Jak se liší ceny potravin v zemích EU?
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Ceny zboží a služeb se v zemích Evropské unie výrazně liší.
V západní Evropě jsou vyšší průměrné mzdy, současně však vyšší životní
náklady. Rozdíl v životní úrovni mezi západní a východní Evropou je tak
nižší, než pouze při porovnání průměrné mzdy. Nejlevější potraviny z
členských zemích EU jsou v Polsku, nejdražší tradičně v Dánsku.
Ceny zboží a služeb se v zemích Evropské unie výrazně liší. Ceny základních
potravin, nealkoholických nápoj, alkoholických nápojů nebo cigaret jsou v
západní Evropě vyšší o desítky procent než ve východní Evropě.
Každodenní nákupy potravin se nejvíce prodraží v Dánsku

Nejvyšší ceny jídla a pití jsou dle Eurostatu tradičně v zemích Skandinávie.
Nejdráž je v Dánsku, kde dosahují ceny 143 % průměru Evropské unie.
Dalšími zeměmi s vysokými cenami potravin jsou Švédsko (124 %),
Rakousko (120 %), Finsko (119 %), Irsko (118 %) a Lucembursko (116 %).


Nejnižší ceny jsou v Polsku (61 %), Rumunsku (67 %), Bulharsku (68
%) a Litvě (77 %). V Česku jsou potraviny šesté nejlevnější (84 %).

V Česku je vysoká nižší sazba DPH

Jedním z aspektů ovlivňujících konečnou cenu potravin jsou i nepřímé daně.
DPH a spotřební daň. V Česku je přitom velmi vysoká snížená sazba DPH
uvalená na potraviny. Během posledních dvou let se snížená sazba DPH
zvýšila z 10 % na 15 %. V žádné jiné členské zemi EU není v současné době
vyšší sazba DPH na potraviny, léky či vodu. Ve většině zemí je nižší sazba
DPH pod 10 % (např. v Německu 7 %, Nizozemí 6 %, Velké Británii 5 %).
Veškeré zboží a služby jsou díky zvýšení DPH dražší. Každé zvýšení DPH
tak pocítí všichni občané, neboť konečnými plátci DPH jsou spotřebitelé.


Jedinou členskou zemí EU, kde je jednotná sazba DPH, je Dánsko (25
%).

Konečnou cenu ovlivňují i spotřební daně

Ještě větší rozdíly než u DPH jsou u spotřebních daní. Právě z tohoto důvodu
jsou nejvyšší cenové rozdíly mezi zeměmi EU jsou v cenách alkoholických
nápojů a cigaret. Tedy zboží, které podléhají právě spotřební dani. Velmi
vysoké spotřební daně jsou především v zemích Skandinávie, kde jsou velmi
vysoké ceny alkoholických nápojů.


Spotřební daně jsou sice uvaleny pouze na omezený sortiment výrobků,
přesto jsou pro státní pokladnu velmi významné. Spotřební daně jsou
uvaleny mimo jiné na alkoholické nápoje a cigarety, a to z důvodu
omezení spotřeby konzumace alkoholu a cigaret ze zdravotních
důvodů.

Nejvyšší rozdíly jsou u cigaret

Vůbec nejvyšší rozdíly v cenách jsou v zemích EU u cigaret. Právě z důvodu
odlišných spotřebních daní. I v Česku dosahují daně u krabičky cca 75 %
konečné ceny, kterou zaplatí kuřáci při nákupu krabičky cigaret. V řadě
evropských zemích je to ještě více.




Ceny cigaret jsou nejvyšší v Irsku (199 % průměru), Velké Británii
(194 %), Švédsku (132 %) a Francii (129 %). Nejnižší ceny cigaret jsou
v Maďarsku (52 % průměru), Litvě (55 %), Bulharsku (57 %) a Polsku
(58 %). Velká Británie je zemí, kde je spotřební daň u cigaret nejvyšší
ze zemí EU.
Ceny alkoholických nápojů jsou nejvyšší ve Finsku (175 % průměru
EU), Irsku (162 %), Švédsku (161 %) a Velké Británii (143 %).
Nejnižší ceny alkoholických nápojů jsou v Bulharsku (67 %),
Rumunsku (75 %) a Maďarsku (79 %).

