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Moody’s: To Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσει φτερά στην ανάπτυξη της Ελλάδας και
θα μειώσει σημαντικά το χρέος
Ισχυρό μήνυμα δίνει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s λίγα 24ωρα πριν την προγραμματισμένη αξιολόγησή του για την Ελλάδα. Όπως
επισημαίνει σε νέα έκθεσή του, η πλήρης και αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα δώσουν στην Ελλάδα
την υψηλότερη ώθηση στο ΑΕΠ σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας, και θα μειώσουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό
τον δείκτη χρέους/ΑΕΠ.
Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει ο οίκος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία θα λάβουν σχεδόν το ήμισυ όλων των
επιχορηγήσεων και δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ. Οι πόροι αυτοί μαζί με την τακτική χρηματοδότηση του προϋπολογισμού
της ΕΕ, θα οδηγήσουν σε επενδύσεις οι οποίες θα αυξήσουν την ανάπτυξη, θα μειώσουν το χρέος και θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα και
τις συνθήκες εξυπηρετήσής του όπως σημειώνει ο οίκος. Ωστόσο, κάθε μακροπρόθεσμη ώθηση στα πιστωτικά προφίλ των χωρών αυτών
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που είναι λιγότερο βέβαιη.

Μια σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης από την ΕΕ θα αντιστρέψει μία μακρά περίοδο υποεπενδύσεων σε αυτές τις χώρες της
περιφέρειας. Η Moody’s προβλέπει μια ετήσια αύξηση της χρηματοδότησης της ΕΕ σε αυτές τις χώρες ύψους 1,9% του ΑΕΠ κατά μέσο
όρο το 2021-27. Η Ελλάδα (2,5%) θα σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την Πορτογαλία (1,9%), την Ισπανία (1,8%) και την
Ιταλία (1,6%). Αυτό θα διπλασίαζε ουσιαστικά τις δημόσιες επενδύσεις κατά τα επόμενα πέντε χρόνια μετά από μια δεκαετία χαμηλών
επενδύσεων μετά την οικονομική κρίση και την κρίση χρέους της ευρωζώνης.
Η πλήρης απορρόφηση των πόρων, όπως τονίζει η Moody’s, θα παρέχει βραχυπρόθεσμη ώθηση στους πιστωτικούς δείκτες των κρατών
αυτών. Υποθέτοντας ότι αυτές οι χώρες θα χρησιμοποιήσουν πλήρως αυτήν τη χρηματοδότηση της Ε.Ε, ο οίκος εκτιμά ότι η ώθηση στην
ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ σε μέσο όρο το διάστημα 2021-2027 θα κινηθεί στην περιοχή του 0,7%, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει. Όπως
εκτιμά οίκος, η πλήρης απορρόφηση των επιχορηγήσεων του Ταμείου θα ωθήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 1% ετησίως την επόμενη
επταετία.
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Η υψηλότερη ανάπτυξη, η σχετική αύξηση των κρατικών εσόδων και η χαλάρωση των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης θα οδηγήσουν
επίσης σε μείωση των δεικτών δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ κατά 8,2% συνολικά έως το 2027 σε μέσο όρο, με την Ελλάδα να
ξεχωρίζει και/ σε αυτό το μέτωπο με μείωση του χρέους/ΑΠΕ κατά 14,5% στην επταετία. Τα φθηνότερα δάνεια που διατίθενται στο
πλαίσιο των κεφαλαίων ανάκαμψης θα στηρίξουν τη βιωσιμότητα και τις συνθήκες εξυπηρέτησης του χρέους και των χωρών, όπως
τονίζει ο οίκος, ενώ οι επενδύσεις σε περιφερειακό επίπεδο θα βοηθήσουν επίσης στη μείωση των μελλοντικών πιέσεων δαπανών σε
τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη.

Πάντως, όπως επισημαίνει η Moody’s, οι διοικητικές προκλήσεις θα περιορίσουν τα οφέλη από το Ταμείο Ανάκαμψη. Οι χώρες θα
πρέπει να απορροφήσουν αυτήν τη χρηματοδότηση γρήγορα για να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των κεφαλαίων στην ανάπτυξη.
Ωστόσο, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης.
έχουν μερικά από τα χαμηλότερα ποσοστά απορρόφησης στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, ο οίκος αναμένει ότι οι διοικητικές ελλείψεις
πιθανότατα θα μειώσουν αυτά τα οικονομικά κέρδη σε περίπου 0,5% ετησίως κατά μέσο όρο το 2021-27. Η Πορτογαλία και η Ελλάδα
βρίσκονται σε καλύτερη θέση, δεδομένου ότι έχουν ισχυρότερα ποσοστά απορρόφησης ιστορικά, ενώ η Ισπανία και η Ιταλία
αντιμετωπίζουν πιο σημαντικά εμπόδια.
Τέλος, όπως επισημαίνει ο οίκος, οι μεταρρυθμίσεις προσφέρουν σημαντικά "όπλα" για τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική
αυτών των χωρών, αλλά η εφαρμογή τους είναι λιγότερο σίγουρη. Οι εκταμιεύσεις των πόρων της ΕΕ συνδέονται με μεταρρυθμίσεις
στο φορολογικό μέτωπο, την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη και τη δημόσια διοίκηση, όπως περιγράφεται από την Κομισιόν. Εάν
εφαρμοστούν, θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική ώθηση στην παραγωγικότητα και τη δυναμική ανάπτυξης, ξεπερνώντας τις
εκτιμήσεις της Moody’s . Ωστόσο, η Κομισιόν, όπως σημειώνει, έχει αδύναμο ιστορικό επιβολής αυτών των δεσμεύσεων.
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ΟΠΑΠ: Στα 10,3εκ ευρώ τα καθαρά κέρδη του α' τριμήνου … μειωμένα λόγω
πανδημία
Στα €174,2 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ το α' τρίμηνο του 2021, μειωμένα κατά 46,9% σε
ετήσια βάση λόγω της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων και με μόλις 40% του δικτύου να επαναλειτουργεί το Φεβρουάριο, όπως
ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός.
Την ίδια στιγμή, οι διαδικτυακές δραστηριότητες κατέγραψαν ρεκόρ τριμήνου, ενισχυμένες από την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming.
Παράλληλα, το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε το α’ τρίμηνο 2021 κατά 38,2% και διαμορφώθηκε σε €75,6 εκατ. (Q1 2020:
€122,4εκ.) εξαιτίας της μείωσης των εσόδων και της δυσανάλογης εισφοράς επί του GGR της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ" ώστε να πληροί το
ελάχιστο ετήσιο συμβατικό όριο των €50εκ.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 29,0% στα €61,3εκ. (Q1 2020: €86,4εκ.) ή μείωση 43,8% σε
επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα στο α’ τρίμηνο 2021.
Τα λειτουργικά έξοδα του α' τριμήνου διαμορφώθηκαν στα €76,1εκ. έναντι €57,7εκ. στο α' τρίμηνο 2020, αλλά μειωμένα κατά 14,8% σε σχέση
με πέρυσι σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και την επίδραση της πλήρους ενοποίησης της
Kaizen Gaming.
Τα καθαρά κέρδη α' τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν στα €10,3 εκ. μειωμένα κατά 71,1% (Q1 2020: €35,5εκ.) ή ζημιές ύψους €1,9εκ. σε
επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα.
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Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε παράλληλα:
* Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €552,8εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός / LTM EBITDA στο 2.4x (2.6x
συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).
* Σημαντική ενίσχυση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων για ακόμα ένα τρίμηνο σε συνδυασμό με την πλήρη ενοποίηση της Kaizen
Gaming.
* Από τις 12 Απριλίου τα καταστήματα ΟΠΑΠ στην Ελλάδα επαναλειτούργησαν με περιορισμούς κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενώ η
δραστηριότητα VLTs αναμένεται να επανεκκινήσει στις 24 Μαΐου.
* Μετά την επανέναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρησε ανοδικά την πρότασή του προς τη
Γενική Συνέλευση για το μέρισμα χρήσης 2020 στα €0,55 έναντι €0,45 αρχικά.
Jan Karas: Τρίμηνο-ρεκόρ για τις online δραστηριότητες
"Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι online δραστηριότητες μας κατέγραψαν ένα τρίμηνο-ρεκόρ, επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτη
ανάπτυξη, ενώ στον τομέα του retail, τα έσοδα επηρεάστηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, από το lockdown και το κλείσιμο των
καταστημάτων των δικτύων μας", αναφέρει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas για τα οικονομικά
αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2021.
"Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι τόσο για την επαναλειτουργία των καταστημάτων ΟΠΑΠ από τις 12 Απριλίου, όσο και για την επικείμενη
επανέναρξη της δραστηριότητας των παιγνιομηχανημάτων (VLTs). Όσον αφορά στις επιδόσεις μας, οι αρχικές ενδείξεις για τις retail
δραστηριότητες μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, ενώ ταυτόχρονα, οι online δραστηριότητες μας παραμένουν ισχυρές. Κοιτάζοντας
μπροστά, δέσμευση μας παραμένει να παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, σε όλα τα κανάλια, προετοιμάζοντας το
έδαφος για να προσφέρουμε μια κορυφαία εμπειρία στους πελάτες μας, κατά τα επικείμενα μεγάλα στοιχηματικά γεγονότα όπως
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου".
Οικονομικές επιδόσεις
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) το α’ τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 46,9% σε ετήσια βάση στα €174,2εκ., λόγω της
αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων για το μεγαλύτερο μέρος του τριμήνου και λόγω των γενικών περιοριστικών μέτρων που
επιβλήθηκαν ως αποτέλεσμα του κορωνοϊού. Παράλληλα, η συνεισφορά των διαδικτυακών δραστηριοτήτων ήταν ιδιαίτερα σημαντική
στο α’ τρίμηνο 2021 και ανήλθε σε €122,4εκ. ενισχυμένη περαιτέρω και από την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming.
Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το α’ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκε στα €75,6εκ. έναντι €122,4εκ. το α’ τρίμηνο 2020 μειωμένο κατά 38,2%
λόγω της μείωσης των εσόδων. Το μικτό κέρδος από παιχνίδια επιβαρύνθηκε επίσης από τη δυσανάλογη εισφορά επί του GGR της
"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ" ώστε να πληροί το ελάχιστο ετήσιο συμβατικό όριο των €50εκ.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €61,3εκ. στο α’ τρίμηνο 2021 έναντι €86,4εκ. το α’
τρίμηνο 2020
μειωμένα
κατά
29,0%, επηρεασμένα
θετικά
αφενός
από
την αναγνώριση
εσόδου
ύψους
€45,5εκ.
που σχετίζεται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης και αφετέρου από τη συνεισφορά της Kaizen Gaming λόγω της
πλήρης ενοποίησή της.
Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα το α’ τρίμηνο 2021, τα EBITDA μειώθηκαν κατά 43,8% σε
ετήσια βάση.
Τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €10,3εκ., μειωμένα κατά 71,1% έναντι €35,5εκ. της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Σε
επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα, το α’ τρίμηνο 2021 κατέγραψε ζημία ύψους €1,9εκ.
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H EE έτοιμη να ανοίξει τα σύνορά της σε πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες
Έτοιμη να ανοίξει τα σύνορά της σε πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσαν πηγές με
γνώση τις προθέσεις των Βρυξελλών στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP). Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αντιπρόσωποι των κρατών – μελών
της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα να επιτρέψουν την είσοδο στην ΕΕ από ταξιδιώτες τρίτων χωρών που έχουν εμβολιαστεί με τις
απαραίτητές δόσεις των εμβολίων κατά της Covid -19 που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: Σήμερα περάσαμε τους 200 εκατ. εμβολιασμούς στην ΕΕ
Πάνω από 200 εκατομμύρια εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί στην ΕΕ, όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν με σημερινή
ανάρτησή της. 
«Σήμερα, περάσαμε τα 200 εκατ εμβολιασμούς στην ΕΕ», σημείωσε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.
«Είμαστε σε καλό δρόμο για να επιτύχουμε τον στόχο μας: να παραδοθούν αρκετές δόσεις για τον εμβολιασμό του 70% του ενήλικου
πληθυσμού της ΕΕ έως τον Ιούλιο», συμπλήρωσε και κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «ο εμβολιασμός θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε
την πανδημία».
Δεχόμενη πιέσεις, η ΕΕ παρουσιάζει σχέδιο για την αύξηση της παραγωγής εμβολίων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα ένα σχέδιο που πιστεύει ότι θα ενισχύσει την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα εμβολίων κατά
της COVID-19 με πιο αποτελεσματικό τρόπο από την προτεινόμενη άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που υποστηρίζουν
οι ΗΠΑ.
Υπό τις πιέσεις αναπτυσσόμενων χωρών να συμφωνήσει στην άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) για εμβόλια και
θεραπείες, το σχέδιο της ΕΕ θα επικεντρωθεί σε περιορισμούς στις εξαγωγές, δεσμεύσεις από τις εταιρίες ανάπτυξης εμβολίων και τη
χρήση των υφιστάμενων κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
«Η καθολική και δίκαιη πρόσβαση σε εμβόλια και θεραπείες πρέπει να είναι η υπ’ αριθμόν 1 προτεραιότητα της παγκόσμιας
κοινότητας», δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ για το Εμπόριο
Βάλντις Ντομπρόβσκις.
Σε συζήτηση για την παγκόσμια πρόσβαση στα εμβόλια, ο Ντομπρόβσκις είπε στους βουλευτές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να
εξετάσει σε ποιο βαθμό η προσωρινή άρση της συμφωνίας TRIPS (Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον τομέα
του Εμπορίου) του ΠΟΥ συνεισφέρει στην επέκταση της διαθεσιμότητας των εμβολίων.
Η Ινδία και η Νότια Αφρική έχουν καλέσει τα μέλη του ΠΟΕ από τον Οκτώβριο να άρουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα
εμβόλια ως έναν τρόπο που θα διασφαλίσει την παγκόσμια τροφοδοσία. Η συζήτηση για το θέμα αυτό αναζωπυρώθηκε εκ νέου
προσφάτως, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τάχθηκε υπέρ της ιδέας αυτής.
Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι ο μοναδικός, πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί η
οικουμενική πρόσβαση είναι η αύξηση της παραγωγής, ο ευρύτερος και ταχύτερος διαμοιρασμός των εμβολίων καθώς και το να γίνουν
τα σκευάσματα αυτά προσιτά από οικονομικής άποψης.
Ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι το σχέδιο της ΕΕ έχει τρία στοιχεία. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές πρέπει να διατηρηθούν στο ελάχιστο,
τονίζοντας ότι η ΕΕ είχε εξαγάγει τα μισά από τα εμβόλια που έχουν παραχθεί σε ευρωπαϊκές χώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν κάλεσε την Ουάσινγκτον το Σάββατο να εγκαταλείψει τους περιορισμούς στις εξαγωγές εμβολίων και των συστατικών τους.
Οι εταιρίες παραγωγής και ανάπτυξης εμβολίων θα πρέπει να αναλάβουν σαφείς δεσμεύσεις ότι θα αυξήσουν την παροχή προς ευπαθείς
αναπτυσσόμενες χώρες στο κόστος παραγωγής, δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.
Ο ίδιος επισήμανε επίσης τους ισχύοντες κανόνες του ΠΟΕ που επιτρέπουν σε χώρες να παρέχουν «υποχρεωτικές άδειες» σε εταιρίες
μεταποίησης που είναι έτοιμες να παράγουν σε τιμή κόστους χωρίς τη συναίνεση του κατόχου της πατέντας, που θα μπορούσε να λάβει
κάποιο αντίτιμο
\ χωρίς όμως να βγάλει κέρδος.
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Με τα
βλέμματα στις διεθνείς αγορές, συναγερμός στο Χ.Α. για να
κρατηθεί η επαφή με τις 900 – 910 μονάδες. Επόμενες στηρίξεις στις
880, 860 και 840 – 850 μονάδες…
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