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Γεωργιάδης – Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν κύμα
ακρίβειας – Θα έχει παροδικά χαρακτηριστικά
Το κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζει ειδικές παρεμβάσεις, με στόχο να ανακοπούν οι αυξήσεις

Σ

ε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η κυβέρνηση, μπροστά στο ενδεχόμενο κύμα των ανατιμήσεων
σε βασικά προϊόντα, που θα βάλουν φωτιά στον καθημερινό προϋπολογισμό των νοικοκυριών.
Οι αυξήσεις τιμών σε σιτηρά, αγροτικά
προϊόντα, πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, αλλά και η εκτίναξη του ενεργειακού
κόστους και των μεταφορικών, φέρνουν
τους καταναλωτές αντιμέτωπους με ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής.
Το ράλι που καταγράφεται εδώ και λίγους
μήνες σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνεται ότι
έφτασε και στην Ελλάδα με τις πρώτες αυξήσεις τιμών να καταγράφονται τόσο σε
τρόφιμα όσο και σε άλλα καταναλωτικά
είδη.
Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να ενταθεί
το επόμενο διάστημα, με παράγοντες της
αγοράς να παραδέχονται ότι σύντομα οι
ανατιμήσεις θα αποτυπωθούν και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Το κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζει
ειδικές παρεμβάσεις, με στόχο να ανακοπούν οι αυξήσεις, με τις σχετικές ανακοινώσεις να μην αποκλείεται να περιλαμβάνονται στην ομιλία του πρωθυπουργού
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

τιμών, από τα ναύλα και μέχρι τις πρώτες ύλες. Είναι ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη και ιδιαίτερα
οι προηγμένες χώρες, και προφανώς θα
επηρεάσει και την Ελλάδα. Η άποψη που
επικρατεί είναι ότι δεν θα είναι διαρκές,
θα έχει κάποια παροδικά χαρακτηριστικά
που έχουν να κάνουν με την ομαλοποίηση της αγοράς μετά τις καραντίνες. Το παρακολουθούμε» είπε ο υπουργός και παρέπεμψε σε ανακοινώσεις που θα γίνουν
στη ΔΕΘ, και ειδικότερα κάποια μέτρα για
τις ευπαθείς ομάδες και σε κάποια πεδία
στα οποία το κράτος μπορεί να δράσει.
«Η κυβέρνηση θα εξετάσει διαφόρων ειδών μέτρα, με προσοχή. Δεν υπάρχουν
εύκολες λύσεις» είπε, επανέλαβε την έκκληση για ψυχραιμία και προέτρεψε να
μην παρουσιάζεται μια μίζερη εικόνα
της οικονομίας. Προανήγγειλε την ανακοίνωση αύριο των αποτέλεσμάτων της
ΕΛΣΤΑΤ για το β τρίμηνο, τα οποία εκτίμησε πως θα είναι «εξαιρετικά καλά». «Ο
τουρισμός έκανε εκπληκτική εμφάνιση, η
πρωτογενής παραγωγή, η μεταποίηση, οι
εξαγωγές στο τρίμηνο έκαναν ρεκόρ τον
Αύγουστο. Η οικονομία πάει πάει πάρα
πολύ καλά και θα πάει πολύ καλύτερα»
σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
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Αυξημένο το κόστος
των πρώτων υλών

Ψυχραιμία συνέστησε ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας
στην ΕΡΤ1 απέναντι στο αναμενόμενο
κύμα ανατιμήσεων.
«Θα έρθουν αυξήσεις από τη στιγμή που
υπάρχει παγκόσμια αύξηση όλων των

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη, «οι αυξήσεις στις διεθνείς
τιμές των πρώτων υλών που αναπόφευκτα πέρασαν και το κατώφλι της ελληνικής αγοράς προβληματίζουν παραγωγούς,
εισαγωγείς και εμπόρους.
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Οι φόβοι του προηγούμενου διαστήματος
για ραγδαία άνοδο του κόστους παραγωγής και μεταφορών επαληθεύτηκαν, με τις
πρώτες ανατιμήσεις να καταγράφονται σε
μια μεγάλη γκάμα «ταχυκίνητων» καταναλωτικών προϊόντων. Η αυξητική τάση
αναμένεται μάλιστα να ενταθεί το επόμενο διάστημα, καθώς έχουν δρομολογηθεί
σημαντικές ανατιμήσεις που ήδη αποτυπώνονται στα ράφια, πλήττοντας τους καταναλωτές».
«Οι ανατιμήσεις πηγάζουν κυρίως από
το κόστος των πρώτων υλών, λόγω της
μειωμένης αποδοτικότητας στις μεγάλες
παραγωγικές χώρες, την αύξηση της ζήτησης από την Ασία και τη συρρίκνωση των
αποθεμάτων παγκοσμίως. Σημαντικός
παράγοντας είναι βεβαίως και η ετήσια
αύξηση των ναύλων μεταφοράς container
από 350% έως και 485%.
Σύμφωνα με το Γραφείο Έρευνας Αγοράς
IRI και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στις τιμές
φυτικής και ζωικής παραγωγής και γενικά
σε 10 κατηγορίες τροφίμων, καταγράφηκε
τον Αύγουστο του 2021 σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο του 2020, αύξηση 4,6%»,
τονίζει ο κ. Κορκίδης.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πρώτοι στη λίστα των ανατιμήσεων είναι οι
«εισαγόμενοι κωδικοί» βιομηχανικών ειδών με 9,3%. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις
στη τιμή του φυσικού αερίου 80%, του
πετρελαίου 40%, την ηλεκτρική ενέργεια
30%, τις πρώτες ύλες ακόμα και στον
καφέ 60%, ενώ ακολουθούν τα εγχώρια
προϊόντα και κυρίως τρόφιμα, όπως αρνί
και κατσίκι 13%, οπωροκηπευτικά 8%,
νωπά ψάρια 7%, φρούτα 5%, τυριά και
λάδι 3%.

