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Προβλήματα εφοδιασμού, αυξανόμενα κόστη και Brexit επηρεάζουν τη 
βρετανική βιομηχανία τροφίμων και ποτών 

 

Προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού, αυξανόμενα κόστη και ελλείψεις εργατικού δυναμικού, έχουν 
οδηγήσει σε αύξηση της τιμής τροφίμων και ποτών (τ&π) στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας1, οι επιχειρήσεις τ&π (παραγωγή, χονδρικό 
και λιανικό εμπόριο) έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας από 
την αύξηση στην τιμή των προϊόντων ενέργειας και από δαπάνες που σχετίζονται με την αποχώρηση της 
χώρας από την ΕΕ: α. υψηλότερο κόστος μεταφορικών λόγω ελλείψεων οδηγών, επιμήκυνσης του 
ταξιδιού λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών και ισχυρής πιθανότητας τα φορτηγά να επιστρέφουν 
άδεια, β. γραφειοκρατικές διατυπώσεις που επιβαρύνουν το κόστος και το χρόνο διεκπεραίωσης του 
εμπορίου, γ. στροφή σε εναλλακτικούς ακριβότερους προμηθευτές για την αποφυγή των νέων 
διατυπώσεων, και δ. ελλείψεις σε προσωπικό που παραδοσιακά προέρχονταν από χαμηλού κόστους 
χώρες της ΕΕ. 

Καθώς οι επιχειρήσεις τ&π αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη, μετακυλίουν μέρος της επιβάρυνσης 
στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα οι τιμές των τ&π το Φεβρουάριο να καταγράψουν τον υψηλότερο 
ετήσιο μεσοσταθμικό ρυθμό αύξησης της τελευταίας δεκαετίας (5,1%). 

Βεβαίως, και τα καταναλωτικά πρότυπα προσαρμόζονται στις συνθήκες, με τους καταναλωτές να 
δηλώνουν αυξητικά ότι περιορίζουν τη δαπάνη τους για αγορές τ&π.  

Έτσι, οι επιχειρήσεις τ&π αναφέρουν ότι βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση διαχείρισης κρίσεων για να 
αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, που αναγνωρίζονται ως η σημαντικότερη πρόκληση για το 
μέλλον. 

 

Αναλυτικά, η έρευνα της βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας κατέδειξε τα εξής: 

 

Κόστος ενέργειας 

Η αύξηση της τιμής των προϊόντων ενέργειας άσκησε μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις τ&π παρά σε 
αυτές άλλων κλάδων. Φέτος το Μάρτιο, 60% εξ αυτών δήλωσαν ότι επηρεάστηκαν από τις αυξήσεις στην 
ενέργεια, έναντι 38% των επιχειρήσεων όλων των κλάδων. Πολλές επιχειρήσεις τ&π, είτε διατηρούν 
συμβόλαια μεταβλητού κόστους ρεύματος και φυσικού αερίου, οπότε έχουν ήδη υποστεί τις αυξήσεις, 

 

1https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/businessservices/articles/recentchallengesfacedbyfoodanddrinkb
usinessesandtheirimpactonprices/2022-04-04  
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είτε τα συμβόλαιά τους σε σταθερή τιμή πρόκειται να λήξουν άμεσα, γεγονός που σημαίνει ότι θα 
υποστούν τις αυξήσεις με την επόμενη ανανέωσή τους.  

 

Κόστη που σχετίζονται με την αποχώρηση από την ΕΕ 

Οι επιχειρήσεις τ&π είχαν περισσότερες πιθανότητες επιβάρυνσης με επιπλέον κόστη που ανέκυψαν με 
τη λήξη της μεταβατικής περιόδου αποχώρησης από την ΕΕ, συγκριτικά με το σύνολο των επιχειρήσεων. 
Οι λόγοι που αναφέρθηκαν συχνότερα αφορούσαν το υψηλότερο μεταφορικό κόστος, το κόστος των 
επιπλέον γραφειοκρατικών διατυπώσεων εισαγωγών και εξαγωγών, και την αύξηση της τιμής των 
εισαγόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Στην τελευταία περίπτωση, η αύξηση προκύπτει και από τη στροφή 
σε εναλλακτικούς εγχώριους προμηθευτές με ακριβότερο προϊόν. 

Αν και το Μάρτιο 2022 οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων αδιακρίτως καταγράφουν προβλήματα 
εφοδιασμού, αλλαγές στις αλυσίδες εφοδιασμού τους λόγω λήξης της μεταβατικής περιόδου 
αποχώρησης από την ΕΕ δήλωσαν περίπου 17% των επιχειρήσεων τ&π, έναντι 7% των επιχειρήσεων 
όλων των κλάδων. Προκύπτει δηλαδή, ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι επιχειρήσεις τ&π είχαν 
περισσότερες πιθανότητες να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές, λόγω αποχώρησης από την ΕΕ. 
Το 55% στράφηκε σε εγχώριους προμηθευτές, το 37% αύξησε το εύρος των προμηθευτών του, ενώ 25% 
επεκτάθηκε σε εναλλακτικές μεθόδους μεταφοράς (τα αντίστοιχα ποσοστά για τις επιχειρήσεις όλων των 
κλάδων που αναζήτησαν εναλλακτικούς προμηθευτές λόγω αποχώρησης από την ΕΕ ήταν 50%, 43% και 
16%). 

 

Κύριες πηγές επιπλέον κόστους λόγω λήξης της μεταβατικής περιόδου αποχώρησης από την ΕΕ: 
σταθμισμένο ποσοστό επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους που δεν σταμάτησαν 

οριστικά τις συναλλαγές, ΗΒ, 7 - 20 Μαρτίου 2022 

 

Πηγή: ONS 

 

Εξάλλου, στις επιχειρήσεις του τομέα τ&π καταγράφονται ελλείψεις προσωπικού, ως συνέπεια της 
αποχώρησης από την ΕΕ, οι οποίες πάντως συμβαδίζουν σε γενικές γραμμές με τις ελλείψεις στις 
επιχειρήσεις όλων των κλάδων (28% των επιχειρήσεων τ&π, έναντι 31% των επιχειρήσεων όλων των 
κλάδων, το Μάρτιο 2022). 
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Οι ελλείψεις προσωπικού συνδέονται και με το υψηλότερο εργασιακό κόστος. Το Φεβρουάριο 2022, 29% 
των επιχειρήσεων τ&π δήλωσαν ότι κατέβαλαν υψηλότερα ημερομίσθια για υφιστάμενους και 30% για 
νέους εργαζόμενους, συγκριτικά με αυτό που θα αναμένονταν τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου.  

 

Μετακύλιση κόστους στους καταναλωτές 

Η έρευνα της βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας καταδεικνύει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο 2021, οι τιμές 
αυξάνονταν σε γενικές γραμμές αναλογικά σε όλους τους κλάδους. Ωστόσο, το τελευταίο τρίμηνο του 
2021, το ποσοστό των επιχειρήσεων τ&π που δήλωνε αύξηση τιμών εισροών και εκροών, αυξήθηκε 
ταχύτερα σε σχέση με τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Το Μάρτιο 2022, πάνω από τα δύο τρίτα των 
επιχειρήσεων τ&π δήλωσαν αύξηση τιμών πρώτων υλών, αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύτηκαν, 
ενώ το ίδιο δήλωσαν μόνο οι μισές επιχειρήσεις όλων των κλάδων. 

Το 2016 - 2017, οπότε καταγράφηκε για τελευταία φορά ταχεία αύξηση της λιανικής τιμής των τροφίμων, 
βασικός λόγος ήταν η μεγάλη αύξηση στην τιμή των εισαγόμενων προϊόντων, λόγω υποτίμησης της 
βρετανικής λίρας. Αντίθετα, στο μεγαλύτερο μέρος του 2021 οι τιμές των εγχώριων τροφίμων αυξήθηκαν 
ταχύτερα από αυτές των εισαγόμενων, αν και πλέον έχουν συγκλίνει.  

Καθώς οι επιχειρήσεις τ&π αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη τόσο για εγχώρια, όσο και για εισαγόμενα 
τρόφιμα, το Μάρτιο 2022, 58% εξ αυτών δήλωσε ότι χρειάστηκε να μετακυλίσει το κόστος στους 
καταναλωτές (έναντι 37% του συνόλου των επιχειρήσεων). Έτσι, οι τιμές των τ&π κατέγραψαν το 
Φεβρουάριο 2022 τον υψηλότερο ετήσιο μεσοσταθμικό ρυθμό αύξησης (5,1%) από το Σεπτέμβριο του 
2011 (6,4%). 

 

Αντίδραση των καταναλωτών στις αυξήσεις τιμών 

Σε άλλη έρευνα της βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας μεταξύ ενήλικων καταναλωτών το Μάρτιο 2022, 
το 87% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι το κόστος ζωής τους έχει αυξηθεί. Από αυτούς, το 31% δήλωσε 
ότι ξόδεψε λιγότερα για αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. 

 

Ποσοστό ενηλίκων που δήλωσαν αν αγόρασαν περισσότερα ή λιγότερα τρόφιμα τις δύο τελευταίες 
εβδομάδες από την ημέρα που ρωτήθηκαν, ΗΒ, 8/9/2021 – 27/3/2022 

 
Πηγή: ONS 
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Αντίκτυπος στις επιχειρήσεις 

Μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022 περίπου το ένα τρίτο των επιχειρήσεων τ&π δήλωσε 
χαμηλότερο από τον αναμενόμενο κύκλο εργασιών για τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου, ενώ μόνο το 
ένα τέταρτο περίπου των επιχειρήσεων όλων των κλάδων έκανε την ίδια διαπίστωση. Οι τιμές της 
ενέργειας και ο πληθωρισμός αποτελούν τις βασικότερες προκλήσεις για το μέλλον για τις επιχειρήσεις 
όλων των κλάδων. 

 

Κύριες προκλήσεις για το μέλλον: σταθμισμένο ποσοστό επιχειρήσεων ανά κλάδο με 10 ή 
περισσότερους υπαλλήλους που δεν σταμάτησαν οριστικά τις συναλλαγές, ΗΒ, 21/2 -6/3/2022 

 

Πηγή: ONS 

 

 


