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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Οικονομικών
Θέμα: Συντριπτική η ακρίβεια στην Ελλάδα. Να στηριχθούν άμεσα , με κάθε τρόπο,
τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.
Έκθεση της Κομισιόν διαπιστώνει ότι οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες που
στη νότια και ανατολική Ευρώπη παραμένουν, και ότι η πανδημία έχει αυξήσει τη
θνητότητα κατά 13%, με την εικόνα στις φτωχότερες περιοχές να είναι
δραματικότερη ( 17%). Οι ανωτέρω ανισότητες είναι εντονότερες σε χώρες του Νότου
όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, καθώς ο ρυθμός αποταμίευσης των
νοικοκυριών ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος ήταν στο 13,7%, 10,6% και
9,3% αντίστοιχα, ενώ στην Ευρωζώνη στο 18,5%. Στην Ελλάδα, τα νοικοκυριά
αποταμίευσαν μόλις το 3,1% του διαθέσιμου εισοδήματός τους στο 9μηνο
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, με το υπόλοιπο να οδηγείται στην κατανάλωση. Είναι
ενδεικτική αυτή η εικόνα για το πόσο ανεπαρκές είναι το διαθέσιμο εισόδημα στη
χώρας μας.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη - μέλη μπορούν πλέον να
εφαρμόζουν έναν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ χαμηλότερο του 5% και μια απαλλαγή
(«μηδενικός συντελεστής») σε επτά κατ’ ανώτατο όριο κατηγορίες του καταλόγου
που θεωρούνται ότι καλύπτουν βασικές ανάγκες, π.χ. τρόφιμα, φάρμακα,
φαρμακευτικά προϊόντα και ορισμένα πολιτιστικά είδη.
Παράλληλα, η κυβέρνηση της Ισπανίας προχωρεί στην τέταρτη αύξηση του
κατώτατου μισθού από το 2019, όταν ανέλαβε τα ηνία της χώρας, παρά τις
αντιδράσεις των εργοδοτικών ενώσεων και ευρωπαίων κεντρικών τραπεζιτών.
Συγκεκριμένα, το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει την αύξηση του κατώτατου
μισθού στα 1.000 ευρώ όπως ανακοίνωσε η Ισπανίδα υπουργός Εργασίας.
Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο υπουργός:




Γιατί δεν λαμβάνετε πρωτοβουλία ουσιαστικής αύξησης του κατώτατου
μισθού, όπως αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή του και πραγματικής
ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών των ασθενέστερων, μειώνοντας τους
συντελεστές ΦΠΑ δραστικά;
Γιατί δεν μηδενίζετε τον ΦΠΑ στα πιο βασικά αγαθά, εφόσον είναι κοινή
πρακτική σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα

πρόσφατα στην Πολωνία, προς αντιμετώπιση της κατακόρυφης αύξησης του
κόστους ζωής;
Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

