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EBRD: Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 2,2% φέτος και 2,3%
το 2019
Η ανάκαμψη στην Ελλάδα αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω μετά από μία εξαιρετική χρονιά για τον
τουρισμό το 2017 και την αύξηση της απασχόλησης, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD) σε προβλέψεις, για μία σειρά χωρών όπου δραστηριοποιείται, που δόθηκαν στη
δημοσιότητα, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.
Ειδικότερα, για την Ελλάδα εκτιμά ότι η βελτίωση των τάσεων και των προοπτικών στους τομείς των
επενδύσεων, της απασχόλησης και της εμπιστοσύνης θα συνεχιστούν το 2018 και το 2019, οδηγώντας σε
περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% το 2018 και κατά2,3% το 2019.
«Η ανάκαμψη στην Ελλάδα αναμένεται σταδιακά να ενισχυθεί περαιτέρω, μετά από μία εξαιρετική τουριστική
περίοδο το 2017 και την αύξηση της απασχόλησης. Η EBRD βλέπει να συνεχίζεται και το 2018 και το 2019 η
βελτίωση των τάσεων στις επενδύσεις, την απασχόληση και την εμπιστοσύνη, οδηγώντας σε περαιτέρω
ανάπτυξη 2,2% το 2018 και 2,3% το 2019», σημειώνεται σε ανακοίνωση της τράπεζας.
Η πρόβλεψη της EBRD για την ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2018 δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με αυτή που είχε
κάνει τον περασμένο Νοέμβριο.
Η τράπεζα αναθεώρησε προς τα επάνω τις προβλέψεις της για το σύνολο των χωρών που χρηματοδοτεί (EBRD
Region) στο 3,3% από 3% τον Νοέμβριο και αναμένει ανάπτυξη 3,2%για το 2019. Η έκθεση αναφέρει ότι η
οικονομική δυναμική παραμένει ισχυρή, αλλά η ανάπτυξη είναι πιθανόν να έχει φθάσει στο υψηλότερο επίπεδό
της. Οι προβλέψεις για τηνEBRD Region συνιστούν επιβράδυνση σε σχέση με το 2017 (3,8%), αντανακλώντας
χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας στις αναπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες σε
σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την κρίση του 2008-09 καθώς και δυσμενείς δημογραφικές τάσεις.
Ο επικεφαλής οικονομολόγος της EBRD, Σεργκέι Γκουρίεφ, δήλωσε ότι η χαμηλότερη αύξηση της
παραγωγικότητας αντανακλά το γεγονός ότι οι περισσότερες οικονομίες της EBRD Region έχουν εξαντλήσει
τους μοχλούς ανάπτυξης που είχαν οδηγήσει σε ταχεία ανάπτυξη έως την έναρξη της κρίσης. Η EBRD
παρακολουθεί τις οικονομικές τάσεις 37 οικονομιών σε τρεις ηπείρους.
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QCM: Παραμένουν τα ερωτηματικά για το δίκτυο πώλησης της Folli - Follie…
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το QCM σε νέα της ανακοίνωση, αναφέρει πως ολοκλήρωσε τον προκαταρκτικό έλεγχο της
λίστας των σημείων πώλησης που εξέδωσε η Folli Follie, με το Fund να αναφέρει πως «αν και αναμένουμε να
δημοσιοποιήσουμε νέες πληροφορίες καθώς θα εξετάζουμε τη λίστα, θα θέλαμε να μοιραστούμε αυτά που έχουμε
ανακαλύψει μέχρι τώρα, καθώς πιστεύουμε πως τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».
Σύμφωνα πάντα με το Fund «η FF δεν έχει εξηγήσει γιατί οι πληροφορίες που παρείχε για το δικό της store locator
περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 ή περισσότερα κλειστά καταστήματα». Παράλληλα, οι άνθρωπο του Fund σχολιάζουν πως
η λίστα της FF έχει τέτοια μορφή, που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιβεβαίωση σημαντικών πληροφοριών.
Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Fund, η λίστα περιλαμβάνει διευθύνσεις, χωρίς όμως όλες τις βασικές
πληροφορίες που χρειάζονται για να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί της FF. Συγκεκριμένα, λείπουν τα ονόματα των
καταστημάτων, η πόλη, η χώρα, ο αριθμός τηλεφώνου, ο τύπος του σημείου πώλησης, το μέγεθος σε τετραγωνικά μέτρα, ο
όγκος πωλήσεων. «Σημειώνουμε πως όλες αυτές οι πληροφορίες ήταν ήδη διαθέσιμες στο store locator της FF, μέχρι που
δημοσιοποιήσαμε την έκθεσή μας. Γιατί δεν τις μοιράζεται τώρα η FF με το κοινό;» θέτει ως ερώτημα το QCM.
Το fund κάνει επίσης λόγο για «σοβαρές ανακρίβειες», αναφέροντας πως στη λίστα εμφανίζονται διπλά καταστήματα,
αόριστα και μη ταυτοποιήσιμα καταστήματα, περιπτώσεις όπου αναγράφεται μόνο η χώρα, αλλά και περιπτώσεις
ανύπαρκτων σημείων πώλησης. Επίσης, η QCM γράφει πως η βρετανική επενδυτική ιστοσελίδα shareprophets.com
ισχυρίζεται ότι έχει ήδη ανακαλύψει τέσσερα σημεία πώλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι κλειστά.
Επίσης, σημειώνεται πως στη λίστα της η FF έχει συμπεριλάβει έναν μεγάλο αριθμό σημείων πώλησης χωρίς να δίνει
στοιχεία για την τοποθεσία τους και συγκεκριμένα: «FF Greece: 13 σημεία πώλησης (πού;), Αεροπορικές: 21 σημεία
πώλησης (χωρίς να διευκρινίζονται ποιες), Duty Free: 63 (και πάλι χωρίς να διευκρινίζονται ποια)».
«Θεωρούμε την τελευταία κατηγορία «Duty Free» ιδιαίτερα ενοχλητική, διότι στην υπόλοιπη λίστα καταφέραμε να
βρούμε τουλάχιστον 16 σημεία πώλησης που φαίνεται να είναι καταστήματα αφορολόγητων ειδών, υποδηλώνοντας πως τα
63 σημεία πώλησης στην κατηγορία Duty Free θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα διπλής μέτρησης και, ως εκ τούτου,
πιθανότατα δεν υπάρχουν.
Η QCM σχολιάζει πως «είναι ξεκάθαρο ότι η FF έχει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για να επιτρέψει την εύκολη
επιβεβαίωση του δικτύου της, όμως αποφάσισε να δημοσιοποιήσει μόνο αυτή τη λίστα, η οποία είναι παντελώς άχρηστη
για την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του δικτύου της».
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Στο 15,007% ανέβασε το ποσοστό του στη Folli – Follie το Fosun μετά την αγορά 750.000
μετοχών.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας στο χρηματιστήριο, σε αγορές μετοχών της Folli Follie προχώρησε η
Fosun, στη σκιά της κατακόρυφης πτώσης της μετοχής, κατά περίπου 50 – 60% τις τελευταίες ημέρες και μετά την
κόντρα με το QCM.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Εταιρεία υπό την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική, Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο
«FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία») έχοντας λάβει σχετική γνωστοποίηση σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 από την Fosun
International Limited στις 09.05.2018, δια της παρούσης ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε από τη Fosun International
Limited, ότι η τελευταία αύξησε την συνολική της συμμετοχή στην Εταιρεία μας δια της απευθείας αγοράς 750.000
μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,120% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μας. Συνεπεία της ανωτέρω
συναλλαγής το συνολικό ποσοστό της Fosun International Limited (έμμεσα και άμεσα) στην Εταιρεία από 13,886%
αυξήθηκε σε 15,007% . Η Fosun International Limited είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χόνγκ Κόνγκ,
ελεγχόμενη από τον βασικό μέτοχό της, τη Fosun Holdings Limited, η οποία συνιστά μια 100% θυγατρική της Fosun
International Holdings Ltd. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 3556/2007.
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Ώθηση στα αποτελέσματα ΟΤΕ από την Ελλάδα (Α΄ τρίμηνο)
Αύξηση στο EBITDA χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, θετικές ταμειακές ροές και αυξανόμενες πωλήσεις
γρήγορου internet μέσω οπτικών ινών, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ για το α ' τρίμηνο του 2018.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων που εξέδωσε ο Όμιλος ΟΤΕ, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου
διαμορφώθηκαν σε 921,3 εκατ. ευρώ το Α' τρίμηνο του 2018, μειωμένα κατά 0,8%.
Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 3,6% σε 315,1 εκατ. ευρώ.
Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 5,3%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο
EBITDA να ανέρχεται σε 40,9%, αυξημένο κατά 230 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το Α΄ τρίμηνο του 2017.
Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 10,8%, ενώ στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 112,5%.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 32,5% και ανήλθαν σε 50,6 εκατ. ευρώ στο Α' τρίμηνο του 2018,
σε σύγκριση με 38,2 εκατ. ευρώ το Α' τρίμηνο του 2017.
Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις ανήλθαν σε 166,6 εκατ. ευρώ με τον Όμιλο να καταγράφει παράλληλα θετικές ταμειακές
ροές 8,6 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο.
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2018 ήταν 0,7 δισ. ευρώ ή 0,6 φορές το ετήσιο
προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.
Στην Ελλάδα, το Α' τρίμηνο του 2018 οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας
προσέλκυσαν 51.000 συνδρομητές. Η υπηρεσία οπτικών ινών του ΟΤΕ, η οποία προσφέρει ευρυζωνικές ταχύτητες μέχρι
200Mbps, κερδίζει συνεχώς έδαφος. Στο τέλος του τριμήνου, 405 χιλιάδες συνδρομητές ή το 22,5% της συνδρομητικής
βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει υπηρεσίες FTTC έναντι 20,1% στο τέλος του 2017.
Παράλληλα, η COSMΟΤΕ TV κατέγραψε αύξηση 3.000 πελατών, με το συνολικό αριθμό συνδρομητών να ανέρχεται σε
528.000 στο τέλος του τριμήνου.
Στην κινητή, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες τροφοδοτήθηκε από την χρήση data, ενώ η εφαρμογή Cosmote mobile
app υιοθετήθηκε από 1,6 εκατ. χρήστες στο τρίμηνο, σημειώνοντας σχεδόν 75% ετήσια αύξηση.
Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου μειώθηκαν κατά 1,7%, σε 226,5 εκατ. ευρώ το Α'
τρίμηνο του 2018, ενώ στην Αλβανία τα έσοδα από υπηρεσίες της Telekom Albania αυξήθηκαν κατά 0,7%.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α' τριμήνου 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ.
Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε το 2018 με ισχυρές επιδόσεις. Τα έσοδά μας από υπηρεσίες λιανικής
στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση, κυρίως χάρη στην ενίσχυση των πωλήσεων γρήγορου internet μέσω οπτικών ινών.
Συνεχίζουμε την αναβάθμιση του δικτύου μας για να προσφέρουμε σε όλο και περισσότερους πελάτες ταχύτητες μέχρι
200Mbps. Ταυτόχρονα, απολαμβάνουμε τα οφέλη της τεχνολογικής μας υπεροχής στην κινητή, σημειώνοντας αύξηση
στην κίνηση δεδομένων και ανάκαμψη των εσόδων μας. Δίνουμε έμφαση στο digitalization και γινόμαστε πιο «ψηφιακοί»,
αναβαθμίζοντας την εμπειρία του πελάτη και πετυχαίνοντας περιορισμό του κόστους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν
θετική επίδραση στην κερδοφορία EBITDA. Στη Ρουμανία, οι νέες προσφορές στην κινητή που λανσάραμε στο τέλος του
έτους ενισχύοντας τα συνδυαστικά πακέτα, κερδίζουν συνεχώς έδαφος και υποστηρίζουν τη στρατηγική μας.
Στην Αλβανία, η αγορά δείχνει σημάδια ανάκαμψης και η κερδοφορία βελτιώθηκε αισθητά, μετά την αποχώρηση του
τέταρτου παρόχου.» Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Συνολικά, επιτύχαμε θετικά αποτελέσματα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα
συνεχίσουμε ανάλογα και το υπόλοιπο έτος. Τον Απρίλιο, εγκαινιάσαμε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών,
σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετόχων που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο. Οι ταμειακές μας ροές είναι ικανές για
την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει και την υποστήριξη του μερίσματος για το φετινό έτος.»

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

III

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

Εθνική Τράπεζα: Το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα ενισχύει την αξιοπιστία
Το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα ενισχύει την αξιοπιστία της δημοσιονομικής προσαρμογής ενόψει της ολοκλήρωσης του 3ου
προγράμματος, όπως επισημαίνει σε σύντομη ανάλυσή της για τις δημοσινομικές επιδόσεις του 2017 η Εθνική Τράπεζα.
«Η νέα υπέρβαση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα που ανήλθε το 2017 στο 4,2% του ΑΕΠ – υπερδιπλάσιο του στόχου του
προγράμματος για το συγκεκριμένο έτος – από 3,8% του ΑΕΠ το 2016 και 0,6% του ΑΕΠ το 2015, υπογραμμίζει τη συνεπή πρόοδο στη
δημοσιονομική προσαρμογή» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάλυση.
Η ΕΤΕ δίνει έμφαση στο γεγονός ότι θεμέλιο της υπεραπόδοσης ήταν το διευρυμένο πλεόνασμα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Ανήλθε στο 1,7% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 1,2% του ΑΕΠ το 2016 (έναντι αρχικών εκτιμήσεων για έλλειμμα) και έλλειμμα 0,3% του
ΑΕΠ το 2015. «Ομολογουμένως, η βελτίωση αυτή αντανακλά τόσο τις θετικές τάσεις στο σκέλος των εσόδων των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης (ετήσια αύξηση 0,3% του ΑΕΠ, εξαιρουμένων των μεταβιβάσεων από την κεντρική κυβέρνηση) όσο και τη μείωση δαπανών
κατά 0,2% του ΑΕΠ σε σχέση με το 2016 (εξαιρουμένης της δαπάνης από την ενσωμάτωση δημοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ)»
σημειώνει η τράπεζα, προσθέτοντας ότι οι τάσεις αυτές θα διατηρηθούν πιθανότατα και τη διετία 2018-19.
Στη θετική πορεία των εσόδων, υπογραμμίζεται στην ανάλυση, συνεισέφερε και η ανάκαμψη της απασχόλησης, η οποία μεταφράστηκε
σε αυξημένες εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων (0,15% του ΑΕΠ), κυρίως από μισθωτή εργασία, ενώ σε επίπεδο ελεύθερων
επαγγελματιών τα έσοδα από τη σημαντική αύξηση των εισφορών για μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα αντισταθμίστηκαν από τη

μείωση των καταβολών
για μικρά εισοδήματα, που αντιστοιχούν και στο μεγαλύτερο ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών.
Σημαντική αύξηση σημείωσαν επίσης τα έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών προηγούμενων ετών, όπως και από κατασχέσεις έναντι οφειλών
(εκτιμώμενη ετήσια αύξηση 0,17% του ΑΕΠ συνολικά). Οι ανωτέρω παράγοντες αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν τα έσοδα τη
διετία 2018-19, αλλά η κρίσιμη παράμετρος για τη διατήρηση της θετικής δυναμικής στο σκέλος των εσόδων από εισφορές τα επόμενα
χρόνια θα είναι η συνεχιζόμενη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τη σταδιακή αύξηση των μισθών που
αναμένεται να ξεκινήσει το 2018.
Στο σκέλος της δαπάνης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σημειώθηκε ετήσια μείωση 0,3% του ΑΕΠ, η οποία αποτυπώνει τις
σωρευτικές εξοικονομήσεις από την πλήρη εφαρμογή των παρεμβάσεων που νομοθετήθηκαν την τελευταία οκταετία, σε συνδυασμό με
την επιβράδυνση των νέων συνταξιοδοτήσεων μετά την επιτάχυνση που είχε σημειωθεί τα προηγούμενα χρόνια, ενόψει της σταδιακής
εφαρμογής δυσμενέστερων όρων και παροχών συνταξιοδότησης.
«Ακόμη κι αν ληφθεί υπόψη το επιπρόσθετο κόστος για την πληρωμή εκκρεμών συντάξεων και τη μερική εφαρμογή αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικρατείας, το μεγαλύτερο τμήμα της προσαρμογής στο σκέλος της δαπάνης θεωρείται διατηρήσιμο δεδομένης της
εκτίμησης για μόνιμη επιβράδυνση στις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, τη συρρίκνωση στα ποσοστά αναπλήρωσης στις συντάξιμες
αποδοχές και της άμεσης συνάρτησης μελλοντικών αυξήσεων στις συντάξεις με το ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ» επισημαίνει
η ΕΤΕ.
Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης το πλεόνασμα διατηρήθηκε σε ύψος σχεδόν αντίστοιχο με αυτό του 2016 – 2,1% του ΑΕΠ έναντι 2,2%
του ΑΕΠ το 2016 – αντανακλώντας τον αξιόπιστο έλεγχο των δαπανών.
Ωστόσο τα φορολογικά έσοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε απόλυτους όρους (ενώ σημείωσαν οριακή υποχώρηση 0,15% του ΑΕΠ
σε ετήσια βάση, εξαιρουμένων εσόδων από ρυθμίσεις οφειλών προηγούμενων ετών), καθώς η συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων από
έμμεσους φόρους (κυρίως από το ΦΠΑ) συνοδεύτηκε από μείωση, σε ετήσια βάση, των συνολικών εσόδων από άμεσους (κυρίως από το
φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων).
Τα έσοδα από το ΦΠΑ παραμένουν, σύμφωνα με την ΕΤΕ, το πιο αξιόπιστο τμήμα των φορολογικών εσόδων και καταδεικνύουν μια
αυξημένη ελαστικότητα στην υποκείμενη οικονομική δραστηριότητα – αύξηση 5,5% ετησίως το 2017 έναντι αύξησης της ονομαστικής
εγχώριας ζήτησης κατά 3,9% – αντανακλώντας, μεταξύ άλλων, τα διατηρήσιμα οφέλη στη φορολογική συμμόρφωση που αποφέρει ο
υπερ-τριπλασιασμός στην αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών την τελευταία διετία. Η τάση αυτή είναι ενθαρρυντική – και
επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο 3μηνο του 2018 – δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος φόρος εκτιμάται
ότι θα υπεραποδώσει, εκ νέου, στο σύνολο του 2018 (το 2017 υπερέβη κατά 0,2% του ΑΕΠ τον αντίστοιχο στόχο του προϋπολογισμού
για το 2017), συνεισφέροντας στην επίτευξη του στόχου για πλεόνασμα τουλάχιστον 3,5% του ΑΕΠ το 2018.
Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι με δεδομένο το υπερπλεόνασμα το 2017 (4,2% του ΑΕΠ), η καθαρή επίδραση της δημοσιονομικής
πολιτικής στην οικονομική δραστηριότητα το 2018 εκτιμάται ότι δε θα είναι πλέον συσταλτική – για πρώτη φορά την τελευταία
οκταετία – εφόσον επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος για το πρωτογενές πλεόνασμα (3,5% του ΑΕΠ) ή ακόμη και ο υψηλότερος
\
στόχος πλεονάσματος
που περιλαμβάνει ο Κρατικός προϋπολογισμός για το 2018 (3,8% του ΑΕΠ). Η σχετική δημοσιονομική χαλάρωση
και η αντίστοιχη ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε, τουλάχιστον, 0,4-0,7% του ΑΕΠ το 2018, σε
αντίθεση με την αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα το 2017, της τάξης του -1,2% ετησίως.
Παράλληλα, το μεγαλύτερο πλεόνασμα, ουσιαστικά, μεταφράζεται σε καθαρή συνεισφορά τουλάχιστον 2,7 δισ. ευρώ στο απόθεμα
διαθεσίμων που συσσωρεύεται από το Ελληνικό Δημόσιο ενόψει της ολοκλήρωσης του 3ου προγράμματος (αφού ληφθούν υπόψη και οι
πληρωμές από εθνικούς πόρους για εκκαθάριση των οφειλών του δημόσιου προς τον ιδιωτικό τομέα). Τέλος, η υπεραπόδοση συντείνει
στη διατήρηση της πτωτική τροχιάς του δημοσίου χρέους που ξεκίνησε το 2017, ένα χρόνο νωρίτερα από τις επίσημες προβλέψεις που
είχαν γίνει την τελευταία διετία και προσδιόριζαν το 2018 ως το χρονικό σημείο έναρξης της πτωτικής του πορείας.
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ΓΔ: Ελπίζοντας πως θα παραμείνει υψηλότερα των 800 – 810 μονάδων,
στόχος για το χρηματιστήριο η διάσπαση των αντιστάσεων στις 825 - 830
μονάδες (με επόμενο στόχο τις αντιστάσεις στις 850 μονάδες)…
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