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ι άμεσοι φόροι (που κυρίως απο-
τελούνται από τους φόρους εισο-
δήματος και κεφαλαίου) θεω-
ρούνται από ένα σημαντικό τμή-
μα της οικονομικής επιστήμης ως
κοινωνικά δικαιότεροι όταν προ-
βλέπεται κλιμακωτή φορολόγηση
των εισοδημάτων. Αντίθετα, οι έμ-
μεσοι φόροι (που αποτελούνται
κυρίως από τον ΦΠΑ) θεωρούνται
πιο άδικοι σε ό,τι αφορά τα εισο-
δήματα των πολιτών, διότι τα χα-
μηλότερα εισοδήματα καταβάλ-

λουν μεγαλύτερο ποσοστό τους για προϊόντα και υπηρεσίες. Συνεπώς,
μεγαλύτερη εξάρτηση των φορολογικών εσόδων από τους έμμεσους
φόρους συνεπάγεται μεγαλύτερη ανισότητα των εισοδημάτων (τα απο-
τελέσματα όταν η μέτρηση της ανισότητας γίνεται από την κατανάλω-
ση είναι λιγότερο σαφή).  Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διακηρύττει σε όλους
τους τόνους την απόλυτη στήριξή της στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
και την επιθυμία της για μείωση της οικονομικής ανισότητας και της
φτώχειας. Πέραν των γνωστών αριστερών καταβολών του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά
υπογράμμισε τόσο ο προεκλογικός λόγος του κόμματος όσο και οι προ-
γραμματικές θέσεις του πρωθυπουργού στη Βουλή.   

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015, που ψηφίστηκε από τη
συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ αλλά υλοποιήθηκε από τη συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και ο προϋπολογισμός του 2016 έρχονται σε πλήρη αν-
τίθεση με τις εκπεφρασμένες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, ο προ-
ϋπολογισμός του 2015 προέβλεπε άμεσους φόρους στο 44% των συνο-

λικών τακτικών εσόδων, ενώ η εκτίμηση για την εκτέλε-
ση του προϋπολογισμού είναι στο 41%. Πρακτικά αυτό ση-
μαίνει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα εισπράξει μι-
κρότερο ποσοστό εσόδων από τους κοινωνικά δικαιότε-
ρους άμεσους φόρους.  

Πώς θα καλυφθεί η απώλεια; Με έμμεσους φόρους,
για τους οποίους από την πρόβλεψη του προϋπολογι-
σμού του 2015 στο 50% ως ποσοστό των συνολικών τακτικών
εσόδων η κυβέρνηση προχωρά σε εκτίμηση στο 51,5% πε-
ρίπου. Με άλλα λόγια η κυβέρνηση, ως ισοδύναμο (ή αν-
τίρροπο) της αδυναμίας είσπραξης άμεσων φόρων, προ-
χώρησε ή προχωρά μέσα στο 2015 σε σημαντική αύξη-
ση των έμμεσων φόρων έναντι των άμεσων.  

Η προβλεπόμενη φορολογική πολιτική της δεύτερης
διακυβέρνησης της χώρας από την Αριστερά έχει ακόμα
μεγαλύτερη αξία αποσαφήνισης. Στο πλαίσιο του προ-
σχεδίου του προϋπολογισμού του 2016, το ποσοστό των
εσόδων από άμεσους φόρους υπολογίζεται στο 41% έναν-
τι των τακτικών εσόδων και το αντίστοιχο ποσοστό των έμμεσων φόρων
στο 51,4%. Προβλέπεται δηλαδή παγίωση της συλλογής εσόδων κυρίως
από έμμεσους φόρους. Προφανέστατα, αυτή η πολιτική, που μικρή σχέ-
ση έχει με την εκτέλεση του μνημονίου και μεγαλύτερη με την αναπο-
τελεσματικότητα περισυλλογής εσόδων από άμεσους φόρους, δεν συ-
νάδει με την επικρατούσα αντίληψη περί της σχέσης άμεσων-έμμεσων
φόρων και ανισότητας των εισοδημάτων, και άρα ούτε με την ιδεολογία
του ΣΥΡΙΖΑ και με τις προγραμματικές θέσεις του πρωθυπουργού υπέρ
της δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών.  

Ενδιαφέρον έχει η παραπομπή στα αντίστοιχα στοιχεία της Γερμα-

νίας, η κυβέρνηση της οποίας διαχρονικά αποτελεί το κόκ-
κινο πανί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο γερμανικός
προϋπολογισμός του 2015 εκτιμά φορολογικά έσοδα
από άμεσους φόρους στο 52,5% επί του συνόλου των φο-
ρολογικών εσόδων και αντίστοιχο ποσοστό για τους έμ-
μεσους φόρους στο 46,7%. Παρόλο που οι τιμές των πο-
σοστών δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες μεταξύ των δύο χω-
ρών λόγω της διαφορετικής μεθοδολογίας παρουσίασης
του προϋπολογισμού, είναι σαφές ότι στη Γερμανία το με-
γαλύτερο φορολογικό βάρος εμπίπτει στην άμεση και
όχι στην έμμεση φορολογία.  

Δύο συμπεράσματα μπορούν ευκόλως να εξαχθούν
από την τεχνική ανάλυση του άρθρου. Πρώτον, η πα-
ρούσα κυβέρνηση προχωρά στον στόχο της υλοποίησης
των πρωτογενών πλεονασμάτων που προβλέπονται στο
μνημόνιο με σαφή αυξανόμενη τοποθέτηση των φορο-
λογικών βαρών στους έμμεσους φόρους. Η πολιτική αυ-
τή θα οδηγήσει με ακρίβεια στην περαιτέρω αύξηση της

ανισότητας των εισοδημάτων, που ήδη έχει αυξηθεί σημαντικά στην πε-
ρίοδο της κρίσης. Δεύτερον, η κυβέρνηση προτιμά αυτή την πολιτική
από την ανεύρεση εναλλακτικών πηγών εσόδων που αφορούν κυρίως
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τα έσοδα από γρήγορες απο-
κρατικοποιήσεις ή ιδιωτικές επενδύσεις επί της κρατικής περιουσίας.
Οι πολιτικές αυτές θα μείωναν την ανισότητα των εισοδημάτων, μέσω
της αύξησης των επενδύσεων και της μείωσης της ανεργίας.   

ΥΓ.: Ο υπογράφων ελπίζει η κυβέρνηση να αποδείξει ότι οι προβλέ-
ψεις του παρόντος άρθρου είναι έωλες. 
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Η διάσταση του χρόνου

ΑΡΘΡΟ

ροτού καλά καλά σβήσει
η εικόνα από την ανά-
γνωση των προγραμμα-
τικών και τη συζήτησή
τους στη Βουλή (παρέν-
θεση: παρά τις εντάσεις,
σε συνολικό κλίμα αυ-
τοσυγκράτησης χάρη
στην προεδρία Νίκου
Βούτση, που ήταν πα-
ράδεισος μετά την αυ-
τάρεσκη εξαλλοσύνη και
την επιμελημένη οξύτη-

τα της Ζωής...), προτού χαθεί και η ηχώ από τις σχετικές το-
ποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα στο ταξίδι του στις ΗΠΑ, το ζή-
τημα της ελάφρυνσης/αναδιάρθρωσης/αναδιάταξης του χρέ-
ους ήρθε και εγκαταστάθηκε άγαρμπα στο προσκήνιο.

Η πιο αρνητική -για τις ελληνικές προσδοκίες- τοποθέτη-
ση ήταν εκείνη του προέδρου του Eurogroup (γνωστού και
ως «ηχείου του Σόιμπλε») Γερούν Ντέισελμπλουμ. Ο οποίος
ναι μεν επιβεβαίωσε ότι συζήτηση για το ελληνικό χρέος θα
υπάρξει, αφού βέβαια τηρηθούν τα συμφωνημένα κ.λπ., αλ-
λά με τη διευκρίνιση ότι εκείνο που συζητείται μεταξύ των «19»
είναι να τεθεί μια οροφή στο κόστος της εξυπηρέτησης του
χρέους/debt service. Αυτή η μετάβαση από τη βιωσιμότητα
στην «εξυπηρετησιμότητα» έρχεται σιγά σιγά στο προσκήνιο
εδώ και μήνες: άλλωστε, στην ίδια αναφέρθηκε («le service de
la dette») και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, απευθυ-
νόμενος από κοινού με την Αγκελα Μέρκελ στο Ευρωκοινο-
βούλιο. (Βαριούτσικη λεπτομέρεια: η Μέρκελ έμεινε βουβή στα

περί Ελλάδας.) Μπορεί στην Αθήνα τα συνολικώς καλά λόγια
Ολάντ να έφεραν μέχρι και συγκίνηση, όμως η «λεπτομέρεια»
στον τρόπο αναφοράς του στο χρέος σαν να χάθηκε...  Πάν-
τως, ήδη η αναφορά Ντέισελμπλουμ είχε μέσα της πάρθειο
βέλος: η οροφή του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του χρέ-
ους που ανέφερε ήταν 15% του ΑΕΠ - και, σήμερα, η Ελλάδα
βρίσκεται... σχεδόν στο 1/3 του ύψους αυτού μέχρι το 2022,
με τις ρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει. Η αλήθεια είναι ότι
«απέναντι» στη λογική αυτή τάχθηκε τόσο ο Πολ Τόμσεν του
ΔΝΤ, που επανέλαβε την ανάγκη να αποκατασταθεί με ελά-
φρυνση/άφεση (debt relief) χρέους η βιωσιμότητά του, αλλά
και η γενική διευθύντρια του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία
στη δεύτερη παρέμβασή της επί του θέματος από τη Λίμα
του Περού και τη σύνοδο της Παγκόσμιας Τράπεζας ανέλα-
βε να διευκρινίσει ότι το 15% που συζητείται όντως -μεταξύ
Ευρωπαίων/ESM και διεθνώς /ΙMF- δεν είναι παρά μία μόνο
εκδοχή σε μια πολυπαραμετρική συζήτηση. (Αλλωστε, για
να μη λείψει και αυτή η διάσταση, ο Κλάους Ρέγκλινγκ του
ESM διευκρίνισε στο CNBC ότι η αναληφθείσα δέσμευση Eu-
rogroup για ρύθμιση του ελληνικού χρέους «υπάρχει και δεν
αμφισβητείται»” - προσθέτοντας όμως «εφόσον χρειαστεί πε-
ρισσότερη ελάφρυνση χρέους», καθώς και υπό τον όρο της
τήρησης του συμφωνημένου «πολύ φιλόδοξου» προγράμ-
ματος μεταρρυθμίσεων από την Ελλάδα.)

Ομως, λόγω και της καθοδηγητικής λειτουργίας του ΔΝΤ
στο μέτωπο του χρέους, η τοποθέτηση Λαγκάρντ σκόπιμο εί-
ναι να προσεγγίζεται μαζί με τη λίγο νωρίτερη αντίστοιχή της
- στην έναρξη της συνόδου στη Λίμα. Εκεί, είχε διασαφηνίσει
ότι χωρίς ρύθμιση του ελληνικού χρέους που να εξασφαλί-
ζει τη βιωσιμότητα, το ΔΝΤ δεν είναι διατεθειμένο να μετάσχει

περαιτέρω σε ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό απευθύνεται στους
«εταίρους» της χώρας, προπαντός στη διπλή γερμανική εμ-
μονικότητα: (α) το ελληνικό πρόγραμμα δεν νοείται χωρίς την
τεχνική, πάντως, συμμετοχή του ΔΝΤ και (β) ελάφρυνση χρέ-
ους στο εσωτερικό της Ευρωζώνης είναι θεσμικά αδύνατη.
Ομως, την ίδια στιγμή η θέση Λαγκάρντ θέτει προϋπόθεση
της πλευράς ΔΝΤ προς την κατεύθυνση της Ελλάδας (α) να υπάρ-
ξει (πιστή) τήρηση του Προγράμματος (implementation-im-
plementation-implementation: θυμάστε;), (β) αλλαγή στον
τρόπο διοίκησης των τραπεζών και (γ) ριζική, πλέον, αντιμε-
τώπιση του ασφαλιστικού.

Ως προς το πρώτο, το ΔΝΤ έσπευσε να διαγνώσει νέο δη-
μοσιονομικό κενό (που δημιουργεί άμεσο, «αυριανό» ενδε-
χόμενο επαύξησης των προαπαιτούμενων). Ως προς το δεύ-
τερο, άμεσα μεν δημιουργείται νέο ζήτημα -πέραν, δηλαδή,
από το σούρσιμο της ελληνικής κυβέρνηση στο ζήτημα των
«κόκκινων» δανείων!- με την ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών, πιο μακροπρόθεσμα δε ζήτημα με την incestuous (εν-
δογαμική παράδοση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος
και της κατεστημένης επιχειρηματικότητας). Ενώ, στο τρίτο,
η ριζική νέα αντιμετώπιση του ασφαλιστικού έρχεται και «δί-
νει» ως κατεξοχήν μακροπρόθεσμο ορίζοντα ζήτημα με την
επίσης μακροπρόθεσμη υπόθεση του χρέους.

Ετσι, διαμορφώνεται -τώρα, άμεσα!- ένα μακροπρόθεσμο
δίπολο για την Ελλάδα: η ρύθμιση του χρέους «αντιστοιχίζε-
ται» με τη βαριά προσέγγιση του ασφαλιστικού. Συν ένα βρα-
χυπρόθεσμο πέρασμα από Σκύλλα/Χάρυβδη: ψήφιση + υλο-
ποίηση δημοσιονομικών προαπαιτούμενων, μαζί και με τις
διαβόητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, σε λιγότερο από
ένα 6μηνο. [SID:9787054]
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