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Πολιτικές τιμολόγησης τροφίμων
Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παχυσαρκία έχει πάρει διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας τις τελευταίες δεκαετίες, υπονομεύοντας
την υγεία και την ευεξία των ανθρώπων τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες. Αυτόν
τον επιδημικό ρυθμό εξάπλωσης του προβλήματος έχουν
προσπαθήσει να αναστείλουν διάφορες κυβερνήσεις διαμέσου των πολιτικών τιμολόγησης τροφίμων. Σκοπός της
παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η καλύτερη
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και εφαρμογής των
πολιτικών τιμολόγησης τροφίμων και η διερεύνηση των
επιπτώσεών τους στη διατροφική συμπεριφορά και το
βάρος των καταναλωτών. Η βιβλιογραφία παρουσιάζει

αντιφατικά ευρήματα όσον αφορά τη δυνατότητα των
πολιτικών τιμολόγησης τροφίμων να προκαλέσουν μακροπρόθεσμες αλλαγές στη διατροφική συμπεριφορά των
καταναλωτών και συνεπώς και στο βάρος τους. Αντιθέτως,
φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία ως προς το γεγονός ότι
η ταυτόχρονη φορολόγηση προϊόντων που θεωρούνται
λιγότερο υγιεινά και η επιδότηση των υγιεινών προϊόντων
μπορεί να επιφέρει τα μέγιστα θετικά αποτελέσματα στην
καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

κάποιων μορφών καρκίνου. Κύρια αιτία αυτού του
πολυπαραγοντικού προβλήματος θεωρείται ότι είναι η διαταραχή του ενεργειακού ισοζυγίου (αυξημένη θερμιδική πρόσληψη και μειωμένη ενεργειακή
κατανάλωση).1 Παγκοσμίως έχει παρατηρηθεί αύξηση στην κατανάλωση ενεργειακά πυκνών τροφών,
που είναι πλούσιες σε λιπαρά, αλάτι και σάκχαρα και
φτωχές σε βιταμίνες, μέταλλα και άλλα ιχνοστοιχεία,
και παράλληλα μείωση της σωματικής δραστηριότητας λόγω της καθιστικής φύσης των περισσότερων
δραστηριοτήτων. Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες
εκθέσεις του ΠΟΥ οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες
και ο σύγχρονος τρόπος ζωής επηρεάζουν σημαντικά τόσο τη σωματική δραστηριότητα των ανθρώπων όσο και τις διατροφικές τους επιλογές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι μέσα στο 2008 καταγράφηκαν 1,4 δισεκατομμύρια υπέρβαροι άνθρωποι άνω των 20 ετών,
και από αυτούς τουλάχιστον 500 εκατομμύρια παχύσαρκοι παγκοσμίως.1 Μάλιστα επισημαίνει ότι η
παχυσαρκία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες
αιτίες θανάτου για τους κατοίκους των «αναπτυγμένων χωρών» του Δυτικού Κόσμου και σχετίζεται
με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης πολλών χρόνιων
νοσημάτων μεταξύ άλλων, των καρδιαγγειακών νοσημάτων, του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, και
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αδύνατων σωματικών προτύπων,3,4 είναι αξιοπερίεργο πως ακόμη και σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό
των καταναλωτών εξακολουθεί να υιοθετεί έναν ανθυγιεινό τρόπο διατροφής.
Ερευνητές από διάφορες επιστήμες όπως Iατρική,
Διαιτολογία, Οικονομία, Ψυχολογία και Κοινωνιολογία,
έχουν επιχειρήσει να εξηγήσουν αυτή τη συμπεριφορά, αναπτύσσοντας διάφορα υποδείγματα που καταρρίπτουν την ιδέα του ορθολογικού καταναλωτή.
Του καταναλωτή, δηλαδή, που έχοντας όλη τη διαθέσιμη πληροφορία σε μια συγκεκριμένη στιγμή, με
δεδομένο το εισόδημά του και τις τιμές των αγαθών,
θα επιλέξει εκείνους τους συνδυασμούς αγαθών από
το σύνολο των διαθέσιμων ώστε να μεγιστοποιήσει
τη χρησιμότητά του. Να μεγιστοποιήσει δηλαδή την
ικανοποίηση που προκύπτει από την κατανάλωση αυτών των αγαθών, σε συνδυασμό με τη μεγιστοποίηση
της ωφέλειας ως προς την υγεία και την «τσέπη» του.
Την αδυναμία αυτή του καταναλωτή να ακολουθήσει έναν υγιεινό τρόπο διατροφής, έχουν προσπαθήσει να ελέγξουν κατά καιρούς οι κυβερνήσεις των
εκάστοτε χωρών με διάφορους τρόπους, όπως πολιτικές προώθησης/μάρκετινγκ,5,6 πολιτικές εκπαίδευσης7,8 και πολιτικές τιμολόγησης,9 Μεγάλη έμφαση
τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο και από
την πολιτεία έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στις πολιτικές τιμολόγησης των τροφίμων και στο πώς αυτές μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της
παχυσαρκίας. Τέτοιες πολιτικές είναι:10 (1) η αύξηση
της τιμής των τροφίμων που θεωρούνται λιγότερο
υγιεινά, (2) η μείωση της τιμής των τροφίμων που θεωρούνται υγιεινά, και (3) η ταυτόχρονη αύξηση της
τιμής των λιγότερο υγιεινών προϊόντων με τη μείωση
της τιμής των υγιεινών προϊόντων.

Τύποι πολιτικών τιμολόγησης
Από τις τρεις παραπάνω πολιτικές, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον (πολιτικά αλλά και επιστημονικά) έχει δοθεί
στην επιβολή φόρου των προϊόντων που θεωρούνται
λιγότερο υγιεινά. Βάση της ανάλυσης των Leicester &
Windmeijer,11 ο επιπλέον φόρος μπορεί να επιβληθεί
είτε με την αύξηση του ΦΠΑ είτε με την επιβολή ενός
επιπλέον φόρου (στην ξένη βιβλιογραφία είθισται να
αναφέρεται ως “fat tax”). Στην ουσία αυτή η πολιτική
μπορεί να εφαρμοστεί με δύο τρόπους:11
1. Με τη φορολόγηση συγκεκριμένων τύπων προϊόντων χαμηλής θρεπτικής αξίας όπως είναι τα αναψυκτικά και τα σνακ που είτε καταναλώνονται
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επιπρόσθετα είτε αντικαθιστούν τρόφιμα υψηλής
θρεπτικής αξίας στο καθημερινό διαιτολόγιο,
παρέχοντας πολλές θερμίδες για το βάρος τους
αλλά όχι ανάλογες ποσότητες θρεπτικών συστατικών.12
2. Με τη φορολόγηση προϊόντων με βάση τη διατροφική τους ποσοστιαία σύσταση (ποσοστά λίπους,
αλατιού, θερμίδων, κ.ά.).
Ο πρώτος τρόπος φορολόγησης έχει εφαρμοστεί
στις περιπτώσεις του αλκοόλ και του καπνού “sin
taxes”, τα οποία έχουν φορολογηθεί ως συγκεκριμένοι
τύποι προϊόντων με βάση τις επιπτώσεις που έχουν
στην υγεία του ανθρώπου. Οι υποστηρικτές του 1ου
τρόπου φορολόγησης, δηλαδή της φορολογίας συγκεκριμένων κατηγοριών τροφίμων που είναι ευρέως
αναγνωρισμένες για τη χαμηλή θρεπτική τους αξία,
ισχυρίζονται ότι είναι αρκετά πιο πρακτικός αναφορικά με την εφαρμογή του για τα νομοθετικά όργανα
σε σχέση με τον 2ο.13 Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν
ότι η εφαρμογή του 2ου τρόπου φορολόγησης μπορεί να πλήξει συγκεκριμένα στρώματα καταναλωτών
αδίκως. Κάποια θρεπτικά συστατικά, όπως τα λιπίδια,
έχουν χαρακτηριστεί ως λιγότερο υγιεινά παρόλο
που όταν καταναλώνονται στις προτεινόμενες ποσότητες θεωρούνται σημαντικά συστατικά της δίαιτας
του ανθρώπου. Ωστόσο, στην προσπάθεια του κράτους να παροτρύνει την κατανάλωση προϊόντων με
λίγα λιπαρά, εάν εφαρμοστεί αυξημένη φορολογία σε
προϊόντα με ένα ποσοστό λιπαρών και πάνω, τότε
σίγουρα οικογένειες με παιδιά μικρών ηλικιών θα
κληθούν να αγοράζουν πιο ακριβά το πλήρες γάλα
το οποίο είναι αναγκαίο για τις ημερήσιες ανάγκες
ενός παιδιού έως 2 ετών. Συνεπώς, στην προκείμενη
περίπτωση, αυτό που στην πράξη θα ήθελε η πολιτεία να φορολογήσει είναι η υπερκατανάλωση του
λίπους από τους καταναλωτές, χωρίς να πληγεί ταυτόχρονα η με-μέτρο-κατανάλωσή του από συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού που οι διατροφικές τους
ανάγκες το περιλαμβάνουν· πράγμα αρκετά δύσκολο στην πράξη.
Όσον αφορά τη δεύτερη πολιτική τιμολόγησης,
τη μείωση της τιμής των προϊόντων που θεωρούνται υγιεινά, αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με τους
ίδιους τρόπους όπως παραπάνω. Δηλαδή, είτε με
τη μείωση των τιμών συγκεκριμένων κατηγοριών
προϊόντων που θεωρούνται υγιεινά (όπως σαλάτες,
φρούτα κ.ά.), είτε με τη μείωση των τιμών προϊόντων
ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε διάφορα
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συστατικά όπως είναι τα λιπαρά και η ζάχαρη. Οι
μειώσεις αυτές μπορούν να γίνουν κατευθείαν πάνω
στην τιμή των προϊόντων ή με τη χρήση εκπτωτικών κουπονιών. Με την πολιτική αυτή γίνονται ακόμη πιο προσιτά στην τσέπη του μέσου καταναλωτή
τα υγιεινά προϊόντα, γεγονός που υποστηρίζεται από έρευνες που δείχνουν ότι το μέτρο αυτό οδηγεί
σε αύξηση της αγοράς των υγιεινών τροφίμων.14–16
Σύμφωνα, δε, με έρευνα των Waterlander et al,17 η
πολιτική της μείωσης των τιμών των υγιεινών προϊόντων θεωρείται τόσο από τους καταναλωτές όσο
και από ειδικούς από την πολιτεία, βιομηχανία αλλά
και το λιανεμπόριο, ως η καλύτερη λύση για να οδηγηθούν οι καταναλωτές σε έναν πιο υγιεινό τρόπο
διατροφής. Παρά τα πλεονεκτήματα που έχει η πολιτική αυτή, φαίνεται ότι δεν αποτελεί αρκετά ισχυρό
τρόπο προαγωγής της σωστής διατροφής, και έχει
φανεί ότι είναι λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση
με την αύξηση των τιμών των λιγότερο υγιεινών
προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αποδεικνύουν ότι η πολιτική αυτή
οδηγεί σε αγορά περισσότερων θερμίδων στο καλάθι της νοικοκυράς10,18 μέσω αγοράς μεγαλύτερης
ποσότητας υγιεινών τροφίμων, ή είναι αντιπαραγωγική, καθώς τα χρήματα που αποταμιεύουν οι καταναλωτές από τις μειωμένες τιμές τα καταναλώνουν
σε ακόμη λιγότερο υγιεινά προϊόντα από αυτά που
είχαν σκοπό να αγοράσουν πριν την επιβολή του
μέτρου.19 Η συμπεριφορά αυτή εξηγείται από την
οικονομική επιστήμη ως αποτέλεσμα της εισοδηματικής επίδρασης και της υποκατάστασης (income
and substitution effect).20 Με την εφαρμογή της επιδότησης στα υγιεινά προϊόντα, ο καταναλωτής έχει
αναλογικά μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για να
ξοδέψει (είτε σε μεγαλύτερη ποσότητα θερμίδων
είτε σε λιγότερο υγιεινά προϊόντα). Tη μειωμένη αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής, σε σύγκριση με τη φορολόγηση λιγότερο υγιεινών προϊόντων,
εξηγεί και η συμπεριφοριστική επιστήμη διαμέσου
της «αποστροφής της απώλειας».20 Συγκεκριμένα,
η αποστροφή απώλειας αναφέρεται στην έντονη
τάση των ανθρώπων να προτιμούν την αποφυγή
των ζημιών από το να αποκτούν κέρδη.21 Συνεπώς
ο καταναλωτής βιώνει πιο έντονα την απώλεια στο
εισόδημά του από την αγορά ενός προϊόντος που
του έχει επιβληθεί φόρος, σε σύγκριση με το κέρδος
που θα έχει από την αγορά ενός προϊόντος που του
έχει μειωθεί η τιμή λόγω επιδότησης.
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Η βιβλιογραφία φαίνεται να συγκλίνει στην τρίτη
πολιτική, δηλαδή την επιβολή φόρου στα προϊόντα
που θεωρούνται λιγότερο υγιεινά με την ταυτόχρονη
επιδότηση των υγιεινών προϊόντων. Η πολιτική αυτή
φαίνεται να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των επιμέρους πολιτικών (μείωση των πωλήσεων των λιγότερο
υγιεινών προϊόντων και αύξηση των πωλήσεων των
υγιεινών) και να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις αρνητικές
επιδράσεις τους (αγορά περισσότερων θερμίδων και
σπατάλη των αποταμιευμένων χρημάτων τους σε λιγότερο υγιεινά προϊόντα).10,22,23

Εφαρμογή των πολιτικών τιμολόγησης στην πράξη
Για να είναι αποτελεσματική η επίδραση των πολιτικών τιμολόγησης στην καταναλωτική συμπεριφορά
των αγοραστών, πρέπει η διαφοροποίηση της τιμής
(αύξηση ή μείωση) να γίνει σε τέτοιον βαθμό ώστε
όχι μόνο να γίνει αντιληπτή από τους καταναλωτές
αλλά να τους προκαλεί και μια αγοραστική «δυσφορία»/«ευφορία». Οι Waterlander et al10 εξέτασαν την
αποτελεσματικότητα διαφόρων επιπέδων αύξησης
και μείωσης των τιμών των τροφίμων, με σκοπό να
προωθήσουν ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο, και
κατέληξαν στο ότι μειώσεις των τιμών επιπέδου 25%
και 50% είναι αποτελεσματικές, ενώ αυξήσεις των τιμών έως 25% είναι αναποτελεσματικές.
Παρότι είναι αρκετά αμφιλεγόμενο το όφελος αυτών των πολιτικών ως προς το κατά πόσον δημιουργούν νοοτροπίες ή απλώς μια εφήμερη συμπεριφορά για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αρκετές χώρες
έχουν προσπαθήσει να τις εφαρμόσουν. Ανάμεσα
σε αυτές είναι η Αμερική, ο Καναδάς, η Γαλλία, η
Ουγγαρία, ενώ πιο πρόσφατο και ολοκληρωμένο
παράδειγμα αποτελεί η Δανία. Σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής έχει επιβληθεί αυξημένος φόρος
πωλήσεων σε αναψυκτικά, σνακ και γλυκά.11 Στον
Καναδά, φόρος έχει επιβληθεί σε γλυκά, αναψυκτικά
και διάφορα σνακ ενώ, κατά τα άλλα, τα περισσότερα τρόφιμα είναι απαλλαγμένα από την επιβολή
φόρων.11 Στην Ευρώπη, η Γαλλία έχει επιβάλει αυξημένο φόρο σε σχέση με τα υπόλοιπα τρόφιμα
σε προϊόντα όπως οι σοκολάτες, τα ζαχαρωτά, το
λίπος μαργαρίνης και το φυτικό λίπος.11 Από τον
Ιανουάριο του 2012, πρόσθεσε έναν ακόμη φόρο
αυξάνοντας την τιμή σε ροφήματα με προσθήκη
ζάχαρης και τεχνητά γλυκαντικά κατά 0,072 ευρώ
ανά λίτρο.9 Παραπλήσιες προσπάθειες έχουν γίνει από Φινλανδία, Νορβηγία και Αυστραλία, αλλά
καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει εισαγάγει μια
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πολιτική τιμολόγησης σαφώς σχεδιασμένη να καταπολεμήσει την κατανάλωση των λιγότερο υγιεινών
προϊόντων, με απώτερο στόχο την καταπολέμηση
της παχυσαρκίας.24
Τον Οκτώβριο του 2011 η Δανία υιοθέτησε ένα νέο
τέλος (fat tax), που αποβλέπει στην καταπολέμηση
της παχυσαρκίας, για τα προϊόντα που περιέχουν
πάνω από 2,3% κορεσμένα λίπη και προβλέπει την
επιβολή φόρου 16 κορωνών (2,15 ευρώ) ανά κιλό
κορεσμένων λιπών που χρησιμοποιήθηκαν για την
παρασκευή τους.25 Επίσης η Δανία είναι από τις πρώτες χώρες –μαζί με την Αυστρία και την Ελβετία– που
έθεσαν περιορισμούς και απαγορεύσεις σχετικά με
το περιεχόμενο των τροφίμων σε τρανς λιπαρά.26
Ακoλουθώντας το παράδειγμα της Δανίας, η Ουγγαρία
επέβαλε φόρο (“junk food tax” ή “crispstax”), ο οποίος
όμως επιβαρύνει συγκεκριμένα προ-συσκευασμένα
τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και αλάτι, όπως αναψυκτικά, γλυκά, μπισκότα και αλατισμένα
τσιπς, τα έσοδα των οποίων χρηματοδοτούν το σύστημα υγείας της χώρας.27
Οι τελευταίες, όμως, πληροφορίες από την εφαρμογή του μέτρου στη Δανία είναι απογοητευτικές,
καθώς το μέτρο παρεκάμφθη. Οι περισσότεροι Δανοί
καταφεύγουν στις διπλανές χώρες για την αγορά των
προϊόντων που έχουν υποστεί το φόρο “fat tax” αλλά
και για προϊόντα, όπως οι μπίρες και τα αναψυκτικά,
στα οποία έχει επιβληθεί αυξημένος φόρος σε σχέση
με τα υπόλοιπα καταναλωτικά προϊόντα.28–30 Το αποτέλεσμα αυτής της μαζικής κίνησης είναι αφενός το
κράτος να χάσει ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων
του και αφετέρου να μην πραγματοποιηθεί ο στόχος
για τον οποίο επιβλήθηκε το μέτρο (υγιεινότερη διατροφή). Μάλιστα, ενώ από τον Ιανουάριο του 2013 η
κυβέρνηση της Δανίας σχεδίαζε να επιβάλει και «φόρο
ζάχαρης» ώστε να επιβαρυνθούν προϊόντα όπως σοκολάτες, γλυκά και παγωτά, τελικά απέσυρε και το ήδη
υπάρχον μέτρο του φόρου επί του λίπους.31

Επιπτώσεις των τιμών
στη διατροφική συμπεριφορά και το βάρος
Η βιβλιογραφία μάς έχει δώσει ένα αμφιλεγόμενο
τοπίο για το εάν οι πολιτικές τιμολόγησης τροφίμων
μπορούν να προκαλέσουν μακροπρόθεσμες αλλαγές στη διατροφική συμπεριφορά και συνεπώς και
στο βάρος του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, μία από
τις πρώτες στοχευμένες έρευνες των French et al,32
στη συσχέτιση των τιμών και της καταναλωτικής
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συμπεριφοράς, υποδεικνύει ότι οι τιμές αποτελούν
πρωταρχικό παράγοντα επιρροής της αγοράς τροφίμων από τους καταναλωτές. Στην έρευνα αυτή αρχικά
καταγράφηκαν οι πωλήσεις των αυτόματων πωλητών
για ένα διάστημα. Στη συνέχεια μείωσαν τις τιμές
των προϊόντων με λίγα λιπαρά και παρατήρησαν τις
πωλήσεις ξανά. Στο τέλος επανέφεραν τις τιμές στα
αρχικά τους επίπεδα και παρατήρησαν ξανά τις πωλήσεις. Το συμπέρασμά τους ήταν ότι οι πωλήσεις των
προϊόντων με λίγα λιπαρά αυξήθηκαν από 25,7% σε
45,8% στη 2η φάση της μελέτης, και μειώθηκαν στο
22,8% στο τέλος της μελέτης, υποδεικνύοντας ότι η
τιμή παίζει σημαντικό ρόλο αναφορικά με την αγορά
ενός τροφίμου. Από τότε αρκετές έρευνες έχουν γίνει για την επιβολή φόρου ή επιδότησης σε τρόφιμα,
σνακ και ροφήματα, και τις επιπτώσεις τους στην καταναλωτική συμπεριφορά τόσο των ενηλίκων15,33–35
όσο και των παιδιών και εφήβων.36–39
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα εάν οι πολιτικές τιμολόγησης είναι ή όχι ένα εργαλείο κατάλληλο για την
καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Οι Lakdawalla &
Philipson40 απέδωσαν το 40% της επιδημικής τάσης
της παχυσαρκίας στις χαμηλές τιμές των τροφίμων,
και συνεπώς οποιαδήποτε πολιτική τιμολόγησης θα
έκανε πιο προσιτά τα υγιεινά προϊόντα ή δυσπρόσιτα
τα λιγότερο υγιεινά προϊόντα στον καταναλωτή θα
είχε συνέπειες όχι μόνο στην καταναλωτική του συμπεριφορά αλλά και στον σωματότυπό του. Η θεωρία
αυτή επιβεβαιώνεται από αρκετές εμπειρικές έρευνες
που αφορούν είτε ενήλικες, είτε παιδιά,39,41–44 αλλά και
καταρρίπτεται από άλλες,45,46 οι οποίες υποστηρίζουν
ότι οποιαδήποτε μείωση επέλθει στα προϊόντα στα
οποία επιβλήθηκε φόρος, αντισταθμίζεται από την
κατανάλωση θερμίδων από άλλες πηγές.
Συγκεκριμένα, σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών τιμολόγησης ως μέτρο για
την καταπολέμηση της παχυσαρκίας είναι η διαθεσιμότητα υποκατάστατων τροφίμων.47 Για παράδειγμα, εάν επιβληθεί φόρος στα αναψυκτικά, μια κατηγορία ροφήματος που έχει συνδεθεί με την αύξηση
της παχυσαρκίας, ενδέχεται να ωθήσει τους καταναλωτές να στραφούν στην αγορά υποκατάστατων
προϊόντων, όπως είναι το σοκολατούχο γάλα, οι χυμοί, κ.ά. Τα συγκεκριμένα όμως υποκατάστατα έχουν
εξίσου σημαντική περιεκτικότητα σε θερμίδες, με
αποτέλεσμα να μην επέλθει μείωση στο βάρος του
καταναλωτή με βάση τη λογική του ενεργειακού ισοζυγίου.
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Επιπτώσεις στα κατώτερα οικονομικά στρώματα
Σύμφωνα με την κλασική οικονομική θεωρία, η
φορολόγηση διαφόρων τροφίμων θα μειώσει ακόμη
περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων, καθώς η φορολόγηση
αφορά τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπίδια, ζάχαρη και, τελικά, θερμίδες, τα οποία καταναλώνονται δυσανάλογα σε μεγαλύτερο βαθμό από
νοικοκυριά χαμηλού οικονομικού επιπέδου.48 Αυτό
συμβαίνει διότι τα λιγότερο υγιεινά τρόφιμα είναι
πιο φθηνά σε σχέση με τα υγιεινά-υψηλής θρεπτικής
αξίας τρόφιμα,49 με αποτέλεσμα να είναι πιο προσιτά σε νοικοκυριά χαμηλού κοινωνικοοικονομικού
επιπέδου.50 Σύμφωνα με το μοντέλο φορολόγησης
των Leicester & Windmeijer,11 τα φτωχά νοικοκυριά
δαπανούν 0,7% του εισοδήματός τους στον φόρο
λίπους, εν αντιθέσει με τα πλούσια νοικοκυριά που
δαπανούν μετά βίας 0,1% του εισοδήματός τους, με
την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην καταναλωτική τους συμπεριφορά. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι αυτή η μεγάλη επιβάρυνση στα νοικοκυριά
χαμηλού εισοδήματος είναι αμετάβλητη με οποιονδήποτε τρόπο, και εάν εφαρμοστεί η επιβολή φόρου
(είτε με βάση την κατηγορία προϊόντος, είτε με βάση
την ποσοστιαία περιεκτικότητα διαφόρων συστατικών). Επιπλέον, στις φτωχές γειτονιές είναι σύνηθες
να μην υπάρχουν μαγαζιά που παρέχουν φρέσκα
φαγητά ή υγιεινές εκδοχές φαγητών (αν και σε χώρες όπως η Ελλάδα δεν ισχύει αυτή η παρατήρηση),
οπότε μια επιβολή αυξημένου φόρου στα λιγότερο
υγιεινά-προπαρασκευασμένα φαγητά, θα επέφερε
μεγάλη μείωση στο πραγματικό εισόδημα των κατοίκων αυτών των περιοχών. Συνεπώς, η αύξηση
των τιμών σε προϊόντα που δεν καλύπτουν τις ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του καταναλωτή, αλλά
αποτελούν βασική πηγή τροφής για τα νοικοκυριά
πολύ χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου,
μπορεί να έχει ακούσιες αρνητικές επιπτώσεις στη
διατροφή τους, όπως είναι ο υποσιτισμός. Εάν όμως
παρακαμφθούν οι παραπάνω αρνητικές επιπτώσεις
και οι καταναλωτές των κατώτερων οικονομικών
τάξεων γίνουν περισσότερο ελαστικοί στις αλλαγές
των τιμών, θα επωφεληθούν περισσότερο από τη
μειωμένη κατανάλωση των λιγότερο υγιεινών προϊόντων σε σύγκριση με τους καταναλωτές ανώτερων
οικονομικών τάξεων. Συγκεκριμένα, η βιβλιογραφία
φαίνεται να συγκλίνει στη θετική επιρροή που θα
έχει η επιβολή φόρου στα λιγότερο υγιεινά προϊόντα
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στον σωματότυπο κυρίως καταναλωτών μεσαίου και
χαμηλού οικονομικού επιπέδου.51,52

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Για να κερδίσει τη δημόσια αποδοχή μια πολιτική τιμολόγησης που επιφέρει αύξηση στην τιμή
κάποιων προϊόντων, θα πρέπει να πείσει τους καταναλωτές ότι τα έσοδα από αυτή τη διαφορά στην
πληρωτέα τιμή, θα επιστρέφουν σ’ αυτόν. Αυτό θα
μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω χορήγησης
επιδοτήσεων σε προϊόντα που θεωρούνται υγιεινά, σε εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται
με την υγιεινή διατροφή σε ενήλικες και παιδιά, σε
εκστρατείες πληροφόρησης του κοινού και σε εξοπλισμούς εκγύμνασης, καθώς επίσης και μέσω χρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας. Για
παράδειγμα, σε πολιτεία της Δυτικής Virginia, μετά
από εκστρατεία 6 εβδομάδων στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης για την προτίμηση κατανάλωσης γάλακτος με λιγότερα λιπαρά έναντι γάλακτος με κανονικά λιπαρά, αυξήθηκαν οι πωλήσεις του γάλακτος
με λιγότερα λιπαρά κατά 17%.53 Αυτή η αλλαγή στη
διατροφική συμπεριφορά των κατοίκων διατηρήθηκε για τουλάχιστον 6 μήνες.53
Επιπλέον, είναι σημαντικό η εκάστοτε πολιτεία κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του μέτρου να λαμβάνει
υπόψη παραμέτρους που διαφοροποιούνται ανά
χώρα, καθώς η επιβολή φόρου σε μια συγκεκριμένη
γκάμα προϊόντων που μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα σε μία χώρα να μην έχει σε κάποια άλλη.
Σύμφωνα με έρευνα των Jou & Techakehakij,54 τέτοιες παράμετροι είναι το ποσοστό του πληθυσμού
της χώρας που είναι υπέρβαρο/παχύσαρκο, το ποσοστό κατανάλωσης των προϊόντων στα οποία προβλέπεται να επιβληθεί ο φόρος, και οι φορολογικοί
συντελεστές των υπόλοιπων προϊόντων της χώρας.
Αλλά και πάλι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
ότι η παχυσαρκία είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας, και είναι το αποτέλεσμα της δυσαναλογίας μεταξύ της ενεργειακής
πρόσληψης (των θερμίδων από την κατανάλωση
τροφής) και της ενεργειακής δαπάνης. Συνεπώς οι
πολιτικές τιμολόγησης από μόνες τους δεν μπορούν να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στην
καταπολέμηση της παχυσαρκίας, αλλά απαιτείται
συνδυασμός τεχνικών τιμολόγησης, πληροφόρησης
και εκπαίδευσης.
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Food fiscal policies: A literature review
G.S. Papoutsi
ABSTRACT Obesity has become a worldwide epidemic during the last decades, undermining the health and well-being of
people in developing as well as developed counties. Governments have tried to combat this epidemic spreading through
fiscal food policies. The aim of the present literature review is to provide a better understanding of the way these policies work
and are implemented and to explore their effects on consumers’ dietary behaviour and weight status. Literature is ambiguous
regarding the ability of fiscal food policies to cause long-term changes in consumers’ eating behaviour and consequently
weight status. In contrast, there seems to be unanimity about the fact that the simultaneous taxing of unhealthy products
and subsidizing of healthy products provide the greatest positive outcomes on fighting obesity.
Key words: Food prices, nutritional behaviour, obesity.
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