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"Βαρόμετρο" η πανδημία για τον προϋπολογισμό - Αντιστάθμισμα το Σχέδιο
Ανάκαμψης
Η κυβέρνηση πρέπει -βάσει Συνταγματικής υποχρέωσης- να καταθέσει έως τις 5 Οκτωβρίου στη Βουλή το προσχέδιο του
Προϋπολογισμού για το 2021. Ωστόσο τα δεδομένα, κάθε μέρα που περνά, γίνονται όλο και πιο αβέβαια. Καθώς το υγειονομικό τοπίο
χειροτερεύει.
Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές σε πολλά πεδία. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας
στην τηλεόραση του Οpen δεν απέκλεισε ένα νέο lockdown, ειδικά στην Αττική. Εξηγώντας βεβαίως ότι είναι απευκταίο.
Μία τέτοια προοπτική αλλάζει την πρόβλεψη για το ΑΕΠ (από ύφεση 8% σε ύφεση κοντά στο 10% φέτος αν διαρκέσει για παράδειγμα
20 μέρες), αλλά και αυξάνει σημαντικά το πρωτογενές έλλειμμα (από το 6% του ΑΕΠ που υπολογίζεται αυτή τη στιγμή για το 2020).
Τούτο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών, συνεπάγεται άνοδο του χρέους πάνω από το "όριο" του 200% του
ΑΕΠ. Κάτι το οποίο θεωρείται ως η πιο δυσμενής εξέλιξη αφού, ναι μεν υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα για νέα μέτρα στήριξης, αλλά η
επιδείνωση του χρέους μέτρα και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι αγορές τη χώρα και -κατά συνέπεια- στο κόστος δανεισμού…
Το Σχέδιο Ανάκαμψης ως "ανάχωμα"
Το "αντιστάθμισμα" για το 2021 -σε όλα τα σενάρια, με ή χωρίς lockdown- είναι τα κονδύλια του Σχεδίου Ανάκαμψης. Όπως ανέφεραν
στελέχη του ΥΠΟΙΚ, η Κομισιόν στις τελευταίες προβλέψεις της για την ελληνική οικονομία, δεν τα έλαβε υπόψη (σ.σ.: προβλέπει ύφεση
9% φέτος χωρίς νέο lockdown και ανάκαμψη 6% το 2021).
Άρα, τα εν λόγω κονδύλια μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν μία ένεση και για τη ρευστότητα αλλά και μία κινητήριο δύναμη για
ταχύτερη ανάκαμψη και για περιορισμό των δημοσιονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο πολύ ευαίσθητο:
τα κονδύλια έρχονται αφού η κυβέρνηση κάνει τη δαπάνη και εκπληρώσει μία σειρά από όρους και αν δεν γίνει αυτό εγκαίρως
προκαλείται μοιραία δημοσιονομική "τρύπα"…
Πάντως στήριξη αναμένεται να παρέχει και το σκέλος της έλευσης κονδυλίων από τα πακέτα στήριξης της ΕΕ από την πανδημία. Δηλαδή
από το SURE και από την επαναδρομολόγηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
Μέτρα στήριξης
Προς το παρόν, όμως, η προσοχή του οικονομικού επιτελείου στρέφεται στο πώς θα στηριχθεί η αγορά από τα περιοριστικά μέτρα. Για να
αποφευχθούν "λουκέτα", έκρηξη ανεργίας και κατά συνέπεια πολύ μεγαλύτερες "βλάβες" στην οικονομία.
Βασικό εργαλείο είναι προσώρας η Επιστρεπτέα Προκαταβολή και το αίτημα που εξετάζεται να γίνει προς τις Βρυξέλλες για αλλαγή των
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων ούτως ώστε να μπορεί να αυξηθεί το δικαίωμα επιδοτήσεων. Στην περίπτωση της Επιστρεπτέας, ένα
μέρος της σχεδιάζεται να είναι μη επιστρεπτέο, δηλαδή να είναι επιδότηση και όχι δάνειο.
Το μέτρο αυτό ούτως ή άλλως θα εφαρμοστεί σε περιοχές που ειδικά από τον Αύγουστο και μετά έτυχαν περιοριστικών μέτρων αλλά και
σε κλάδους που υπέστησαν πολύ μεγάλες απώλειες. Ωστόσο, πλέον η πιθανότητα ενός νέου lockdown διευρύνει τη χρήση του εν λόγω
εργαλείου ενδεχομένως με καθολική αλλαγή των όρων επιστροφής του ποσού.
Σημειώνεται ότι -προς το παρόν- ισχύει η μερική επιστροφή κατά 70% σε εταιρείες με πτώση τζίρου άνω του 70% και κατά 60% σε όσες
έχουν πάνω από 20 εργαζόμενους και δεν τους απολύσουν για έναν χρόνο.
Σημειώνεται πως το Προσχέδιο Προϋπολογισμού θα πρέπει να αποσταλεί με άλλη μορφή στις Βρυξέλλες έως τα μέσα Οκτωβρίου στο
πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα εξεταστεί και στο πλαίσιο της νέας, 8ης, αξιολόγησης που ξεκινά τον Οκτώβριο.
(Πηγή: capital.gr)
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“Ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας κατά το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου 2020”
Ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου μετά την απότομη πτώση του 2ου
τριμήνου, με κάποια εξασθένιση, ωστόσο, της ανοδικής τάσης από τα τέλη Αυγούστου, διαπιστώνει μελέτη της Εθνικής
Τράπεζας.
Ειδικότερα, ο μηνιαίος δείκτης της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) για το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6% τον Ιούλιο και κατά 4,7%
τον Αύγουστο, σε μηνιαία βάση, που συνεπάγεται αύξηση του ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο κατά περίπου 8%, σε τριμηνιαία,
εποχικά διορθωμένη βάση, έναντι τριμηνιαίας συρρίκνωσης 14% το 2ο τρίμηνο. Η εκτίμηση αντιστοιχεί σε συρρίκνωση
του ΑΕΠ κατά 8,4% το 3ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ συνεπάγεται μέση ετήσια
μείωση στο 9μηνο της τάξης του 8,0%, ποσοστό που παραμένει συνεπές με το βασικό μας σενάριο για ετήσια ύφεση 7,5%
ετησίως το σύνολο του 2020 (δημοσιευμένη από τον Απρίλιο).
Όπως εκτιμάται στη μελέτη, η ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης και δευτερευόντως των εξαγωγών αποτελούν τις
κινητήριες δυνάμεις. Η ανοδική τάση της εγχώριας κατανάλωσης τον Ιούλιο αποτυπώνεται στην αύξηση, σε μηνιαία βάση,
του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο κατά 10,2% (-6,1% ετησίως τον Ιούλιο βελτιωμένος συγκριτικά με την πτώση 10,6% ετησίως το 2ο τρίμηνο), ενώ συνοδεύεται και από αυξήσεις, σε μηναία βάση, του κύκλου εργασιών σε ένα μεγάλο
εύρος κλάδων της οικονομίας. Για το σύνολο των επιχειρήσεων (με διπλογραφικά βιβλία, που αντιστοιχούν σε άνω του
80% του συνολικού κύκλου της οικονομίας), ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 6,6% σε μηνιαία βάση, έναντι
τριμηνίας συρρίκνωσης 10,8% το 2ο τρίμηνο του 2020 (με τους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής για τον Ιούλιο και το 2ο
τρίμηνο στο -17,5% και -25,0%, αντίστοιχα). Η οριακή επιδείνωση στον ετήσιο ρυθμό μείωσης του κύκλου εργασιών τον
Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο (-17,5% από -16,4%) είναι αποτέλεσμα της δραστικά μικρότερης εποχικής στήριξης από
τον τουρισμό σε σχέση με πέρυσι, η οποία έχει αυξανόμενη βαρύτητα στην απόδοση τομέων όπως ο μεταποιητικός - καθώς
ο Ιούλιος αποτελεί κομβικό μήνα της τουριστικής περιόδου.
Εντούτοις, η συνεισφορά του τουρισμού, όπως αναφέρεται στην οικονομική ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας, είναι θετική
σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο και ειδικά τον Αύγουστο, καθώς τα στοιχεία για τις διεθνείς αφίξεις στο Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών καταδεικνύουν επιβράδυνση της συρρίκνωσης (-66,2% ετησίως τον Αύγουστο από -76,1% τον Ιούλιο και -96,7%
το 2ο τρίμηνο του 2020) που αντιστοιχεί σε αύξηση τον αφίξεων κατά 45,5% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο
Στην αυξητική τάση του ΑΕΠ από τις αρχές του 3ου τριμήνου συντείνει και η άνοδος των εμπορευματικών εξαγωγών
εκτός καυσίμων (+13,1% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο και +9,2% σε ετήσια, έναντι κάμψης 5,5% ετησίως το 2ο τρίμηνο).
Ωστόσο, εκτιμούν οι αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας, παρατηρούνται τάσεις στους πρόδρομους δείκτες τον Αύγουστο που
δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, ούτε υπερβολική αυτοπεποίθηση -όπως η σταθεροποίηση του δείκτη οικονομικού κλίματος
9% κάτω από το μέσο όρο εξαετίας, μετά από ανάκαμψη στο 90,8 τον Ιούλιο από 87,6 τον Ιούνιο, καθώς και του
μεταποιητικού PMI στο 49,4 τον Αύγουστο (στο ίδιο επίπεδο με τον Ιούνιο). Παράλληλα, η εξασθένιση των νέων
παραγγελιών για εξαγωγές, η ανακοπή της μερικής ανάκαμψης του τουρισμού, η επιβολή στοχευμένων περιοριστικών
μέτρων σε τοπικό επίπεδο, και η στασιμότητα των ημερήσιων δεικτών κινητικότητας της Google το Σεπτέμβριο (για τους
οποίους η εταιρεία ανακοίνωσε επικείμενη αναθεώρηση του τρόπου κατάρτισής τους) υποδηλώνουν αυξημένους
καθοδικούς κινδύνους, σε σχέση με το βασικό μας σενάριο, για το Σεπτέμβριο και το υπόλοιπο του έτους, που συναρτώνται
από την εξέλιξη της πανδημίας.
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ΕΥΔΑΠ: Αύξηση εσόδων με μειωμένα κέρδη το α’ εξάμηνο
Το πρώτο εξάμηνο του 2020, χαρακτηρίστηκε από τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του
covid-19. Ωστόσο η ΕΥΔΑΠ ανταποκρίθηκε άμεσα στις έκτακτες συνθήκες υλοποιώντας με επιτυχία ειδικά επιχειρησιακά
πλάνα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το πρώτο εξάμηνο του 2020 η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε αύξηση του κύκλου
εργασιών κατά 4,4% (6,6 εκατ. ευρώ) στα 158,3 εκατ. ευρώ από 151,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Η συνολική
κατανάλωση παρουσίασε αύξηση 2,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Λόγω των ειδικών συνθηκών που
επικράτησαν σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεων, που διέκοψαν την δραστηριότητά τους, υπήρξε μείωση στην κατανάλωση
πελατών που ανήκουν στην κατηγορία επαγγελματικού τιμολογίου. Αντίθετα υπήρξε αύξηση στις υπόλοιπες κατηγορίες
και κυρίως στην οικιακή κατανάλωση λόγω των αυξημένων αναγκών αντισηψίας αλλά και του αυξημένου χρόνου
παραμονής στο σπίτι.
Το λειτουργικό κόστος χωρίς την απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαμορφώθηκε στα 123,1 εκατ. ευρώ από
126,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά 3,2 εκατ. ευρώ ή -2,6%. Ωστόσο
λόγω της αύξησης της πρόβλεψης για την επισφάλεια των πελατών (απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων) η οποία ανήλθε στα 17,2 εκατ. ευρώ από -1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 (+19 εκατ. ευρώ),
σημειώθηκε αύξηση στο λειτουργικό κόστος κατά 12,7% (+16 εκατ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται στις ειδικές
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας αλλά και στην επανεξέταση της πρόβλεψης απομείωσης
απαιτήσεων που είχε σχηματιστεί την 31/12/2019 στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9.
Τα ανωτέρω μεγέθη ενδέχεται να βελτιωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, η πορεία των
εισπράξεων είναι σταθερά ανοδική από τον Ιούνιο, γεγονός που δείχνει τις προσπάθειες της Εταιρείας να υπάρξει
εξομάλυνση μέχρι το τέλος του έτους. Σημειώνουμε ότι από τις 30 Ιουνίου μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου, η βελτίωση των
εισπράξεων έχει ξεπεράσει το 50%. Ειδικότερα, ενώ στις 30 Ιουνίου 2020 η σωρευτική διαφορά των εισπράξεων
συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2019 ήταν στα -18,7 εκατ. ευρώ, στις 17 Σεπτεμβρίου η διαφορά ήταν στα -9,1 εκατ.
ευρώ. Η μέγιστη σωρευτική διαφορά που σημειώθηκε ήταν -26,1 εκατ. ευρώ, στις 14 Μαΐου 2020.
Η αύξηση του λειτουργικού κόστους επηρέασε τους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας. Τα κέρδη προ φόρων
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν πτώση κατά 21,8% (10,2 εκατ.
ευρώ) και διαμορφώθηκαν στα 36,7 εκατ. ευρώ από 46,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ το EBITDA margin
διαμορφώθηκε στο 23% από 31%.
Επίσης πτώση παρουσιάστηκε στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία
διαμορφώθηκαν στα 18,6 εκατ. ευρώ από 27,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Το EBIT margin διαμορφώθηκε
στο 12% από 18% το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 24 εκατ. ευρώ από 34,5 εκατ. ευρώ το πρώτο
εξάμηνο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 30,4%.
Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 14,3 εκατ. ευρώ από 25,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019,
παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 42,8%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 9% από 17% κατά το
Α΄ εξάμηνο του 2019.
Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε 34,3 εκατ. ευρώ από 47,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.
Οι Επενδυτικές Ταμειακές Ροές ήταν αρνητικές στα -5.234 χιλιάδες ευρώ (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων
ακινητοποιήσεων ύψους -10.286 χιλιάδων ευρώ και των εισπραχθέντων τόκων ύψους +4.234 χιλιάδων ευρώ) από – 1.240
χιλιάδες ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος
αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή της Αθήνας για την επόμενη εικοσαετία, η Εταιρεία και το αρμόδιο
Υπουργείο επεξεργάζονται τις παραδοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού
της τιμής του αδιύλιστου ύδατος για την περίοδο αυτή.
Συνέχεια..
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Επίσης, σχετικά με το τίμημα του αποληφθέντος νερού από 1/7/2013 έως 30/6/2020, η εταιρεία στο πλαίσιο των
προσπαθειών της για λύση και οριστική διευθέτηση της σχετικής εκκρεμότητας συνεχίζει να εξετάζει, με την
συνδρομή οικονομικών, τεχνικών και νομικών συμβούλων όλες τις παραμέτρους της απαίτησης του Ελληνικού
Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος, όπως προβλέπεται στην από 09.12.1999 σύμβαση του
Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία και την ΚΥΑ 135275/22.5.17, της δυνατότητας ανάκτησης από
την ΕΥΔΑΠ ΑΕ του όποιου επιπλέον κόστους αδιύλιστου ύδατος τυχόν προσδιορισθεί, για την παραπάνω
περίοδο. Η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την διευθέτηση της υπόθεσης, στο συντομότερο
δυνατό χρονικό διάστημα.
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Wall Street: Εκροές 25,8δις από τα equity funds σε μία εβδομάδα
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Reuters. οι επενδυτές απέσυραν κεφάλαια ύψους 25,8 δισ. δολαρίων από τα
αμερικανικά equity funds σε μία εβδομάδα, το 3ο μεγαλύτερο ποσό εκροών για τα εν λόγω αμοιβαία κεφάλαια,
σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση της Bank of America.
Τα χρήματα αποσύρθηκαν από κλάδους που στήριξαν την ανάκαμψη των αγορών μετά τη μεγάλη ύφεση του
Μαρτίου εξαιτίας του κορωνοϊού, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της BofA, επικαλούμενοι στοιχεία για την
εβδομάδα έως τις 9 Σεπτεμβρίου, από την εταιρεία παρακολούθησης χρηματοοικονομικών ροών EPFR.
Οι μετοχές των μετοχών των τεχνολογικών εταιρειών υπέστησαν εκροές ύψους 1 δισ. δολαρίων, το υψηλότερο
επίπεδο από τον Ιούνιο του 2019, ενώ τα αμερικανικά blue-chips «μάτωσαν» κατά 11,6 δισ. δολάρια..
Άλλες μεγάλες μεταβολές στις επενδυτικές ροές τη συγκεκριμένη εβδομάδα περιελάμβαναν τα ομόλογα υψηλής
απόδοσης που υπέφεραν από τις μεγαλύτερες εκροές τους από τον Μάρτιο, χάνοντας 5,4 δισ. δολάρια.
Ήταν επίσης η 12η συνεχόμενη εβδομάδα εισροών για τα χρέη των αναδυόμενων αγορών, ενώ τα ομολογιακά
funds πρόσθεσαν 1,3 δισ. δολάρια.
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Μετά το 6 στα 6, όλο και πιο επιβαρυμένη η διαγραμματική εικόνα
της αγοράς ….. Τα βλέμματα στις επόμενες στηρίξεις στις 600 και
570 – 580 μονάδες ….. Αγωνία να μη χαθούνε οι στηρίξεις του
τραπεζικού δείκτη στις 295 – 300 μονάδες, κάτι το οποίο θα φέρει το
δείκτη περίπου 25% χαμηλότερα, σε νέα ιστορικά χαμηλά…
Τραπεζικός Δείκτης
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