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Η συνδρομή της φορολογικής πολιτικής
στην ανάπτυξη της οικονομίας
Η φορολογική πολιτική αποτελεί ένα από τα
κρίσιμα ζητήματα που απασχολεί την εκάστοτε
πολιτική ηγεσία κάθε χώρας, κάθε οικονομίας.
Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η άσκηση της
φορολογικής πολιτικής, αποτελούν κρίσιμους
πυλώνες της ευρύτερης δημοσιονομικής και
οικονομικής πολιτικής μιας χώρας.
Ειδικότερα, όταν η φορολογία αποτελεί την
βάση της πηγής των εσόδων μίας οικονομίας,
τότε γίνεται κατανοητό ότι η αποτελεί πλέον το
κύριο δημοσιονομικό εργαλείο. Είναι γεγονός ότι
επικρατεί η άποψη που αναγνωρίζει την φορολογία
να διαθέτει μία μοναδική και κύρια «εισπρακτική»
κατεύθυνση. Είναι αλήθεια ότι η άποψη αυτή, για
την περίπτωση της χώρας μας, είναι σε μεγάλο
βαθμό δικαιολογημένη, αφού μέχρι σήμερα η φορολογία έχει χρησιμοποιηθεί
ως ένα βασικό εργαλείο βραχυπρόθεσμης τόνωσης και ενίσχυσης των
δημοσίων εσόδων, χωρίς να δίδεται καμία έμφαση στις δυνατότητες χρήσης
της φορολόγησης για την δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης. Αναμφίβολα, η
φορολογία είναι δυνατό να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας, όπου μέσα από αυτή και στο γενικότερο πλαίσιο μιας
στοχευμένης αναπτυξιακής πολιτικής, η οικονομία μας θα είναι σε θέση να
προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να παρακινήσει εγχώριες, απαραίτητες για
την εκκίνηση ενός νέου κύκλου ανάπτυξης.
Έτσι για να γίνει η φορολογία ένα οικονομικό εργαλείο ανάπτυξης, θα πρέπει
να αναμορφωθεί το φορολογικό μας σύστημα, ώστε να είναι σύγχρονο ως προς
την τεχνολογία και τις τάσεις της αγοράς, σοβαρό απέναντι στους πολίτες,
φιλικό και ελκυστικό προς την επιχειρηματικότητα και πολύ περισσότερο
να είναι μακροπρόθεσμα σταθερό, χωρίς παλινωδίες και μικροπολιτικές
σκοπιμότητες.
Η αναγκαιότητα για μία μεταβολή στο τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται και
αντιμετωπίζεται η φορολογική πολιτική καθίσταται πλέον επιτακτική, διότι
στο πλαίσιο του φορολογικού ανταγωνισμού που κυριαρχεί, ειδικότερα εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το υπάρχον Ελληνικό φορολογικό πλαίσιο, το οποίο
συνεχώς μεταβάλλεται μόνο και μόνο για την εξυπηρέτηση των δημοσιονομικών
αναγκών, καθιστά απαγορευτική την προσέλκυση επενδύσεων. Παρόλο που η
ποσοστιαία συνολική φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων στη χώρα μας
είναι κοντά στο μέσο όρο των υπολοίπων 26 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αφενός ο διαφορετικός τρόπος φορολόγησης βάσει της νομικής
μορφής και αφετέρου η φορολόγηση των διανεμομένων κερδών των Α.Ε. και
των ΕΠΕ με τον υψηλό συντελεστή του 40%, καθώς και η τακτική επιβολή
έκτακτων φορολογικών μέτρων (όπως οι έκτακτες εισφορές, οι περαιώσεις
και αυτοπεραιώσεις, η τακτοποίηση ημιυπαίθριων και άλλα ευφάνταστα
τεχνάσματα) απωθούν ακόμα περισσότερο τις επενδύσεις, και γενικότερα
αυξάνουν τη μεταβλητότητα του Ελληνικού επενδυτικού περιβάλλοντος.
Κάθε επενδυτικό σχήμα, (εταιρικό ή φυσικού προσώπου) εύλογα αποσκοπεί
στην ανάληψη των κερδών που πραγματοποιήθηκαν, ρισκάροντας τα
κεφάλαια τα οποία διέθεσε για την πραγματοποίηση των επενδύσεων τους.
Όταν αυτά τα κέρδη στη χώρα μας φορολογούνται με συντελεστή 40%, ή
όταν «ενοχοποιείται» γενικότερα η υλοποίηση κερδών από επιχειρηματική
δραστηριότητα, τότε είναι λογικό τα κεφάλαια αυτά (τοπικά, εγχώρια και ξένα)
να αναζητήσουν εναλλακτικούς τόπους επένδυσης, δηλαδή να αναζητήσουν
κάποια άλλη χώρα για την πραγματοποίηση των επενδύσεων τους. Αποτελεί
αποδεδειγμένο γεγονός ότι όπου και όταν στοχοποιείται φορολογικά η

απόδοση των κεφαλαίων, δηλαδή το κέρδος, τότε το γεγονός αυτό αποτελεί
ένα παράγοντα που συνδράμει στην μείωση των επενδύσεων, η οποία με την
σειρά της, επιβραδύνει τη τροχιά ανάπτυξης ή μεγέθυνσης μιας οικονομίας.
Το υφιστάμενο σύστημα φορολογίας των επιχειρήσεων της χώρας μας, στερείται
ουσιαστικών κινήτρων, τόσο για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων, όσο και
για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ειδικά των μεταποιητικών, και
εν γένει λειτουργεί αποτρεπτικά στην ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας και δραστηριότητας. Επιπλέον, μειονέκτημά του παραμένει η
εσωστρέφεια του σχεδιασμού του και της κατεύθυνσης του, που αποσκοπούν
στην εξυπηρέτηση των βραχυχρόνιων αναγκών του δημοσίου, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά φορολογικά συστήματα των
ανοικτών πλέον οικονομιών των χωρών της Βαλκανικής (μέλη και μη μέλη
της Ε.Ε.). Οι χώρες αυτές προτάσσουν φορολογικές πολιτικές που είναι
περισσότερο ελκυστικές, για την πραγματοποίηση επενδύσεων και για την
λειτουργία των επιχειρήσεων, σε τέτοιο βαθμό, που δεν προσελκύουν μόνο
ξένα κεφάλαια τρίτων χωρών, αλλά και Ελληνικά, που μεταναστεύουν στην
Βαλκανική, τυγχάνοντας καλύτερης φορολογικής μεταχείρισης.
Οι αδυναμίες και οι στρεβλώσεις του Ελληνικού φορολογικού συστήματος,
παρ’ όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν
να υπάρχουν, και αποτελούν τα βασικά εμπόδια αφενός για την επίτευξη
των δημοσιονομικών στόχων (π.χ. λόγω της πρόσφατης υπερ-φορολόγησης
παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στην κατανάλωση η οποία οδήγησε σε κάμψη
τα δημόσια έσοδα) και αφετέρου ως προς την ανταγωνιστικότητα σε σύγκριση
με τα φορολογικά συστήματα άλλων κρατών.
Είναι όμως αναγκαίο να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, και το εργαλείο
της φορολογικής πολιτικής να αξιοποιηθεί όχι ως μέσο δημοσιονομικής
προσαρμογής, αλλά ως μέσο προσέλκυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
και νέων επενδύσεων. Είναι απόλυτα κατανοητές οι δημοσιονομικές ανάγκες,
το έλλειμμα, το δημόσιο χρέος, αλλά χωρίς την οικονομική ανάπτυξη, ειδικά
μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, η
εξυπηρέτησή των αναγκών αυτών θα συρρικνώσει την οικονομία.
Άρα είναι απαίτηση των καιρών να υλοποιηθεί μια ουσιαστική φορολογική
μεταρρύθμιση, η οποία θα δώσει ένα φορολογικό περιβάλλον σύγχρονο και
φιλικό προς το επιχειρείν, έχοντας ως κυρίαρχο άξονα την έξοδο από την
ύφεση με την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς.
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