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ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Οι µεγάλες αυξήσεις στις τιµές των καυσίµων τον τελευταίο χρόνο αναµένεται ότι, πέραν των
άµεσων επιδράσεων στο κόστος ζωής, θα έχουν αλυσιδωτές επιδράσεις στις τιµές άλλων
προϊόντων µε αποτέλεσµα ο καταναλωτής να επιβαρυνθεί ακόµα περισσότερο στο µέλλον. Στο
παρόν άρθρο παρατίθενται οι εκτιµήσεις της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών του Πανεπιστηµίου

Κύπρου τόσο για τις άµεσες όσο και για τις συνεπακόλουθες αυξήσεις στο κόστος ζωής διαφόρων
κοινωνικοοικονοµικών οµάδων από την άνοδο της τιµής των καυσίµων τον τελευταίο χρόνο.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Η άνοδος των τιµών των καυσίµων από µόνη της προκαλεί µείωση στην αγοραστική δύναµη του
νοικοκυριού στο βαθµό που το αναγκάζει να πληρώνει περισσότερα για θέρµανση, βενζίνη ή

πετρέλαιο κίνησης και άλλα καύσιµα. Όµως, αυτή η αύξηση στο κόστος ζωής δεν είναι η µόνη που

θα επωµιστεί ο καταναλωτής. Τα καύσιµα χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη στην παραγωγή άλλων

ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων και η αύξηση στις τιµές τους θα οδηγήσει σε αύξηση του

κόστους παραγωγής άλλων προϊόντων.

Αυτό θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιδράσεις που θα

οδηγήσουν σε ακόµα µεγαλύτερες αυξήσεις στο κόστος ζωής συνεπικουρούµενες και από την
αυτόµατη αναπροσαρµογή των µισθών µέσω της ΑΤΑ.

Η Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών έχει εκτιµήσει τις αυξήσεις των τιµών που αναµένεται να
ακολουθήσουν τις αυξήσεις στις τιµές των καυσίµων µε βάση το σενάριο ότι ο δείκτης τιµών των
καυσίµων µέχρι το τέλος του 2005 θα είναι 15% πάνω από τα επίπεδα του 2004. Οι προβλεπόµενες

αυξήσεις στις τιµές διαφόρων προϊόντων στα επόµενα δύο χρόνια (2006-2007) παρουσιάζονται
στο ∆ιάγραµµα 1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι µεγάλες αυξήσεις στις τιµές των καυσίµων τον τελευταίο χρόνο αναµένεται ότι, πέραν
των άµεσων επιδράσεων στο κόστος ζωής, θα έχουν αλυσιδωτές επιδράσεις στις τιµές
άλλων προϊόντων µε αποτέλεσµα ο καταναλωτής να επιβαρυνθεί ακόµα περισσότερο στο
µέλλον. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι εκτιµήσεις της ΜΟΕ για τις άµεσες και τις
συνεπακόλουθες αυξήσεις στο κόστος ζωής διαφόρων κοινωνικοοικονοµικών οµάδων από
την άνοδο της τιµής των καυσίµων τον τελευταίο χρόνο. Από την ανάλυση προκύπτει ότι τα
όποια αντισταθµιστικά µέτρα κοινωνικής πολιτικής δεν πρέπει να στοχεύουν µόνο κατοίκους
αγροτικών και ορεινών περιοχών, αλλά και νοικοκυριά µε χαµηλά εισοδήµατα, διότι αυτά θα
υποστούν σχετικά µεγάλο κόστος από συνεπακόλουθες αυξήσεις στις τιµές ειδών πρώτης
ανάγκης. Επίσης, η προβλεπόµενη αύξηση στον πληθωρισµό καθιστά πιο επιτακτική την
ανάγκη να τηρηθεί αυστηρή νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική για να µπορεί η
Κυπριακή οικονοµία να ελπίζει σε ένταξή της στην Ευρωζώνη το 2008.
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Τα είδη ένδυσης και υπόδησης προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση που φτάνει στο 4,4% ενώ η κατηγορία της
επίπλωσης µια επιπλέον αύξηση κοντά στο 3%. Οι τιµές των υπόλοιπων κατηγοριών στο ∆ιάγραµµα 1 προβλέπεται

ότι θα παρουσιάσουν αύξηση που κυµαίνεται γύρω στο 2% µε εξαίρεση τις επικοινωνίες των οποίων οι τιµές

προβλέπεται να µειωθούν κατά 0,6% περίπου. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι οι προβλέψεις αυτές γίνονται µε τη
χρήση οικονοµετρικού µοντέλου ∆ιανυσµατικής Αυτοπαλινδρόµησης (VAR) και προκύπτουν όχι µόνο από τις αυξήσεις

των τιµών των καυσίµων αλλά και από τη γενικότερη τάση και αλληλεξάρτηση που παρουσιάζουν οι τιµές στην

Κυπριακή οικονοµία τα τελευταία 25 χρόνια.
∆ιάγραµµα 1: Προβλεπόµενες πρόσθετες αυξήσεις τιµών στα επόµενα δύο χρόνια
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
Ποιες κοινωνικοοικονοµικές οµάδες θα επηρεαστούν περισσότερο από τις αυξήσεις των τιµών των καυσίµων; Αυτό
είναι ένα ερώτηµα που απασχολεί την κοινή γνώµη και την κυβέρνηση, αφού τα αντισταθµιστικά µέτρα που θα

ληφθούν πρέπει να στοχεύουν εκείνες τις οµάδες του πληθυσµού που θα υποστούν τη µεγαλύτερη µείωση στην

αγοραστική δύναµη του εισοδήµατος τους, δηλαδή τις οµάδες που καταναλώνουν τα προϊόντα που εµφανίζουν τις
µεγαλύτερες αυξήσεις στις τιµές.

Για να απαντηθεί το ερώτηµα αυτό πρέπει να ξεχωρίσουµε τις άµεσες αυξήσεις στο κόστος ζωής, που οφείλονται

µόνο στις αυξήσεις των τιµών των καυσίµων, από τις συνεπακόλουθες αυξήσεις στο κόστος ζωής, που αναµένεται

να προκληθούν λόγω των αλυσιδωτών επιδράσεων στις τιµές όλων των προϊόντων, για τους λόγους που

αναφέρονται πιο πάνω. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τόσο οι άµεσες αυξήσεις όσο και οι συνεπακόλουθες
αυξήσεις στο κόστος ζωής τα επόµενα δύο χρόνια για διάφορες εισοδηµατικές οµάδες. Οι εκτιµήσεις έχουν γίνει µε

στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2003, που διενήργησε η Στατιστική Υπηρεσία σε σχεδόν 3000
νοικοκυριά.
Οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν άµεση αύξηση στο κόστος ζωής που κατά µέσο όρο φτάνει το 1,25% και αντιστοιχεί
σε £330 για κάθε νοικοκυριό. Η συνεπακόλουθη αύξηση στο κόστος ζωής στα επόµενα δύο χρόνια προβλέπεται ότι

θα είναι 1,73% και ισοδυναµεί µε £460, περίπου. Όσο αφορά στις άµεσες αυξήσεις του κόστους ζωής δεν φαίνεται να
υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ εργαζοµένων µε διαφορετικά εισοδήµατα. Όµως, όταν ληφθούν υπόψη και οι

συνεπακόλουθες αυξήσεις στις τιµές άλλων προϊόντων προβλέπεται ότι µακροχρόνια οι εργαζόµενοι µε χαµηλά
εισοδήµατα θα υποστούν µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στο κόστος ζωής.
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Όσον αφορά στους συνταξιούχους η άµεση αύξηση στο κόστος ζωής υπολογίζεται σε 1% περίπου, που αντιστοιχεί

σε £113, ενώ η επιπλέον αύξηση στο κόστος ζωής που θα ακολουθήσει τα επόµενα δύο χρόνια πλησιάζει το 1,82%,
που αντιστοιχεί σε £202. Όπως και οι εργαζόµενοι, έτσι και οι συνταξιούχοι µε χαµηλά εισοδήµατα, ιδιαίτερα αυτοί
που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, προβλέπεται ότι µακροχρόνια θα αντιµετωπίσουν συγκριτικά µεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση στο κόστος ζωής.
Πίνακας 1: Αύξηση στο κόστος ζωής διαφόρων εισοδηµατικών οµάδων
Εισοδηµατικές κατηγορίες

Άµεση
Ποσοστό

Στα επόµενα δύο χρόνια
Ποσό

Ποσοστό

Ποσό

Εργαζόµενοι:
1,18%

£63

2,01%

£108

2. Κάτω του µέσου όρου

1,31%

£179

1,93%

£264

3. Άνω του µέσου όρου

1,24%

£408

1,70%

£560

0,61%

£29

1,95%

£91

1,14%

£186

1,78%

£292

1. Κάτω του ορίου φτώχειας

Συνταξιούχοι:
1. Κάτω του ορίου φτώχειας
2. Άνω του ορίου φτώχειας

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι από µόνες τους οι άµεσες αυξήσεις στις τιµές των καυσίµων επηρεάζουν κάπως
περισσότερο τις ψηλότερες εισοδηµατικές τάξεις λόγω της ύπαρξης κεντρικής θέρµανσης στο σπίτι και της

µεγαλύτερης κατανάλωσης βενζίνης. Αντίθετα, οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν λιγότερο τα φτωχότερα εισοδηµατικά

στρώµατα, ιδιαίτερα τους ηλικιωµένους, γιατί αυτοί συχνά χρησιµοποιούν λιγότερο δαπανηρές µεθόδους θέρµανσης
(σόµπες) και δεν έχουν στην κατοχή τους οχήµατα ή, αν έχουν, δεν τα χρησιµοποιούν σε µεγάλη κλίµακα.

Από την άλλη η συνεπακόλουθη αύξηση στο κόστος ζωής προβλέπεται ότι θα πλήξει περισσότερο τα χαµηλά

εισοδηµατικά στρώµατα (εργαζόµενους και συνταξιούχους) διότι οι αλυσιδωτές επιδράσεις οδηγούν σε σχετικά

µεγαλύτερες αυξήσεις των τιµών των αγαθών πρώτης ανάγκης, που αντιστοιχούν σε µεγαλύτερο ποσοστό της
δαπάνης των φτωχότερων νοικοκυριών.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η διαφοροποίηση των επιδράσεων της αύξησης της τιµής των καυσίµων µεταξύ νοικοκυριών που κατοικούν σε
αστικές και αγροτικές περιοχές παρουσιάζει ενδιαφέρον επειδή οι τελευταίοι χρησιµοποιούν περισσότερα καύσιµα
για κίνηση και θέρµανση.

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις αυξήσεις στο κόστος ζωής των εργαζοµένων και των συνταξιούχων σε αστικές και

αγροτικές περιοχές, που προβλέπονται τα επόµενα δύο χρόνια. Όπως είναι αναµενόµενο οι ποσοστιαίες αυξήσεις
είναι µεγαλύτερες για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, κυρίως διότι δαπανούν µεγαλύτερο µέρος του
εισοδήµατός τους σε καύσιµα κίνησης και θέρµανσης. Όµως, σε ποσά οι κάτοικοι αστικών περιοχών επωµίζονται

µεγαλύτερες αυξήσεις επειδή έχουν ψηλότερα εισοδήµατα.

Στον Πίνακα 2 φαίνεται, επίσης, ότι τα νοικοκυριά που προβλέπεται να αντιµετωπίσουν τη µεγαλύτερη ποσοστιαία
αύξηση στο κόστος ζωής τα επόµενα δύο χρόνια είναι οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών µε χαµηλά εισοδήµατα. Αυτό

οφείλεται στο ότι τα νοικοκυριά αυτά θα υποστούν συγκριτικά µεγαλύτερο άµεσο κόστος επειδή δαπανούν µεγάλο
ποσοστό του εισοδήµατός τους σε καύσιµα κίνησης, αλλά και συνεπακόλουθο κόστος επειδή δαπανούν µεγάλο

ποσοστό του εισοδήµατός τους σε είδη πρώτης ανάγκης, των οποίων οι τιµές προβλέπεται ότι θα αυξηθούν σχετικά
περισσότερο τα επόµενα δύο χρόνια.
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Πίνακας 2: Αύξηση στο κόστος ζωής σε αστικές και αγροτικές περιοχές τα επόµενα δύο χρόνια
Εισοδηµατικές κατηγορίες

Αστικές περιοχές

Αγροτικές περιοχές

Ποσοστό

Ποσό

Ποσοστό

Ποσό

4. Κάτω του ορίου φτώχειας

1,93%

£102

2,20%

£119

5. Κάτω του µέσου όρου

1,90%

£256

1,98%

£279

1,79%

£219

1,91%

£174

Εργαζόµενοι:

6. Άνω του µέσου όρου
Συνταξιούχοι

1,66%

£571

1,81%

£528

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την πιο πάνω ανάλυση φαίνεται ότι:
από µόνες τους οι αυξήσεις των τιµών των καυσίµων θα αυξήσουν σχετικά περισσότερο το κόστος ζωής στις



αγροτικές περιοχές λόγω της χρήσης περισσότερων καύσιµων για κίνηση και θέρµανση,

οι αλυσιδωτές αυξήσεις στις τιµές άλλων προϊόντων, που προβλέπεται ότι θα ακολουθήσουν αν παραµείνουν οι



τιµές των καυσίµων στα σηµερινά επίπεδα, θα έχουν ακόµα µεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος
ζωής, και
µακροχρόνια, τη µεγαλύτερη αύξηση στο κόστος ζωής θα υποστούν τα νοικοκυριά µε χαµηλά εισοδήµατα διότι



προβλέπεται ότι οι τιµές των προϊόντων πρώτης ανάγκης θα αυξηθούν σχετικά περισσότερο από ότι οι τιµές

άλλων προϊόντων.

Εποµένως, προκύπτουν τα εξής βασικά συµπεράσµατα πολιτικής:
1.

Τα αντισταθµιστικά µέτρα κοινωνικής πολιτικής δεν πρέπει να στοχεύουν µόνο κατοίκους αγροτικών και ορεινών
περιοχών, που θα πληγούν άµεσα από τις αυξήσεις των τιµών των καυσίµων, αλλά και νοικοκυριά µε χαµηλά

εισοδήµατα διότι αυτά θα υποστούν σχετικά µεγάλο κόστος από συνεπακόλουθες αυξήσεις στις τιµές ειδών
πρώτης ανάγκης.
2.

Η προβλεπόµενη αύξηση στον πληθωρισµό των επόµενων δύο χρόνων καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη να
τηρηθεί αυστηρή νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική για να µπορεί η Κυπριακή οικονοµία να ελπίζει σε

ένταξή της στην Ευρωζώνη το 2008.

Η Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών (ΜΟΕ) του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι ένας ανεξάρτητος, µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε
στόχο την προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης στα οικονοµικά, κυρίως σε θέµατα που ενδιαφέρουν την Κύπρο.
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Καθ. Πάνος Πασιαρδής, τηλ. 22892429, p.pashardes@ucy.ac.cy

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ:
∆ηµόσιος Τοµέας / Νοικοκυριά:

Σωτηρούλα Χατζησπύρου, τηλ. 22892456, s.hajispyrou@ucy.ac.cy

Επιχειρήσεις / Μακροοικονοµικό Μοντέλο:

Νικολέττα Πασιουρτίδου, τηλ. 22892452, n.pashourtidou@ucy.ac.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Άντζελα Σιεκέρσαββα, τηλ. 22892429, adangela@ucy.ac.cy

Οι απόψεις που εκφράζονται στα ‘Σχόλια Οικονοµικής Πολιτικής’ είναι των συγγραφέων µόνο και δεν αντιπροσωπεύουν
αναγκαστικά τη ΜΟΕ. Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή ή η µετάδοση, από οποιοδήποτε οπτικοακουστικό µέσο,
όλου ή µέρους του Σχολίου, µε αναφορά στο παρόν άρθρο και τους συγγραφείς του.

Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 22892429, Τηλεοµοιότυπο: 22892426, Ιστοσελίδα: www.erc.ucy.ac.cy, Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: erc@ucy.ac.cy.
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