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Θέμα: «Αναγκαιότητα μείωσης του ΦΠΑ στα Γεωργικά Εφόδια»

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είναι  ο θεσμοθετημένος  σύμβουλος της 

Πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς τομέα και αγροτικής πολιτικής (άρθρο 2 

του  Ν.  1474/1984)  με  μέλη  του  όλους  τους  επιστήμονες  των  κλάδων 

Γεωπονίας,  Δασολογίας,  Γεωλογίας,  Κτηνιατρικής  και  Ιχθυολογίας.  Έτσι, 

επιτελώντας  το ρόλο του αυτό,  το  παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θέλει να σας υποβάλει την πρόταση του για τη μείωση του ΦΠΑ 

στα Γεωργικά Εφόδια.

Η  χώρα  μας  διέρχεται  από  μια  δύσκολη  οικονομική  κατάσταση  τα 

τελευταία  χρόνια.  Μια  οικονομική  κατάσταση,  η  οποία  όμως  μπορεί  να 

αποτελέσει  και  ευκαιρία  για  τα  αγροτικά  μας  προϊόντα.  Σύμφωνα  με  το 

Σύνδεσμο  Ελληνικών  Επιχειρήσεων  Εξαγωγής,  Διακίνησης  Φρούτων 

Λαχανικών και Χυμών (Incofruit –Hellas) το 2010 οι εξαγωγές φρούτων και 

λαχανικών έκλεισαν με αύξηση του όγκου και της αξίας τους κατά 20%, ενώ 

αντίστοιχη  ή  μικρότερη  αύξηση  είχαν  και  τα  περισσότερα  αγροτικά  μας 

προϊόντα  μειώνοντας  έτσι  σημαντικά  το  έλλειμμα του  εμπορικού  ισοζυγίου 

πληρωμών της χώρας μας. Άλλωστε, όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές και 

από τον πρωθυπουργό της χώρας μας, η Ελλάδα για να βγει από την κρίση 

θα πρέπει να γίνει παραγωγική και ανταγωνιστική.
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Όπως αποδεικνύουν τα παραπάνω στοιχεία ο αγροτικός τομέας της 

οικονομίας  είναι  παραγωγικός και  ανταγωνιστικός  (παρόλα τα διαρθρωτικά 

του  προβλήματα),  φέρνει  συνάλλαγμα  στη  χώρα  μας  (μπροστά  σε  μια 

διαφαινόμενη  παγκόσμια  έλλειψη  τροφίμων)  και  μπορεί  να  βοηθήσει 

σημαντικά στην έξοδο της χώρας από την κρίση. Ο αγροτικός τομέας όμως 

πλήττεται  σημαντικά όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα  του από τις  τρεις 

αυξήσεις του ΦΠΑ  στα Γεωργικά Εφόδια ( από 9% έφτασε στο 13%). Αν στην 

αύξηση αυτή συνυπολογίσουμε και την αύξηση των φόρων στα καύσιμα, που 

αποτελούν σημαντικό μέρος του κόστους παραγωγής, καθίσταται προφανές 

το  γεγονός  της  μείωσης  της  ανταγωνιστικότητας  των  αγροτικών  μας 

προϊόντων σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία 

κ.α.) λόγω της υπέρμετρης αύξησης του κόστους παραγωγής. Επιπρόσθετα, 

το κόστος αυτό μετακυλύεται στον καταναλωτή επιβαρύνοντας το δείκτη τιμών 

καταναλωτή  και  τον  πληθωρισμό  στην  εσωτερική  αγορά,  σε  μια  εποχή 

μάλιστα που παρατηρείται μείωση της εγχώριας κατανάλωσης.

Για  όλους  αυτούς  τους  λόγους  προτείνουμε  την  επανεξέταση  του 
θέματος του ΦΠΑ των Γεωργικών Εφοδίων δίνοντας την απαραίτητη 
ανάσα  στον  Έλληνα  Αγρότη  και  ταυτόχρονα  το  ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα  εντάσσοντας  το  ΦΠΑ  των  Αγροτικών  Εφοδίων  στην 
κατηγορία  του  6,5%  που  ισχύει  για  τα  ανθρώπινα  φάρμακα.   Η 

επιβάρυνση  από ένα  τέτοιο  μέτρο  είναι  αμελητέα  όμως θα έχει  πολλαπλά 

οφέλη για την Εθνική Οικονομία και τους καταναλωτές που μαστίζονται από 

την  ακρίβεια.  Ένα τέτοιο  μέτρο  για  να  είναι  αποτελεσματικό  θα πρέπει  να 

συνδυαστεί  με  τον  έλεγχο  του  κυκλώματος  εμπορίας  και  της  πάταξης  του 

αδικαιολόγητου κέρδους των μεσαζόντων.

Παραμένουμε  στη  διάθεση  σας  για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση  ή 

πληροφορία.        

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
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