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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήµατος, της κοινωνικής σύνταξης
ή του επιδόµατος τέκνου;
Πάνος Πασιαρδής
Η αύξηση του αφορολόγητου εισοδήµατος από ΛΚ10.000 σε ΛΚ12.000 (και η ανάλογη αναπροσαρµογή
των φορολογικών κλιµάκων) είναι ένα δικαιολογηµένο αίτηµα, αφού χρόνο µε χρόνο ο πολίτης πληρώνει
περισσότερο φόρο εισοδήµατος λόγω πληθωρισµού. Αυτό βέβαια θα προκαλέσει απώλεια εσόδων για
το κράτος µε αποτέλεσµα το δηµοσιονοµικό έλλειµµα να ανέβει σε υψηλότερο επίπεδο από ότι θα ήταν

διαφορετικά. Υποθέτοντας ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειµένη να δεχτεί µια αύξηση του δηµοσιονοµικού
ελλείµµατος, το ερώτηµα που τίθεται σε αυτό το σχόλιο είναι κατά πόσο ενδείκνυται αυτή η ‘θυσία’ να
γίνει χάριν αύξησης του αφορολόγητου εισοδήµατος ή θα ήταν σκόπιµο το αντίστοιχο ποσό να διατεθεί

για αύξηση της κοινωνικής σύνταξης ή του επιδόµατος τέκνου. Ως κριτήριο για τη σύγκριση θα

χρησιµοποιηθεί η επίδραση του καθενός από τα τρία αυτά µέτρα στο ποσοστό φτώχειας, όπως αυτό
ορίζεται από την ΕΕ.

Η αύξηση της κοινωνικής σύνταξης φαντάζει ως µια ενδιαφέρουσα πρόταση µετά την αίσθηση που
προκλήθηκε από την έκθεση της ΕΕ για τη φτώχεια ανάµεσα στους συνταξιούχους στην Κύπρο. Εξίσου

ενδιαφέρουσα είναι και η πρόταση για αύξηση του επιδόµατος τέκνου, όχι µόνο στα πλαίσια της
συζήτησης για την ανάγκη αύξησης της γεννητικότητας, αλλά και λόγω της πρωταρχικής σηµασίας που
αποδίδει η ΕΕ στον απεγκλωβισµό των νέων από τον φαύλο κύκλο της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού.
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µονογονεϊκές οικογένειες (24,4%). Το χαµηλότερο

ποσοστό φτώχειας παρατηρείται ανάµεσα στα νοικοκυριά που είναι ζευγάρια χωρίς παιδιά (4,8%) και
σε αυτά που έχουν µέχρι δύο παιδιά (6,5%). Το πιο κάτω διάγραµµα δείχνει πώς αλλάζουν τα ποσοστά
φτώχειας για κάθε ένα από τα τρία σενάρια: αύξηση του αφορολόγητου εισοδήµατος από ΛΚ10.000 σε
ΛΚ12.000, αύξηση της κοινωνικής σύνταξης και αύξηση του επιδόµατος τέκνου (µε τη δοµή που έχει
σήµερα). Σε όλα τα σενάρια το ποσό που θα επιβαρυνθεί το δηµόσιο ταµείο είναι το ίδιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η προτεινόµενη αύξηση του αφορολόγητου εισοδήµατος από ΛΚ10.000 σε ΛΚ12.000 θα
αυξήσει το ποσοστό φτώχειας διότι ευνοεί νοικοκυριά που είναι στα ανώτερα
εισοδηµατικά στρώµατα. Αντίθετα, µε την ίδια επιβάρυνση του δηµόσιου ταµείου η
κυβέρνηση µπορεί να µειώσει τη φτώχεια αυξάνοντας την κοινωνική σύνταξη.
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Αύξηση επιδόµατος τέκνου

Ö Η αύξηση του αφορολόγητου εισοδήµατος θα αυξήσει κατά µέσο όρο το ποσοστό φτώχειας, ιδιαίτερα ανάµεσα
στους συνταξιούχους. Αυτό είναι φυσικό, διότι αυτοί που θα ωφεληθούν περισσότερο από το µέτρο αυτό είναι
άτοµα µε εισοδήµατα πάνω από ΛΚ10.000. Τα άτοµα κάτω του ορίου φτώχειας (µεταξύ των οποίων πολλοί είναι
συνταξιούχοι) δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, κατά συνέπεια το µέσο ποσοστό φτώχειας αυξάνεται.

Ö Η αύξηση της κοινωνικής σύνταξης είναι το µόνο από τα τρία µέτρα που οδηγεί σε µείωση του µέσου ποσοστού
φτώχειας. Όπως θα ανέµενε κανείς, το µέτρο αυτό ευνοεί τα φτωχά νοικοκυριά που είναι συνταξιούχοι. Σε άλλες

κατηγορίες νοικοκυριών το ποσοστό φτώχειας αυξάνεται διότι µε την αύξηση της κοινωνικής σύνταξης οι

συνταξιούχοι ανεβαίνουν πιο ψηλά στην κατανοµή του εισοδήµατος και τη θέση τους καταλαµβάνουν άλλα
νοικοκυριά που είναι ευάλωτα στη φτώχεια, όπως οι µονογονεϊκές και οι πολύτεκνες οικογένειες.

Ö Η αύξηση του επιδόµατος τέκνου, όπως θα ανέµενε κανείς, µειώνει τη φτώχεια ανάµεσα στα νοικοκυριά µε
παιδιά. Όµως και αυτό το µέτρο αυξάνει το µέσο ποσοστό φτώχειας διότι δεν είναι στοχευµένο. Ως αποτέλεσµα

ωφελούνται περισσότερο τα άτοµα που είναι πάνω από ότι τα άτοµα που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.

Συµπερασµατικά, η αύξηση της κοινωνικής σύνταξης µειώνει τη φτώχεια συνολικά διότι στοχεύει κατεξοχήν άτοµα
που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Αντίθετα, η αύξηση του αφορολόγητου εισοδήµατος, όπως και η αύξηση
του επιδόµατος τέκνου, δυνατόν να δικαιολογούνται βάσει κριτηρίων οικονοµικής δικαιοσύνης, όµως δεν είναι µέτρα
που στοχεύουν άτοµα που είναι ευάλωτα στη φτώχεια. Τα µέτρα αυτά θα µπορούσαν να ήταν µέρος µιας
στοχευµένης κοινωνικής πολιτικής αν δικαιούχοι ήσαν µόνο όσοι τα έχουν πραγµατικά ανάγκη. Το ΚΟΕ ερευνά το

πρόβληµα της στόχευσης των κοινωνικών παροχών και θα δηµοσιοποιήσει τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν σε
µελλοντικές εκδόσεις του.
Το Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι ένας ανεξάρτητος, µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε στόχο την
προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης στα οικονοµικά, κυρίως σε θέµατα που ενδιαφέρουν την Κύπρο.
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