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Group

Γενικότερη προγραμματική εικόνα 
και στόχοι 2020.



Το στίγμα της NKFG

 * Πίστη ότι δεν υπάρχουν όρια , δόγματα 
και δεδομένα , μπορούμε να πετύχουμε 
μικρά και μεγάλα θαύματα με την 
προυπόθεση  ότι θα εργαστούμε άοκνα με 
γνώση , πίστη , όραμα , πάθος και αγάπη 
για αυτό που κάνουμε.

 *      My ”moto” THINK GLOBAL…



Προχωράμε άμεσα…

*Την πρόσβαση των πελατών μας στις 
χρηματαγορές Ελλάδος και εξωτερικού

 *Πρόσβαση και λύσεις στο χώρο των 
δανειοδοτήσεων

 *Πρόσβαση ,λύσεις και ευκαιρίες στον τομέα 

 του real estate…

 *Aνάδειξη νέων ιδεών και εταιρειών (start ups) 
που μπορούν να οδηγήσουν τις ιδέες τους και 

 τα προιόντα τους στις αγορές , και τους 
μετόχους τους στο ταμείο ….!!!!



 *Δημιουργούμε το οικοσύστημα των ανθρώπων όπου  
όλοι μαζί , και ο καθένας από τον τομέα γνώσης του , θα 
εργαστούμε συλλογικά ώστε να φέρουμε εις πέρας 
σύνθετα project ….

 *Ετοιμάζουμε  δίκτυο συνεργατών μαζί με τους οποίους 
θα δημιουργήσουμε ένα δυνατό πυλώνα δημιουργίας , 
καινοτομίας , κερδοφορίας , αλλά και αξιοπιστίας , ώστε 
να ανέβει ο πήχης σε νέα επίπεδα . 

 *Ετοιμάζουμε σειρά σεμιναρίων με σκοπό να 
δημιουργηθεί η ’’second generation of investors’’



Ε.Ε.Επενδυτών

 *Δείχνουμε έμπρακτα την πρόθεσή μας να 
κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας ώστε 
να αποκτήσει η χρηματαγορά μας την 
αξιοπιστία που της πρέπει , στηρίζοντας 
την Ε.Ε.Ε , τις εργασίες της και τις δράσεις 
της , όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε !!!!



Η  Οικονομία  μας 

*Δεδομένα :

 *Μετά από μία τεράστια δεκαετούς διάρκειας κρίση , 
βλέπουμε  πλέον σαφή σημάδια βελτίωσης…

 *Η οικονομία μας πια είναι πλεονασματική

 *Τα επιτόκια των ομολόγων μας έπεσαν σε εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα

 *Το όνειδος των capital control αποτελεί (επιτέλους) 
παρελθόν.

 *Το τραπεζικό μας σύστημα δείχνει να έχει πάρει το 
μάθημά του , και να γίνεται ουσιαστική προσπάθεια να 
γυρίσει στην παραδοσιακή του εργασία . 



 *Η παρούσα κυβέρνηση δείχνει να έχει 
καταλάβει ότι με το παρών φορολογικό σύστημα 
, ’’απλά δεν πάμε πουθενά’’, και έχει κάνει ήδη 
ενέργειες για ελάφρυνση του συστήματος .

 *Σε εταιρικό επίπεδο οι εκδόσεις εταιρικών 
ομολόγων γίνονται με πολύ καλούς όρους 
βοηθώντας να γίνουν πράξη τα πλάνα ανάπτυξης 
των εταιριών.

 *Η ΕΧΑΕ λαμβάνει σειρά μέτρων ώστε η 
χρηματαγορά μας να αποκτήσει και πάλι την 
δυνατότητα να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην 
χρηματοδότηση της υγιούς επιχειρηματικότητος 



Η Χρηματαγορά μας

 *Διασπάστηκαν κρίσιμα επίπεδα τα οποία 
οφείλει κανείς να λάβει σοβαρά υπόψιν 
του .

 *ΓΔ     +49,47% για το  2019

 *ΔΤΡ   +101,3%    ’’        ’’

 *Κεφαλαιοποίηση  + 16 δις (50 δισ 
σύνολο)



Η Στάση μας

 *Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε 
οποιαδήποτε ευκαιρία μας δώσει η δική μας 
αγορά αλλά και αυτές του εξωτερικού.

 *Δεν προσπαθούμε να προβλέψουμε τις αγορές 
αλλά να αντιδράσουμε σε ότι μας δείχνουν …

 *Γνωρίζουμε ότι η ζημιά που έχει γίνει από την 
παρελθούσα κρίση είναι μεγάλη και δεν θα είναι 
όλα ’’ρόδινα’’, ούτε εύκολα. 

 *Πιθανά θα χρειαστεί καιρός ώστε να δούμε την 
αγορά να κινείτε σε ’’δυνατούς ρυθμούς’’



ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ

 *Το ΑΕΠ να επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα 
(Το 2019 έκλεισε περίπου -20% από το 2007…)

 *Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα πάνω 
του 55-60% (του Γερμανικού σαν benchmark) , 
(80% προ κρίσης)

 *Την ανεργία κάτω του 10%... (στο +-18% 
σήμερα επισήμως…)

 *Το δημόσιο τομέα να εξορθολογίζεται να 
συρικνώνεται και να γίνεται περισσότερο 
αποτελεσματικός , μέσω των νέων τεχνολογιών 
και τις δυνατότητες που υπάρχουν

 *Την περεταίρω αυτοτέλεια της δικαιοσύνης



 *Την αύξηση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων , 
καθώς και των άμεσων ξένων επενδύσεων ,  

 *Την επιστροφή της ’’πίστης’’ στην πολιτική και την 
οικονομία

 *Την άρση των αντικινήτρων που δημιουργούν τεράστια 
προβλήματα που αποτρέπουν όχι μόνο την δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων , αλλά και την επιβίωση των ήδη εν 
λειτουργία , με αποτέλεσμα την φυγή σε άλλες 
’’φορολογικές έδρες…’’

 *Την πάταξη της γραφειοκρατίας και της φοροδιαφυγής 
ώστε ’’ίδια μέτρα και σταθμά’’ να ισχύουν για όλους 



ΑΣΤΑΘΜΗΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 *Εκλογές στις ΗΠΑ   &   BREXIT
 *Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ , δασμοί και 

συνέπειες
 *Ανατολική λεκάνη Μεσογείου: 

Αποσταθεροποίηση λόγω του Τουρκικού 
παράγοντα , κοιτάσματα και συνέπειες 

 *Παγκόσμιο χρέος + συνεχείς ποσοτικές 
χαλαρώσεις + αρνητικά επιτόκια = 
αχαρτογράφητα νερά

 *Μεταναστευτικό (μέγα ζήτημα) , εξέλιξη και 
λύσεις 



ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ

 *Εχουμε την γνώση , την εμπειρία , την 
υποδομή , και τώρα πια (θεωρούμε) και το 
’’κλίμα’’ ,ώστε να επιτύχουμε εξαιρετικά 
αποτελέσματα , τέτοια που θα 
προσδώσουν μια μεγάλη υπεραξία τόσο 
στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται 
όσο και σε εμάς τους ίδιους , σε μια κοινή 
προσπάθεια για ’’συνολική ανάταξη της 
χώρας σε όλα τα επίπεδα’’


