
8

oikonomia Λίστα ακρίβειας 

Realmoney www.real.gr κυριακη 31 ιουΛιου 2022

μικά να ανέρχεται στο 8%. Ωστόσο, υπάρχουν 
και προϊόντα οι τιμές των οποίων πρόκειται να 
αυξηθούν ακόμη και κατά 20%. 

Πρώτος γύρος
Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο αναμένεται να 
ανατιμηθούν τα εξής προϊόντα: Τοματικά και 
κέτσαπ 15%, φρέσκες σαλάτες 12%, χαρτικά 
3% έως 11%, παξιμάδια 10%, γιαούρτια 9%, 
δημητριακά, κατεψυγμένες πίτσες και σάλτσες 
8%, στιγμιαίος καφές, ρόφημα σοκολάτας, ελ-
ληνικός καφές, σοκολατοειδή, μπισκότα, φρυ-
γανιές, γάλα και προϊόντα στοματικής υγιεινής 
6%, αλλαντικά 5%, μπίρες έως 5%, σαμπου-
άν 4% και εισαγόμενα εμφιαλωμένα νερά κα-
τά περίπου 2%. 

Δεύτερος γύρος 
Αντίστοιχα, τον Σεπτέμβριο αναμένεται να αυ-
ξηθούν οι τιμές σε κρουασάν, τσουρέκια, μαρ-
μελάδες και κέικ σε ποσοστό έως και 20%, στα 
καθαριστικά πανάκια και στα κρασιά έως 14%, 
στα τυριά έως 12%, στα αλκοολούχα ποτά έως 
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Μ
ε αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι ανα-
τιμήσεις σε βασικά αγαθά, επιφέρο-
ντας ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα στους 

οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σύμφωνα 
με ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, αρ-
χές Αυγούστου και Σεπτεμβρίου αναμένεται να 
αυξηθούν οι τιμές σε τουλάχιστον 600 προϊό-
ντα ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα τρό-
φιμα. Ο υψηλός πληθωρισμός έχει σημάνει συ-
ναγερμό στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης, το οποίο αναζητεί τρόπους για να πε-
ριοριστούν οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. 
Οπως όλα δείχνουν, η επόμενη μάχη που θα 
πρέπει να δώσει η κυβέρνηση θα αφορά τις 
τιμές των προϊόντων που μπαίνουν καθημερι-
νά στα σπίτια των πολιτών, αφού ήδη από τον 
περασμένο Σεπτέμβριο οι καταναλωτές έρχο-
νται αντιμέτωποι με αλλεπάλληλα κύματα ανα-
τιμήσεων. Η αναστολή της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής στους λογαριασμούς και η απορ-
ρόφησή της έως και 100% από κρατικές επι-
δοτήσεις μένει να φανεί εάν θα οδηγήσει και 
σε μειώσεις τιμών στα τρόφιμα. Παράλληλα, 
στο τραπέζι παραμένει το ενδεχόμενο να δο-
θεί εκ νέου μια νέα «επιταγή ακρίβειας», ύψους 
200 ευρώ, τον Σεπτέμβριο σε χαμηλόμισθους 
και χαμηλοσυνταξιούχους, όπως είχε δοθεί και 
το Πάσχα. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ 
σε ορισμένα τρόφιμα, φαίνεται να μην προ-
χωρά, χωρίς όμως να αποκλείεται στο μέλλον, 
αν και η κυβέρνηση έχει επιλέξει να λαμβάνει 
κατά κύριο λόγο στοχευμένα μέτρα που βοη-
θούν πολίτες με χαμηλά εισοδήματα. Η ενερ-
γειακή κρίση, ωστόσο, έχει προκαλέσει ισχυ-
ρές πληθωριστικές πιέσεις, που κανείς δεν εί-
ναι σε θέση να προβλέψει πότε θα αποκλιμα-
κωθούν, όσο μάλιστα συνεχίζεται ο πόλεμος 
στην Ουκρανία. Το ζητούμενο είναι πλέον τι 
θα γίνει το φθινόπωρο και τον χειμώνα και εάν 
μέχρι τότε θα μπορέσει να μπει ένα «φρένο» 
στις ανατιμήσεις βασικών αγαθών. Η κυβέρ-
νηση μέχρι στιγμής χρησιμοποιεί το μοναδικό 
«όπλο» κατά της ακρίβειας, που είναι οι έλεγ-
χοι, για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν κρού-
σματα αισχροκέρδειας. Σύμφωνα με στοιχεία 
που έχει στη διάθεσή της η «R», οι ανατιμήσεις 
αφορούν τουλάχιστον 40 κατηγορίες προϊό-
ντων, με το ποσοστό της αύξησης μεσοσταθ-

Βοήθεια εκεί που πρέπει

Πληκτρολογώντας στο Google «πώς να 
αντιμετωπίσω τις ανατιμήσεις» (how to fight price 
increase), το πρώτο άρθρο που εμφανίζεται έχει τίτλο 
«22 τρόποι για να αντιμετωπίσεις τις ανατιμήσεις 
των τροφίμων». Η αρθρογράφος του ιστοτόπου 
Investopedia συμβουλεύει τους αναγνώστες «να μην 
πηγαίνουν πεινασμένοι», «να μην παίρνουν μαζί τους τα 
παιδιά», «να κοιτάζουν χαμηλά» (στα κάτω ράφια), «να 
στοκάρουν», «να είναι βιαστικοί». 
Στην Ελλάδα του 2022, κανένα τρικ δεν μπορεί να 
σώσει τα νοικοκυριά από την ακρίβεια στα ράφια. Οι 
ανατιμήσεις διαδέχονται η μία την άλλη: από τη μια, 
αντανακλούν την αύξηση του πληθωρισμού και, από 
την άλλη, την τροφοδοτούν. Είναι αποδεδειγμένο πως 
ο πληθωρισμός πλήττει περισσότερο τους οικονομικά 
ασθενέστερους. 
Σε ένα περιβάλλον διεύρυνσης των οικονομικών 
ανισοτήτων (έρευνα ΕΛΣΤΑΤ για τα εισοδήματα 2020), 

η αύξηση του πληθωρισμού κατά 11 μονάδες τον 
τελευταίο χρόνο θα ανοίξει ακόμη περισσότερο την 
ψαλίδα. Οι τελευταίες έρευνες είναι αποκαλυπτικές: οι 
πωλήσεις σε αγαθά όπως το γάλα και το ψωμί έχουν 
μειωθεί πάνω από το 10%, ενώ το 83,2% των πολιτών 
έχει μειώσει την αγορά καταναλωτικών προϊόντων, 
μεταξύ των οποίων και βασικά (έρευνα ΕΕΑ). 
Ο -ακόμη πιο- δύσκολος χειμώνας που έρχεται απαιτεί 
στοχευμένα αναδιανεμητικά μέτρα για τη στήριξη 
των ευάλωτων και των νέων. Στην πανδημία δόθηκαν 
ενισχύσεις 40 δισ. ευρώ, αλλά πολλές από αυτές δεν 
ήταν στοχευμένες - εξ ου και η αύξηση των καταθέσεων 
κατά 42 δισ. ευρώ την περασμένη διετία. Χρειαζόμαστε 
πιο γενναιόδωρα μέτρα εισοδηματικής στήριξης, 
που θα στοχεύουν στα χαμηλότερα στρώματα της 
κατανομής εισοδημάτων. Πείτε το fuel pass ή market 
pass, αυτό που έχει σημασία είναι η βοήθεια να φτάσει 
εκεί που πρέπει και να φέρει κάποια ανακούφιση.
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Νέες ανατιμήσεις
για 600 προϊόντα
σε… δύο δόσεις


