
9

oikonomiaΠαρεμβάσεις

Realmoneywww.real.grκυριακη 30 ιανουαριου 2022

Σταδιακή η προσαρμογή
σε προσφορά και ζήτηση
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μειώνεται η καταναλωτική δυνατότητα των νοι-
κοκυριών. Η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελ-
λάδος έχει καταθέσει μια σειρά προτάσεων και 
για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, όπως 
αύξηση του ποσοστού της επιδότησης στο 75%, 
για να μπορούν να πληρώσουν οι επιχειρηματί-
ες τους λογαριασμούς, μείωση του ΦΠΑ σε βα-
σικά αγαθά από το 13% στο 6%, άμεση αύξηση 
του αριθμού των δόσεων από τις 72 στις 120, 
ώστε να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
οι επιχειρήσεις έστω και σε μεγαλύτερο βάθος 
χρόνου, μετατροπή των επιστρεπτέων προκα-
ταβολών σε μη επιστρεπτέες για τις επιχειρήσεις 
που έχουν πληγεί από την πανδημία.

τις πωλήσεις να είναι μειωμένες φέτος σε πο-
σοστό μεγαλύτερο του 30% σε σχέση με το 
2019. Για να μπορέσουν να αυξηθούν οι πω-
λήσεις των εμπορικών καταστημάτων πρέπει 
να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικο-
κυριών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέ-
πει να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις των λογα-
ριασμών ενέργειας στα νοικοκυριά. Επίσης, 
να ενισχυθεί και να συνεχιστεί η επιδότηση 
των λογαριασμών ενέργειας στις επιχειρή-
σεις, για να μπορέσουν να απορροφήσουν 
μέρος των ανατιμήσεων.

 Η συνεχΗσ αυξΗσΗ του πληθωρισμού έχει αποτελέσει τους 
τελευταίους μήνες ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα για τις επιχει-
ρήσεις, που προστίθεται σε εκείνα που έχει προκαλέσει η παν-
δημική κρίση. Το ζήτημα είναι, μάλιστα, σοβαρότερο για τις επι-
χειρήσεις εκείνες που επλήγησαν δυσανάλογα από τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας, όπως οι επιχειρήσεις εστίασης, που είδαν 
τους τζίρους τους και τα αποθεματικά τους να κατακρημνίζο-
νται, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα για τη βιωσιμότη-
τά τους. Για τις επιχειρήσεις αυτές οι συνεχείς ανατιμήσεις στην 
ενέργεια εξανέμισαν τα όποια κέρδη προσδοκούσαν προκει-
μένου να αναπληρώσουν τις πανδημικές απώλειες, δεδομένου 
ότι ουσιαστικά δεν αύξησαν τις τιμές τους. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στο τελευταίο δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ για τον Γενικό Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή, όπου καταγράφεται ετήσιος πληθωρισμός 5,1%, 
η κατηγορία Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια κατέγραψε ετήσια 
αύξηση τιμών μόλις 1,2% όταν το φυσικό αέριο αυξήθηκε κα-
τά 135,7%, το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 45%, το πετρέλαιο θέρ-
μανσης κατά 34,1% και τα καύσιμα και λιπαντικά κατά 21,7%. 
Με βάση αυτά, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η δυνατότητα 
μείωσης των τελών στα καύσιμα και στην ενέργεια, καθώς και 
-θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σε αυτό- η προσωρινή μείωση 
του ΦΠΑ στο 6% στις επιχειρήσεις εστίασης. Τα προτεινόμενα, 
μεταξύ άλλων, μέτρα αποσκοπούν στη διάσωση των επιχειρή-
σεων που έχουν πληγεί βαρύτατα από την πανδημία, αλλά και 
στην αποτροπή της μετακύλισης του αυξημένου κόστους των 
επιχειρήσεων στους καταναλωτές.
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Μείωση του ΦΠΑ 
και των τελών
στα καύσιμα

 Οι αυξΗσεισ των τιμών που πλήττουν τις οικονομίες ανά τον κόσμο 
από τα τέλη του περασμένου έτους οφείλονται αφενός στις μάλλον συ-
γκυριακές ιδιορρυθμίες της αγοράς και αφετέρου στην απορρύθμιση του 
άξονα προσφοράς και ζήτησης. Από τη μία πλευρά, η μακρόχρονη διάρ-
κεια της πανδημίας και οι συνεπαγόμενοι περιορισμοί προκάλεσαν παύ-
σεις στη διαδικασία της παραγωγής, αποδιάρθρωση στις μεταφορές και 
περιορισμό της προσφοράς σε προϊόντα όλων των ειδών. Ταυτόχρονα 

όμως με τη μειωμένη προσφορά, οι καταναλωτές, έχο-
ντας συγκεντρώσει αυξημένες αποταμιεύσεις, τόσο λόγω 
του πολύμηνου αποκλεισμού, όσο και χάρη στις πολλα-
πλές παροχές από τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, βρί-
σκονται με ενισχυμένη αγοραστική δύναμη, πιέζοντας 
τη συνολική ζήτηση.

Ο πληθωρισμός ήταν ανέκαθεν ένα οικονομικό φαινό-
μενο που λυνόταν μέσω της νομισματικής πολιτικής. Αντι-
θέτως, δημοσιονομικές παρεμβάσεις που υποδαυλίζουν 
την επιπλέον επιφόρτιση της ζήτησης κινδυνεύουν να κα-
ταστήσουν δυσχερέστερη τη διαχείριση του φαινομένου. 

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να απο-
δεικνύουν ότι οι ξαφνικές πληθωριστικές τάσεις πρόκει-
ται να μετατραπούν σε μόνιμο χαρακτηριστικό του οι-
κονομικού τοπίου, παρά την απότομη αύξηση του δεί-
κτη του πληθωρισμού. Αντιθέτως, όσο οι επιχειρήσεις θα 
προσαρμόζονται σταδιακά στα νέα δεδομένα προσφο-
ράς και ζήτησης, το πιθανότερο είναι ότι το φαινόμενο 
των ελλείψεων στα αγαθά θα ρυθμιστεί.


