
Τεύχος 8/2022 (Έτος 3ο) 

 

Μήνυμα Προέδρου 

Αγαπητές – αγαπητοί, 
Η έναρξη μιας νέας περιόδου διαφαίνεται το επόμενο διάστημα, παρά τα βάρη που γεννούν οι 
ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι συνέπειες του ρωσο-ουκρανικού 
πολέμου δε λείπουν από το μενού των καθημερινών εξελίξεων στη χώρα μας. Ωστόσο, την ίδια 
ώρα, οι αγκυλώσεις της πανδημίας υποχωρούν δίνοντας τη θέση τους στον τουρισμό και τα οφέλη 
του στην οικονομική ανάπτυξη. 

Η άρση των περιοριστικών μέτρων και η έναρξη της τουριστικής περιόδου αποτελεί για όλους μας 
μια σημαντική ανάσα στους προϋπολογισμούς και τους τζίρους των επιχειρήσεών μας. Από τη 1η 
Μαΐου παύει να ισχύει η επίδειξη πιστοποιητικών για την είσοδο στα εμπορικά καταστήματα. Επίσης, 
καταργείται κάθε όριο στους κλειστούς χώρους, πέραν της χρήσης μάσκας, που ακόμη παραμένει 
υποχρεωτική. Παράλληλα, ο τουρισμός αναμένεται να μας ενισχύσει, καθώς η Ελλάδα παραμένει 
για τους ταξιδιώτες, μοναδικός καλοκαιρινός παράδεισος.   
Ο κλάδος του κοσμήματος φαίνεται πως κατέχει μερίδιο στις υψηλές προσδοκίες για το επόμενο 
χρονικό διάστημα. Οι επαγγελματίες, αν και προερχόμενοι από μια διετία παύσης, είναι σε θέση να 
αναγνωρίσουν ότι στο εξής τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο, με ισχυρό εχέγγυο τις 
κυβερνητικές εξαγγελίες, που καθησυχάζουν ότι το μέλλον δεν προβλέπεται τόσο ζοφερό, όσο 
πολλοί κινδυνολογούν. 
Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Άρση μέτρων: Τι αλλάζει από 1η Μαΐου, ποια μέτρα καταργούνται - Πώς θα επιστρέψουν τα 
παιδιά στο σχολείο 

 

Σε νέα φάση της πανδημίας, αυτής της 
συνύπαρξης με τον κορωνοϊό, περνά 
σταδιακά η χώρα με ορόσημο την 1η Μαΐου 
όπου πολλά μέτρα θα αποτελέσουν 
παρελθόν. 
Οι ανακοινώσεις για τον οδικό χάρτη με φόντο 
την τουριστική κίνηση ενόψει του καλοκαιριού 
είχαν γίνει από τον ίδιο τον υπουργό Υγείας, 

Θάνο Πλεύρη στις 13 Απριλίου. Όπως είχε τονίσει τότε ο κ. Πλεύρης η επιδημιολογική εικόνα 
δικαιολογεί το νέο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας, αφού τόσο τα κρούσματα, όσο και οι σκληροί 
δείκτες έχουν αρχίσει σταδιακά να υποχωρούν. 
Άρση μέτρων: Τι αλλάζει από 1η Μαΐου 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από την Πρωτομαγιά η καθημερινότητα θα αρχίσει να θυμίζει έντονα 
εποχές προ κορονοϊού, αφού μετά από δύο χρόνια μεγάλων περιορισμών πολλά μέτρα θα 
αποτελέσουν παρελθόν, δίχως όμως αυτό να είναι οριστικό, καθώς επανεξέταση θα υπάρξει από 
Σεπτέμβριο. Εάν τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι επιβαρυμένα, τότε δεν αποκλείεται μέτρα που 
μπήκαν στο... συρτάρι να ξαναβγούν προκειμένου να μπει εκ νέου «φρένο» στην πανδημία. 

Συγκεκριμένα από 1η Μαΐου εως 31/8 αίρεται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σε 
όλους τους χώρους. Παράλληλα, από 1η Μαΐου οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι για να πηγαίνουν 
στην εργασία τους θα κάνουν μόνο ένα self test την εβδομάδα, ενώ τη συγκεκριμένη ημερομηνία 
έως τις 31 Αυγούστου καταργείται το όριο σε κάθε κλειστό χώρο. 

Αλλαγές στα πρωτόκολλα και στα σχολεία -Τα μέτρα που θα ισχύουν 

Ωστόσο, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, αλλαγές θα υπάρξουν και τα πρωτόκολλα για την λειτουργεία 
των σχολείων όλων των βαθμίδων. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στις τάξεις μετά τις διακοπές του 
Πάσχα με ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας. Συγκεκριμένα από 3 Μαΐου καταργούνται τα self tests για 
τους μαθητές, ωστόσο η χρήση μάσκας παραμένει υποχρεωτική. 

Αν ένα παιδί νοσήσει από κορονοϊό, τότε θα υποβάλλονται σε τεστ οι συμμαθητές του δύο φορές: 
Το πρώτο τεστ θα γίνεται την πρώτη μέρα που γνωστοποιείται το κρούσμα και το δεύτερο την 4η 
ημέρα. Και τα δυο αυτά self test θα χορηγούνται δωρεάν. 
Τι θα γίνει με τις μάσκες στους εσωτερικούς χώρους 
Εδώ και καιρό, από τις 5 Μαρτίου η χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους αποτελεί παρελθόν. 
Κάτι τέτοιο αναμένεται σύντομα να συμβεί και για τους εσωτερικούς χώρους όσο πλησιάζουμε προς 
τους καλοκαιρινούς μήνες. 
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Όπως έχει τονίσει ο υπουργός Υγείας έως τις 31 Μαΐου παραμένει η υποχρεωτικότητα χρήσης 
μάσκας για τους εσωτερικούς χώρους, ωστόσο από 1η Ιουνίου θα αρθεί η υποχρεωτικότητα με 
εξαιρέσεις που θα διευκρινιστούν στις επόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ). 

Αυτό σημαίνει πως είτε στη διασκέδαση, είτε για την είσοδο σε εμπορικά καταστήματα, είτε ακόμα 
και στο χώρο εργασίας, οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν αν θα φορούν μάσκα για 
τον κορωνοϊό. Σε κάθε περίπτωση πάντως πως οι ειδικοί τονίζουν ότι σε περιπτώσεις συνωστισμού 
θα πρέπει να γίνεται χρήση της μάσκας. 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το Σωματείο Κομοτηνής 
Τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβούλιου κοινοποίησε στην ΠΟΒΑΚΩ το Σωματείο Χρυσοχόων 
Ωρολογοπωλών Ωρολογοποιών Κομοτηνής, που συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις εκλογές του 
Σεπτεμβρίου 2021. Την Προεδρεία αναλαμβάνει για πρώτη φορά ο Οσδάλ Ιμάμ Οσμάν και 
πλαισιώνεται από άξιους συμβούλους. Η συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 
 
Πρόεδρος:                Οσδάλ Ιμάμ Οσμάν 
Αντιπρόεδρος:          Γεώργιος Χατζηαντωνίου 
Γενικός Γραμματέας: Λεβέντ Ομσάν 
Ταμίας:                      Κρικόρ Δαγκαζιάν 
Σύμβουλοι:               Γιουσούφ Μολλά Γιουσούφογλου 
                                Αχμέτ Χασάν 
                                Αργυρώ Χατζηαντωνίου 

 

 

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Αχαΐας 
Μετά τις αρχαιρεσίες Νοεμβρίου 2021 του Συνδέσμου Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων 
Καταστηματαρχών Ωρολογοπωλών νομού Αχαΐας, κοινοποιήθηκε η συγκρότηση σε Σώμα του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου. Στο «τιμόνι» της Προεδρίας ο Αδάμ Τσαρούχης. Το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει ως ακολούθως: 
Πρόεδρος:                Αδάμ Τσαρούχης 
Α’ Αντιπρόεδρος:     Παναγιώτης Κωτσάκης 
Β’ Αντιπρόεδρος:     Κώστας Κολοκυθάς 
Γενικός Γραμματέας: Νίνος Ηλιόκαυτος 
Ταμίας:                      Λένα Αποστολάτου 
Σύμβουλοι:                Φώτης Κουτσοδήμας 
                                  Βασίλης Κωτσάκης 
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Ευρωπαϊκή Ένωση: H αύξηση των μισθών υστερεί έναντι του πληθωρισμού -                      
Η μείωση των εισοδημάτων θα συνεχιστεί 

 

Το φαινόμενο της ανόδου του 
πληθωρισμού που ξεκίνησε ως 
συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής 
ανάκαμψης μετά την πανδημία της 
Covid-19 έχει ενταθεί στην Ευρώπη 
μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην 
Ουκρανία. 

Οι αρχικές προβλέψεις που ήθελαν τον 
πληθωρισμό να επιστρέφει στο αρχικό 
του εύρος, περίπου στο 2%, αργότερα 
μέσα στο έτος φαίνεται να 
διαψεύδονται. Αυτό σημαίνει ότι η αγοραστική δύναμη των μισθών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα μειωθεί φέτος. 
Σύμφωνα με έρευνα της Aegean Equity, το βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων θα υποχωρήσει φέτος 
σε έναν βαθμό που είχε να εμφανιστεί εδώ και γενιές. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι η βαθύτερη πτώση 
των πραγματικών μισθών εδώ και αρκετές δεκαετίες, ίσως από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ο 
λόγος πίσω από αυτήν την πτώση είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε 
το 6,2% ετησίως τον Φεβρουάριο. Η αύξηση των τιμών το Μάρτιο εκτινάχθηκε στο 7,5% στη ζώνη 
του ευρώ, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. 

Ο πληθωρισμός στην ΕΕ των 27 επιταχύνεται από το περασμένο φθινόπωρο και σταδιακά 
αποσπάται από την ονομαστική αύξηση των μισθών. Έτσι, οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται 
τουλάχιστον από το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους και το πιθανότερο είναι ότι η τάση αυτή 
συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους (δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη τα 
συγκεκριμένα στοιχεία). 

Αν και η στοιχειώδης λογική υπαγορεύει ότι οι εργαζόμενοι, και συνεπώς τα συνδικάτα, θα 
επιδιώξουν να αντισταθμίσουν τον υψηλότερο πληθωρισμό διεκδικώντας υψηλότερη αύξηση 
μισθών, οι μισθολογικές απαιτήσεις είναι πιθανό να είναι πολύ πιο μετριοπαθείς φέτος. Αυτό 
οφείλεται εν μέρει στους εξωτερικούς κραδασμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς ένα 
μεγάλο μέρος της κοινωνίας κατανοεί ότι πρέπει να συμμετάσχει στις συνέπειές τους. 
Ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού 

Επίσης δεν αποκλείεται να προκύψει και μια δυσμενής οικονομική εξέλιξη, με τη μορφή 
στασιμοπληθωρισμού (ή ακόμη και ύφεσης). Ο στασιμοπληθωρισμός αφορά έναν συνδυασμό 
στασιμότητας της αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αυξημένου πληθωρισμού, αλλά 
και αυξανόμενης ανεργίας. Στην ύφεση, υπάρχει ακόμη και πτώση στις οικονομικές επιδόσεις και η 
ανεργία αυξάνεται πολύ περισσότερο. Τα συνδικάτα είναι πιθανό να έχουν επίγνωση των κινδύνων 
του στασιμοπληθωρισμού ή της ύφεσης, και έτσι θα θέλουν να διαπραγματευτούν κυρίως τη 
διατήρηση της εργασίας για τα μέλη τους. 
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Θα μπορούσαμε έτσι να επιστρέψουμε σε αύξηση των πραγματικών μισθών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το επόμενο έτος, αναφέρουν οι αναλυτές της Aegean Equity. 

Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα μειωθεί ο πληθωρισμός, αν μειωθεί τελικά. Η πτώση του 
πληθωρισμού με τη σειρά της, θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσει η στρατιωτική σύγκρουση 
στην Ουκρανία. Μέχρι στιγμής η ένοπλη σύρραξη έχει καταστήσει τα ενεργειακά προϊόντα ιδιαίτερα 
ακριβά, ενώ και οι τιμές των τροφίμων αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω. Το σίγουρο είναι ότι 
φέτος η υψηλή βάση σύγκρισης θα βοηθήσει στη συγκράτηση του πληθωρισμού το επόμενο έτος. 
Το ερώτημα είναι αν αυτή η προοπτική είναι αρκετά παρηγορητική για τους Ευρωπαίους. 

Χρυσός: Το πολύτιμο μέταλλο αρνείται να χάσει τα 1.890 δολάρια 

Mε δεδομένο ότι η τιμή του χρυσού σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ έχει βρεθεί σε θετικό έδαφος μετά 
την ανοδική διάσπαση της διετούς συσσώρευσης πάνω από τα 1.850 δολάρια ανά ουγγιά, ο στόχος 

των 2.150 είναι ακόμα ανοιχτός 
 

Και με φόντο την επιθετική -πλέον- 
μεταστροφή της νομισματικής πολιτικής 
της Fed, η οποία έχει ήδη προβεί σε 
αύξηση των επιτοκίων αναφοράς κατά 25 
μ.β., οι πιθανότητες να προσπελαστούν 
τα 1.980, που οριοθετούν και τον 
βραχυπρόθεσμο τριγωνικό σχηματισμό, 
είναι πολλές. 

 

Και μάλιστα, η συμπεριφορά των επενδυτών στη βραχυπρόθεσμη στήριξη των 1.893 επιβεβαιώνει 
την αξία των ευρημάτων, ώστε κάτω από τα 1.888 σε κλείσιμο τετραώρου να ενεργοποιηθούν τα 
στοπ και ταυτόχρονα το σενάριο επαναφοράς στην περιοχή των 1.840, όπου και θα αναζητηθούν 
και πάλι αγοραστικές θέσεις. 

Στο σφυρί το «Διαμάντι του Ερυθρού Σταυρού» 

Ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια του 
κόσμου θα βγει σε δημοπρασία τον επόμενο 
μήνα, με ένα μέρος των εσόδων από την 
πώληση να πηγαίνει στη Διεθνή Επιτροπή 
του Ερυθρού Σταυρού, τη μεγαλύτερη 
ανθρωπιστική οργάνωση στον κόσμο, με την 
οποία έχει συνδεθεί για περισσότερους από 
100 χρόνια. 

Το « Διαμάντι του Ερυθρού Σταυρού » είναι 
ένα κίτρινο διαμάντι 205 καρατίων, σε σχήμα μαξιλαριού, με ένα χαρακτηριστικό σχέδιο που 
σχηματίζει τον σταυρό της Μάλτας… Μάλιστα εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών Christie’s είπε 
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στο Forbes, η τιμή του αναμένεται να φτάσει στα 10,7 εκατομμύρια δολάρια στη δημοπρασία, 
μεταδίδει το OT.gr. 

Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, τον οίκο δημοπρασιών που πουλά το διαμάντι για τρίτη φορά σε 
περίπου 100 χρόνια, η ακατέργαστη πέτρα πιστεύεται ότι εξορύχθηκε από την De Beers στη Νότια 
Αφρική το 1901 και αρχικά ζύγιζε περίπου 375 καράτια. 

Το διαμάντι έλαβε το όνομά του όταν δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά το 1918 από τον οίκο 
Christie’s προς όφελος του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού και του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη – το 
οποίο χρησιμοποιεί τον σταυρό της Μάλτας ως σύμβολο. 

Ο Λονδρέζος έμπορος αντικών SJ Phillips το αγόρασε τότε προς 10.000 στερλίνες, περίπου 
780.000 δολάρια σήμερα. 

Οι τιμές των διαμαντιών συνεχίζουν να ανακάμπτουν μετά την πτώση το 2020 ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Δεδομένου ότι η ζήτηση αυξήθηκε ξανά πέρυσι, περισσότερα μεγάλα 
και διακριτικά διαμάντια έχουν διατεθεί προς πώληση, όπως το διαμάντι 555,55 καρατίων – το 
μεγαλύτερο που εμφανίστηκε ποτέ σε δημοπρασία – που πουλήθηκε για 4,3 εκατομμύρια δολάρια 
σε δημοπρασία τον Φεβρουάριο. 

Το διαμάντι του Ερυθρού Σταυρού θα πουληθεί στην ίδια δημοπρασία μαζί με ένα διαμάντι σε σχήμα 
αχλαδιού 228,31 καρατίων που ονομάζεται «The Rock», το οποίο είναι το μεγαλύτερο λευκό 
διαμάντι που έχει δημοπρατηθεί ποτέ και αναμένεται να φτάσει τα 30 εκατομμύρια δολάρια. 

Επίδομα βενζίνης: Άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων – Αναλυτικά η διαδικασία,  
ποιοι το δικαιούνται 

 

Διαθέσιμη για τους δικαιούχους είναι από σήμερα 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα 
βενζίνης. Όσοι δικαιούνται το επίδομα μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση στο gov.gr, προκειμένου 
να λάβουν το βοήθημα καυσίμων. 
Για να εκδώσετε το λεγόμενο Fuel Pass πατήστε 
εδώ https://vouchers.gov.gr/ 

Το επίδομα θα κυμαίνεται από 40 έως και 55 ευρώ, ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα 
πραγματοποιείται βάσει του ΑΦΜ του κάθε φορολογούμενου δικαιούχου. 

Συγκεκριμένα: 

26.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0 και 1 

27.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2 και 3 

28.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4 και 5 

29.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6 και 7 
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30.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8 και 9 

Από την 1η.5.2022 και εξής, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού 
του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων. 
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα γίνεται με χρήση των κωδικών TaxisNet. 

Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. 

Επίσης, συμπληρώνει και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του. 
Μετά την υποβολή αιτήσεων θα αντλούνται αυτόματα στοιχεία για το όχημα (ασφάλεια, τέλη 
κυκλοφορίας) και τον οδηγό (εισόδημα κλπ). 

 

Μαξίμου: Διασφαλισμένη η προμήθεια αερίου στην Ελλάδα 

Η κάλυψη των αναγκών της Ελλάδας σε αέριο είναι διασφαλισμένη, τονίζει σε ανακοίνωσή του το 
Μαξίμου, μετά την έκτακτη σύσκεψη στον απόηχο του ρωσικού μπλόκου στην παροχή αερίου σε 
Βουλγαρία και Πολωνία.  

΄Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σε σύσκεψη για την 
ενεργειακή επάρκεια, μετά τις χθεσινές αποφάσεις της 
Gazprom. Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της σύσκεψης, 
υπάρχει ενεργειακή επάρκεια και δεν αναμένεται να 
προκύψει διαταραχή στην προμήθεια της χώρας. Οι 
επόμενες πληρωμές προς την Gazprom πρόκειται να 

γίνουν το τρίτο 10ημερο του Μαΐου. 
Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ενεργειακά ασφαλής. Να σημειωθεί επίσης ότι από το Υπουργείο 
Ενέργειας έχει ήδη ανακοινωθεί αναλυτικό σχέδιο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε 
οποιαδήποτε εξέλιξη. 
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Δήλωση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθά για τον κατώτατο μισθό 

Για ανακούφιση των νοικοκυριών και ενίσχυση της 
αγοραστικής τους δύναμης κάνει λόγο ο πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθάς, σχολιάζοντας σε δήλωσή 
του την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την 
επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. 
Η δήλωση του κ. Καββαθά: 

«Κάθε παρέμβαση ενίσχυσης του διαθέσιμου 
εισοδήματος των εργαζομένων-καταναλωτών είναι 
θετική για την αγορά. Συνεπώς η απόφαση της 

Κυβέρνησης να επισπεύσει την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐου κατά 50 ευρώ από 
τα 663 στα 713 ευρώ σε 650.000 εργαζόμενους, θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά και θα ενισχύσει την 
αγοραστική τους δύναμη. 

Ωστόσο  δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε μία δύσκολη εποχή για τις επιχειρήσεις, αυτές επωμίζονται 
ένα επιπλέον κόστος, την ίδια ώρα που η απόφαση αύξησης του κατώτατου μισθού είναι 
δημοσιονομικά ουδέτερη. 

Προφανώς λοιπόν και με δεδομένο ότι η Κυβέρνηση έχει περιθώρια παρέμβασης αναμένουμε το 
αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσει σε μέτρα στήριξης για τη  μείωση του ενεργειακού 
κόστους και του ΦΠΑ, για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αλλά και τη περαιτέρω 
μείωση των εργοδοτικών εισφορών, ώστε η αγορά να μπορέσει να ανταπεξέλθει και τελικά η αύξηση 
του κατώτατου μισθού να ωφελήσει τόσο τα νοικοκυριά, όσο και τις επιχειρήσεις. 
Σε διαφορετική περίπτωση είναι ορατός ο κίνδυνος εκτίναξης της αδήλωτης εργασίας ή/ και 
μετακύλισης του κόστους στον καταναλωτή ως ύστατες πράξεις επιβίωσης των επιχειρήσεων». 

ΙΟΒΕ: Στο 2,5%-3% η ανάπτυξη για το 2022 

Σκιά πολέμου στις προβλέψεις της 
οικονομίας με τις εκτιμήσεις να 
αναθεωρούνται τόσο σε ΑΕΠ όσο και στο 
επίπεδο της ακρίβειας, λόγω της 
εισβολής της Ρωσία στην Ουκρανία. Σε 
αλλαγές των εκτιμήσεων προχώρησε το 
ΙΟΒΕ όπου παρουσιάζει τις προκλήσεις 
για την ελληνική οικονομία. Πλέον το 
βασικό σενάριο είναι και το δυσμενές, με 
προϋπόθεση την συνέχιση του πολέμου. 
Οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία (διάρκεια, έκταση κυρώσεων) και οι επιπτώσεις 
τους (πληθωρισμός, τροφοδοσία σε ενεργειακά προϊόντα, ορισμένα τρόφιμα και πρώτες ύλες), οι 
αντιδράσεις πολιτικής (παρεμβάσεις στήριξης, νομισματικά μέσα), η δυναμική του τουρισμού, ο 
βαθμός και η ποιότητα αξιοποίησης της αυξημένης ρευστότητας (Ταμείο Ανάκαμψης-τραπεζικές 
χορηγήσεις), θεωρούνται οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες του ΑΕΠ το 2022. 
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Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, στο βασικό σενάριο για το 2022, στο οποίο ο πόλεμος θα συνεχιστεί μετά το 
δεύτερο τρίμηνο, το ενεργειακό κόστος θα είναι ιδιαίτερα αυξημένο (πετρέλαιο Brent +30-35%), δεν 
θα επανέλθουν γενικευμένα, ισχυρά μέτρα προστασίας έναντι της πανδημίας, ο διεθνής τουρισμός 
θα ενισχυθεί σημαντικά, ωστόσο ηπιότερα από ότι αναμενόταν στην αρχή του έτους και οι πόροι 
του Ταμείου Ανάκαμψης θα αξιοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό και αποτελεσματικά, προβλέπεται η 
ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,5-3,0%. 

Στο εναλλακτικό σενάριο για το 2022, στο οποίο αναμένεται λήξη του πολέμου εντός του δεύτερου 
τριμήνου, σημαντική άνοδος του ενεργειακού κόστους, ωστόσο λιγότερο από ότι στο βασικό σενάριο 
(πετρέλαιο Brent +20-25%), αύξηση του διεθνούς τουρισμού, και αξιοποίηση του Ταμείου 
Ανάκαμψης παρόμοια με το βασικό σενάριο, η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στην περιοχή του 3,5-
4,0% . Σημειώνεται πως το υπουργείο Οικονομικών τοποθετούσε την ανάπτυξη στο 4,5% και το 
ΙΟΒΕ κοντά στο 5% προ των εξελίξεων. 
Το βασικό σενάριο 

 

Υπό το βασικό σενάριο μακροοικονομικών εξελίξεων για το 2022 προβλέπεται πως ο Γενικός 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή θα ενισχυθεί κατά 7,0% με 7,8%. Εφόσον λάβουν χώρα οι εξελίξεις υπό 
το εναλλακτικό σενάριο, η άνοδος των τιμών στα ενεργειακά προϊόντα θα είναι έντονη, αλλά 
ηπιότερη από ότι στο βασικό σενάριο, ενώ η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης μεγαλύτερη, με 
αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο, στην 
περιοχή του 6,2% με 6,8%.  
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Σύμφωνα με την έκθεση, ως προς τις αναμενόμενες εξελίξεις στις τιμές καταναλωτή στη συνέχεια 
του 2022, η τάση στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων θα είναι η πλέον καθοριστική αυτών. Θα 
παραμείνουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα, σε αμφότερα τα σενάρια μακροοικονομικών προβλέψεων, 
εξαιτίας των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας και της γενικότερης υποχώρησης της 
ενεργειακής ζήτησης από αυτή, παρά τη διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων από τις ΗΠΑ και άλλες 
χώρες. Άλλωστε, η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας θα συνεχιστεί φέτος, δυναμική που θα 
διευρύνει τη ζήτηση πετρελαίου σε σχέση με το 2021. 

Τα μέτρα 

 

Τα μέτρα επιδότησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και καυσίμων, θα 
μετριάσουν την έντονη πληθωριστική επίδραση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων. Πέρα από 
τις επιδοτήσεις της κατανάλωσης ενέργειας, τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης-ενισχύσεις προς ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, χαμηλοσυνταξιούχοι κ.ά.) για την ανάσχεση των επιδράσεων της 
ενεργειακής κρίσης, θα αποτρέψουν μια σημαντική εξασθένιση της καταναλωτικής ζήτησης. 
Η μείωση του ΕΝΦΙΑ και η αύξηση του κατώτατου μισθού από την αρχή του Μάϊου, θα ενισχύσουν 
το διαθέσιμο εισόδημα. Εκτός από αυτές τις παρεμβάσεις στήριξης και διοικητικές αποφάσεις, το 
εισόδημα και η κατανάλωση των νοικοκυριών εγχωρίως θα τονωθούν από την αυξημένη 
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δραστηριότητα και τη διεύρυνση της απασχόλησης, σε κλάδους οι οποίοι πλήγηκαν τα 
προηγούμενα χρόνια από τα περιοριστικά μέτρα και στους οποίους πραγματοποιείται ένα σημαντικό 
τμήμα της εγχώριας κατανάλωσης (Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Τουρισμός).  
Παρόμοιες εξελίξεις θα λάβουν χώρα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε εξωστρεφείς 
δραστηριότητες, κυρίως στη Βιομηχανία, τον Τουρισμό και τις Μεταφορές, όπως επίσης από τις 
περισσότερες επενδύσεις. Αυτές οι τάσεις θα είναι ηπιότερες στο βασικό σενάριο μακροοικονομικών 
εξελίξεων, υπό τις εντονότερες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και την αβεβαιότητα 
εξαιτίας του πολέμου. 
Οι προοπτικές 
Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση της Έκθεσης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής 
Νίκος Βέττας ο πόλεμος επηρεάζει την οικονομία με αυξημένο κόστος σε βασικά αγαθά και 
αβεβαιότητα. Οι ρυθμοί πραγματικής μεγέθυνσης έχουν μετριαστεί και ο πληθωρισμός έχει 
υπερδιπλασιαστεί. Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας είναι πληγωμένο από την πανδημία 
και από υπερχρέωση, και τα θεμελιώδη μεγέθη της δεν είναι εύρωστα. Τα συστατικά για μεγάλη 
κρίση υπάρχουν και θα απαιτηθούν κατάλληλοι χειρισμοί. Ο πληθωρισμός θα είναι υπερδιπλάσιος 
από τον αναμενόμενο, και θα διαρκέσει. Πληθωρισμός άνω του 5% στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, αλλάζει δραστικά τις προτεραιότητες πολιτικής: μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση 
χρεών και ελλειμμάτων, όμως μειώνει τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών. 
Υπογράμμισε επίσης ότι ακόμη πιο κρίσιμο είναι πώς επηρεάζονται οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές. 
Σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, ο τουρισμός και η πρωτογενής παραγωγή, βασικά 
δεδομένα αλλάζουν. 
Τόνισε ότι η επιστροφή σε βαθιά δίδυμα ελλείμματα κατά την πανδημία και η επί μακρόν υστέρηση 
σε παραγωγικές επενδύσεις και εξαγωγές υψηλής καινοτομίας, αποτελούν λόγους για εγρήγορση 
και μέσα στη νέα κρίση. 

Για μια οικονομία με συστηματικό έλλειμμα θεσμικής λειτουργίας, παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας, και που πρέπει να ξεπεράσει πληγές από τις προηγούμενες κρίσεις, η 
πρόκληση είναι τεράστια. Σε αυτό το πρωτόγνωρο οικονομικό πεδίο, ελλοχεύει από τη μια ο 
κίνδυνος του εφησυχασμού και από την άλλη του ακραίου φόβου. Η αλυσίδα μετατόπισης του 
προβλήματος στο δημόσιο ταμείο και από εκεί στον δανεισμό, δεν το λύνει. 
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Για δεκαετίες, η οικονομία μας κινήθηκε, με επιτυχίες και αποτυχίες, σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
σταθερότητας και ευρύτερης σύγκλισης των οικονομιών. Το πλαίσιο αυτό πλέον αμφισβητείται, 
γεγονός που καθιστά επιτακτική στη χώρα μας την ανάγκη εφαρμογής πολιτικών που θα στηρίζουν 
ισχυρή ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα.   Οι κατάλληλες δημοσιονομικές επιλογές και η προώθηση 
δομικών αλλαγών με αίσθηση επείγοντος, είναι συνθήκες για θετική πορεία των πραγματικών 
εισοδημάτων άμεσα και στη συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια κειμένων: Νένα Μυρωνίδου (nmyronidou@gmail.com) 


