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Goldman Sachs: Οι προκλήσεις και οι νέες ευκαιρίες της Ελλάδας
Τα σχέδια ανάκαμψης που κατέθεσαν Ελλάδα και Πορτογαλία στην Κομισιόν εξετάζει η Goldman Sachs σε νέα έκθεσή της με τίτλο "Μικρές οικονομίες, παλιές προκλήσεις και
νέες ευκαιρίες". Όπως επισημαίνει, το Ταμείο Ανάκαμψης θα οδηγήσει σε αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά τουλάχιστον περίπου 7% έως το 2026.
Όπως σημειώνει, Ελλάδα και η Πορτογαλία υπέβαλαν τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (NRRP) στην Επιτροπή της ΕΕ, τα οποία παρέχουν σημαντική
δημοσιονομική στήριξη ύψους 18% και 9% του ΑΕΠ, αντίστοιχα, για την περίοδο 2021-2026. Κατά την άποψή της, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (RF), το οποίο συνδυάζει
τις επενδύσεις με τις μεταρρυθμίσεις, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα στη Νότια Ευρώπη, ενώ παρέχει μια ευκαιρία σε Ελλάδα και
Πορτογαλία να καλύψουν το χάσμα με την ΕΕ που εμφανίστηκε 5 χρόνια πριν από την πανδημία.
Το Ταμείο δίνει ουσιαστικά στις δύο αυτές χώρες το απαραίτητο κίνητρο, μετά από μια δεκαετία απογοητευτικής πορεία της παραγωγής και της παραγωγικότητας σε σύγκριση
με την υπόλοιπη ΕΕ, όπως τονίζει. Η υποτονική πορεία των εγχώριων επενδύσεων τα τελευταία 5 χρόνια αποτελεί τη ρίζα αυτής της χαμηλής απόδοσης, όπως τονίζει η Goldman
Sachs. Οι ελληνικές και πορτογαλικές κυβερνήσεις θα επωφεληθούν συνεπώς από μια σημαντική δημοσιονομική ώθηση και σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τα δάνεια του
Ταμείου για τη στήριξη και τη συγχρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων. Όπως εκτιμά, το Ταμείο Ανάκαμψης θα αυξήσει το επίπεδο του ΑΕΠ κατά τουλάχιστον περίπου 7%
στην Ελλάδα και 5% στην Πορτογαλία έως το 2026.

Ο αντίκτυπος στη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη και παραγωγικότητα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον συνδυασμό των επενδύσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η
Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν εντοπίσει ένα μεγάλο σύνολο θεσμικών μεταρρυθμίσεων (68 και 37, αντίστοιχα) που στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
κυβέρνησης, του δικαστικού συστήματος και της αγοράς εργασίας. Η μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ελληνικής κυβέρνησης αφήνει την Ελλάδα σε καλή θέση για να
περάσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία είδαν την οικονομική τους απόδοση να υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ των 27 τα τελευταία 20 χρόνια. Μετά
την προσωρινή έκρηξη πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας έχει μειωθεί, σε σχετικούς όρους, στο σχεδόν 55% του μέσου
όρου της ΕΕ των 27. Οι οικονομικές επιδόσεις αυτές αντικατοπτρίζουν ένα σταθερά χαμηλότερο επίπεδο επενδύσεων και μια σχετική συμπίεση στην αύξηση της
παραγωγικότητας.
Δημοσιονομικός χώρος
Επιπλέον, ο δημοσιονομικός χώρος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Πορτογαλία, φαίνεται περιορισμένος. Παρόλο που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία, αντιμετωπίζουν
πάντως μικρότερα δημοσιονομικά ελλείμματα από τις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης.
Δεδομένου του περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου, τα σχέδια ανάκαμψης, με τον συνδυασμό των εθνικών προτεραιοτήτων και των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής
της ΕΕ, παρέχουν στην Ελλάδα και την Πορτογαλία τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για τη δημιουργία μόνιμης ανάκαμψης. Πρώτον, το μέγεθος των δύο σχεδίων είναι
αρκετά μεγάλο (18% στην Ελλάδα και 9% του ΑΕΠ στην Πορτογαλία) για να υποστηρίξει τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές στις οικονομίες τους. Δεύτερον, οι δύο χώρες
μπορούν να αξιοποιήσουν την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Η Ελλάδα σκοπεύει να επενδύσει σχετικά περισσότερο στην πράσινη
μετάβαση της οικονομίας της, ενώ η Πορτογαλία στοχεύει στην ψηφιοποίηση της παραγωγικής της δομής.
Εκτός από την ψηφιοποίηση και την πράσινη μετάβαση, έχουν παρόμοια έμφαση στην υποστήριξη της επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού τους μέσω της κατανομής
σχεδόν 2,5% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στη μεταρρύθμιση των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση της διαρθρωτικής αδυναμίας, η
Ελλάδα και η Πορτογαλία θα επικεντρωθούν στη "συσσώρευση" ιδιωτικών επενδύσεων και στην επέκταση του αντίκτυπου του προγράμματος στις οικονομίες τους. Η Ελλάδα
έχει χαράξει μια πολύ φιλόδοξη στρατηγική δεσμεύοντας ολόκληρο το κομμάτι των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης (7% του ΑΕΠ) για τη συγχρηματοδότηση έως και του 50%
των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του ευρωπαϊκού προγράμματος.
Κρίσιμο το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής
Ο οικονομικός αντίκτυπος των σχεδίων ανάκαμψης στην Ελλάδα και την Πορτογαλία σχετίζεται στενά με το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής τους, όπως τονίζει η Goldman
Sachs. Και οι δύο χώρες σκοπεύουν να ξεκινήσουν με επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τις επιχορηγήσεις, ενώ φαίνονται πιο προσεκτικές για την ικανότητά τους να
εφαρμόσουν αυτές τις επενδύσεις. Η αμερικάνικη τράπεζα τονίζει πως το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πιο ομαλό από
αυτό που έχουν σχεδιάσει η Ισπανία και η Ιταλία.
Κλείνοντας το επενδυτικό χάσμα
Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των επενδύσεων έχει σημασία για την υποστήριξη των πρώτων σταδίων της ανάκαμψης και για τη δημιουργία των βάσεων για
διαρθρωτικές αλλαγές, όπως επισημαίνει η G.S. Για να γίνει αυτό, τα σχέδια ανάκαμψης πρέπει να αρχίσουν να κλείνουν το επενδυτικό χάσμα και στις δύο οικονομίες.
Συγκεκριμένα, το Αναπτυξιακό Σχέδιο για την Ελληνική Οικονομία επεσήμανε ότι το χαμηλό επίπεδο συσσώρευσης κεφαλαίου στην Ελλάδα οφείλεται ουσιαστικά στη χαμηλή
επενδυτική τάση του ιδιωτικού τομέα. Με τις επιχορηγήσεις να χρησιμοποιούνται πρώτα και τα δάνεια να αυξάνονται ολοένα και πιο έντονα από το 2023 και μετά, και οι δύο
χώρες σχεδιάζουν να παράσχουν εκτεταμένη δημοσιονομική στήριξη για μια ανάκαμψη που θα οδηγηθεί από επενδύσεις που θα βασίζονται όλο και περισσότερο στον ιδιωτικό
τομέα καθώς το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης τελειώνει.
Η Goldman Sachs εκτιμά ότι, κατά μέσο όρο, το άμεσο αποτέλεσμα του Ταμείου θα είναι η αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% στην Ελλάδα και 1,4% στην Πορτογαλία κατά το 202126, έτσι ώστε η σωρευτική ώθηση θα φτάσει το 7% περίπου στην Ελλάδα και το 5% στην Πορτογαλία.
Δύο βασικοί παράγοντες ξεχωρίζουν για την εκτίμηση του αντίκτυπου της δημοσιονομικής στήριξης σχεδίου ανάκαμψης στις οικονομίες της Ελλάδας και της Πορτογαλίας.
Πρώτον, η συντριπτική πλειονότητα των σχεδίων (πάνω από το 80% του συνόλου) σχετίζεται με επενδύσεις και οι πολλαπλασιαστές είναι μεγαλύτεροι για τέτοιες
δημοσιονομικές δαπάνες. Δεύτερον, η G.S λαμβάνει υπόψη στις προβλέψεις της υψηλότερους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές στην αρχή του προγράμματος επειδή η Ελλάδα
και η Πορτογαλία ανακάμπτουν από μια πολύ μεγάλη πτώση του ΑΕΠ.
Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με οδηγό τις επενδύσεις
Συνέχεια..
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Ο δεύτερος πυλώνας σε κάθε ένα από τα δύο σχέδια είναι το σύνολο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για τη μετατροπή των πρόσθετων επενδύσεων του
προγράμματος της ΕΕ σε μόνιμες βελτιώσεις στην οικονομική παραγωγικότητα. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία ανέλαβαν αυτήν τη δέσμευση προτείνοντας 68 και 37
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αντίστοιχα, στα εθνικά τους σχέδια. Εάν η προσπάθεια μεταρρύθμισης αποδειχθεί επιτυχής, οι ελληνικές και πορτογαλικές κυβερνήσεις
αναμένουν η ανάπτυξη μετά το 2026 θα ενισχυθεί επίσης.
Η υιοθέτηση φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα είναι ο κρίσιμος παράγοντας για την ενίσχυση της δυνητικής ανάπτυξης, και οι ελληνικές και πορτογαλικές
στρατηγικές φαίνεται να είναι αρκετά παρόμοιες σε αυτό το θέμα, τονίζει η G.S.
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα απαιτήσουν εκτεταμένη πολιτική δέσμευση με την πάροδο του χρόνου. Ενώ κατά την άποψη της τράπεζας το Ταμείο θα επιταχύνει την
αύξηση κεφαλαίου στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στην παραγωγικότητα θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των εθνικών κυβερνήσεων να
εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η G.S διατηρεί εποικοδομητική άποψη για τις δύο χώρες, καθώς η μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ελληνικής
κυβέρνησης μειώνει τις ανησυχίες σχετικά με τον πολιτικό κίνδυνο.
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Σταϊκούρας στο Bloomberg: Η Ελλάδα ξεκινά το Σχέδιο Ανάκαμψης με δικούς
της πόρους
Στην επιτάχυνση της διαδικασίας επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας αναφέρεται άρθρο του αμερικανικού πρακτορείου Bloomberg, φιλοξενώντας
δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας κ. Χρήστου Σταϊκούρα.
Η Ελλάδα προχωρά με το πρόγραμμά της για ανάκαμψη από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία, ακόμη και πριν φτάσουν τα πρώτα
χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
«Είμαστε από τις πρώτες χώρες που υπέβαλαν το πρόγραμμά τους στην Κομισιόν και έχουμε ήδη αρχίσει να εφαρμόζουμε ορισμένες από τις
μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις», δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας σε συνέντευξή του.
Η κυβέρνηση του pρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι έτοιμη να ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, ενώ έργα όπως η παροχή tablet
και φορητών υπολογιστών σε φοιτητές βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Αντί να περιμένει τις πρώτες εκταμιεύσεις των κονδυλίων της ΕΕ που αναμένεται να
πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, η Ελλάδα «καλύπτει το αρχικό κόστος με τους δικούς μας πόρους», δήλωσε ο υπουργός
Οικονομικών.
Για την Ελλάδα, διακυβεύονται πολλά. Η κυβέρνηση στοιχηματίζει ότι το σχέδιο ανάκαμψης θα βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει το «μεγάλο επενδυτικό
κενό που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών οικονομικής κρίσης, το οποίο επιδεινώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της πανδημίας», δήλωσε ο
υπουργός.
Η οικονομία της Ελλάδας συρρικνώθηκε 8,2% το 2020 υπό το βάρος της πανδημίας, μετά την τεράστια συρρίκνωση του ΑΕΠ χώρας κατά 25% την
τελευταία δεκαετία, ως απόρροια της κρίσης χρέους.
Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 3,6% φέτος και 6,2% το 2022, καθώς η βοήθεια έρχεται με τη μορφή των ευρωπαϊκών
κονδυλίων και της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής για το επόμενο έτος.
Η Αθήνα επιδιώκει επίσης τη συνέχιση του προγράμματος έκτακτης ανάγκης για την πανδημία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γνωστό ως PEPP,
αλλά και ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμού ως κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη.
Ο στόχος είναι η «επανεφεύρεση» της χώρας με την οικοδόμηση μιας πιο εξωστρεφούς, ανθεκτικής, χωρίς αποκλεισμούς, ψηφιακής και πράσινης
οικονομίας, δήλωσε ο υπουργός. Μόλις αποκατασταθεί η κανονικότητα, «η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε μια συνετή, ισορροπημένη και υγιή
δημοσιονομική πολιτική, η οποία περιλαμβάνει μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών», δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας.
Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα θα έχει ταυτόχρονα «λογικά» πρωτογενή πλεονάσματα στο μέλλον.
Τα ελληνικά ομόλογα
Προσφάτως, η S&P Global Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, αλλά η Ελλάδα χρειάζεται ακόμα χρόνο για να επανέλθει στη
ζώνη επενδυτικής βαθμίδας, προκειμένου η ΕΚΤ να συνεχίσει να δέχεται ελληνικά ομόλογα όταν ολοκληρωθεί το PEPP.
«Η ελληνική κυβέρνηση θα πάρει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και θα λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις για να διατηρήσει και να βελτιώσει,
σε όλες τις πτυχές, την τρέχουσα κατάσταση όλων των κρατικών τίτλων της», δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας.
Η ΕΚΤ ενήργησε σωστά για την αντιμετώπιση της πανδημίας και στην περίπτωση της Ελλάδας, «κάτι που είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστεί», δήλωσε
ο υπουργός.
Μία μεγάλη πρόκληση είναι μπροστά: τα επισφαλή δάνεια και η επίδρασή τους στον τραπεζικό κλάδο της χώρας. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ένα
τεράστιο απόθεμα «κόκκινων δανείων», το οποίο στην κορυφή του ξεπέρασε τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ (122 δισεκατομμύρια δολάρια). Ενώ το ύψος
των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στα 47 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2020, ο δείκτης έκθεσης της χώρας σε NPEs παραμένει ο
υψηλότερος στην ΕΕ.
Η Αθήνα έχει ήδη αποφασίσει την παράταση του σχεδίου «Ηρακλής» κατά 18 μήνες, σχέδιο που παρέχει κρατικές εγγυήσεις στις ελληνικές τράπεζες
προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τα επισφαλή δάνεια.
«Είναι πολύ πιθανό ότι ορισμένες συστημικές τράπεζες θα φθάσουν σε μονοψήφιο δείκτη NPEs έως τον Δεκέμβριο του 2021 και το 2022 όλες οι
συστημικές τράπεζες θα πετύχουν τον παραπάνω στόχο», δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας.
Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής μιας άλλης συστημικής λύσης, όπως η δημιουργία μιας «κακής τράπεζας», όπως έχει
προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος, «μόνο αφού λάβει υπόψη το υπόλοιπο απόθεμα NPLs, μαζί με πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις», δήλωσε ο
υπουργός.
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Όμιλος ΟΤΕ: Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα το Α' τρίμηνο 2021
Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, που οδήγησαν σε αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) Ομίλου κατά 1,6%, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ για το Α'
τρίμηνο της χρονιάς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, τα έσοδα στην Ελλάδα αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, στα 717,0
εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 1,4% έναντι ενός τριμήνου που είχε επηρεαστεί ελάχιστα από την πανδημία. Τα ενοποιημένα έσοδα του
Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 1,2% στο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε 787,9 εκατ. ευρώ.
Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 1,6% σε 301,2 εκατ. ευρώ με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να
διαμορφώνεται
σε
38,2%,
αυξημένο
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από
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2020.
Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε σημαντική αύξηση 3,5%, στα 298,3 εκατ.ευρώ με ισχυρό προσαρμοσμένο
περιθώριο EBITDA (AL) στο 41,6%.
Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους 158,8 εκατ. ευρώ το Α' τρίμηνο του 2021,
αυξημένα κατά 3,9% σε σύγκριση με το Α' τρίμηνο του 2020. Ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις 162,8
εκατ.ευρώ, αυξημένες κατά 55,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το Α' τρίμηνο του 2020.
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2021 ήταν 925,3 εκατ. ευρώ , σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2020
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου ΟΤΕ, στην Ελλάδα, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά μόλις 0,6%, παρά την πίεση
στις υπηρεσίες τηλεόρασης λόγω του lockdown.
Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο τρίμηνο σε σχέση με τα αντίστοιχα, προ πανδημίας, επίπεδα του Α' τριμήνου
του 2020. Οι τάσεις βελτιώθηκαν σημαντικά από τα προηγούμενα τρίμηνα, κυρίως λόγω της καρτοκινητής.
Ο ΟΤΕ κατέγραψε ακόμα ένα τρίμηνο με ρεκόρ στις καθαρές νέες συνδέσεις υπηρεσιών οπτικής ίνας, στις 60 χιλιάδες, με το συνολικό αριθμό πελατών
ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1.005 χιλιάδες. Με τους πελάτες να υιοθετούν όλο και περισσότερο υπηρεσίες FTTx, το
ποσοστό των πελατών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 17% των συνδέσεων οπτικών ινών, περισσότερο από το
διπλάσιο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Ο ΟΤΕ πέτυχε τον φιλόδοξο στόχο που είχε θέσει για την επέκταση υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι
(FTTH), αγγίζοντας τα 340 χιλιάδες νοικοκυριά το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Σε ό,τι αφορά τον συνολικό αριθμό των συνδρομητών COSMOTE TV στις 31 Μαρτίου 2021 ανήλθε στις 578 χιλιάδες, αυξημένος κατά 3,8% σε ετήσια
βάση.
Στην κινητή, η εταιρεία δίνει έμφαση στην επέκταση του 5G, στοχεύοντας σε πληθυσμιακή κάλυψη 5G πάνω από 50% στα τέλη του 2021, καθώς και
στην κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων έως το 2023. Το ICT είχε ακόμα ένα θετικό τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση εσόδων 3% σε σύγκριση με το Α'
τρίμηνο του 2020, καθώς ο ΟΤΕ αξιοποιεί την εμπειρία του στην υλοποίηση μεγάλων έργων ICT, για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.
Για το 2021, η Διοίκηση του Ομίλου αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις ύψους 550 εκατ. ευρώ περίπου, και προσαρμοσμένες
ελεύθερες ταμειακές ροές 575 εκατ. ευρώ περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε 480 εκατ. ευρώ περίπου, αποτελώντας και τη συνολική
αμοιβή προς τους μετόχους για το 2021 (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Telekom Romania), μια αύξηση 20% σε σύγκριση
με το προηγούμενο έτος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 9 Ιουνίου 2021, τη διανομή
μερίσματος Euro 0,68 ανά μετοχή.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε επιτυχημένα
τη χρονιά, σημειώνοντας δυναμικές επιδόσεις. Παρότι βάση σύγκρισης ήταν το ισχυρό πρώτο τρίμηνο του 2020, που δεν είχε πληγεί από την πανδημία,
καταφέραμε να αυξήσουμε τα έσοδα στην Ελλάδα και να ενισχύσουμε το EBITDA και το περιθώριο κέρδους μας. Συνεχίζουμε την αναπτυξιακή μας
πορεία, στηριζόμενοι στην αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες μας, το τεχνολογικό μας προβάδισμα, αλλά και τον περιορισμό του κόστους".
"Το 2021 θα είναι μία καθοριστική χρονιά για την ελληνική οικονομία, πρόσθεσε, καθώς η χώρα βγαίνει σταδιακά από την κρίση, επενδύοντας
στρατηγικά στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και στην ψηφιοποίηση του συνόλου των διαδικασιών. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι,
περισσότερο από ποτέ, έτοιμος να συμβάλλει στον μετασχηματισμό της χώρας, έχοντας κάνει σημαντική πρόοδο στο δικό του μετασχηματισμό και την
αναδιοργάνωσή του. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις επιδόσεις μας, για να επιτύχουμε ένα ισχυρό 2021, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων,
των μετόχων μας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας".
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Coca-Cola HBC AG: Άνοδος εσόδων πωλήσεων το Q1
Αύξηση των εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο 2021 η
Coca-Cola HBC AG κατά 2,7% ή 6,1% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης (οι επιδόσεις επηρεάζονται αρνητικά
από την αλλαγή στην ταξινόμηση της Multon, της επιχείρησής μας πώλησης χυμών στη Ρωσία, από κοινή
επιχείρηση σε κοινοπραξία, μετά την αναδιοργάνωσή της τον Μάϊο του 2020).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κύριοι οδηγοί της αύξησης ήταν οι κατηγορίες των ανθρακούχων
αναψυκτικών, ποτών ενέργειας, τις αναδυόμενες αγορές και την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής της
στο κανάλι κατανάλωσης εντός σπιτιού.
Οι όγκοι πωλήσεων στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, με το κανάλι κατανάλωσης
εκτός σπιτιού να παραμένει κλειστό για όλο το διάστημα του τριμήνου. Παρά το γεγονός αυτό, σημειώθηκε
αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό στην κατηγορία των ανθρακούχων
αναψυκτικών και συνεχίστηκε η αυξητική πορεία του όγκου πωλήσεων στο κανάλι κατανάλωσης εντός
σπιτιού, ενώ o όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών υποχώρησε κατά χαμηλό
διψήφιο ποσοστό

Σε δήλωσή του ο Zoran Bogdanovic, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, ανέφερε: «Η φετινή
χρονιά ξεκίνησε καλά παρά τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της πανδημίας, με αύξηση των εσόδων κυρίως χάρη
στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών και των ποτών ενέργειας, και στην επιτυχημένη εφαρμογή
της εμπορικής στρατηγικής μας στο κανάλι κατανάλωσης εντός σπιτιού. Βασιζόμενοι στη λειτουργική μας
αποτελεσματικότητα, την ευέλικτη στρατηγική διείσδυσης στην αγορά και τις ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες,
είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε την επανεκκίνηση του καναλιού κατανάλωσης εκτός σπιτιού. Παράλληλα, η
ευρεία και ισορροπημένη γεωγραφική μας παρουσία μας επέτρεψε να επωφεληθούμε από τη διαρκή αύξηση
των εσόδων στις αναδυόμενες αγορές, όταν τα περιοριστικά μέτρα συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τις
περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές μας. Παρότι η ταχύτητα και η μορφή ανάκαμψης από την πανδημία
παραμένουν αβέβαια, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου θέτουν τις σωστές βάσεις για την επίτευξη των
επιδιώξεων μας για το 2021, για ισχυρή ανάκαμψη των εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική
βάση, μαζί με μια μικρή αύξηση στο λειτουργικό περιθώριο κέρδους».
Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 σημειώθηκε επιτάχυνση της ανάπτυξης στον τομέα των αναδυόμενων αγορών,
ενώ οι αναπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες αγορές συνέχισαν να επηρεάζονται αρνητικά από τους
περιορισμούς λόγω COVID-19, οι οποίοι διατηρήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του τριμήνου.
Επίσης, σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,5% (ή 4,7% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης) με το
συνολικό όγκο πωλήσεων των κατηγοριών ανθρακούχων αναψυκτικών και ποτών ενέργειας να αυξάνεται κατά
10,7%. Σημειώνεται ότι ενώ η συγκριτική περίοδος του 2020 είχε τρεις λιγότερες ημέρες πωλήσεων,
παράλληλα επωφελήθηκε από δυόμιση μήνες εμπορικής δραστηριότητας προ-πανδημίας. Τα έσοδα από
πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 1,2% (ή 1,3% σε αντίστοιχη βάση
σύγκρισης). Την ίδια στιγμή αυξήθηκαν η διατηρήθηκαν τα μερίδια αξίας στις κατηγορίες των μη
αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση ποτών και των ανθρακούχων αναψυκτικών στην πλειοψηφία των
αγορών. Η κυκλοφορία του Costa Coffee συνεχίζει να προχωρά με καλούς ρυθμούς. Ήδη διατίθεται σε
διαφορετικά προϊόντα σε 16 αγορές.
Στις αναπτυγμένες
αγορές , η ανάπτυξη του μίγματος προϊόντων/τιμών διατηρήθηκε παρά τους συνεχιζόμενους
\
περιορισμούς στο κανάλι κατανάλωσης εκτός σπιτιού. Στις αναπτυσσόμενες αγορές, η επιβολή φόρου στη
ζάχαρη στην Πολωνία προχώρησε όπως αναμενόταν, με τον όγκο πωλήσεων να ανακάμπτει στα τέλη του
τριμήνου. Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόστηκε για να αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος αυτού του φόρου
επηρέασε το μίγμα προϊόντων/τιμών στις αναπτυσσόμενες αγορές κατά 10,3 ποσοστιαίες μονάδες. Τέλος στις
αναδυόμενες αγορές, διατηρήθηκε η ισχυρή δυναμική στη Νιγηρία και επιταχύνθηκαν οι τάσεις της αγοράς
στη Ρωσία, με τις δύο αγορές να σημειώνουν διψήφιο ποσοστό αύξησης του όγκου πωλήσεων.
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 σε επίπεδο 52 εβδομάδων
Μετοχή
ΒΙΟ
TITC
ΕΕΕ
ΟΤΕ
ΑΡΑΙΓ
ΤΕΝΕΡΓ
ΑΔΜΗΕ
ΣΑΡ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΦΡΛΚ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΜΥΤΙΛ
ΛΑΜΔΑ
ΑΛΦΑ
ΜΠΕΛΑ
ΕΤΕ
ΠΕΙΡ
ΕΥΡΩΒ
ΕΛΠΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΧΑΕ
ΟΠΑΠ
ΜΟΗ
ΔΕΗ
ΟΛΠ

Απόδοση 52
εβδομάδων
121,74%
51,63%
36,69%
29,34%
19,40%
42,89%
30,81%
6,10%
64,28%
35,32%
68,28%
123,57%
26,93%
112,50%
10,49%
135,71%
-91,45%
148,87%
4,93%
26,59%
30,39%
55,67%
8,63%
244,66%
23,80%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

50,26%
52,24%
93,12%
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