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  ΣΤΑ 100 ΔΟΛΑΡΙΑ το 
βαρέλι κινείται η τιμή του 
πετρελαίου μπρεντ, με τις τιμές, 
όπως και των καυσίμων, να 
παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. 
Η μέση τιμή της αμόλυβδης 
βενζίνης συνεχίζει να κινείται 
πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, 
με τη μέση τιμή να βρίσκεται 
στα 2,05 ευρώ ανά λίτρο 
και του πετρελαίου κίνησης 
στο 1,95 ευρώ ανά λίτρο. 
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι 
τιμές ιδιαίτερα στη νησιωτική 
Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερες, 
με την αμόλυβδη βενζίνη να 
φτάνει στα 2,30 ευρώ στις 
Κυκλάδες και στα 2,12 ευρώ 
στη Λέσβο. Σύμφωνα με τα 
σημερινά δεδομένα, σημαντικά 
υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι 
θα είναι η τιμή του πετρελαίου 
θέρμανσης. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις εκπροσώπων 
των βενζινοπωλών, η τιμή 
εκκίνησης στα μέσα Οκτωβρίου 
αναμένεται να κυμανθεί στα 
1,60 με 1,65 ευρώ ανά λίτρο, 
όταν πέρυσι η τιμή εκκίνησης 
ήταν το 1,16 ευρώ ανά λίτρο. 
Το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης αναζητεί τρόπους 
έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσό 
της επιδότησης για την αγορά 
πετρελαίου θέρμανσης. 
Σημειώνεται ότι πέρυσι το 
επίδομα θέρμανσης είχε 
ανέλθει στα 168 εκατ. ευρώ 
και το είχαν λάβει περίπου 1 
εκατομμύριο δικαιούχοι.

Σε υψηλά 
επίπεδα και 
το πετρέλαιο 
θέρμανσης

κονομολόγοι, όλα θα εξαρτηθούν από την έκβαση 
του πολέμου, αλλά και από την πορεία των τιμών 
στα ενεργειακά προϊόντα. 

Μείωση της κατανάλωσης
Μπορεί ο τζίρος των αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε 
ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη να αυξήθηκε, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της IRI, κατά 1,6% το πρώ-
το εξάμηνο του έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό χρονικό διάστημα, ωστόσο το γεγονός αυ-
τό αποδίδεται στις μεγάλες ανατιμήσεις, αλλά και 
στην αύξηση του τζίρου των σούπερ μάρκετ τον 
Μάιο και τον Ιούνιο κατά 9,8% και 9,5% αντίστοι-
χα εξαιτίας των εξαιρετικών επιδόσεων του τουρι-
σμού. Προσθέτουν, επίσης, ότι είναι πλέον σημα-
ντική η στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα ιδι-
ωτικής ετικέτας, τα οποία είναι πιο φθηνά, ως επί το 
πλείστον, από τα επώνυμα. Σύμφωνα με την IRI, το 
μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 
ανήλθε σε 16% το πρώτο εξάμηνο του έτους, ένα-
ντι 14,8% το 2021. Την ίδια στιγμή, αρκετοί κατα-
ναλωτές εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους 
γιατί πλέον δεν βρίσκουν προσφορές στα ράφια 
των σούπερ μάρκετ όπως κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων μηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI, το πρώτο εξάμη-
νο του έτους μόνο οι πωλήσεις των συσκευασμέ-
νων τροφίμων κινήθηκαν ανοδικά κατά 1,9% και 
οριακά κατά 0,3% των μη αλκοολούχων ποτών. Οι 
υπόλοιπες κατηγορίες εμφάνισαν πτώση. Συγκεκρι-
μένα, πτώση εμφάνισαν τα αλκοολούχα ποτά κα-
τά 9,2%, τα απορρυπαντικά και καθαριστικά σπι-

τιού κατά 7,0%, τα γαλακτοκομικά κατά 5,6%, τα κα-
τεψυγμένα τρόφιμα κατά 5,5%, τα είδη ατομικής υγι-
εινής κατά 5,2% και τα υλικά μαγειρικής κατά 2,4%. 

Καίει το φυσικό αέριο 
Στα ύψη βρίσκεται και η τιμή του φυσικού αερίου, 
η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο μήνα, 
μένοντας σταθερά πάνω από τα 200 ευρώ τη μεγα-
βατώρα. Η τιμή του φυσικού αερίου παίζει σημαντι-
κό ρόλο και στη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρι-
κού ρεύματος, αφού η ζήτηση στο ελληνικό σύστημα 
καλύπτεται κατά 44,2% από μονάδες φυσικού αερί-
ου, 19,7% από λιγνίτη, 18,3% από ανανεώσιμες πη-
γές και 6,7% από εισαγωγές. Τα στοιχεία αυτά κατα-
δεικνύουν ότι το φυσικό αέριο καθορίζει σε μεγάλο 
βαθμό την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επίσης, οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου διε-
θνώς αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τους λο-
γαριασμούς που θα λάβουν τον χειμώνα όσοι χρη-
σιμοποιούν το φυσικό αέριο για τη θέρμανσή τους. 
Πρόθεση, όμως, της κυβέρνησης είναι να δοθεί και 
φέτος επιδότηση σε όσους χρησιμοποιούν φυσικό 
αέριο, όπως είχε δοθεί και πέρυσι. 

Συνολικά οι επιδοτήσεις σε φυσικό αέριο και ρεύμα 
εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 14 δισ. ευρώ το 2022, 
με το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να προέρ-
χεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, αλλά 
και ένα σημαντικό ποσοστό από τον κρατικό Προϋ-
πολογισμό. Σε κάθε περίπτωση, οι επιδοτήσεις των 
λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυ-
σικού αερίου θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χειμώνα.  
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