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Η μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα μπορεί να αποφασιστεί
τον Απρίλιο, την περίοδο πριν από το Πάσχα, με βάση τις
συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά, τα δημοσιονομικά
δεδομένα, αλλά και τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου

Σενάρια για μείωση
του ΦΠΑ σε βασικά
προϊόντα

έες στοχευμένες κινήσεις
εξετάζει η κυβέρνηση, όχι
μόνο για να στηρίξει τους
καταναλωτές, δημιουργώντας ανάχωμα σε τυχόν νέες αυξήσεις προϊόντων, αλλά και για να αποκλείσει
κάθε ενδεχόμενο μαύρης αγοράς
για προϊόντα που μπορεί να έχουν
μεγαλύτερη έλλειψη στην αγορά
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Μετά τα μέτρα στήριξης, ύψους 1,1 δισ. ευρώ, που εξήγγειλε πρόσφατα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης
των τιμών, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται και νέα μέτρα, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός στό-

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πέσει ο φορολογικός
συντελεστής από το 13% στο 6% για κάποια είδη
ευρείας κατανάλωσης, όπως το ψωμί, το γάλα, το
κρέας, τα λαχανικά, η ζάχαρη και το ηλιέλαιο

Ετσι, όλοι οι έμποροι σε όλη
την αλυσίδα παραγωγής και
πώλησης διαφόρων προϊόντων (δημητριακά, άλευρα,
φυτικά έλαια και λιπάσματα)
θα πρέπει να δηλώσουν εντός
δύο ημερών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ τα αποθέματα που
έχουν σε ειδική πλατφόρμα. Η
μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει κυρώσεις, όπως κατάσχεση και
διοικητικό πρόστιμο από 1.000
έως 100.000 ευρώ.
Το κράτος θα έχει πλήρη εικόνα των αποθεμάτων ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ με αυτόν
τον τρόπο επιδιώκεται να αποτραπεί το ενδεχόμενο κάποιοι να προκαλέσουν τεχνητή έλλειψη
ώστε να θησαυρίσουν είτε με τη μαύρη αγορά,
είτε αυξάνοντας την τιμή προϊόντων περισσότερο από ό,τι προκαλείται από τη διεθνή κρίση.

ΜΕΤΆ ΤΑ ΜΈΤΡΑ
στήριξης, ύψους 1,1 δισ.
ευρώ, που εξήγγειλε
πρόσφατα η κυβέρνηση
για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης και
της αύξησης των τιμών,
το οικονομικό επιτελείο
επεξεργάζεται και νέα
μέτρα, ανεξάρτητα από τις
αποφάσεις που θα ληφθούν
σε ευρωπαϊκό επίπεδο

χος είναι να απορροφηθούν ενδεχόμενες νέες
αυξήσεις σε μια σειρά από βασικά προϊόντα,
με μείωση του ΦΠΑ. Αλλωστε, το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν ανατιμήσεις είτε λόγω
του πολέμου στην Ουκρανία μετά την εισβολή
της Ρωσίας και της ενεργειακής κρίσης είτε λόγω της παρατεταμένης κακοκαιρίας.
Συγκεκριμένα, ένα σενάριο που έχει πέσει
στο τραπέζι και εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο
να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής από το
13% στο 6% για κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως το ψωμί, το γάλα, το κρέας,
τα λαχανικά, η ζάχαρη και το ηλιέλαιο.
Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα είχε συζη-

τηθεί και στις αρχές του χρόνου. Πλέον φαίνεται πως θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο για μια
σειρά από βασικά προϊόντα, με στόχο να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά και κυρίως τα πιο ευάλωτα.
Σύμφωνα με πηγές από το Μαξίμου, η μείωση των συντελεστών για κάποια τρόφιμα σε πρώτη
φάση θα έχει ισχύ για τρεις μήνες και μετά μπορεί να επανεξεταστεί η κατάσταση.
Η μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα μπορεί να αποφασιστεί τον Απρίλιο, την περίοδο πριν από το
Πάσχα, με βάση τις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά, τα δημοσιονομικά δεδομένα, αλλά και τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.

Πλατφόρμα
Φυσικά, ανατιμήσεις μπορεί να υπάρξουν και από τεχνητές ελλείψεις προϊόντων και γι’ αυτό ήδη
η κυβέρνηση προχώρησε στην υποχρεωτική δήλωση των αποθεμάτων σε ειδική πλατφόρμα. Μέσα στην εβδομάδα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν αποθήκες να δηλώνουν τα αποθέματά τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

«Κρυφά» αποθέματα και τεχνητές ελλείψεις

η άποψη
της ΚΆΤΙΑΣ ΜΑΚΡΉ

ΣΤΟ ΗΛΙΈΛΑΙΟ έχουμε πράγματι πρόβλημα επάρκειας. Οπως και στα μαλακά σιτηρά, αν και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80 υπήρχε πλήρης αυτάρκεια.
Μια λάθος ευρωπαϊκή απόφαση, που υπερ-επιδότησε
το σκληρό σιτάρι, μας κατέστησε ομήρους των εισαγωγών. Σε ομαλές συνθήκες, αυτό είναι «παγκοσμιοποίηση». Σε πολεμικές, όμως, είναι απλώς καταστροφή.
Ακόμη και οι φλόγες στους ουκρανικούς σιτοβολώνες,
ωστόσο, δεν δικαιολογούν αυτό που συμβαίνει στην ελληνική αγορά. Οι εγχώριοι αλευρόμυλοι είναι γεμάτοι
απο μαλακό σιτάρι για τουλάχιστον άλλους δύο μήνες.
Τα αποθέματα αγοράστηκαν, σύμφωνα με τον Απόστολο Σινάκο, γνωστό Θεσσαλονικιό παραγωγό σιταριού, τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε η τιμή του έκανε βουτιά στα 0,13-0,17 ευρώ το κιλό, αντί για 0,40 το κιλό που έχει σήμερα. Αρα, κάποιοι πωλούν με πολεμικό
«καπέλο» πρώτη ύλη που αγόρασαν στις «εκπτώσεις».
Και αν το αλεύρι «μπλέκεται» στα χαρακώματα της
Ουκρανίας, η μαύρη ζάχαρη εισάγεται από Γουαδε-

λούπη, Μαυρίκιο και Μαλάουι. Η, δε, λευκή από Βουλγαρία και Σερβία. Οι ελληνικές αποθήκες είναι γεμάτες
από τον Ιανουάριο, λένε όσοι γνωρίζουν τα μυστικά της
αγοράς. Εγιναν πολλές εισαγωγές και σε καλές τιμές.
Αρα, πώς ακριβώς δικαιολογούνται οι ελλείψεις και οι
υπέρογκες αυξήσεις;
Προφανώς σε όλο τον κόσμο παίζονται κερδοσκοπικά παιγνίδια στις πλάτες πολιτών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, όπου οι αντλίες στα βενζινάδικα είναι... συνδεδεμένες σε real time με τον Dow Jones, η αισχροκέρδεια κάνει limit up. Η κυβέρνηση επιχειρεί να «ξετρυπώσει» τα κρυμμένα αποθέματα, να φανερώσει τις τεχνητές ελλείψεις, ενώ άρχισε να επιβάλει και θηριώδη πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ που αισχροκερδούν. Λίγα κάνει. Κανονικά, θα έπρεπε, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να δημοσιοποιεί τα ονόματα χονδρεμπόρων
και λιανοπωλητών που πιάνονται στα πράσα. Για να μην
περνάμε ούτε απ’ έξω από τα καταστήματά τους. Και
στον πόλεμο και στην ειρήνη.

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας που
θα έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις ώστε
να δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα τα αποθέματά τους, θα ξεκινήσε σαφάρι ελέγχων στα
πρότυπα της περιόδου της πανδημίας. Τότε είχαν εντοπιστεί κρυφές αποθήκες με αντισηπτικά,
μάσκες και μαντηλάκια που δεν είχαν δηλωθεί,
με αποτέλεσμα να επιβληθούν βαριά πρόστιμα.
Ηδη από το υπουργείο Ανάπτυξης έχουν δοθεί εντολές στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και
στη Γραμματεία Καταναλωτή να εντείνουν ακόμα περισσότερο τους ελέγχους στην αγορά,
ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αισχροκέρδειας για προϊόντα που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη έλλειψη στην αγορά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Μόνο μέσα στον Μάρτιο
έχουν γίνει σχεδόν 3.500 έλεγχοι στην αγορά
και διαπιστώθηκαν 841 παραβάσεις.
Πάντως, ο Αδ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε στη
Βουλή πως υπάρχουν επαρκή αποθέματα «για
μήνες μπροστά», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά,
σε δημητριακά, άλευρα και φυτικά έλαια. «Ηδη
έχουμε καταγράψει από τις μεγάλες αλυσίδες
τα αποθέματα σε αυτά τα προϊόντα», σημείωσε, ενώ τόνισε πως «η πλατφόρμα καταγραφής
δημιουργήθηκε για την προστασία του καταναλωτικού κοινού σε κρίσιμα επισιτιστικά αγαθά,
λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία».
Οσον αφορά το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν σε συγκεκριμένα προϊόντα, μέχρι σήμερα
δεν έχει γίνει καμία συζήτηση στο κυβερνητικό
στρατόπεδο, ανεξάρτητα από τις κινήσεις που
κάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Οπως, για παράδειγμα, να μην πωλούν πλέον ηλεκτρονικά κάποια προϊόντα, όπως το ηλιέλαιο, ή να βάζουν
όριο στα πόσα τεμάχια θα πωλούνται από τα
καταστήματα. Φυσικά, αν χρειαστεί, ανάλογα
και με τα αποθέματα, η κυβέρνηση θα εξετάσει
κάθε ενδεχόμενο, ακόμα και επιβολής πλαφόν.

