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Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

O ι τακτικοί αναγνώστες τής στή-
λης, ασφαλώς γνωρίζουν την 
έντονη διαφωνία μου στην 
πρόταση των Λίμπεραλ να μει-

ωθεί ο φόρος των μεγάλων επιχειρή-
σεων στο 25%, από το 30%. Αφενός 
επειδή είναι παράλογο να μειωθούν 
φόροι που ΝΟΜΙΜΑ δεν πληρώνουν 
οι μεγαλοεπιχειρηματίες χρησιμοποι-
ώντας γενναιόδωρες φοροελαφρύν-
σεις, ή τους πληρώνουν αν θέλουν και 
όποτε θέλουν. Αφετέρου, η Αυστραλία 
πάει από το κακό στο χειρότερο όταν 
μειώθηκαν οι φόροι μεγάλων επιχει-
ρήσεων από 49% στο 30%, με τερά-
στιο εξωτερικό χρέος, με την εδραίωση 
τής φτώχειας σε αρκετά προάστια, την 
φτωχοποίηση των χαμηλόμισθων ερ-
γαζομένων, τα προβλήματα στη Υγεία 
και Παιδεία κλπ. Υστερα από 27 χρό-
νια συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης 
δικαιολογημένα γεννιέται το κλασικό 
ερώτημα: πού πήγαν τα λεφτά;
Γιατί ένα σε κάθε εξι παιδιά είναι 
φτωχό και βλέπουμε διαφημίσεις να 
«υιοθετήσουμε» αυστραλεζάκια, ενώ 
κάποτε «υιοθετούσαμε» φτωχά παιδιά 
από την Αφρική; Γιατί σύμφωνα με 
έρευνες οι φτωχοί εργαζόμενοι λεηλα-
τούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς 
αποταμίευσης τους για να επιβιώσουν 
επειδή δεν είδαν αύξηση μισθού τα τε-
λευταία τέσσερα χρόνια; 
Ο πρωθυπουργός, Σκοτ Μόρισον, 
υπόσχεται την δημιουργία 1,25 εκα-
τομμυρίου νέων θέσεων εργασίας, 
αλλά δεν υπόσχεται και την αύξηση 
των μισθών.
Ο δημοσιογράφος, Μπάμπης Μιχά-
λης, έγραψε στην Εφημερίδα των Συ-
ντακτών ότι η γνωστή ιδεοληψία των 
νεοφιλελεύθερων οικονομολόγων και 
απανταχού συντηρητικών της υφηλί-
ου ότι η μείωση της φορολογίας των 
επιχειρήσεων οδηγεί με μαθηματική 
ακρίβεια σε αύξηση των επενδύσεων 
και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
αποδεικνύεται πως πρόκειται για ανο-
ησία πολλών μεγατόνων στις ΗΠΑ του 
Τραμπ. Οι περιβόητες -ύψους 1,5 τρισ. 
δολαρίων- περικοπές φόρων που έβα-
λε σε εφαρμογή η κυβέρνηση Τραμπ 
πριν από έναν χρόνο αποδεικνύονται 
για την ώρα τζούφιες, αφού, όπως δεί-
χνει η τελευταία τριμηνιαία μελέτη του 
αμερικανικού Εθνικού Συνδέσμου Οι-
κονομολόγων Επιχειρήσεων (NABE), 
είχαν ελάχιστη επίδραση στα πλάνα 
των επιχειρήσεων για τις επενδύσεις 
παγίων κεφαλαιουχικών αγαθών και 
τις προσλήψεις εργαζομένων.
Η σχετική δημοσκόπηση που πραγ-

ματοποιήθηκε μεταξύ των οικονομο-
λόγων του ΝΑΒΕ έφερε συγκεκριμένα 
το 84% αυτών να δηλώνει ότι στο τε-
λευταίο τρίμηνο του 2018 οι επιχει-
ρήσεις τους δεν άλλαξαν καθόλου τα 
σχέδιά τους.
Τόσο μεγάλο ποσοστό δείχνει -σύμ-
φωνα με τον επικεφαλής της NABE 
Κέβιν Σουίφτ- ότι έναν χρόνο μετά 
τη φορολογική μεταρρύθμιση οι επι-
χειρήσεις δεν μεταβάλλουν καθόλου 
τις αποφάσεις τους που αφορούν τις 
προσλήψεις νέου προσωπικού και τις 
επενδύσεις σε εργοστάσια, εξοπλισμό 
και λοιπά πάγια.
Μειώνοντας τον συντελεστή φορο-
λόγησης των επιχειρήσεων από το 
35% στο 21% πριν από έναν χρόνο, 
ο Λευκός Οίκος με τον ανόητο ένοικό 
του  προέβλεπε εκτόξευση των επεν-
δύσεων και των προσλήψεων από τις 
επιχειρήσεις και την οικονομική ανά-
πτυξη στα ύψη.
Διαψεύσθηκε οικτρά, αφού, όπως 
φαίνεται, τα χρήματα που οι επιχειρή-
σεις εξοικονόμησαν από τη χαμηλότε-
ρη φορολόγησή τους επέλεξαν τελικά 
να τα επενδύσουν σε επαναγορές με-
τοχών, τη διανομή μεγαλύτερων με-
ρισμάτων στους μετόχους τους και σε 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου, παρά για 
την επέκταση των δραστηριοτήτων 
τους.
Αποτέλεσμα ήταν τα κέρδη της μεγα-
λύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης 
που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 
30 και πλέον χρόνια στις ΗΠΑ να 
καρπωθούν τελικά μόνο οι μεγαλομέ-
τοχοι και οι δισεκατομμυριούχοι.
Αντίθετα, οι απλοί φορολογούμενοι 
πολίτες είδαν τα δημόσια έσοδα να 
συρρικνώνονται και το χρέος της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης να εκτοξεύε-
ται μέσα σε ένα έτος κατά 10%, περί-
που στα 22 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Καλά θα κάνει, λοιπόν, ο πρωθυπουρ-
γός Σκοτ Μόρισον, να σταματήσει τα 
παραμύθια για να μάς αποκοιμίσει, 
για να ασχοληθεί με την πραγματική 
οικονομία που θα αναπτυχθεί και θα 
δημιουργήσει νέες και καλοπληρω-
μένες θέσεις εργασίας, μόνον όταν 
έχουν χρήματα οι φτωχοί για ν’ αγο-
ράσουν τα πρoϊόντα των πλουσίων 
και όταν μπορούμε να πουλήσουμε 
στο εξωτερικό τον εθνικό μας. Η Αυ-
στραλία γλίτωσε την παγκόσμια οι-
κονομική κρίση επειδή η Εργατική 
κυβέρνηση μοίρασε χρήματα στους 
φτωχούς για να τα ξοδεύσουν και να 

δημιουργήσουν τζίρο στην αγορά και 
ας λένε οι συντηρητικοί το αντίθετο 
επειδή νομίζουν ότι η Αυστραλία ευ-
ημερεί μόνο αν πλουτίζουν οι έχοντες 
και κατέχοντες. 
Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι για να 
αναπτυχθεί η εθνική οικονομία και 
να ευημερήσουν οι επιχειρήσεις και 
το έθνος, θα πρέπει να αυξηθούν οι 
μισθοί και συντάξεις. Οι επιχειρή-
σεις δεν θα πλουτίσουν με την μείω-
ση των φόρων αν δεν πουλήσουν τα 
εμπορεύματά τους, γι’ αυτό χρεοκο-
πούν χιλιάδες κάθε χρόνο μικρές και 
μεγάλες, ενώ η κυβέρνηση θα αυξή-
σει το εισόδημά της από το αυξημένο 
εισόδημα των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων.
Με τις πολιτικές που υιοθέτησε ο κ. 
Μόρισον εξασφάλισε μεγάλη εκλογική 
ήττα στις επόμενες εθνικές εκλογές, γι’ 
αυτό τον εγκαταλείπουν βουλευτές και 
υπουργοί που γνωρίζουν τί τους περι-
μένει στις κάλπες, αλλά και οι Εργατι-
κοί δεν θα έχουν τη συντριπτική νίκη 
που ονειρεύονται αν δεν δείξουν κοι-
νωνικό πρόσωπο και θα δουν αύξηση 
των ανεξαρτήτων βουλευτών που θα 
αντικαταστήσουν τους Λίμπεραλ... 

«Τζούφιες» οι  περικοπές φόρων 
  από την κυβέρνηση Τραμπ

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αποθέωση!
Σε άρθρο μου σ’ αυτή τη σελίδα έθεσα πριν μερικές 
ημέρες το ερώτημα: «Αλέξης Τσίπρας: Σπουδαίος πο-
λιτικός, ή ο πιο τυχερός πρωθυπουργός τής μεταπολί-
τευσης;»
Την απάντηση έδωσε εμφατικά η μεγάλη γερμανική 
εφημερίδα “Die Welt”, η οποία κυριολεκτικά αποθε-
ώνει τον Αλέξη Τσίπρα, συγκρίνοντάς τον μάλιστα με 
όλους τους ηγέτες της Ευρώπης, αλλά και πέραν αυτής. 
Τόσο, ώστε δεν αποκλείεται να θεωρούνται υπερβολι-
κές οι σχετικές αναφορές ακόμη και από τον πιο θερμό 
θαυμαστή του Έλληνα πρωθυπουργού. 
Με έντονη κριτική διάθεση, σε βαθμό αποδόμησης, 
αντιμετωπίζει η “Die Welt” έναν-έναν όλους τους με-
γάλους ηγέτες της Δύσης. Από τον Τραμπ ώς τη Μέι, κι 
από τον Μακρόν ώς και τη Μέρκελ. Για να καταλήξει 
λέγοντας πως «η Δύση βιώνει κενό ηγεσίας. Δεν δια-
φαίνεται πουθενά μια φυσιογνωμία που να αποπνέει 
ηθική και πολιτική αυθεντία και ταυτόχρονα να πα-
ρέχει προσανατολισμό και αίσθημα ασφάλειας προς 
τους πολίτες σε ταραγμένες περιοχές. Κανείς δεν έχει 
τη δύναμη να εισηγείται μη δημοφιλείς, αλλά απαραί-
τητες αλλαγές. Κανείς δεν λάμπει εκτός συνόρων. Με 
μία εξαίρεση. Τον Αλέξη Τσίπρα, τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό του αριστερού ριζοσπαστικού ΣΥΡΙΖΑ...».
«Μόνο ο Τσίπρας αντιστέκεται στο κενό ηγεσίας της Δύ-
σης», γράφει η γερμανική εφημερίδα. «Μόνο ένας επι-
δεικνύει θάρρος, αποφασιστικότητα και διορατικότητα. 
Είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας»...

Παρακολουθώ τις συνεδριάσεις στη Βουλή και δεν αμ-
φισβητώ πως ο νεαρός Τσίπρας είναι κυρίαρχος με τις 
ικανότητές του σαν πολιτικός, αλλά εδώ που τα λέμε 
είναι και τυχερός. Με πολιτικά γκαβούς αντιπάλους 
τον Μητσοτάκη, τη Φώφη μας, τον... μαρξιστή(;) Κου-
τσούμπα και τον Λεβέντη, πώς να μη βασιλεύει έστω 
και μονόφθαλμος ο Αλέξης;

Καλόο!

Ακόμη ένα:
Ενας στο τρόλεϊ θέλει να ανάψει ένα τσιγάρο αλλά δεν 
έχει αναπτήρα. Έτσι, λέει στο διπλανό του που έχει 
αναπτήρα: 
«Μ` ανάβεις;» 
Και απαντάει ο άλλος. 
«Όχι, μπακάλης.»


