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θα υπονομευόταν ο στόχος για δια-
τήρηση του πρωτογενούς ελλείμ-
ματος στο 2% και για επιστροφή 
από το 2023 σε πλεονάσματα, 
που έχει ιδιαίτερη σημασία για 
την ανάκτηση της επενδυτικής 
βαθμίδας.

Η λίστα με τα προτεινόμενα 
μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυ-
ριών για το τελευταίο τρίμηνο 
του έτους και το 2023, τα οποία 
έχουν προσωρινό και μόνιμο χαρα-
κτήρα και είναι πλήρως κοστολογημέ-
να, έχει αποσταλεί από το υπουργείο Οι-
κονομικών στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε μέχρι 
τις 7 Σεπτεμβρίου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και να ορι-
στικοποιηθούν οι παροχές που θα εξαγγελθούν από τον πρω-
θυπουργό στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έχει υπογραμμίσει ότι υπάρ-
χουν δεκάδες μέτρα στο τραπέζι, αλλά το τι θα υλοποιηθεί θα 
εξαρτηθεί από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, αλλά και 
από τις προτεραιότητες που θα θέσει ο πρωθυπουργός. Στη λί-
στα περιλαμβάνεται μια σειρά από μέτρα που έχουν να κάνουν 
με εισοδηματικές ενισχύσεις, μειώσεις φόρων, έξτρα επιδόμα-
τα, θεσμικές παρεμβάσεις και το μεγάλο πρόγραμμα για τις δυ-
νατότητες εξασφάλισης φθηνής στέγης στους νέους. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των μέτρων που έχουν 
προταθεί περιλαμβάνεται η χορήγηση ενός voucher για την αγο-
ρά τροφίμων, αντίστοιχου με αυτό που δόθηκε για την επιδό-
τηση καυσίμων. Θα δίνεται με αυστηρά εισοδηματικά κριτή-
ρια και θα στοχεύει στις πιο ευάλωτες ομάδες. Οι δικαιούχοι θα 
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Σ
ε... έξυπνα μέτρα, 
που θα βοηθή-
σουν τις κοι-

νωνικές ομάδες με 
τις μεγαλύτερες ει-
σοδηματικές ανά-
γκες να αντεπεξέλ-
θουν στις βαρύτα-
τες υποχρεώσεις τους 
ενόψει ενός εξαιρετι-
κά δύσκολου χειμώνα, 
όπως προμηνύεται, επικε-
ντρώνονται στην κυβέρνηση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρό-
κειται για μέτρα που θα προσφέρουν ου-
σιαστική ενίσχυση σε εκείνους που χρήζουν 
βοηθείας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το 
ράλι της ακρίβειας, εντός όμως των αυστηρών 
δημοσιονομικών περιθωρίων που έχει ο κρατι-
κός Προϋπολογισμός. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δο-
θεί σε χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους, 
ευάλωτες ομάδες και νέους, καθώς το χτύπη-
μα της ακρίβειας είναι μεγαλύτερο για τις εν 
λόγω κατηγορίες, λόγω της εκτόξευσης των τι-
μών στα βασικά προϊόντα που περιλαμβάνο-
νται στο καλάθι του νοικοκυριού και στους λο-
γαριασμούς ρεύματος.

Η ενεργειακή κρίση και η άνοδος των τι-
μών του φυσικού αερίου, της χονδρικής ρεύ-
ματος και των τροφίμων αναδιαμορφώνουν, 
πάντως, την οικονομική πολιτική, καθώς, εάν 
συνεχιστούν με τον ίδιο ή με ακόμα πιο έντο-
νο ρυθμό, η κυβέρνηση θα κληθεί να δαπα-
νήσει περισσότερα κεφάλαια για 
την αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής ακρίβειας, εις 
βάρος άλλων δράσε-
ων και μέτρων. Ηδη 
για τον Σεπτέμβριο 
ανακοινώθηκε ένα 
ενισχυμένο πακέ-
το, ύψους 1,9 δισ. 
ευρώ, για ενερ-
γειακές επιδοτή-
σεις. Παρά το γε-
γονός ότι στο οικο-
νομικό επιτελείο εκτι-
μούσαν ότι το επόμε-
νο τρίμηνο, έως το τέλος 
του έτους, ο κρατικός Προ-
ϋπολογισμός θα συνεισφέρει σε 
επιδοτήσεις λογαριασμών περίπου 800 εκατ. 
ευρώ, η ρευστότητα που επικρατεί στο ενερ-
γειακό μέτωπο δεν αφήνει κανένα περιθώριο 
για ασφαλείς προβλέψεις. Την περασμένη Πέ-
μπτη, οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερί-
ου έφτασαν στα 318 ευρώ ανά μεγαβατώρα, 
δείχνοντας ότι ίσως δεν είναι και πολύ μακριά 
ο χρόνος που θα επιβεβαιωθούν τα εφιαλτικά 
σενάρια περί εκτόξευσης των τιμών στα 400 
ευρώ. Εάν η ενεργειακή κρίση «ροκανίσει» ένα 
μεγάλο μέρος από τον σημαντικό δημοσιονο-
μικό χώρο που θα δημιουργηθεί έως το τέλος 
του έτους, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει 
τα 2 δισ. ευρώ, εύλογα προκύπτει το ερώτημα 
ποιες από τις σχεδιαζόμενες παροχές θα υλο-
ποιηθούν. Στην περίπτωση, μάλιστα, που η κλι-
μάκωση των τιμών ξεφύγει, τότε δεν αποκλεί-
εται να χρησιμοποιηθούν και δημοσιονομικές 
εφεδρείες, έξτρα «πολεμοφόδια». Τότε, όμως, 

Η ενίσχυση των ευάλωτων 
στο πακέτο της ΔΕΘ 

Εξετάζεται η παροχή voucher για 
αγορά τροφίμων, καθώς και η 
αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 
για πετρέλαιο και φυσικό αέριο 

υποβάλουν αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, 
εφόσον προχωρήσει η υλοποίηση του μέτρου.

 Πάντως, πηγές από το οικονομικό επιτελείο 
επισημαίνουν ότι ίσως είναι προτιμότερη η 
χορήγηση επιταγής ακρίβειας, καθώς οι πολί-
τες θέλουν να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους 
για να καλύψουν μόνιμες ή έκτακτες ανάγκες.

Προτεραιότητες
Σε αυτό το πλαίσιο, για το τελευταίο τρίμηνο 
του έτους φαίνεται να προηγούνται στην κυ-
βερνητική ιεράρχηση:
f Η επιταγή ακρίβειας, η οποία μπορεί να κα-
λύψει ευάλωτες ομάδες, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τον εκρηκτικό πληθωρισμό 

στα τρόφιμα και στην ενέργεια.
f Η αύξηση του επιδόματος θέρμαν-

σης τόσο για το πετρέλαιο όσο και 
για το φυσικό αέριο. Πρόκειται 

για ένα μέτρο με ελεγχόμενο 
δημοσιονομικό κόστος, μιας 
και λόγω των εισοδηματικών 
κριτηρίων μπορεί να προσ-
διοριστεί με αρκετή ακρί-
βεια η περίμετρος των δι-
καιούχων. 
f Η χορήγηση του fuel 

pass 3 θα εξαρτηθεί από το 
πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές 

των καυσίμων. Με την αποκλιμά-
κωση των τιμών, το σενάριο επιδό-

τησης των καυσίμων είχε απομακρυν-
θεί, προκειμένου τα κονδύλια να κατευθυν-

θούν σε άλλη δράση. Η νέα άνοδος των τιμών 
του πετρελαίου αλλάζει και πάλι τα δεδομένα.

Για το 2023, οι αυξήσεις στις συντάξεις, που 
θα διαμορφωθούν πάνω από 6%, αποτελούν 
τη βασική προτεραιότητα. Το κόστος για τον 
Προϋπολογισμό εκτιμάται σε 600 εκατ. ευρώ, 
ενώ σε 480 εκατ. ευρώ ανέρχεται το κόστος 
από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύ-
ης για το Δημόσιο και τους συνταξιούχους. Αλ-
λα 250 εκατ. ευρώ χρειάζονται για τη διατήρη-
ση του μειωμένου ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφο-
ρές και τουρισμό. Υπό εξέταση είναι μια σειρά 
από φορολογικές παρεμβάσεις, με βασική στις 
προτεραιότητες τη μείωση του εταιρικού συντε-
λεστή στο 20% και, ενδεχομένως, μια νέα φο-
ρολογική κλίμακα για τα μεσαία εισοδήματα.

χτύπημα
Tο χτύπημα της 
ακρίβειας είναι 
μεγαλύτερο  
στα φτωχότερα 
νοικοκυριά, λόγω 
της εκτόξευσης 
των τιμών 
στα βασικά 
προϊόντα που  
περιλαμβάνονται 
στο καλάθι του 
νοικοκυριού 
και στους 
λογαριασμούς 
ρεύματος


