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Barclays: Η επιστροφή της κανονικότητας στους δημοσιονομικούς κανόνες θα
βρει την Ελλάδα στη χειρότερη θέση
Οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τεθεί σε αναστολή για το 2020 και το 2021 για να
επιτρέψουν στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις οικονομίες τους και είναι απίθανο να αποκατασταθούν πριν από το
2023, σύμφωνα με την Barclays.
Όπως αναφέρουνε οι αναλυτές της Barclays, ακόμη και στη Γερμανία, όπου η δημοσιονομική πειθαρχία είναι ο
ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής πολιτικής, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μίνι προϋπολογισμό αξίας 60 δισ.
ευρώ για το 2021, αυξάνοντας το επιπλέον χρέος που είχε εγγραφεί για το τρέχον έτος στο ρεκόρ των 240 δισ.
ευρώ ή περίπου 7% του ΑΕΠ. Ωστόσο, η "επόμενη ημέρα", και η επιστροφή στη… δημοσιονομική κανονικότητα
της Ε.Ε θα βρει πολλές χώρες σε πολύ δύσκολη θέση, με πρώτη την Ελλάδα.
Κατά την άποψη της βρετανικής τράπεζας, η επέκταση της γενικής ρήτρας διαφυγής έως το 2022 αποτελεί
μονόδρομο, τόσο διαδικαστικά όσο και πολιτικά, και είναι πιθανό να ανακοινωθεί μετά την ανακοίνωση των
νέων οικονομικών προβλέψεων της Κομισιόν τον Μάιο. Ωστόσο, πρόκειται για μια προσωρινή λύση, καθώς τα
επίπεδα χρέους και ελλειμμάτων των κρατών μελών μετά την πανδημία θα εκθέσουν όλους τους περιορισμούς
της δημοσιονομικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ και θα απαιτήσουν μια πλήρη επανεξέταση της τρέχουσας δέσμης
κανόνων.
Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά μεγέθη για το 2020 και οι επίσημες προβλέψεις για το 2021 θα κοινοποιηθούν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από το τέλος Απριλίου, με την Barclays να εκτιμά ότι το έλλειμμα της γενικής
κυβέρνησης αυξήθηκε πολύ πάνω από το 3% του ΑΕΠ σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ, με μέσο όρο το 7,8% του
ΑΕΠ για την ευρωζώνη. Αναμένει μόνο μια μικρή πτώση στο 7,7% του ΑΕΠ το 2021, με τις περισσότερες χώρες να
βρίσκονται πολύ πάνω από το όριο του 3%, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Κομισιόν.
Αυτό σημαίνει ότι η δημοσιονομική στήριξη είναι πιθανό να παραμείνει ισχυρή φέτος παρά τη μεγάλη κυκλική
βελτίωση. Κατά την Barclays, το 2021, το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα της ευρωζώνης θα είναι μεγαλύτερο
από το άθροισμα των ελλειμμάτων των κρατών μελών. Για πρώτη φορά, η ΕΕ θα αντιμετωπίσει ένα επιπλέον
έλλειμμα που προκύπτει από τα κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα εκταμιευθούν
μέσω προχρηματοδότησης (RRF), η οποία θα φθάσει στα 40 δισ. ευρώ. Θα περιλαμβάνουν επίσης τα άλλα
τμήματα πόρων του Ταμείου (ReactEU και τα άλλα συμπληρωματικά κεφάλαια του Πολυετούς Δημοσιονομικού
Πλαισίου, MFF).
Συνέχεια….
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Συνεπώς, ενώ η Barclays θεωρεί ότι η επέκταση της γενικής ρήτρας διαφυγής έως το 2022 είναι ο κατάλληλος
δρόμος για την Ε.Ε, αυτό είναι πιθανό να είναι μόνο η πρώτη στάση σε ένα μακρύ ταξίδι. Μετά το 2022, η
/
επανεισαγωγή των δημοσιονομικών κανόνων θα απαιτήσει απότομες προσπάθειες δημοσιονομικής σύσφιξης
από σχεδόν όλα τα κράτη μέλη.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της βρετανικής τράπεζας η σωρευτική προσαρμογή χρέους στην οποία θα πρέπει να
προχωρήσει η Ελλάδα το 2023-2024 όταν και ενεργοποιηθούν και πάλι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ε.Ε θα
είναι η μεγαλύτερη στην περιοχή. Την Ελλάδα ακολουθούν οι Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο και
Κύπρος.

Πέραν αυτού, ορισμένες πτυχές της τρέχουσας δέσμης δημοσιονομικών κανόνων είναι ήδη προβληματικές (π.χ.
προ-κυκλικότητα, πολυπλοκότητα, έλλειψη κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας κ.α) και αυτές θα εξεταστούν
όλο και περισσότερο δεδομένης της επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών. Η επέκταση της γενικής ρήτρας
διαφυγής στο 2022, τουλάχιστον προσωρινά, θα απαλλάξει τα κράτη μέλη από ορισμένες πολιτικές πιέσεις,
καθώς και θα τους αγοράσει λίγο χρόνο για να συμφωνήσουν σε ένα μεταρρυθμισμένο σύστημα κανόνων,
ωστόσο η επόμενη ημέρα θα τις βρει σε πολύ δύσκολη θέση.

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

ΕΥΔΑΠ: Στην τελική ευθεία η συμφωνία με το Δημόσιο
Στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με το ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος
αποκλειστικής διάθεσης νερού ως το 2040 βρίσκεται η ΕΥΔΑΠ, όπως ανέφερε εχθές, σε διαδικτυακή ενημέρωση
δημοσιογράφων, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Χάρης Σαχίνης. Το «κλειδί» για να λυθούν
εκκρεμότητες 16 ετών ήταν ο καθορισμός στα 157,5 εκατ. του κόστους του αδιύλιστου νερού για τα έτη 20132020, για το οποίο υπήρχε ένα χάσμα άνω των 100 εκατ. με το ελληνικό Δημόσιο.
Συνέχεια..
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Όπως γράφει η Κλώντζα Ολγα στο Βήμα, η συμφωνία-πλαίσιο που θα θέσει σε νέες βάσεις τη σχέση της ΕΥΔΑΠ
με το ελληνικό Δημόσιο κλειδώνει την τιμή του αδιύλιστου ύδατος για τα επόμενα 20 χρόνια. Αυτή θα είναι
μεσοσταθμικά χαμηλότερη κατά 35% σε σχέση με την περίοδο 2013-2020. Κατά τα πρώτα χρόνια θα διατηρηθεί
στα ίδια επίπεδα, δηλαδή σε 0,115 ευρώ/κ.μ., και κατόπιν θα πέσει στα 0,078 ευρώ/κ.μ. Σε σχέση με τα έτη
2004-2013, η μείωση της τιμής φτάνει το 44,5%.
Η συμφωνία-πλαίσιο επιτρέπει ακόμα στην εταιρεία, μέσω της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της και του
μετασχηματισμού της, να ανακτήσει σχεδόν το σύνολο του «τιμήματος» που πληρώνει για αυτή τη συμφωνία,
δηλαδή των 157,5 εκατ. ευρώ, χωρίς αυτό να επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή.
Επίσης, ανάβει το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, με τη διοίκηση της
εταιρείας να δηλώνει ήδη έτοιμη για το μεγάλο έργο συντήρησης του δικτύου που προετοιμάζει το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών.
Η συμφωνία έγινε δεκτή μετ’ επαίνων και από το Υπερταμείο, στο χαρτοφυλάκιο του οποίου βρίσκεται η ΕΥΔΑΠ.
Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, κ. Γρηγόρης Δ.
Δημητριάδης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πρόταση συμφωνίας-πλαίσιο, καθώς κλείνει με επωφελή
τρόπο για την ΕΥΔΑΠ και το ελληνικό Δημόσιο τις εκκρεμότητες παρελθόντων ετών, εξασφαλίζοντας παράλληλα
τη διατήρηση του κόστους του ακατέργαστου νερού σε χαμηλό επίπεδο για την επόμενη 20ετια.
Έρχονται οι διαγωνισμοί για τα ΚΕΛ της Ανατολικής Αττικής
Το βαρύ πυροβολικό του δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΔΑΠ, συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ,
αφορά τα έργα αποχέτευσης και ανακυκλωμένου νερού στην Ανατολική Αττική, στα οποία θα κατευθυνθούν
επενδύσεις, ύψους 700 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τρία νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), συν το νέο ΚΕΛ
Κορωπίου-Παιανίας που κατασκευάζει η Περιφέρεια Αττικής, 1.300 χλμ. δικτύου αποχέτευσης και 400.000
ωφελούμενους.
Μέσα στο επόμενο δίμηνο αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το ΚΕΛ Ραφήνας – Αρτέμιδας,
προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ, ενώ θα ακολουθήσει μες το έτος και το ΚΕΛ του δήμου Μαραθώνα,
προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ. Εντωμεταξύ, το ΚΕΛ Κρωπίας εκτιμάται ότι ως το τέλος του έτους θα παραδοθεί
στην ΕΥΔΑΠ προς λειτουργία.
Μέσα στο 2020, εντωμεταξύ, προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης για τους
δήμους Σπάτων-Αρτέμιδας και Ραφήνας-Πικερμίου, μήκους 400 χλμ. και προϋπολογισμού 168 εκατ. ευρώ. Έχει
ήδη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης για τους δήμους έας ΜάκρηςΜαραθώνα, συνολικού μήκους 190 χλμ., προϋπολογισμού 73 εκατ. ευρώ.
Σε φάση κατασκευής, και ολοκληρωμένο κατά 52%, βρίσκεται το δίκτυο αποχέτευσης των Γλυκών ερών. Μέσα
στο επόμενο δίμηνο, αναμένεται να ξεκινήσει και η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην Παλλήνη, μήκους
172 χλμ. και προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ. Εντός του 2021, αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή των δικτύων
και σε Ραφήνα – Πικέρμι.
Όσον αφορά τις συνδέσεις στα νέα δίκτυα που θα κατασκευάσει η ΕΥΔΑΠ, ο κ. Αναστάσιος Τόσιος,
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, εκτίμησε ότι αυτές κατά το πρώτο διάστημα θα φτάσουν το 60-70%, ενώ
όσο τα έργα ωριμάζουν το ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 80%.
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ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή €90,8 εκατ. στους μετόχους σε μετοχές Cenergy και
μετρητά
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:
Τη διανομή ποσού 90.867.433,65 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,2421571510 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη
προηγούμενων χρήσεων, ενέκριναν ομόφωνα οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στη σημερινή τους έκτακτη γενική
συνέλευση. 
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το ποσό αυτό θα χορηγηθεί εν μέρει με τη μορφή
τίτλων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά (και ειδικότερα με τη μορφή μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings
που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια Βρυξελλών και Αθηνών) και εν μέρει σε μετρητά.
Ειδικότερα, οι μέτοχοι θα λάβουν για κάθε μετοχή της εταιρείας που κατέχουν 0,1275100992 μετοχές Cenergy
Holdings και 0,015 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4548/2018, οι μετοχές Cenergy Holdings
αποτιμήθηκαν με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο της τιμής τους στα χρηματιστήρια, στα οποία
διαπραγματεύονται, κατά το εξάμηνο που έληξε την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη γενική συνέλευση.
Οι μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν μόνο ακέραιο αριθμό μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings. Μέτοχοι στους
οποίους αντιστοιχούν κλασματικά δικαιώματα θα λάβουν το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά.
Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, ορίζονται, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της ως άνω
διανομής η 15η/4/2021, ως ημερομηνία αποκοπής η 14η/4/2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής
μερίσματος η 20ή/4/2021.
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Με την αγορά να έχει ουσιαστικά προσεγγίσει το στόχο που είχαμε
θέσει εδώ και καιρό, τις ισχυρές αντιστάσεις στις 900 – 910 μονάδες …
Στο πρόγραμμα από ένα profit taking μέχρι μια συσσώρευση κοντά
στα τρέχοντα επίπεδα. Υψηλότερα των 900 – 910 μονάδων, ο επόμενος
στόχος είναι οι 920 και κυρίως οι 945 – 955 μονάδες….
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