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Υπ. Οικονομικών: Προαναγγέλλει την πρόωρη εξόφληση μέρους του δανείο του ΔΝΤ
Σύμφωνα με το Οικονομικό Δελτίο που εκδίδει το υπουργείο, εκτιμάται ότι πέρυσι υπήρξε υπέρβαση του στόχου
για πρωτογενές πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης με βάση τους όρους της ενισχυμένης εποπτείας, καθώς αυτό
διαμορφώθηκε στο 3,9% του ΑΕΠ (παραπέμπει, ωστόσο, στις επίσημες ανακοινώσεις της Eurostat, στις 23
Απριλίου).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα υπάρξει για τέταρτο συνεχές έτος υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων που
είχαν τεθεί.
Σχετικά με την προεξόφληση τμήματος του δανείου του ΔΝΤ, στο Δελτίο επισημαίνεται πως «πρόθεση των
αρχών είναι να χρησιμοποιήσουν μέρος των ταμειακών διαθεσίμων που έχουν συσσωρευτεί εξαιτίας της
δημοσιονομικής υπεραπόδοσης τα τελευταία τέσσερα χρόνια για την πρόωρη αποπληρωμή του πλέον ακριβού
τμήματος του δανεισμού του Δημοσίου στον επίσημο τομέα».
Σημειώνεται ότι «πράσινο φως» για μια παρόμοια κίνηση «άναψε» ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, σε
δηλώσεις του μετά το άτυπο Eurogroup σήμερα στο Βουκουρέστι.
Στο Δελτίο αναφέρεται, παράλληλα, ότι «η σωρευτική δημοσιονομική υπεραπόδοση την περίοδο 2016- 2018
διαμορφώθηκε, σε ονομαστικούς όρους, στα 13 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 2 δισ. ευρώ διανεμήθηκαν με
τη μορφή καλά σχεδιασμένου εφάπαξ κοινωνικού μερίσματος.
Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 11 δισ. ευρώ, συνέβαλε στο «χτίσιμο» ενός σημαντικού μαξιλαριού ρευστότητας, μέρος
του οποίου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τώρα για την πρόωρη αποπληρωμή του ακριβότερου τμήματος του
χρέους της Ελλάδας προς τον επίσημο τομέα».
Σύμφωνα, επίσης, με το Οικονομικό Δελτίο:
*Το Eurogroup ενέκρινε σήμερα την εκταμίευση των 973 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των μέτρων ελάφρυνσης του
χρέους που συμφωνήθηκαν τον περασμένο Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα εκπλήρωσε τις
μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της.
*Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού το α’ δίμηνο εφέτος ξεπέρασαν τον στόχο κατά 344 εκατ. ευρώ, ενώ τα
φορολογικά έσοδα κατά 195 εκατ. ευρώ.
*Η ανεργία μειώθηκε κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο πέρυσι και διαμορφώθηκε
στο 18%.
*Οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 2,9 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2018, με
αποτέλεσμα το συνολικό ύψος τους να διαμορφώνεται σε 81,8 δισ. ευρώ.
Επίσης, οι νέοι στόχοι που υπέβαλαν οι τράπεζες στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) υποδηλώνουν ότι το
ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα περιοριστεί ελαφρώς κάτω από το 20% έως το τέλος του
2021, ενώ οι προηγούμενοι στόχοι προέβλεπαν μείωση στο 21,2%.
(Πηγή: ΑΜΠΕ)
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Άνοδο στα κέρδη κατέγραψε το 2018 η ΕΥΔΑΠ
Η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα και μία από τις
μεγαλύτερες στην Ευρώπη, για ακόμη μια χρονιά συνέχισε την σταθερή και κερδοφόρα πορεία της, μέσω της
ορθολογικής διαχείρισης που οδήγησε στον περιορισμό του κόστους, ενδυναμώνοντας το σχεδιασμό της
Εταιρείας για τη βιώσιμη ανάπτυξή της , με ταυτόχρονη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 322,4 εκατ. ευρώ από τα 327,3 εκατ. ευρώ το
2017 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,5%, κυρίως λόγω μείωσης της κατανάλωσης κατά 3,5%.
Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της Εταιρείας για τη χρήση του 2018 ωστόσο, εμφανίζονται ενισχυμένοι,
λόγω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων κατά 6%. Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έξοδα
ανήλθαν σε 229,5 εκατ. ευρώ έναντι 244,7 εκατ. ευρώ το 2017. Σημειώνουμε ότι στη χρήση του 2017, είχε
αναγνωριστεί ποσό 11,8 εκατ. ευρώ ως επιπρόσθετο κόστος προϋπηρεσίας για την μελλοντική εφάπαξ
αποζημίωση των εργαζομένων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19.
Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)*
της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ (+14,2%) και διαμορφώθηκαν στα 96,7 εκατ. ευρώ από 84,7
εκατ. ευρώ το 2017. Το EBITDA margin αυξήθηκε στο 30,0% από 25,9% το 2017.
Ομοίως και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)* της Εταιρείας
παρουσίασαν αύξηση κατά 11,2 εκατ. ευρώ (+23,4%) και διαμορφώθηκαν στα 59,1 εκατ. ευρώ από 47,9 εκατ.
ευρώ το 2017. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 18,3% από 14,6% το 2017.
Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας αυξήθηκαν σημαντικά κατά 21%, διαμορφωμένα στα 80,3 εκατ. ευρώ από
66,5 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ και τα Κέρδη μετά Φόρων παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά +10%,
στα 48 εκατ. ευρώ από 43,5 εκατ. ευρώ το 2017. Το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 14,9% από 13,3%
το 2017.
Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο αυξήθηκαν από 68,3 εκατ. ευρώ το 2017 σε 112,3
εκατ. ευρώ το 2018, ενώ οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές της Επιχείρησης (Free Cash Flows to the Firm) για τον
όμιλο, διαμορφώθηκαν στα 108,8 εκατ. ευρώ από 64,5 εκατ. ευρώ το 2017.
Η ΕΥΔΑΠ συνεπής πάντα προς τους μετόχους της με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ,
ετήσια διανομή μερίσματος, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 28.755.000 ευρώ (0,27 ευρώ ανά μετοχή
μεικτό) αυξημένο κατά 35%.
(Πηγή: Εταιρική ανακοίνωση)
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Επαλαμβάνει το αίτημα της μείωσης των επιτοκίων προς τη Fed ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιμένει: ζητά από την ομοσπονδιακή τράπεζα να προχωρήσει στη
μείωση των επιτοκίων, κατηγορώντας την ότι επιβραδύνει την αμερικανική οικονομία.
«Προσωπικά, πιστεύω ότι η Fed θα έπρεπε να μειώσει τα επιτόκια. Πιστεύω ότι πραγματικά μας έχουν
επιβραδύνει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι «ο πληθωρισμός στη χώρα είναι ελάχιστος».
Ο Τραμπ δεν είναι ο μοναδικός που επικρίνει τη Fed, η οποία αύξησε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της
μονάδας τον Δεκέμβριο, ενώ η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έδινε ήδη ενδείξεις επιβράδυνσης. Έκτοτε,
έχει ρίξει τους τόνους και ο πρόεδρός της, Τζερόμ Πάουελ, επαναλαμβάνει ότι πρέπει να επιδείξει υπομονή σε
ό,τι αφορά τον δανεισμό.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ωστόσο ζητά ξεκάθαρα την εφαρμογή ενός προγράμματος τόνωσης της οικονομίας,
όπως εκείνο που είχε εφαρμοστεί μετά την κρίση του 2008, πριν από σχεδόν δέκα χρόνια.
«Τότε θα δείτε μια πραγματική εκτόξευση, όμως παρ’ όλ’ αυτά (η οικονομία) πάει καλά», τόνισε σήμερα.
Η αμερικανική οικονομία κατέγραψε αύξηση σχεδόν 35% το 2018 και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ
και της Fed για φέτος αναμένεται ανάπτυξη πάνω από 2%.
Ούτε φέτος θα παραστεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπως ακριβώς έκανε το 2017 και 2018,
δεν θα συμμετάσχει, στα τέλη Απριλίου, στο περίφημο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου,
το οποίο χαρακτήρισε σήμερα «ανιαρό» και «πάρα πολύ αρνητικό».
Το γκαλά, μια ετήσια εκδήλωση της πολιτικής ζωής της Ουάσιγκτον, τιμά την ελευθερία του Τύπου και
προσφέρει την ευκαιρία στον πρόεδρο να εκφωνήσει μια ομιλία, που τη χαρακτηρίζει, σε πολλές περιπτώσεις, ο
αυτοσαρκασμός, για τα πεπραγμένα της χρονιάς που τρέχει, ενώ δεν διστάζει να βρεθεί στο στόχαστρο των
σατιρικών πυρών ενός κωμικού ηθοποιού.
Απουσία ενός κωμικού στο πρόγραμμα της βραδιάς του 2019, που έχει προγραμματιστεί για την 27η Απριλίου,
ο Ντόναλντ Τραμπ, οι σχέσεις του οποίου με πολλά ΜΜΕ παραμένουν τεταμένες, είχε υπονοήσει, τον Νοέμβριο,
ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει το παρόν, όπως οι Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί προκάτοχοί του.
Εντέλει, ωστόσο, ο δισεκατομμυριούχος θα σνομπάρει και φέτος το νέο ραντεβού για να παραστεί, αντ’ αυτού
σε μια συγκέντρωση υπό το σύνθημα “Make America Great Again”.
«Θα κάνω μια συγκέντρωση, διότι το δείπνο είναι τόσο βαρετό και τόσο αρνητικό…» είπε σήμερα το πρωί από
τους κήπους του Λευκού Οίκου, καταλήγωντας «Το δείπνο των ανταποκριτών είναι πολύ αρνητικό. Μου
αρέσουν τα θετικά πράγματα».
Η παράδοση του δείπνου των ανταποκριτών χρονολογείται από το 1921. Από το 1980, όλοι οι πρόεδροι
συμμετείχαν, εκτός του Ρόναλντ Ρίγκαν, το 1981, ο οποίος ανάρρωνε από την επίθεση σε βάρος του, όπου είχε
τραυματιστεί σοβαρά.
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Νέα παράταση του Βrexit ζητά η Μέι
Οι Βρυξέλλες θα προτιμούσαν να δοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πολύ μεγαλύτερη αναβολή από την 30η Ιουνίου
προκειμένου να εξεταστεί πάνω σε άλλες βάσεις η μελλοντική σχέση της χώρας αυτής με την ΕΕ.
Νέα μικρή παράταση του Brexit, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου ζήτησε με επιστολή της προς τον Πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, η Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τερέζα Μέι.
Διευκρινίζει μάλιστα ότι η χώρα της μπορεί να αποχωρήσει και νωρίτερα εάν οι βρετανοί βουλευτές

υπερψηφίσουν την πρόταση της κυβέρνησης.
Το αίτημα του Λονδίνου θα εξεταστεί στη διάρκεια της έκτακτης συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών, η οποία
έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τετάρτη το απόγευμα στις Βρυξέλλες, ενώ αυτή τη στιγμή είναι
εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά με το ποια θα είναι η απάντηση της ΕΕ στο βρετανικό
αίτημα. Το βέβαιο είναι ότι το αίτημα του Λονδίνου αλλάζει τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι τώρα, αφού οι
ευρωπαίοι ηγέτες στις 21 Μαρτίου είχαν δώσει μια πρώτη παράταση στους Βρετανούς μέχρι τις 22 Μαΐου,
δηλαδή την παραμονή της έναρξης των ευρωεκλογών, υπό την προϋπόθεση ότι η βουλή του Ηνωμένου
Βασιλείου θα υπερψήφιζε μέχρι τις 12 Απριλίου τη συμφωνία για με τους όρους εξόδου και τις κατευθυντήριες
γραμμές της μελλοντικής σχέσης.
Η παράταση θα έχει επιπτώσεις
Τώρα η κ. Μέι ζητάει νέα παράταση, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει νομικό και πολιτικό πρόβλημα στη
ΕΕ. Αν δοθεί η παράταση και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θελήσει να συμμετάσχει στις επικείμενες ευρωεκλογές
τότε θα πρέπει να αναζητηθεί φόρμουλα για να ξεπεραστεί αυτό το νομικό πρόβλημα. Επιπλέον, δημιουργείται
και πολιτικό πρόβλημα δεδομένου ότι η εκκρεμότητα του Brexit μπορεί να επηρεάσει την διεξαγωγή των
εκλογών από τη στιγμή που σε περιόδους αναταραχής ευνοούνται πάντα τα ακραία κόμματα, δηλαδή οι
λαϊκιστές και οι δημαγωγοί.
Οι Ευρωπαίοι θα προτιμούσαν μακράν να δοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μια πολύ μεγαλύτερη αναβολή
προκειμένου να εξεταστεί πάνω σε άλλες βάσεις η μελλοντική σχέση της χώρας αυτής με την ΕΕ. Αυτό τόνιζαν
σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες, πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.
Νίκος Μπέλλος, Βρυξέλλες
Deutsche Welle
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Τραπεζικός Δείκτης: Μετά τη νέα μεγάλη άνοδο κατά την πρώτη
εβδομάδα του Απριλίου ….. Ανοιχτός ο δρόμος για ακόμη υψηλότερα
επίπεδα (με τον επόμενο τεχνικό στόχο – επόμενες αντιστάσεις, να
είναι 20% υψηλότερα)…..
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