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Global - Macroeconomic Review 3rd Quarter of 2020 – Αναθεώρηση επί τα χείρω 
Νot only the CORONOVIRUS EFFECT , will get on surface… 

It ‘s a               !!! (Instead of         market) 

 
Ανασκόπηση:  

Αναμενόμενη μείωση του ΑΕΠ και αύξηση της ανεργίας. Διατήρηση μαζικού κρατικού παρεμβατισμού σε επιχειρήσεις, μέχρι νεωτέρας. 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ. Ενδεχόμενη 
αλλαγή σκυτάλης της παγκόσμιας οικονομικής ηγεμονίας (Από τα Δυτικά προς τα Ανατολικά)… 

Βασικές Τάσεις: 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ ΝΟΤΟ, ΠΡΑΞΗ ΙΙΙ. Στροφή χωρών στον προστατευτισμό και εντός των συνόρων τους. Βασική τάση 
επιχειρήσεων «ΕΠΙΒΙΩΣΗ & ΣΥΡΡΊΚΝΩΣΗ»… Ο Κορωναίος συνεχίζει να «μολύνει» και τις χρηματαγορές. Τα Core Assets υπερισχύουν των 
Χρηματαγορών. 

 

Global Economy 

ΑΕΠ 
Επιταχυνόμενη μείωση του ΑΕΠ παγκοσμίως με μεγάλη απώλεια εισοδημάτων, «κρατών» και ανθρώπων. Η 
ανασφάλεια που δημιουργείται θα προκαλέσει τάση για αποταμίευση και ενδεχόμενη μείωση ζήτησης σε όλα τα επίπεδα. 

 

R (Επιτόκια) Αναμένοντας την αύξηση… Υποχρεωτική και συνεχόμενη υποβάθμιση της εσωτερικής αξίας νομισμάτων με ιδιαίτερα 
αυξημένο κίνδυνο υπερπληθωρισμού χρήματος (μείωση αγοραστικής αξίας = ο κίνδυνος φτωχοποίησης μικρών οικονομιών 
μετά την ολοκλήρωση των μέτρων ενίσχυσης παγκοσμίως). Οι φόβοι default εταιρειών κλπ. θα προκαλέσουν αύξηση της 
ζήτησης χρήματος = Αύξηση επιτοκίων = Κίνδυνος «Παγίδας Ρευστότητας». 

 

Πληθωρισμός 
Βιώνουμε από κοινού τη μεγαλύτερη και ταχύτερη τάση αποπληθωρισμού (και ξεφουσκώματος) του συνόλου των 
οικονομιών παγκοσμίως. 

 
 

C (Κατανάλωση) Μεγάλη μείωση της κατανάλωσης, συγκριτικά μεγαλύτερη της αντίστοιχης πορείας των τιμών. Στροφή στα αγαθά 
πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, όσπρια, κρέας, νερό, γη, φάρμακα) σε πρώτο πλάνο. Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου 
αυξάνουν το κόστος παραγωγής  με αποτέλεσμα να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατανάλωση. 

 

Πολύτιμα Μέταλλα 
& Εμπορεύματα Νομίσματα και μέταλλα θα δουν τα χαμηλότερα της νεότερης ιστορίας. Μετατροπή αγροτικής γης και παραγωγής σε νέο 

μέσο διαφύλαξης πλούτου και επενδυτικό καταφύγιο.   

Greek Economy 
(Αναμένοντας την αποτελεσματική διοχεύτευση των Ευρωπαϊκών κεφαλαίων στην οικονομία…) 

ΑΕΠ 
Επιστροφή βιαίως στο 2008 - 2010… Η Κρατική και Ευρωπαϊκή στήριξη άργησε και προβλέπεται περεταίρω καθυστέρηση. 
Με την προσθήκη των αναμενόμενων νέων ανέργων θα ξεκινήσει νέα σπειροειδής καθίζηση..  

 
 

Δημόσιο Χρέος Η αύξηση θα είναι μεγάλη. Εάν ακολουθήσει και άνοδος επιτοκίων, εντός 12μήνου θα υπάρξουν σοβαρά δομικά 
προβλήματα. Δυστυχώς άλλη μία φορά θα χρεώσουμε τις επόμενες γενιές (ευρωπαϊκώς) για να επιβιώσει το σήμερα, 
αυτήν την φορά με την μορφή ομολόγων, αντί μνημονίων… 

 

Κατανάλωση 
Με οδηγό την αρνητική προσδοκία και την ανασφάλεια, την κατανάλωση θα υποκαταστήσει η τάση αποταμίευσης και 
αγορά μόνο βασικών και αναγκαίων αγαθών..  

Απασχόληση Αναμενόμενη μεγάλη αύξηση της ανεργίας. Πάνω από το 35% ενεργού εργατικού δυναμικού θα βρίσκεται σε μη πλήρη 
εργασία. Σχεδόν στο 21%-24% προβλέπεται η ανεργία.. Ωστόσο δεν φαίνεται να επηρεάζεται η μισθολογική δαπάνη του 
δημοσίου τομέα ,ακόμα. 

 

Επενδύσεις 
Νέοι επενδυτές , distress  και μη funds βολιδοσκοπούν οτιδήποτε βρίσκεται προς διάθεση-πώληση, Σταδιακές 
τοποθετήσεις σε τουριστικά ακίνητα με ορίζοντα 5-ετίας. Οι κρίσεις γεννούν ευκαιρίες αλλά για λίγους και «γενναίους»…. 

 

Φορολογία Χρειάζονται μεγάλες μειώσεις εδώ και τώρα !!.Αναγκαία η διαμόρφωση μιας νέας φορολογικής πολιτικής συμβιβαζόμενη με 
τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς. Η ανάγκη για μείωση της φορολογίας και εισφορών χαρακτηρίζεται επιτακτική.    

Δάνεια Επίκειται νέα γενιά Κόκκινων Δανείων (ευτυχώς σε μικρότερη κλίμακα συγκριτικά με το παρελθόν). Εν’ αναμονή 
κουρεμάτων και επιδοτήσεων δανείων …. Πιθανή, η μερική επαν-ενεργοποίηση εσωτερικών capital controls προς το 
τέλος του έτους.   

 
 

Με εκτίμηση,  

ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη παρούσα επιστολή αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την επικαιρότητα, την ισχύουσα νομοθεσία & τη συνήθη πρακτική σε συνάρτηση 
πάντα με τη συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, αλλαγές στην επικαιρότητα, μελλοντικές αλλαγές στη νομοθεσία καθώς & αλλαγές στις συνηθισμένες πρακτικές 
είναι δυνατόν να επιφέρουν ακόμη & ουσιώδεις μεταβολές & τροποποιήσεις στις ήδη παρασχεθείσες πληροφορίες. Κανενός είδους εγγύηση ρητή ή μη δεν παρέχεται για τις πληροφορίες, τις απόψεις 
& τις αντιλήψεις οι οποίες εν καιρώ εκφράζονται στο παρόν.  

 


