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Ερχεται νέο κύμα ακρίβειας
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Μ

ε αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι ανατιμήσεις σε δεκάδες βασικά αγαθά,
όπως είναι τα τρόφιμα, επιβαρύνοντας
ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες της
Realews, και ο Ιούλιος κάνει ποδαρικό με αυξήσεις στις τιμές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης,
που κατά μέσο όρο ανέρχονται στο 10%. Πρόκειται για ένα ακόμη κύμα ακρίβειας, το οποίο
έρχεται να προστεθεί σε όσα έχουν προηγηθεί
από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν και ξέσπασε η ενεργειακή κρίση. Ουσιαστικά τους
τελευταίους 10 μήνες δεν υπάρχει σχεδόν κα-

Αυξάνονται κατά
10% οι τιμές σε
δεκάδες βασικά
αγαθά το επόμενο
δίμηνο. Ηδη
υπάρχουν εταιρείες
που ανακοινώνουν
ότι θα πωλούν
ακριβότερα τα
προϊόντα τους
τον Σεπτέμβριο

νένα προϊόν που να μην έχει ανατιμηθεί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές τους έχουν αυξηθεί δύο και τρεις
φορές μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.
Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της «R», στη νέα λίστα
της ακρίβειας περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα: Απορρυπαντικά-καθαριστικά από 8% έως 40%, είδη προσωπικής
υγιεινής έως 24%, φυτίνη 20%, χυμός τομάτας 18%, μαρμελάδες 15%, ζυμαρικά 14%, μουστάρδες, κέτσαπ και μαγιονέζες 14%, σαμπουάν, οδοντόκρεμες και αποσμητικά
έως 14%, κονσέρβες από 7% έως 14%, νουντλς από 3,5%
έως 14%, πατατάκια και ρυζογκοφρέτες από 6% έως 13%,
κατεψυγμένα προϊόντα 12%, ψάρια 11%, υγρά σαπούνια
χεριών έως 10%, έτοιμες σαλάτες έως 10%, τυριά από 2%
έως 10%, κατεψυγμένα ψάρια 8%, εμφιαλωμένο νερό έως
7%, ρύζι 6%, γιαούρτια 5%, σοκολατοειδή και σάλτσες 4%,
γάλα, αλεύρι, μπισκότα και φρυγανιές κατά 3%.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για με-

Μονόδρομος η μείωση του ΦΠΑ
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της ΒΑΣΩΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ

Τέσσερις μήνες πέρασαν από την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις είναι αισθητές σε
πολλά επίπεδα - κυρίως, όμως, στην τσέπη μας. Οι
τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί πάνω από 30%, με
τις μεγαλύτερες να παρατηρούνται στο χαρτί υγείας
(35%), το αλεύρι (31%), τα μακαρόνια (27%) και το
ηλιέλαιο (23%). Αυτά, όμως, δεν είναι τα χειρότερα νέα.
Οι τιμές δεν πρόκειται να μειωθούν, για αρκετούς μήνες
ακόμα, αφού ούτε η ενέργεια θα γίνει φθηνότερη ούτε
οι πρώτες ύλες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται νέος
κύκλος ανατιμήσεων, οδηγώντας τα νοικοκυριά σε νέες
περικοπές. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας στους πέντε πολίτες
δηλώνει ότι τις μεγαλύτερες περικοπές τις κάνει σε
βασικά αγαθά. Δηλαδή, ψωμί, γάλα, φάρμακα. Αυτό από
μόνο του προκαλεί βαθιά ανησυχία. Πόσο ακόμα μπορεί
να μειώνουμε τα βασικά αγαθά που καταναλώνουμε;
Πού θα φτάσει αυτό;

Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από τους
ασκούντες πολιτική είναι τι μπορεί να αμβλύνει το
κύμα των ανατιμήσεων. Μπορεί πολλοί να διαφωνούν,
επικαλούμενοι το δημοσιονομικό κόστος, αλλά φαίνεται
πως η μείωση του ΦΠΑ είναι μονόδρομος. Στη Ρουμανία,
όταν ο ΦΠΑ στα τρόφιμα μειώθηκε κατά 10 μονάδες,
η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 22%. Αυτό σημαίνει ότι
η αύξηση στη ζήτηση αντισταθμίζει μερικώς τη μείωση
του ΦΠΑ.Υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που
μπορεί να συγκρατήσει τις καλπάζουσες τιμές. Οι
αυστηρότεροι έλεγχοι. Δεν αμφιβάλλει, νομίζω, κανείς
ότι οι έκτακτες συνθήκες που ζούμε δημιουργούν
πεδίον δόξης λαμπρόν για τους κερδοσκόπους κάθε
λογής. Από τον χονδρέμπορο και τον μεταπωλητή
μέχρι τον καταστηματάρχη ή τον μάστορα. Μπορεί
η εντατικοποίηση των ελέγχων να ακούγεται μέτρο
αυτονόητο ή «λίγο», αλλά δεν είναι.

μονωμένες ανατιμήσεις, καθώς δεν αφορούν
το σύνολο των κατηγοριών. Οι αυξήσεις έχουν
ήδη ανακοινωθεί από τις βιομηχανίες τροφίμων
και τις εμπορικές επιχειρήσεις στα καταστήματα πώλησης τροφίμων και θα περάσουν σταδιακά στα ράφια, ανάλογα με τα αποθέματα
των προϊόντων που έχουν στις αποθήκες τους.
Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποσταλούν στα
καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων νέοι, ανατιμημένοι τιμοκατάλογοι. Μάλιστα, ήδη
προμηθευτής έχει γνωστοποιήσει σε αλυσίδα
σούπερ μάρκετ τιμοκατάλογο με αυξήσεις στις
τιμές προϊόντων που θα γίνουν αντιληπτές από
τους καταναλωτές τον Σεπτέμβριο.

Οπωροκηπευτικά
«Τσιμπημένες» είναι οι τιμές σε ορισμένα οπωροκηπευτικά. Σύμφωνα με τα στατιστικά δελτία
τιμών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και
Αλιείας, οι χονδρικές τιμές στα αγγούρια (ζευγάρι) έχουν αυξηθεί σε διάστημα ενός έτους
κατά 15 λεπτά του ευρώ, στα κολοκύθια κατά 20 λεπτά, στα ξερά κρεμμύδια κατά 25 λεπτά το κιλό, στις μελιτζάνες φλάσκες κατά 50
λεπτά, στις εγχώριες πατάτες κατά 8 λεπτά και
στις ντομάτες κατά 10 λεπτά. Ανάλογες είναι
οι ανατιμήσεις και στις τιμές λιανικής, ενώ για
άλλη μία φορά διαπιστώνεται η μεγάλη «ψαλίδα» ανάμεσα στις τιμές χονδρικής και λιανικής.
Επίσης, υψηλότερες έως και 1,1 ευρώ το κιλό
είναι οι τιμές χονδρικής σε ορισμένα κρέατα.

Τα απολύτως αναγκαία
Οι ανατιμήσεις έχουν οδηγήσει την πλειονότητα των καταναλωτών να περιορίσουν τις αγορές
τους στα απολύτως αναγκαία. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της MARC για λογαριασμό του
ΑΝΤ1, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών
(85,3%) ανησυχεί για την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, με το ποσοστό τους, μάλιστα, να έχει
αυξηθεί σε σχέση με αντίστοιχη έρευνα της συ-

