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ΘΕΜΑ:  «Αυξητικές Τάσεις σε τιμές προϊόντων τροφίμων – Μείωση σε βασικούς 
συντελεστές ΦΠΑ από 1ης Ιουλίου τ.έ.» 
 
Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται σε σχετικό άρθρο της  
οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα 
σημειώνονται σημαντικές αυξητικές τάσεις σε τιμές βασικών προϊόντων τροφίμων 
και της διατροφικής αλυσίδας γενικότερα. Οι αυξήσεις αυτές  οφείλονται κυρίως  
στη πρόσφατη πανδημία του Covid 19. 
 
Παρόλες τις αυξήσεις στις τιμές καταναλωτή,  οι αντίστοιχες τιμές παραγωγής δεν 
παρουσιάζουν την ίδια τάση. Οι αυξητικές αυτές τάσεις προκαλούν  φθίνουσα τάση  
στο επίπεδο κατανάλωσης, γεγονός που, όπως εκτιμάται, θα επηρεάσει σε 
σημαντικό βαθμό τις γερμανικές εισαγωγές τροφίμων και ποτών από διάφορες 
χώρες μεταξύ των οποίων και από την Ελλάδα. Σημειωτέον ότι πολλά από τα 
προϊόντα διατροφής που παρουσιάζουν σημαντικές ανατιμητικές τάσεις, εισάγονται 
και από τη χώρα μας.  
Συγκεκριμένα οι αυξήσεις που καταγράφονται είναι οι εξής: νωπά φρούτα 11,0%, 
κρέατα και παράγωγα προϊόντα κρέατος 9,3%, λαχανικά 6,5% πιπεριές 15%, 
ντομάτες 13%, καλαμπόκι 14%, καρότα 8%, κρεμμύδια 4% και προϊόντα χοιρινού 
κρέατος επίσης 4%, νωπά ψάρια και προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών 3,1%, προϊόντα 
αρτοποιίας 2,3%, ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι και άλλα προϊόντα ζαχαροπλαστικής 
1,7%, γάλα και γαλακτοκομικά 1,1%, μαγειρικά έλαια (ηλιέλαια, σπορέλαια και 
άλλα) 3,8%.  
Σημειωτέον ότι το ποσοστό κάλυψης ιδίων αναγκών, κυρίως σε αγροτο-διατροφικά 
προϊόντα, για το 2019 στην Γερμανία καταγράφηκε ως ακολούθως: πατάτες 138%, 
τυριά 121%, χοιρινό κρέας 120%, γάλα και γαλακτοκομικά 112%, προϊόντα 
πτηνοτροφίας 95%, βόειο κρέας 97%, αυγά 73%, λαχανικά 36% και φρούτα 22%. 
 
Προκειμένου να τονωθεί η καταναλωτική ζήτηση και στο πλαίσιο του γενικότερου 
σχεδίου τόνωσης της γερμανικής οικονομίας, η γερμανική κυβέρνηση απεφάσισε 
από 1η Ιουλίου τ.έ. και για ένα εξάμηνο, τη μείωση των βασικών συντελεστών του 
ΦΠΑ. Συγκεκριμένα τη μείωση κατά 3% στον υψηλό συντελεστή του 19% και κατά 
2%  στο χαμηλό συντελεστή του 7%. Συνεπώς στη Γερμανία, τα αποκαλούμενα 
«βασικά είδη τροφίμων», όπως άρτος και αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αυγά, 
κρέας και ψάρια θα επιβαρύνονται από 1ης Ιουλίου με  5%, ενώ τα υπόλοιπα 
τρόφιμα, όπως τα αναψυκτικά για παράδειγμα με 16%. 
 
Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων 
αλυσίδων «super-markets» ενώ σε κάθε περίπτωση ωφελημένοι βγαίνουν οι 
καταναλωτές. Την αρχή έκανε το εκπτωτικό Lidl, τοποθετώντας στα ράφια, πάνω 
από τα προϊόντα, την επιγραφή «φθηνότερα» καθώς και την τιμή πριν και μετά την 
μείωση του ΦΠΑ. Λίγες ημέρες αργότερα, ακολούθησε ο κορυφαίος ανταγωνιστής 
της Lidl, η Aldi προχωρώντας σε μείωση όχι 2%, που προβλέπει ο νόμος, αλλά σε 
3%. Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας η ελάττωση του ΦΠΑ, σε 5% από 7%, 
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θα στοιχίσει πάνω από 100 εκατομμύρια €. Παρόμοια στρατηγική εφαρμόζει και η 
αλυσίδα καλλυντικών Rossman, η οποία ανακοίνωσε ότι μειώνει τον ΦΠΑ σε όλα 
της τα προϊόντα, ακόμη και στα τρόφιμα, κατά 3%, ανεξαρτήτως συντελεστή. Από 
τον πόλεμο αυτό δεν λείπουν και άλλες γερμανικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως 
οι Edeka και Rewe, αλλά και τα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, όπως η 
MediaMarkt/Saturn, καθώς και η μεγαλύτερη γερμανική αλυσίδα υποδημάτων 
Deihmann. 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 


