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οικιακά και τα μη οικιακά τιμολόγια. Για τα νοικοκυριά, θα συ-
νεχιστεί η κλιμακωτή ενίσχυση με βάση το μέγεθος της μηνι-
αίας κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι το ανώτατο όριο είναι οι 
300 kWh. Για τον Ιανουάριο, οι πρώτες 150 kWh ενισχύθηκαν 
με 160 ευρώ/MWh, ενώ το ποσό ανήλθε στα 120 ευρώ/MWh 
για τις καταναλώσεις μεταξύ 151 και 300 kWh. Επίσης, για τους 
οικιακούς καταναλωτές θα συνεχίσει και τον Φεβρουάριο να 
ισχύει το κριτήριο της κύριας κατοικίας για την επιχορήγηση.

 
«Κλείδωσαν»
Για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις ανακοινώθηκαν 
η κάλυψη κατά 50% της ρήτρας αναπροσαρμογής για τους μή-
νες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, η μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στα 
λιπάσματα κατά 24% από 13%, η ένταξη στο μεταφορικό ισο-
δύναμο της μεταφοράς ζωοτροφών στην Κρήτη για το 2022, 
αλλά και η αύξηση κατά 50% του προγράμματος των μικρών 
νησιών του Αιγαίου για τη μεταφορά ζωοτροφών. Ταυτόχρο-
να, ενισχύονται περαιτέρω οι κτηνοτρόφοι -πλέον της μείωσης 
του ΦΠΑ στις ζωοτροφές- με επιδότηση ύψους 7% επί του κύ-
κλου εργασιών, δηλαδή επί του τζίρου που θα έχουν από τον 
Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2022. Το ύψος της ενίσχυσης 
αυτής εκτιμάται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι 
υπεγράφη η απόφαση για κάλυψη του 80% της ρήτρας χον-
δρεμπορικής για την περίοδο από Αύγουστο έως Δεκέμβριο. 

Ο κρυφός άσος
Εφόσον υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης στο μέτωπο του 
πληθωρισμού με συνεχείς ανατιμήσεις αγαθών και εξευρεθεί 
ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος, η κυβέρνηση θα προ-
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Σ
την ενεργοποίηση μιας νέας εργαλειοθή-
κης ώστε να αντιμετωπιστεί το κύμα της 
ακρίβειας στην ενέργεια και σε προϊόντα 

ευρείας κατανάλωσης πρόκειται να προχωρήσει 
η κυβέρνηση. Με τις τιμές στα ράφια των σού-
περ μάρκετ να παίρνουν φωτιά από το ενερ-
γειακό ράλι και την κρίση στην Ουκρανία, αλ-
λά και με τον πληθωρισμό να σπάει το ένα ρε-
κόρ μετά το άλλο, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο 
φως, το κυβερνητικό επιτελείο ετοιμάζει μια σει-
ρά από μέτρα στήριξης. Στο υπουργείο Οικο-
νομικών εκτιμούν ότι με δεδομένη την υψηλή 
εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, 
καθώς και τις υψηλές τιμές στα συμβόλαια ρύ-
πων, οι τιμές της ενέργειας θα αποτελέσουν το 
μεγαλύτερο διάστημα του 2022 μια πολύ ση-
μαντική οικονομική μεταβλητή, επηρεάζοντας 
το ύψος του ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και το δια-
θέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. 

Γι’ αυτούς τους λόγους, στην πρώτη γραμμή 
των μέτρων προβλέπεται: 
fΝα συνεχιστεί η επιδότηση ρεύματος για τον 
Φεβρουάριο, αλλά και για όσο διάστημα ακό-
μα οι τιμές στη χονδρεμπορική παραμένουν 
σε υψηλά επίπεδα. 
fΠαράλληλα, είναι έτοιμες οι παρεμβάσεις για 
τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών με 
μέτρα όπως η αύξηση του ποσοστού επιδότη-
σης στο 80% από 50% στα αγροτικά τιμολό-
για της ΔΕΗ και η μείωση του ΦΠΑ στο 6% από 
το 13% για τους σπόρους και τα λιπάσματα. 
fΣτο τραπέζι παραμένει και το κρυφό χαρτί 
των μειώσεων στους συντελεστές ΦΠΑ. Εφόσον 
ενεργοποιηθεί, θα αφορά είδη διατροφής από 
το καλάθι της νοικοκυράς στα οποία καταγρά-
φονται μεγάλες αυξήσεις που εξαφανίζουν τα 
κέρδη από το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγ-
γύης, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
καθώς και από την αναπροσαρμογή κατά 2% 
του κατώτατου μισθού. Θα πρόκειται για ένα 
προσωρινό μέτρο που θα έχει ημερομηνία λή-
ξης και θα διαρκέσει για όσο διάστημα συνεχί-
ζεται η κούρσα της ακρίβειας.
fΠαράλληλα, εκτιμάται ότι η δεύτερη αύξη-
ση του κατώτατου μισθού θα κινηθεί σε υψη-
λά επίπεδα, ώστε να διαμορφωθεί  πάνω από 
τα 700 ευρώ.

Ενέργεια 
To υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει 
υποβάλει πρόταση στην DG COMP για υψηλό-
τερη επιχορήγηση των λογαριασμών ρεύματος 
σε επιχειρήσεις με μεγάλη έκθεση στο ενεργει-
ακό κόστος, ώστε να καλύπτεται το 75% των τι-
μών ρεύματος από το 50% που ήταν τον Ιανου-
άριο. Συνολικά, ως προς τις επιδοτήσεις ρεύμα-
τος και φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις για τον Φεβρουάριο, δεν φαίνεται 
να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως 
προς το ύψος τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
οι εκτιμήσεις θέλουν τη μέση τιμή της χονδρε-
μπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να δια-
μορφώνεται γύρω στα 225 ευρώ/MWh έναντι 
235 ευρώ/MWh τον Δεκέμβριο. Αυτό σημαί-
νει ότι η μείωση των 10 ευρώ μπορεί να ψαλι-
δίσει και τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν τα 
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χωρήσει σε μειώσεις ΦΠΑ σε 10-15 προϊόντα 
από το 13% στο 6%. Το οικονομικό επιτελείο 
θέλει να έχει μια σαφή εικόνα για τα δημόσια 
οικονομικά του πρώτου διμήνου του έτους, 
ώστε να δει με βεβαιότητα τα περιθώρια που 
υπάρχουν. Η όποια μείωση θα είναι προσωρι-
νή, οπότε και το δημοσιονομικό κόστος, που 
ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, θα επιμεριστεί 
ανάλογα με τη διάρκεια που θα εφαρμοστεί.

Εισοδηματική ενίσχυση
Ξεκίνησε η διαδικασία διαβούλευσης για τον 
καθορισμό των κατώτατων αποδοχών του 
2022, που θα βελτιώσει από τον Μάιο το ει-
σόδημα 700.000 μισθωτών του ιδιωτικού 
τομέα. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενά-
ριο, η νέα αύξηση θα είναι της τάξης του 5%-
6%, η οποία αθροιστικά με το 2% του Ιανου-
αρίου θα πιάσει την επίδοση της οικονομίας 
για το 2021, που θα κινηθεί γύρω στο 8%. 
Με βάση αυτό το σενάριο, οι ελάχιστες απο-
δοχές θα φτάνουν τα 696 ευρώ (με αύξηση 
5%) ή τα 703 ευρώ (με αύξηση 6%) από τα 
663 ευρώ που είναι σήμερα. Πάντως, το πο-
σοστό της αύξησης θα αποτελεί συνάρτηση 
της αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, ο 
οποίος τον Δεκέμβριο εκτοξεύτηκε στο 5,1%, 
ενώ τον Ιανουάριο προβλέπεται να αγγίξει 
ακόμα και το 6%.

Το οπλοστάσιο της κυβέρνησης 
περιλαμβάνει τη συνέχιση 

της επιδότησης στους 
λογαριασμούς ρεύματος και 
φυσικού αερίου, τη μείωση 

φόρων για τους αγρότες, την 
άμεση αύξηση του κατώτατου 

μισθού και τη μείωση 
του ΦΠΑ σε 10-15 προϊόντα 
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