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Τα προβλήµατα που έφερε η κρίση χρέους ανάγκασαν πολλές χώρες να επιβάλουν νέους
φόρους στα υψηλά εισοδήµατα και άλλες να σχεδιάζουν να καλέσουν τους πολίτες τους µε
σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία αλλά και τους τυχερούς κληρονόµους στα ταµεία της
Εφορίας. Οι εύποροι πολίτες θα πρέπει να συµβάλουν τόσο στην ελάφρυνση των κρατικών
χρεών όσο και στην αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.
Ετσι χώρες όπως η Γαλλία, το Λουξεµβούργο, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία αλλά και το
Ηνωµένο Βασίλειο αύξησαν τους ανώτατους συντελεστές φορολόγησης, ενώ κάποιες
επέβαλαν φόρους επί της ακίνητης περιουσίας και των κληρονοµιών.
Οπως ήταν αναµενόµενο, οι αντιδράσεις από τους ενδιαφεροµένους όχι µόνο ήταν σφοδρές
αλλά και ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, όπου οι
ανώτατοι συντελεστές κατά µια έκθεση της KPMG είναι από τους χαµηλότερους διεθνώς
(µόλις 27,9%), οι Ρεπουµπλικανοί απέρριψαν στο Κογκρέσο την περασµένη εβδοµάδα
πρόταση του προέδρου Οµπάµα για φορολόγηση των πλουσίων. Στη Γερµανία της κυρίας
Μέρκελ ούτε λόγος να γίνεται για συµµετοχή των πλουσίων στα βάρη. Ακόµη και το
Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα βρίσκεται διχασµένο µπροστά στο πρόβληµα. Είναι γεγονός
βέβαια ότι εκεί ο υψηλότερος συντελεστής βρίσκεται στο 47,5% και είναι από τους
µεγαλύτερους στην Ευρώπη µαζί µε τη Σουηδία (56%) και τη Δανία (52%).
Στο βασικό επιχείρηµα που κυρίως ακούγεται στη Γαλλία για τη θέσπιση του 75%, ότι οι
πλούσιοι θα πάρουν τα χρήµατά τους και θα φύγουν, πρέπει να απαντήσει κανείς µε το
µέτρο. Θα πρέπει ο κ. Ολάντ να µετριάσει λίγο τις απαιτήσεις του, γιατί στο τέλος θα
διαπιστώσει ότι λεφτά µεν υπάρχουν αλλά θα έχουν πετάξει προς άλλους προορισµούς και θα
ψάχνει για δισκέτες στην Ελβετία.
Η Ελλάδα δυστυχώς σήµερα ανήκει και εδώ σε µια ξεχωριστή κατηγορία. Δεν έχει ανάγκη
από θέσπιση υψηλότερων συντελεστών, αυτοί υπάρχουν ήδη. Τα εισοδήµατα φορολογούνται
µε τον πιο επιθετικό τρόπο, η περιουσία καλείται να σηκώσει βάρη τα οποία είναι
πρωτόγνωρα και πλούσιοι αλλά και φτωχοί καλούνται να εξαντλήσουν τις δυνάµεις τους για
να βάλουν πλάτη στα χειµαζόµενα οικονοµικά της χώρας µας. Αυτά για τους συνεπείς έλληνες
φορολογουµένους. Οι άλλοι, αυτοί που για δεκαετίες ολόκληρες αγνοούσαν τις υποχρεώσεις
τους, συνεχίζουν χωρίς αιδώ το θεάρεστο έργο της φοροδιαφυγής.
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