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Διατηρεί την εμπιστοσύνη
των αγορών η Ελλάδα
Έξι δισεκατομμύρια ευρώ προσέλκυσαν συνολικά οι ελληνικές
επιχειρήσεις κατά το 2020, εκ
των οποίων τα 4,1 δισ. αφορούν
Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
(Ε&Σ), 1,7 δισ. εταιρικά ομόλογα, 45 εκατ. ιδιωτικοποιήσεις
και 600 εκατ. αφορούν συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων
δανείων από τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την ετήσια
μελέτη της PwC «Εξαγορές και
Συγχωνεύσεις στην Ελλάδα
2020».
Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω
της επίδρασης της πανδημίας,
η οποία ανέκοψε την αναπτυξιακή πορεία τόσο της παγκόσμιας όσο και της ελληνικής
οικονομίας, με τη χώρα μας να
αποδεικνύεται ανθεκτική και
να συρρικνώνεται κατά 8,2% σε
ετήσια βάση, έναντι δυσμενέστερων προβλέψεων.
Ο Κυριάκος Ανδρέου, Partner
και Advisory Leader, PwC Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Η
χώρα μας, παρά τις δημοσιονομικές
επεκτάσεις που απαιτήθηκαν λόγω
της πανδημίας, κατάφερε να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των αγορών
που είχε χτίσει την τελευταία περίοδο, σε συνέχεια της οικονομικής
κρίσης. Αυτό αποτυπώνεται στην
άντληση ρευστότητας μέσω 5 εκδόσεων ομολόγων, με ιδιαίτερα
ευνοϊκές αποδόσεις».
Όπως προκύπτει από τη μελέτη,
ο αριθμός των Ε&Σ μειώθηκε
κατά 31% το 2020, όμως η μέση αξία συναλλαγής αυξήθηκε
κατά 19 εκατ. ευρώ σε σχέση
με το 2019, αντανακλώντας μια
μεταστροφή προς μεγαλύτερες
συναλλαγές. Συγκεκριμένα, το
2020, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, υλοποιήθηκαν 10 συναλλαγές μεγάλης
κεφαλαιοποίησης (>100 εκατ.
ευρώ), έναντι 8 το 2019. Αξίζει

να σημειωθεί ότι από τις δέκα
μεγαλύτερες σε αξία συναλλαγές, στις οκτώ συμμετείχαν
ξένοι επενδυτές, αναδεικνύοντας την τάση προσέλκυσης
ξένων επενδυτών στο ελληνικό
επιχειρηματικό περιβάλλον.
Διαφοροποίηση σημειώνεται
και στην κατεύθυνση των συναλλαγών σε σχέση με το 2019,
με τις εισερχόμενες συναλλαγές
να μειώνονται σε αριθμό κατά
22 συναλλαγές, αλλά να αυξάνονται σε όρους μέσης αξίας κατά
46 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι
εγχώριες συναλλαγές αυξήθηκαν οριακά σε αριθμό (κατά δύο
συναλλαγές), ενώ διπλασιάστηκε η μέση αξία τους. Συνολικά,
η αγορά Ε&Σ οδηγήθηκε από
εγχώριες συναλλαγές οι οποίες
ήταν κατά μέσο όρο μικρές και
οδηγούμενες από ελληνικά κεφάλαια, ενώ οι εισερχόμενες και
εξερχόμενες συναλλαγές ήταν
λιγότερες σε αριθμό αλλά με
υψηλότερο μέσο μέγεθος.
Σε αντίθεση με το 2019, όπου
υπήρξε έντονη διακλαδική
δραστηριότητα, το 2020 κυριάρχησε ο κλάδος των ΤΜΤ
(Τηλεπικοινωνίες, ΜΜΕ, Τεχνολογία), όπου πραγματοποιήθηκαν 14 συναλλαγές, γεγονός
που οφείλεται και στις ανάγκες
που δημιούργησε η πανδημία.
Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται η εξαγορά εταιρειών που
ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο (π.χ. Skroutz,
Instashop, caremarket) με
υψηλό τίμημα συναλλαγής, ως
απόρροια της αυξημένης τους
αξίας, εξαιτίας της πανδημικής
κρίσης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο κλάδος της Ενέργειας
με 9 συναλλαγές, ως αποτέλεσμα της ευρύτερης μετάβασης
που επιχειρείται προς ένα βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

H στήλη Βusiness Good News αποτελεί
συνεργασία της Direction Business Network με το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων
Ελλάδος και δημοσιεύεται σε εβδομαδιαία βάση στα newsletters Βusiness
Today και Retail Today. Στόχος της
πρωτοβουλίας είναι να αναδεικνύονται
οι επιχειρηματικές ειδήσεις με θετικό
και αισιόδοξο πρόσημο από την εγχώρια
και διεθνή πραγματικότητα.

ΠΕΦ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Δώδεκα νέα εργοστάσια, 29 νέες μονάδες παραγωγής και 17 νέα
ερευνητικά τμήματα αποτελούν
το επενδυτικό πρόγραμμα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για
την επόμενη τετραετία. Οι επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ της
ελληνικής βιομηχανίας φαρμάκου
παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή
συνέντευξη Τύπου, από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και τον πρόεδρο της
ΠΕΦ, Θεόδωρο Τρύφων, και τον
αντιπρόεδρο Δημήτρη Δέμο. Η
Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία αποτελεί στρατηγικό κλάδο ανάπτυξης
της εθνικής οικονομίας, καθώς οι
επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ
που σχεδιάζονται, έχουν μοναδική
πολλαπλασιαστική αξία για την
ελληνική οικονομία, τα δημόσια
έσοδα, το ΑΕΠ και οδηγούν στη
δημιουργία 2.000 θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη
του ΙΟΒΕ (2020), για κάθε 1 εκατ.
ευρώ που επενδύεται στη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων, η
ανταποδοτικότητα της επένδυσης
αγγίζει το 86%, δημιουργούνται
20 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η
αύξηση των εσόδων του Δημοσίου
αντιστοιχεί στο 22,5% της επενδυτικής δαπάνης. Επίσης, σημαντική
είναι η πολλαπλασιαστική επίδραση
της λειτουργίας των νέων μονάδων,
με τη συνολική συμβολή τους στο
ΑΕΠ να αντιστοιχεί στο 129% της
επενδυτικής δαπάνης.

★
BUSINESS GOOD NEWS ★ BUSINESS GOOD NEWS ★ BUSINESS GOOD NEWS ★ BUSINESS GOOD NEWS

BUSINESS GOOD NEWS ★ BUSINESS GOOD NEWS ★ BUSINESS GOOD NEWS

22.03.21

Μ

★ BUSINESS GOOD NEWS

★

★ BUSINESS GOOD NEWS ★ BUSINESS GOOD NEWS ★ BUSINESS GOOD NEWS ★

