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Global - Macroeconomic Review 2nd Quarter of 2019 
Αναζκόπηζη:  

Γηεζλή «ηαξαθνπλήκαηα» εκπνξηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ θξαηώλ, αιιαγή ζπλνιηθώλ εκπνξηθώλ ηζνξξνπηώλ κεηαμύ επείξσλ. Έλαξμε booming ηεο 
Αθξηθαληθήο νηθνλνκίαο.. Η Μ. Βξεηαλία ζα κπαηλνβγαίλεη ζηελ Ο.Ν.Δ. έσο όηνπ παξακείλεη θαηά ην ήκηζπ… 

Βαζικές Τάζεις: 

Αλαζεώξεζε ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο αμίαο λνκηζκάησλ θαη νηθνλνκηώλ. Σε αζζκαίλνπζα ηξνρηά αλάπηπμεο νη παγθόζκηεο αγνξέο. Έλαξμε 
εκθάληζεο πιεζσξηζηηθώλ ηάζεσλ ζε Δπξώπε, θαζπζηεξώληαο ηελ αύμεζε επηηνθίσλ ΔΚΤ. Aύμεζε ησλ ακεξηθάληθσλ επηηνθίσλ. Δπαλαθνξά ηνπ 
World Coin Equilibrium (1€ = 1$ = 1Y). Δλδπλάκσζε ειεθηξνληθώλ ηξαπεδώλ θαη επηηνθηαθώλ αξρώλ θεθαιαίνπ, δηεζλώο. 

 

Global Economy 

ΑΔΠ Αζζκαίλνπζα Αύμεζε ηνπ ΑΕΠ ζην 1,8%. Αλακέλεηαη κεγαιύηεξε πνζνζηηαία αύμεζε ηεο δήηεζεο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ζε 
Ακεξηθή, Απζηξαιία, Γεξκαλία θαη Σθαλδηλαβία αιιά όρη ζε ινηπή Δπξώπε θαη Αζία.  

R (Δπιηόκια) Έλαξμε ηεο αλακελόκελεο αλόδνπ ηωλ επηηνθίωλ. Σηαδηαθή αύμεζε επηηνθίσλ από Fed  θαη δεπηεξνγελώο από ΔΚΤ. Η 
αύμεζε ηνπο εληόο ηνπ 3Q ελδέρεηαη λα είλαη κεηαμύ 0,25 - 0,50 κνλάδεο βάζεο. Θα εμαξηεζεί θπξίσο από ηελ εμέιημε ηνπ 
«πνιέκνπ» ησλ εκπνξηθώλ δαζκώλ. 

 

Πληθωριζμός ε Ακεξηθή θαη Επξώπε ν πιεζσξηζκόο εληόο ηνπ 2Q θαη ηνπ 3Q ηνπ 2019 ζα μεπεξάζεη ην 2,2% θαη 1,6% αληίζηνηρα. Η 
Δπξώπε ελδέρεηαη ηειηθά λα κελ απνθύγεη ην ζηαζηκνπιεζσξηζκό, πιελ Γεξκαλίαο.   

 

C (Καηανάλωζη) Μεηά ηε ζηαζεξή αύμεζε κηζζώλ θαη παξάιιεια ηε κηθξόηεξε αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο έρεη ήδε 
αξρίζεη ε απνζήθεπζε πινύηνπ ζε ρξπζό, κέηαιια θαη θπξίσο αθίλεηα ζε αλαδπόκελεο νηθνλνκίεο.  

Πολύηιμα 
Μέηαλλα & 

Δμπορεύμαηα 

ηαζεξνπνίεζε ηεο ηηκήο ηνπ Πεηξειαίνπ κεηαμύ ησλ ηηκώλ $57 - $67. Έλαξμε απνδπλάκσζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ. 
Ξεθνύζθσκα εκπηζηνζύλεο έλαληη ελαιιαθηηθώλ λνκηζκάησλ θαη άιισλ digital, virtual crypto-currencies, ζπλερώο. Η αμία 
κεηάιισλ όπσο ιίζην θαη θνβάιηην ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη εζαεί... 

 

  Greek Economy 

ΑΔΠ Σν ΑΕΠ ζα αξρίζεη λα κεηώλεηαη. Η αθαίκαμε ηεο αγνξάο από ην θξάηνο δείρλεη ηα ζεκάδηα ηεο. Η έιιεηςε θεθαιαίσλ 
επαλεπέλδπζεο ζα ζπλερίζεη λα πεξηνξίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπιάρηζηνλ γηα 2-3 ρξόληα..  

 

Γημόζιο Χρέος Απμεηηθό. Απνηπρία ηνπ θξάηνπο λα κεηώζεη ην ρξένο ζηα ρακειά επηηόθηα θαζόηη δελ ζηόρεπζε ζηελ αλάπηπμε γη’ 
απηό. Τν ζπλνιηθό δεκόζην ρξένο ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη κε κεγαιύηεξνπο ηνπ ΑΔΠ ξπζκνύο. Ούηε ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 
επηηνθίσλ δελ αμηνπνηήζεθε. Πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ κέζσ πξνεθινγηθώλ πξνζιήςεσλ θαη 
αύμεζεο θξαηηθώλ δαπαλώλ. 

 

Καηανάλωζη Μεηώλεηαη ιόγσ ησλ επεξρόκελσλ εθινγώλ.. Θα δηαηεξεζεί ζε ιίγν ρακειόηεξα επίπεδα. Γπζηπρώο ζπξξίθλσζε ηνπ 
ζπλνιηθνύ εκπνξηθνύ ηδίξνπ > από 25% ζε ιίγα, κεγάια mall centers.   

Απαζχόληζη Μηθξή αύμεζε ιόγσ έλαξμεο ηεο ηνπξηζηηθήο ζεδόλ. Η αύμεζε ζην θόζηνο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα ηνπο εξγνδόηεο, 
αλαβάιεη θαηά 50% ηελ όπνηα αύμεζε πξνζσπηθνύ. Γπζηπρώο, άιιε κία θνξά 40.000-60.000 άλζξσπνη ζα πξνζιεθζνύλ ζην 
δεκόζην ή/ θαη κέζσ επηδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΑΔΓ. Επαλαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο αλεξγίαο πάλω από 21%. ε 
απηήλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 600.000 brain – drain. 

 

Δπενδύζεις Αλακέλνληαη ιίγεο κεγάιεο επελδύζεηο θπξίωο από Ξέλα ζρήκαηα ζε Αηηηθή, Κξήηε θαη Αηγαίν. Έλαξμε 
δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ζηνλ ηνπξηζκό πγείαο ζηε ρώξα καο. Δπίζπεπζε ζπγθέληξσζεο αθηλήησλ ζηελ Αηηηθή από Γηεζλείο 
Οκίινπο. Γύν λέεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο αλακέλεηαη λα εθθηλήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζύληνκα.. 

 

Φορολογία & 
Γάνεια 

Τειηθώο ίζωο νη θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο ηνπ 2021 έξζνπλ λωξίηεξα… Μείσζε ηνπ Φ.Π.Α. ή/ θαη ησλ θνξνινγηθώλ 
ζπληειεζηώλ θαηά 1% - 3% αληίζηνηρα, είλαη ζέκα ρξόλνπ.. 
Απνκείωζε αμίαο δαλείωλ έωο 15% ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο. Ο έιεγρνο ηεο αγνξάο ηνπ real estate, ζηαδηαθά ζε funds…  

 
Με εθηίκεζε, ην ΣΜΗΜΑ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηε παξνύζα επηζηνιή απνηεινύλ ηελ αληίιεςε ηεο Energy Financial Group γηα ηελ επηθαηξόηεηα, ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία & ηε ζπλήζε πξαθηηθή ζε ζπλάξηεζε πάληα 
κε ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. Όπσο εύθνια γίλεηαη αληηιεπηό, αιιαγέο ζηελ επηθαηξόηεηα, κειινληηθέο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαζώο & αιιαγέο ζηηο ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο είλαη 
δπλαηόλ λα επηθέξνπλ αθόκε & νπζηώδεηο κεηαβνιέο & ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ήδε παξαζρεζείζεο πιεξνθνξίεο. Καλελόο είδνπο εγγύεζε ξεηή ή κε δελ παξέρεηαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο απόςεηο & ηηο 
αληηιήςεηο νη νπνίεο ελ θαηξώ εθθξάδνληαη ζην παξόλ.  


