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Επιβολή μηχανισμού ελέγχου τιμολόγησης σε βασικά αγαθά στα ΗΑΕ 

Το εμιρατινό Υπουργείο Οικονομίας ενέκρινε σήμερα μια νέα πολιτική σχετικά με τον μηχα-

νισμό τιμολόγησης των βασικών καταναλωτικών αγαθών, βάσει του οποίου οι προμηθευτές θα πρέπει 

να υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία για να δικαιολογήσουν τις αυξήσεις τιμών ορισμένων από τα πιο 

βασικά καταναλωτικά είδη όπως γάλα, κοτόπουλο, ζάχαρη, αλάτι, ρύζι και άλλα. 

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, τα αγαθά χωρίζονται σε δύο κύριες ομάδες.  

Η πρώτη υπόκειται στην προϋπόθεση προηγούμενης έγκρισης, σε περίπτωση που ο προμηθευ-

τής επιθυμεί να αυξήσει την τιμή του ως αποτέλεσμα του υψηλού κόστους εισαγωγής. Σε αυτή την 

περίπτωση, απαιτείται να υποβάλουν αίτηση για έγκριση μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οι-

κονομίας, μέσω συστήματος που έχει οριστεί ειδικά για την υπηρεσία αυτή. Οι αιτούντες πρέπει να 

υποβάλουν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την αύξηση του κόστους και τις άμεσες αιτίες τους, 

ώστε να μπορέσει να μελετήσει το αίτημα διεξοδικά και να προβεί σε πλήρη μελέτη των στοιχείων και 

στη συνέχεια να αποφασίσει για την έγκριση και το ποσοστό της εγκεκριμένης αύξησης των τιμών. 

Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει περισσότερα από 11.000 προϊόντα, όπως γάλα, φρέσκο κοτόπουλο και 

αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζάχαρη, αλάτι, ρύζι και όσπρια, μαγειρικό λάδι, μεταλλικό νερό και άλλα. 

Στη δεύτερη κατηγορία αγαθών, δεν υπάρχει υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης, εκτιμώντας 

το Υπουργείο ότι αυτά τα αγαθά βρίσκονται σε αφθονία και παρουσιάζουν υψηλή ανταγωνιστικότητα 

των τιμών και μεγάλο αριθμό προμηθευτών, ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη πολλαπλών εναλλακτι-

κών λύσεων. Αυτό εγγυάται τη σταθερότητα των τιμών τους σύμφωνα με τους μηχανισμούς της αγο-

ράς. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει, κυρίως μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαροπλαστεία κάθε είδους, ορι-

σμένα τυροκομικά προϊόντα, κατεψυγμένα προϊόντα διατροφής, χυμούς και παγωτά, τσάι, καφέ, κα-

κάο και τα προϊόντα του, σιτάρι, βρώμη, πατατάκια και οικιακά υλικά καθαρισμού και εργαλεία κάθε 

είδους. 

Το Υπουργείο, επίσης, επιβεβαίωσε τη συνέχιση της περιοδικής παρακολούθησης των 300 πιο 

βασικών καταναλωτικών προϊόντων στις αγορές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις 

ρυθμιστικές αρχές σε τοπικό και ομοσπονδιακό επίπεδο. Περισσότερα από 40 σημεία πώλησης και 

συνεταιριστικές εταιρείες σε όλες τις αγορές της χώρας παρακολουθούνται τακτικά για να διατηρη-

θούν υπό έλεγχο οι τιμές αυτών των προϊόντων. Τα 300 προϊόντα ανήκουν σε 11 κύριες κατηγορίες: 

ψάρια και θαλασσινά, κρέας και πουλερικά, ψωμί, δημητριακά και συναφή προϊόντα, γαλακτοκομικά, 

αυγά, λάδια, λαχανικά και φρούτα, νερό, χυμοί και υλικά καθαρισμού. 

Το Υπουργείο συγκρίνει τις τιμές πώλησης αυτών των εμπορευμάτων με τις τιμές τους στην 

καταχωρημένη βάση δεδομένων του και με τις τιμές σε γειτονικές χώρες. Επιπλέον, εργάζεται για την 

ανάπτυξη μιας κοινής ψηφιακής βάσης δεδομένων για τις τιμές των εμπορευμάτων στις αγορές του 

GCC για να διασφαλίσει ευέλικτες, γρήγορες και συνεχείς συγκρίσεις τιμών. Το υπουργείο πρόσθεσε 

επίσης ότι αντιστοιχίζει τις τιμές αυτών των εμπορευμάτων με τον Διεθνή Δείκτη Τιμών του FAO. 
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