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γκεκριμένης εταιρείας που διεξήχθη πριν από 
περίπου ενάμιση μήνα. Οι καταναλωτές έχουν 
περιορίσει τόσο τον όγκο των αγορών όσο και 
την ποιότητα των προϊόντων που βάζουν κα-
θημερινά στο καλάθι των αγορών τους εξαιτί-
ας της μειωμένης αγοραστικής τους δύναμης. 
Από την πλευρά τους, στελέχη αλυσίδων σού-
περ μάρκετ υποστηρίζουν ότι, εξαιτίας της χα-
μηλής τους ρευστότητας, αναγκάζονται να προ-
μηθευτούν λιγότερες ποσότητες προϊόντων, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μεγάλα αποθέ-
ματα στις αποθήκες τους έτσι ώστε να διατη-
ρήσουν σταθερές τις τιμές για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Η ακρίβεια αποτυπώνεται και στον 
πληθωρισμό, ο οποίος σπάει το ένα ρεκόρ με-
τά το άλλο και, όπως όλα δείχνουν, θα κινηθεί 
σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και αυτόν τον μή-
να. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι η ακρίβεια 
θα συνεχίσει να πλήττει σημαντικά τους οικο-
γενειακούς προϋπολογισμούς για μεγάλο ακό-
μη χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικές είναι 
οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγες ημέρες ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, 
σύμφωνα με τον οποίο «οι δυσκολίες οι οποίες 
συμπυκνώνονται στη λέξη ακρίβεια μέσω ενός 
υψηλού πληθωρισμού θα συνεχιστούν με την 
ίδια ένταση το 2022 και θα επεκταθούν με χαμη-
λότερη ένταση το 2023, για να ομαλοποιηθούν 
το τέλος του 2023, αρχές του 2024». 

Μείωση πωλήσεων 
Η ακρίβεια οδηγεί στην πτώση της κατανά-
λωσης στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με δια-

θέσιμα στοιχεία, ο όγκος πωλήσεων στα σού-
περ μάρκετ τον περασμένο Απρίλιο μειώθη-
κε κατά 8% και κατά 5% τον Μάιο, ενώ περί-
που 5% με 6% εκτιμάται η μείωση για τον Ιού-
νιο. Μέσα σε όλη αυτή τη δυσχερή κατάστα-
ση, οι καταναλωτές στρέφονται σε φθηνότε-
ρα προϊόντα, προσπαθώντας να μειώσουν 
με αυτόν τον τρόπο τις καθημερινές τους δα-
πάνες για τρόφιμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τους τελευταίους μήνες οι πωλήσεις των προ-
ϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αυξάνονται, ανάλο-
γα με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ, κατά δύο 
με τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Πρόκειται για 
εκείνα τα προϊόντα που παράγονται για λογα-
ριασμό μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και 
είναι ως επί το πλείστον φθηνότερα σε σχέση 
με τα επώνυμα. «Πλέον, η πλειονότητα των 
καταναλωτών προσέρχεται στα σούπερ μάρ-
κετ με λίστα αγορών, την οποία τηρεί με ευ-
λάβεια…», τονίζει στην «R» διευθυντής κατα-
στήματος μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, 
προσθέτοντας ότι «αρκετοί καταναλωτές πλέ-
ον καταφεύγουν και σε προϊόντα χαμηλότε-
ρης διατροφικής αξίας, τα οποία είναι συνή-
θως και φθηνότερα». 

Με την τιΜη του πετρελαίου μπρεντ να 
κινείται ανάμεσα στα 110 και τα 120 δο-
λάρια το βαρέλι, οι τιμές των καυσίμων 
παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπε-
δα. Σύμφωνα με στοιχεία του Δελτίου Επι-
σκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
η αμόλυβδη βενζίνη έχει φτάσει στα 2,40 
ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης 
στα 2,12 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο, 
αυξημένες κατά 72 και κατά 73 λεπτά του 
ευρώ αντίστοιχα σε σχέση με τις αρχές 
του περασμένου Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, 
το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν ακριβότερο 
κατά 15 λεπτά εάν δεν υπήρχε η κρατική 
επιδότηση στην αντλία για όλους, η οποία 
αναμένεται να συνεχιστεί τον Ιούλιο, τον 
Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Τέλος, εν 
αναμονή είναι χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκι-
νήτων και δικύκλων για να ανοίξει η πλατ-
φόρμα για το fuel pass στο τέλος Ιουλίου, 
προκειμένου να λάβουν συνολική επιδό-
τηση για την αγορά καυσίμων έως 100 ευ-
ρώ, επίσης για τους μήνες Ιούλιο, Αύγου-
στο και Σεπτέμβριο. 

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπαρασύροντας τόσο τους λογαριασμούς του ηλε-
κτρικού ρεύματος όσο και τις τιμές πολλών προϊόντων. Την εβδομάδα που μας πέρασε, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σημείω-
σε σημαντική αύξηση, που έφτασε ακόμη και το 40%, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Παράγοντες της αγοράς επισημαί-
νουν ότι οι υψηλές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα καύσιμα υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να προβούν σε νέες ανατιμήσεις, κα-

θώς είναι πλέον σχεδόν αδύνατον να απορροφήσουν έστω και ένα μικρό μέρος από την αύξηση του λει-
τουργικού τους κόστους. Ωστόσο, καταναλωτές εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το τι θα 

γίνει με την ακρίβεια (από τη στιγμή που και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν 
το επόμενο διάστημα από την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής), δηλαδή για το αν 

οι μειωμένοι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος θα βάλουν «φρένο» στις αλλεπάλ-
ληλες ανατιμήσεις. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε 

στη Βουλή, η οποία αφορά την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, περί-
που 1,25 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν μείωση της ρήτρας σε 

ποσοστό 82%. Από την άλλη, έμπειροι παράγοντες της αγοράς το-
νίζουν ότι, όσο μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν θα υπάρ-
ξει αποκλιμάκωση των τιμών. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι θα περι-
μένουν τις μειώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργει-
ας, προκειμένου να εκτιμήσουν αν θα υπάρξει δυνατότητα να 
μειωθούν αντίστοιχα και οι τιμές των προϊόντων. 

Στα ύψη οι τιμές 
των καυσίμων

«Καίει» το ηλεκτρικό ρεύμα


