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Μήνυμα Προέδρου 

Αγαπητές - αγαπητοί, 
Με μεγάλη ικανοποίηση κάνουμε φέτος τον απολογισμό της 34ης διοργάνωσης της Athens 
International Jewellery Show 2022, που διεξήχθη με την πολύτιμη αρωγή της ΔΕΘ-HELEXPO και 
σηματοδοτεί την επιστροφή του κλάδου μας στις δραστηριότητες και την πρόοδο που 
καταγράφονταν πριν την πανδημία.  

Η φετινή έκθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον δεκάδων εκθετών που έδωσαν το «παρών», 
μετατρέποντας την Athens International Jewellery Show σε σημείο συνάντησης και ανανέωσης των 
στόχων κατασκευαστών, σχεδιαστών, εισαγωγέων και αντιπροσώπων του κλάδου της 
αργυροχρυσοχοΐας και ωρολογίου. 

Μεγάλη τιμή για εμάς αποτέλεσε η παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη, ο οποίος τέλεσε τα εγκαίνια και δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει την αξία του κλάδου 
του κοσμήματος, για την ελληνική οικονομία. 

Ευελπιστούμε στο εξής να υπάρξει η προβλεπόμενη από τους αρμόδιους οικονομική  ανάπτυξη, η 
οποία θα συμπαρασύρει με θετικό πρόσημο και τον κλάδο του κοσμήματος προς αυτή την 
κατεύθυνση.  

Επίσης, δεν μπορούμε να παραλείψουμε να ευχηθούμε μια ειρηνική κατάληξη στις σχέσεις Ρωσίας-
Ουκρανίας, κατάσταση η οποία έχει καταβάλει συναισθηματικά όλους μας, ενισχύοντας τους 
φόβους τυχόν επιπτώσεων. 
 
Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Athens International Jewellery Show  
Μια έκθεση σταθμός για τον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας  

Με επιτυχία έκλεισε στις 28 Φεβρουαρίου 2022 η 34η Διεθνής Έκθεση κοσμήματος Athens 
International Jewellery Show 2022. Για ακόμη μια χρονιά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών συνεργάστηκε με τη ΔΕΘ-HELEXPO στη 
διοργάνωση της ετήσιας συνάντησης του κλάδου, στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo. 

Η Έκθεση εγκαινιάστηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και 
χαιρετίστηκε με την παρουσία εξεχουσών προσωπικοτήτων του εμπορικού και επιχειρηματικού 
κόσμου από τον πρόεδρο της ΠΟΒΑΚΩ κ. Πέτρο Καλπακίδη και τον πρόεδρο της ΔΕΘ-HELEXPO  
κ. Αναστάσιο Τζήκα. 

 

Οι ημέρες διεξαγωγής της εκδήλωσης κύλησαν ομαλά, με απόλυτο σεβασμό στην προτεραιότητα 
που κατέχει η δημόσια υγεία και ακολουθώντας πιστά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα όπως αυτά 
ορίζονται από τους επίσημους κρατικούς φορείς. Μια ευχάριστη νότα υπήρξε, για δεύτερη συνεχή 
φορά, η παρουσία ορχήστρας για την ποιοτική μουσική επένδυση του εκθεσιακού γεγονότος. 
Παρόλο το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό τοπίο βρίσκεται σε αναταραχή και η διεξαγωγή της έκθεσης 
έγινε υπό τη σκιά του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, αλλά και παράλληλα με τους ανασταλτικούς 
παράγοντες του ιού, των αυξήσεων στην ενέργεια και στο χρυσό ως πρώτη ύλη, τα μηνύματα που 
ελήφθησαν υπήρξαν αισιόδοξα, με τον κόσμο να προσβλέπει αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας 
και με χαμόγελο, να εγκαινιάζει ή  να συνεχίζει συνεργασίες. 
Η προσέλευση του κόσμου ήταν υπεράνω του προσδοκώμενου, με πλήθος επισκεπτών  να έχουν 
τιμήσει το εκθεσιακό γεγονός με την παρουσία τους, δίνοντας το κίνητρο για τη συνέχιση των 
εκθεσιακών δραστηριοτήτων του χώρου και τη συνέχιση των κοινωνικών και εμπορικών 
κινητοποιήσεων του χώρου του κοσμήματος. 
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Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ: Μεγάλη η συμμετοχή από Έλληνες εκθέτες – Πέραν των προσδοκιών η 
προσέλευση επισκεπτών 

 

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, Αργυροχρυσοχόων, Κοσμηματοπωλών, 
Ωρολογοπωλών, κ. Πέτρος Καλπακίδης, τόνισε πως η Athens International Jewellery Show 
επιστρέφει δυναμικά και εξήρε τον υψηλό βαθμό συμμετοχής στην Έκθεση των Ελλήνων εκθετών, 
ενώ έκανε λόγο για προσέλευση επισκεπτών, που αναμένεται να ξεπεράσει τις προσδοκίες. 
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Πρόεδρος ΔΕΘ-HELEXPO: Έκθεση-υπόδειγμα η Athens International Jewellery Show  

 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Αναστάσιος Τζήκας χαρακτήρισε την 
Athens International Jewellery Show ως έκθεση-υπόδειγμα, ενώ σημείωσε πως ο εθνικός 
εκθεσιακός φορέας επανέρχεται σε φάση πλήρους δραστηριότητας μετά την πανδημία. 
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Άδωνις Γεωργιάδης: Σημαντική αξία για την ελληνική οικονομία ο κλάδος του κοσμήματος 

 

 

Η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας σηματοδοτείται και από γεγονότα όπως η πορεία της 
φετινής Athens International Jewellery Show, επισήμανε από το βήμα των εγκαινίων της Έκθεσης, 
που πραγματοποιήθηκαν στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η συμμετοχή στην Έκθεση είναι 
μεγάλη, όπως και η επισκεψιμότητα σύμφωνα με τα δεδομένα της πρώτης ημέρας λειτουργίας της. 
Ο υπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία στους εκθέτες και υπογράμμισε τη σημαντική αξία για την 
ελληνική οικονομία του κλάδου του κοσμήματος. 
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Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων  στο stand της ΠΟΒΑΚΩ 

 

 

Στο πλαίσιο των εγκαινίων της Athens International Jewellery Show 2022, ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφτηκε το stand της ΠΟΒΑΚΩ. Κατά την επίσκεψή 
του ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, του επέδωσε το επετειακό μετάλλιο των 40 ετών λειτουργίας της 
Ομοσπονδίας και στη συνέχεια ο υπουργός υπέγραψε στο βιβλίο  εντυπώσεων της ΠΟΒΑΚΩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

                        ΛΕΚΚΑ 20 - 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 0030/210-3229 047, EMAIL: info@povako.gr, www.povako.gr 
 

 

Θετική η πρώτη αποτίμηση από τα μέλη της Διοίκησης της ΠΟΒΑΚΩ  

Ικανοποιημένα, εμφανίστηκαν τα μέλη της Διοίκησης της ΠΟΒΑΚΩ, προχωρώντας σε μια πρώτη 
αποτίμηση των αποτελεσμάτων της έκθεσης. Αναφερόμενα στο εκθεσιακό γεγονός επεσήμαναν:  

- Αντώνιος Πατέρας, Α’ αντιπρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ-Τομεάρχης Ανάπτυξης & Οικονομίας 
«Η αποτίμηση για τη φετινή έκθεση είναι πολύ θετική. Το «παρών» έδωσαν όλοι οι εκθέτες που 
είχαν παρευρεθεί και το 2020, με δεδομένο ότι το 2021 δεν υπήρξε διοργάνωση εξαιτίας της 
πανδημίας. Ο αριθμός των επισκεπτών ήταν, επίσης, αξιοπρεπής, έχοντας υπόψιν μας ότι η 
κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί τελείως μετά την πανδημία, ενώ δεν παύουμε να είμαστε 
επηρεασμένοι και από τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Οπότε, θα λέγαμε, ότι καταγράφηκε σχετική 
επιτυχία και οι οποίες απώλειες ήταν πολύ μικρές».  
 

 
 

- Λουκάς Βασδέκης, Β’ αντιπρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ, υποτομεάρχης εκθεσιακής πολιτικής 
«Η ικανοποίηση υπερέβη κάθε προσδοκία, αν λάβει κανείς υπόψιν του τις αυξήσεις στα μέταλλα, 
τον πόλεμο στην Ουκρανία και το γεγονός ότι ο Covid δεν αποτελεί ακόμα παρελθόν. Η φετινή 
AIJS ήταν πράγματι ξανά μια λαμπερή έκθεση του κλάδου μας».  
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- Χρυσοβαλάντης Γιαλεσάκης, ταμίας ΠΟΒΑΚΩ και τομεάρχης οικονομικών 
«Η διοργάνωση πήγε καλά. Ωστόσο, σε σχέση με το 2020, είχαμε μείωση 15% στην 
επισκεψιμότητα, ενώ και κατά 20% ήταν μειωμένοι και οι εκθέτες. Δυστυχώς, δεν μας ευνόησαν οι 
συνθήκες που επικρατούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή». 
 

     Σταϊκούρας: Πώς θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία ο πόλεμος στην Ουκρανία -Τι 
είπε για ενέργεια και τουρισμό 

Στο πώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
θα επηρεάσει την οικονομία της Ελλάδας 
αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας. 

«Η ελληνική κυβέρνηση, έχει ζητήσει δια 
του αρμοδίου υπουργού Κώστα Σκρέκα, 
και θα συζητηθεί εκτάκτως σήμερα στο 
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, να 
δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός 
μηχανισμός Αλληλεγγύης για την 
ενεργειακή κρίση, που εντείνεται από την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», 

τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό. 

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με την ελληνική πρόταση τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα λήψης 
χαμηλότοκων δανείων για τη χρηματοδότηση μέτρων αντιστάθμισης των επιπτώσεων από τις 
υψηλές τιμές ενέργειας, ενώ τα δάνεια δεν θα υπολογίζονται στο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος των 
κρατών μελών. 

Οι επιπτώσεις από την ουκρανική κρίση στην Ελλάδα 

Ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, λόγω της 
ουκρανικής κρίσης, θα δούμε επιπτώσεις κυρίως στην ενέργεια, αλλά και αντίκτυπο στον 
πληθωρισμό, στο κόστος δανεισμού και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 
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Εκτίμησε ότι ενδεχομένως θα δούμε αρνητικές επιπτώσεις και στον τουρισμό, κυρίως στην Βόρεια 
Ελλάδα αλλά και μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων μέχρι 5%. 

Ανέφερε, παράλληλα, ότι οι πληθωριστικές συνέπειες θα αφορούν και τις εισαγωγές από σιτηρά και 
δημητριακά. 

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε, πάντως, ότι η Ευρώπη ενήργησε έγκαιρα, γρήγορα και ενωτικά 
και σε αυτή την κρίση στην Ουκρανία, ενώ εκτίμησε ότι οι επιπλέον κυρώσεις, όπως το SWIFT θα 
έχουν επιπτώσεις και στις ευρωπαϊκές οικονομίες. 
Επίσης, έκανε γνωστό ότι η Ελλάδα έχει ζητήσει γραπτώς από τα ευρωπαϊκά φόρα την εξαίρεση 
των αμυντικών δαπανών από τους όποιους δημοσιονομικούς στόχους στο μέλλον. 
Πώς επηρεάζει την τουριστική βιομηχανία η κρίση στην Ουκρανία – Τι εκτιμά ο πρόεδρος 

του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 

 

«Ψυχραιμία και αναμονή» χαρακτηρίζει τη στάση του ξενοδοχειακού κόσμου της Ελλάδας, μετά και 
τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία. 

Αυτή τη στιγμή δεν παρατηρούνται ακυρώσεις τουριστικών πακέτων για την Ελλάδα, αλλά δυνητικά 
μπορεί να εξελιχθεί σε πρόβλημα η παρούσα κατάσταση. 

Όπως τονίζει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας Αλέξανδρος 
Βασιλικός, «προφανώς και φοβίζει τον οποιοδήποτε η κατάσταση στην Ουκρανία, όπως άλλωστε 
συμβαίνει σε κάθε δύσκολη συνθήκη». Το ΞΕΕ με ψυχραιμία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις, 
με τον κ. Βασιλικό να ξεδιπλώνει τα τρία επίπεδα στα οποία έχει πέσει το βλέμμα των 
εμπειρογνωμόνων του κλάδου. 
Η αύξηση του ενεργειακού κόστους η πρώτη επίδραση της κρίσης για τα ξενοδοχεία 
Το μεγάλο ζήτημα για τα ξενοδοχεία της χώρας είναι αύξηση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας 
τους. «Οτιδήποτε γίνει ή δεν γίνει στην Ουκρανία από εδώ και πέρα, το πληρώνει ήδη η Ελλάδα και 
η ξενοδοχειακή βιομηχανία της και θα το πληρώσει και στο μέλλον», υπογραμμίζει ο κ. Βασιλικός 
αναφερόμενος στην εκτόξευση των τιμών της ενέργειας. Βέβαια εκτιμά ότι αυτό δεν θα επηρεάσει 
την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της χώρας, καθώς πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό 
ζήτημα που αφορά όλους. 
Πρόβλημα για όσους ξενοδόχους έχουν αποκλειστικά συμβόλαια με Ρώσους TO’s 
Εστιάζοντας στις τουριστικές ροές προς την Ελλάδα, η παρούσα σύρραξη είναι βέβαιο ότι θα 
επηρεάσει τις όποιες ροές είχαν προγραμματιστεί από Ρωσία και Ουκρανία για φέτος. Στο σημείο 
αυτό, ο κ. Βασιλικός σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια οι ροές από τη Ρωσία και την Ουκρανία δεν 
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ήταν μεγάλες. «Ούτε στις καλύτερες χρονιές δεν έφτασαν το 1 εκατομμύριο οι επισκέπτες απο τη 
Ρωσία στην Ελλάδα, σημείωσε ο κ. Βασιλικός προσθέτοντας ότι με την πτώση της τουρκικής λύρας 
ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα πάνε Τουρκία φέτος οι Ρώσοι». 
Το πρόβλημα ωστόσο εντοπίζεται σε κάποιους ξενοδόχους που έχουν αποκλειστικά συμβόλαια με 
Ρώσους, τονίζει ο κ. Βασιλικός, αλλά εκφράζει την πίστη του ότι αυτοί θα έχουν τον χρόνο να 
αναδιαρθρώσουν τις αγορές που θα απευθυνθούν για να προσελκύσουν πελάτες. 

Θα «πονέσει» τα τουριστικά έσοδα αν υπάρξει πρόβλημα  
με τις τουριστικές ροές από τις ΗΠΑ 

Στον αντίποδα, σημαντικός θα είναι αντίκτυπος της κρίσης για την Ελλάδα, αν επηρεαστεί η αγορά 
των ΗΠΑ, που τα τελευταία χρόνια και ειδικά πέρυσι έχει ξεχωρίσει. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλικό, 
εάν η σύρραξη πάρει διαφορετική εξέλιξη, θα επηρεάσει και άλλες αγορές με κύρια αυτή των ΗΠΑ. 
΄Όπως εξηγεί, οι Αμερικάνοι δύσκολα θα ταξιδεύσουν φέτος Ευρώπη αν υπάρχουν απρόοπτες 
εξελίξεις. «Επειδή δεν έχουν καθαρή εικόνα της γεωγραφικής απόστασης Ελλάδας και Ουκρανίας» 
υπάρχει το ενδεχόμενο να μην ταξιδεύσουν φέτος στην Ευρώπη γενικότερα. 

Αυτή θα είναι μια εξέλιξη που θα «πονέσει», αναφέρει ο κ. Βασιλικός. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τις ΗΠΑ περίπου 1,2 δισ. ευρώ το 2019 
(6,7% του συνόλου). Μάλιστα οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ τους εννέα πρώτους μήνες του 2021 
ανήλθαν στο 47% των αντίστοιχων των εννέα πρώτων μηνών του 2019. Για φέτος η πρώτη 
απευθείας νέα πτήση από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του νέου θερινού προγράμματος της Delta, να 
προσγειώνεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 7 Μαρτίου. 

Φόβος μήπως τα «μικρομεσαία νοικοκυριά» δεν ταξιδεύσουν φέτος 
Στο μεταξύ και ο Νίκος Χαλκιαδάκης πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, από την Κρήτη, 
που στο παρελθόν ξεχώριζε για τις αυξημένες ρωσικές ροές, εξέφρασε μέσω του ΑΠΕ – ΜΠΕ το 
φόβο του, για τις οικονομικές επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά από την παρούσα κρίση. 
Οπως εξηγεί, οι οικονομικές επιπτώσεις, από την αύξηση του κόστους ενέργειας στα ευρωπαϊκά 
νοικοκυριά της μεσαίας οικονομικής τάξης, μπορεί να επηρεάσουν και την βούληση τους για 
διακοπές το φετινό καλοκαίρι. Στο πλαίσιο αυτό η ξενοδοχειακή ένωση Ηρακλείου βρίσκεται σε 
συνεχείς επαφές με διεθνείς φορείς, προκειμένου να καταγράψει τα νέα δεδομένα. 
Αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι, «ο χρόνος που θα μπούμε σε μια κανονικότητα θα δείξει και την 
εξέλιξη της σεζόν, το ότι είμαστε στο Φλεβάρη είναι θετικό διότι έχουμε περιθώριο ανάκαμψης έως 
το Μάιο, αναφέρει σε πρόσφατη δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γρήγορης Τάσιος. 

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας αγοράζει ξανά χρυσό μετά από δύο χρόνια 

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας πρόκειται να αρχίσει 
να αγοράζει χρυσό μετά από μια παύση δύο ετών, 
καθώς οι εγχώριοι παραγωγοί της χώρας 
αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις 
διεθνείς αγορές χρυσού, σύμφωνα με το 
naftemporiki.gr. 

Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε 
ότι «θα ξαναρχίσει την αγορά χρυσού στην εγχώρια 
αγορά πολύτιμων μετάλλων». Η κίνηση έρχεται 
αφότου η κεντρική τράπεζα και αρκετές από τις 

μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας επλήγησαν από τις κυρώσεις της Δύσης που ήρθαν ως απάντηση 
στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
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Οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι ρωσικές εταιρείες όπως η Polymetal ή η Polyus είναι πιθανό 
να δυσκολευτούν πολύ να πουλήσουν χρυσό στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη.  Ως εκ τούτου, αυτές οι 
εταιρείες αναμενόταν να στραφούν στη ρωσική κεντρική τράπεζα, η οποία μπορεί να παρέχει τα 
ρούβλια που χρειάζονται για να πληρώσουν το προσωπικό και τις προμήθειες σε αντάλλαγμα για 
χρυσό. 

Η Τράπεζα της Ρωσίας κατείχε λίγο λιγότερο από 2.300 τόνους χρυσού στα τέλη Νοεμβρίου, 
σύμφωνα με το World Gold Council. Σε τρέχουσες τιμές, το θησαυροφυλάκιο του μετάλλου – το έκτο 
μεγαλύτερο στον κόσμο – αξίζει 153 δισ. δολάρια και αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο των 
επίσημων αποθεμάτων της τράπεζας. 
Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, η κεντρική τράπεζα αύξησε την αγορά χρυσού, καθώς 
οι εγχώριες εταιρείες πάλευαν να πουλήσουν στο εξωτερικό. Μεταξύ 2014 και 2019 απέκτησε 
περισσότερους από 1.200 τόνους χρυσού, σύμφωνα με στοιχεία του WGC. Για τη Μόσχα, οι αγορές 
ήταν επίσης ένας τρόπος μείωσης της έκθεσης της χώρας σε αμερικανικά δολάρια στα επίσημα 
αποθέματά της. 
Η Τράπεζα της Ρωσίας διέκοψε τις αγορές τον Απρίλιο του 2020 καθώς οι τιμές του πετρελαίου 
έπεσαν λόγω της πανδημίας, πλήττοντας το εθνικό εισόδημα της χώρας. Έκτοτε έχει διατηρήσει το 
απόθεμά της σταθερό. 

Μπρατάκος: Να κινητοποιηθούν επενδύσεις για τη δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης 
ενέργειας από ΑΠΕ 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά την τοποθέτησή του, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, ο πρόεδρος του Γιάννης Μπρατάκος, στάθηκε στα μεγάλα προβλήματα που 
προκαλεί το διεθνές κύμα ανατιμήσεων και η αύξηση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και 
τις επιχειρήσεις. 
«Πρόκειται για μια κρίση με παγκόσμιες διαστάσεις. Η οποία, όμως, φέρνει και την Ελλάδα 
αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις. Σήμερα το 82% της ενέργειας που καταναλώνουμε στη χώρα 
είναι εισαγόμενο. Κι αυτό προφανώς περιορίζει τις δυνατότητες αντιμετώπισης της καταιγίδας που 
βιώνουμε. 
Να γίνουν επενδύσεις στις ΑΠΕ, τονίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος 
«Απαραίτητο είναι να κινητοποιηθούν επενδύσεις για τη δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης 
ενέργειας από ΑΠΕ, ώστε να ενισχυθεί το μερίδιό τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Πρόκειται 
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για προϋπόθεση-κλειδί, στην προσπάθεια να αυξήσουμε την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της 
χώρας. Αλλά και για να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις» 
τόνισε ο κ. Μπρατάκος, συμπληρώνοντας: 
«Η δεύτερη, εξίσου σημαντική πρόκληση, αφορά βεβαίως τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό των 
συνεπειών της κρίσης αυτής στην πραγματική οικονομία. Θεωρούμε αυτονόητη την ανάγκη για 
μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων. Η στήριξη αυτή 
πρέπει να είναι επαρκής και ουσιαστική. Αλλά και κατάλληλα στοχευμένη και ενταγμένη, στο πλαίσιο 
των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. 

Ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της απόκτησης επενδυτικής βαθμίδας, τόσο για 
την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας όσο και για το κόστος δανεισμού. 

«Μετά από πολλά χρόνια και με πολλές και επώδυνες θυσίες, η Ελλάδα κατάφερε να βρίσκεται ένα 
βήμα πριν από την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας. Από την αξιολόγηση αυτή θα κριθεί το κόστος 
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Θα κριθεί το κόστος δανεισμού του κράτους, των επιχειρήσεων 
και των νοικοκυριών. Ειδικά σήμερα, που μπαίνουμε σε μια περίοδο αυξημένων επιτοκίων λόγω 
των πληθωριστικών πιέσεων σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Είναι επιβεβλημένο να στηριχθούν 
στη φάση αυτή οι επιχειρήσεις και οι πολίτες που έχουν ανάγκη. Είναι λάθος, από την άλλη, να 
οδηγηθούμε σε μια παροχολογία, που θα δώσει λανθασμένα μηνύματα. Τόσο στην κοινωνία όσο 
και στις αγορές. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε όρους ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια, η ανάκτηση 
επενδυτικής βαθμίδας είναι το μεγάλο, άμεσο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε». 
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