
  Τεύχος 5/2022 ( έτος 3ο ) 

 

Μήνυμα Προέδρου 

Αγαπητές, Αγαπητοί, 
Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση αγωνίας του άμεσου αντίκτυπου του 
ρωσοουκρανικού πολέμου, με την ελληνική οικονομία να καταγράφει τριγμούς 
που λαμβάνουν διαστάσεις ντόμινο, αρχής γενομένης από τις πηγές ενέργειας, 
φθάνοντας ως τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι προβλέψεις, μάλιστα δεν 
διαφαίνονται ευοίωνες, τουλάχιστον για το προσεχές μέλλον. Ωστόσο, η 
κυβέρνηση λαμβάνει συνεχώς νέα μέτρα ανακούφισης των αδυνάμων, οι 
οποίοι σηκώνουν το βάρος της υπερφορολόγησης, αλλά και των καθημερινών 
εξόδων που απαιτούνται σε ένα νοικοκυριό. 

Ευελπιστούμε ο κλάδος του κοσμήματος, να μη δεχθεί ανάλογες πιέσεις και 
παλινδρομήσει σε μεγέθη που καταγράφηκαν εν μέσω πανδημίας. Παράλληλα, 
αναμένουμε να επικρατήσει η σύνεση στους κυβερνώντες των δύο χωρών, 
ώστε σύντομα να λήξουν οι εχθροπραξίες. 
Αναμένουμε ανάκαμψη από την επικείμενη έναρξη της τουριστικής περιόδου. 
Μπορεί ο τουρισμός να μην αποτελεί, το τρέχον χρονικό διάστημα 
προτεραιότητα για πολλούς, ωστόσο για εμάς είναι ένας τομέας που λειτουργεί 
ως συγκοινωνούν δοχείο για την άνθισή μας και κατ’ επέκταση για την επιβίωση 
κάθε μικρού ή μεγαλύτερου επαγγελματία του κοσμήματος και του ρολογιού.  

Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Δεύτερη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση για το χρυσό 

 

Ήπια πτώση για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κατέγραψε η τιμή του χρυσού, 
καθώς οι ενδείξεις ορισμένων σημείων σύγκλισης ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο 
έχουν ενισχύσει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου των επενδυτών, αναφέρει 
αναλυτικά το capital.gr. 

Ειδικότερα, το συμβόλαιο Απριλίου του χρυσού ολοκλήρωσε τις συναλλαγές 
του με μικρή πτώση 0,7% ή 14,4 δολαρίων και υποχώρησε στα 1.939,8 η 
ουγγιά. 

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή η τιμή του συμβολαίου είχε χάσει 0,4%, αλλά 
στο σύνολο της εβδομάδας ενισχύθηκε άνω του 1%. 

Όπως επισημαίνει η Rhona O’Connell της StoneX, «τις τελευταίες εβδομάδες 
κυρίαρχο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο ήταν γενικά το δολάριο, αλλά το 
ενδιαφέρον για τον χρυσό εξακολουθεί να παραμένει σχετικά σταθερό, αν και 
ίσως κάπως πιο υποτονικό». 

Σύμφωνα με την ίδια, σε γενικότερο επίπεδο, το επενδυτικό κλίμα απέναντι στο 
χρυσό διατηρείται θετικό με φόντο τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς 
κινδύνους. 
Το ασήμι Μαΐου στο μεταξύ, έχασε 42 cents ή 1,6% και έκλεισε στα 25,196 δολ. 
ανά ουγγιά. Ο χαλκός του ίδιου μήνα κέρδισε 0,6% στα 4,726 δολ. η λίβρα. 

Αναφορικά με την πορεία των υπόλοιπων μετάλλων, η πλατίνα Απριλίου έχασε 
1,7% στα 991,10 δολ. ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο Ιουνίου κατρακύλησε 6,3% 
και έκλεισε στα 2.242,40 δολ. ανά ουγγιά. 
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Οι νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις – Πού θα πρέπει να εστιάσουν 
την προσοχή τους 

 

Μια σειρά νέων 
προκλήσεων 
έχουν να 
αντιμετωπίσουν 
οι ελληνικές 
επιχειρήσεις, 
προκείμενου να 
ξεπεραστεί και 
αυτό το δύσκολο 
διάστημα από τα 

νέα δεδομένα που προκύπτουν σε διεθνές, ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση 
εγχώριο επίπεδο, πόσο μάλλον μετά από μια περίοδο μακράς ύφεσης και 
αμέσως μετά από τη διετή πανδημία. Προκλήσεις που εστιάζονται στην 
αύξηση του ενεργειακού κόστους, τις ελλείψεις σε πρώτες ύλες και γενικότερα 
στις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, τις οποίες καλούνται οι επιχειρήσεις, στο 
πλαίσιο και του κοινωνικού τους ρόλου, να συγκρατήσουν όσο περισσότερο 
μπορούν, μεταδίδει αναλυτικά το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Πού θα πρέπει να δοθεί προσοχή 

Όπως αναφέρει η εταιρία οικονομικών συμβούλων Nepa Economic Consulting, 
οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ιδιαίτερα όμως οι μικρομεσαίες, σε μια τέτοια 
χρονική περίοδο θα πρέπει να δουν και να εξετάσουν πολύ καλύτερα με τις 
οικονομικές διευθύνσεις τους τον προϋπολογισμό (budget) του επόμενου 
τριμήνου σε πολύ λεπτομερή βάση, το cash flow και τις ροές που θα 
δημιουργηθούν περαιτέρω, καθώς επίσης τον ανασχεδιασμό των 
κοστολογήσεων τους. 
Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται, όπως έχει αναφέρει η Nepa Economic 
Consulting, η σημασία της δημιουργίας και εξασφάλισης ενός ελάχιστου 
επιπέδου ταμειακών ροών, ειδικά σε περιόδους μεγάλων προκλήσεων. Είναι 
πρωταρχικής σημασίας και επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά στρατηγικών 
αποφάσεων και κινήσεων, ως αποτέλεσμα της οικονομικής αρχιτεκτονικής που 
έχει εκπονηθεί από τους οικονομικούς συμβούλους της κάθε επιχείρησης. 
Χωρίς ταμειακά διαθέσιμα και δυνατότητα δανεισμού μία επιχείρηση δεν μπορεί 
να ανταπεξέλθει, δεδομένου ότι πρέπει να στηριχθούν οι πελάτες της 
(περισσότερες ημέρες πιστώσεων), αλλά και να κρατήσει ισορροπία σε 
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αποθέματα, για εμπορικές και παραγωγικές εταιρείες ή χρηματοδοτήσεις νέων 
έργων, για εταιρείες παροχής υπηρεσιών. 
Στατιστικά, η έλλειψη Ταμειακών Ροών (Cash Flow) είναι ένας από τους 
σημαντικότερους λόγους που οδηγούν μια επιχείρηση στην κατάρρευση και 
μετέπειτα στο κλείσιμο. Διαχρονικά, ο μοναδικός τρόπος για να αποφευχθεί το 
χειρότερο αυτό σενάριο είναι η δημιουργία πλάνου «Προϋπολογισμού 
Ταμειακών Ροών». Μέσα από το «Cash Flow plan» η διοίκηση της εταιρείας 
είναι σε θέση μεταξύ άλλων να προβλέψει την πηγή και τη χρήση των 
Ταμειακών Ροών για μελλοντικές περιόδους, να διαπιστώσει πιθανό μελλοντικό 
πρόβλημα ρευστότητας, ούτως ώστε να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες 
διορθωτικές κινήσεις, να προγραμματίσει την ακριβή χρονική μετατόπιση 
συγκεκριμένων υποχρεώσεων και να προγραμματίσει απρόσκοπτα το 
επενδυτικό της πλάνο. Tέλος, μια επιχείρηση, έχοντας δημιουργήσει 
Προϋπολογισμό Ταμειακών Ροών, μπορεί να διαπιστώσει εάν θα χρειαστεί 
μελλοντικά δανεισμό, καθώς και το απαιτούμενο ύψος αυτού, ώστε να αποταθεί 
έγκαιρα στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα. 

Επίσης, οι ίδιες οι επιχειρήσεις με τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) που 
διαθέτουν, θα πρέπει να συνυπολογίσουν και να συνομιλήσουν με το 
προσωπικό τους, εξετάζοντας τρόπους αντιμετώπισης των πιέσεων που έχουν 
επίδραση στα ίδια τα νοικοκυριά. 

Με τα νέα δεδομένα και τις νέες σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις υπενθυμίζεται η πάγια σημασία της αυτοματοποίησης, του 
εκσυγχρονισμού (ψηφιακού) και της εφαρμογής πολιτικών και διαδικασιών σε 
κάθε τμήμα μιας επιχείρησης, προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο η μείωση 
του κόστους λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Επίσης, έρχονται ξανά στην 
επικαιρότητα ζητήματα που πρέπει να δίνει έμφαση μια επιχείρηση ακόμη και 
σε ομαλούς καιρούς, όπως είναι το ageing (χρονικό περιθώριο αποπληρωμών) 
των υποχρεώσεων, καθώς γενικότερα είμαστε σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη 
αγορά και η ύπαρξη ή διαρκής αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών ως προς τη 
συνεχή ροή των αποθεμάτων της, πολύ περισσότερο δε σε εποχές κρίσεων. 
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Φορολογικές δηλώσεις 2022: Άνοιξε το Taxisnet για την υποβολή τους 

 

Ανοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα 
εισοδήματα του 2021. 

Οι φορολογούμενοι με την είσοδό τους στην εφαρμογή θα πρέπει να έχουν 
επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ και στη συνέχεια θα πρέπει 
να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ. Γέννησης, Οικογενειακή 
κατάσταση κ.λπ.). 
Υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έχουν περίπου 6,4 
εκατομμύρια φορολογούμενοι, θα έχουν τον χρόνο να υποβάλουν τις δηλώσεις 
τους έως και το καλοκαίρι. 
Να σημειωθεί ότι και εφέτος παραμένει παγωμένη η εισφορά αλληλεγγύης για 
εισοδήματα από μισθούς του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματική δραστηριότητα, 
ακίνητα και μερίσματα, αλλά και η πλήρης επαναφορά των τεκμηρίων 
διαβίωσης και του μέτρου των ηλεκτρονικών αποδείξεων για όλους τους 
φορολογούμενους. 
Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φορολογικών 
δηλώσεων μπορεί να πληρωθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την 
πρώτη στο τέλος Ιουλίου και η τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου 2023. 

Να σημειωθεί πως και φέτος θα δοθεί η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης του 
φόρου -μέχρι τις 29 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή- που θα προκύψει από τη 
φορολογική δήλωση, με έκπτωση ύψους 3%. 
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Έρευνα ΓΣΕΒΕΕ:  
Για 4 στα 10 νοικοκυριά ο μισθός εξανεμίζεται μέχρι τις 19 του μήνα 

Διεύρυνση της 
εισοδηματικής ανισότητας 
μεταξύ των χαμηλών και 
μεσαίων εισοδηματικά 
νοικοκυριών έναντι των 
υψηλών εισοδηματικά 
νοικοκυριών, 
αποτυπώνεται στην 10η 
ετήσια έρευνα της 
ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα 
και τις δαπάνες διαβίωσης 
των νοικοκυριών το 2021. 

Ακόμη, για 4 στα 10 νοικοκυριά ο μισθός ή η σύνταξη εξανεμίζεται μέχρι τις 19 
του μήνα και, παρά τη μείωση των νοικοκυριών με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 
την εφορία ή/και τα ασφαλιστικά ταμεία, περίπου 3 στα 10 νοικοκυριά δεν θα 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αυτές το 2022. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 809 αντιπροσωπευτικά επιλεγμένων 
νοικοκυριών από όλη την Ελλάδα μεταξύ 9-17 Δεκεμβρίου 2021. Στόχος της 
έρευνας ήταν η καταγραφή των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης και του 
πληθωρισμού στο εισόδημα, στις δαπάνες και την καταναλωτική συμπεριφορά 
των νοικοκυριών, που προκύπτουν εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών, 
καθώς και η αποτύπωση της στάσης σχετικά με την ποιότητα διαβίωσης και τις 
οικονομικές υποχρεώσεις. 
Βασικά συμπεράσματα 
Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας εισοδήματος των ελληνικών 
νοικοκυριών για το 2021 είναι τα εξής: 
Τα μέτρα στήριξης σε συνδυασμό με τη μερική επιστροφή στην «κανονικότητα» 
φαίνεται ότι οδήγησαν σε βελτίωση της εισοδηματικής διάρθρωσης των 
νοικοκυριών, η οποία ενισχύθηκε και από την αύξηση της απασχόλησης. 
Ειδικότερα,  μειώθηκαν σημαντικά τα νοικοκυριά που ανήκουν στην 
χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία (με ετήσιο εισόδημα έως 10.000€) κατά 
7,5 μονάδες, από 25,1% που ήταν το 2020  σε 17,5% το 2021. 
Ωστόσο, διευρύνθηκε η εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των χαμηλών και 
μεσαίων εισοδηματικά νοικοκυριών έναντι των υψηλών εισοδηματικά 
νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, το 31,6% των νοικοκυριών με εισόδημα έως 
25.000 € δήλωσε πως το εισόδημά του μειώθηκε το 2021, έναντι μόλις του 
6,9% που δήλωσε ότι αυξήθηκε. Στον αντίποδα το 20% των νοικοκυριών με 
εισόδημα πάνω από 25.000 € δήλωσε πως το εισόδημά του αυξήθηκε το 2021, 
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έναντι του 11,6% που δήλωσε πως το εισόδημά του μειώθηκε. Επίσης, μόνο 2 
στα 10 νοικοκυριά διαβιούν με ετήσιο εισόδημα πάνω από 25.000€. 
Η επάρκεια του εισοδήματος των νοικοκυριών δεν μεταβλήθηκε τόσο σε σχέση 
με το 2020 όσο και με το 2019. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός νοικοκυριών διαβιεί 
επί μακρόν σε συνθήκες οικονομικής επισφάλειας, καθώς το μηνιαίο εισόδημα 
για περισσότερα από 4 στα 10 νοικοκυριά δεν επαρκεί για όλο το μήνα, αλλά 
για 19 ημέρες (μεσοσταθμικά). 

Η ακρίβεια εκτίναξε τον αριθμό των νοικοκυριών που αύξησαν τις δαπάνες τους 
για βασικά αγαθά. Το 65,1% των νοικοκυριών αύξησε τις δαπάνες του για 
λογαριασμούς σπιτιού (20% το αντίστοιχο ποσοστό το 2020), το 52,8% για  είδη 
διατροφής (26,2% το 2020), το 51,9% για θέρμανση (12,9% το 2020) και το 
34,7% για υγεία και φάρμακα (26% το 2020).  

Πηγές εισοδήματος 
Ο μισθός και η σύνταξη αποτελούν τη κύρια πηγή εισοδήματος για τη 
συντριπτική πλειονότητα  των ελληνικών νοικοκυριών. Το 43,1% δήλωσε ως 
κύρια πηγή εισοδήματος τον μισθό, το 43% των νοικοκυριών δήλωσε ως κύρια 
πηγή εισοδήματος τη σύνταξη και το 8,5% δήλωσε ως κύρια πηγή τα έσοδα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Το 33,4% των νοικοκυριών δεν έχει άλλη πηγή εισοδήματος. To 24,5% έχει ως 
άλλη πηγή εισοδήματος τον μισθό, το 20,1% τη σύνταξη, το 11,6% τα ενοίκια, 
το 4,7% τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και το 3,3% το επίδομα 
ανεργίας. 
Ανεργία – Απασχόληση 
Καλύτερα είναι τα στοιχεία της έρευνας του 2021 σε σχέση με εκείνης του 2020 
όσον αφορά τα νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα άνεργο μέλος. Συγκεκριμένα 
περισσότερο από 1 στα 5 νοικοκυριά (22,5%) έχει τουλάχιστον 1 μέλος του 
άνεργο. Το ποσοστό αυτό παρά τη βελτίωση που παρουσιάζει σε σχέση με το 
2020 (27,9%) παραμένει, ιδιαίτερα υψηλό. 
Υψηλό και μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με το 2020 καταγράφηκε το 
ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν τουλάχιστον ένα μέλος που είναι σε 
καθεστώς μακροχρόνιας ανεργίας. Συγκεκριμένα περισσότερα από 7 στα 10 
νοικοκυριά (73%) από εκείνα που δήλωσαν πως έχουν κάποιο άνεργο μέλος, 
βρίσκεται σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας, έναντι ποσοστού 54,3% που 
ήταν το 2020. 
Μεταβολή εισοδήματος 
Περισσότερο από 1 στα 4 (27,4%) δήλωσε πως το εισόδημα του μειώθηκε το 
2021, έναντι του 9,8% που δήλωσε ότι αυξήθηκε και του 62,5% που δήλωσε 
ότι παρέμεινε σταθερό. Για τα νοικοκυριά που δήλωσαν μείωση του 
εισοδήματος τους το 2021, ο μέσος όρος μείωσης ανήλθε στο 28,9%. Στον 
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αντίποδα το 9,8% των νοικοκυριών που δήλωσε πως το εισόδημα του 
αυξήθηκε, ο μέσος όρος αύξησης ανήλθε στο 16,8%. 
Μείωση του εισοδήματος τους για το 2021 δηλώσαν περισσότερο από 1 στα 3 
νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 € (35,2%) και με ετήσιο εισόδημα 
από 10.001 έως 18.000€ (36,2%), καθώς και περίπου 1 στα 5 νοικοκυριά με 
ετήσιο εισόδημα από 18.001 έως 25.000€ (18,6%). Το ισοζύγιο στις 
προαναφερόμενες κατηγορίες μεταξύ των νοικοκυριών που το εισόδημα τους 
αυξήθηκε και εκείνων που μειώθηκε ήταν αρνητικό. 
Από την άλλη μεριά τα ποσοστά των νοικοκυριών που ανήκουν στις 
υψηλότερες εισοδηματικά κατηγόριες και δήλωσαν πως το εισόδημα τους 
μειώθηκε το 2021 ήταν σημαντικά χαμηλότερα (11,6%), ενώ παράλληλα τα 
ποσοστά των εν λόγω νοικοκυριών που δήλωσαν αύξηση του εισοδήματος 
τους ήταν πολύ υψηλότερα (20%) σε σχέση με τα υπόλοιπα νοικοκυριά, 
καταγράφοντας, μάλιστα, θετικό ισοζύγιο. 
Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται μια τάση διεύρυνσης της εισοδηματικής 
ανισότητας μεταξύ  των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικά νοικοκυριών έναντι 
των υψηλών εισοδηματικά νοικοκυριών. 
Επάρκεια εισοδήματος – αποταμίευση 
-Περισσότερα από 4 στα 10 νοικοκυριά (43,6%) δήλωσαν ότι το μηνιαίο 
εισόδημα δεν επαρκεί για όλο τον μήνα. 
-Για τα νοικοκυριά αυτά το μηνιαίο εισόδημα επαρκεί μεσοσταθμικά για 19 
ημέρες. 
-Το 11,5% των νοικοκυριών δήλωσε ότι τα εισόδημα του δεν επαρκεί για να 
καλύψει ούτε τις βασικές του ανάγκες, εύρημα που σχετίζεται με το ποσοστό 
ακραίας φτώχειας που σημειώνεται στη χώρα μας, ενώ είναι ελαφρώς 
αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της ερευνάς του 2020 (10,2%). 
-Σταθερά συντριπτικό παραμένει το ποσοστό των νοικοκυριών που αδυνατούν 
να αποταμιεύσουν, καθώς 8 στα 10 νοικοκυριά (80,1%) δήλωσαν ότι δεν 
καταφέρνουν να αποταμιεύσουν 
Υποχρεώσεις νοικοκυριών 
Το 16,8% των νοικοκυριών δήλωσε πως κάποιο μέλος του έχει ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς το Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία), ποσοστό μειωμένο  σε 
σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2020 (23%). 
Το 5,3% των νοικοκυριών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες για 
καταναλωτικά, επιχειρηματικά δάνεια ή/και κάρτες, ενώ το 5,2% των 
νοικοκυριών δήλωσε πως δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις 
προαναφερόμενες τραπεζικές υποχρεώσεις το 2022. Και τα δυο ποσοστά είναι 
καλύτερα σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2020. 
Το 21% των νοικοκυριών έχουν ενεργό στεγαστικό δάνειο. 
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Καταναλωτικές τάσεις – ποιότητα ζωής 
Περισσότερα από 5 στα 10 νοικοκυριά (50,9%) περιόρισαν τις δαπάνες τους 
για εξόδους (εστιατόρια, καφέ, σινεμά κλπ). Το 45,1% των νοικοκυριών 
ξόδεψαν λιγότερα για ταξίδια, ενώ το 43,3% περιόρισε τις δαπάνες για ένδυση-
υπόδηση 
Από την άλλη μεριά καταγράφεται εκτίναξη του ποσοστού των νοικοκυριών που 
αύξησαν της δαπάνες τους για την κάλυψη βασικών αναγκών, προφανώς λόγω 
της ακρίβειας των τελευταίων μηνών.  Ειδικότερα το 65,1% των νοικοκυριών 
αύξησε τις δαπάνες του για λογαριασμούς σπιτιού, το 52,8% για  είδη 
διατροφής το 51,9% για θέρμανση και το 34,7% για υγεία και φάρμακα. 
Προσδοκίες για το 2022 
Ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι προσδοκίες των νοικοκυριών για το 2022 κυρίως 
λόγω των επιπτώσεων της ακρίβειας. Συγκεκριμένα περίπου 1 στα 2 
νοικοκυριά (45,1%) εκτιμά ότι το 2022 θα χειροτερέψει η οικονομική του 
κατάσταση, έναντι μόλις του 13,6% που εκτιμά ότι θα βελτιωθεί και του 36,7% 
που εκτιμά ότι θα παραμείνει η ίδια. 
Η απαισιοδοξία που εκδηλώνουν τα νοικοκυριά ως προς τη μελλοντική 
οικονομική τους κατάσταση φαίνεται ότι τροφοδοτείται κυρίως από την 
ακρίβεια, καθώς στο ερώτημα εάν η αύξηση των τιμών έχει επηρεάσει τα 
νοικοκυριά των ερωτώμενων σε βαθμό να αναγκαστούν να μειώσουν δαπάνες 
για βασικές ανάγκες το 45,3% απάντησε πολύ, το 31,6% λίγο ενώ το 21,9% 
απάντησε αρνητικά. 
Οι αυξήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν για σχεδόν 1 στα 2 
νοικοκυριά (49,8%) την κατηγορία που έχει τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση 
στο εισόδημα τους και ακολουθούν οι αυξήσεις στα τρόφιμα (21,4%), στη 
βενζίνη (12,4%) και στο πετρέλαιο θέρμανσης (9,3%). 
 
ΕΒΕΘ – Κρίση στην Ουκρανία: Μια πρώτη αποτίμηση των επιδράσεων 

στην Ελληνική Οικονομία 

 

Αυξανόμενη αβεβαιότητα και υψηλό κόστος ενέργειας και βασικών πρώτων 
υλών, επιβραδύνουν προσωρινά το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής 
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οικονομίας στο 3,0% το 2022 και οδηγούν τον πληθωρισμό σε υψηλό 25 ετών, 
με προοπτική ανάκτησης, ωστόσο, των απωλειών στο ΑΕΠ έως το 2023. 

Σύμφωνα με ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας, η κλιμάκωση της κρίσης στην 
Ουκρανία, πέραν των τραγικών συνεπειών της, αποτελεί μία νέα εστία οξείας 
οικονομικής αβεβαιότητας, η οποία επιτείνει τις πληθωριστικές προκλήσεις – 
οδηγώντας τις τιμές ενέργειας και βασικών πρώτων υλών σε νέα ιστορικά 
υψηλά – και αναπόφευκτα επιβαρύνει τις οικονομικές επιδόσεις του 2022. 

Η ΕΤΕ επιχειρεί μια πρώτη αποτίμηση των πιθανών επιπτώσεων, με έμφαση, 
στις επιδράσεις στο ενεργειακό πεδίο, τις διασυνδέσεις μέσω εμπορίου και 
τουρισμού, τον πληθωρισμό και το διαθέσιμο εισόδημα του ιδιωτικού τομέα, 
καθώς και το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην 
Ευρωζώνη. 

Λόγω της υψηλής αβεβαιότητας και της ακραίας μεταβλητότητας εξετάζονται 
τρία διακριτά σενάρια. Παρότι παραμένει δύσκολο να αποδοθεί συγκεριμένη 
πιθανότητα πραγματοποίησης στο κάθε σενάριο, αυτό που περιγράφεται ως 
βασικό, το οποίο υποθέτει σταδιακή υποχώρηση των πιέσεων μέχρι το 1ο 
εξάμηνο του 2023, καθώς και το ευνοϊκό σενάριο που προβλέπει ταχύτερη 
ομαλοποίηση εντός του 2022, συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες 
βάσει των εξελίξεων των τελευταίων δύο εβδομάδων. 
Γεωργιάδης: Καμία ακύρωση ή πάγωμα επενδύσεων στην Ελλάδα 

λόγω πολέμου 

Εκδήλωση με θέμα τις 
«Δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις στην 
Ελλάδα» και κεντρικό 
ομιλητή τον υπουργό 
Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη 
πραγματοποιήθηκε στο 
Κέντρο 
Επιχειρηματικότητας 
Κωνσταντίνος Μίχαλος 

του ΕΒΕΑ. Χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης 
Μπρατάκος, ο πρόεδρος του Hellenic Venture Capital Association και Senior 
Partner της ΕΟS Capital Partners κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ 
συντονιστής της εκδήλωσης ήταν το μέλος ΔΣ του ΕΒΕΑ κ. Νικόλαος 
Κεστσόγλου. 
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«Έως σήμερα δεν υπάρχει καμία ακύρωση ή χρονική μετάθεση επενδυτικού 
σχεδίου, λόγω του πολέμου», επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας πάντως «δόκιμο τον 
προβληματισμό για το πώς θα εξελιχθεί η παγκόσμια οικονομία και τι αυτό θα 
σημαίνει και για την ελληνική». Ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε τους 
μεταρρυθμιστικούς άξονες της στρατηγικής του Υπουργείου, εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι εκτός από τον τουρισμό, η Ελλάδα μπορεί να έχει εξαιρετικά 
θετικά αποτελέσματα και στον τομέα της βιομηχανίας και επαναβεβαίωσε την 
προσήλωση της Κυβέρνησης στις διαρθρωτικές αλλαγές με στόχο την 
περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. 
«Προς αυτήν την κατεύθυνση συνεργαστήκαμε με το ΕΒΕΑ επιτυγχάνοντας 
εξαιρετικά αποτελέσματα και το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλον», σημείωσε. 
Από την πλευρά του, ο κ. Μπρατάκος, τόνισε ότι «Τα τελευταία δύο χρόνια, 
παρά τις έκτακτες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, βλέπουμε μια 
εντυπωσιακή ανάκαμψη της επενδυτικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα, μάλιστα, 
όσον αφορά τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, που πραγματοποίησαν το 2021 
άλμα της τάξης του 70%». «Οι επιδόσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. 
Επιβεβαιώνουν τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Και αποτυπώνουν μια 
μεγάλη και επιτυχημένη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός φιλικότερου 
επενδυτικού περιβάλλοντος, που ενσωμάτωσε και προτάσεις και αιτήματα της 
επιμελητηριακής κοινότητας για τη μείωση της φορολογίας, για την 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, για τη βελτίωση της εργασιακής 
νομοθεσίας», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. 

Β. Κορκίδης: Εναλλακτική επισιτιστική πηγή είναι η ελληνική 
παραγωγή 

«Ο Απρίλιος 
αναμένεται να είναι 
μήνας κορύφωσης 
των ανατιμήσεων 
στα τρόφιμα και 
απαιτούνται όλα τα 
όπλα αντιμετώπισης 
της ακραίας 
ακρίβειας, με 
χαρτογράφηση 
ποσοτήτων, 
παρακολούθηση 
τιμών, έλεγχο 

κέρδους, άμεσες εισηγήσεις και κανονιστικές πράξεις που θα ρυθμίζουν την 
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στρεβλή λειτουργία της αγοράς, αλλά και θα προστατεύουν τους καταναλωτές 
από φαινόμενα αισχροκέρδειας». Αυτό, σημείωσε σε δήλωσή του ο πρόεδρος 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, 
ενώ πρόσθεσε ότι «η σωστή διαχείριση και ο έλεγχος των αποθεμάτων, θα 
αποτρέψει να δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία της 
χονδρικής και κενά εφοδιασμού στο ράφι από την αυξημένη ζήτηση, καθώς 
επίσης τεχνητές ελλείψεις με αυξήσεις πανικού», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Ο κ. Κορκίδης υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να αξιοποιηθεί κάθε στρέμμα 
και κάθε δυνατότητα ποιοτικής ελληνικής παραγωγής μαλακού σίτου που 
καλλιεργείται σε ψυχρά κλίματα, μεταδίδει αναλυτικά το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Αναφορικά με την υποχρεωτική παρακολούθηση των αποθεμάτων τροφίμων 
και το άτυπο πλαφόν που εφαρμόζεται σε κωδικούς αλεύρων και ηλιελαίου από 
μεγάλες αλυσίδες τροφίμων δεν σημαίνει ελλείψεις, αλλά κινήσεις προληπτικού 
χαρακτήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες τους. Η σωστή 
διαχείριση και ο έλεγχος των αποθεμάτων, θα αποτρέψει να δημιουργηθούν 
προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία της χονδρικής και κενά εφοδιασμού στο 
ράφι από την αυξημένη ζήτηση, καθώς επίσης τεχνητές ελλείψεις με αυξήσεις 
πανικού. Ο Απρίλιος αναμένεται να είναι μήνας κορύφωσης των ανατιμήσεων 
στα τρόφιμα και απαιτούνται όλα τα όπλα αντιμετώπισης της ακραίας ακρίβειας, 
με χαρτογράφηση ποσοτήτων, παρακολούθηση τιμών, έλεγχο κέρδους, 
άμεσες εισηγήσεις και κανονιστικές πράξεις που θα ρυθμίζουν την στρεβλή 
λειτουργία της αγοράς, αλλά και θα προστατεύουν τους καταναλωτές από 
φαινόμενα αισχροκέρδειας. 
Επιπλέον, οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων μειώνουν την κατανάλωση, 
προκαλώντας στις υπόλοιπες κατηγορίες μεγάλες απώλειες πωλήσεων. Στην 
ελληνική αγορά υπάρχει επάρκεια ασφαλείας, χωρίς ελλείψεις αλεύρων και 
ελαίων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όμως το ζητούμενο είναι να μην 
υπάρξουν ελλείψεις βασικών αγαθών στα ράφια των νοικοκυριών από τις 
αυξήσεις των τιμών» κατέληξε ο κ. Κορκίδης. 
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Βουλή: Ψηφίστηκαν οι διατάξεις για τη νέα μείωση ΕΝΦΙΑ 

Ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια 
της Βουλής, μετά από 
ονομαστική ψηφοφορία που 
ζήτησε η ΝΔ, οι διατάξεις για το 
νέο μειωμένο ΕΝΦΙΑ, καθώς και 
η αρχή του σχετικού 
νομοσχεδίου, μεταδίδει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Το κυβερνών κόμμα είχε 
υποστηρίξει ότι ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ είχε εμφανιστεί θετικός 

στις συγκεκριμένες διατάξεις, ενώ αργότερα, η αρμόδια τομεάρχης, Έφη 
Αχτσιόγλου, είχε πει ότι το κόμμα της θα δηλώσει «παρών». 

Επί της αρχής του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο 
«Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», 
στο οποίο εντάσσονταν οι διατάξεις για τον ΕΝΦΙΑ, και επί 299 ψηφισάντων, 
157 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ, 141 βουλευτές τάχθηκαν κατά και 1 δήλωσε 
«παρών». 

Επί των άρθρων 40-49 που αφορούν στο μειωμένο ΕΝΦΙΑ, και επί 299 
ψηφισάντων, καταγράφηκαν τα εξής αποτελέσματα: 
άρθρο 40: ναι 158, όχι 116, «παρών» 25 
άρθρο 41: ναι 245, όχι 39, «παρών» 15 
άρθρο 42: ναι 268, όχι 0, «παρών» 31 
άρθρο 43: ναι 181, όχι 7, «παρών» 111 
άρθρο 44: ναι 158, όχι 131, «παρών» 10 
άρθρο 45: ναι 181, όχι 102, «παρών» 16 
άρθρο 46: ναι 181, όχι 0, «παρών» 118 
άρθρο 47: ναι 277, όχι 7, «παρών» 15 
άρθρο 48: ναι 268, όχι 16, «παρών» 15 
άρθρο 49: ναι 181, όχι 7, «παρών» 111. 
Δεκτές έγιναν επίσης οι τροπολογίες για την επιδότηση του κόστους 
κατανάλωσης καυσίμων (ΝΔ ναι, ΣΥΡΙΖΑ ναι, Κίνημα Αλλαγής ναι, ΚΚΕ 
παρών, Ελληνική Λύση ναι, Μέρα25 παρών) και για την υποχρέωση των 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα δημητριακών, αλεύρων, φυτικών ελαίων κ.λπ. να 
δηλώνουν τα αποθέματά τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (ΝΔ ναι, ΣΥΡΙΖΑ όχι, 
Κίνημα Αλλαγής ναι, ΚΚΕ όχι, Ελληνική Λύση ναι, ΜέΡΑ25 όχι). 
Στην καταληκτική του ομιλία, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, 
επανέλαβε ότι η κυβέρνηση, συνεπής στην προεκλογική της δέσμευση, μείωσε 
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τον ΕΝΦΙΑ κατά 35% μεσοσταθμικά, και ότι η μείωση αυτή είναι μόνιμη, κυρίως 
για τη μεσαία τάξη που «υπερφορολόγησε» ο ΣΥΡΙΖΑ, και για τα χαμηλότερα 
εισοδηματικά στρώματα. 

«Οι Έλληνες πολίτες θα πληρώσουν φέτος περίπου 900 εκατ. λιγότερο ΕΝΦΙΑ, 
από ό,τι πλήρωναν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και 360 εκατ. λιγότερα σε σχέση 
με πέρυσι», προσέθεσε. 
«Αυτή είναι ακόμα μία απόδειξη, ότι αυτή είναι μία κυβέρνηση του κοινωνικού 
φιλελευθερισμού, της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής 
ανταποδοτικότητας, με πρόσημο τον πολίτη, τα λαϊκά στρώματα, τη μεσαία 
τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας. 
Γεραπετρίτης: Κανένας κίνδυνος για την τροφοδοσία σε βασικά αγαθά 

Οι διαπραγματεύσεις για τη 
λήξη του πολέμου, αλλά και οι 
δίαυλοι προς τους ομογενείς 
της Μαριούπολης, βρέθηκαν 
στο επίκεντρο της συνέντευξης 
του υπουργού Επικρατείας 
Γιώργου Γεραπετρίτη στο 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
τηλεοπτικού σταθμού Alpha. 
Μαζί όμως με το ζήτημα της 
ακρίβειας, θέμα στο οποίο 

υποσχέθηκε στοχευμένη ενίσχυση προς «εκείνους που πραγματικά τη 
χρειάζονται», ενώ διαβεβαίωσε πως «δεν υπάρχει κανένας απολύτως 
κίνδυνος σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία σε βασικά αγαθά», μεταδίδει 
αναλυτικά το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Ξεκινώντας από τον εν εξελίξει πόλεμο, ο υπουργός Επικρατείας εισαγωγικώς 
παρατήρησε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε μια βιώσιμη ελπίδα ότι θα μπορέσουμε 
να επανέλθουμε σε καθεστώς κανονικότητας. Δυστυχώς όμως οι παρενέργειες 
αυτού του πολέμου θα μας συνοδεύσουν για αρκετό καιρό ακόμη», 
προειδοποίησε. 
Σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ο Γ. Γεραπετρίτης ξεκίνησε την 
απάντησή του από τη διαπίστωση ότι «έχουν ήδη υπάρξει πάρα πολύ μεγάλες 
παρεμβάσεις στην οικονομία και ιδιαίτερα στο επίπεδο της ενίσχυσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών, ήδη μέσα στο 2022 έχει υπάρξει 
σχέδιο περίπου 2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών». 
Ακολουθεί, επιπροσθέτως, «το επίδομα 200 ευρώ προς όλα τα ευάλωτα 
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νοικοκυριά, σε περίπου 3,5 εκατ. ανθρώπους», ενώ, παραλλήλως, «υπάρχει 
ήδη σχέδιο για ειδικές κατηγορίες, όπως τους αγρότες έτσι ώστε να 
αποφύγουμε οποιαδήποτε επισιτιστική κρίση». 

Τέλος, ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος σε ό,τι 
αφορά την τροφοδοσία σε βασικά αγαθά, σε τρόφιμα». Υπάρχει, άλλωστε, 
εξήγησε, «ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο» – ακόμη και για τα προϊόντα εκείνα 
τα οποία κατά βάση προέρχονται από τη Ρωσία και την Ουκρανία – «να 
υπάρξουν εναλλακτικές αγορές, εναλλακτικές δυνατότητες και υποκατάστατα 
τρόφιμα». 
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