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Ανάσα για τους καταναλωτές
τον Μάρτιο και 3,1% τον Φεβρουάριο. Η άνοδος στα μη τυποποιημένα τρόφιμα ήταν 9,2%,
από 7,8% τον Μάρτιο και 6,2% τον Φεβρουάριο. Ειδικότερα, για τη χώρα μας ο δείκτης τροφίμων, ποτών και καπνού για τον μήνα Απρίλιο
στην Ελλάδα καταγράφει αυξήσεις τιμών κατά
9,2%, έναντι ανόδου κατά 6,4% στην ευρωζώνη. Eναλλακτικά, πάντως, εξετάζεται η στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών με μια κάρτα τροφίμων, αντίστοιχη με την κάρτα καυσίμων, με τις τελικές όμως αποφάσεις να λαμβάνονται αφού ξεκαθαρίσει πρώτα το τοπίο με
την παρέμβαση για τις μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος.
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Ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας

Ενα από τα εναλλακτικά
σενάρια προβλέπει τη
χορήγηση στα πιο ευάλωτα
νοικοκυριά μιας κάρτας
τροφίμων, αντίστοιχης με
την κάρτα καυσίμων

Τι ισχύει στην Ε.Ε.
Οι χώρες της δυτικής Ευρώπης έχουν έναν αρκετά χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ για τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης (π.χ. ψωμί, γαλακτοκομικά κ.λπ.), ο οποίος κατά κανόνα κυμαίνεται
μεταξύ 4% και 7%, όταν στην Ελλάδα τα αντίστοιχα αγαθά έχουν διπλάσιο ή τριπλάσιο συντελεστή ΦΠΑ (13%).
Ομως, και ο υψηλός συντελεστής ΦΠΑ, στον
οποίο υπάγονται ακόμα και σήμερα αρκετά προϊόντα τροφίμων, είναι σημαντικά υψηλότερος από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Δανία,
όπου τα τρόφιμα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 25%
και ακολουθούν η Λιθουανία με 21%, η Βουλγαρία με 20%, η Εσθονία και η Φινλανδία με
14%, ενώ στην Ελλάδα, ως γνωστόν, κάποια
τρόφιμα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 13% και κάποια με 24%. Χώρες με πολύ υψηλότερο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στα τρόφιμα. Ενδεικτικά, στη
Γερμανία ο ΦΠΑ είναι 7% και 19%, στη Γαλλία 5,5% (για τα βασικά τρόφιμα) και 10% για

Επιπλέον, η διατήρηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ εκτιμάται ότι θα δώσει πλεονέκτημα
στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, αφού
θα μπορέσουν να διεκδικήσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο, καθώς θα καταστεί πιο ανταγωνιστικό το ελληνικό τουριστικό προϊόν στις διεθνείς αγορές, με δεδομένο ότι στις υπόλοιπες
χώρες της Μεσογείου ο ΦΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 9% και 10%. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο,
θα τονωθεί και η κατανάλωση, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθεί και η φορολογική συμμόρφωση. Ειδικότερα, και μετά τον Ιούνιο θα ισχύουν τα εξής:
Μείωση συντελεστή στο τουριστικό πακέτο. Στο τιμολόγιο διαµονής µε πρωινό ή με
ημιδιατροφή επιβάλλεται ΦΠΑ 13%.
f Για τη διαµονή µε πλήρη διατροφή μόνο το
5% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό
συντελεστή ΦΠΑ 24%. Το υπόλοιπο 95% επιβαρύνεται με 13%.
f Για τη διαµονή µε το σύστηµα all inclusive
στο 90% της ενιαίας τιµής επιβάλλεται ΦΠΑ με
μειωμένο συντελεστή (13%).
Φορείς της τουριστικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης, έχουν εκφραστεί
ακόμα και υπέρ ενός συντελεστή ΦΠΑ 10%,
κάτι που θεωρούν ότι θα καταστήσει ανταγωνιστικότερη τη χώρα.
Στις μεταφορές: Ο μειωμένος ΦΠΑ καλύπτει εισιτήρια των δρομολογίων με τρένο, μετρό και τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια των επιβατηγών πλοίων, καθώς και τις μεταφορές με συνδυασμό οδικών, εναέριων και
θαλάσσιων μέσων.
Στην εστίαση: Ο μειωμένος ΦΠΑ 13% αφορά τον καφέ, τα ροφήματα (τσάι, σοκολάτα κ.λπ.) και τα μη αλκοολούχα ποτά που σερβίρονται από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.
Στον πολιτισμό: Φθηνότερα θα πωλούνται
τα εισιτήρια στους κινηματογράφους, οι
οποίοι έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από
τους περιορισμούς λόγω κορωνοϊού.
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τα υπόλοιπα και στο Λουξεμβούργο 3%. Αλλες χώρες -και μάλιστα του ευρωπαϊκού Νότου- εφαρμόζουν επίσης χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ για τα βασικά
τρόφιμα, όπως η Ισπανία (4% σε ψωμί, γάλα, τυρί, αυγά, φρούτα, λαχανικά),
η Ιταλία 5% και η Πορτογαλία 6%.

Παρατάσεις
Το μέτρο των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από 24% σε 13% στους συγκεκριμένους κλάδους είχε παραταθεί αρχικά έως το τέλος Ιουνίου του 2022, ενώ
θα επεκταθεί για ένα εξάμηνο ακόμα, έως τα τέλη του 2022. Στη συνέχεια, το
2023, υπό την αίρεση των δημοσιονομικών δεδομένων, εκφράζεται κυβερνητική βούληση να μονιμοποιηθεί. Η παράταση των μειωμένων συντελεστών και
μετά τον Ιούνιο του 2022 αναμένεται να διευκολύνει τις επιχειρήσεις του τουρισμού, της εστίασης και των μεταφορών που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση, αλλά και από τις ευρύτερες παρενέργειες στην οικονομία εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, θα παραμείνουν φθηνότερα τα εισιτήρια στους κινηματογράφους και στα θέατρα, ενώ ο μειωμένος ΦΠΑ θα καλύπτει εισιτήρια των δρομολογίων με τρένο, μετρό και τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια των επιβατηγών πλοίων, καθώς και τις μεταφορές με συνδυασμό οδικών, εναέριων και θαλάσσιων μέσων.
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Οι τρεις παγίδες
vasoangeletou@gmail.com

η άποψη

της ΒΑΣΩΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ

Οταν συζητάμε μέτρα κατά της ακρίβειας, η
μείωση του ΦΠΑ είναι ένα από τα πιο προφανή - αν όχι
το προφανέστερο. Οταν, δε, η Ελλάδα έχει από τους
υψηλότερους συντελεστές στην Ε.Ε. και τον υψηλότερο
στην ευρωζώνη, το μέτρο μοιάζει επιβεβλημένο. Στην
ερώτηση αν η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να το
εφαρμόσει, η απάντηση είναι καταφατική. Τον Απρίλιο,
η Ε.Ε. εξέδωσε οδηγία που επιτρέπει στα κράτη-μέλη
χαλάρωση ή ακόμη και κατάργηση των συντελεστών ΦΠΑ
σε βασικά είδη όταν συντρέχουν έκτακτες προϋποθέσεις,
όπως πανδημία ή άλλες κρίσεις. Εύλογα, λοιπόν,
αναρωτιέται κανείς γιατί το συζητάμε και δεν το έχουμε
εφαρμόσει ήδη. Ο λόγος είναι επειδή πρόκειται για ένα
σύνθετο μέτρο που κρύβει παγίδες. Ο πρώτος κίνδυνος
είναι οι μειώσεις να χαθούν στον... δρόμο και να μη
φτάσουν ποτέ στην τσέπη του καταναλωτή. Σε αντίθεση

με τις ανατιμήσεις που μετακυλίονται με μεγάλη ευκολία,
οι ελαφρύνσεις δεν έχουν την ίδια «μεταδοτικότητα».
Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι
ένα μέτρο που δεν αντιστρέφεται εύκολα. Επαναφορά
των συντελεστών σε βασικά είδη σημαίνει ανατιμήσεις
και, ακόμη και σε συνθήκες ομαλότητας και ανάπτυξης,
καμία κυβέρνηση δεν θέλει να υποστεί το κόστος. Ο
τρίτος κίνδυνος είναι δημοσιονομικός. Τα μέτρα στήριξης
θα χρηματοδοτηθούν είτε από τον δημόσιο κουμπαρά
(βλέπε Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης) είτε με νέο χρέος
(βλέπε εκδόσεις Δημοσίου). Στη δεύτερη περίπτωση,
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε τα μέτρα στήριξης να
μην ξεχειλώσουν το έλλειμμα. Ο στόχος του 2% για φέτος
κινδυνεύει να αποδειχθεί αιθεροβασία, αν η κυβέρνηση
δεν δείξει συνέπεια και αυτοσυγκράτηση - ιδίως όταν οι
συνθήκες στις αγορές επιδεινώνονται τόσο δραματικά.

