
Τεύχος 11/2021 (έτος 2Ο)  
 

Μήνυμα προέδρου                                                
Αγαπητές – αγαπητοί,  
Η πανδημία που βιώνουμε για πάνω από ένα χρόνο δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο κανένα 
κλάδο της οικονομίας, πλήττοντας εντονότερα τις επιχειρήσεις που υποχρεώθηκαν να 
κλείσουν ή να περιορίσουν δραστικά τη λειτουργία τους. Τα μέτρα που έχει λάβει η Πολιτεία 
όλο αυτό το διάστημα, έχουν βοηθήσει να διατηρηθούν έως τώρα σε διαχειρίσιμα επίπεδα οι 
επιπτώσεις της κρίσης στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Τώρα, όμως, καθώς η 
πανδημία φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της, αρχίζει η δύσκολη προσπάθεια της 
ανάκαμψης. Σε αυτή την πορεία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μια σειρά από προβλήματα, 
τα οποία αντιμετωπίζει το σύνολο σχεδόν των ελληνικών επιχειρήσεων.   
Σήμερα, χιλιάδες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια χιονοστιβάδα χρεών, που 
συσσωρεύτηκαν στη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της 
Ελλάδας, τα νέα κόκκινα δάνεια της πανδημίας θα φτάσουν τα 8-10 δισ. ευρώ εντός του 2021.  
Κατά συνέπεια, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τη διαγραφή μέρους των χρεών που 
δημιουργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας,  Ώστε να μην εξελιχθούν σε θηλιά στο λαιμό της 
οικονομίας, την επόμενη μέρα. Οι αποφάσεις αυτές, θα ισοδυναμούν ουσιαστικά με την 
ανάληψη μέρους του ιδιωτικού χρέους από το δημόσιο τομέα.  Κι αυτό σημαίνει ότι θα 
απαιτηθούν ανάλογες αποφάσεις και σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης..  
Την ίδια ώρα, μόνιμο πρόβλημα είναι, η συνεχιζόμενη δυσκολία των επιχειρήσεων να 
χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τους με φθηνό, έστω ανταγωνιστικό, κόστος. Σήμερα ένα 
ελάχιστο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων – της τάξης του 10% και στη συντριπτική 
τους πλειονότητα μεγάλες επιχειρήσεις – έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Οι 
υπόλοιπες και κυρίως οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται 
και η πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου μας, παραμένουν εδώ και χρόνια 
αποκλεισμένες από το σύστημα. 
Αυτός ο φαύλος κύκλος δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν 
μπορούν να δανειστούν, για να επενδύσουν και να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, δεν μπορούμε 
να ελπίζουμε σε ανάκαμψη. Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να αποτελέσουν 
την ατμομηχανή της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας στο επόμενο διάστημα. Αξίζουν, 
λοιπόν, τη στήριξη της Πολιτείας προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτής της 
μεταβατικής περιόδου, αλλά και ένα ευνοϊκό περιβάλλον, στο οποίο θα μπορέσουν να 
απελευθερώσουν τις δυνάμεις τους. 
Πέτρος Καλπακίδης  
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Παράταση θητείας των συνδικαλιστικών οργανώσεων έως και 31 Οκτωβρίου 
 

 

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου η θητεία των διοικητικών οργάνων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή που απέστειλε 
η ΠΟΒΑΚΩ στους προέδρους των Συλλόγων που βρίσκονται στους κόλπους της. 
Στην επιστολή αναφέρεται:  
"Κατόπιν ενημέρωσης από τη ΓΣΕΒΕΕ, σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω: 
1. Με τον ν. 4807/2021 (ΦΕΚ Α' 96/11-06-2021) και συγκεκριμένα με το άρθρο 41 
«Παράταση της θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων,», στο άρθρο 90 
του ν. 4790/202 (Α’ 48), παρατείνεται η θητεία των αναφερόμενων οργάνων διοίκησης 
μέχρι και την 31η.10.2021, προστίθενται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης οι αθλητικές 
ενώσεις και το άρθρο 90 διαμοφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 90 - Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης 
Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των 
πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του 
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), 
τα ων αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των 
επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω 
βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν 
διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 
4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, 
παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.10.2021». 

Σας υπενθυμίζουμε ότι, η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των 
σωματείων, ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του ν. 1712/87, όπως ισχύει. 
Επομένως ΔΕΝ μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών 
μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών. 
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3. Για όσους συλλόγους έχει λήξει η θητεία και τελούν υπό παράταση, να προχωρήσουν σε 
αρχαιρεσίες. 
4. Για πληρέστερη ενημέρωση, συνημμένα αποστέλλουμε τον ν. 4807/2021 (ΦΕΚ Α' 96/11-
06-2021) – (βλ. άρθρο 41)".                                                                                                      
Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4807/2021 όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. 

Σημειώνεται πως η ΠΟΒΑΚΩ με επιστολή της είχε ενημερώσει τους αρμόδιους υπουργούς 
για την ανάγκη παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και κατάφερε να βρει ευήκοα ώτα.  

Παράταση των μειωμένων ενοικίων μέχρι το τέλος του 2021 ζητά η ΠΟΒΑΚΩ 

 

Την ανάγκη παράτασης των μειωμένων ενοικίων τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του έτους, 
καθώς το λιανεμπόριο εξακολουθεί να βρίσκεται σε μέγγενη παρά την επαναλειτουργία του, 
επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών 
Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ). Αφορμή στάθηκε η χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου 
Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία «η καταβολή του μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει 
τον Ιούνιο για το λιανεμπόριο. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, αναμένεται ο Ιούνιος να είναι 
ο τελευταίος μήνας για τον οποίο προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις αναφορικά με την 
υποχρέωση καταβολής ενοικίου».  
«Η συνέχιση του μέτρου της υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων αποτελεί αδήριτη ανάγκη 
και θέση της ΠΟΒΑΚΩ, την οποία καταθέσαμε κατ´ επανάληψη στο οικονομικό επιτελείο. 
Οι καταναλωτικές «σταγόνες» δεν αρκούν για να ξαναπάρει μπρος το λιανεμπόριο, αντιθέτως 
χρειάζεται “κατακλυσμός” στην ζήτηση για να ορθοποδήσουμε» λέει χαρακτηριστικά ο α’ 
αντιπρόεδρος και τομεάρχης ανάπτυξης και οικονομίας της ΠΟΒΑΚΩ Αντώνης Πατέρας, 
υπογραμμίζοντας πως σήμερα το λιανεμπόριο λειτουργεί με πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα 
(1 άτομο ανά 25 τ.μ.) όταν πέρυσι ήταν 1 πελάτης ανά 10 τ.μ. 

Επιπρόσθετα η ΠΟΒΑΚΩ επισημαίνει τη σημασία της ύπαρξης στοχευμένης στήριξης του 
λιανεμπορίου με τη δημιουργία ειδικού προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως αυτού που 
δημιουργήθηκε για τον κλάδο της εστίασης, αλλά και κούρεμα των χρεών που προέκυψαν εν 
μέσω πανδημίας. 
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«Πρόκειται για μια κίνηση επιβεβλημένη, με στόχο να διασωθούν υγιείς και δημιουργικές 
επιχειρήσεις αλλά και θέσεις εργασίας, οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας της κρίσης. 
Μπροστά μας έχουμε ένα βουνό υποχρεώσεων και το κούρεμα των χρεών θα αποτελέσει το 
“εμβόλιο” προκειμένου η αγορά να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της» καταλήγει ο κ. 
Πατέρας. 

Υπέρβαση κατά 209 εκατ. ευρώ στα έσοδα -Σκυλακάκης:  
Ενδεχόμενο ταχύτερης ανάκαμψης 

 

Επιπλέον έσοδα της τάξης των 209 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τα έσοδα του προϋπολογισμού 
τον περασμένο σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, 
σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαΐου 2021. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 
ύψους 10.828 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 9.769 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί 
για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και 
ελλείμματος 7.494 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. 
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 8.167 εκατ. ευρώ, έναντι 
στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 7.169 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 4.843 εκατ. 
ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020. 
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18.290 εκατ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 259 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο 
διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. 
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19.934 εκατ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 281 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου. 
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 16.920 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 132 εκατ. ευρώ ή 0,8% 
έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. 
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Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη «από τα στοιχεία 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Μαΐου προκύπτει ότι τα έσοδα από φόρους 
ανήλθαν σε 2.981 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου που 
έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, παρά τις επιπτώσεις στα 
φορολογικά έσοδα λόγω των lock-down στους μήνες που προηγήθηκαν. Σε σχέση με τους 
αναθεωρημένους στόχους που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας (2.658 εκ. 
ευρώ), η αύξηση είναι σημαντικά μεγαλύτερη και ανέρχεται σε 12,2%. Τα στοιχεία αυτά 
συνάδουν με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για καλύτερες των προσδοκιών εξελίξεις στην 
οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2021 και επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία για το 
ενδεχόμενο ταχύτερης ανάκαμψης σε σχέση με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις της κυβέρνησης».  

ΕΛΣΤΑΤ: Μεικτή εικόνα για τον δείκτη μισθών και ημερομισθίων  
το α' τρίμηνο του έτους -Πού αυξήθηκε, πού μειώθηκε 

 

Μεικτή εικόνα παρουσίασε ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων στο σύνολο της οικονομίας 
το α' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου 2020 συμφωνα με 
την ΕΛΣΤΑΤ. 
Ειδικότερα, αυξήθηκε σε: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (12%), Παροχή 
νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (9,7%), 
Κατασκευές (6,6%), Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών (2,9%), Μεταποίηση (0,3%) και Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες (0,1%). Αντίθετα, μειώθηκε σε: Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (58,3%), Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου, ατμού και κλιματισμού (10,6%), Ορυχεία και λατομεία (10,4%), Ενημέρωση και 
επικοινωνία (9,8%) και Μεταφορά και Αποθήκευση (5,9%). 
Σύμφωνα, επίσης, με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης απασχολούμενων ατόμων 
μειώθηκε σε: Ενημέρωση και επικοινωνία (11,4%), Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (10,7%), Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αεριού, ατμού και κλιματισμού (7,3%), Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 
(5,6%), Μεταφορά και αποθήκευση (3,3%), Μεταποίηση (2,5%), Επαγγελματικές, 
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (1,2%), Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, 
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (0,2%) και Κατασκευές (0,2%).  
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Από την άλλη πλευρά, αυξήθηκε σε: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών (0,9%) και Ορυχεία και λατομεία (0,1%). 

Ενώ, ο δείκτης ωρών εργασίας μειώθηκε σε: Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (65,2%), Ενημέρωση και επικοινωνία (18,5%), Παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αεριού, ατμού και κλιματισμού (18,2%), Μεταφορά και 
αποθήκευση (16,2%), Ορυχεία και λατομεία (8,2%), Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (6,9%), Μεταποίηση (5,9%), Διοικητικές και 
υποστηρικτικές δραστηριότητες (5,5%), Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες (4,2%) και Κατασκευές (1,1%). Αντίθετα, αυξήθηκε μόνο σε: Παροχή νερού, 
επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (6,4%). 

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει από 1ης Ιουλίου στον ΦΠΑ για παραγγελίες μικροδεμάτων                   
μέσω διαδικτύου 

 

Ενόψει της έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ, σε σχέση με τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, και ειδικότερα τη φορολογική επιβάρυνση των μικροδεμάτων, που 
εισάγονται από τρίτες χώρες, από 1η Ιουλίου 2021, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: 
• Όλες οι εισαγωγές δεμάτων αξίας έως 22 ευρώ, που παραγγέλνονται ηλεκτρονικά και 
σήμερα απαλλάσσονται του ΦΠΑ, υπόκεινται στον φόρο αυτό. Συνεπώς, οι καταναλωτές 
επιβαρύνονται με τον συντελεστή ΦΠΑ, που ισχύει στη χώρα μας (24% ή 13% ή 6%), 
αναλόγως του είδους του αγαθού. 
 
• Προσοχή! Η επιβολή ΦΠΑ στα μικροδέματα σχετίζεται με τον χρόνο εισόδου τους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο της ηλεκτρονικής παραγγελίας ή 
την έναρξη αποστολής από τον πωλητή. Συνεπώς, μεμονωμένοι εισαγωγείς ή ταχυδρομικές 
εταιρείες, που εισάγουν από 1.7.2021 μικροδέματα στη χώρα μας, ανεξαρτήτως ποσού, 
οφείλουν να τηρήσουν την προβλεπόμενη τελωνειακή διαδικασία και να καταβάλουν -κατά 
περίπτωση, ανάλογα με το είδος του αγαθού- τον ΦΠΑ, που ισχύει. 
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ΙΝΕ - ΓΣΕΕ: Πρωταθλητές οι Έλληνες στις ώρες εργασίας - Πλησιάζουμε την Τουρκία 
παρά την ΕΕ  

 

Η μείωση της απασχόλησης, του μέσου μισθού αλλά και της αγοραστικής δύναμης ήταν ο 
άμεσος αντίκτυπος της πανδημίας στους Έλληνες εργαζόμενους, συρρίκνωση που τους 
κατατάσσει στους πολίτες της ΕΕ που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Αντίθετα, όπως 
αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση του ινστιτούτου της ΓΣΕΕ για την οικονομία και την 
απασχόληση οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι πρωταθλητές στις ώρες εργασίας πλησιάζοντας 
περισσότερο τους Βαλκάνιους και την Τουρκία  παρά το μέσο όρο της Ευρώπης. 
Συγκεκριμένα η διάρκεια της τυπικής εβδομαδιαίας εργασίας στην Ελλάδα είναι η υψηλότερη 
στην ΕΕ και η τρίτη υψηλότερη αν συνυπολογίσουμε την Τουρκία, το Μαυροβούνιο, τη 
Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό 
απασχολουμένων που εργάζονται με παρατεταμένο ωράριο, δηλαδή από 49 ώρες και άνω, 
μετά την Τουρκία, και το υψηλότερο ποσοστό μισθωτών στην ΕΕ που εργάζονται Σάββατο 
και Κυριακή. Επίσης η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος-μέλος της ΕΕ στο οποίο ο μέσος μισθός 
μειώθηκε σε σχέση με το 2010, ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπήρξε περαιτέρω 
επιδείνωσή του. 
Τα μόνα μεγέθη που ενισχύθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας σύμφωνα με την έκθεση του 
ΙΝΕ ήταν οι καταθέσεις των νοικοκυριών, κάτι εύλογο αφού είχε σχεδόν σταματήσει η 
κατανάλωση και ο κύκλος εργασιών του κλάδου των κατασκευών που φαίνονται να 
επανέρχονται σε ανοδική πορεία μετά από 10 χρόνια. 
Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν την ανάγκη αύξησης του όγκου και του ποσοστού 
απασχόλησης μπορεί μέσω εκτεταμένων δημοσιονομικών παρεμβάσεων που θα δώσουν 
σημαντική ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα, αφού ο επιχειρηματικός τομέας δεν 
φαίνεται να μπορεί από μόνος του να δημιουργήσει τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας. Στην 
κατεύθυνση αυτή το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προτείνει τη θεσμοθέτηση του «εργοδότη ύστατης 
καταφυγής» με πολύ σημαντικές θετικές μακροοικονομικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές 
συνέπειες. 
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Επιπλέον η έκθεση προτείνει τη θέσπιση κατώτατου μισθού αξιοπρεπούς διαβίωσης και 
χαρακτηρίζει σημαντική την προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων σχετικά με τα 
νόμιμα και τα ανώτατα όρια του χρόνου εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία στην 
εργασία, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων εργασίας. «Η 
καθυστέρηση όσον αφορά την πλήρη ανάκαμψη της απασχόλησης και των εισοδημάτων -
σημειώνει η έκθεση- θα επιβραδύνει τη δυναμική που θαεπιφέρει η απορρόφηση των πόρων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Bitcoin εναντίον χρυσού: Επιζώντας από τον πληθωρισμό 

 

Το bitcoin τα πήγε πολύ καλά για διάφορους λόγους, με έναν από αυτούς να είναι σίγουρα η 
απειλή του πληθωρισμού.  
Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Clem Chambers στο Forbes “o πληθωρισμός είναι ένα αστείο 
θέμα, διότι κανείς δεν μιλάει ούτε ενδιαφέρεται για τον χρόνιο υψηλό πληθωρισμό, κάτω από 
το όριο του διαφυγόντος πληθωρισμού. Είναι ο υπερπληθωρισμός που αποτελεί 
τον "μπαμπούλα". Θα νομίζατε ότι ο πληθωρισμός πρέπει να καταστεί υπερπληθωρισμός για 
να έχει σημασία, ωστόσο αυτό είναι λάθος.  
Ο πληθωρισμός στο 9% ετησίως κρύβει παγίδες ως προς τα σχέδια αποταμίευσης σε βάθος 
πέντε έως δέκα χρόνων και αυτό το επίπεδο δεν είναι καθόλου σπάνιο είτε ως προς τη χρονική 
συχνότητά του, είτε γεωγραφικά. Δεν χρειάζεται διψήφιος ή τριψήφιος πληθωρισμός για τη 
μείωση της αξίας του χρήματος στο μισό μέσα σε μια δεκαετία. Ο φόβος του υψηλού διψήφιου 
πληθωρισμού ή του υπερπληθωρισμού αυξάνεται επειδή οι άνθρωποι έχουν δει ότι έχουν 
δημιουργηθεί απίστευτα χρηματικά ποσά από "κοπανιστό αέρα" και υπάρχει η διαίσθηση ότι 
αυτό θα υποβαθμίσει την αξία του χρήματος. Αυτή η διαίσθηση φαίνεται να 
εκδηλώνεται μπροστά  στα μάτια μας.  
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Η πρώτη στάση - "καταφύγιο" ήταν το bitcoin, όχι ο χρυσός, γιατί για τους κατέχοντες την 
τεχνολογία και τους "γνώστες" το bitcoin είναι πολύ πιο βολικό και ευέλικτο από οποιαδήποτε 
άλλη εναλλακτική λύση ως παραστατικό χρήμα. Είναι επίσης πολύ πιο διασκεδαστικό.  
Αυτό παραγκώνισε τον χρυσό, επειδή το bitcoin έστρεψε μια ολόκληρη γενιά και άλλες 
ομάδες επενδυτών χρυσού στον άγριο κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Το bitcoin έσπασε κάθε 
όριο και πέταξε από το παράθυρο κάθε ιδέα "καταφυγίου". Ποιος χρειάζεται καταφύγιο για 
τα χρήματά του όταν μπορεί να τα στοιβάξει στο τελευταίο επαναστατικό περιουσιακό 
στοιχείο που τον "λούζει" στα κέρδη;  

Εν τω μεταξύ, υπήρξε πτώση της ζήτησης για χρυσό από τον κλάδο του 
εμπορίου κοσμημάτων το οποίο επλήγη από την πανδημία και υπονομευόταν από 
"αναξιοπαθείς" πωλήσεις από ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί σε οικονομικές δυσκολίες που 
δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Αυτοί οι παράγοντες έχουν επιφέρει πιέσεις στην 
απόδοση του χρυσού.  
Πολλά αλλάζουν τώρα σε αυτήν την εικόνα.  
Στην τρέχουσα πορεία του, το άνοιγμα της παγκόσμιας οικονομίας θα επανεκκινήσει το 
εμπόριο κοσμημάτων, οπότε η ζήτηση για χρυσό θα βιώσει μια ισχυρή ανάκαμψη.  

Πιστεύω ακόμη ότι το bitcoin, όταν κερδίζει, είναι ένα μεγάλο καταφύγιο και μια φανταστική 
επένδυση. Όταν χάνει, είναι το χειρότερο "καταφύγιο" στον κόσμο. Μια βουτιά είναι ακριβώς 
αυτό που παρατηρούμε τώρα. Έχει καταρρεύσει και για μένα θα συνεχίσει να πέφτει ίσως στο 
75%-80% του χαμηλού επιπέδου αυτού του είδους του κύκλου αγοράς. Αντιμέτωποι με μια 
κατάρρευση, οι επενδυτές περιουσιακών στοιχείων καταφυγίων έχουν ήδη εγκαταλείψει και 
θα συνεχίσουν να εγκαταλείπουν το bitcoin και φυσικά θα κινηθούν προς τον χρυσό.  
Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ένας επενδυτής; 
Εάν είναι σε δίλημμα, τότε είναι το ευκολότερο πράγμα είναι να περιμένει μία κίνηση σε ένα 
"υψηλό όλων των εποχών" πριν κάνει οτιδήποτε. Υπάρχει πολύς χώρος για ένα bull run πέρα 
από αυτό το επίπεδο, οπότε δεν υπάρχει πιεστική ανάγκη να βιαστεί.  
Μου φαίνεται ότι ζούμε σε έναν κόσμο παραβολικής δράσης στις τιμές και δεν μπορώ να 
κοιτάξω αυτό το γράφημα χωρίς να δω τους "πρόποδες" μιας τέτοιας κίνησης στον χρυσό. 
Αυτός ο ισχυρισμός ίσως μοιάζει τρελός, αλλά το επισημαίνω γιατί είναι μια πιθανότητα.  
Αυτό φαίνεται πραγματικά συναρπαστικό μέχρι να σκεφτεί κανείς τι προκαλεί όλες αυτές τις 
κινήσεις σε διαφορετικά στοιχεία και η απλούστερη απάντηση είναι ανησυχητική. Γύρω μας 
υπάρχει μια παρακμάζουσα πληθωριστική θάλασσα, που διατηρείται από τις οικονομικές 
άμυνες, κρατώντας τον πληθωρισμό περιτριγυρισμένο από την ευρύτερη οικονομία, 
πνίγοντας όμως άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα, μετοχές και κρυπτονομίσματα.  
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Τώρα με τις χρηματοοικονομικές ισορροπίες να έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση του 
Covid, οι οικονομίες οι οποίες βασίζονται σε αυτές τις άμυνες ενδέχεται να τις βλέπουν να 
παραβιάζονται λόγω της αναγκαιότητας και εάν αυτά τα φράγματα που ελέγχουν τη 
ρευστότητα ανοίξουν ή πλημμυρίσουν, τότε οι καταστροφικές φαντασιώσεις του 
υπερπληθωρισμού θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Εάν το κάνουν, τότε οι παραβολικές 
τιμές θα είναι ο κανόνας κάθε μέρα και παντού”.  
Μέσω mobile πληρωμών θα γίνεται το 1/3 των συναλλαγών POS παγκοσμίως 

 

Η παγκόσμια στροφή προς μια οικονομία χωρίς μετρητά - την οποία επιτάχυνε ο COVID-19 
- έκανε εξαιρετικά δημοφιλείς τις mobile πληρωμές. Από το ξέσπασμα της πανδημίας έως 
σήμερα, ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτών παγκοσμίως θεωρεί τη χρήση του smartphone ως 
μέσου πληρωμών (digital wallet), ως έναν ασφαλέστερο και πιο βολικό τρόπο διαχείρισης των 
χρημάτων και μάλιστα, η τάση αυτή θα συνεχιστεί.  
1,5 δισ. άνθρωποι θα χρησιμοποιούν το 2021 ψηφιακά πορτοφόλια - Η αξία των συναλλαγών 
φέτος θα φτάσει τα $2,4 τρισ.Το 2020, την πρώτη χρονιά της πανδημικής κρίσης, οι mobile 
πληρωμές ήταν η πιο χρησιμοποιημένη μέθοδος συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, με 
μερίδιο αγοράς 21,5%. Μέχρι το 2024, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Trading Platforms, τα 
“ψηφιακά πορτοφόλια” θα γίνουν ακόμη πιο δημοφιλή, αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο 
(33,4%) όλων των συναλλαγών POS παγκοσμίως. 
Μέχρι σήμερα, οι υπηρεσίες mobile πληρωμών ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς σε 
αναπτυσσόμενες αγορές, όπου υπάρχει χαμηλή διείσδυση των παραδοσιακών τραπεζικών 
υπηρεσιών, όπως η Αφρική, η Ασία και η Λατινική Αμερική. Ωστόσο, πλέον, στη σκιά της 
νόσου COVID-19, οι mobile πληρωμές και τα ψηφιακά πορτοφόλια γίνονται δημοφιλή στους 
καταναλωτές και στις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη.  

“Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παγκόσμιας βιομηχανίας πληρωμών, που τροφοδοτείται 
από τον κορωνοϊό, οδήγησε στην εντυπωσιακή ανάπτυξη ολόκληρης της αγοράς ψηφιακών 
πορτοφολιών”, τονίζουν οι αναλυτές. 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η αξία των συναλλαγών 
ολόκληρου του τομέα διπλασιάστηκε και αναμένεται να φτάσει τα $2,5 δισ.  το 2021. Ο 
αριθμός των χρηστών, που χρησιμοποιούν ψηφιακά πορτοφόλια για την πραγματοποίηση 
πληρωμών, θα αυξηθεί από περίπου 900 εκατ. το 2019 σε 1,48 δισ. το τρέχον έτος. 
Ηγέτιδα η Κίνα  

Στην αγορά των mobile πληρωμών κυριαρχούν οι ασιατικές αγορές, με επικεφαλής την Κίνα, 
που είναι και ο παγκόσμιος ηγέτης. Σύμφωνα με την έρευνα της Statista, η αξία συναλλαγής 
της κινεζικής αγοράς πληρωμών για κινητά προβλέπεται να φτάσει τα $1,3 δισ. το 2021. 
Μέχρι το 2024, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε πάνω από $1,8 δισ. ή το 45% όλων των 
πληρωμών μέσω mobile πληρωμών παγκοσμίως. 
Οι δυτικές χώρες βρίσκονται πολύ πιο πίσω στη χρήση, καθώς πολλοί πολίτες προτιμούν 
ακόμη τα μετρητά ή τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Οι ΗΠΑ είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη αγορά πληρωμών για κινητά στον κόσμο, με συναλλαγές αξίας $468 δισ., σχεδόν 
τρεις φορές λιγότερες από την Κίνα.  

Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά των ΗΠΑ αναμένεται να δείξει 
εντυπωσιακή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, με την αξία των συναλλαγών μέσω ψηφιακών 
πορτοφολιών να αυξάνεται κατά 80% στα $840,7 δισ. το 2024. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά για τη χρήση ψηφιακών πορτοφολιών 
τηλεφωνίας παγκοσμίως, με αξία συναλλαγών $97,6 δισ. το 2021, που συνιστά αύξηση 43% 
μέσα σε ένα χρόνο. 

 

Επιμέλεια κειμένων – ρεπορτάζ: Λίνα Τσιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 
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