
Οι προβλέψεις «σοκ» της Saxo Bank για το 2023

Η Saxo Bank είναι μια δανέζικη επενδυτική τράπεζα που ιδρύθηκε το 1992 και ειδικεύεται στις 
διαδικτυακές επενδύσεις και συναλλαγές.

Όπως είναι γνωστό σε όλους, η Δανία είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ που ήταν πάντα στην πρώτη 
γραμμή των στρατιωτικών περιπετειών που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ. Είναι μια χώρα όπου η 
νεοσυντηρητική και αγγλοσαξονική παγκοσμιοποιητική διασπορά έχει εδώ και καιρό μερικούς από 
τους πιο πιστούς και ισχυρούς υποστηρικτές στην ΕΕ. Ωστόσο, είναι επίσης μια χώρα όπου η 
εντιμότητα, η διαφάνεια και η ειλικρίνεια αποτελούν βασικές αρετές και όπου η εξαπάτηση και το 
ψέμα εξοβελίζονται από την πολιτική και κοινωνική ζωή. Επομένως, η διπροσωπία που 
παρατηρείται στον αγγλοσαξονικό κόσμο δεν επιτρέπεται - τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό.

Όπως κάθε επενδυτική τράπεζα, έτσι και η Saxo Bank προσπαθεί να προβλέπει μελλοντικά 
γεγονότα προκειμένου να συμβουλεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους επενδυτές πελάτες της. 
Κάθε χρόνο, τον Δεκέμβριο, δημοσιεύει τις προβλέψεις της για το επόμενο έτος. Πρόκειται για 
σενάρια των οποίων οι πιθανότητες εμφάνισης θεωρούνται υποτιμημένες από τους επενδυτές και 
τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν «κύμα σοκ» στις «αγορές» ή «στον πολιτικό και δημόσιο 
βίο», όπως η ίδια αναφέρει στην έκθεσή της.

Ιδού λοιπόν για το 2023, οι δέκα σοκαριστικές προβλέψεις που μπορεί να επαληθευτούν (ή να 
μην επαληθευτούν). 

***

Γενικό πλαίσιο: Εισερχόμαστε σε μια παγκόσμια οικονομία πολέμου: οποιαδήποτε ελπίδα για 
επιστροφή στην προπανδημική αποπληθωριστική δυναμική είναι αδύνατη.

1. Η παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν και η άνοδος της Μαρίν Λεπέν στην εξουσία στη Γαλλία

«Η παράκαμψη της νομοθετικής εξουσίας μέσω της υπερβολικής χρήσης του 49-3 δεν μπορεί να 
αποτελεί τρόπο διακυβέρνησης σε μια δημοκρατία», κρίνει η Saxo Bank. «Αντιμέτωπος με την 
προοπτική των δυσκολιών καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του και την 
αποτυχία να περάσει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να 
αποφασίσει να παραιτηθεί στις αρχές του 2023, προς έκπληξη όλων. Μια παραίτηση που θα άνοιγε 
την πόρτα του Μεγάρου των Ηλυσίων στην ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν», σύμφωνα με την 
εκτίμηση της δανέζικης τράπεζας.

2.  Οι κεντρικές τράπεζες αποτυγχάνουν να μειώσουν επαρκώς τον πληθωρισμό, ο χρυσός 
εκτινάσσεται στα 3.000 δολάρια ανά ουγγιά έως το 2023

3. Απόφαση για τη δημιουργία ενόπλων δυνάμεων της ΕΕ έως το 2028.

4. Μια χώρα, που ηγείται του ανταγωνισμού για την πιο επιθετική πολιτική για την κλιματική 
αλλαγή, συμφωνεί να απαγορεύσει την παραγωγή κρέατος μέχρι το 2030.

Η Saxo Bank δεν κατονομάζει τη χώρα, αλλά καθώς δεν λείπουν οι αυτοκτονικές κυβερνήσεις 
στην ΕΕ, δεν είναι απίθανο η εν λόγω διακυβέρνηση να είναι μία από τις χώρες της ΕΕ που 
βρίσκονται κάπου στη βορειοανατολική Γαλλία ....



5. Το Ηνωμένο Βασίλειο διεξάγει δημοψήφισμα «UnBrexit» (ακύρωσης του Brexit) στα τέλη του 
2023

«Εν μέσω της οικονομικής καταστροφής, οι δημοσκοπήσεις (...) δείχνουν ότι η λογική του Brexit 
τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ο Sunak ενδίδει τελικά και προκηρύσσει εκλογές». Μετά την παραίτηση
του Sunak, μια κυβέρνηση των Εργατικών θα μπορούσε τελικά «να έρθει στην εξουσία, 
υποσχόμενη δημοψήφισμα για το «UnBrexit» μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2023. Η ψήφος του ReJoin 
(επανένταξη) τελικά υπερισχύει».

6. Εισάγονται γενικοί έλεγχοι τιμών για τον περιορισμό του επίσημου πληθωρισμού

«Σχεδόν όλοι οι πόλεμοι έχουν οδηγήσει σε έλεγχο των τιμών και σε δελτίο τροφίμων, προφανώς 
αναπόφευκτα όπως και οι απώλειες του πολέμου. Το έτος 2022 είδαμε επίσης πρώιμες και άτακτες 
πρωτοβουλίες για τη διαχείριση του πληθωρισμού (όπως οι έκτακτοι φόροι στις εταιρείες 
ενέργειας)», διαπιστώνει η Saxo Bank, η οποία πιστεύει ότι «σε μια οικονομία πολέμου, το χέρι της
κυβέρνησης θα τεντώνεται αδίστακτα όσο οι πιέσεις στις τιμές απειλούν τη σταθερότητα». Οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πιστεύουν ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί κατά κάποιο τρόπο 
ένδειξη αποτυχίας της αγοράς και ότι απαιτείται μεγαλύτερη παρέμβαση για να αποτραπεί η 
αποσταθεροποίηση της οικονομίας, ακόμη και της ίδιας της κοινωνίας, από τον πληθωρισμό.

7. Ο ΟΠΕΚ+ (ΟΠΕΚ, Ρωσία και άλλοι σύμμαχοι) και Chindia (Ινδία και Κίνα) εγκαταλείπουν το 
ΔΝΤ και συμφωνούν να συναλλάσσονται με ένα νέο αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο.

Έχοντας επίγνωση της συνεχιζόμενης «οπλοποίησης» του δολαρίου από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, 
οι μη-αμερικανο-επηρεαζόμενοι σύμμαχοι απομακρύνονται από το δολάριο και το ΔΝΤ για να 
δημιουργήσουν μια Διεθνή Ένωση Αποπληρωμών (ICU) και ένα νέο αποθεματικό περιουσιακό 
στοιχείο, το Bancor, «για να σηκώσουν μύτη» απέναντι στις πρακτικές των ΗΠΑ, αξιοποιώντας τη 
δύναμή τους στο διεθνές νομισματικό σύστημα», φαντάζεται η Saxo Bank ότι μπορεί ενδεχομένως 
να συμβεί. Σε απάντηση, οι μη συμμαχικές κεντρικές τράπεζες «μειώνουν δραστικά τα αποθέματά 
τους σε δολάρια, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτοξεύονται και το δολάριο
πέφτει κατά 25% έναντι ενός χαρτοφυλακίου νομισμάτων που συναλλάσσονται με το νέο 
περιουσιακό στοιχείο», διευκρινίζει η δανέζικη τράπεζα.

8. Η Ιαπωνία θέτει την ισοτιμία USD/JPY στο 200 για να εξυγιάνει το χρηματοπιστωτικό της 
σύστημα

9. Η απαγόρευση των φορολογικών παραδείσων σκοτώνει τα ιδιωτικά κεφάλαια

10. Ένας δυνητικός συνασπισμός δισεκατομμυριούχων θα μπορούσε να καταρτίσει ένα τεράστιο 
ενεργειακό «σχέδιο Μανχάταν».

***

Οι προβλέψεις για το γενικό πλαίσιο και τα σημεία 2, 6 και 7 παρακάτω φαίνεται να 
βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης. Η Saxo Bank δεν διατρέχει μεγάλο 
κίνδυνο να διαψευσθούν οι προβλέψεις της.

Οι προβλέψεις 3, 4 και 9 φαίνονται πολύ λιγότερο πιθανό να πραγματοποιηθούν σε ένα πλαίσιο 
διακρατικών εντάσεων εντός της ΕΕ και κοινωνικών εντάσεων εντός των επιμέρους κρατών μελών 
της ΕΕ.



Θα μπορούσε, ωστόσο, να παρατηρήσει κανείς ότι όλες οι προβλέψεις που αναφέρει η Saxo 
Bank είναι αντίθετες με την παλαιά οικονομική τάξη που καθιερώθηκε στο Bretton Woods 
και στην οποία προσκολλάται η παγκόσμια Δύση, επωφελούμενη σαφώς από αυτήν.

Η Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι κυρώσεις μπούμερανγκ της
Δύσης και η ολέθρια διαχείριση της επιδημίας της COVID 19 από τους ίδιους τους ηγετικούς 
παράγοντες της Δύσης με τις στρατηγικές τους που διέπονται από τη λογική «όλα για τα 
εμβόλια» και «ό,τι χρειαστεί» θα επισπεύσουν πιθανότατα την εμφάνιση κάποιων από αυτά τα
σενάρια.


