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Цінова ситуація на ринку продовольчих товарів
Індекс споживчих цін (інфляції) в області у травні п.р. становив
101,0%, в країні - 101,3%, з початку року відповідно – 112,5 та 114,6%.
Серед областей Карпатського економічного району найвищий індекс
інфляції за січень–травень п.р., порівняно з груднем 2007 року,
зафіксовано у Львівській - 115,5% при 113,1 – у Івано-Франківській,
113,6% – у Чернівецькій областях.
На споживчому ринку області у травні п.р., ціни на продукти
харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше
подорожчали фрукти на 18,3%. Ціни на хліб і хлібопродукти зросли на
2,9%; макаронні вироби - на 1,9, м’ясо та м’ясопродукти - на 1,8; рибу та
продукти з риби на 1,0%.
Разом з тим, ціни на молоко, олію та цукор подешевшали на 2,6%,
2,1 та 0,2% відповідно.
За січень–травень 2008р., у порівнянні з груднем 2007р., приріст цін
на продукти харчування був вищим на 18,6 в.п. від аналогічного показника
минулого року. З продуктів харчування на 61,6% подорожчали овочі, на
49,6 – фрукти, на 21,4 - м’ясо та м’ясопродукти, на 20,6 - хліб і
хлібопродукти, на 13,8 - макаронні вироби, на 13,0 - олія та жири, на
8,6% - цукор.
Зростання цін на зерно, подорожчання енергоносіїв та підвищення
мінімальної заробітної плати стали чинниками зростання собівартості
виробництва, і, як наслідок, споживчих цін на хліб та хлібопродукти,
борошно, макаронні вироби. Так, якщо вартість кілограма хліба житнього
та житньо-пшеничного у травні 2007р. в обласному центрі становила в
середньому 2,40 грн. то у травні п.р. вона становить в середньому 3,34грн.
Роздрібна ціна на борошно пшеничне зросла з 1,88 грн. – у травні
минулого року до 2,91 грн. – у травні п.р., аналогічно ціни на макаронні
вироби зросли з 3,31 грн. до 5,08 грн. за кілограм. Відчутно подорожчали
також крупи, зокрема рис і на кінець травня п.р. середня роздрібна ціна
становила 7,60 грн. при 3,66 грн. – у відповідному місяці 2007р.
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