
EFECTELE PANDEMIEI DE COVID-19

Tot mai multe hoteluri

din SUA se confruntã

cu executarea silitã

H
otelurile din SUA
c ont i nu ã sã f i e
afectate din cauza
pandemiei de Co-
vid-19, rata medie
de ocupare fiind

mai micã de 50%, potrivit thereal-
deal.com, care aduce în atenþie
faptul cã un numãr tot mai mare
de creditori fac eforturi ca sã vândã
ipotecile constituite de aceste
unitãþi de cazare.

Spre exemplu, Mack Real Estate
Credit Strategies a angajat societa-
tea Cushman & Wakefield ca sã
vândã ipoteci în valoare totalã de
500 de milioane de dolari legate
de hotelul Times Square din Man-
hattan ºi de douã hoteluri St. Regis
din Washington D.C. ºi Miami,
potrivit Business Insider.

În iulie, banca americanã Wells
Fargo a angajat firma de consul-
tanþã Newmark Knight Frank pen-
tru vânzarea unei ipoteci de 56 de
milioane de dolari care are legãtu-
rã cu un hotel Fairfield Inn & Suites
aparþinând Marriott. ªi Barings, di-
vizia de gestionare a investiþiilor
din cadrul companiei de asigurãri
de viaþã MassMutual, a angajat
Newmark pentru vânzarea unui
împrumut de 52 de milioane de
dolari legat de un hotel Courtyard
by Marriott.

Toate aceste tranzacþii au loc în
condiþiile în care aproape 50% din
împrumuturile CMBS (commercial
mortgage-backed securities - titlu-
ri garantate cu ipoteci comerciale)
aflate în amânare la platã sunt le-
gate de hoteluri, conform sursei,
care subliniazã cã un numãr din ce
în ce mai mare de hoteluri ameri-
cane se confruntã cu executarea si-

litã, dat fiind cã ratele de ocupare
ºi turismul încã sunt scãzute pe
fondul restricþiilor generate de
pandemia de Covid-19.

Dintre toate împrumuturile CMBS
pentru care debitorii solicitã am-
ânare la platã, aproximativ 44%
sunt legate de hoteluri, însumând
23 miliarde de dolari, potrivit S&P
Global Ratings, care subliniazã cã
valoarea menþionatã este mai mare
decât pentru oricare alt tip de pro-
prietate imobiliarã.

În hotelurile din New York, rata
medie de ocupare a fost de 37%
anul acesta, potrivit unui raport al
STR, societate ce urmãreºte evolu-
þiile din industria hotelierã, care
menþioneazã cã nivelul este cu
58% mai mic faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut.

"Proprietarii de hoteluri ºi credi-
torii care spuneau, mai pe la înce-
putul crizei create de pandemie, cã
lucrurile se vor îmbunãtãþi, nu rea-
lizau cu ce vom confrunta", potrivit
lui Adam Etra, co-director în cadrul
Newmark, citat de Business Insider,
care concluzioneazã: "Lucrurile nu
s-au îmbunãtãþit, sunt de fapt din
ce în ce mai rele".
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