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Αναποτελεσματική η φορολόγηση για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, σύμφωνα με τη 
διεθνή εμπειρία 

Η Τεχνική Επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) πρόσφατα δημοσίευσε  έκθεση  με 
τίτλο «Δημοσιονομικές Πολιτικές για τη Διατροφή και την Πρόληψη των Μη Μεταδιδόμενων 
Ασθενειών»1, η οποία προτείνει στις κυβερνήσεις να αυξήσουν τους φόρους στα αναψυκτικά που 
περιέχουν ζάχαρη -μεταξύ άλλων κατηγοριών προϊόντων – για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και 
του διαβήτη. 
 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) αποτελεί το επίσημο όργανο έκφρασης 
των θέσεων και απόψεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Αναψυκτικών και Χυμών. Εκπροσωπεί έναν υγιή, 
δυναμικό, και εξωστρεφή κλάδο, με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και στη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία.  Η συμβολή του ΣΕΒΑ στο δημόσιο διάλογο και σε 
επίπεδο χάραξης πολιτικής, εδράζεται στην άρτια επιστημονική έρευνα, την τεκμηριωμένη 
επιχειρηματολογία, και την ορθή επικοινωνία, με στόχο να διασφαλίζεται η συνολική και ολοκληρωμένη 
διαχείριση των θεμάτων του κλάδου. 
 
Ο ΣΕΒΑ εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του όσον αφορά την επιβολή φόρων στα 
αναψυκτικά επειδή όπως καταδεικνύει η διεθνής εμπειρία, οι Φόροι Κατανάλωσης: 

 αφενός δεν επηρεάζουν τις συνολικές διατροφικές επιλογές των καταναλωτών, καθώς 
και το πολυσύνθετο ζήτημα της παχυσαρκίας, με συνέπεια να μην επιφέρουν καμία εμφανή 
βελτίωση στην δημόσια υγεία, και 

 αφετέρου δεν αποφέρουν τα προσδοκώμενα έσοδα. Αντίθετα πλήττουν την 
ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, αυξάνουν το διοικητικό κόστος, και διαπιστώνεται έξαρση 
του παράνομου διασυνοριακού εμπορίου. 

 
Πιο συγκεκριμένα: 

1. Οι φόροι δε βελτιώνουν την υγεία, ενώ επιφέρουν αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις 
 
Η διεθνής εμπειρία και μελέτες διακεκριμένων φορέων έχουν άλλωστε καταδείξει την 
αναποτελεσματικότητα στη μείωση της παχυσαρκίας και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, καθώς 
επίσης και το σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο. Ενδεικτικά  αναφέρονται:  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Τίτλος πρωτοτύπου: Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases (NCDs ) 
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 Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Φόροι στα τρόφιμα και οι επιπτώσεις τους σε ό,τι αφορά 
τον ανταγωνισμό στον αγροτοδιατροφικό τομέα»2 το 2014 κατέδειξε ότι η φορολόγηση τροφίμων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, σάκχαρα και αλάτι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οδήγησε σε αύξηση των διοικητικών εξόδων, μείωση θέσεων εργασίας και αύξηση στις τιμές των 
προϊόντων χωρίς καμία εμφανή βελτίωση στη δημόσια υγεία. 

 Η πιο πρόσφατη (2016) μελέτη του Διεθνούς Κέντρου Φορολογίας και Επενδύσεων (International 
Tax and Investment Center) και του Oxford Economics με τίτλο «Η επίδραση της επιλεκτικής 
φορολογίας σε τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά»3, διαπίστωσε ότι ανάλογα με την περίπτωση, 
μπορεί να αυξηθεί το διασυνοριακό εμπόριο υπονομεύοντας τους στόχους της φορολόγησης, να 
προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις στις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού λόγω στροφής σε 
χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα, και να αποδειχθεί υφεσιακό το μέτρο των φόρων πλήττοντας 
δυσανάλογα τους οικονομικά ασθενέστερους.  

 Η περίπτωση του Μεξικού -το οποίο η έκθεση του ΠΟΥ επικαλείται ως επιτυχημένο 
παράδειγμα-, εξαιτίας του ειδικού φόρου στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη χάθηκαν 
10.000 θέσεις εργασίας4, ενώ το βάρος της φορολογίας υπέστησαν οι οικογένειες με τη 
μικρότερη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν οικονομικά5. Ταυτόχρονα, η μείωση στην ημερήσια 
πρόσληψη κρίνεται αμελητέα, μικρότερη των 6 θερμίδων, όταν η μέση κατανάλωση καθημερινά 
φθάνει περίπου τις 3.0006. 

 
2. Πιο αποτελεσματικές λύσεις η ανασύνθεση και ο έλεγχος των μερίδων 

 
Ο ΣΕΒΑ πιστεύει ότι για να επιτευχθεί ουσιαστική και μακροχρόνια λύση στο πολυσύνθετο πρόβλημα 
της παχυσαρκίας, είναι απαραίτητη μία ολοκληρωμένη προσέγγιση με έμφαση στη διατροφή συνολικά.  
Πιστεύει δηλαδή ότι για τη διατήρηση της καλής υγείας είναι σημαντικό να υιοθετείται ένας 
ισορροπημένος τρόπος ζωής που χαρακτηρίζεται από ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή όπου όλα τα 
τρόφιμα καταναλώνονται με μέτρο σε συνδυασμό με επαρκή σωματική δραστηριότητα και σωστή 
ενημέρωση και εκπαίδευση  αναφορικά με υγιεινές  διατροφικές συνήθειες. Άλλωστε είναι 
επιστημονικά καταγεγραμμένο και ευρύτερα γνωστό ότι οι διαιτητικές συνήθειες των 
καταναλωτών δεν αλλάζουν με τη νομοθεσία είτε αυτή αφορά απαγορεύσεις, είτε επιβολή 
φόρων.  
 
Αυτού του είδους την προσέγγιση «συνολικής διατροφής» μάλιστα υποστηρίζει και ο ίδιος ο ΠΟΥ στις 
διατροφικές εκθέσεις που δημοσιεύει, καθώς επίσης και η σχετική μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου 
McKinsey το 20147 με τίτλο «Ξεπερνώντας την Παχυσαρκία: Μια αρχική οικονομική ανάλυση» σύμφωνα 
με την οποία η ανασύνθεση και ο έλεγχος των μερίδων συνιστούν πολύ πιο αποτελεσματικούς τρόπους 
μείωσης των θερμίδων στη διατροφή σε σχέση με τη φορολογία που αναγνωρίζεται ως η λιγότερο 
αποτελεσματική μέθοδος. 
 

3. Οι δράσεις της ελληνικής βιομηχανίας αναψυκτικών για την προώθηση ισορροπημένου 
τρόπου ζωής  

                                                           
2 Τίτλος πρωτοτύπου: Food taxes and their impact on competitiveness in the agri-food sector, a study 
3 Τίτλος πρωτοτύπου: The impact of selective food and non-alcoholic beverages taxes 
4 Πηγή: Joana Chapa Cantú et. al., The Non-Alcoholic Beverage Industry in Mexico, Centro de Investigaciones Económicas, 

Autonomous University of Nuevo Leon (AUNL), December 2015 
5 Πηγή: Kantar World panel 
6 Πηγή: Canadean data  
7 Πηγή: McKinsey Global Institute, 2014, Overcoming Obesity: An initial economic analysis 
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Ως παραγωγοί μεγάλης ποικιλίας χυμών και αναψυκτικών, γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα μας μπορούν 
να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Για το σκοπό αυτό, ο ΣΕΒΑ πιστεύει ότι  η 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απαιτεί συντονισμένες ενέργειες με ευρεία κοινωνική συναίνεση, 
γεγονός που συνεπάγεται τη συνεργασία της Πολιτείας, της Βιομηχανίας, των ΜΜΕ, των ειδικών 
επιστημόνων, αλλά και των ίδιων των καταναλωτών.  
Και παρότι τα αναψυκτικά αποτελούν λιγότερο από 3% των θερμίδων στο καθημερινό διαιτολόγιο ενός 
μέσου Έλληνα8, δέσμευση της ελληνικής βιομηχανίας είναι να αποτελεί μέρος της λύσης, προωθώντας 
τον υγιεινό, ισορροπημένο και δραστήριο τρόπο ζωής. Για παράδειγμα, ως μέλη του ΣΕΒΑ:   
 

      Επενδύουμε στην καινοτομία και ανασυνθέτουμε προϊόντα με λιγότερη ζάχαρη, με σκοπό να 
προσφέρουμε ποικιλία επιλογών με λίγες ή καθόλου θερμίδες – προϊόντα που 
αντιπροσωπεύουν σήμερα σημαντικό μερίδιο της εγχώριας αγοράς.  

 Διαθέτουμε ποικιλία συσκευασιών από 150 ml, ώστε να διευκολύνουμε τους καταναλωτές στη 
διαχείριση των θερμίδων που προσλαμβάνουν. 

 Παρέχουμε ξεκάθαρες διατροφικές πληροφορίες και τη θερμιδική σύσταση των προϊόντων μας 
στις συσκευασίες.  

 Ακολουθούμε πρακτικές υπεύθυνου marketing και δεν διαφημίζουμε προϊόντα σε παιδιά κάτω 
των 12 ετών.  

 Υποστηρίζουμε πλήθος δράσεων διατροφικής ενημέρωσης και σωματικής δραστηριότητας.  
 

Κατά συνέπεια, ο ΣΕΒΑ πιστεύει ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις, που θα προωθούν την 
ισορροπημένη  διατροφή και τον ενεργό τρόπο ζωής, προάγωντας την Δημόσια Υγεία και θα 
έχουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη. 
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8 Πηγή: Malisova O., Bountziouka V., Zampelas A., and Kapsokefalou M. Evaluation of Drinks Contribution to Energy Intake 

in Summer and Winter. Nutrients. 2015 May; 7(5):3724-3738 
 


