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Η λίστα των ανατιμήσεων
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Μ

ε αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι ανατιμήσεις σε δεκάδες προϊόντα, επιβαρύνοντας εκ νέου τους οικογενειακούς
προϋπολογισμούς. Σύμφωνα με στοιχεία που
έχει στη διάθεσή της η Realnews, από τις αρχές
Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου -και ανάλογα
με τα αποθέματα των προϊόντων που έχουν στις
αποθήκες τους τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων- θα αυξηθούν οι τιμές σε τουλάχιστον 20
κατηγορίες βασικών αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα. Αναλυτικότερα, στη νέα λίστα της ακρίβειας περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα: χύμα
φακές (20%), παιδικοί χυμοί (12,5%), καραμέλες (11,5%), ζυμαρικά (2% έως 8%), απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων (7,6%), σοκολάτες
(7,5%), χαρτικά (6,6%), αλάτι (6%), σαμπουάν (3% έως 6%), ξυραφάκια (5%), φρέσκοι
χυμοί (4,5% έως 5%), μπισκότα (4,5%), βρεφικές πάνες (3% έως 5%), ελαιόλαδο (3,3%),

Σύμφωνα
με στοιχεία
που έχει στη
διάθεσή της
η Realnews,
θα αυξηθούν
οι τιμές σε
τουλάχιστον
20 κατηγορίες
βασικών
αγαθών, όπως
είναι τα τρόφιμα

βρεφικό γάλα (3%), χαλβάς (3%), ταχίνι (3%), τυριά (2,5%),
ξίδι (2,5%) και παγωμένο τσάι (2%). Κάποιες από αυτές τις
ανατιμήσεις έχουν περάσει ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ κάποιες άλλες αναμένεται να γίνουν αντιληπτές από
τους καταναλωτές στο αμέσως επόμενο διάστημα και το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται
να προστεθούν άμεσα ακόμη περισσότερα προϊόντα στη λίστα της ακρίβειας, με οικονομολόγους, όμως, να κάνουν λόγο για ένα παροδικό φαινόμενο, που οφείλεται σε πληθωριστικές πιέσεις εξαιτίας της επαναφοράς της αγοράς στην κανονικότητα μετά από μήνες κατά τους οποίους αρκετές επιχειρήσεις υπολειτουργούσαν.
Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός ξεκίνησε το 2021 από -2%
τον Ιανουάριο και συνέχισε με μείωση 1,3% τον Φεβρουάριο,
1,6% τον Μάρτιο και 0,3% τον Απρίλιο. Τον Μάιο υπολογίζεται να κινηθεί οριακά σε θετικό έδαφος κατά 0,1% και τον Ιούνιο να ανέλθει σε 1%.

Δυσαρέσκεια καταναλωτών
Αρκετοί καταναλωτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι τιμές των
προϊόντων όταν αυξάνονται δύσκολα μειώνονται, με αποτέλεσμα ορισμένοι από αυτούς είτε να έχουν περιορίσει τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία είτε ακόμη και να μην έχουν

πρόσβαση σε τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι ακριβότερα, όπως, για παράδειγμα, το μοσχαρίσιο
κρέας και το ψάρι. Επιπροσθέτως, οι νέες αυξήσεις έρχονται σε μια περίοδο που τα εισοδήματα των περισσότερων καταναλωτών είναι ιδιαίτερα μειωμένα, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκειά τους, με αποτέλεσμα αρκετοί
να στρέφονται στα προϊόντα που βρίσκονται
σε προσφορές.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι πρόκειται για ανατιμήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από μεμονωμένες εταιρείες και δεν αφορούν το σύνολο των κλάδων.

«Να ληφθούν μέτρα»
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ Γιώργο
Λεχουρίτη, «πρόκειται για μια ακρίβεια διαρκείας, που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, επιβαρύνοντας σημαντικά τα νοικοκυριά. Παρατηρούμε ανατιμήσεις στα τρόφιμα, στα καύσιμα,
αλλά και σε πολλά άλλα προϊόντα. Η πανδημία
προφανώς και δημιούργησε πολλά προβλήμα-
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3% έως 6%, τα κατεψυγμένα ψάρια 5%-8%,
τα μωρομάντηλα 6,5%, τα αυγά 5%, τα μπισκότα 3,3%-5%, οι φρέσκοι χυμοί 5%, οι σακούλες απορριμμάτων 5%, το αλουμινόχαρτο
4,5%, το τσάι 4,5%, τα βούτυρα 4%, οι οδοντόκρεμες και τα σαμπουάν 3%, το σαπούνι 3%, ο
καφές 2,80%, τα απορρυπαντικά πλυντηρίου
2,5% και πολλά ακόμη είδη πρώτης ανάγκης.

τα στη λειτουργία της αγοράς, ωστόσο, στους
δύσκολους καιρούς που διανύουμε, θα πρέπει
να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να περιοριστούν
οι ανατιμήσεις». Η άνοδος στις τιμές αρκετών
προϊόντων επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό
και από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οποία τον Ιούνιο αυξήθηκαν οι τιμές, μεταξύ άλλων, στο αρνί και στο κατσίκι κατά 17%, σε βρώσιμα έλαια
15%, στις πατάτες 8,6%, στα καύσιμα και στα
λιπαντικά 15,8%, στα νωπά ψάρια 4,1%, στα
τυριά 2,5%, στο ελαιόλαδο 1,3%, στα πουλερικά 1,2% και στα είδη ένδυσης και υπόδησης σε ποσοστό 0,5%. Στον αντίποδα, σύμφωνα πάντα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, μειωμένες είναι οι τιμές σε ετήσια βάση στο γιαούρτι σε ποσοστό 6%,
στους χυμούς φρούτων κατά 4,7%,
στο φρέσκο γάλα και στο χοιρινό
κρέας κατά 3% και στο μοσχάρι κατά 1%. Από την πλευρά
τους, παράγοντες της αγοράς αποδίδουν τις ανα-

Εξονυχιστικοί έλεγχοι
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με στόχο τον περιορισμό
των ανατιμήσεων, πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει αν
δικαιολογούνται οι ανατιμήσεις που έχουν γί-

Εν μέσω πανδημίας, το
περιθώριο κέρδους δεν θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερο σε
σχέση με αυτό που ήταν πριν
από την 1η Σεπτεμβρίου 2020
τιμήσεις στην αύξηση των πρώτων υλών σε τρόφιμα και ποτά,
που, σύμφωνα με τον δείκτη που καταγράφει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ξεπερνά το 30%. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι
οι περισσότερες από τις ανατιμήσεις αφορούν είτε εισαγόμενα
προϊόντα είτε προϊόντα που η παραγωγή τους απαιτεί την προμήθεια πρώτων υλών από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με εκπροσώπους των επιχειρήσεων, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών παίζει και η τιμή των καυσίμων,
η οποία επηρεάζει τις μεταφορές αλλά και το κόστος παραγωγής
των προϊόντων. Η τιμή του πετρελαίου μπρεντ έχει αυξηθεί σε
ποσοστό 75% μέσα σε ένα χρόνο, προκαλώντας ντόμινο ανατιμήσεων σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες.

Από τις αρχές του χρόνου
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η «R», το μπαράζ αυξήσεων στις τιμές βασικών αγαθών έχει ξεκινήσει από τις
αρχές του χρόνου και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια των καταναλωτών, οι οποίοι πληρώνουν ακριβότερα βασικά αγαθά τούς τελευταίους έξι μήνες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του χρόνου εκατοντάδες προϊόντα έχουν ανατιμηθεί σε ποσοστό που φτάνει ακόμη
και το 25%, όπως, μεταξύ άλλων, το ρύζι σε ποσοστό από 11%
έως 25%, τα τυριά από 4% έως 23%, το ελαιόλαδο από 15% έως
20%, τα σπορέλαια και η φυτίνη 14%, οι σαλάτες από 11% έως
16%, τα όσπρια από 3% έως 10%, το αλάτι 6%, τα χαρτικά από
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νει το τελευταίο διάστημα σε δεκάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα τρόφιμα. Σύμφωνα, μάλιστα, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), εν μέσω πανδημίας, δεν θα πρέπει να υπάρχουν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και το περιθώριο κέρδους
στην πώληση προϊόντων δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που ήταν
πριν από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020. Δηλαδή, αν ένα προϊόν πωλείται σήμερα με περιθώριο 15%, ενώ πριν από τον περσινό Σεπτέμβριο διετίθετο με περιθώριο κέρδους 10%, τότε
αυτή η ανατίμηση κρίνεται παράνομη και επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα. Σημειώνεται ότι
το περιθώριο κέρδους είναι αυτό που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή αγοράς και πώλησης
ενός προϊόντος. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή αναλύει
διαρκώς την εικόνα της αγοράς και την εξέλιξη των τιμών σε βασικά καταναλωτικά είδη μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis, αλλά και μέσω επιτόπιων ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση, ο
κρατικός έλεγχος του επιπέδου των τιμών στοχεύει στην αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και στην πάταξη των φαινομένων αισχροκέρδειας.
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