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Τσακαλώτος: Η αξιολόγηση θα κλείσει πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε
Την πεποίθηση ότι η δεύτερη αξιολόγηση «θα κλείσει πολύ πιο γρήγορα απ' ό,τι φαίνεται» εξέφρασε ο υπουργός
Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
«Εχουμε λύσει τα βασικά πολιτικά ζητήματα και τώρα θα κλείσουμε τα μικρά» είπε σε εκδήλωση του Γραφείου
Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή συμπληρώνοντας: «Να μην πιστεύετε αυτά που βλέπετε και αυτά που
είναι στις εφημερίδες ειδικά στους τίτλους».
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, κορυφαίος υπουργός είχε διατυπώσει την βεβαιότητα, μιλώντας σε
δημοσιογράφους, ότι η κυβέρνηση θα έρθει σε τεχνική συμφωνία με τους θεσμούς, μέχρι τις 7 Απριλίου.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε ακόμη πως ακολούθως θα ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος, με το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο να έχει κάνει ξεκάθαρη τη θέση του για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. «Και αυτό, είπε, θα είναι
ένα πολύ μεγάλο σήμα για τις αγορές, θα δώσει και το σήμα για την ποσοτική χαλάρωση (QE) με όλες τις
συνέπειες που έχει αυτό για τη ρευστότητα» τόνισε ο υπ. Οικονομικών.
Εκτός αυτών, ο υπουργός προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου την ερχόμενη Πέμπτη, κατά την οποία θα
παρουσιαστεί «μια νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που θα εντυπωσιάσει πολλούς, καθώς για πρώτη φορά
συνδέσαμε τις καταθέσεις με προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις και αυτό θα φέρει πάρα πολλά έσοδα. Άρα,
θα αυξήσουμε την φορολογική βάση».
Στην ομιλία του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, «ξέσπασε» κατά πάντων: Από το Γραφείο Προϋπολογισμού της
Βουλής και την κριτική των ΜΜΕ, μέχρι όσους όταν ακούν τη λέξη «αξιολόγηση» παθαίνουν... «το τρα-λα-λα
και την αναγούλα του Φλωράκη», όταν άκουγε τη συγκεκριμένη λέξη, όπως είπε.
«Είναι πολύ σημαντικό το Γραφείο του Προϋπολογισμού, που με έχει στεναχωρήσει λίγο τελευταία, αλλά δεν
πειράζει, έχω συνηθίσει να με στενοχωρούν οι θεσμοί και οι οργανισμοί» τόνισε ο υπ. Οικονομικών.
Παράλληλα επιτέθηκε εναντίον όσων (τους οποίους δεν κατονόμασε) όταν ακούνε τη λέξη «αξιολόγηση»,
παθαίνουν «το τρα-λα-λα και την αναγούλα του Φλωράκη», όταν άκουγε τη λέξη «ανανέωση» όπως είπε.
Επόμενος στόχος τα ΜΜΕ. Ο υπ. Οικονομικών, εξέφρασε με έντονο τρόπο την δυσφορία του για την κριτική
που ασκεί ο Τύπος στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για κινδυνολογία.
«Καλό θα είναι να μην πιστεύουμε όσα διαβάζουμε στις εφημερίδες. Τους τίτλους προφανώς δεν τους βγάζουν οι
καλοί δημοσιογράφοι, τους βάζουν άλλοι» είπε και πρόσθεσε: «Έχω ακούσει πολύ κινδυνολογία και από
ανθρώπους που δεν το περίμενα. Βοηθάει την ελληνική οικονομία ότι μπορεί να μην έχουμε να πληρώσουμε
συντάξεις, ότι θα έπρεπε να έχουμε κλείσει την αξιολόγηση από τον Φεβρουάριο του 2016;».
Παραδέχθηκε πάντως ότι η κυβέρνηση, έχει πιέσει τη μεσαία τάξη, αλλά, όπως είπε, αυτό έγινε για να στηρίξει
τους φτωχούς. «Εχουμε εμείς ζορίσει τα μεσαία στρώματα; Βεβαίως τα έχουμε ζορίσει, γιατί ήταν απόλυτη η
δέσμευσή μας για τους φτωχούς και την ανθρωπιστική κρίση» υποστήριξε.
Συνέχεια..
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\/ Τσακαλώτος υποστήριξε ότι «όλο αυτό το διάστημα έχουμε περάσει έναν τεράστιο αριθμό
Ο Ευκλείδης
νομοσχεδίων. Νομίζετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περάσει όλα αυτά τα νομοσχέδια σε έξι μήνες και να
είχαμε ταυτόχρονα κλείσει και την πρώτη και τη δεύτερη αξιολόγηση; Γιατί δεν σκέφτεστε ότι αυτό ήταν έργο
της Τρόικας, η οποία δεν ήθελε ουσιαστικά να κλείσουν οι αξιολογήσεις;» ήταν το... παράπονο που έβγαλε.
Τέλος, εμφανίστηκε, βέβαιος ότι θα τηρηθούν το πρόγραμμα και οι δεσμεύσεις για τις αποκρατικοποιήσεις.
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, για την υπεραπόδοση του 2016 δεν ευθύνεται η υπερφορολόγηση από
την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά η πίεση των θεσμών να πάρουμε περισσότερα μέτρα, γιατί δεν πίστευαν ότι
θα πιάσουμε τον στόχο.
«Αυτό φαντάζομαι θα το είχες τραβήξει κι εσύ Χρήστο» είπε, απευθυνόμενος στον τομεάρχη Οικονομικών της
ΝΔ, Χρήστο Σταϊκούρα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DW: Εφικτή η ολοκλήρωση της αξιολόγησης
Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος μέχρι το Εurogroup της 7ης Απριλίου,
που έβαλε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, είναι εφικτή. Προϋπόθεση να
ξεπεραστούν τα εμπόδια
Εφικτή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι μέσα
στις αμέσως επόμενες μέρες θα ξεπεραστούν και τα τελευταία εμπόδια, ώστε να επιστρέψουν οι επικεφαλής
των θεσμών στην Αθήνα. Αυτό επισημαίνουν κοινοτικές πηγές, προσθέτοντας ότι στις τετραήμερες
διαπραγματεύσεις της περασμένης βδομάδας στη βελγική πρωτεύουσα μεταξύ της κυβέρνησης και των
θεσμών, σημειώθηκε πολύ σημαντική πρόοδος, στην ουσία έκλεισε το ζήτημα των δημοσιονομικών μέτρων για
την διασφάλιση ετήσιων πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018. Ανοικτά απομένουν δύο ζητήματα, οι
αλλαγές στα εργασιακά και το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Το σημαντικό σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι πως πλέον οι δύο πλευρές γνωρίζουν πολύ καλά αυτό που
πρέπει να γίνει για να κλείσει η αξιολόγηση, που σημαίνει ότι οι επικεφαλής των θεσμών όταν επιστρέψουν
στην Αθήνα θα χρειαστούν πολύ λίγο χρόνο για να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.
Στόχος τον Μάιο συνολική συμφωνία
Σε σχέση με τις αλλαγές στα εργασιακά, οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με την άκαμπτη στάση του ΔΝΤ στην
επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αντίθετα, στο άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, οι Ευρωπαίοι
είναι αυτοί που πιέζουν την κυβέρνηση γιατί όπως έχει αποφανθεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η ΔΕΗ
κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που αντιβαίνει στους κοινοτικούς κανόνες
περί ανταγωνισμού και για το λόγο αυτό ζητούν την πώληση εργοστασίων της εταιρείας.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έβαλε το ορόσημο της 7ης Απριλίου για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης,
προφανώς γιατί ανησυχεί για τις επιπτώσεις της καθυστέρησης στην πραγματική οικονομία, αλλά και γιατί αν
κλείσει η αξιολόγηση στην εν λόγω συνεδρίαση του Εurogroup, θα ανοίξει ο δρόμος για την επίτευξη το Μάιο
συνολικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει και το χρέος, ώστε να μπει το ΔΝΤ στο πρόγραμμα.
Deutsche Welle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μυτιληναίος: Σημαντική ενίσχυση μεγεθών στο β' εξάμηνο …
Ενισχύθηκαν τα μεγέθη του Ομίλου Μυτιληναίος στο β' εξάμηνο, γεγονός που ο Όμιλος αποδίδει στις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στις
αγορές εμπορευμάτων, όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2016 και στις αρχές του 2017, με τη σημαντική ανάκαμψη των τιμών του
αλουμινίου και το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ, οιυ είχαν θετική επίπτωση στα αποτελέσματα του Δ' Τριμήνου και δημιουργούν θετικές
προοπτικές για τις οικονομικές επιδόσεις του επόμενου έτους.
Συγκεκριμένα στο δ' Τρίμηνο 2016 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Τομέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
ανήλθαν σε €30,4 εκατ. έναντι €17,0 εκατ. στο Γ' Τρίμηνο σημειώνοντας αύξηση 79,0%.
Το 2016, όπως τονίζει ο Όμιλος, η ανακοίνωση του επικείμενου εταιρικού μετασχηματισμού σηματοδότησε τη μετεξέλιξη του
Μυτιληναίος μέσω μιας νέας ευέλικτης δομής που θα επιφέρει επιχειρηματικές συνέργειες τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό
επίπεδο δημιουργώντας επιπλέον αξία για τους μετόχους. Παράλληλα σύμφωνα με τον Όμιλο, το 2016 ο Μυτιληναίος ενίσχυσε
σημαντικά την παρουσία του στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διασφάλισε τη θέση της Αλουμίνιον της Ελλάδος (η "ΑτΕ")
ανάμεσα στους ανταγωνιστικότερους παραγωγούς αλουμινίου διεθνώς και πέτυχε το άνοιγμα νέων αγορών στον Τομέα Έργων ΕPC.
Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις του 2016, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.246,1 εκατ. έναντι
€1.382,9 εκατ. το 2015, μεταβολή που οφείλεται κυρίως στη μειωμένη συμβολή του Τομέα Έργων EPC. Τα λειτουργικά κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €222,4 εκατ. από €234,4 εκατ. το 2015, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €34,2 εκατ., έναντι €47,5 εκατ. το προηγούμενο έτος.
Όπως σημειώνει ο Όμιλος, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 έχουν επιβαρυνθεί με €13,5 εκατ. υψηλότερο κόστος αποσβέσεων του
Ενεργειακού Τομέα. Το κόστος αποσβέσεων αναμένεται να επανέλθει σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2017.
Αναλυτικά, σχετικά με τις επιμέρους επιδόσεις των τομέων δραστηριότητας του Ομίλου:
Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
O Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων κατέγραψε κύκλο εργασιών €447,9 εκατ., έναντι €549,4 εκατ. το 2015. Τα κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €84,3 εκατ., έναντι €98,0 εκατ. το 2015. Σημειώνεται ότι οι μέσες συνολικές τιμές
αλουμινίου "LME + Premium” παρουσίασαν μείωση 14% σε σχέση με το 2015 επηρεάζοντας αρνητικά τις επιδόσεις του συγκεκριμένου
τομέα.
Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος, τo 2016, η επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ της ΑτΕ και της ΔΕΗ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
επισφράγισε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος βελτίωσης ανταγωνιστικότητας "Excellence" εδραιώνοντας τη θέση της ΑτΕ
ανάμεσα στις κορυφαίες βιομηχανίες παραγωγής αλουμινίου διεθνώς.
Η πρόσφατη συνεργασία της ΑτΕ με τη General Electric (GE) για την εγκατάσταση του πρώτου στον κόσμο "Digital Smelter", μία
καινοτόμα ψηφιακή λύση στην διαδικασία της ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου, αλλά και η παράλληλη έναρξη του νέου προγράμματος
"The Best" με ορίζοντα υλοποίησης το 2018, υπογραμμίζει την προσήλωση της διοίκησης του Ομίλου στο στόχο της καθιέρωσης της
ΑτΕ ανάμεσα στους ανταγωνιστικότερους παραγωγούς αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τομέας Έργων EPC
Στον Τομέα Έργων EPC, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ, κατόρθωσε να διατηρήσει τις οικονομικές της επιδόσεις σε
ικανοποιητικά επίπεδα παρά το ασταθές περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στις αγορές της Μ. Ανατολής.
Το 2016 η ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών €445,1 εκατ. έναντι €668,0 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €74,9 εκατ. από €116,4 εκατ. το 2015. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €53,3 εκατ. έναντι €68,9 εκατ. το προηγούμενο έτος.
Το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2016 ανέρχεται σε €0,15 (μικτό μέρισμα ανά μετοχή) και τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Σημειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΜΕΤΚΑ στο Δ' Τρίμηνο έχουν ενισχυθεί από μη
επαναλαμβανόμενο έσοδο €35,8 εκατ. που αφορά σε αποζημίωση από την εκτέλεση του έργου στο Deir Ali της Συρίας το οποίο έχει
ολοκληρωθεί.
Το 2016, για πρώτη χρονιά καταγράφηκε αξιοσημείωτη συνεισφορά στα συνολικά αποτελέσματα της ΜΕΤΚΑ από τη ΜΕΤΚΑ–EGN,
εταιρεία που δραστηριοποιείται σε έργα ηλιακής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο. Το επόμενο διάστημα η ΜΕΤΚΑ στα πλαίσια του νέου
επιχειρηματικού μοντέλου επιδιώκει την ανάληψη νέων έργων εστιάζοντας σε αγορές με ουσιώδεις ενεργειακές ανάγκες όπως η Σερβία,
η Γκάνα, η Νιγηρία και η Λιβύη.
Τομέας Ενέργειας
Ο Τομέας Ενέργειας του Ομίλου σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη μεγεθών καθώς ο Όμιλος ενίσχυσε τα μερίδια αγοράς που κατέχει τόσο
στην παραγωγή όσο και στην λιανική αγορά ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών € 363,8 εκατ. το 2016,
έναντι €187,1 εκατ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 94,4%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €65,3 εκατ. έναντι €22,4 εκατ., σε σύγκριση με το 2015.
Οι μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση 75% επιτυγχάνοντας το 2016 μερίδιο αγοράς 10% στο σύνολο της
εγχώριας παραγωγής, έναντι 5,7% το 2015. Παράλληλα, η PROTERGIA στο τέλος του 2016, επωφελούμενη και από τη στρατηγική
συμφωνία με τη COSMOTE για τη διάθεση προϊόντων της PROTERGIA μέσα από το εκτενές δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, βρέθηκε στην 1η θέση ανάμεσα στους ιδιώτες προμηθευτές.
Συνέχεια…
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- έκθεση του 2016, με την ολοκλήρωση του επικείμενου μετασχηματισμού, θα αποτελέσει την τελευταία έκθεση που
Η οικονομική
αποτυπώνει τις οικονομικές επιδόσεις της υφιστάμενης εταιρικής δομής. Το επόμενο διάστημα η διοίκηση του Ομίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, εστιάζει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απορρόφηση των σημαντικότερων θυγατρικών εταιρειών σε ένα
ενιαίο εταιρικό σχήμα το οποίο θα επιφέρει σημαντικές συνέργειες, θα παράσχει ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία και
ενδυνάμωση του ισολογισμού ενώ θα επιτρέπει τη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων σε επενδύσεις προς όφελος όλων των μετόχων αλλά
και της εγχώριας βιομηχανίας και ευρύτερα της Ελληνικής οικονομίας.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ντράγκι: Καθήκον των ευρωπαϊκών οργάνων η ενίσχυση της νομιμότητας
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τόνισε σήμερα τη δέσμευσή της για ανοιχτό διάλογο με ένα ευρύ
φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, επ' ευκαιρία της δημοσίευσης έκθεσης για την κεντρική τράπεζα από τη μη
κυβερνητική οργάνωση Transparency International EU (TI-EU). Επισημαίνοντας ότι λογοδοτεί άμεσα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΕΚΤ διευκόλυνε το πρόγραμμα της TΙ- EU, προσκαλώντας τους ερευνητές της σε
σειρά συναντήσεων
με ανώτερα διοικητικά στελέχη

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τόνισε σήμερα τη δέσμευσή της για ανοιχτό διάλογο με ένα ευρύ
φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, επ' ευκαιρία της δημοσίευσης έκθεσης για την κεντρική τράπεζα από τη μη
κυβερνητική οργάνωση Transparency International EU (TI-EU). Επισημαίνοντας ότι λογοδοτεί άμεσα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΕΚΤ διευκόλυνε το πρόγραμμα της TΙ- EU, προσκαλώντας τους ερευνητές της σε
σειρά συναντήσεων με ανώτερα διοικητικά στελέχη.
«Η ορθή συμπεριφορά και διακυβέρνηση είναι ουσιώδεις για την κατοχύρωση της εμπιστοσύνης των πολιτών.
Είναι καθήκον των ευρωπαϊκών οργάνων να ενισχύσουν περαιτέρω τη νομιμότητά τους ενδυναμώνοντας τη
δημοκρατική λογοδοσία τους και καταδεικνύοντας ότι εκπληρώνουν τους στόχους οι οποίοι τους έχουν
ανατεθεί», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, προσθέτοντας: «Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω
ότι η ΕΚΤ είναι και ήταν πάντοτε ανοιχτή σε έναν ισορροπημένο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ
άλλων και με το ευρύ κοινό».
Στην ανακοίνωση της, η ΕΚΤ σημειώνει: «Η έκθεση αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε πρόσφατα η ΕΚΤ για
την περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών της που αφορούν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα,
στο πλαίσιο επίσης και των αρμοδιοτήτων που της ανατέθηκαν ως εποπτική αρχή από τα τέλη του 2014 και
μετά. Η TI-EU επαινεί την ΕΚΤ για τα εξής:
• τη θέσπιση ενός σημαντικά ενισχυμένου Πλαισίου Δεοντολογίας,
• τη συγκρότηση Επιτροπής Δεοντολογίας υψηλού επιπέδου και μιας υπηρεσιακής μονάδας για θέματα
δεοντολογίας και ορθής διακυβέρνησης,
• τη δημοσίευση αναφορών σχετικά με τις συζητήσεις για θέματα νομισματικής πολιτικής,
• τη δημοσίευση του προγράμματος δραστηριοτήτων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και της
Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου,
• τη δημοσίευση της επιβεβαίωσης των κατευθυντήριων αρχών της Εκτελεστικής Επιτροπής για την
εξωτερική επικοινωνία,
• τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στον ισολογισμό της ΕΚΤ και στις πράξεις νομισματικής
πολιτικής.\
Η έκθεση ενθαρρύνει επίσης την ΕΚΤ να συνεχίσει τις προσπάθειές της όσον αφορά την επικοινωνία της με το
ευρύ κοινό.
Ορισμένες συστάσεις που αναφέρονται στην έκθεση της TI-EU δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της
ΕΚΤ ή δεν προβλέπονται στη Συνθήκη. Ορισμένα άλλα σημεία έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως η δημοσίευση
αποφάσεων, γνωμών και συστάσεων καθώς και η παροχή πληροφοριών για συνεδριάσεις με εκπροσώπους
συμφερόντων».
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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