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Ανάπτυξη 2,5% για το 2019 στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού
Ανάπτυξη 2,5% για το 2019 (έναντι 2,4% στο Μεσοπρόθεσμο) προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού
που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Για το τρέχον έτος, στο προσχέδιο εκτιμάται άνοδος του ΑΕΠ κατά 2,1%
(από 2% στο Μεσοπρόθεσμο), ενώ το 2019 η ανεργία θα μειωθεί στο 16,7% (από 18,3% εφέτος) και οι ιδιωτικές
επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) θα αυξηθούν κατά 11,9% (από άνοδο 0,8% εφέτος).
Τα συγκεκριμένα μεγέθη αποτυπώνονται στην έκφραση γνώμης του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου
σχετικά με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του προσχεδίου, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Σύμφωνα
επίσης με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 1,1% (από αύξηση 1%
εφέτος) και η απασχόληση θα κινηθεί ανοδικά κατά 1,8% (από αύξηση 1,7% το 2018). Οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,8% (από άνοδο 7,5% εφέτος), ενώ οι εισαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών θα αυξηθούν κατά 5,2% (από αύξηση 3,4% εφέτος).
Τέλος, το διαρθρωτικό ισοζύγιο εκτιμάται σε 1,6% (από 3,3% εφέτος), ευθυγραμμισμένο με τις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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ΙΟΒΕ: Σημαντική επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο
Σημαντική υποχώρηση κατεγράφη στον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος τον Σεπτέμβριο (101,3 μονάδες από
105,3 μονάδες τον Ιούλιο). Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της έντονης
επιδείνωσης των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία και τις Κατασκευές, ενώ αντίθετα η
καταναλωτική εμπιστοσύνη κινείται ανοδικά. Καθοδική πορεία του οικονομικού κλίματος καταγράφεται και
γενικότερα στην Ευρώπη, αν και λιγότερο έντονα. Η μέτρηση του δείκτη είναι η πρώτη μετά την έξοδο της
χώρας από το τρίτο πρόγραμμα στήριξης, εξέλιξη που βεβαίως έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα παρά
συνδέεται με συγκεκριμένες και απτές αλλαγές στην οικονομική πολιτική.
Η επιδείνωση, πάντως, έχει τομεακά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, καθώς η βελτίωση της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποδηλώνει ότι, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, η έξοδος από το πρόγραμμα
συμβάλει στη βελτίωση των προσδοκιών των νοικοκυριών. Στην πλευρά των βιομηχανικών επιχειρήσεων, δύο
παράγοντες τείνουν να επιβαρύνουν τις προοπτικές.
Συνέχεια…
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Στο εξωτερικό
περιβάλλον, εμφανίζονται κίνδυνοι από την επιβράδυνση της ζήτησης, κυρίως λόγω της
απόσυρσης μέτρων νομισματικής πολιτικής, και από τους περιορισμούς που εγείρονται στο διεθνές εμπόριο από
πολιτικές προστατευτισμού. Στο εσωτερικό πλαίσιο, ή έξοδος από το τελευταίο πρόγραμμα δεν έχει, επί του
παρόντος, συνοδευτεί από βελτίωση των όρων πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και μείωση του κόστους
χρηματοδότησης για τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Συνολικά πάντως, η εξέλιξη του δείκτη
τους τελευταίους μήνες αφενός είναι συμβατή με την επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας και
ειδικότερα την εξέλιξη του ΑΕΠ στα επίσημα στατιστικά στοιχεία και, αφετέρου, αντανακλά τις επιμέρους
αβεβαιότητες για τις εξελίξεις στην οικονομία.
Αναλυτικότερα:
* στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώνεται
ελαφρά, όπως και το ισοζύγιο στις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες, με τον δείκτη όμως
στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να φανερώνει διόγκωσή τους
* στις Κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώνονται, ενώ εκείνες για
την απασχόληση επιδεινώνονται σημαντικά
* στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις περιορίζονται, αντίθετα με τις
προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, με τον δείκτη του ύψους των αποθεμάτων να
αποκλιμακώνεται
* στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύονται, όπως και
οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της επιδεινώνονται
* στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών
επιδεινώνονται οριακά, ενώ οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση της χώρας, οι προβλέψεις για την
πορεία της ανεργίας, αλλά και η πρόθεση για αποταμίευση βελτιώνονται.
Σημειώνεται ότι τα βασικά μεγέθη από τις μετρήσεις του ΙΟΒΕ είχαν δημοσιοποιηθεί την προηγούμενη
εβδομάδα από την Κομισιόν. Το κοινοτικό όργανο συγκεντρώνει τις μετρήσεις από όλα τα κράτη για να
διαμορφώσει την πορεία του οικονομικού κλίματος σε επίπεδο ΕΕ.
Ο δείκτης για την Ελλάδα υποχώρησε μάλιστα για δεύτερο συνεχή μήνα: οριακή ήταν η πτώση και τον
Αύγουστο.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΥΑΘ ΑΕ: Άνοδος τζίρου και κερδών το Α' εξάμηνο
Με καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 11,69% έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2018 η Εταιρεία 'Υδρευσης
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), έχοντας παράλληλα απορροφήσει τις διευκολύνσεις σε ευπαθείς
ομάδες και επαγγελματίες, που επέβαλε η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, κατά τη μεγάλη βλάβη στον αγωγό της
Αραβησσού, τον περασμένο Μάρτιο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στο ποσό των 39,4 εκατ. ευρώ έναντι
37,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 4,51%. Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου
έφτασαν τα 14,98 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ (αύξηση 6,42%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν
σε 10,8 εκατ. ευρώ από 9,7 εκατ., μια αύξηση της τάξεως του 11,69%.
Συνέχεια…
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Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν την περίοδο
αυτή σε 17,2 εκατ. έναντι 16,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,55%. Τα ταμειακά διαθέσιμα της
εταιρείας έφτασαν τα 74,1 εκατ., αυξημένα κατά 13,63%, κυρίως λόγω της πληρωμής του μερίσματος μετά τη
λήξη της διαχειριστικής περιόδου του α’ εξαμήνου 2018.
«Η ΕΥΑΘ είναι μια εταιρεία υγιής και βιώσιμη, με ισχυρή ταμειακή βάση και προοπτικές. Ειδικά το εξάμηνο
αυτό, αντεπεξήλθε οικονομικά στη μεγάλη βλάβη στον αγωγό της Αραβησσού απλώνοντας παράλληλα "δίχτυ
ασφαλείας" σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κι επαγγελματίες (απαλλαγές παγίων, εκπτώσεις) και καλύπτοντας
βασικές ανάγκες επάρκειας νερού σε κοινωνικές δομές. Η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επέκταση
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού εντός του 2018, μετά από πολλά χρόνια ολιγωρίας και υστέρησης στις
μεγάλες υποδομές στη Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προβλέψεις του επενδυτικού μας σχεδίου
2018-2024, θα ισχυροποιήσουν τη θέση της εταιρείας και θα της επιτρέψουν να παρέχει βέλτιστες υπηρεσίες
στους καταναλωτές της», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής
Γιάννης Ν. Κρεστενίτης._

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AS Company: Άνοδος αποτελεσμάτων το Α' εξάμηνο
Στο πρώτο εξάμηνο του 2018 τα βασικά οικονομικά μεγέθη της AS Company, είναι βελτιωμένα, σε σχέση με αυτά της
αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2017, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ρευστότητας, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση.
Η εταιρεία συνέχισε να αυξάνει το μερίδιο της στην ελληνική αγορά με τις πωλήσεις χονδρικής να αυξάνονται κατά
4,59%.
Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, δεν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρίας «AS
KIDS TOYS S.R.L» στην Ρουμανία η οποία δεν είχε ξεκινήσει τις εμπορικές της δραστηριότητες μέχρι την 30.06.2018.
Αναλυτικά το πρώτο εξάμηνο 2018 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 11,944 εκατ. ευρώ έναντι 10,751 εκατ. ευρώ το
πρώτο εξάμηνο 2017 σημειώνοντας αύξηση 1,21%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,613 εκατ. ευρώ έναντι
1,746 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2017 σημειώνοντας σημαντική αύξηση 49,63%.
Η βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται, σύμφωνα με την εταιρεία, στην αύξηση του όγκου πωλήσεων που αποδίδεται
στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στη κατηγορία των παιχνιδιών στην εγχώρια αγορά και στη θετική επίδραση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,889 εκατ. ευρώ έναντι 1,212 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο
της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 55,87%.
Το επίπεδο του τραπεζικού δανεισμού για τον Όμιλο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα 2,030 εκατ. ευρώ στο τέλος του Α'
εξαμήνου 2018 έναντι 2,021 εκατ. ευρώ την 31.12.2017.
Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων ανήλθε σε 12,850 εκατ. ευρώ.
Την 14.09.2018 η εταιρεία προέβη στη καταβολή της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου ύψους Euro656.301 σύμφωνα με
την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.06.2018.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 2,089 εκατ. ευρώ έναντι 1,923 εκατ.
ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017 σημειώνοντας αύξηση 8,63%.
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Η Ρώμη εμμένει σε αύξηση του νέου δανεισμού
Την ώρα που η ΕΕ, αλλά και ο ιταλός πρόεδρος προειδοποιούν την ιταλική κυβέρνηση για εκτόξευση του δημοσιονομικού
χρέους, η αντιπολίτευση διοργανώνει την πρώτη της μαζική συγκέντρωση κατά της κυβερνητικής πολιτικής.
Έκκληση στην ιταλική κυβέρνηση να μην αυξήσει το χρέος της χώρας απευθύνουν ο πρόεδρος της χώρας Σέρτζιο
Ματαρέλα και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Ιγκνάτσιο Βίσκο. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του ευρωπαίου
επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος είχε τονίσει ότι το ιταλικό σχέδιο
προϋπολογισμού κινείται, όπως όλα δείχνουν, εκτός των κοινά αποδεκτών δημοσιονομικών κανόνων». Ο ιταλός πρόεδρος
δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο Ansa ότι η «κατάσταση της χώρας απαιτεί «ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και
βιώσιμο χρέος». Λίγο αργότερα ο επικεφαλής της κεντρικής Τράπεζας τόνιζε «το χρέος δεν πρέπει να ξεπεράσει το 130%
του ΑΕΠ. Η Ιταλία πρέπει να δώσει βάρος σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και να θέσει υπό έλεγχο τον νέο
δανεισμό».
Απαντώντας στις εκκλήσεις τόσο του ιταλού προέδρου, όσο και της ΕΕ να μην εκτιναχθεί το χρέος της χώρας ο ιταλός
υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι δήλωσε ότι θα περάσει το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησής του, που
προβλέπει νέο δανεισμό 2,4% του ΑΕΠ, ακόμα και χωρίς την έγκριση των Βρυξελλών. «Δεν με ενδιαφέρει αν οι Βρυξέλλες
απορρίπτουν το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ματέο Σαλβίνι στη Ρώμη.
Κεντροαριστερά: Η κυβέρνηση δρομολογεί την απομόνωση τηςχώρας
Στο μεταξύ η αντιπολίτευση διοργανώνει σήμερα την πρώτη μαζική κινητοποίηση κατά της κυβέρνησης της Λέγκα και
των Πέντε Αστέρων. Στην Πλατεία του Λαού στη Ρώμη ξεκίνησε η συγκέντρωση του κεντροαριστερού Δημοκρατικού
Κόμματος. «Μια διαδήλωση, για να υπερασπιστούμε την Ιταλία και να υπογραμμίσουμε τους ολοένα και αυξανόμενους
κινδύνους», δηλώνει ο γραμματέας του κόμματος Μαουρίτσιο Μαρτίνα.
Οι συμμετέχοντες έφθασαν στην Ρώμη με διακόσια πούλμαν και έξι τραίνα. Οι Δημοκρατικοί αμφισβητούν την ανεύθυνη,
όπως την χαρακτηρίζουν, οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και την σκληρή γραμμή του υπουργού Εσωτερικών
Ματέο Σαλβίνι στο μεταναστευτικό.
Εκτός από τους πολιτικούς, στην Πιάτσα Ντελ Πόπολο της Αιώνιας Πόλης, πρόκειται να πάρουν τον λόγο εργάτες και
άνεργοι. Η κεντροαριστερά θεωρεί ότι η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε απομονώνει την Ιταλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα έχουν, στην δημοσιονομική σταθερότητα, οι παροχές του νέου κρατικού
προϋπολογισμού.
Λέγκα και Πέντε Αστέρια προηγούνται στην πρόθεση ψήφου
Προς το παρόν, όμως, τα διάφορα γκάλοπ δείχνουν ότι Λέγκα και Πέντε Αστέρια, συνολικά, εξασφαλίζουν το 60% στην
πρόθεση ψήφου των ιταλών. Και ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεν ξεπερνά το 17%, ενώ η κεντροαριστερά με τις διάφορες
μικρές δυνάμεις βρίσκεται στο 22%.
Παράλληλα, η προοδευτική παράταξη συνεχίζει να είναι βαθιά διχασμένη. O πρώην πρωθυπουργός των «Δημοκρατικών»,
Ματέο Ρέντσι δεν συνεργάζεται, για να μπορέσει να επιλεγεί ένας νέος αρχηγός. Ελπίζει ακόμη να μπορέσει να επιστρέψει
στην εξουσία.
\
Οι έριδες, στο εσωτερικό του κόμματος είναι συνεχείς και μέχρι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει μια κοινή στρατηγική.
Κάποιοι αναλυτές, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι το προοδευτικό μέτωπο οδεύει προς διάσπαση. Η μόνη πρόταση που τις
τελευταίες ημέρες ακούγεται από πολλά στελέχη, είναι να δημιουργηθεί ένα μεγάλο μέτωπο ενόψει ευρωεκλογών, το οποίο
να περιλαμβάνει από τον γάλλο πρόεδρο Μακρόν μέχρι τον Αλέξη Τσίπρα.
Deutsche Welle
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ΓΔ: Εκ νέου χαμηλότερα των 700 μονάδων …. Μεγάλη πάντα η ανησυχία,
με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή η πτώση να επιταχυνθεί
Relative Strength Index (43.8665)
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