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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον οίνο
To ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκφράζει την αγανάκτηση του για την επιχειρούμενη επιβολή Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στον οίνο. Σε μια περίοδο όπου η κοινωνία έχει στρέψει τα
ματιά της στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ως τον τομέα που θα δώσει λύση στα
αδιέξοδα τα όποια βιώνουμε σήμερα, με μια ακατανόητη απόφαση ο μη αρμόδιος για ένα
αγροτικό προϊόν Υπουργός προσπαθεί εν κρύπτω, χωρίς καμιά διαβούλευση και χωρίς να έχει
λάβει υπόψη του τις συνέπειες αυτής της απόφασης, να επιβάλλει ένα φόρο ο οποίος κτυπάει
ευθέως την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων όπως άλλωστε ήδη έχει
γίνει με την επιβολή του ΦΠΑ 23% στα αγροτικά εφόδια και τη μείωση της επιδότησης του
πετρελαίου για την αγροτική παράγωγη και όπως επίσης πρόκειται να γίνει με την αύξηση του
συντελεστή φορολόγησης της αγροτικής παραγωγής.
Είναι μια διάταξη η οποία άμεσα θα πρέπει να αποσυρθεί καθώς ο οίνος συνδέεται
άμεσα με την αμπελοκαλλιέργεια και αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του σταφυλιού και άρα
αποτελεί αγροτικό προϊόν και μάλιστα προστιθεμένης άξιας καθώς η μεταποίηση
πολλαπλασιάζει την αξία της πρώτης ύλης και αυξάνει τους πολλαπλασιαστές στην αγροτική
οικονομία.
Ως ΓΕΩΤ.Ε.Ε., δικαιωνόμαστε στην παρατήρηση που είχαμε κάνει πριν το
δημοψήφισμα ότι ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας ήταν στο στόχαστρο και ότι “η
υπογραφή τρίτου μνημονίου προκαλεί εύλογα ερωτήματα αλλά και φόβους για το μέλλον του
πρωτογενούς τομέα της οικονομίας”, μιας και, βάζοντας την αγροτική οικονομία στο
στόχαστρο των φορολογικών μέτρων (σε όλες τις προτάσεις), αφαιρείται ουσιαστικά κάθε
ελπίδα για την παραγωγική ανασυγκρότηση την οποία έχει τόσο ανάγκη η χώρα.
∆υστυχώς όμως η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί και σίγουρα δεν μπορεί
να χτυπηθεί ένας κλάδος ο οποίος έχει ήδη επιβαρυνθεί με αυξημένο Φ.Π.Α. και ήδη βιώνει
τις συνέπειες της αύξησης του κόστους παραγωγής. Και μάλιστα ένας κλάδος ο οποίος
συμβάλλει τόσο στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μέσω της αμπελοκαλλιέργειας, στον
δευτερογενή μέσω της μεταποίησης αλλά και στον τριτογενή μέσω του τουρισμού και της
γαστρονομίας. Άλλωστε η πολιτεία έχει επενδύσει στον κλάδο αυτό και μέσω του Μέτρου
123 (επενδύσεις στη Μεταποίηση) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013,
όπως και μέσω των προγραμμάτων προώθησης εξαγωγών του Ελληνικού οίνου, θεωρώντας
τον, πολύ σωστά, ως ένα στρατηγικό τομέα της Ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Για τους παραπάνω λογούς πιστεύουμε πως άμεσα θα πρέπει να παρέμβει ο αρμόδιος
για τα αγροτικά προϊόντα υπουργός κ. Ε. Αποστόλου, αποσύροντας την διάταξη επιβολής του
Ε.Φ.Κ. στο κρασί. Μια διάταξη η οποία δεν υπάρχει σε καμιά οινοπαραγωγό χώρα στην Ε.Ε.
και δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα στους Έλληνες οινοπαραγωγούς και
αμπελουργούς.
Αντ' αυτού, θα πρέπει άμεσα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να
καλέσει τα πολιτικά κόμματα και τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς ώστε να
ξεκινήσει η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγικής
ανασυγκρότησης, όχι μόνο για τον οίνο αλλά για το σύνολο των εξαγώγιμων ελληνικών
προϊόντων, ώστε και οι Έλληνες παράγωγοι να ωφεληθούν αλλά και οι επενδύσεις των
Ελλήνων φορολογούμενων να εστιαστούν. Πιστεύουμε πως είναι η ώρα να δουλέψουμε
σοβαρά και υπεύθυνα στην κατεύθυνση αυτή. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι έτοιμο να συμβάλλει σε
κάθε δημιουργική προσπάθεια που θα κινείται σε αυτή τη λογική.
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