
ΓΗ Λ. Γ Ρ Α Φ . 3215500 F A X  3235455 

ΤΗ Λ Ε Φ . Μ Η Ν Υ Μ Α Τ Α  3254.851

ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

450ΔΙΣ. θα εισέπραττε το Δημόσιο από τους τόκους των τίτλων 
που Θα ανέλθουν το 1994 σε 3 τρισ. δρχ.

Των
Κ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΠ. ΙΤΑΜΟΥ

Α φορολόγητο 
παραμένει, και 
μάλιστα με τη... 
βούλα του κράτους, το ένα 

πέμπτο σχεδόν του 
Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος (ΑΕΠ).

Και αυτό την ώρα που 
όλα τα κόμματα κάνουν λό
γο για την επείγουσα ανά
γκη να διευρυνθεί η φορο
λογική βάση και να πατα
χθεί η φοροδιαφυγή, προ- 
κειμένου να εξυγιανθεί η 
οικονομία. Μετά τη δήλωση 
του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ - 
και αυριανού πρωθυπουρ
γού σύμφωνα με όλες τις 
δημοσκοπήσεις - κ. Α. Πα- 
πανδρέου ότι δεν θα φορο
λογηθούν τα ομόλογα και 
τα ρέπος, χάνεται ουσιαστι
κά για το Δημόσιο ένα ετή
σιο έσοδο ύψους 450 δισ. 
δρχ. Το έσοδο μάλιστα αυτό 
κατά τεκμήριο δεν θα επι
βάρυνε τις κατώτερες εισο
δηματικές τάξεις αλλά τα 
πλουσιότερα εισοδήματα. 
Είναι γνωστό ότι η λαϊκή α
ποταμίευση κατευθύνεται 
κυρίως στις καταθέσεις τα
μιευτηρίου και τις μικρές 
προθεσμιακές, ενώ στα ο
μόλογα του Δημοσίου και 
τα ρέπος επενδύονται κυ
ρίως επιχειρηματικά και 
τραπεζικά κέρδη, καθώς 
και αποταμιεύσεις πλού
σιων κοινωνικών στρωμά
των.

3 τρισ.
Ετσι, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας οι τό
κοι των τίτλων του Δημο
σίου θα ανέλθουν το 1994 σε 
τρία τρισεκατομμύρια 
δραχμές. Εάν στο ποσό αυ
τό επιβληθεί φόρος 15% 
(όσο ισχύει και στους τό
κους των καταθέσεων) θα 
προκόψουν έσοδα για το 
Δημόσιο ύψους 450 δισ. 
δρχ. Φέτος, λόγω του αφο
ρολόγητου των ομολόγων 
και των ρέπος διέφυγαν 
από το Δημόσιο φορολογι-

Αν φορολογούνταν 
ρέπος - ομόλογα

κά έσοδα ύψους 350 δισ. 
δρχ. Επισημαίνεται ότι κα
τά το 1994 το ΑΕΠ υπολογί
ζεται να ανέλθει περίπου σε 
18 τρισ. δρχ., εκ των οποίων 
τα τρία τρισεκατομμύρια 
δρχ. θα είναι αφορολόγητα.

Εξάλλου, για να υπάρξει 
σύγκριση των μεγεθών, 
πρέπει να σημειωθεί ότι μια 
είσπραξη 450 δισ. δρχ. απα
ντά στο κινδυνολογικό ερώ
τημα που έθετε συνεχώς τις 
τελευταίες εβδομάδες ο υ
πουργός Εθνικής Οικονο
μίας κ. Στ. Μάνος, πώς θα 
καλυφθούν τα προβλεπόμε- 
να στον προϋπολογισμό έ
σοδα των 320 δισ. δρχ. εφό
σον δεν προωθηθούν οι α
ποκρατικοποιήσεις του 
OTE και των κρατικών διυ
λιστηρίων.

Ετσι το ΠΑΣΟΚ, εάν γί
νει κυβέρνηση, απεμπολεί 
τη δυνατότητα άμεσης εί

σπραξης φορολογικών εσό
δων - που μάλιστα δεν επι
βαρύνουν τα ήδη πολύ βε
βαρημένα από τη φορολογι
κή πολιτική της τελευταίας 
τριετίας, χαμηλότερα εισο
δήματα.

Αυτό αποτελεί επιλογή 
του ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον 
για το διάστημα που μένει 
ώς την κατάρτιση του νέου 
προϋπολογισμού (Νοέμ
βριος 1993) παρά το ότι α
ναγνωρίζει πως τον Οκτώ
βριο και τους επόμενους μή
νες θα αντιμετωπίσει οξύ 
ταμειακό πρόβλημα.

Π ρ ο τερ α ιό τη τες
Το «τέρας» του πληθω

ρισμού, το οποίο δεν εξό
ντωσε ο κ. Μάνος, και η 
διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης, που επίσης δεν πέτυ
χε η Ν.Δ., είναι το «πεδίον 
δόξης λαμπρόν» το οποίο ε

πιλέγει το ΠΑΣΟΚ για να 
δώσει και αυτό τη μάχη για 
την οικονομία και την ανά
πτυξη. Το, σύμφωνα με όλες 
τις δημοσκοπήσεις, αυριανό 
κυβερνητικό κόμμα έχει 
«ανοίξει τα χαρτιά του» 
μόνο στο θέμα του πληθωρι
σμού. Οπως έχει προαναγ
γείλει ο κ. Α. Παπανδρέου, 
στο πλάσιο του Κοινωνικού 
Συμβολαίου θα κληθούν οι 
παραγωγικές τάξεις και ει
δικότερα περίπου 60 επιχει
ρηματίες που παίζουν απο
φασιστικό ρόλο στη διαμόρ
φωση των τιμών στην αγο
ρά, να συγκρατήσουν τις τι
μές των προϊόντων και των 
υπηρεσιών τους. Ως αντι
προσφορά η κυβέρνησή του 
θα δεσμευθεί ότι δεν θα αυ
ξήσει και αυτή με τη σειρά 
της τις τιμές των υπηρεσιών 
που παρέχουν οι δημόσιες 
επιχειρήσεις (ρεύμα, τηλέ

φωνο, νερό, μεταφορικά 
κ.ά.). Ασαφές πάντως πα
ραμένει αν το «πάγωμα» 
των τιμών του ρεύματος, του 
τηλεφώνου κ.λπ. θα ισχύσει 
και για τους οικιακούς κα
ταναλωτές ή μόνο για τις ε
πιχειρήσεις. Εάν το μέτρο 
δεν ισχύσει και για τους οι
κιακούς καταναλωτές, θα 
πρόκειται για κοινωνική α
δικία επιπλέον εκείνης που 
γίνεται με τη φορολόγηση 
των τόκων των καταθέσεων 
και όχι των ομολόγων και 
των ρέπος.

Τεκμήρια
Στον τομέα της φοροδια

φυγής υπάρχει μεν ρητή δέ
σμευση ότι η διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης θα επι- 
διωχθεί με τη θέσπιση αντι
κειμενικών τεκμηρίων και 
κριτηρίων, αυτά όμως δεν

προσδιορίζονται επακρι
βώς. Και σ’ αυτό το ΠΑ
ΣΟΚ έχει υποσχεθεί ότι δεν 
θα αιφνιδιάσει και στη θέ
σπισή τους θα προηγηθεί 
κοινωνικός διάλογος. Η α
σάφεια προκύπτει από την 
έλλειψη συγκεκριμένων 
προτάσεων εκ μέρους της 
πιθανής αυριανής κυβέρ
νησης, όπως αντίθετα γίνε
ται στο πρόβλημα του πλη
θωρισμού (όπου «προσφέ
ρει» το πάγωμα των τιμολο
γίων των ΔΕΚΟ).

Στο τελευταίο τρίμηνο 
του έτους η κυβέρνηση επι
φορτίζεται με το βάρος της 
διεξαγωγής του κοινωνικού 
διαλόγου, την κατάληξη σε 
συγκεκριμένες αποφάσεις 
που θα λάβουν τη μορφή μέ
τρων στο νέο προϋπολογι
σμό και ταυτόχρονα τη συμ
φωνία για τη νέα εισοδημα
τική πολιτική. Οσον αφορά 
την τελευταία, υπάρχει πά
ντως σαφής δέσμευση ότι τα 
πραγματικά εισοδήματα 
των εργαζομένων και συ
νταξιούχων θα προστατευ- 
θούν.

Σ υ νε ρ γα σ ία
Οι λύσεις για όλα τα πα

ραπάνω θέματα διευρύνο
νται, διαφοροποιούνται ή 
συγκεκριμενοποιούνται εάν 
η πρόταση του κ. Παπαν
δρέου προς την αριστερά 
για συνεργασία επαναλη- 
φθεί την επομένη των εκλο
γών και υπάρξει ανταπό
κριση. Ετσι, π.χ., τυχόν προ
γραμματική σύγκλιση με 
τον ΣΥΝ είναι δυνατό να 
συμπεριλάβει την πρόταση 
του τελευταίου για φορολό
γηση του πλούτου και όλων 
των εισοδημάτων ανεξαρ
τήτως πηγής προέλευσης 
και ιδιαίτερα τη φορολόγη
ση των τόκων από ομόλογα 
και ρέπος. Ακόμη, να συ- 
μπεριλάβειτην πρόταση του 
ΣΥΝ για προστασία του ει
σοδήματος μέχρι τρία εκα
τομμύρια δραχμές, καθώς 
και την εισαγωγή τεκ
μηρίων που «συλλαμβά
νουν» την πολυτελή διαβίω
ση (πολλαπλή κατοικία, 
πολλά αυτοκίνητα κ.ά.).


