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Σ
χέδιο για τη µείωση του ΦΠΑ στα τρόφι-
µα από το 13% στο 11% εξετάζουν στο οι-
κονοµικό επιτελείο, ώστε να αποφασιστεί 

ο ακριβής χρόνος εφαρµογής της σχετικής ρύθ-
µισης που θα περιορίσει τις τιµές στο καλάθι της 
νοικοκυράς. 

Τα βασικά καταναλωτικά αγαθά στα οποία ο 
συντελεστής θα µειωθεί είναι το ψωµί, το γάλα, 
η ζάχαρη, τα ζυµαρικά, τα δηµητριακά, τα πα-
ξιµάδια, τα αλλαντικά, οι κονσέρβες, οι φυτικές 
λιπαρές ουσίες, τα ηλιέλαια, τα σογιέλαια, ο κα-
φές, το κακάο, το τσάι κ.ά.

Η µείωση του µεσαίου συντελεστή ΦΠΑ αποτε-
λεί µία από τις προεκλογικές δεσµεύσεις του πρω-
θυπουργού, ο οποίος έχει προαναγγείλει τη δη-
µιουργία δύο συντελεστών (11% και 22%), αλ-
λά ο ακριβής χρόνος εφαρµογής θα εξαρτηθεί 
από τη δηµοσιονοµική πορεία της χώρας και δη 
των εσόδων κατά το α’ τρίµηνο του νέου έτους, 
που θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για τη λή-
ψη των οριστικών αποφάσεων. Στο οικονοµικό 
επιτελείο εξετάζονται τα εξής σενάρια:

1 Η µείωση να γίνει σε δύο φάσεις, δηλαδή να 
υπάρξει µείωση κατά µία µονάδα το β’ εξά-

µηνο του 2020 και κατά µία µονάδα το 2021.

       2Να µειωθεί ο ΦΠΑ κατά δύο µονάδες το 
2021. Μια ανάλογη κίνηση θα προκαλούσε 

ικανοποιητική µείωση των τιµών στο καλάθι της 
νοικοκυράς και θα ενίσχυε σηµαντικά την ιδιω-
τική κατανάλωση, που αποτελεί µια από τις βα-
σικές παραµέτρους που θα οδηγήσουν σε άνο-
δο της ανάπτυξης.

Πάντως, είναι ειληµµένη απόφαση της κυ-

βέρνησης από το 2020 και µετά, το 80% του 
δηµοσιονοµικού χώρου που δηµιουργείται 
να κατευθύνεται σε µειώσεις φόρων και όχι 
σε παροχές τύπου 13ης σύνταξης ή κοινωνι-
κού µερίσµατος. 

Αλλωστε, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία 
της Eurostat, ο ΦΠΑ στα τρόφιµα και στην εστί-
αση παραµένει υψηλός, ιδιαίτερα σε σύγκριση 
µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανταγωνιστικές µε 
τη χώρα µας σε ό,τι αφορά την τουριστική δρα-
στηριότητα.
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το 2020 και η θετική επίδραση στο καλάθι της νοικοκυράς
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Στο 11% ο ΦΠΑ
στα τρόφιµα

ΤΟ ∆ΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
ΤΗΣ TOTTIS
Η ελληνική εταιρεία 
παραγωγής σνακ, πρόεδρος 
της οποίας είναι ο Κωνσταντίνος 
Τόττης, επεκτείνεται σε νέες 
δραστηριότητες µε επίκεντρο τη 
Φλώρινα, όπου άνοιξε καζίνο 
και µετέτρεψε σε πεντάστερο 
ξενοδοχείο το πρώην «Ξενία» 
της περιοχής

ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ AEGEAN
Η µεγαλύτερη αεροπορική 
εταιρεία της χώρας, στο τιµόνι της 
οποίας βρίσκεται ο επιχειρηµατίας 
Ευτύχιος Βασιλάκης, ετοιµάζει 
δυναµική επέκταση των 
δροµολογίων της το 2020, µετά 
την ενδυνάµωση του στόλου 
της µε 46 νέα αεροσκάφη
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9 «ευχές» για το 2020
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