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ΤΟ ΘΕΜΑ

Την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε το οικονομικό 
επιτελείο υπό τον πρωθυπουργό, ενώ, σύμφωνα με 
κυβερνητικές πηγές, θα γίνει πιθανότατα την Τρίτη μια 
κλειστή σύσκεψη, κατά την οποία θα «κλειδώσουν» τα μέτρα
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΑ στα μεταπολιτευτικά χρονικά το 
πρόβλημα της ακρίβειας έχει πάρει τις σημερινές δι-
αστάσεις. Πρόκειται, δε, για πρόβλημα που στα μάτια 
των Ελλήνων είναι πολύ σύνθετο και πολύπλοκο, κα-
θώς συνδέεται τόσο με τις καταστάσεις εντός χώρας 
όσο και με τις καταστάσεις εκτός.

Για πρώτη φορά ο πολίτης δεν έχει ξεκάθαρο «δρά-
κο» στην ιστορία του. Φταίει και η κακιά η μοίρα, που 
έρχεται από τους δρώντες στο εξωτερικό και τον πόλε-
μο, αλλά και η διαχείριση των οικονομικών επιλογών 
της κυβέρνησης, που μοιάζουν να μην είναι όσο προ-
στατευτικές θα ήθελε.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση μοιάζει να έχει να αντι-
μετωπίσει τα εξής: α) εξάντληση οικονομικών αποθε-
μάτων λόγω της στήριξης της αγοράς στη διάρκεια της 

πανδημίας, β) βεβαρημένους δείκτες της εθνικής οικο-
νομίας, π.χ. ελλείμματα, επενδυτικές βαθμίδες, ισοζύ-
για, κινδύνους λήψης μέτρων κ.λπ. κ.λπ., και γ) ενδεχό-
μενη απώλεια μιας κορυφαίας τουριστικής περιόδου το 
επόμενο καλοκαίρι λόγω πολέμου κ.λπ. κ.λπ. 

Τα παραπάνω δημιουργούν ένα δύσκολο μείγμα που 
ζορίζει την κυβέρνηση αφόρητα, καθώς διαφαίνεται ότι 
ενδέχεται να χάσει το εντός έδρας πλεονέκτημα της οι-
κονομίας, που αποτελούσε κυρίαρχο όπλο της στο πο-
λιτικό σκηνικό. Με δεδομένο, βεβαίως, το ότι το 2022 
είναι άκρως προεκλογική χρονιά, θα ήταν πολύ μεγάλο 
ρίσκο να μπει η κυβέρνηση στη διαδικασία να μη δώ-
σει παροχές, επιδόματα και βοήθεια στα νοικοκυριά 
για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Καλύτερα να έχει 
εχθρό την Ε.Ε. παρά τους Ελληνες.
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Σ
την τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασμός 
της κυβέρνησης για μια σειρά από νέα μέ-
τρα στήριξης των νοικοκυριών και των επι-

χειρήσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν περαιτέ-
ρω η ενεργειακή κρίση και οι αυξήσεις στις τι-
μές των προϊόντων μετά και τις εξελίξεις στην 
Ουκρανία. Οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν 
τα επόμενα 24ωρα, αφού πρώτα αξιολογηθούν 
όλα τα δημοσιονομικά δεδομένα και η κυβέρ-
νηση έχει μια σαφέστερη εικόνα για τις προ-
θέσεις και τις διαθέσεις των Ευρωπαίων εταί-
ρων. Είναι σαφές πως θα είναι τελείως διαφο-
ρετικές οι συνθήκες αν τελικά αποφασιστεί ότι 
οι αμυντικές δαπάνες και -ακόμα καλύτερα- οι 
δαπάνες για την ενέργεια δεν θα συμπεριλη-
φθούν στα ελλείμματα, καθώς, αυτόματα, θα 
δημιουργηθεί ένας πολύ μεγαλύτερος δημο-
σιονομικός χώρος. Η κυβέρνηση έχει ζητήσει 
αυτή την εξαίρεση και ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης επανέλαβε δημόσια, προσερχόμενος στην 
άτυπη Σύνοδο των Βερσαλλιών την Πέμπτη, ότι 
θα πρέπει «να εξαιρέσουμε ένα μέρος ή ενδε-
χομένως και όλες τις αμυντικές δαπάνες από 
τους υπολογισμούς του ελλείμματος, έτσι ώστε 

χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες ιστορικά ξοδεύουν περισ-
σότερα σε αμυντικές δαπάνες, να μην τιμωρούνται γι’ αυ-
τή την επιλογή». 

Ηδη την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε το οικονομι-
κό επιτελείο υπό τον πρωθυπουργό, ενώ, σύμφωνα με κυ-
βερνητικές πηγές, θα γίνει πιθανότατα την Τρίτη μια κλειστή 
σύσκεψη, κατά την οποία θα «κλειδώσουν» τα μέτρα. Στη 
συνέχεια θα υπάρξουν ανακοινώσεις, πιθανόν από τον ίδιο 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Για τα καύσιμα
Πλέον η κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει ένα πιο δυναμι-
κό σχέδιο, πέρα από το έκτακτο επίδομα σε ευάλωτα νοικο-
κυριά που «κλείδωσε» μαζί με την παράταση των επιδοτή-
σεων σε λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου που 
είναι ήδη σε ισχύ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέ-
ζι βρίσκονται πλέον και άλλα μέτρα, όπως μια παρέμβαση 

στην τιμή των καυσίμων. Μετά από συναντή-
σεις με τους φορείς της αγοράς και παρακολου-
θώντας το ράλι της τιμής του πετρελαίου διε-
θνώς, στην κυβέρνηση εκφράζουν την ανησυ-
χία ότι οι τιμές μπορεί να συνεχίσουν να αυξά-
νονται και να ξεπεράσουν σε βάθος χρόνου τα 
2,5 ή ακόμη και τα 3 ευρώ ανά λίτρο. Σε αυ-
τό το πλαίσιο, έχουν συζητηθεί διάφορα σενά-
ρια για κυβερνητική παρέμβαση. Το πρώτο σε-
νάριο αφορά το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί 
ένας αυτόματος μηχανισμός στήριξης που θα 
επιδοτεί απευθείας στον καταναλωτή ένα πο-
σό για κάθε λίτρο βενζίνης ή πετρελαίου κίνη-
σης. Το σχέδιο, σύμφωνα με κυβερνητικές πη-
γές, είναι να καθοριστεί μια τιμή βάσης ενός λί-
τρου βενζίνης και από εκεί και πάνω όποια αύ-
ξηση επέλθει να επιστρέφεται αυτόματα στον 
καταναλωτή, να επιδοτείται, δηλαδή, από το 
κράτος. Η επιδότηση αυτή θα γίνεται με εισο-
δηματικά κριτήρια, καθώς η βούληση της κυ-
βέρνησης είναι να στηριχθούν οι οικονομικά 
πιο αδύναμοι. Αυτό σημαίνει πως, για να λά-
βει αυτόματα την επιδότηση κάποιος, θα πρέ-
πει να αγοράζει βενζίνη ή πετρέλαιο στο πρα-
τήριο καυσίμων με τον ΑΦΜ του. Τα όρια των 
τιμών των καυσίμων και των εισοδημάτων βρί-
σκονται ακόμα υπό συζήτηση. Ενα δεύτερο σε-
νάριο που έχει συζητηθεί στο οικονομικό επιτε-
λείο αφορά το ενδεχόμενο μείωσης -για περι-
ορισμένο χρονικό διάστημα- του ΦΠΑ στις τι-
μές των καυσίμων στο επίπεδο που ισχύει σή-
μερα σε νησιά του βορείου Αιγαίου, δηλαδή 
στο 17%. Στην κυβέρνηση έχουν διαπιστώσει 
πως ο χαμηλότερος ΦΠΑ συγκρατεί τις τιμές, 
αλλά και ότι δεν θίγεται ο ειδικός φόρος κατα-
νάλωσης, που αποφέρει συγκεκριμένα έσοδα 
στα κρατικά ταμεία. Ωστόσο, το σενάριο αυ-
τό δεν φαίνεται να «προχωράει», καθώς, όπως 
υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου, θα απευθύ-
νεται και στους οικονομικά ισχυρούς. Το οικο-
νομικό επιτελείο δεν επιθυμεί μια τέτοια λύ-
ση, καθώς γνωρίζει πως οι προσωρινές μειώ-
σεις ενός φόρου είναι δύσκολα αναστρέψιμες. 

Εκτακτο επίδομα
Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η «επιτα-
γή ακρίβειας», όπως τη χαρακτήρισε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης. Πρόκειται ουσιαστικά για 
ένα έκτακτο επίδομα που -υπό προϋποθέσεις- 
για κάποιους μπορεί να φτάσει και τα 300 έως 
350 ευρώ. Στο οικονομικό επιτελείο κάνουν 
ήδη ασκήσεις πάνω σε συγκεκριμένες κοινω-
νικές ομάδες για να υπολογίσουν το ποσό που 
μπορεί να διατεθεί για την «επιταγή ακρίβειας», 
έχοντας ως «μπούσουλα» το μοντέλο των Χρι-
στουγέννων του 2021, όταν είχε «ξεκλειδώσει» 
κονδύλι ύψους 350 εκατ. ευρώ για δώρο που 
έλαβαν πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες. Το 
σίγουρο, όμως, είναι ότι σε καμία περίπτωση η 
κυβέρνηση δεν θέλει να δημιουργηθούν προ-
βλήματα στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού 
και να μπει σε κίνδυνο ο μεγάλος στόχος της 
επενδυτικής βαθμίδας. Στο Μέγαρο Μαξίμου 
θεωρούν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, 
που έρχεται δύο μήνες πιο νωρίς, από την 1η 
Μαΐου, θα συμβάλει στην ανακούφιση των χα-
μηλόμισθων, ενώ θα συνεχιστεί η επιδότηση 
στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού 
αερίου σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρό-
τες. Ειδικά για τους τελευταίους, η κυβέρνηση 
εξετάζει να δοθούν επιδοτήσεις για την προμή-
θεια λιπασμάτων και ζωοτροφών, ενώ έχει συ-
ζητηθεί να στηριχθούν και οι παραγωγοί που 
έκαναν εξαγωγές στην Ουκρανία. 
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«Πόλεμος» με 
την ακρίβεια!
Τα νέα μέτρα που 
επεξεργάζεται 
η κυβέρνηση 
για τη στήριξη 
νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων


