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Μύθοι και αλήθειες

Το επίδοµα
και η ανάπτυξη

T

ο «επίδοµα των Χριστουγέννων» είχε
δοθεί πρώτη φορά το 2014 επί κυβέρνησης Σαµαρά σε στοχευµένες οµάδες
πληθυσµού (520 εκατ. ευρώ), το 2016 ήταν
630 εκατ. ευρώ και τώρα σχεδιάζεται να φθάσει στο 1,4 δισ. ευρώ. Στο φετινό ποσό αυτό
αθροίζονται δύο ακόµα µεγέθη, που είναι η
επιδότηση στη ∆ΕΗ (360 εκατ. ευρώ) και επιστροφές (315 εκατ. ευρώ) σε συνταξιούχους
που έχουν επιδικαστεί από δικαστήρια. Το τελικό επιδοµατικό αποτέλεσµα κυµαίνεται γύρω στα 720 εκατ. ευρώ. Η προσοχή µας εστιάζεται σε αυτό. ∆ιαφορετικά θα πρέπει να συµπεριλάβουµε και τις µεταβιβάσεις του ∆ηµοσίου προς τα συνταξιοδοτικά ταµεία, τις κοινωνικές προνοιακές δαπάνες κ.λπ.
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ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ επιδοµατική κίνηση έχει τρεις
πλευρές: Μία αναφέρεται στις επιπτώσεις
που έχει στο ΑΕΠ, στο διαθέσιµο εισόδηµα,
κ.λπ. Η δεύτερη είναι πολιτισµική. Τι σηµαίνει ένα επίδοµα για τη λειτουργία της οικονοµικής και κοινωνικής συµπεριφοράς των πολιτών; Η πλευρά αυτή αγγίζει τον τρόπο που
αντιλαµβάνεται η πολιτική τη δηµιουργία οικονοµικών συµπεριφορών στην κοινωνία. Τέλος, η τρίτη έχει καθαρά πολιτικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα.

*Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η μείωση της
ανισοκατανομής
εισοδήματος θα
πρέπει να προέλθει
από την αναπτυξιακή
βελτίωση της θέσης
των χαμηλότερων
εισοδηματικών
στρωμάτων (θέσεις
εργασίας, αμοιβή)
και όχι από την
περαιτέρω συμπίεση
των μεσαίων
εισοδηματικών
στρωμάτων

ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΗΚΕ το επίδοµα;
Προφανώς το µεγαλύτερο µέρος προέρχεται
από τη φορολόγηση, είτε µε τη µορφή άµεσων και έµµεσων φόρων είτε µε τη µορφή
των ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, προέρχεται από άλλες εισπράξεις του δηµόσιου
τοµέα από τον ιδιωτικό τοµέα από οργανισµούς των οποίων τα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό του µνηµονιακού πρωτογενούς δηµοσιονοµικού ισοζυγίου και από ένα µέρος των ιδιωτικοποιήσεων. Τέλος, προέρχονται από τον περιορισµό
των δηµόσιων δαπανών (µείωση επενδύσεων), τη µη πληρωµή υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου κι ένα µέρος από τη συλλογή φοροδιαφυγής. Ουσιαστικά, πάντως, το επίδοµα
το τροφοδοτεί η φορολογία.
ΕΚΑΝΑΝ ΛΑΘΟΣ στον υπολογισµό της απόδοσης των φόρων ή συνειδητά συγκέντρωσαν πολύ µεγαλύτερους πόρους απ’ ό,τι οι
µνηµονιακές µας υποχρεώσεις; Το 2016 και
το 2017 συγκεντρώθηκαν επιπλέον 8,17 δισ.
ευρώ πρωτογενή πλεονάσµατα, εξαντλώντας
όλο το εναποµείναν, από τη θύελλα του 2015,
πολιτικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτήτως,
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όµως, εάν έγινε λάθος στους υπολογισµούς
ή όχι, είναι προφανές ότι το δηµοσιονοµικό
αποτέλεσµα θα χρησιµοποιηθεί τουλάχιστον
σε τρεις χρήσεις: το «χριστουγεννιάτικο επίδοµα», την ενίσχυση επιδοµατικών δράσεων και, τέλος, τη δηµιουργία «µαξιλαριού»
για να προετοιµάσουµε την «καθαρή έξοδο»
στις αγορές. Αυτός ο τελευταίος είναι µάλλον
ο σοβαρότερος σκοπός των υπερβάσεων
των πρωτογενών πλεονασµάτων. Τέλος, ενδεχοµένως υπάρχουν και επιπρόσθετες χρήσεις που δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί, µε σοβαρότερη εκδοχή την έκτακτη αποπληρωµή
δηµόσιου χρέους. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη
µια κοινωνική λογοδοσία της χρήσης των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν επιπλέον των
µνηµονιακών υποχρεώσεών µας.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ από τα 8,17 δισ. ευρώ απέµειναν (µαξιλάρι κ.λπ.) 5,46 δισ. ευρώ. Αυτά τα
κεφάλαια αποτραβήχτηκαν από την οικονοµία
και είναι κατεξοχήν υπεύθυνα για τη στασιµότητά της. Εάν σήµερα µειώναµε τους φόρους
κατά 2,73 δισ. ευρώ κατ’ έτος (2,73x2=5,46),
εάν µε άλλα λόγια δεν είχαµε πάρει τα χρήµατα ή εάν τα γυρίζαµε πίσω, τότε αποδεικνύεται ότι το ΑΕΠ τον επόµενο χρόνο θα αυξανόταν κατά 1% (!) επιπλέον, το διαθέσιµο εισόδηµα (όλων των Ελλήνων) 3,5% επιπλέον, η
κατανάλωση 2,2% παραπάνω και οι επενδύσεις 1,5% επιπλέον. Με άλλα λόγια, το «µαξιλάρι» πονάει την οικονοµία!
ΠΟΣΟ, όµως, ορθή είναι και τι σηµαίνει η λογική της εξόδου στις αγορές, όταν για να επιτευχθεί δηµιουργούµε δηµοσιονοµικό χώρο
µε την υπερφορολόγηση (οι µισοί πολίτες είναι υπερήµεροι στην εφορία) καθηλώνοντας
την οικονοµία σε µία αναιµική ανάπτυξη; Πιστεύει κανείς σήµερα ότι η έξοδος στις αγορές (χωρίς haircut χρέους) είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθεί σε επιτόκια που θα επιτρέπουν την ελεύθερη χρηµατοδότηση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων; Και εάν αποδειχθεί αναποτελεσµατική η καθαρή έξοδος, πώς

Το πλαστικό χρήµα
εξοβελίζει τα µετρητά
στη Γαλλία και οι τράπεζες
βρίσκουν ασύµφορη τη
λειτουργία των µηχανηµάτων
ανάληψης χρηµάτων

ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ
Τον Ιανουάριο θα συνεχιστούν στη Χειµάρρα οι συνοµιλίες-πακέτο του Νίκου Κοτζιά και του Ντιτµίρ Μπουσάτι για την επίλυση των ελληνοαλβανικών διαφορών
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ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ µε τις αναδιανεµητικές επιδράσεις του επιδόµατος, θεωρητικά το πληρώνουν οι ευπορότεροι και το εισπράττουν οι
ασθενέστεροι. Είναι όµως έτσι;
TΟ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ» το δικαιούται το 57% των φορολογούµενων (3,4
εκατ. άτοµα), ενώ το πληρώνει το 43% των φορολογούµενων, δηλαδή 2,8 εκατ. άτοµα. Το
πρόβληµα έγκειται στο ότι από αυτούς τους
2,8 εκατ. φορολογουµένους που το πληρώνουν, οι 1,5 εκατ. έχουν εισόδηµα µέχρι 20.000
ευρώ και οι 2,3 εκατ. έχουν µέχρι 30.000 ευρώ! Το να αναδιανείµεις το εισόδηµα από
τους συνεπείς ανθρώπους που απλώς επιβιώνουν σε αυτούς που βρίσκονται στα χαµηλότερα στρώµατα είναι µία προβληµατική πολιτική αναδιανοµής εισοδήµατος. Εάν οι λογικές
αυτές ήταν επιτυχείς, δεν θα παρατηρούσαµε
την αύξηση της ανισοκατανοµής του εισοδήµατος που παρατηρείται σήµερα στην Ελλάδα. Μάλιστα, η φοροδιαφυγή θα έκανε ακόµα πιο περίπλοκη και δυσάρεστη την εικόνα.
ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ότι θα πρέπει πλέον να αποµακρυνθούµε από τις επιδοµατικές λογικές και να
έλθουµε πιο κοντά στην προσφορά δηµόσιων
υπηρεσιών (π.χ. παιδικοί σταθµοί για όλους).
Εξάλλου, το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα
λειτουργεί ικανοποιητικά και ίσως θα έπρεπε
να ενισχυθεί µαζί µε τη µείωση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών!
ΤΕΛΟΣ, η µείωση της ανισοκατανοµής εισοδήµατος θα πρέπει να προέλθει από την αναπτυξιακή βελτίωση της θέσης των χαµηλότερων εισοδηµατικών στρωµάτων (θέσεις εργασίας, αµοιβή) και όχι από την περαιτέρω συµπίεση των µεσαίων εισοδηµατικών στρωµάτων. Η πολιτική της συνεχούς συµπίεσής τους
είναι αδιέξοδη και υπονοµεύει το µέλλον της
ανάπτυξης και της δηµοκρατίας.
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και ποιος θα δικαιολογήσει αυτή την έκταση
της υπερφορολόγησης;
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