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μα, ώστε να μη μετακυλίσουν οι αυξήσεις στους καταναλωτές, είναι καθημερι-
νές, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη μεταξύ των ιδι-
οκτητών σούπερ μάρκετ και του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνι 
Γεωργιάδη. Οπως υποστηρίζουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, τα σού-
περ μάρκετ κατά την περίοδο της πανδημίας κατέγραψαν σημαντικά κέρδη 
και είχαν σημαντική αύξηση στον τζίρο τους, οπότε έχουν τα περιθώρια για τέ-
τοιες κινήσεις. Μάλιστα, υπενθυμίζουν ότι το 2022 ενεργοποιούνται οι μειωμέ-
νοι συντελεστές του φόρου εισοδήματος, ότι έχει ήδη γίνει πράξη η μείωση της 
προκαταβολής φόρου, ότι μετατέθηκε για έξι μήνες η εκκίνηση της διαδικασί-
ας αποπληρωμής των επιστρεπτέων προκαταβολών (που αφορά κυρίως τους 
προμηθευτές των σούπερ μάρκετ) και πως έχουν ήδη συμπεριληφθεί όλες οι 
επιχειρήσεις στο μέτρο της επιδότησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργει-
ας και φυσικού αερίου, ώστε να καλυφθεί μέρος της επιβάρυνσης από τις ανα-
τιμήσεις. Οσον αφορά την επιδότηση των λογαριασμών ενέργειας, πηγές από 
τον κλάδο των σούπερ μάρκετ τονίζουν πως αυτό δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. 

Η συμφωνία δεν είναι εύκολη υπόθεση, όπως έχει δείξει και κάθε ανάλογη 
κίνηση κατά το παρελθόν σε περίοδο ανατιμήσεων. Tο μείζον πρόβλημα για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις αποτελεί αυτή τη στιγμή το ενεργειακό κόστος, καθώς 
αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 20% του συνολικού κόστους. 
Από την κυβέρνηση αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων ενισχύσεων 
στο ενεργειακό σκέλος, ενώ είναι βέβαιο ότι οι επιδοτήσεις θα συνεχιστούν και 
τον Φεβρουάριο.

Μείωση φόρου 
Η κυβέρνηση απορρίπτει από τώρα τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από το 
13% στο 6% για μια σειρά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, καθώς, όπως εξη-
γούν στην «R» πηγές του οικονομικού επιτελείου, τη δεδομένη χρονική περίοδο 
έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά, όπως είναι η αξιολόγηση και η σχεδιαζόμενη έξο-
δος στις αγορές. Επιπλέον, έχει μπροστά της την έξοδο από την εποπτεία και τη 
σταδιακή ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Την ίδια ώρα, η χώρα εισήλθε 
στο 2022 με το τρίτο υψηλότερο έλλειμμα στην Ευρώπη και καλείται να το μη-
δενίσει το 2023. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες της «R», στην περίπτωση 
που συνεχιστούν οι ανατιμήσεις προϊόντων, το θέμα θα τεθεί ξανά υπό εξέτα-
ση τον προσεχή Μάρτιο. Κι αυτό, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, προκειμένου 
το οικονομικό επιτελείο να «χτίσει» μια καλή εικόνα για τα δημόσια οικονομικά 
του πρώτου διμήνου του έτους (παρά τις δυσκολίες της υγειονομικής κρίσης), 
η οποία θα αποτελέσει το διαβατήριο ώστε να πάρει το «πράσινο φως» από την 
Κομισιόν για τη μείωση των συντελεστών συγκεκριμένων προϊόντων που γεμί-
ζουν το καλάθι της νοικοκυράς. Το οικονομικό επιτελείο έχει έτοιμη την άσκηση 
για 10-15 προϊόντα που έχουν ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ. Η όποια μείωση 

θα είναι προσωρινή, οπότε και το κόστος θα επιμε-
ριστεί ανάλογα με τη διάρκεια εφαρμογής της.

Κατώτατος μισθός
Aπό την 1η Μαΐου θα ισχύσει η δεύτερη 
αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς επι-
σπεύδεται η διαδικασία με εντολή του πρω-
θυπουργού, o οποίος έκανε λόγο για σημα-
ντική αύξηση, «πολύ μεγαλύτερη από το 

2%» που είδαν 500.000 εργα-
ζόμενοι στον ιδιωτικό το-
μέα από την 1η Ιανου-
αρίου 2022.

Σύμφωνα με το βα-
σικό σενάριο, η δεύ-

T
ριπλό τείχος, το οποίο θα λειτουργήσει 
ως ανάχωμα στο κύμα της ακρίβειας που 
πλήττει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, 

ετοιμάζεται να υψώσει η κυβέρνηση. Το βά-
ρος θα πέσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις, οι 
οποίες θα δημιουργήσουν ένα δίχτυ προστα-
σίας για τα νοικοκυριά, τα οποία καλούνται να 
αντεπεξέλθουν στο σαρωτικό κύμα ακρίβειας 
που, όπως έδειξαν τα πρόσφατα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφεται στα περισσότερα τρό-
φιμα και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με 
δεδομένο ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν 
θα υπάρξει αποκλιμάκωση των πιέσεων πριν 
από το τρίτο τρίμηνο του έτους, οι κυβερνητι-
κές παρεμβάσεις στοχεύουν σε: 
f Εξασφάλιση μιας «συμφωνίας κυρίων» με 
τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, με στόχο την 
απορρόφηση των αυξήσεων στις τιμές των τρο-
φίμων που γεμίζουν το καλάθι της νοικοκυράς. 
f Επανεξέταση τον Φεβρουάριο της μείωσης 
των συντελεστών ΦΠΑ στα τρόφιμα, στην περί-
πτωση που συνεχιστεί το ράλι των ανατιμήσεων. 
f Εφαρμογή της δεύτερης «γενναίας» αύξη-
σης του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐ-
ου, προκειμένου να ενισχυθούν τα εισοδήμα-
τα των πιο ευάλωτων πολιτών.

Πρόκειται για τους τρεις κεντρικούς άξονες 
της κυβερνητικής στρατηγικής που θα ξεδι-
πλωθεί το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά 
τους, οι εκπρόσωποι του οργανωμένου λιανε-
μπορίου -και δη των μεγάλων αλυσίδων σού-
περ μάρκετ- δυσκολεύονται να απορροφήσουν 
τις αυξήσεις λόγω του αυξημένου λειτουργι-
κού κόστους κυρίως από την ενεργειακή επι-
βάρυνση, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και 
τη μειωμένη αγοραστική κίνηση, η οποία έχει 
αρχίσει να γίνεται έντονα αισθητή, καθώς οι 
καταναλωτές, υπό τον φόβο περαιτέρω μεί-
ωσης του διαθέσιμου εισοδήματός τους, 
περιορίζουν τις αγορές τους στις απολύ-
τως απαραίτητες.

Καθημερινές συζητήσεις
H κυβέρνηση επιδιώκει ένα moratorium 
στις ανατιμήσεις κυρίως με τις μεγάλες αλυ-
σίδες σούπερ μάρκετ που έχουν έστω 
και μικρά περιθώρια απορ-
ρόφησης των αυξήσεων. Οι 
συζητήσεις για μια «συμ-
φωνία κυρίων», για μι-
κρό χρονικό διάστη-
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Τριπλό μέτωπο
κατά της ακρίβειας
Μέτρα-«κυματοθραύστες» ετοιμάζει η κυβέρνηση. Η «συμφωνία κυρίων»
με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με στόχο την απορρόφηση μέρους των 
ανατιμήσεων, η επίσπευση από τον Μάιο της δεύτερης αύξησης του κατώτατου 
μισθού, αλλά και το ενεργό σενάριο μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα από τον Μάρτιο

τερη αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι 
6% και θα οδηγήσει τις μηνιαίες απολαβές στα 
702,8 ευρώ μεικτά, από 663 ευρώ που διαμορ-
φώνονται σήμερα μετά την εφαρμογή της αύ-
ξησης 2% που «τρέχει» από την 1η Ιανουα-
ρίου 2022. Η αύξηση του κατώτατου μισθού 
επηρεάζει και το κατώτατο ημερομίσθιο που 
λαμβάνουν οι εργατοτεχνίτες, το οποίο σήμε-
ρα ανέρχεται στα 29,62 ευρώ και, αν η δεύτε-
ρη αύξηση είναι της τάξης του 6%, θα φτάσει 
στα 31,39 ευρώ. 

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει η δεύτερη 
αύξηση του κατώτατου μισθού να διαμορφω-
θεί στο 5%, με μία επιπλέον αύξηση (τρίτη κα-
τά σειρά την 1η Ιανουαρίου 2023). Στην περί-
πτωση αύξησης 5%, ο βασικός μισθός θα ανέλ-
θει από την 1η Μαΐου στα 696,15 ευρώ και το 
κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνί-
τες στα 31,10 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους 
κοινωνικούς εταίρους θα εξεταστεί και μια τρί-
τη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η 
Ιανουαρίου του 2023, ανάλογα με τον ρυθμό 
ανάπτυξης της οικονομίας, τον πληθωρισμό, 
την ακρίβεια, αλλά και τις συνέπειες της παν-
δημίας του κορωνοϊού.

Επιδόματα
Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύ-
ρει ανοδικά και 20 επιδόματα (ανεργίας, γά-
μου κ.ά.), κάτι που οδηγεί σε μεγαλύτερη αύ-
ξηση αθροιστικά των μηνιαίων αποδοχών όσων 
αμείβονται με βάση τον κατώτατο μισθό και 
λαμβάνουν τα συγκεκριμένα επιδόματα. Με 
βάση το σενάριο αύξησης του κατώτατου μι-
σθού κατά 6%, τα βασικά επιδόματα θα δια-
μορφωθούν ως εξής: 
f Το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το οποίο 
ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, 
από 211,77 ευρώ θα φτάσει τα 224,47 ευρώ.  
f Το ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη πα-
ραμονή στα μητρώα των ανέργων ισούται με 
15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 244,35 
ευρώ, θα φτάσει στα 259,01 ευρώ.
f Το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργα-
σίας ή διακοπής εργασιών ισούται με 20 ημε-
ρήσια επιδόματα ανεργίας: Από 325,8 ευρώ, 
θα φτάσει στα 345,34 ευρώ.
f Το ειδικό εποχικό βοήθημα (το ύψος του 
προκειμένου για οικοδόμους ορίζεται στο 70% 
του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερο-
μισθίου ανειδίκευτου εργάτη): Από 767,1 ευ-
ρώ, θα φτάσει στα 813,12 ευρώ.
f Το βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρ-
τήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων: Το μη-
νιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο 
επίδομα ανεργίας. Από 407,25 ευρώ, θα φτά-
σει στα 431,68 ευρώ.
f Το ειδικό επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ, δεν θα αυξη-
θεί, καθώς πρόκειται για σταθερό ποσό.
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