λούντβιχ Χαντς. «Και σε περιόδους κρίσης πρέπει να
γνωρίζουμε ότι η σταθεροποίηση και διόρθωση της αγοράς είναι πολύ σημαντική, είναι ένα είδος στρες τεστ. Γιατί όταν δεν χρεοκοπεί
ούτε μία επιχείρηση, είναι σαν να εξισώνουμε ένα καλό με ένα κακό επιχειρηματικό πλάνο», επισημαίνει.
Η απειλή της “επιχείρισης-φάντασμα”
Δεν πρόκειται μόνο για μία θεωρητική αντίληψη περί δικαιοσύνης. Μη βιώσιμες επιχειρήσεις μπορούν να συμπαρασύρουν στην κρίση
ακόμη και τις υγιείς επιχειρήσεις, για παράδειγμα όταν έχουν συναλλαγές μαζί τους ή λειτουργούν ως προμηθευτές τους, χωρίς όμως να
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Σε πρόσφατη μελέτη η Deutsche Bank επισημαίνει έναν ακόμη κίνδυνο: μία «επιχείρηση-φάντασμα», η οποία, παρά τα αρνητικά
οικονομικά αποτελέσματα δεν αποσύρεται από την αγορά, μπορεί να ακολουθήσει επιθετική πολιτική τιμών, μειώνοντας το περιθώριο
κέρδους για υγιείς ανταγωνιστές και, σε τελική ανάλυση, εμποδίζοντας την αναδιάρθρωση και εξυγίανση του κλάδου στον οποίο
δραστηριοποιείται.
Όπως λέει ο Πάτριχ Λούντβιχ Χαντς «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή το
λιανικό εμπόριο, βρισκόμαστε ενώπιον αλλαγών, οι οποίες θα γίνονταν ακόμη και χωρίς την πανδημία. Αλλά η πανδημία λειτουργεί ως
καταλύτης για την επιτάχυνσή τους». Ακριβώς αυτός ο καταλύτης έχει τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας με τη νομοθετική ρύθμιση
του Μαρτίου. Εκτιμάται ωστόσο ότι από τον Οκτώβριο επίκειται κύμα πτωχεύσεων με ευρύτατες συνέπειες για την οικονομία, όπως
επισημαίνει ο Κλάους Χάινερ Ρελ, αναλυτής του Ινστιτούτου της Γερμανικής Οικονομίας με έδρα την Κολωνία. «Κάθε χρεοκοπία
προκαλεί περισσότερες χρεοκοπίες, γιατί βέβαια κάθε επιχείρηση έχει τους προμηθευτές της, οι οποίοι περιμένουν να πληρωθούν.
Υπάρχουν συνέπειες για τους εργαζόμενους, που χάνουν τη δουλειά τους. Τέλος υπάρχει και ο κίνδυνος μίας τραπεζικής κρίσης, γιατί
και οι τράπεζες είναι πιστωτές των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων».
“Να αμβλύνουμε τις συνέπειες της χρεοκοπίας”
Υπό ομαλές συνθήκες ο αριθμός των πτωχεύσεων λειτουργεί ως βαρόμετρο για τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, τονίζει ο αναλυτής
Πάτρικ Λούντβιχ Χαντς. Από τη στιγμή που το βαρόμετρο αυτό έχει τεθεί εκτός λειτουργίας τους τελευταίους μήνες λόγω νομοθετικής
ρύθμισης, οι αναλυτές καταφεύγουν σε άλλα κριτήρια, όπως οι νέες παραγγελίες και η συνέπεια των πληρωμών. Για να διαπιστώσουν
ότι τα συναλλακτικά ήθη έχουν εκτραχυνθεί, καθώς οι καθυστερήσεις στις πληρωμές είναι οι μεγαλύτερες από το καλοκαίρι του 2015,
όταν άρχισαν οι σχετικές μετρήσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Creditreform, υπάρχουν σήμερα 550.000 «επιχειρήσεις-φαντάσματα»,
οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από εκείνον του 2018.
Από την πλευρά του ο Κλάους Χάινερ Ρελ θεωρεί ότι το κύμα πτωχεύσεων δεν μπορεί πλέον να αποφευχθεί. Είναι ωστόσο σημαντικό,
επισημαίνει, \να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αμβλυνθούν οι συνέπειές του: “Θεωρούμε σημαντικό να μην δοθούν νέα
δάνεια, γιατί και αυτά θα πρέπει κάποτε να αποπληρωθούν και αυτό απλώς επιδεινώνει το πρόβλημα της υπερχρέωσης των
επιχειρήσεων.
Πρέπει όμως, σταδιακά, ορισμένα από τα δάνεια που έχουν ήδη δοθεί να μετατραπούν σε επιχορηγήσεις υπό όρους πολύ
συγκεκριμένους, όπως για παράδειγμα η διατήρηση θέσεων εργασίας και η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε νέους
εργαζόμενους”.
πηγή DW
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Με ακόμη χαμηλότερα τζίρο (μόλις 20εκ ευρώ ο καθαρός), τουλάχιστον
δεν έχασε τη γνωστή ζώνη των 630 – 640 μονάδων το Χ.Α.
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