PREGLED TRGA, 16.04.2020
Nemčija
V Nemčiji poročajo o 134.000 okužbah s COVID-19, vendar je več kot polovica že ozdravljenih
(77.000) Do zdaj je po državi za posledicami virusa umrlo nekaj več kot 3800 ljudi.
Razmnoževalna stopnja, tj. stopnja števila ljudi, ki jih okuži okužena oseba, je trenutno 1,2. RKI
(Robert Koch Institut, ki je v državi zadolžen za nacionalno zdravje) je že večkrat navedel svoj cilj
znižanja te stopnje in sicer na 1 ali manj.
V skladu s predpisom, ki velja od 10.4. morajo vsi, ki prihajajo v Nemčijo po večdnevnem bivanju v
tujini, v 14-dnevno karanteno. Izjeme veljajo za ljudi, ki prevažajo čez mejo nujno blago ter za ljudi, ki
vsak dan prestopijo mejo zaradi dela, ali pa so v tujini manj kot 48 ur. Pod določenimi pogoji so tudi
izključeni sezonski delavci, ki jim je vlada v prejšnjem tednu potrdila in sprostila prehod. Ti delavci so
nujno potrebni za prehrambeno verigo. Prehod mej z Avstrijo, Luksemburgom, Francijo, Švico in
Dansko je poostren in podaljšan do 3.5, prehod je odobren samo s tehtnim razlogom. Z Belgijo in
Nizozemsko so predpisi o prehodu mej omiljeni oz. kontrol ni.
Na velikonočni ponedeljek je skupina 26 najbolj priznanih profesorjev z različnih področij za
najstarejšo nemško Akademijo znanosti imenovano "Leopoldina" sporočila študijo, ki so jo razvijali v
zadnjih dneh. Študija narekuje, kako bi morala država določiti sprostitveni tempo trenutnih omejitev.
Torej posredovali so predlog sprostitvenih ukrepov:
-

Še več testiranj in tako pridobljeno jasno sliko o tem, kje in koliko je okuženih
Sprostitev ukrepov glede izobraževalnih ustanov (postopoma)
Postopno normaliziranje javnega življenja (z upoštevanjem higienskih ukrepov), tudi gostinski
obrati, druženja ipd., vendar s stalnim monitoringom
Spodbujanje uporabe aplikacije za spremljanje okužb

Celotna študija je na voljo tukaj, ki torej opozarja tudi na slabo komuniciranje vlade, hude psihične in
sociološke posledice in seveda na nujnost trajnostnega premagovanja krize, torej čimprejšnjo
postopno sprostitev ukrepov.
Kanclerka Angela Merkel je 15.04. skupaj s predsedniki zveznih dežel Nemčije, predstavila načrt
»Fahrplan« kako naprej in navedla, da je bilo mnenje Akademije znanosti »Leopoldina« pomembna
referenca. Zaenkrat je stališče sledeče, kasneje pa bodo zvezne dežele ukrepe prilagajale na svoj
način (kot npr. Bavarska, kjer so okužbe najbolj drastične in kjer se predsednik te dežele Söder bori za
podaljšanje ostrenje ukrepov):
-

Ukrepi o socialnem distanciranju veljajo še naprej ( prepoved druženja več kot 2 oseb ali oseb
iz istega gospodinjstva);
VSI večji dogodki so odpovedani do 31.avgusta (vključno z nogometnimi tekmami, koncerti,
kongresi ipd.);
Nošenje mask NI obvezno, je pa priporočljivo;

-

S ponedeljkom 20.4. se odpirajo prodajalne vseh vrst do 800m2, tudi avtohiše, kolesarske
trgovine, vrtnarije ipd.;
Frizerstva, kozmetični saloni in tovrstni obrati se odpirajo od 4.5. dalje;
Gostinski lokali in hoteli s priporočili zvezne vlade ostajajo zaprti, še vedno lahko obratujejo
za odvzem hrane na dom;
Izobraževalne ustanove so začnejo postopoma odpirati 4.5. (na Bavarskem 11.5.).

Pred prazniki je urad zvezne vlade, t.i. kompetenčni center za turizem na pobudo vlade izvedel
analizo oz t.i. Recovery Check #1 celotne potovalne industrije, torej turistične branže v Nemčiji.
Tukaj kratek rezime:
Z novo analizo scenarijev, v kompetenčnem centru za turizem preučujejo možnosti okrevanja
turistične panoge v Nemčiji. Zastavljajo se vprašanja o nadaljnjem poteku koronske krize in popolnem
okrevanju turistične branže. Najpomembnejši rezultat: Popolnega okrevanja poslov/prometa v vseh
sektorjih turistične industrije trenutno ne moremo pričakovati pred Veliko nočjo 2021. Med
septembrom 2021 in v najslabšem primeru jeseni 2023 naj bi se turistični promet normaliziral.
Proučujejo tudi potencial za oživitev turistične panoge v celotni Nemčiji. V kratkem bodo sledili
nadaljnji valovi raziskav. Načrtujejo tudi študije posameznih sektorjev turizma v državi.
Zvezni kompetenčni center za turizem predvideva, da bodo sedanje omejitve in omejitve potovanja
postopoma popustile najprej konec aprila, bolj verjetno sredina/konec maja. Glede na dolžino
obstoječe zaustavitve poslovanja, je v tej fazi pričakovati, da bo mogoče v celotni panogi doseči le dva
do 20 odstotkov prodaje v primerjavi s preteklim letom.
Obstajajo torej trije scenariji okrevanja in sicer optimistični, realistični in pesimistični. Na sliki je
razvidno, da bo normalizacija, torej doseganje stanja, kot je bilo pred krizo, šele naslednje leto v času
velikonočnih počitnic. Stanje preživetja pa se bo, najbolj optimistično, začelo poleti.

Do velikonočnega ponedeljka je na zvezni agenciji za zaposlovanje približno 725.000 podjetij v
Nemčiji prijavilo skrajšani delovni čas za svoje zaposlene. To je približno 12 odstotkov več kot teden
poprej. Podjetja v gostinstvu, turizmu in storitveni obrati so še posebej prizadeti in ta ukrep koristijo v
največji meri.
Država namenja velik sveženj pomoči za gospodarstvo, posojila preko KfW banke, ki ga po poročilih
medijev in pristojnih inštitucij v največji meri koristijo podjetja iz turizma in storitvene panoge.

Švica
COVID-19 se močno širi po državi, ki ima trenutno največ obolelih glede na število prebivalcev v
celotni Evropi. Država je priljubljena smučišča opredelila kot žarišča za okužbe. Do zdaj je bilo
pozitivno testiranih približno 26.000 ljudi, zaradi koronavirusa je umrlo 1.250 ljudi, ozdravljenih je že
15.400.
V Švici ne vladajo karantenski ukrepi, toda vlada prepoveduje sestanke/druženje skupin s 5 ali več
ljudmi. Odprte so samo nujno potrebne prodajalne, kot so lekarne in trgovine z živili.
Vsi ukrepi povezani s preprečitvijo širjenja virusa, so v državi trenutno podaljšani do 24. aprila.
Švicarski minister za gospodarstvo Guy Parmelin je na novinarski konferenci 8. aprila napovedal, da
bo COVID19 kriza prizadela švicarsko gospodarstvo bolj kot so pričakovali. Švicarski zvezni urad za
gospodarstvo SECO je oblikoval dva nova negativna scenarija o prihodnjem razvoju gospodarstva.
Prvi scenarij ( t.i. "recesija V") napoveduje v letu 2020 padec BDP za 7 %, medtem ko naj bi stopnja
brezposelnosti znašala 4 %. Po tem scenariju naj bi bil največji udarec gospodarstvu v prvem polletju
2020, v drugem polletju pa naj bi si gospodarstvo relativno hitro opomoglo. V drugem bolj
črnogledem scenariju (t.i. "recesija L") pa bi bili učinki koronavirusa bolj daljnosežni. Gospodarstvo
naj si ne bi tako hitro opomoglo v drugem polletju, zato v letu 2020 napoveduje padec BDP za 10,4 %.
Stopnja brezposelnosti pa naj bi znašala 4,5 %.
V državi je 118.000 podjetij vložilo vloge “Kurzarbeit” – skrajšani delovni čas oz. čakanje na delo za
1,34 mio zaposlenih, kar predstavlja 26,5 % delovne sile v Švici.
Letalska industrija
Vlada je 8. aprila 2020 odobrila, da pristojna ministrstva pripravijo predlog za začasno zagotovitev
likvidnosti letalski industriji v Švici. Glavni poudarek bo na državnih garancijah.
Prekinitev mednarodnih letalskih povezav s Švico povzroča veliko gospodarsko škodo. Več kot
tretjino vsega švicarskega izvoza in približno šestina uvoza gre po zračnih poteh. Letalska industrija
zaposluje tudi 190.000 ljudi s polnim delovni časom.
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Promet potovalne industrije ponazarja pregled oz. analiza Ta.ts (tehnološke rešitve za
TO/TA) za mesec marec. Skupni promet vseh registriranih potovalnih agencij je bil za 81
odstotkov manjši kot v preteklem letu. TO/TA izgubljajo 53 odstotkov prometa, prodaja
letalskih potovanj pade celo za 100 odstotkov. Križarjenje kaže minus 41 odstotkov prometa.
Ostala prodaja znaša minus 66 odstotkov, število vstopnic minus 93 odstotkov. Prihodnje
rezervacije v turizmu so se v primerjavi z marcem 2019 zmanjšale za minus 143 odstotkov
(križarjenje: minus 155 odstotkov).
Pod geslom "Poskrbimo, da bomo lahko potovali tudi jutri", 2 minutni video organizatorjev
potovanj, kot so Ikarus Tours, Diamir in Runa Reisen skupaj z AER, (https://www.aer.de/)
prikazuje stanje v branži. Pozivajo na skupno število delovnih mest, ki jih je tukaj več kot 2,9
milijona, branža generira 213 milijard evrov, zato je hitra pomoč države ključnega pomena,
da resor preživi. Akcija je uspešna na FB Watch in drugih kanalih, povzeli so jo tudi TV in drugi
mediji.
S podaljšanjem svetovnega opozorila o potovanjih po vsem svetu s strani nemškega urada za
zunanje zadeve do konca aprila, so organizatorji potovanj TUI, Hotelplan Suisse, FTI, DER
Touristik, Alltours, Studiosus, Gebeco idr. odpovedali vsa potovanja zaenkrat do 30. aprila,
pričakujemo podaljšanje do vsaj 5.5.
130.000 turističnih strokovnjakov zahteva nove predpise o odpovedih potovanj: Stranke
zahtevajo svoj denar nazaj za odpovedana potovanja. Nemška vlada se mora tako odločiti
kako naprej, tudi agencije počasi tonejo v resne finančne težave, ker ne pridobivajo provizije.
Zahtevek provizije za agencije ne velja, če veljajo zakonsko določene pravice do odstopa od
pogodbe. Prav tako ostala nemška potovalna industrija poziva k nujnemu programu državne
pomoči in s potrditvijo vrednostnic oz. bonov za že plačana potovanja, da bi preprečili velik
kratkoročni finančni udar več milijard EUR, ki bi lahko v nekaj tednih povzročil nešteto
nelikvidnosti oz. plačilnih nesposobnosti večjih TO. Vlada o tem še vedno ni odločila, vendar
se zavzema za potrditev možnosti vračila vrednostnih bonov, ki bili vnovčljivi do konca leta
2022, pod nekaterimi pogoji tudi vračilo denarja (težke razmere posameznikov ipd.) –
potrditve TO še niso dobili, predvidoma zaradi nasprotovanja EU tovrstni regulativi.
Kako rešujejo trenutno krizo večji TO:
o DER Touristik svojim strankam ponuja izbiro: odločitev, ali bodo želeli vrnjen že
vplačan denar za potovanje ali vrednostni bon. Da bi zagotovili spodbudo prevzema
bonov, DER Touristik ponuja poleg bona še dodatnih 50 evrov. Boni morajo biti
unovčeni do konca leta 2021.
o Alltours vrača vsa vplačila za potovanja, ki so bila preklicana zaradi pandemije. To
velja za vsa potovanja, paketna in individualni program z odhodi med 17. marcem in
30. aprilom.
o FTI ponuja strankam odpovedanega potovanja dobropis v višini že izvedenih plačil in
dodatnih 200 evrov dodatka, ki pa veljajo le za storitve na želeni destinaciji.
Natančneje, vsi gostje, ki svojega potovanja ne bodo mogli začeti do 30. aprila, bodo
prejeli dobroimetje v višini že izvedenih vplačil, plus dodatno "FTI Group Cash" več
kot 200 evrov na rezervacijo ne glede na ceno potovanja. »Počitniški kredit« bo
mogoče unovčiti do vključno 31. decembra 2021.
o TUI ponuja strankam preklicanih potovanj, ki se odločijo za potovalni bon do 150
evrov doplačila na naslednjo rezervacijo. Ponudba sprva velja za potovanja, ki so jih
zaradi koronske pandemije morali odpovedati do 30. aprila. Poleg tega lahko
dopustniki, ki svoje naslednje potovanje rezervirajo do konca junija, lahko izkoristijo

bonus zvestobe TUI v višini do 100 evrov na osebo, ki so ga uvedli sredi marca. V
začetku aprila je TUI že objavil velike dele poletnega programa 2021 za rezervacije.
Potovalni bon TUI velja do konca leta 2021.
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Holidaycheck je v letu 2019 ustvaril izgube kljub povečanju prodaje za 3,5 odstotka na nekaj
manj kot 144 milijonov evrov – s tem je izravnalo negativni konsolidirani rezultat 4,6 milijona
evrov. Po koronski krizi so sedaj še v večjih težavah, podjetje sprejema drastične ukrepe za
zmanjšanje stroškov.
Skupina TUI je od nemške državne banke KfW prejela posojilo v skupni vrednosti skoraj dve
milijardi evrov. Medtem skupina ponovno potrjuje, da je zaščita denarja strank s tem še bolj
zagotovljena.
Tretji največji organizator potovanj FTI je pridobil uspešen kredit za premostitev krize v
naslednjih 12-ih mesecih, odkup velikega deleža je ponudil tudi egiptovski miljarder, ki je
sedaj torej 33,6% lastnik koncerna. Egipčan Sawiris je znan v turistični industriji, je lastnik
hotelskih korporacij v Egiptu, Omanu in Švici.
Katastrofalne izgube v aviaciji se žal nadaljujejo. Fraport, ki upravlja največje letališče v
Nemčiji napoveduje v od 140 do 200 milijonov izgube v letošnjem letu, kljub temu da so imeli
v lanskem letu rekordne rezultate. Večino delavcev je že na čakanju ali skrajšanem delovnem
času.
Lufthansa deluje samo še s parimi % letal, več kot 700 letal od 763 je prizemljenih. Vsi so
prepričani, da je trenutna kriza za aviacijo hujša od vseh ostalih, kljub temu, da bo država
posamezno pomagala podjetjem preko državne banke KfW (s posojili) ter drugimi ukrepi, kot
je odlok plačila davkov. Tudi pri Lufthansi je velika večina delavcev na čakanju ali skrajšanem
delovniku, skupaj zaposluje 140.000 ljudi. V lanskem letu je Lufthansa prepeljala 145
milijonov potnikov, letos naj bi bilo po projekcijah to več kot prepolovljeno.
Že tako skoraj propadla čarterska družba Condor, ki ji je država v lanskem letu zagotovila
skoraj 280 milijonsko denarno injekcijo, je zopet na robu propada - poljski sklad, ki ji je v
januarju zagotovil odkup, se sedaj umika.
Izjemno so prizadeta tudi križarjenja, ki so na nemškem področju zelo razširjena, trenutno
vlada tudi velika prostorska stiska v pristaniščih na Severnem in Sredozemskem morju. Zaradi
stalnih negotovih zdravstvenih razmer in pogojev potovanja, nekateri organizatorji križarjenja
prekinjajo svoje potovalnih programe tudi do julija.
Raziskovalni inštitut DWIF (http://www.dwfi.de) predvideva, da bodo nemške počitniške
destinacije samo marca in aprila izgubile 24 milijard evrov prometa. Samo v potovanjih so
nemške destinacije »čez noč« izgubile približno 9 milijard evrov prometa.
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Švica: Unfortunately, trips to Switzerland are not possible at present. But it is allowed to
dream. That is why we would like to bring Switzerland to your home-with beautiful pictures,
emotional videos and entertainig stories! https://www.myswitzerland.com/en/
Nemčija: Nemška NTO na vseh svojih kanalih poziva na #Discover Germany from Home: DZT

Pripravila: Rebeka Kumer Bizjak

