ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
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ΕΛ.ΤΥΠΟΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης
είναι οικονομικός σύμβουλος
του ομίλου Eurobank EFG

ΕΚΤΙΝΑΞΗ - ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ 4,4%
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ

Κραδασμοί στην οικονομία και επιπτώσεις στην
αγοραστική δύναμη των μεσαιων-χαμηλών εισοδημάτων

Προϊστάμενος:
ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Η άνοδος του πληθωρισμού
άνω του 4% το Φεβρουάριο
αναμένεται να διατηρηθεί
τουλάχιστον στη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου του 2008,
ενώ ο μέσος πληθωρισμός για
το 2008 προδιαγράφεται στην
περιοχή άνω του 3,6%.
Κύρια αιτία της ανόδου είναι
η παγκόσμια αύξηση στις τιμές
των γεωργικών προϊόντων και
των πρώτων υλών, η οποία έχει
επιδράσει αρνητικά στον πληθωρισμό και των υπολοίπων
χωρών της υφηλίου. Ομως,
ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
εξακολουθεί να παραμένει
υψηλότερος από τον αντίστοιχο πληθωρισμό των εμπορικών
εταίρων της, γεγονός που υποδηλώνει διαρθρωτικές αδυναμίες στην ελληνική οικονομία.
Για παράδειγμα, ο διαφορικός
πληθωρισμός της Ελλάδας με
την Ευρωζώνη όλα τα χρόνια
και όλους τους μήνες μετά την
είσοδο στην Ευρωζώνη παραμένει θετικός. Μια ευχάριστη
εξαίρεση τα τελευταία χρόνια
είναι ο πληθωρισμός στο χώρο
των τηλεπικοινωνιών, όπου οι
τιμές πέφτουν λόγω αύξησης
του ανταγωνισμού και σωστής
λειτουργίας των κανόνων της
αγοράς, και μάλιστα ορισμένα
έτη ταχύτερα από την αντίστοιχη πτώση στην Ευρωζώνη.
Ο υψηλότερος ελληνικός
πληθωρισμός ροκανίζει την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και επιδρά αρνητικά
στις εξαγωγές. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών διαρκώς
μεγεθύνεται, μια κατάσταση
που δεν αποτελεί σημείο ισορροπίας για την ελληνική οικονομία και δημιουργεί προβληματισμό για το μακροπρόθεσμο
ρυθμό αύξησης του βιοτικού
επιπέδου.

Ρουκέτες
από τον
πληθωρισμό

Του ΜΑΚΗ ΝΤΟΒΟΛΟΥ
καλέσει νέες πιέσεις στο δείκτη τιμών.
Το «φάντασμα» του υψηλού πληθωρι- Επιπλέον ο πληθωρισμός του μηνός
σμού απειλεί να στοιχειώσει και πάλι την Μαρτίου αναμένεται να επιβαρυνθεί και
ελληνική οικονομία αλλάζοντας τις αγο- από τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές
ραστικές μας συνήθειες, επηρεάζοντας βασικών φαρμάκων.
τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων
Το γεγονός είναι ότι αρχίζουν να γίκαι πυροδοτώντας νέες μισθολογικές νονται πραγματικότητα οι φόβοι του
διεκδικήσεις.
υπουργείου Οικονομίας καθώς οι πληΞεπερνώντας και τις πιο απαισιόδοξες θωριστικές πιέσεις λαμβάνουν μόνιμο
προβλέψεις ο πληθωρισμός «σκαρφά- χαρακτήρα προκαλώντας ζημιά σε πολλωσε» το Φεβρουλαπλά επίπεδα. Η
άριο στο 4,4%, από Δυσοίωνες προβλέψεις ακρίβεια διαβρώνει
την αγοραστική δύ3,9% τον Ιανουάριο,
και για το Μάρτιο
φτάνοντας στο υψηλόγω της κούρσας του ναμη των εργαζομέλότερο σημείο της
νων τροφοδοτώντας
πετρελαίου και των
τελευταίας 6ετίας
με νέο εύφλεκτο
μετά τις αλήστου αυξήσεων στα φάρμακα υλικό το ήδη επιβαρημένο κλίμα στο
μνήμης ανατιμήσεις
που σημάδεψαν την εισαγωγή του ευρώ κοινωνικό πεδίο λόγω ασφαλιστικού.
τον Ιανουάριο του 2002. Οι τιμές του πε- Πάντως στα αιτήματα ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
τρελαίου θέρμανσης, της βενζίνης και για αυξήσεις που θα υπερβαίνουν σηπολλών βασικών κατηγοριών τροφί- μαντικά τον πληθωρισμό ο υπουργός
μων πρωταγωνιστούν στις ανατιμήσεις Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφης απαντά
των τελευταίων 12 μηνών με ετήσιες καλώντας σε αυτοσυγκράτηση προκειαυξήσεις έως 38,1% διαβρώνοντας την μένου να αποφευχθούν τα χειρότερα: η
αγοραστική δύναμη των χαμηλών και εκδήλωση ενός φαύλου πληθωριστικού
μεσαίων εισοδημάτων.
κύκλου που θα εγκλωβίσει την ελληνική
Αν και η εκτίναξη του πληθωρισμού οικονομία όπως συνέβη μετά την πετρεείναι, σε μεγάλο βαθμό, «εισαγόμενη», λαϊκή κρίση της δεκαετίας του ‘70.
στο κύμα ακρίβειας συμβάλλει και η
ανεπαρκής λειτουργία του ανταγωνιmdovolos@e-tipos.com
σμού σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Μάλιστα το επόμενο διάστημα
προδιαγράφεται δυσοίωνο, καθώς,
όπως εκτιμά η ΕΣΥΕ, εάν η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές δεν παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές τότε ο
Πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί
πληθωρισμός θα κινηθεί στα ίδια υψηη ανοδική τάση του
λά επίπεδα και το Μάρτιο. Ομως ήδη η
πληθωρισμού;
τιμή του «μαύρου χρυσού» έχει σπάσει
όλα τα ρεκόρ, φτάνοντας κοντά στα 110
www.e-tipos.com/economy
δολάρια το βαρέλι, εξέλιξη που θα προ-
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