
λαιολαιολαιοα
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

α
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆ΑΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

Kεφ

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Προσοχή, 
πληθωρισµός

 Η οικονοµική δραστη-
ριότητα έχει αρχίσει να 
επιταχύνεται, σκορπώ-
ντας χαµόγελα σε όλους 
τους παράγοντες της οικο-
νοµίας. Εργαζόµενοι, επι-
χειρήσεις και οικονοµικό 
επιτελείο της κυβέρνησης 
έχουν αρχίσει να βλέπουν 
τα θετικά από την οικονο-
µική επιτάχυνση. Οι τζίροι 
των επιχειρήσεων ανεβαί-
νουν, τα έσοδα του κρά-
τους κινούνται και αυτά 
σε υψηλότερα επίπεδα και 
δηµιουργούνται νέες θέ-
σεις εργασίας. ∆εν είναι 
λίγοι αυτοί που προβλέ-
πουν ότι τα πράγµατα θα 
πάνε πολύ καλύτερα και 
µεσοπρόθεσµα. Θα ση-
µειωθούν, δηλαδή, υψη-
λότεροι ρυθµοί ανάπτυ-
ξης τα επόµενα δύο ή τρία 
χρόνια.

 Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008 κινείται 
ο πληθωρισµός, πλησιάζοντας απειλητικά το 
προηγούµενο ρεκόρ του 3%, ύστερα από ντόµινο 
ανατιµήσεων από την άνοδο του πετρελαίου.
Ήδη έχει φτάσει στο 2,5%, ύστερα από την πυροδότηση 
αυξήσεων από τα τιµολόγια του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά 
20%, συµπαρασύροντας ανοδικά τις τιµές σε µεταφορές 

και τρόφιµα. Τώρα έρχεται δεύτερο κύµα ανατιµήσεων στο 
ρεύµα, προκαλώντας ανησυχία για τους κινδύνους κατά 
την επανεκκίνηση της οικονοµίας. Εξωγενείς παράγοντες 
αυξάνουν τον πληθωρισµό στην Ευρωζώνη, προκαλώντας 
άνοδο επιτοκίων και αλλαγή στρατηγικής από την ΕΚΤ. 
Ωστόσο, ΥΠΟΙΚ και ΕΚΤ θεωρούν το φαινόµενο παροδικό, 
µε ηµεροµηνία λήξης τα τέλη του έτους. 
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