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Reuters: Πράσινο φως της Ελλάδας για τουρίστες από 20 - 25 χώρες στις 15
Ιουνίου
Η Γερμανία, η Κύπρος και το Ισραήλ θα περιλαμβάνονται ανάμεσα στις 20 με 25 χώρες από τις οποίες η Ελλάδα
θα επιτρέψει την άφιξη ταξιδιωτών χωρίς την πρόβλεψη καραντίνας από τις 15 Ιουνίου, δήλωσαν αξιωματούχοι
της κυβέρνησης στο Reuters
«Θα υπάρξουν περίπου 20-25 χώρες στους πολίτες των οποίων θα επιτραπεί η είσοδος», ανέφερε στο Reuters
κυβερνητική πηγή, προσθέτοντας ότι στη λίστα θα περιλαμβάνονται η Κύπρος, το Ισραήλ και χώρες της
κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.
Ως γνωστό, η πλήρης λίστα θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας.
Δεύτερη κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι οι ειδικοί συζητούν κατά το αν θα πρέπει οι ταξιδιώτες να υποβάλλονται
σε ελέγχους για Covid-19 προτού επισκεφθούν την Ελλάδα και αν θα γίνεται σύσταση για ασφαλιστική κάλυψη
για τέτοιου είδους λοιμώξεις.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Mητσοτάκης συμμετείχε στην τρίτη τηλεδιάσκεψη
ηγετών της ομάδας χωρών που διαχειρίστηκαν το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού με επιτυχία.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τους ομολόγους του για το σχέδιο της κυβέρνησης να ανοίξει στις 15
Ιουνίου τις πτήσεις προς την Αθήνα για τους επισκέπτες από χώρες με παρόμοια επιδημιολογικά δεδομένα,
ακολουθώντας τη στρατηγική των δειγματοληπτικών τεστ.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ακόμη ο Καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, οι Πρωθυπουργοί
της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, της Νορβηγίας Ενρα Σόλμπεργκ, της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπιτς, της
Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον, της Νέας Ζηλανδίας Γιακίντα Αρντερντ και του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
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Μ. Σχοινάς: Μεγάλη μέρα για την Ευρώπη, η Ελλάδα κέρδισε ένα δεύτερο
ΕΣΠΑ
Για μια μεγάλη ημέρα για την Ευρώπη, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς
αποτιμώντας την πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 750 δισ. ευρώ. Αναφερόμενος ειδικότερα στα
κέρδη της Ελλάδας, σημείωσε ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα επιπρόσθετο ΕΣΠΑ για τη χώρα μας.
Σε συνέντευξή του στον «Σκάι», ο κ. Σχοινάς είπε πως πρόκειται για μια στιγμή όπου η Ευρώπη ξεπερνά λίγο τους
περιορισμούς τους και δείχνει ότι σε στιγμές κρίσης είναι ικανή να κινητοποιήσει πρωτοφανή μέσα που δεν είχαμε ποτέ
στο παρελθόν στη διάθεσή μας.
Το πιο σημαντικό, υπογράμμισε, «δεν είναι μόνο το μεγάλο ύψους αυτού του υπερόπλου σε πόρους, αλλά είναι το γεγονός
ότι για πρώτη φορά έχουμε την ανάληψη, από κοινού όλων των εταίρων, βαρών έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί που το
έχουν περισσότερο ανάγκη.
Ως προς την έγκριση της πρότασης αυτής της Κομισιόν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ο κ. Σχοινάς παρατήρησε πως έχει
αναπτυχθεί μια δυναμική και ότι υπάρχει μια σύγκλιση στις πρωτεύουσες της Ένωσης, ότι αυτή η συγκυρία δεν πρέπει να
χαθεί για την Ευρώπη. Συνεχίζοντας στο ίδιο κλίμα, ο αντιπρόεδρος της ΕΕ δήλωσε πολύ αισιόδοξος ότι αυτή η σύγκλιση
γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητή στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, αναγνώρισε πως θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση η
οποία δεν θα είναι εύκολη και η οποία θα ξεκινήσει στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου.
Ερωτηθείς αν μπορεί να ληφθεί οριστική απόφαση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, ο κ.
Σχοινάς απάντησε: Χρειαζόμαστε τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών-μελών, γιατί το κέντρο βάρους του Ταμείου
Ανάκαμψης είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου η ΕΕ θα δανειστεί ως Ένωση, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τις
χώρες-μέλη με τις μεγαλύτερες ανάγκες.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε την πεποίθηση πως πολύ δύσκολα θα βρεθεί μια κυβέρνηση ή ένα κοινοβούλιο που θα
αναλάβει το κόστος της μη συμφωνίας σε τέτοιες ιστορικές στιγμές που ζούμε.
Εν συνεχεία, ο κ. Σχοινάς ανέδειξε τη σημασία της πρότασης της Κομισιόν για την Ελλάδα, τονίζοντας πως σήμερα η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα επιπρόσθετο ΕΣΠΑ για τη χώρα μας. Όπως αποσαφήνισε, για τα επόμενα επτά χρόνια
θα έχουμε τους πόρους του ταμείου Ανάκαμψης και δίπλα σε αυτά θα υπάρξουν άλλα τόσα, που είναι το κανονικό ελληνικό
ΕΣΠΑ για την επόμενη επταετία. «Οι πόροι, δηλαδή, που θα έχει η χώρα στη διάθεσή της για τα επόμενα επτά χρόνια θα
είναι ουσιαστικά διπλάσιοι σε σχέση με το παρελθόν» διευκρίνισε περαιτέρω.
Παράλληλα, κατά τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν η πρόταση δείχνει ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει την Ελλάδα ως ένα
αγκωνάρι ευρωπαϊκής σταθερότητας σε μια δύσκολη γειτονιά που πρέπει να στηριχθεί απόλυτα.
Σε ερώτηση αν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα συνοδεύονται από δεσμεύσεις όπως στα μνημόνια, ο κ. Σχοινάς
απάντησε κατηγορματικά αρνητικά. «Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει η αιρεσιμότητα έτσι όπως τη ζήσαμε στη
μνημονιακή εποχή. Εδώ έχουμε μια συμμετρική απειλή που μας αγγίζει όλους. Δεν θα έχουμε μνημονιακή αιρεσιμότητα»
σημείωσε χαρακτηριστικά. Προσέθεσε όμως πως «θα υπάρχει μια σύνδεση αυτών των καινούργιων πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης με αυτό που όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωζώνης δεσμεύονται να κάνουν στο πλαίσιο του λεγόμενου
οικονομικού εξαμήνου».
Σε ό,τι αφορά την εκταμίευση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε
πως υπάρχει πιθανότητα να εκταμιευτούν χρήματα ακόμα και εντός του 2020, μέσω των προτάσεων-γέφυρα. «Παρόλο που
για νομικούς λόγους και λόγω ότι ο δανεισμός θα πάρει λίγο χρόνο, όπως και η έγκριση που χρειάζεται από τα κράτη-μέλη
και το Ευρωκοινοβούλιο -λογικά θα μας πάει την 1η Ιανουαρίου του 2021- μπορούμε ήδη φέτος να κάνουμε πολλά με τις
λεγόμενες προτάσεις-γέφυρα. Μπορούμε ορισμένα προγράμματα από το ισχύον πλαίσιο να τα παντρέψουμε με το επόμενο
με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε επιδοτήσεις ήδη από φέτος, στις οποίες πρέπει να προστεθούν και αυτές που έχουν
αποφασίσει στο πλαίσιο του προγράμματος Sure (βοήθεια της βραχυπρόθεσμης ανεργίας), τα οποία είναι επίσης διαθέσιμα
φέτος. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να γεφυρώσουν τις φετινές ανάγκες με τους νέους πόρους από το Ταμείο
Ανάκαμψης από του χρόνου» εξήγησε συγκεκριμένα.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Intrum: Πρόωρες οι προβλέψεις για το ύψος των νέων NPEs - Αυξητική η τάση
Την εκτίμησή του ότι είναι πρόωρο να προβλεφθεί το ύψος των νέων προβληματικών δανείων που θα δημιουργήσει η
κρίση της πανδημίας, διατύπωσε ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum Hellas και Εκτελεστικό
Μέλος του Ομίλου Intrum, τονίζοντας ότι θα έχουμε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) αλλά όχι έναν
«Αρμαγεδδώνα».
Τα μέτρα που λαμβάνουν οι κεντρικές τράπεζες και γενικότερα ο επίσημος τομέας είναι πρωτόγνωρα στην έκτασή τους
και σε συνδυασμό με τις στοχευμένες δράσεις που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, φαίνεται ότι θα οδηγήσουν σε
οικονομική σταθερότητα, σημείωσε ο κ. Γεωργακόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο στο διεθνές συνέδριο της SmithNovak,
στο οποίο συμμετέχουν περισσότερα από 1.000 στελέχη της ευρωπαϊκής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL).
Ο επικεφαλής της Intrum Hellas επισήμανε χαρακτηριστικά ότι τα οικονομικά μοντέλα που υπάρχουν, δεν μπορούν να
οδηγήσουν σε ασφαλείς εκτιμήσεις για το εύρος της ύφεσης που αναμένεται. Μιλάμε για ύφεση 5% ως 10% στην Ελλάδα
και η απόκλιση είναι τόσο μεγάλη διότι δεν μπορεί να προβλεφθεί σε πιο βαθμό θα είναι επιτυχείς οι μακροοικονομικές
παρεμβάσεις και οι στοχευμένες δράσεις του δημοσίου, είπε ο κ. Γεωργακόπουλος, διευκρινίζοντας ότι είναι κρίσιμο πόσο
γρήγορα θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις με κεφάλαιο κίνησης και κατά πόσο θα διατηρηθεί η απασχόληση.
Η Ελλάδα είναι ευάλωτη οικονομία λόγω της εξάρτησης από τον τουρισμό και του μεγάλου αριθμού μικρών επιχειρήσεων
και αυτοαπασχόλουμενων, την ίδια στιγμή όμως έχει ελέγξει αποτελεσματικά την πανδημία και ταυτόχρονα, η κυβέρνηση
σε συνεργασία με τις τράπεζες και τους servicers έχει λάβει θετικά μέτρα, υπογράμμισε ο κ. Γεωργακόπουλος.
Αναφερόμενος στη νέα γενιά προβληματικών δανείων που θα δημιουργήσει η παρούσα κρίση, ανέφερε ότι οι εκτιμήσεις
για το ύψος τους είναι πρόωρες για μια σειρά από λόγους: της φύσης που έχει η κρίση, των μακροοικονομικών μέτρων που
λαμβάνονται σε νομισματικό και δημοσιονομικό επίπεδο, και της στάσης αναμονής που τηρούν οι εποπτικές αρχές, οι
οποίες έχουν προσαρμοστεί στις παρούσες συνθήκες.
Τα υφιστάμενα οικονομικά μοντέλα θα μας έδειχναν υψηλά νούμερα νέων NPEs, οι σημερινές συνθήκες όμως είναι
πρωτόγνωρες, σημείωσε, δίνοντας έμφαση στις παρεμβάσεις των κεντρικών Τραπεζών, της ΕΚΤ, της Fed, της Τράπεζας
της Αγγλίας που επεκτείνουν τους ισολογισμούς τους κατά αρκετά τρισεκατομμύρια, αγοράζοντας ακόμη και ομόλογα
χαμηλής διαβάθμισης, αλλά και στη μορφή που θα λάβει το Recovery Fund Γερμανίας- Γαλλίας.
Eιδικότερα για την αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο κ. Γεωργακόπουλος εκτίμησε ότι «όταν καθίσει η σκόνη, και
υπό την πίεση των εποπτών, οι τράπεζες θα επιδιώξουν με τιτλοποιήσεις και πωλήσεις να βγάλουν εκτός των ισολογισμών
τους τα NPEs και θα ενισχυθεί η κινητικότητα». Αναφορικά με τα ρίσκα που αντιμετωπίζουν επενδυτές και servicers
λόγω της κρίσης του covid-19, o Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum Hellas, επισήμανε ότι ένα βραχυπρόθεσμο ρίσκο είναι
σε κάποιες αγορές να υπερισχύσουν λαϊκίστικες απόψεις προστασίας των δανειοληπτών που θα οδηγήσουν σε αναστολή
της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μειώνεται η ικανότητα ανάκτησης για servicers και τράπεζες, όπως και η αξία των assets,
δημιουργώντας τροχοπέδη για πωλήσεις και τιτλοποιήσεις. Ένα μεσοπρόθεσμο ρίσκο είναι, μετά τις ενέσεις ρευστότητας
από τις κεντρικές τράπεζες, να ακολουθήσει αύξηση της φορολογίας που θα μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα και θα
περιορίσει τις ανακτήσεις.
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Η Ελλάδα στους κύριους προορισμούς των Γερμανών
Μπορεί η συντριπτική πλειονότητα των Γερμανών να σχεδιάζει τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές εντός των συνόρων
(50% σπίτι τους-30% εντός Γερμανίας σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση), ωστόσο το υπολειπόμενο, όχι αμελητέο
20% προγραμματίζει -κορωνοϊού επιτρέποντος- την καλοκαιρινή του «απόδραση» σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί – με προεξάρχουσες τις μεσογειακές χώρες – αλλά και η Τουρκία ρίχνονται πλέον στη
μάχη για να προσελκύσουν γερμανούς τουρίστες και να περιορίσουν στο ελάχιστο τις διαφαινόμενες απώλειες.
Πολύ μικρότερη η τουριστική πίτα φέτος
Στη μάχη αυτή η Ελλάδα φαίνεται να έχει φέτος ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα. Η καλή επιδημιολογική εικόνα, την
οποία φρόντισε να γνωστοποιήσει δεόντως η ελληνική κυβέρνηση στο εξωτερικό, αναδεικνύει τη χώρα σε έναν από τους
βασικούς προορισμούς των Γερμανών που σκοπεύουν να κάνουν φέτος τα μπάνια τους εκτός συνόρων.
Την τάση αυτή επιβεβαιώνει και η πρώτη εικόνα που δίνουν οι μεγάλοι γερμανικοί τουριστικοί όμιλοι. «Τώρα που είναι
σαφές ότι τα ταξίδια εντός της Ευρώπης θα είναι και πάλι εφικτά και θα μπορούν να γίνουν καλοκαιρινές διακοπές στη
Μεσόγειο, διαπιστώνουμε ένα εντεινόμενο ενδιαφέρον για δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ αυτών και η
Ελλάδα ως ένας από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς γερμανών πελατών της TUI» επισήμανε στη
Deutsche Welle η εκπρόσωπος Τύπου του ομίλου Άνια Μπράουν, προσθέτοντας: «Είμαστε καλά προετοιμασμένοι και το
ίδιο ισχύει και για τους προορισμούς, με τους οποίους είμαστε σε επαφή».
Παρόμοια η εικόνα και στην alltours, όπου η «μάχη» για τον φετινό τουρισμό δίνεται και πάλι ανάμεσα στους τρεις
«συνήθεις υπόπτους»: την Ελλάδα, την Τουρκία και την Ισπανία όπως είπε προς τη Deutsche Welle η εκπρόσωπος του
ομίλου Αλεξάντρα Χόφμαν. «Τις τελευταίες μέρες η alltours καταγράφει μια αυξημένη ζήτηση για πακέτα διακοπών.
Κλείνουν κυρίως για Μαγιόρκα και ακολουθούν Αττάλεια, Κρήτη και Κανάρια Νησιά. Η alltours σχεδιάζει να ξεκινήσει
από τον Ιούλιο με τα πακέτα διακοπών για Ελλάδα».
«Ρωτούν για Ελλάδα και Κροατία»
Καλή η επιδημιολογική εικόνα και της Κροατίας
Την αυξημένη κίνηση των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνει και η τουριστική πράκτορας Λένα Βασιλειάδου από το
γραφείο Schalk’s Reise Service στο Άαχεν. «Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι πελάτες ρωτούν στοχευμένα για Ελλάδα και
Κροατία που έχουν χαμηλό αριθμό κρουσμάτων και ζητούν να ενημερωθούν, μεταξύ άλλων, για τα μέτρα ασφαλείας που
ισχύουν εκεί» είπε προς τη DW. «Τις τελευταίες μέρες η κίνηση είναι αυξημένη. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που έχω με
έλληνες ξενοδόχους διαβεβαιώνουν συνεχώς ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα και πως είναι απολύτως έτοιμοι να υποδεχθούν
τους τουρίστες». Η ίδια εκτιμά ότι μεγάλοι τουριστικοί όμιλοι εναποθέτουν φέτος τις ελπίδες τους στην Ελλάδα και άλλες
χώρες με εξίσου καλή επιδημιολογική εικόνα για να σώσουν ένα μέρος, τουλάχιστον, της φετινής σεζόν.
Διότι σύμφωνα και με συγκλίνουσες εκτιμήσεις ειδικών, ανεξάρτητα από το πώς θα κινηθεί η τουριστική αγορά τις
επόμενες εβδομάδες είναι βέβαιο ότι λόγω της πανδημίας οι φετινές απώλειες εν γένει θα είναι πολύ μεγάλες για όλους
τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, αφού θα πρέπει να μοιραστούν μια πολύ μικρότερη σε σχέση με
άλλες χρονιές τουριστική πίτα.
Πηγή: Deutsche
Welle
\
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Εντυπωσιακό το Χ.Α. με ράλι 40% στις τράπεζες μέσα σε 4 συνεδριάσεις
!!! Στόχος από εδώ και πέρα η παραμονή υψηλότερα των 630 μονάδων, με
τις επόμενες αντιστάσεις στις 690 – 700 μονάδες…..
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