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Citi: Η Ελλάδα στους μεγάλους κερδισμένους του πακέτου της Κομισιόν
Μεγαλύτερο από το αναμενόμενο είναι το πακέτο μέτρων που προτείνει η Κομισιόν για την ανάκαμψη της Ε.Ε από την κρίση που
προκαλεί η πανδημία, όπως σημειώνει η Citigroup, με την Ελλάδα να είναι από τους μεγαλύτερους ωφελημένους από αυτό. Όπως
επισημάνει, η ώθηση των επενδύσεων θα είναι ο κύριος στόχος του πακέτου, με 451 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 250 δισ. ευρώ σε
φθηνά δάνεια, με τα 49 δισ. ευρώ που απομένουν από τις επιχορηγήσεις να κατευθύνονται στο ESFI (Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και
Επενδυτικό Ταμείο) και το InvestEU ως προβλέψεις για ζημιές για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων.
Το Recovery Instrument των 750 δισ. ευρώ συνεπάγεται σημαντική ανακατανομή μεταξύ των χωρών, με χώρες υψηλού εισοδήματος (10
κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν το 64,5% του ΑΕΠ της ΕΕ-27) να λαμβάνουν το 24,5% της κατανομής, ενώ τα 12 κράτη-μέλη με κατά
κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του μέσου όρου με χαμηλό χρέος (κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη που αντιπροσωπεύουν το 10,7% του ΑΕΠ της
ΕΕ των 27) θα λάβουν το 25% της κατανομής. Τα υπόλοιπα πέντε κράτη (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Κύπρος) με εισόδημα
κάτω από τον μέσο όρο και υψηλό χρέος, που αντιπροσωπεύουν το 24,8% του ΑΕΠ της ΕΕ-27, λαμβάνουν το 50,6% της κατανομής,
αντικατοπτρίζοντας το μεγάλο "χτύπημα" που θα δεχτεί το ΑΕΠ τους από τον Covid-19 απ' ό,τι σε άλλα κράτη μέλη.

Εξετάζοντας το χάσμα μεταξύ εσόδων και εισφορών η Ισπανία με 82,2 δισ. ευρώ (6,6% του ΑΕΠ) θα είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος,
ακολουθούμενη από την Ιταλία με 56,7 δισ. ευρώ (3,2% του ΑΕΠ), την Πολωνία με 36 δισ. ευρώ (6,8% του ΑΕΠ) και την Ελλάδα με 33,4
δισ. ευρώ (17,8% του ΑΕΠ). Τα πλουσιότερα κράτη μέλη -όπως η Γερμανία (133,3 δισ. ευρώ, 3,9% του ΑΕΠ), η Γαλλία (52,3 δισ. ευρώ,
2,2% του ΑΕΠ), η Ολλανδία (31,0 δισ. ευρώ, 3,5% ΑΕΠ) και η Σουηδία (16,6 δισ. ευρώ, 3,5% του ΑΕΠ)- θα πρέπει να θεωρούνται
μικρότεροι δικαιούχοι, καθώς τα κονδύλια θα κοστίζουν σχεδόν μηδέν και θα επιστραφούν μέσω φόρων. Κατά την Citi, αυτές οι
ενδεικτικές κλείδες κατανομής θα προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου της ΕΕ στις 18-19 Ιουνίου.
Επιτέλους πολύ φτηνή χρηματοδότηση
Το πιο σημαντικό στοιχείο του πακέτου δεν είναι το ποσό αλλά η ίδια η ιδέα. Επίσης, αυτές οι δημοσιονομικές μεταφορές/επιχορηγήσεις
και τα δάνεια θα χρηματοδοτηθούν από χρέος που θα φέρει σχεδόν μηδενικά επιτόκια. Άλλο σημαντικό όφελος είναι ότι μέρος του χρέους
θα εκδοθεί σε πολύ μεγάλες λήξεις (2038, έως και 30έτη;) και με σημαντική πιθανότητα οι λήξεις να μετακυληθούν (roll over) όταν έρθει
η ώρα, υποθέτοντας ότι η ΕΕ βλέπει όφελος καθιστώντας αυτά τα προσωρινά μέσα μόνιμα. Όσον αφορά τα δάνεια προς τα κράτη μέλη,
το θετικό στοιχείο είναι ότι αυτά τα back-to-back δάνεια θα εξοφληθούν σταδιακά σε διάστημα 20 ετών.
Σημαντικό βήμα, μικρό μέγεθος
Σύμφωνα με την Citi, η πρόταση της Κομισιόν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο το μέγεθος παραμένει
μικρό. Λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη απώλεια 7,5% του ΑΕΠ της ΕΕ για το 2020 (και την πιθανότητα ότι η οικονομική
δραστηριότητα δεν θα επιστρέψει στο επίπεδο του τέλους του 2019 πριν από το τέλος του 2021 σε πολλές χώρες), καθώς και το
εκτιμώμενο εύρος των 720 δισ ευρώ με 1,2 τρισ. ευρώ των ζημιών στα ίδια κεφάλαια που θα έχουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες μόνο το 2020,
παράλληλα με ένα συνδυασμένο νέο επενδυτικό χάσμα το 2020-2021 τουλάχιστον 1,5 τρισ. ευρώ, το συνολικό ποσό των 1,85 τρισ. ευρώ
που έχει τεθεί στο τραπέζι δεν φαίνεται επαρκές ως προς το μέγεθος. Πάντως, αυτή η πρόταση, εάν περάσει, θα ήταν σαφώς θετική για την ΕΕ, κατά
την άποψη της Citi, καθώς θα περιόριζε σημαντικά τους κινδύνους λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, το προβλεπόμενο μέγεθός της δεν είναι αρκετά μεγάλο για
να παρέχει σταθεροποίηση και σίγουρα δεν ανακουφίζει το βάρος που έχει η ΕΚΤ για τη διατήρηση της καμπύλης αποδόσεων και των spreads. Επίσης, ένας
από τους βασικούς κινδύνους είναι ότι αυτό δεν θα είναι εντελώς πρόσθετο στην εθνική δημοσιονομική στήριξη και ότι ίσως μόνο το 50% των δανείων θα
αναληφθεί από τα κράτη μέλη.
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Εκτιμήσεις αναλυτών για την πορεία των αγορών
Φτάνοντας κοντά στο τέλος του 5ου μήνα του 2020 και με το παγκόσμιο lockdown σιγά – σιγά να χαλαρώνει. Τα βλέμματα στρέφονται
στις εκτιμήσεις των αναλυτών για το σύνολο της χρονιάς. Όπως λοιπόν χαρακτηριστικά αναφέρει το Reuters, το σαρωτικό πέρασμα της
πανδημίας κορωνοϊού έβαλε άδοξο τέλος στο «πάρτι» των διεθνών χρηματιστηρίων. Και έπειτα από το εφιαλτικό πρώτο τρίμηνο, οι
αναλυτές του Reuters προβλέπουν ότι οι μετοχές σε Wall Street, Ευρώπη και Ιαπωνία θα «αποχαιρετήσουν» τη φετινή χρονιά σε επίπεδα
χαμηλότερα από το κλείσιμο του 2019 και μακριά από το ρεκόρ του Φεβρουαρίου. Σε κάθε περίπτωση, η μάχη κατά του Covid-19,
καθώς και η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και των εταιρικών κερδών θα καθορίσουν και τις επιδόσεις των αγορών.
Η πανδημία του κορωνοϊού προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία το ισχυρότερο σοκ στη μεταπολεμική ιστορία. Η σκιά της ύφεσης
επηρεάζει τα διεθνή χρηματιστήρια, που ήδη έχουν βιώσει ένα εφιαλτικό πρώτο τρίμηνο, στη διάρκεια του οποίου καταποντίσθηκαν
από τα ιστορικά υψηλά του Φεβρουαρίου και χάνοντας μέσα στον Μάρτιο κεφαλαιοποίηση άνω των δέκα τρισ. δολαρίων.
Είναι χαρακτηριστικό πως οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προβλέπουν ότι οι αμερικανικές μετοχές θα
κλείσουν το 2020 περίπου στα ίδια και ελαφρώς κατώτερα επίπεδα. Μπορεί η Wall Street να έχει ανακάμψει από τα χαμηλά του
Μαρτίου, όμως ο S&P 500 εμφανίζει απώλειες από τις αρχές του έτους. Σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών, ο δείκτης θα
«αποχαιρετήσει» το 2020 στις 2.950 μονάδες, με πτώση 1,4% σε σύγκριση με το κλείσιμο της Τρίτης και έχοντας χάσει 8,7% εν
συγκρίσει με τα επίπεδα στα τέλη του 2019.
Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι αναλυτές διακρίνουν περιορισμένες πιθανότητες επιστροφής του S&P 500 στα χαμηλά του Μαρτίου,
λόγω των γενναίων μέτρων στήριξης από την αμερικανική κυβέρνηση και τη Federal Reserve. Προειδοποιούν όμως για παράγοντες
κινδύνου που απειλούν να εκτροχιάσουν την αγορά.
«Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι οι συνθήκες μετά την πανδημία, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα… και η εταιρική κερδοφορία
αποτελεί ακόμη ένα “γκρίζο” σημείο», εξηγεί ο Ντάνιελ Μόργκαν, αντιπρόεδρος στη Synovus Trust Company. Ο κ. Μόργκαν βλέπει τον
S&P 500 στις 2.960 μονάδες στα τέλη του έτους.
Για τον Dow Jones Industrial Average προβλέπουν κλείσιμο στις 25.700 μονάδες στα τέλη του έτους, σε επίπεδα περίπου 10%
χαμηλότερα σε σύγκριση με το κλείσιμο του 2019, αλλά με κέρδη 2,8% εν συγκρίσει με το κλείσιμο της Τρίτης.
Ορισμένοι αναλυτές αναμένουν ότι στο δεύτερο τρίμηνο τα εταιρικά κέρδη θα υποστούν τη μεγαλύτερη καθίζηση. Σύμφωνα με τις
προβλέψεις της Refinitiv, έπειτα από την πτώση 12,6% του πρώτου τριμήνου, η κερδοφορία για τις επιχειρήσεις του S&P 500
αναμένεται να υποχωρήσει 42,7% στο δεύτερο τρίμηνο και 13,1% στο τέταρτο. Για το 2021, προβλέπεται ανάκαμψη 30,9%.
Οι προοπτικές της αγοράς θα εξαρτηθούν και από την πρόοδο στην ανάπτυξη εμβολίου κατά του κορωνοϊού. «Εάν υπάρξει εμβόλιο με
δυνατότητα παραγωγής σε επαρκείς ποσότητες για μαζικό εμβολιασμό… αυτό πιθανότατα θα άλλαζε τους κανόνες του παιχνιδιού και
θα βλέπαμε ράλι των αγορών», τονίζει ο Τζον Πραβίν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην QMA.
Προκλήσεις και για τις ευρωπαϊκές μετοχές
Το 2020 προοιωνίζεται μια δύσκολη χρονιά για τις ευρωπαϊκές μετοχές, με τον πανευρωπαϊκό STOXX 600 να κλείνει στις 347 μονάδες
στα τέλη του έτους, για να ανακάμψει στις 368 μονάδες στα μέσα του 2021 και στις 390 μονάδες στα τέλη της επόμενης χρονιάς,
απέχοντας περίπου 10% από το ιστορικό υψηλό των 433,9 μονάδων που είχε αγγίξει τον Φεβρουάριο.
Στις 16 Μαρτίου, μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα αφότου αναρριχήθηκαν σε ιστορικά υψηλά, οι ευρωπαϊκές μετοχές καταποντίσθηκαν
στις 268,57 μονάδες καταρρέοντας 38% και με τις μετοχές των αεροπορικών, ξενοδοχείων, τραπεζών και ενέργειας σε ελεύθερη πτώση.
Παρ’ όλα αυτά, κατάφεραν γρήγορα να ανακάμψουν 30%, χάρη στα άνευ προηγουμένου μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής
στήριξης, σε συνδυασμό με τις ελπίδες για ένα εμβόλιο και επιστροφή των οικονομιών σε ανάκαμψη, μετά τη σταδιακή άρση του
lockdown.
Όμως το ράλι «ξεφούσκωσε» στις αρχές Μαϊου, εν μέσω προσδοκιών για επιδείνωση των εταιρικών κερδών. Η κερδοφορία για τις
εταιρείες που είναι εισηγμένες στον STOXX 600 αναμένεται να υποστεί πτώση 50% στο δεύτερο τρίμηνο και 37% στο τρίτο τρίμηνο,
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Refinitiv.
«Τα εταιρικά κέρδη θα μειωθούν σημαντικά, περίπου 35% παγκοσμίως», εκτιμά η Ζαν Μαρί Μερκαντάλ, deputy chief executive officer
στην OFI Asset Management, προσθέτοντας ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών δεν είναι «φθηνές».
Σχεδόν όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης αναμένεται να ακολουθήσουν την πορεία του πανευρωπαϊκού STOXX 600: Μια
αργή πορεία ανάκαμψης από τα υψηλά του 2020 έως τα τέλη του 2021.
Συνέχεια….
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Ο γερμανικός DAX προβλέπεται να κλείσει στα τέλη του έτους στις 12.213 μονάδες, σε επίπεδα κατά πολύ χαμηλότερα από το ρεκόρ
13.795 μονάδων του Φεβρουαρίου. Το ίδιο ισχύει και για τον CAC 40 του Παρισιού, που προβλέπεται στις 5.350 μονάδες έως τα τέλη
του 2021, έχοντας ξεπεράσει τις 6.100 μονάδες του Φεβρουαρίου. Και ο FTSE 100 δεν θα καταφέρει να επιστρέψει στα υψηλά του 2020
–στις 7.689,87 μονάδες- ενωρίτερα από τα τέλη του 2021.
Αλλά και για τις ιαπωνικές μετοχές, οι αναλυτές στη δημοσκόπηση του Reuters προβλέπουν ότι θα παραμείνουν τουλάχιστον έως τα
τέλη του 2021 σε επίπεδα κατώτερα από το υψηλό που είχε αγγίξει τον Ιανουάριο. Σύμφωνα μέση πρόβλεψη, ο Nikkei στο
Χρηματιστήριο του Τόκιο θα κλείσει στις 21.000 μονάδες στα τέλη του έτους, 2% πιο κάτω από το κλείσιμο της Τετάρτης και σχεδόν
15% πιο κάτω από τις προβλέψεις στην αντίστοιχη έρευνα του Φεβρουαρίου, που προέβλεπε άνοδο του δείκτη στις 24.650 μονάδες. Ο
ιαπωνικός δείκτης προβλέπεται να ανακάμψει στις 22.050 μονάδες στα τέλη του 2021, παραμένοντας όμως πιο κάτω από το υψηλό των
24.166 μονάδων πριν από την πανδημία.
Ο δείκτης ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς από τη βουτιά πάνω από 32% από το υψηλό του Ιανουαρίου έως και το ναδίρ 16.358 μονάδων
του Μαρτίου, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2016.

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

ΕΥΔΑΠ: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 21% σε 58,1εκ ευρώ
Αυξημένη κερδοφορία παρουσίασε για ακόμη μια χρονιά η ΕΥΔΑΠ, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως τη μεγαλύτερη
εταιρεία παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Χάρης Σαχίνης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ανέφερε: "Με στόχο τη
θεμελίωση των βάσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ με προσεκτικό σχεδιασμό προχωρά στον
μετασχηματισμό της Εταιρείας σε έναν Οργανισμό σύγχρονο και αποδοτικό, ο οποίος θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική
αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, θα δημιουργεί αξία για τους μετόχους του, θα δίνει προτεραιότητα στον πελάτη αλλά
και στη διασφάλιση ενός δίκαιου και δυναμικού εργασιακού περιβάλλοντος."
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 323,7 εκατ. ευρώ από
322,4 εκατ. ευρώ το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% (+1,3 εκατ. ευρώ). Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε στα
392,3 εκατ. κυβικά μέτρα από 387,6 εκατ. κυβικά μέτρα το 2018 (+1,2%).
Το συνολικό λειτουργικό κόστος της Εταιρείας παρουσίασε μείωση κατά 3% ή -7,9 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα
255,1 εκατ. ευρώ από 263 εκατ. ευρώ το 2018, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους πωληθέντων κατά -22 εκατ. ευρώ (12%).
Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της Εταιρείας για τη χρήση του 2019 εμφανίζονται για ακόμη μια χρονιά
ενισχυμένοι. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων κατά 7,4 εκατ. ευρώ, η αύξηση του κύκλου εργασιών
κατά 1,3 εκατ. ευρώ, η μείωση των λοιπών λειτουργικών εσόδων κατά 2 εκατ. ευρώ (υποχώρηση των εσόδων από
καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών και περιορισμός των εσόδων προηγουμένων χρήσεων) καθώς και η μείωση των
λοιπών εξόδων κατά 0,2 εκατ. ευρώ οδήγησαν στην αύξηση των κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)* της Εταιρείας κατά 6,9 εκατ. ευρώ (6,9%), τα οποία και
διαμορφώθηκαν στα 107,7 εκατ. ευρώ από 100,8 εκατ. ευρώ το 2018. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 33,3%
από 31,3% το 2018.
Ομοίως και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)* της Εταιρείας παρουσίασαν
αύξηση κατά 7,4 εκατ. ευρώ (11,7%) και διαμορφώθηκαν στα 70,6 εκατ. ευρώ από 63,2 εκατ. ευρώ το 2018. Το περιθώριο
EBIT διαμορφώθηκε στο 21,8% από 19,6% το 2018.
Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 84 εκατ. ευρώ από 80,3 εκατ. ευρώ το 2018 σημειώνοντας
αύξηση κατά 4,6% ή 3,7 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 21% και διαμορφώθηκαν στα 58,1 εκατ. ευρώ από
48 εκατ. ευρώ το 2018. Το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 17,9% από 14,9% το 2018.
Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο μειώθηκαν από 112,3 εκατ. ευρώ το 2018 σε 78,3 εκατ. ευρώ το
2019. Σημαντική μεταβολή κατά -15,7 εκατ. παρουσιάστηκε στους καταβεβλημένους φόρους (-32,3 εκατ. ευρώ το 2019
έναντι -16,5 εκατ. ευρώ το 2018) στις προσαρμογές μη ταμειακών στοιχείων κατά -14,5 εκατ. ευρώ και στις προσαρμογές
λειτουργικών λογαριασμών κατά -5,3 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίες εντατικοποιήθηκαν από το ΒΆ
εξάμηνο του 2019, για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή της Αθήνας, η
εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειες και για την οριστική τακτοποίηση του τιμήματος του αποληφθέντος μη
επεξεργασμένου ύδατος στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Συνέχεια…
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Αναφορικά με τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα, η ελληνική κοινωνία
και κατά συνέπεια και η ΕΥΔΑΠ λόγω της πανδημίας του COVID-19, η Εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα στις
διαμορφούμενες συνθήκες προχωρώντας σε εφαρμογή επιχειρησιακών πλάνων σε όλες τις λειτουργίες της, με
γνώμονα την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, την δημόσια υγεία αλλά και την
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της. Η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να προσαρμόζεται και να υιοθετεί κάθε νέα
τεχνολογία που θα βοηθήσει στην βελτίωση των υπηρεσιών.
Η ΕΥΔΑΠ συνεπής πάντα προς τους μετόχους της με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ,
ετήσια διανομή μερίσματος, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή του μεγαλύτερου μερίσματος χρήσης που έχει διανείμει η Εταιρεία,
συνολικού ποσού 40.470.000 ευρώ (0,38 ευρώ ανά μετοχή μεικτό). Η μερισματική απόδοση με βάση την τιμή
κλεισίματος την 31/12/2019 ανέρχεται σε 5%.
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Ο Λεμέρ ελπίζει το πακέτο 750 δισεκ. ευρώ της ΕΕ να εγκριθεί εντός εβδομάδων
Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρουνό Λεμέρ εξέφρασε σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στο
τηλεοπτικό δίκτυο France 2 την ελπίδα πως η ΕΕ θα μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία μέσα στις επόμενες
εβδομάδες όσον αφορά την πρόταση να καταρτιστεί πακέτο ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ για
υποστηριχθεί η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Το σχέδιο αυτό, εάν τελικά εγκριθεί πράγματι, θα αποτελέσει ορόσημο στη διαδικασία ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης που διαρκεί μισό αιώνα, αφού θα σηματοδοτήσει σαφές βήμα προς την κατεύθυνση της
αμοιβαιοποίησης χρέους ως μείζονος χρηματοδοτικού μηχανισμού, κάτι που δεν έχει προηγούμενο, ενώ θα
ανοίξει παράλληλα τον δρόμο προκειμένου η ΕΕ να αποκτήσει περισσότερες εξουσίες ως προς τη φορολογία
στα 27 κράτη μέλη της.
Ωστόσο, κυβερνήσεις χωρών του ευρωπαϊκού βορρά προσηλωμένες στη δημοσιονομική ορθοδοξία, που έχουν
αρκετά πιο συντηρητικό όραμα για την, ΕΕ αντιστέκονται στην πίεση που τους ασκείται από άλλα κράτη μέλη
για να συναινέσουν στην αμοιβαιοποίηση χρέους προκειμένου να προστατευθεί η ενιαία αγορά των 450
εκατομμυρίων ανθρώπων και να μην υπάρξει πολυδιάσπασή της εξαιτίας των χασμάτων στα επίπεδα
ανάπτυξης και πλούτου.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

IV

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

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις δημοπρασίες κλεισίματος του μήνα,
λόγω και των αλλαγών στους δείκτες της Morgan Stanley ….. Στόχος σε
περίπτωση πιέσεων η παραμονή υψηλότερα των 630 μονάδων…

V

