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OI ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
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τιµή στο αρνί

δοσκοπίας από επιχειρήσεις που θέλουν να εκ-
μεταλλευτούν το γενικευμένο κλίμα ανατιμή-
σεων. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Αδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ότι μπαί-
νει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσι-
μα, στα σιτηρά και σε άλλα προϊόντα, με στό-
χο να αποτραπούν φαινόμενα κερδοσκοπί-
ας. Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις δεν θα 
μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους με περι-
θώρια κέρδους μεγαλύτερα από αυτά που εί-
χαν τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ξεκίνησε η 
ενεργειακή κρίση. Από την πλευρά του, ο γενι-
κός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώ-
ντας στην «R», επισημαίνει ότι «είναι βέβαιο πως, 
λόγω της γεωπολιτικής κρίσης που έχει προκα-
λέσει η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, αναμένεται η δημιουργία ανατα-
ράξεων στο διεθνές εμπόριο κυρίως των υγρών 
και αέριων καυσίμων, αλλά και των δημητρια-
κών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η 
ενεργειακή επάρκεια στη χώρα μας είναι εξα-
σφαλισμένη, ενώ δεν αναμένεται να παρατηρη-
θούν ελλείψεις πρώτων υλών ή προϊόντων πρώ-
της ανάγκης, όπως τα φάρμακα και τα προϊό-
ντα διατροφής». Ωστόσο, ο Σ. Αναγνωστόπου-
λος προσθέτει ότι «αν και οι ανατιμήσεις σε κά-
ποιο βαθμό δεν μπορούν να αποφευχθούν, εί-
ναι σημαντικό να αναφέρω ότι οι ελεγκτικοί μη-
χανισμοί του κράτους παρακολουθούν προσε-
κτικά την κατάσταση και θα επιβάλουν κυρώ-
σεις στην περίπτωση που παρουσιαστούν φαι-
νόμενα κερδοσκοπίας, δυνάμει των διατάξεων 
που ήδη υπάρχουν, αλλά και νέων αντίστοιχων 
μέτρων που θα προωθηθούν προς ψήφιση από 
τη Βουλή. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό 
τόσο στους καταναλωτές όσο και στην αγορά 
ότι οι εξωγενώς επιβαλλόμενες ανατιμήσεις δεν 
μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για την επί-
τευξη αθέμιτης και ανήθικης κερδοσκοπίας». Το 
μεγάλο ερώτημα που θέτουν πλέον οι κατανα-
λωτές έχει να κάνει με τη διάρκεια των πληθω-
ριστικών πιέσεων. Οπως επισημαίνουν ορισμέ-
νοι οικονομολόγοι, η ενεργειακή κρίση και κατ’ 
επέκταση οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχι-
στούν, τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκεί 
η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. 

ΣτΑ ύψη έχουν εκτοξευθεί οι τιμές στα καύσιμα, με την τιμή της 
αμόλυβδης βενζίνης να πλησιάζει στα αστικά κέντρα της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας τα 2 ευρώ και να τα ξεπερνά σε νησιά όπως οι 
Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. η μέση τιμή στην αμόλυβδη βεν-
ζίνη έχει φτάσει πλέον στο 1,92 ευρώ ανά λίτρο, από 1,59 ευ-
ρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 0,33 ευρώ ανά λίτρο, στο πε-
τρέλαιο κίνησης η μέση τιμή έχει φτάσει στο 1,65 ευρώ, αυξη-
μένη κατά 0,31 ευρώ ανά λίτρο σε ετήσια βάση, ενώ στο πετρέ-
λαιο θέρμανσης η τιμή έχει φτάσει στο 1,30 ευρώ ανά λίτρο, αυ-
ξημένη κατά 30 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο. Μάλιστα, η αμόλυβδη βενζίνη πωλείται ακριβότε-
ρα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Για παράδειγμα, στην Κε-
φαλονιά είναι στο 1,97 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες φτά-
νει κατά μέσο όρο τα 2,12 ευρώ ανά λίτρο και στα Δωδεκάνησα 
τα 2,05 ευρώ ανά λίτρο. 

«Καίνε» οι λογαριασμοί ρεύματος
την ίδια στιγμή, σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στο ηλε-
κτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο, με τους λογαριασμούς που 
φτάνουν στα νοικοκυριά να είναι ιδιαίτερα αυξημένοι. Μάλι-
στα, η χώρα μας έχει την τρίτη πιο υψηλή τιμή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος στην Ευρώπη, μετά την Ιταλία και τη Σλοβενία. Από την 
πλευρά της, η κυβέρνηση συνεχίζει και τον Μάρτιο την επιδό-
τηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις. 

5,8 ευρώ το κιλό την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφο-
ντας αύξηση της τάξης του 27,5%. Αντίστοιχα, τα κατσίκια πω-
λούνται στη χονδρική 7,2 ευρώ σήμερα, από 6 ευρώ το κιλό πέ-
ρυσι, και τα μοσχάρια στα 6,10 ευρώ το κιλό σήμερα, από 5,60 
ευρώ το κιλό πέρυσι. Στα ίδια σχεδόν επίπεδα με πέρυσι πωλεί-
ται το χοιρινό κρέας. Αυξημένες είναι οι τιμές σε σχέση με πέρυ-
σι για ορισμένα λαχανικά, κάτι όμως που αποδίδεται κατά κύ-
ριο λόγο και στις άσχημες καιρικές συνθήκες των προηγούμενων 
εβδομάδων, που είχαν ως αποτέλεσμα να καταστραφούν πολ-
λές αγροτικές καλλιέργειες. 

Ιδιωτική ετικέτα
Παράγοντες από την αγορά τροφίμων επισημαίνουν ότι πλέον 
είναι πολύ δύσκολο να απορροφήσουν ακόμη και ένα μικρό πο-
σοστό από τις ανατιμήσεις των προϊόντων. Η ενεργειακή κρίση 
έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των καταστημά-
των αλλά και της διακίνησης των προϊόντων. Ολα αυτά σε μια 
περίοδο που η κατανάλωση μειώνεται, καθώς όλο και περισσό-
τεροι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως 
αναγκαία. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνες, πολλοί είναι αυτοί 
που στρέφονται στην αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που 
στην πλειονότητά τους είναι φθηνότερα από τα επώνυμα. Χα-
ρακτηριστικά είναι τα ευρήματα της έρευνας που διενήργησε η 
εταιρεία Ierax Analytix, σύμφωνα με την οποία το 46% των κα-
ταναλωτών αγοράζει περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 
σε σχέση με δύο χρόνια πριν και το 33% θεωρεί πως θα συνεχί-
σει να αγοράζει περισσότερα στο μέλλον. 

Ελεγχοι
Με την ακρίβεια να καλπάζει, οι ελεγκτικές Αρχές προχωρούν σε 
συνεχείς ελέγχους προκειμένου να εντοπίσουν φαινόμενα κερ-
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