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Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Οι δείκτες που εκπέμπουν αισιοδοξία για
ανάκαμψη του ΑΕΠ
Βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας διαπιστώνει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
στο τριμηνιαίο δελτίο του με τίτλο «Μακροοικονομικές και Δημοσιονομικές εξελίξεις». Όπως
επισημαίνει, η μικρότερη του αναμενόμενου υποχώρηση του ΑΕΠ κατά το α’ τρίμηνο, παρά την
εφαρμογή περιοριστικών μέτρω, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των δεικτών οικονομικής συγκυρίας
και την αύξηση των καταθέσεων, επιτρέπουν αισιοδοξία για ανάκαμψη του ΑΕΠ. Ωστόσο – όπως
επισημαίνει – η πορεία του τουρισμού τους επόμενους κρίσιμους μήνες και η εξέλιξη του
εμβολιαστικού προγράμματος θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.
Ειδικότερα, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο χαρακτηρίζει «θετική εξέλιξη» τη συγκρατημένη
μείωση κατά 2,3% που κατέγραψε το ΑΕΠ το α’ τρίμηνο του 2021, αν ληφθεί υπόψη ότι καθ’ όλη τη
διάρκεια του α’ τριμήνου εφαρμόζονταν μέτρα περιστολής της οικονομικής δραστηριότητας. Η
μείωση οφείλεται στην πτώση:
της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 4,9% και
των εξαγωγών κατά 13,4%, οφειλόμενης αποκλειστικά σε μείωση τη αξίας των εξαγωγών
υπηρεσιών κατά 38,7%.
Επιπλέον ο απασχόληση μειώθηκε τον Φεβρουάριο κατά 189.000 άτομα, σε σχέση με πέρυσι, ενώ
το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε οριακά στο 15,9%.
Οι αντιπληθωριστικές τάσεις περιορίζονται με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή να
μειώνεται τον Απρίλιο κατά 1,1% σε σχέση με πέρυσι.
Οι πρόδρομοι δείκτες οικονομικής συγκυρίας (δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης και δείκτης
υπευθύνων προμηθειών στη μεταποίηση – ΡΜΙ) προοιωνίζουν αύξηση της κατανάλωσης και, κατά
συνέπεια, πιθανώς και του ΑΕΠ κατά το β’ τρίμηνο του 2021, όπως σημειώνει το Δημοσιονομικό
Συμβούλιο.
Ανοδική τάση καταγράφεται στους δείκτες βιομηχανικής παραγωγής και, εντονότερα, στον κύκλο
εργασιών. Ο δείκτης παραγωγής στην Ελλάδα κινείται σταθερά σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με
τον μέσο όρο της ΕΕ, σε μεγάλο βαθμό επειδή στην Ελλάδα είχε καταγραφεί και μεγαλύτερη κάμψη
μετά την εκδήλωση της πανδημίας.
Σημειώθηκε μεγάλη αύξηση του ταμειακού ελλείμματος του προϋπολογισμού της Γενικής
Κυβέρνησης το α’ τετράμηνο, κατά σχεδόν 5 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Το μεγαλύτερο μέρος
της αύξησης αποδίδεται στην αύξηση των δαπανών μεταβιβάσεων και επιδοτήσεων στο πλαίσιο
των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας.
Συνέχεια…
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Τα φορολογικά έσοδα το α’ τετράμηνο παρουσιάζονται αυξημένα κατά 879 εκατ. ευρώ, σε σχέση με
το αντίστοιχο διάστημα του 2020, κυρίως λόγω μετάθεσης καταβολής φόρων, όπως τέλη
/ φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, από το 2020 στο 2021.
κυκλοφορίας,
Το απόθεμα ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τον Απρίλιο ανήλθε σε 2,388 εκατ., σημειώνοντας
αυξητική τάση κατά το α’ τετράμηνο του έτους.
Την ίδια ώρα, όπως σημειώνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, διατηρείται υψηλά το απόθεμα
καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων στα περίπου 160 δισ. ευρώ. Ο βαθμός αξιοποίησης του
θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την ταχύτητα της ανάκαμψη της οικονομίας.
Κατά το 2020, ο ρυθμός χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων επιταχύνθηκε,
φτάνοντας στο 9,4% τον Δεκέμβριο του 2021, έναντι ρυθμού 1,7% στην αρχή του έτους.
Το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, ανεξάρτητα από τη διάρκειά του, εξακολούθησε να
διαμορφώνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, όπως και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών
ομολόγων στη δευτερογενή αγορά.
«Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνει το Τριμηνιαίο Δελτίο Μακροοικονομικών &
Δημοσιονομικών Εξελίξεων, η εικόνα της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να βελτιώνεται. Η
μικρότερη του αναμενόμενου υποχώρηση του ΑΕΠ κατά το α’ τρίμηνο, παρά την εφαρμογή μέτρων
περιστολής της οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί εξαιρετικά θετική εξέλιξη» σχολίασε ο
πρόεδρος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Παναγιώτης Κορλίρας. Όπως επισήμανε ο
ίδιος, τα παραπάνω «σε συνδυασμό με την βελτίωση των δεικτών οικονομικής συγκυρίας και τη
συνεχιζόμενη αύξηση των καταθέσεων, επιτρέπουν αισιοδοξία για ανάκαμψη της ζήτησης και του
ΑΕΠ κατά τα ερχόμενα τρίμηνα».
«Η πορεία του τουρισμού κατά τους επόμενους κρίσιμους μήνες και η εξέλιξη του εμβολιαστικού
προγράμματος θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας μας το 2021»
πρόσθεσε ο κ. Κορλίρας.
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Το δεύτερο τετράμηνο βαρόμετρο για την ελληνική οικονομία
Η είδηση για την μετάλλαξη Δ σε όλη την Ευρώπη εξαπλώνεται σαν σκιά πάνω από τις προβλέψεις για την
φετινή ανάκαμψη. Βάζει ερωτηματικά για την πορεία του ΑΕΠ- βάσει των ενδεχόμενων ανατροπών στο
πεδίο του τουρισμού και των μετακινήσεων -προκαλώντας προβληματισμό για ένα μελλοντικό ντόμινο στην
ελληνική οικονομία.
Όπως γράφει η Ελένη Στεργίου στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, προς ώρας πάντως τα στοιχεία Μάϊου- Ιουνίου
φέρνουν το οικονομικό επιτελείο να ανοίγει παράθυρο για την αναθεώρηση των ετήσιων εκτιμήσεων, σχετικά
με το ρυθμό ανάπτυξης. Σύμφωνα με πηγές το υπουργείο αναμένει τα βάλει στο τραπέζι τα δεδομένα του
δευτέρου τριμήνου ώστε να εξεταστεί η άνοδος των προβλέψεων για το 2021, από το 3,6% κοντά στο 4,5%.
Εξάλλου, οι αναλύσεις των οικονομολόγων ανεβάζουν τον πήχη για την φετινή ανάπτυξη στο 5%, με βασικό
παράγοντα στην εξίσωση τα 32 δισ. Ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.
Συνέχεια…
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Εν αναμονή της ΤτΕ
Με ενδιαφέρον αναμένονται σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα, καθώς
δημοσιεύεται η ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται να
ανακοινώσει προβλέψεις καλύτερες των αναμενόμενων για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας,
βάζοντας παράλληλα τον πήχη για τον μέσο όρο της δεκαετίας στο 3,5%.
Στην επικείμενη έκθεση, η ΤτΕ αναθεωρεί προς τα πάνω τις πρόβλεψής της για την ανάκαμψη το 2022 στο
5,2% από το 4,8% τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ αμετάβλητη, στο 4,2% αφήνει την πρόβλεψη για το 2021.
Σημειώνεται ότι η Κομισιόν προβλέπει ανάκαμψη 4,1% φέτος και 6% το 2022, το ΔΝΤ 3,3% φέτος και 5,4% το
2022.
Μπορεί λοιπόν, η υλοποίηση των εμβολιαστικών προγραμμάτων διεθνώς να δίνει διέξοδο και να
διαμορφώνει ένα λιγότερο ασταθές περιβάλλον όμως παραμένει αυτό που ονομάζουμε με ένα τίτλο: πολλά
μπορούν να πάνε στραβά.

Τα σενάρια του Μεσοπρόθεσμου
Σύμφωνα με τα σενάρια που διατυπώνει η κυβέρνηση στο Μεσοπρόθεσμο, το πρώτο και αισιόδοξο για το
2021 είναι η μία μονάδα μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με το βασικό, δηλαδή 4,6%, αντί για 3,6%.
Τα άλλα δύο σενάρια είναι πιο απαισιόδοξα και δείχνουν έως 1 μονάδα κάτω – 2,6% για φέτος -, ενώ το
δεύτερο “κόβει” τουλάχιστον 0,19%. Ανεξαρτήτως πάντως των προβλέψεων, παραμένουν σταθερές οι
εκτιμήσεις για τη μείωση της ανεργίας (14,6% φέτος, σε 9,6% το 2025) και για την αύξηση των επενδύσεων
(έως 30%).
Οι κίνδυνοι
Περιγράφοντας το υπουργείο Οικονομικών τους εξωγενείς κινδύνους θέτει καταρχάς το ζήτημα μίας
μεγαλύτερης επιμονής της πανδημίας. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί μέσω των μεταλλάξεων ή μίας νέας
έξαρσης που φέρει μεγάλη ανατροπή στην ανάκαμψη προς το 2022.
Προκαλεί επίσης μεγαλύτερες ασυμμετρίες μεταξύ των χωρών και αυτόματα σημαίνει μεγαλύτερες συνέπειες
για την Ελλάδα λόγω της έκθεσης στον τουρισμό. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν οι τυχόν διαταραχές
της γεωπολιτικής σταθερότητας, του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος, και της υλοποίησης του
Brexit.
Τι εκτιμά το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής
Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής ανέβηκε, προ ημερών, επίσης ένα σκαλοπάτι αισιοδοξίας καθώς
εκτιμάται πιο πιθανό να υλοποιηθούν τα δύο θετικά σενάρια για την ανάπτυξη του 2021 που προβλέπουν
ανάκαμψη 3,6% – 4,8% αντί του βασικού σεναρίου 2,7%.
Βασική προϋπόθεση είναι να προχωρήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και παράλληλα ότι ο τουρισμός θα
ανακτήσει σημαντικό μέρος από τον τζίρο που έχασε το 2020. Η βραχυχρόνια μεγέθυνση θα στηριχθεί στην
ιδιωτική κατανάλωση από τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις και στην αύξηση των επενδύσεων.
Μεσοπρόθεσμα, η επαναφορά της κανονικότητας θα επιτρέψει τη επαναδραστηριοποίηση της παραγωγικής
δυναμικότητας και το κλείσιμο του παραγωγικού κενού οδηγώντας σε υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης 6,2% το
2022 που στη συνέχεια θα μετριαστεί στο 4,1% και 4,4% για το 2023 και 2024.
Κρίσιμο σημείο για την επόμενη μέρα θα είναι στρατηγική σε ότι αφορά την απόσυρση των μέτρων στήριξης
της οικονομίας και τις μόνιμες απώλειες που θα έρθουν στο προσκήνιο μετά την ομαλοποίηση της αγοράς
από επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργήσει και μακροοικονομικές αβεβαιότητες αφού
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας, η άρση των έκτακτων μέτρων θα προκαλέσει μια δημοσιονομική
βελτίωση κατά 7 περίπου μονάδες ΑΕΠ (από -7,2% το 2021 σε -0,3% το 2022). Η πραγματοποίηση αυτής της
πρόβλεψης εξαρτάται από την ομαλή επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας.
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Coca-Cola HBC:Ποσοστό 30% σε ιταλική εταιρία καφέ
Η Coca-Cola HBC AG ανακοίνωσε ότι στις 25 Ιουνίου 2021, η θυγατρική της CC Beverages Holdings II BV
κατέληξε σε συμφωνία για την απόκτηση του 30% της ιταλικής εταιρείας καφέ Casa Del Caffè Vergnano SpA.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και
υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις. Επιπλέον, η Coca-Cola HBC και η Caffè Vergnano θα συνάψουν
συμφωνία αποκλειστικής διανομής για τα προϊόντα της Caffè Vergnano στις περιοχές της Coca-Cola HBC
εκτός της Ιταλίας. Η CCH Holdings θα εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Caffè Vergnano και θα
έχει τα δικαιώματα λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης της μειοψηφίας. Τα μέρη συμφώνησαν να μην
αποκαλύψουν οικονομικά στοιχεία της προτεινόμενης συναλλαγής.
Η Caffè Vergnano είναι μια οικογενειακή ιταλική εταιρεία καφέ που εδρεύει στη Santena της Ιταλίας με ρίζες
που χρονολογούνται από το 1882. Το 2020, η εταιρεία πούλησε περίπου 7.000 τόνους καφέ σε περισσότερες
από 90 χώρες παγκοσμίως.
Ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, δήλωσε: «Είμαστε ευγνώμονες για την
εμπιστοσύνη που μας δίνει η οικογένεια Vergnano και είμαστε ενθουσιασμένοι από τις ευκαιρίες που έχουμε
μπροστά μας με αυτήν την καταπληκτική μάρκα. Με το Caffè Vergnano, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε
ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο καφέ που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων των καταναλωτών.
Σεβόμαστε την 140 χρόνων ιστορία της εταιρείας και την αφοσίωση και το πάθος των τεσσάρων γενεών που
δημιούργησαν μια τόσο πλούσια και φημισμένη μάρκα καφέ, συνώνυμη με την αυθεντική εμπειρία ιταλικού
καφέ. Η επένδυσή μας στο Caffè Vergnano ευθυγραμμίζεται με την The Coca-Cola Company καθώς
συνεργαστήκαμε σε αυτήν την ευκαιρία".
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Ακόμη150221
πιο χαμηλός ο τζίρος τη Δευτέρα …. Με την ΑΜΚ της Alpha Bank
να «στραγγίζει» την αγορά και εν μέσω αποκοπής μερισμάτων …. Πάντα
πρώτος στόχος η μη απώλεια των 910 – 900 μονάδων & Μετά ότι
καλύτερο έλθει…
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