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Χωρίς συμφωνία» έληξε το Washington Group της Πέμπτης για το χρέος
«Με πρόοδο αλλά χωρίς συμφωνία» έληξε το Washington Group της Πέμπτης, με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς
να ανανεώνουν το ραντεβού τους με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Βερολίνο για τις 31 Μαΐου, στο
Γουίσλερ του Καναδά, όπου αναμένεται να λάβει χώρα η σύνοδος των υπουργών οικονομικών των επτά πιο
αναπτυγμένων κρατών του κόσμου. Μετά το ναυάγιο της Πέμπτης, αφού η έλευση του επικεφαλής του
ευρωπαϊκού προγράμματος του Ταμείου, Πόουλ Τόμσεν δύο μέρες νωρίτερα από την σύνοδο των υπουργών της
ευρωζώνης στις Βρυξέλλες για να προχωρήσει η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους, ώστε να συμφωνήσει
το ΔΝΤ να λάβει μέρος στο πρόγραμμα δεν έφερε αποτέλεσμα, όλες οι πλευρές θα ξαναπροσπαθήσουν στο τέλος
του μήνα να έρθουν πιο κοντά, με τον χρόνο να πιέζει, όπως επεσήμανε υψηλόβαθμος κοινοτικός αξιωματούχος
στην αρχή της εβδομάδας. Το παρών στη συζήτηση θα δώσει η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, μαζί με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ αλλά και τον επικεφαής του
Eurogroup Μάριο Σεντένο. Οι συζητήσεις κινούνται γύρω από τον χρόνο επέκτασης της ωρίμανσης των δανείων
του δεύτερου προγράμματος, αλλά και γύρω από την άμεση ή εμπροσθοβαρή εφαρμογή των μέτρων για το
χρέος. Το Βερολίνο επιμένει στη με εμπροσθοβαρή, αλλά στη σταδιακή εφαρμογή των μέτρων αναλόγως της
εφαρμογής των συμφωνηθέντων από την Ελληνική κυβέρνηση, ενώ το ΔΝΤ επιμένει στην εμπροσθοβαρή
εφαρμογή των μέτρων για το χρέος, ώστε η ελάφρυνση που θα προκύψει να μπορέσει να υπολογιστεί κατευθείαν
στην έκθεση βιωσιμότητας του χρέους. «Το ξέρουμε ότι κοντεύουμε είμαστε σχεδόν εκεί,» επεσήμανε ο
επικεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο σχετικά με τη συμφωνία με το ΔΝΤ. «Είναι σημαντικό το ΔΝΤ να
συμμετέχει και δουλεύμε μαζί για να φτάσουμε σε μια συμφωνία που θα εκπηρώνει έναν στόχο, την επιτυχημένη
κατάληξη του τρίτου προγράμματος και την Ελλάδα να στέκεται στα πόδια της, να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Συζήτηση «ερήμην» για την Ιταλία
Χωρίς εκπροσώπηση της Ιταλίας έλαβε χώρα το Eurogroup της Πέμπτης, καθώς η νέα κυβέρνηση του Τζουζέπε
Κόντε δεν έχει ακόμη εκπρόσωπο στο τραπέζι των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Ο Πρέσβης της
Ιταλίας στην Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία στα όργανα της ΕΕ δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την Ιταλία λόγω
του άτυπου χαρακτήρα του Eurogroup, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η καρέκλα του θα μείνει κενή στη
συνεδρίαση των 28 υπουργών Οικονομικών της Παρασκευής. Η κενή καρέκλα της Ιταλίας δεν θα εμποδίσει τους
υπουργούς οικονομικών των 19 να αναφερθούν στην Ιταλία μέσω των συστάσεων προς τη νέα κυβέρνηση της
Ιταλίας να μεριμνήσει για τη μείωση του υψηλού δημοσίου χρέους.
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IMD: Πέντε χρόνια στασιμότητας για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
Πενταετή στασιμότητα στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία παραμένει στις τελευταίες θέσεις μιας λίστας 63 χωρών παγκοσμίως,
αποτυπώνει η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (WCY) του Διεθνούς Ινστιτούτου Ανάπτυξης του Μάνατζμεντ (IMD), με έδρα τη Λοζάνη της
Ελβετίας, για το 2017. Βάσει των στοιχείων της έρευνας, η οποία αξιολογεί 260 ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες (για το έτος 2017), η Ελλάδα παρέμεινε
στην 57η θέση μεταξύ των 63 χωρών, παρουσιάζοντας στασιμότητα στην οικονομική αποδοτικότητα και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα και
σημειώνοντας υποχώρηση στην επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και τις υποδομές.
Τα στοιχεία δημοσιοποίησε σήμερα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ως εθνικός εκπρόσωπος του "Institute for Management
Development" (IMD) στην Ελλάδα. Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από τη συνεργασία του ΣΒΒΕ με το IMD, η υπεύθυνη Διεύθυνση
Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ συνεργάσθηκε και φέτος επιτυχώς, για δέκατη έκτη συνεχόμενη χρονιά, με το Ίδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το οποίο παρείχε τα μακροοικονομικά δεδομένα για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας το 2017. Η Παγκόσμια
Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (WCY) του IMD θεωρείται, σύμφωνα με τον ΣΒΒΕ, το πλέον αξιόπιστο "εργαλείο" διεθνών επενδυτών όταν λαμβάνουν
αποφάσεις, που αφορούν στην επιλογή τοποθεσίας χωροθέτησης των διεθνών τους δραστηριοτήτων.
Αναλυτικότερα, για την εξαγωγή της συνολικής θέσης μιας χώρας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας λαμβάνονται υπόψη τέσσερις μεγάλες
ομάδες παραγόντων/κριτηρίων: η "Οικονομική Αποδοτικότητα", η "Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα", η "Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα"
και οι "Υποδομές". Στις κατηγορίες των δεικτών της "Οικονομικής Αποδοτικότητας" και της "Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας", η Ελλάδα
βρίσκεται στην εξηκοστή πρώτη θέση (61η) για το 2017, μεταξύ των 63 χωρών της κατάταξης. Στην κατηγορία των δεικτών της "Επιχειρηματικής
Αποτελεσματικότητας", καταγράφεται επιδείνωση κατά δύο θέσεις, αφού κατατάσσεται στην 59η θέση, έναντι της 57ης στην προηγούμενη επετηρίδα,
ενώ τις υποδομές σημειώνεται επίσης υποχώρηση για τέταρτη συνεχή χρονιά, από την 39η θέση στην τεσσαρακοστή.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα και την κατάταξη της χώρας μας, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, επισημαίνει ότι η πενταετής στασιμότητα
της ελληνικής οικονομίας που διαπιστώνει το IMD, αποτελεί το πλέον ανησυχητικό σημάδι για την επόμενη μέρα μετά τα μνημόνια. "Πέντε χρόνια η
Ελλάδα βρίσκεται στην 57η θέση μεταξύ 63 χωρών. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές που έχουν εφαρμοσθεί είναι τελικά χωρίς αναπτυξιακό αντίκρισμα
και έχουν οδηγήσει σε παγίωση της ύφεσης. Οικονομική ανάκαμψη και νέα αρχή δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χώρα μας μόνιμο ουραγό στην
παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας. Γι΄ αυτό μόνον με τις δέουσες μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της οικονομίας, με πρώτη αυτή του φορολογικού μας
συστήματος, μπορεί η πατρίδα μας να αναδυθεί από την ανυποληψία της διεθνούς ανταγωνιστικότητας" υπογραμμίζει.
ΣΒΒΕ: Ν' αποφασιστεί έως τον Αύγουστο το αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας
Η διοίκηση του ΣΒΒΕ προτείνει να αποφασισθεί έως τον Αύγουστο, το είδος και η μορφή του αναπτυξιακού υποδείγματος που θα ακολουθήσει η χώρα.
Σ΄ αυτό το υπόδειγμα, κεντρικό ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσουν η παραγωγική αναδιάρθρωση, η θέσπιση βιομηχανικής πολιτικής για την ενίσχυση
της μεταποιητικής βάσης της χώρας και η υλοποίηση ενός δυναμικού σχεδίου για την προσέλκυση κάθε είδους επενδύσεων, με αποκλειστικό στόχο την
παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.
"Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) η θέση της Ελλάδας στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD για το 2018,
συνιστά, μια ακόμη επισήμανση ενός διεθνούς φήμης ινστιτούτου ότι επιτέλους θα πρέπει η χώρα να εισέλθει με σχέδιο και μετρήσιμα αποτελέσματα σε
τροχιά ανάπτυξης. Προς τούτο οι μεταρρυθμίσεις εκσυγχρονισμού της οικονομίας αποτελούν μονόδρομο αν θέλει η χώρα μας να επανέλθει στις
ανεπτυγμένες χώρες παγκοσμίως" τονίζεται.
Οι πέντε κύριες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία σύμφωνα με το IMD
Με βάση τις επιδόσεις της χώρας μας στους 260 δείκτες, το IMD θεωρεί ότι οι πέντε κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
Ελληνικής οικονομίας, κατά το 2018, είναι οι εξής: υιοθέτηση φιλικής προς την ανάπτυξη φορολογικής πολιτικής, εφαρμογή συγκεκριμένης
βιομηχανικής πολιτικής, με αναδιάταξη του εγχώριου παραγωγικού συστήματος, ενίσχυση της ρευστότητας του ιδιωτικού τομέα, αντιμετώπιση
εμποδίων και προσκομμάτων που παρεμποδίζουν την υλοποίηση επενδύσεων και επιδεινώνουν το επιχειρηματικό κλίμα κι επιτάχυνση των
ιδιωτικοποιήσεων.
Επανέκαψαν δυναμικά στην πρώτη θέση οι ΗΠΑ, εκτοπίζοντας το Χονγκ Κονγκ. Σημαντική υποχώρηση για την Ελβετία
Στο μεταξύ, στην πρώτη θέση της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας επανέκαψαν οι ΗΠΑ (τέταρτες την προηγούμενη χρονιά), εκτοπίζοντας
το Χονγκ-Κονγκ στη 2η (η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD υπολογίζει τη συγκεκριμένη περιφέρεια της Κίνας ως διακριτή

οικονομία από την Κίνα, που κατατάσσεται 13η). Την 3η θέση διατηρεί η Σιγκαπούρη, στην 4η "ανεβαίνει" η
Ολλανδία (5η στην προηγούμενη αξιολόγηση), ενώ η Ελβετία εμφανίζει σημαντική υποχώρηση κατά τρεις
θέσεις (από τη 2η στην 5η θέση).
Κατά το IMD, η σημαντική άνοδος των ΗΠΑ στηρίζεται στην ισχυρή επίδοση στην οικονομική αποδοτικότητα
και τις υποδομές, δύο κατηγορίες δεικτών στις οποίες οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν την πρώτη θέση παγκοσμίως.
Το Χονγκ Κονγκ υιοθετεί διαφορετική προσέγγιση, η οποία αντανακλάται στο γεγονός ότι καταλαμβάνει την
πρώτη θέση στους επιμέρους δείκτες "κυβερνητική αποτελεσματικότητα" και "επιχειρηματική
αποτελεσματικότητα". Η βελτίωση της θέσης Ολλανδίας αποτελεί αποτέλεσμα της ισόρροπης ανάπτυξης, ενώ
η υποχώρηση της Ελβετίας αποδίδεται στην επιβράδυνση των εξαγωγών, καθώς και στην επίδραση στο
επιχειρηματικό κλίμα της απειλής μετακίνησης τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης από τη χώρα.
Στο "κάτω μισό" της λίστας ο ευρωπαϊκός Νότος
Συνέχεια….
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Τη δεκάδα συμπληρώνουν κατά βάση σκανδιναβικές χώρες: η Δανία, η Νορβηγία και η Σουηδία καταλαμβάνουν την 6η, 8η και 9η θέση
αντίστοιχα. Οι χώρες αυτές εμφανίζουν ισχυρή επίδοση σε όρους παραγωγικότητας του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις
επιχειρηματικές πρακτικές. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) καταλαμβάνουν την 7η θέση, ενώ ο Καναδάς τη 10η. Αντίθετα, η
Ρωσία κατατάσσεται 45η, ενώ οι χώρες της γεωγραφικής γειτονιάς της Ελλάδας βρίσκονται επίσης στο "κάτω μισό" της λίστας ώς
εξής: Ιταλία 42η, Τουρκία 46η, Βουλγαρία στην 48η, Ρουμανία 49η και Κροατία 61η. Στην τελευταία θέση της λίστας βρίσκεται η
Βενεζουέλα.
Όπως σημειώνει ο καθηγητής Αρτούρο Μπρις (Arturo Bris), διευθυντής του Κέντρου Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του IMD "οι
οικονομίες ακολουθούν διαφορετικές πορείες σχετικά με την προσαρμογή τους στον ανταγωνισμό… Οι χώρες που βρίσκονται στις πέντε
πρώτες θέσεις μπορεί να εμφανίζουν ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες, αλλά το μείγμα ανταγωνιστικότητας καθεμιάς διαφέρει
από την άλλη. Άλλες επικεντρώνονται σε χαρακτηριστικά όπως υλικές και άυλες υποδομές, ενώ άλλες επιδιώκουν μόχλευση της
ανταγωνιστικότητας μέσω της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας".
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Aegean: Συρρίκνωση ζημιών και αύξηση εσόδων το α΄ τρίμηνο
Συρρίκνωση ζημιών και αύξηση εσόδων ανακοίνωσε η AEGEAN για το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Ειδικότερα, η εταιρεία εμφάνισε ενοποιημένα έσοδα ύψους E165,4 εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2017. H επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 12% σε 2,4 εκ. επιβάτες.
Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους μειώθηκαν σε E30,8 εκ. από E35,8 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2017. Ο Όμιλος
προσέφερε 7% περισσότερες θέσεις, πραγματοποιώντας 3% περισσότερες πτήσεις. Η μέση πληρότητα παρουσίασε
σημαντική άνοδο και ανήλθε σε 81,2% από 76,8% παρά την αυξημένη δραστηριότητα σε μία αδύναμη εποχικά περίοδο.
Η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 16%, με τη βάση της Αθήνας να αποτελεί την κύρια πηγή
ανάπτυξης, καταγράφοντας αύξηση ύψους 18%. Στο δίκτυο εσωτερικού η κίνηση αυξήθηκε κατά 9%.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε E350,5εκ.[1] την 31.03.2018.
Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:
"Ξεκινήσαμε το έτος καταγράφοντας θετικές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τις πληρότητες των πτήσεων και την
αποτελεσματική διαχείριση της χωρητικότητας. Οι υψηλότερες πληρότητες και η βελτιωμένη αξιοποίηση του στόλου
οδήγησαν σε βελτίωση του αποτελέσματος σε μια εποχικά αδύναμη περίοδο του πρώτου τριμήνου
Οι ενδείξεις σε ότι αφορά τη ζήτηση της καλοκαιρινής περιόδου, παρά τη σημαντική αύξηση της χωρητικότητας του
ανταγωνισμού, διαφαίνονται θετικές. Η πρόσφατη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αναμένεται να επηρεάσει τα κόστη
μας, παρά τις πολιτικές αντιστάθμισης κινδύνου που υιοθετούμε και που περιορίζουν σε ένα βαθμό την άμεση επίπτωση."
Αποτελέσματα Ομίλου
Σε E εκατ.
Έσοδα
EBITDAR
EBITDA
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους

Επιβατική κίνηση
(σε χιλιάδες)
Εσωτερικού
Εξωτερικού
Σύνολο

Πρώτο
Τρίμηνο 2017
151.9
(8.5)
(44.1)
(49.9)
(35.8)

Πρώτο
Τρίμηνο 2018
165.4
(2.9)
(35.5)
(42.6)
(30.8)

AEGEAN & Olympic Air
Πρώτο
Πρώτο
Τρίμηνο 2017
Τρίμηνο 2018
992
1,077
1,114
1,291
2,106
2,369

Συντελεστής
πληρότητας
προγραμματισμένων πτήσεων
76.8%

Δ%
9%
-65%
-20%
-15%
-14%

%
9%
16%
12%

81.2%
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Τιτάν: Κέρδη έναντι ζημιών το α΄ τρίμηνο
Κέρδη έναντι ζημιών σημείωσε ο όμιλος Τιτάν το α΄ τρίμηνο, ενώ ο κύκλος εργασιών υποχώρησε.
Όπως αναφέρει ο όμιλος σε σχετική ανακοίνωση, οι αντίξοες καιρικές συνθήκες στην Αμερική και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η σημαντική ενδυνάμωση του ευρώ
έναντι του δολαρίου και άλλων νομισμάτων κατά το 1ο τρίμηνο του 2018, επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €322,5 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 11% σε σύγκριση με πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
μειώθηκαν κατά 15% και ανήλθαν σε €43,5 εκ. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εμφάνισαν κέρδη €0,9 εκ., έναντι
ζημιών €3,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.
Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα ήταν υψηλότερος κατά €35,9 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, κατά €5,7 εκ., θα είχαν
δηλαδή διαμορφωθεί στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2017.
Σημειώνεται επίσης, ότι συνήθως το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι εποχή χαμηλής ζήτησης και περίοδος πραγματοποίησης των ετησίων συντηρήσεων των εγκαταστάσεων
και, συνεπώς, δεν είναι υποχρεωτικά αντιπροσωπευτικό για το σύνολο του έτους.



Λειτουργικά Αποτελέσματα
Ο ιδιαίτερα βροχερός καιρός που επικράτησε στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ το 1ο τρίμηνο του 2018 επέδρασε ανασταλτικά στη ζήτηση δομικών υλικών, ανακόπτοντας την
αύξηση των πωλήσεων. Σε δολάρια ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2017. Σε ευρώ ο κύκλος εργασιών στις
ΗΠΑ σημείωσε μείωση 14% το 1ο τρίμηνο 2018 και ανήλθε σε €190,6 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και
ανήλθαν σε €29,1 εκ.
Στην Ελλάδα, η οικοδομική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η οικοδομική δραστηριότητα για κατοικίες παρέμεινε ουσιαστικά αδρανής, ενώ η
εκκίνηση νέων μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων καθυστερεί περαιτέρω. Μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο, η αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα που συνδέεται με
τον τουρισμό. Τα περιθώρια των εξαγωγών τσιμέντου περιορίστηκαν από τις δυσμενείς μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα
Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του 2018 μειώθηκε κατά 8% και ανήλθε σε €52,9 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €2,1 εκ., από €4,4 εκ. το
1ο τρίμηνο του 2017.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη οι αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε σύγκριση με τον ήπιο χειμώνα του 2017 επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα. Συνολικά
στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε η ζήτηση ήταν μειωμένη. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση κατά 10% και ανήλθε σε €34,2 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν
κατά 4% και ανήλθαν σε €3,9 εκ.
Στην Αίγυπτο οι επιδόσεις βελτιώθηκαν σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2017 κυρίως χάρη στην ανάκαμψη των τιμών το 1ο τρίμηνο του 2018. Η αγορά, σε σύγκριση
με τα προ ενός έτους επίπεδα, κατέγραψε αύξηση της ζήτησης κατά 3% περίπου. Η διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ επηρέασε τα οικονομικά
αποτελέσματα, τα οποία ενώ σε τοπικό νόμισμα παρουσίασαν βελτίωση, σε ευρώ κατέγραψαν κάμψη. Στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου ο κύκλος εργασιών το 1ο τρίμηνο
2018 ανήλθε σε €44,8 εκ. σημειώνοντας πτώση 1%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €8,4 εκ., χαμηλότερα κατά 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2017.
Στην Τουρκία η ζήτηση τσιμέντου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, βασισμένη σε μεγάλα έργα υποδομής. Ωστόσο, η διολίσθηση της τουρκικής λίρας δεν επέτρεψε τη
βελτίωση των αποτελεσμάτων σε ευρώ.
Στη Βραζιλία, η θετική πορεία της αγοράς οδήγησε στην αύξηση του όγκου πωλήσεων και των τιμών, επιτρέποντας τη βελτίωση των επιδόσεων της Cimento Apodi έναντι του
1ο τριμήνου του 2017.
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε €738 εκ. και ήταν κατά €15 εκ. υψηλότερος σε σύγκριση με το τέλος του 2017. Οι
επενδυτικές δαπάνες το 1ο τρίμηνο του 2018 ανήλθαν σε €19 εκ. έναντι €33 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017 και αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος επενδύσεις στις
δραστηριότητες των ΗΠΑ.
Προοπτικές για το 2018
Μολονότι οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στο αργό ξεκίνημα της χρονιάς, οι προοπτικές του Ομίλου για το 2018 παραμένουν θετικές, με κύριο μοχλό ανάπτυξης και
κερδοφορίας τις ΗΠΑ και παρά τις προκλήσεις σε Αίγυπτο και Ελλάδα.
Στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι η οικοδομική δραστηριότητα θα ανακτήσει το χαμένο έδαφος του 1ου τριμήνου και θα σημειώσει αύξηση για το σύνολο του έτους. Οι τάσεις στον
κλάδο των οικιστικών ακινήτων και των δημοσίων δαπανών για έργα υποδομής παραμένουν ανοδικές. Ο Τιτάνας είναι σωστά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί την άνοδο
της αγοράς, έχοντας ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς. Επιπλέον,
θετική επίδραση στον κατασκευαστικό κλάδο εκτιμάται ότι θα έχει η φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε πρόσφατα.
Στην Ελλάδα δεν αναμένεται βραχυπρόθεσμα η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων, ενώ και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
Συνεπώς, για μία ακόμα χρονιά, η παραγωγή τσιμέντου θα διοχετευτεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σε εξαγωγές.
Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπάρχουν προσδοκίες για πιο μακροπρόθεσμη ήπια ανάπτυξη του κλάδου κατασκευών. Τα εργοστάσια του Ομίλου τα οποία
λειτουργούν σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα της δυναμικότητάς τους, είναι σε καλή θέση να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της αγοράς με ανταγωνιστικούς όρους.
Στην Αίγυπτο παρά τη μικρή βελτίωση της αγοράς το 1ο τρίμηνο, ο κλάδος τσιμέντου συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η επικείμενη λειτουργία ενός νέου εργοστασίου
τσιμέντου 12 εκ. τόνων αναμένεται να αυξήσει την ήδη υπερβάλλουσα προσφορά, συμπιέζοντας τους συντελεστές λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων. Η ζήτηση εκτιμάται
ότι σταδιακά θα ανακάμψει, καθώς απορροφούνται οι επιπτώσεις της υποτίμησης, η οικονομία καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, υλοποιούνται δε και ξεκινούν
νέα μεγάλα έργα. Η Titan Cement Egypt έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς παραγωγούς της χώρας, παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω μείωση
του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση των τιμών πώλησης.
Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα εξακολουθήσει να βασίζεται σε μεγάλα δημόσια έργα καθώς και σε έργα που πραγματοποιούνται από συμπράξεις δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, οι μακροοικονομικές και οι πολιτικές εξελίξεις έχουν αυξήσει το επίπεδο αβεβαιότητας για τις προοπτικές της αγοράς στη χώρα.
Στη Βραζιλία, η βελτίωση της οικονομίας και η πορεία της ζήτησης για δομικά υλικά αυξάνουν τις προσδοκίες για εδραίωση νέου κύκλου ανάπτυξης στην αγορά τσιμέντου.
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Με το ΓΔ να κλείνει χαμηλότερα των 780 μονάδων, ανησυχία για
περαιτέρω επιδείνωση της διαγραμματικής εικόνας. Επόμενες
στηρίξεις στις 730 – 74 μονάδες, με τις οποίες συνδέεται η
μακροπρόθεσμη τάση της αγοράς…
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