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Την κρίση να πληρώσει το κεφάλαιο.  

Ο µόνος τρόπος δηµιουργίας φορολογικής συνείδησης 

 

του Γιάννη Μηλιού 

 

Το ζήτηµα της φορολογικής πολιτικής που ακολουθεί ένα κράτος είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό, πόσο µάλλον ένα κράτος που θα έχει κυβέρνηση της Αριστεράς. Για το 

σηµερινό κράτος υπάρχει συνεχώς η «ανάγκη» υπερφορολόγησης των εργαζόµενων 

(και άνεργων) µαζών, όπως διατείνεται η κυβέρνηση της τρόικας εσωτερικού. 

Δεδοµένης της κρίσης και των συµφερόντων που εκπροσωπεί η κυβέρνηση, η 

υπερφορολόγηση των αδύναµων προκύπτει ως ανάγκη από την υποφορολόγηση των 

ισχυρών. Κάθε µνηµονιακή κυβέρνηση από το 2010 σχεδιάζει και εφαρµόζει µια 

«φορολογική µεταρρύθµιση» µε την οποία φροντίζει να φορτώσει όλο το βάρος της 

κρίσης στη µισθωτή εργασία, στη µικρή επιχείρηση και στη µικρή ατοµική 

ιδιοκτησία. Τα αποτελέσµατα είναι γνωστά. Η εργατική τάξη εξαθλιώνεται µε σκοπό 

να γίνει πιο υπάκουη και πειθήνια στο µέλλον ώστε να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος 

κερδοφορίας και πιο σκληρής εκµετάλλευσης. 

Ο τρόπος που δικαιολογεί η τρόικα εσωτερικού την ιδιότυπη καταστροφική 

πολιτική της είναι να παρουσιαζει το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας ως 

πρόβληµα «υψηλών δαπανών», δηλαδή να το παρουσιάζει από τη σκοπιά του 

κεφαλαίου. Το δηµοσιονοµικό πρόβληµα ούτε στο παρελθόν ούτε και τώρα δεν είναι 

πρόβληµα υπερβολικών δαπανών. Είναι πρόβληµα χαµηλών δηµόσιων εσόδων, παρά 

την υπερφορολόγηση των χαµηλών και µεσαίων εισόδηµάτων. Είναι το πρόβληµα 

που προκύπτει από ένα άδικο φορολογικό σύστηµα, από ένα παγιωµένο καθεστώς 

φοροασυλίας του µεγάλου πλούτου, το οποίο συµπληρώνεται από ένα καθεστώς 

διαφθοράς, φοροδιαφυγής και αποδυνάµωσης των φορολογικών και ελεγκτικών 

µηχανισµών του κράτους.  

Στην ιδιαίτερη συγκυρία που περνάει σήµερα η Ελλάδα, η όποια προσπάθεια 

εφαρµογής ενός τέτοιου δίκαιου φορολογικού συστήµατος θα πρέπει να λάβει υπόψη 

της ότι η πενταετής ύφεση και οι εφαρµοζόµενες πολιτικές του Μνηµονίου έχουν 

δηµιουργήσει συνθήκες κατάρρευσης τόσο του βιοτικού επιπέδου της πλειοψηφίας 

του ελληνικού λαού και των παραγωγικών δοµών της χώρας, όσο και των 

εµπεδωµένων (σε επίπεδο συνείδησης) αρχών της δικαιοσύνης, της νοµιµότητας, της 

συµµόρφωσης και της ανοχής στην κρατική (και φορολογική) εξουσία. 
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Θεωρούµε ότι η µνηµονική φορολογική πολιτική, εκτός του ότι είναι παντελώς 

άδικη εκτός του ότι είναι παντελώς αναποτελεσµατική, δηµιουργεί κάτι που είναι 

πολύ πιο επικίνδυνο: Μια νέα γενιά πολιτών, που θεωρούν (τις περισσότερες φορές 

δικαίως) τη µη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων τους ως «νόµιµη», αφού 

προέχει η επιβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους. Η έκταση της αδικίας και 

της αναλγησίας της φορολογικής πολιτικής που ασκείται εδώ και τρία χρόνια στη 

χώρα µας, διαλύει τη νοµιµοποιητική βάση της φορολογικής διοίκησης. Πρέπει 

άµεσα να εφαρµοστεί µια πολιτική που θα αντιστρέψει την κατάσταση.  

Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στοχεύει στην αναµόρφωση του φορολογικού 

συστήµατος. Η προσπάθεια αναµόρφωσης του φορολογικού συστήµατος έχει ως 

πρωταρχικό σκοπό την εµπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης µεταξύ των πολιτών. 

Η εισπρακτική επιτυχία ενός δίκαιου φορολογικού συστήµατος αποτελεί έναν 

ασφαλέστερα επιτεύξιµο στόχο (τόσο σε βραχυχρόνιο αλλά κυρίως σε µακροχρόνιο 

ορίζοντα), αντίθετα µε ό,τι µας έχει συνηθίσει να θεωρούµε η µακρόχρονη πρακτική 

του Υπουργείου Οικονοµικών, που αποτυπώνεται µε τη λέξη «κατεπείγον» στα 

φορολογικά νοµοσχέδια. Εξάλλου, η θετική σχέση µεταξύ φορολογικής δικαιοσύνης 

και φορολογικών εσόδων (όσο περισσότερη η δικαιοσύνη τόσο υψηλότερα τα έσοδα, 

ή όσο λιγότερη η φορολογική δικαιοσύνη τόσο λιγότερα τα έσοδα) δεν αποτελεί µια 

εµµονή ή µια ιδεοληψία αλλά αποδεικνύεται από την ευρωπαϊκή οικονοµική ιστορία. 

Τα µέτρα που προτείνουµε θα επιτρέψουν την ουσιαστική φορολογική 

ανακούφιση της µεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, µε ταυτόχρονη αύξηση 

των συνολικών εσόδων του κράτους. Επιδιώκουν την πάταξη της φοροδιαφυγής και 

τη µεταφορά του φορολογικού βάρους από τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα στα 

µεγάλα και υψηλά εισοδήµατα και περιουσίες. Βαθαίνουµε και συγκεκριµενοποιούµε 

τις επεξεργασίες µας, και στη διαδικασία αυτή θέλουµε να ακούσουµε τις προτάσεις 

της κοινωνίας, και όχι µόνο να τις ακούσουµε αλλά να τις χρησιµοποιήσουµε ως 

πολύτιµη πρώτη ύλη για την αναγκαία επεξεργασία και σύνθεση. Θέλουµε να 

αξιοποιήσουµε κάθε ορθή ιδέα που διατυπώνεται από τους κοινωνικούς φορείς, από 

την κοινωνία.  

Οι επεξεργασίες µας δείχνουν ότι µπορούµε, παρά τη φορολογική ελάφρυνση 

των πολλών, να αυξάνουµε τα φορολογικά έσοδα κατά 1% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση. 

Να συνδυάσουµε τη δηµοσιονοµική σταθεροποίηση και τη φορολογική δικαιοσύνη. 

 

 


