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OI ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΣΕ 19 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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9% έχει αυξηθεί στο µοσχάρι

έχει αυξηθεί η χονδρική
τιµή στο αρνί
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Του Δημητρη χριστουλια

Α
ντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ακρί-
βειας θα βρεθούν τις επόμενες ημέ-
ρες οι καταναλωτές, εξαιτίας της επι-

δεινούμενης ενεργειακής κρίσης που πυρο-
δοτείται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, με την κυβέρνηση να επιστρατεύ-
ει σε θεσμικό επίπεδο το μέτρο της επιβολής 
πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα 
και στα σιτηρά. Η εκρηκτική αύξηση των διε-
θνών τιμών του πετρελαίου μπρεντ, του φυ-
σικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, 
σε συνδυασμό με τη ραγδαία άνοδο σε χρη-
ματιστηριακά εμπορεύματα όπως το σιτάρι 
και το καλαμπόκι κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου στην Ουκρανία, δημιουργεί ένα εκρηκτι-
κό μείγμα ακρίβειας, που αποτυπώνεται και 
στις τιμές βασικών αγαθών, όπως είναι τα τρό-
φιμα, αλλά και στα καύσιμα. 

Και όλα αυτά έξι μήνες μετά το ξέσπασμα 
της ενεργειακής κρίσης, που έχει ως αποτέλε-
σμα να ανατιμώνται συνεχώς εκατοντάδες βα-
σικά αγαθά σε ποσοστό που αγγίζει έως τώρα 
ακόμη και το 30%. Σε καθημερινή πλέον βάση 
αλλάζουν οι τιμές των προϊόντων, κάτι που θα 
συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, 
προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των καταναλω-
τών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της 
Realnews, τις επόμενες ημέρες και μέχρι τον 
Απρίλιο αναμένεται να γίνουν δεκάδες ανατι-
μήσεις σε βασικά αγαθά, που σε μεμονωμένα 
προϊόντα θα φτάσουν ακόμη και το 32%. Ανα-
λυτικότερα, η λίστα της ακρίβειας περιλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, τα εξής προϊόντα: Ελληνι-
κός καφές έως 32%, χαρτικά έως 26%, αλεύρι 
έως 18%, απορρυπαντικά έως 25%, κατεψυγ-
μένα λαχανικά έως 10%, δημητριακά έως 8%, 
αλλαντικά 8%, ρύζι και όσπρια 6%, ψωμί για 
τοστ 3%, σαπούνια 9%, μέλι 3%, καθαριστικά 
τζαμιών 7%, σαμπουάν 3,5%, ελιές συσκευ-
ασμένες 10%, μπισκότα 6%, φρυγανιές 5%, 
σπορέλαια έως 11%, είδη προσωπικής περι-
ποίησης 6% και τσάι 5%. Εξαιτίας της εκρηκτι-
κής αύξησης των τιμών στα σιτηρά, η οποία 
φτάνει ακόμη και το 100% σε σχέση με πέ-
ρυσι, αναμένονται νέες ανατιμήσεις σε ψωμί 

και αρτοσκευάσματα, σε ποσοστό που θα ξε-
περάσει ακόμη και το 10%. 

Παραγγελίες 
Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις σε ορισμέ-
να από αυτά τα προϊόντα έχουν περά-
σει τις προηγούμενες ημέρες ή θα πε-
ράσουν τις αμέσως επόμενες και μέ-
χρι τον Απρίλιο, ανάλογα με τα απο-
θέματα που έχουν στις αποθήκες 
τους τα μεγάλα καταστήματα πώ-
λησης τροφίμων. Ωστόσο, εξαιτίας 
της ακρίβειας και των συνεχών αλ-
λαγών στις τιμές, πλέον οι παραγ-
γελίες που κάνουν πολλά κατα-
στήματα τροφίμων δεν αρκούν 
για να δημιουργηθούν μεγάλα 
αποθέματα. 

Παράγοντες του λιανεμπορίου επισημαίνουν 
στην «R» ότι καθημερινά γίνονται δέκτες δεκά-
δων τιμολογίων με αυξήσεις τιμών σε βασικά 
αγαθά σε ποσοστό πάνω από 10%. Υποστη-
ρίζουν, δε, ότι οι ανατιμήσεις θα συνεχιστούν 
και το αμέσως επόμενο διάστημα και για όσο 
τουλάχιστον διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι πρώτη φο-
ρά γίνονται τόσο πολλές και τόσο μεγάλες αυ-
ξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Ανατιμή-
σεις οι οποίες πραγματοποιούνται με αμείωτη 
ένταση τουλάχιστον τους τελευταίους έξι μή-
νες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές αυξή-
σεις παρατηρούνται και στις τιμές των κρεάτων, 
των φρούτων και των λαχανικών. Σύμφωνα με 
στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών 
και Αλιείας (ΟΚΑΑ), η ανώτατη τιμή χονδρικής 
στα αρνιά είναι σήμερα 7,4 ευρώ το κιλό, από 

Νέες ανατιμήσεις έως 
32% έρχονται σε δεκάδες 
προϊόντα ευρείας 
κατανάλωσης από τώρα 
έως τον Απρίλιο. 
Οι τιμές αλλάζουν 
σε καθημερινή βάση, 
αναφέρουν παράγοντες 
της αγοράς. Ποια μέτρα 
επιστρατεύει η κυβέρνηση

Φωτιά στις τιμές
των βασικών αγαθών

Ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, 
ανακοίνωσε ότι μπαίνει πλαφόν 
στο περιθώριο κέρδους στα 
καύσιμα, στα σιτηρά και σε άλλα 
προϊόντα, με στόχο να αποτραπούν 
φαινόμενα κερδοσκοπίας


