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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η πανδημία εκτός από τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που προκάλεσε
για τη δημόσια υγεία και τα συστήματα υγείας παγκοσμίως και στη
χώρα μας, έχει επιπτώσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι
πρώτες ύλες, η παραγωγή και εν τέλει το κόστος διαβίωσης. Η έκταση
των επιπτώσεων συναρτάται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις
αδυναμίες της κάθε χώρας. Στη χώρα μας το κύμα ακρίβειας σε βασικά
αγαθά που αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα μπορεί να
υποβαθμίσει περαιτέρω τη διαβίωση των νοικοκυριών και να πλήξει την
κοινωνική συνοχή. Για μια πιο ανθεκτική και αποτελεσματική
ανάκαμψη της κοινωνίας και στήριξη των πλέον ευάλωτων, καθίστανται
απολύτως αναγκαίες παρεμβάσεις ως κατωτέρω.
 Ασφάλεια του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων με αυξήσεις
του κατώτατου μισθού στο 60% του διάμεσου μισθού που
σημαίνει 809 ευρώ μικτά. Όσο ο κατώτατος μισθός βρίσκεται
κάτω από το όριο της σχετικής φτώχειας το ποσοστό ατόμων σε
κίνδυνο φτώχειας θα παραμένει υψηλό και το επίπεδο διαβίωσης
μεγάλης μερίδας των πολιτών θα είναι χαμηλό.
 Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% που έχει αποφασιστεί
να δοθεί από την 1η/1ου του 2022, να δοθεί άμεσα και μάλιστα
αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, έτσι ώστε να μπορέσει
να μειώσει, να αντισταθμίσει ένα μικρό μέρος της απώλειας της
αγοραστικής δύναμης που έχουν οι κατώτατοι μισθοί κατά την
τρέχουσα περίοδο.
 Πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η διαπραγμάτευση για τον νέο
κατώτατο μισθό, ώστε αυτός να δοθεί από την 1η/1ου του 2022
και βέβαια εξαρτάται και από το ποσοστό που θα έχει αυτή η
αύξηση για να μπορούμε να εκτιμήσουμε το ποσοστό της
αντιστάθμισης που θα επιφέρει η πληθωριστική επίδραση στην
πραγματική αξία του κατώτατου μισθού.
 Εάν η συζήτηση περάσει μέσα στο 2022 και ανάλογα με τον
εκλογικό κύκλο, η νέα αύξηση δοθεί είτε προς το τέλος του ’22 2
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είτε προς το ’23, όπως έγινε και με την τρέχουσα χρονιά, τότε
αυτό που θα έχει συμβεί στην χώρα μας θα είναι μια βίαιη
αναδιανομή εισοδήματος από τους μισθωτούς προς εκείνους οι
οποίοι αυξάνουν τις τιμές και βλέπουν τα έσοδά τους να
αυξάνονται.
 Επαναφορά
των
Συλλογικών
διαπραγματεύσεων
που
καταργήθηκαν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του ’12
όπου μειώθηκαν ως 30% οι μισθοί μέσα σε μία νύχτα και
ισοπεδώθηκε το εργατικό εισόδημα.
 Κατάργηση του Νόμου που εκχωρεί στον Υπουργό το δικαίωμα να
ορίζει τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο.
 Κήρυξη υποχρεωτικών όλων των κλαδικών συμβάσεων οι οποίες
βρίσκονται σε εκκρεμότητα σήμερα.
 Αύξηση της κοινωνικής προστασίας για όσους βρίσκονται στο
κάτω μέρος της κατανομής του εισοδήματος.
 Επαναφορά του πλαφόν για μια ανθρώπινη κατώτερη σύνταξη
στα 500 ευρώ για τον μεμονωμένο συνταξιούχο και στα 750 ευρώ
για το ζευγάρι, με αναπλήρωση του ΕΚΑΣ για όλους τους
χαμηλοσυνταξιούχους.
 Αποτελεσματικός έλεγχος της αισχροκέρδειας και των καρτέλ με
την διενέργεια αυστηρών ελέγχων για την πάταξη των παντός
είδους κερδοσκοπικών πρακτικών στην αγορά. Και αυτό
προφανώς έχει τον αυτονόητο στόχο να μην κερδοσκοπούν
ορισμένοι σε βάρος των καταναλωτών και ιδιαίτερα στον κλάδο
της παραγωγής, της διανομής αλλά και της εμπορίας των
βασικών καταναλωτικών ειδών, των ειδών διατροφής και στον
κλάδο της ενέργειας.
 Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 Τα ορατά αδιαμφισβήτητα σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας
δεν βελτίωσαν συμμετρικά και ισόρροπα τη θέση των
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Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς το 25% των επιχειρήσεων με
τραπεζικά δάνεια δηλώνει ότι έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
τις τράπεζες, το 24% των επιχειρήσεων έχει καθυστερημένες
οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ, το 20% των επιχειρήσεων που
καταβάλλουν ενοίκιο δήλωσε ότι έχουν καθυστερημένες οφειλές
και το 20% δηλώνει ότι έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους
προμηθευτές.
 Οι παρεμβάσεις της πολιτείας οφείλουν να είναι γενναίες για να
στηρίξουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις που υφίστανται τις σφοδρότερες επιπτώσεις
της ακρίβειας αλλά και της πανδημίας.
 Όντως επιχειρείται μια βίαιη ανακατανομή του εισοδήματος των
εργαζομένων αλλά και διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ μεγάλων
και μικρών της αγοράς, με συνέπεια την δημιουργία ολιγοπωλίων
με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε όρους ακρίβειας και χειραγώγησης
της αγοράς.
 Αναφορικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας
υπάρχει ανάγκη ενός οργανωμένου κοινωνικού διαλόγου.
 Μείωση της έμμεσης φορολογίας του ΦΠΑ από το 13% στο 6% σε
ορισμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης, όσο και μείωση των ειδικών
φόρων κατανάλωσης. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας έχουμε την
υψηλότερη έμμεση φορολογία μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών
χωρών στα καύσιμα, στα ποτά και σε άλλα παρόμοια είδη. Μια
τέτοια κίνηση θα είχε διπλό αποτέλεσμα, καθώς μειώνοντας τη
φορολογία προστατεύεται το λαϊκό εισόδημα και το καλάθι της
νοικοκυράς. Η άνοδος των τιμών θα επιβραδύνονταν και η
αγοραστική δύναμη των πολιτών θα προστατεύονταν.
 Ταυτόχρονα η κυβέρνηση θα έστελνε μήνυμα στην αγορά ότι δεν
παρακολουθεί αμέτοχη και εκ του μακρόθεν τις εξελίξεις στο
μέτωπο των τιμών. Θα δήλωνε ότι είναι παρούσα και
παρακολουθεί έτοιμη να παρέμβει σε κάθε περίπτωση που οι
αυξήσεις γίνουν ανεξέλεγκτες και η αισχροκέρδεια εξελιχθεί σε
μια νέα κανονικότητα.
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 Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
 Η εμπειρία από την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας
μας διδάσκει ότι η ανάκαμψη θα απαιτήσει ένα διαφορετικό
μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, που αφενός οφείλει να είναι
περισσότερο αναπτυξιακό και αφετέρου πρέπει να αποσκοπεί:
 Στη στοχευμένη στήριξη των ευπαθών ομάδων.
 Στην υιοθέτηση διαρθρωτικών αλλαγών για την αύξηση
του ανταγωνισμού.
 Στη βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα.
 Στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
Καταναλωτές
 Εκπόνηση ενός ειδικού τιμαρίθμου των παροχών, των ανθρώπων
που είναι στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα τουλάχιστον, ώστε
να μπορούν να ανταπεξέρχονται με κάποιο τρόπο στις βιοτικές
τους ανάγκες, να τιμαριθμοποιηθούν οι παροχές ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος με αντίστοιχους δείκτες.
 Συμπληρωματική προσθετική αυτοτελής σύνδεση των μισθών με
τα όποια κέρδη, εάν αυτό είναι εφικτό θα ήταν πάρα πολύ
υποβοηθητικό στην όλη διαδικασία, αν μπορούν να αναγραφούν
στις ετικέτες πώλησης των προϊόντων οι τιμές αγοράς τους ή του
κόστους παραγωγής τους που δεν είναι πάντα εύκολο, το κάνουν
τα σούπερ μάρκετ αλλά με έναν πολύ δύσκολο τρόπο.
 Θέσπιση υπευθύνου εξυπηρέτησης καταναλωτών στα σημεία
πώλησης, μέσα από ένα δίκτυο, όπου θα γίνεται πολύ εύκολα η
δυνατότητα να υποβληθεί η καταγγελία για οποιεσδήποτε
καταγγελίες ή προβλήματα αντιμετωπίσει ο καταναλωτής στα
σημεία πώλησης.
 Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και από πλευράς
κοινωνικής οικονομίας η συγκρότηση συνεταιρισμών λαϊκής
κατανάλωσης για τη διαπραγμάτευση εκπτώσεων και τιμών με
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τους προμηθευτές από τους καταναλωτές, ώστε να δημιουργηθεί
και μια καλύτερη μορφή συλλογικότητας.
 Ενίσχυση των Ενώσεων Καταναλωτών για την εξειδικευμένη
ενημέρωση των καταναλωτών ανά γεωγραφική περιοχή και σε
εξειδικευμένες ομάδες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας,
καθώς υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες σε διαφορετικά μέρη της
Ελλάδος.
Εν κατακλείδι, είναι ανάγκη να υπάρξει μία στροφή πολιτικής η οποία
πάνω απ’ όλα θα στηρίζει την πραγματική οικονομία, τους ανέργους,
τους εργαζομένους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, την κοινωνία και θα
αποτρέπει τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
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