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Η Σηότεσζη ηων Κοινωνικών Παροτών
Ζήνων Κονηολαίμης και Πάνος Παζιαρδής
Οι ππόςυασερ ςτζησήςειρ για σα μέσπα δημοςιονομικήρ εξτγίανςηρ ςε μεγάλο βαθμό, και οπθά,
πεπιςσπέυονσαι γύπψ από σην ανηςτφησικά μεγάλη αύξηςη σψν κοινψνικών δαπανών σα σελετσαία
φπόνια. Ο σπόπορ πεπιοπιςμού σοτρ, ποτ υαίνεσαι να κεπδίζει έδαυορ ςσιρ εν λόγψ ςτζησήςειρ,
είναι η ςσόφετςη σψν κοινψνικών παποφών ςση βάςη ειςοδημασικών κπισηπίψν. Σο παπόν φόλιο
αναλύει σα κπισήπια, σιρ πποϋποθέςειρ, σα μέσπα και σα αποσελέςμασα ποτ ππέπει κάποιορ να
εξεσάςει για να απουανθεί πόσε και ςε ποιο βαθμό μια σέσοια πποςέγγιςη είναι κασάλληλη, με
ιδιαίσεπη έμυαςη ςσο επίδομα σέκνοτ και ση υοισησική φοπηγία.

Κοινψνική πολισική φψπίρ ςσόφετςη
Η λογική σψν μέσπψν κοινψνικήρ πποςσαςίαρ και μέπιμναρ είναι ςτφνά σόςο απλή ποτ καμιά υοπά
μαρ διαυεύγει. Για παπάδειγμα, οι ςημεπινοί δέκσερ σηρ υοισησικήρ φοπηγίαρ και σοτ επιδόμασορ
σέκνοτ, σα παιδιά και οι υοισησέρ, θα είναι ατσοί ποτ θα κασαβάλλοτν υόποτρ και θα πληπώνοτν
για σοτρ υοισησέρ και σα παιδιά σοτ αύπιο. Όπψρ και ςσην πεπίπσψςη ενόρ αναδιανεμησικού (payas-you-go system) ςτςσήμασορ ςτνσάξεψν, ποτ λεισοτπγεί ψρ μηφανιςμόρ μεσαβίβαςηρ από ατσούρ
ποτ επγάζονσαι ςε ατσούρ ποτ έφοτν αυτπηπεσήςει, σα επιδόμασα ςτφνά λεισοτπγούν ψρ
μηφανιςμόρ ενίςφτςηρ ατσών ποτ ςσο παπόν ςσάδιο σηρ ζψήρ σοτρ έφοτν πεπιςςόσεπερ ανάγκερ
(π.φ. εξαπσώμενα παιδιά) από ατσούρ ποτ δεν έφοτν υσάςει ή έφοτν πεπάςει ήδη από σο ίδιο
ςσάδιο σοτ κύκλοτ ζψήρ. ημειψσέον όσι ατσή η διαφπονική ανακασανομή σοτ ειςοδήμασορ
βαςίζεσαι ςε πποοδετσική υοπολογία, οπόσαν ςτμβάλει σατσόφπονα και ςσην ιςόσησα. Για
παπάδειγμα, όλερ οι οικογένειερ παίπνοτν σην ίδια υοισησική φοπηγία, όμψρ οι πλούςιοι
ςτνειςυέποτν πεπιςςόσεπο. Με απλά λόγια, ακόμη και φψπίρ ειςοδημασικά κπισήπια η υοισησική
φοπηγία και σο επίδομα σέκνοτ λεισοτπγούν ψρ μέςα μεσαυοπάρ ειςοδήμασορ (α) σοτ ίδιοτ σοτ
νοικοκτπιού από πεπιόδοτρ ποτ έφει λιγόσεπερ ςε πεπιόδοτρ ποτ έφει μεγαλύσεπερ ανάγκερ και (β)
από σα πλούςια ςσα υσψφά νοικοκτπιά. Επομένψρ, με βάςη ατσή ση λογική η ςσόφετςη ςση βάςη
ειςοδημασικών κπισηπίψν είναι πεπισσή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μεγάλη αύξηςη σψν κοινψνικών δαπανών εν μέςψ οικονομικήρ κπίςηρ δικαιολογεί σην
αναζήσηςη σπόπψν πεπιοπιςμού σοτρ. Ωςσόςο, η ςσόφετςη κοινψνικών παποφών ςση βάςη
ειςοδημασικών κπισηπίψν δεν πποψθεί σην ιςόσησα όσαν τποδηλώνονσαι σα ειςοδήμασα,
δεν λαμβάνεσαι τπόχη σο μέγεθορ/ςύνθεςη σοτ νοικοκτπιού και η παποφή διαυοποποιείσαι
απόσομα ώςσε να δημιοτπγούνσαι «παγίδερ υσώφειαρ». Επίςηρ, δτνασόν να βλάχει σην
οικονομική ανάπστξη, αυού παποφέρ όπψρ σο επίδομα σέκνοτ και η υοισησική φοπηγία
ςτφνά γίνονσαι για ενθάππτνςη σηρ ςτμμεσοφήρ σψν γτναικών ςσην αγοπά επγαςίαρ και
διετκόλτνςη σψν νοικοκτπιών να παίπνοτν οπθολογικέρ απουάςειρ γεννησικόσησαρ και
επένδτςηρ ςε ανθπώπινο κευάλαιο. Ανσί ειςοδημασικών κπισηπίψν θα ήσαν ςκόπιμο, όποτ
είναι δτνασόν, οι φπημασικέρ παποφέρ να ανσικασαςσαθούν με ππόςβαςη ςε τπηπεςίερ
(π.φ. δανειακέρ διετκολύνςειρ ανσί υοισησικών φοπηγιών, πεπιςςόσεπη παιδική υπονσίδα
ανσί τχηλόσεπο επίδομα σέκνοτ) ώςσε να απουεύγονσαι κασαφπήςειρ ποτ ατξάνοτν σο
κόςσορ σοτρ. Η ςσόφετςη ςση βάςη φαλκετμένψν ειςοδημασικών κπισηπίψν απλά για
μείψςη σψν σπεφοτςών κπασικών δαπανών δεν έφει ούσε κοινψνική ούσε οικονομική λογική.
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Ένα επώσημα ποτ πποκύπσει είναι κασά πόςο η ευαπμογή ειςοδημασικών κπισηπίψν ςε κοινψνικέρ παποφέρ όπψρ σο
επίδομα σέκνοτ και η υοισησική φοπηγία, ππουανώρ για πποώθηςη ακόμα μεγαλύσεπηρ ιςόσησαρ από ατσή ποτ
ατσόμασα ςτνεπάγονσαι οι εν λόγψ φοπηγίερ, θα λεισοτπγήςει ςε βάπορ σηρ οικονομικήρ ανάπστξηρ. Ατσό θα ςτμβεί
αν κάποιοι μειώςοτν (ή απουύγοτν να ατξήςοτν) σην επγαςία σοτρ για να μη φάςοτν σο δικαίψμα ςσο επίδομα.
Επιπλέον, θα εξαπσηθεί από σο πώρ θα επηπεαςσεί η γεννησικόσησα, οι απουάςειρ σψν νοικοκτπιών για μόπυψςη
σψν παιδιών και άλλοτρ παπάγονσερ ποτ ππέπει μια κοινψνία να μελεσήςει πποςεφσικά και ςε βάθορ πποσού
απουαςίςει αν σελικά αξίζει ή όφι να επιβάλει ειςοδημασικά κπισήπια ςσα εν λόγψ επιδόμασα. σα πλαίςια μιαρ
σέσοιαρ ςυαιπικήρ θεώπηςηρ σηρ κοινψνικήρ πολισικήρ είναι, επίςηρ, ςημανσικό να εξεσαςσούν εναλλακσικοί σπόποι
διετκόλτνςηρ σψν νοικοκτπιών ποτ βπίςκονσαι ςε ένα ςσάδιο σοτ κύκλοτ ζψήρ με ατξημένερ ανάγκερ, ώςσε να μη
ςσπεβλώνονσαι σα κίνησπα και οι ςτμπεπιυοπέρ με σπόπο ποτ βλάπσει σην οικονομική ανάπστξη. Για παπάδειγμα, η
υοισησική φοπηγία θα μποπούςε να ανσικασαςσαθεί με υοισησικό δάνειο και σο επίδομα σέκνοτ με σην παποφή
παιδικήρ υπονσίδαρ και άλλψν διετκολύνςεψν ώςσε να μην ςπασαλούνσαι πόποι από ση φπήςη σψν παποφών για
ςκοπούρ πέπα από ατσούρ ποτ επιδιώκοτν οι εν λόγψ φοπηγίερ.

Πποϋποθέςειρ ςσόφετςηρ
Για ση ςσόφετςη σψν κοινψνικών παποφών εξτπακούεσαι όσι τπάπφοτν εκείνερ οι πποϋποθέςειρ ποτ διαςυαλίζοτν
όσι ατσέρ κασαλήγοτν ςε ατσούρ ποτ όνσψρ πληπούν σα πποκαθοπιςμένα κπισήπια.
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Η ςσόφετςη ςση βάςη ειςοδημασικών κπισηπίψν δεν μποπεί να ευαπμοςσεί ςε ένα πεπιβάλλον όποτ
παπασηπείσαι τποδήλψςη σψν ειςοδημάσψν για λόγοτρ υοποδιαυτγήρ. Χψπίρ να ανσιμεσψπιςσεί
αποσελεςμασικά η υοποδιαυτγή, οποιαδήποσε πποςπάθεια ςσόφετςηρ σψν παποφών ςση βάςη ειςοδημασικών
κπισηπίψν θα οδηγήςει ςε ανεπιθύμησα αποσελέςμασα. Η ανσιμεσώπιςη σοτ πποβλήμασορ ατσού είναι
διοικησικά εύκολη: απλά φπειάζεσαι να ειςαφθούν μεσπήςιμα σεκμήπια επιπέδοτ διαβίψςηρ (ιδιοκασοίκηςη, ύχορ
ενοικίοτ, κασανάλψςη ηλεκσπικού πεύμασορ) και πλούσοτ (μέγεθορ/αξία κασοικίαρ και άλληρ ακίνησηρ
πεπιοτςίαρ, αξία διαπκών κασαναλψσικών αγαθών) για τπολογιςμό σοτ σεκμαπσού ειςοδήμασορ. Επιπλέον,
ππέπει να ειςαφθούν ατςσηπέρ ποινέρ για σοτρ παπαβάσερ (ππόςσιμα πολλαπλάςια σοτ επιδόμασορ) και
πεπιςςόσεποι έλεγφοι. Η ςσόφετςη βάςει ειςοδημασικών κπισηπίψν όφι μόνο αποστγφάνει όσαν τπάπφει
υοποδιαυτγή αλλά, από μόνη σηρ, ενθαππύνει ση υοποδιαυτγή ψρ μέςοτ ππόςβαςηρ ςσο επίδομα από μη
δικαιούφοτρ.



Σο ειςόδημα μιαρ οικογένειαρ, και όσαν ατσό μεσπιέσαι ςψςσά, δεν ανσανακλά ςσο επίπεδο διαβίψςηρ αν δεν
ληυθεί τπόχη ο απιθμόρ και οι ηλικίερ σψν μελών σηρ. Για σο λόγο ατσό σο δικαίψμα ςε μια κοινψνική παποφή
ποτ ςσοφεύει ςσην ιςόσησα ή/και σην κασαπολέμηςη σηρ υσώφειαρ ππέπει να οπίζεσαι βάςει σοτ ‘ιςοδύναμοτ’
ειςοδήμασορ, ποτ ανσανακλά ςσο ππαγμασικό βιοσικό επίπεδο μιαρ οικογένειαρ. Ο τπολογιςμόρ σοτ ιςοδύναμοτ
ειςοδήμασορ γίνεσαι πολύ εύκολα με σην ευαπμογή σψν κλιμάκψν ποτ φπηςιμοποιεί η ΕΕ1. Η ευαπμογή σοτ
ιςοδύναμοτ ειςοδήμασορ για σον πποςδιοπιςμό σοτ δικαιώμασορ ςε κάποια κοινψνική φοπηγία ςτνεπάγεσαι όσι
σο ειςοδημασικό κπισήπιο διαυέπει ανάλογα με ση ςύνθεςη σοτ νοικοκτπιού. Για παπάδειγμα, αν για σο επίδομα
σέκνοτ φπηςιμοποιηθεί ψρ ειςοδημασικό κπισήπιο σο ποςό €60.000 εσηςίψρ για μια οικογένεια με ένα παιδί άνψ
σψν 13, σόσε σο ανσίςσοιφο κπισήπιο για μια οικογένεια με σέςςεπα παιδιά θα είναι μεσαξύ €81.000 και €105.000
εσηςίψρ , ανάλογα με σην ηλικία σψν παιδιών.



Η ςσόφετςη ποτ γίνεσαι ςση βάςη διακπισών διαςσημάσψν ειςοδήμασορ και οδηγεί ςε απόσομη διαυοποποίηςη
σψν κοινψνικών παποφών δημιοτπγεί σιρ λεγόμενερ «παγίδερ υσώφειαρ» (poverty traps), με σην έννοια όσι
κάποιορ έφει κίνησπο να μην επιδιώξει αύξηςη σοτ ειςοδήμασόρ σοτ για να μη φάςει σο δικαίψμα ςσο επίδομα.
Για παπάδειγμα, αν δικαίψμα ςσο επίδομα σέκνοτ έφοτν μόνο οι οικογένειερ με ειςόδημα κάσψ σψν €60,000
εσηςίψρ, σόσε μια οικογένεια με ειςόδημα λίγο πιο κάσψ από ατσό σο ποςό θα πποςπαθήςει να μην ατξήςει σο
ειςόδημά σηρ με πεπιςςόσεπη επγαςία ή με άλλο σπόπο για να μη φάςει σο δικαίψμα ςσο επίδομα. Ακόμη μποπεί
να οδηγήςει και ςε διακανονιςμό μεσαξύ επγοδόση και επγοδοσούμενοτ ώςσε μέπορ σοτ μιςθού να δίνεσαι «κάσψ
από σο σπαπέζι» - δηλαδή, όπψρ αναυέπεσαι πιο πάνψ, ενθαππύνεσαι η υοποδιαυτγή.
Ο οπιςμόρ σοτ ιςοδύναμοτ ειςοδήμασορ ποτ φπηςιμοποιεί η ΕΕ είναι σο οικογενειακό ειςόδημα διαιπούμενο με 1 ςτν 0,5 για κάθε
άσομο (εκσόρ σοτ απφηγού) άνψ σψν 13 εσών ςτν 0,3 για κάθε άσομο μέφπι 13 εσών.
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ύγκποτςη ςσόφψν οικονομικήρ και κοινψνικήρ πολισικήρ
τφνά σα μέσπα ποτ μειώνοτν ση υσώφεια ή/και ανιςόσησα, δημιοτπγούν ανσικίνησπα για οικονομική ανάπστξη, δηλ.
τπάπφει μια ‘ανσιπαλόσησα’ (trade off) μεσαξύ σψν ςσόφψν κοινψνικήρ και οικονομικήρ πολισικήρ. Ατσό ςημαίνει πψρ
όσαν η κτβέπνηςη απουαςίζει να ειςαγάγει ή να αλλάξει μια κοινψνική παποφή ππέπει να εξεσάςει όφι μόνο σιρ
κοινψνικέρ αλλά και σιρ οικονομικέρ επιπσώςειρ σψν απουάςεψν σηρ.
σην πεπίπσψςη σοτ επιδόμασορ σέκνοτ και σηρ υοισησικήρ φοπηγίαρ, ππέπει να απανσηθεί σο επώσημα αν ατσέρ οι
κοινψνικέρ παποφέρ δίνονσαι για να κασαπολεμηθεί η υσώφεια ή για να βοηθηθούν σα νοικοκτπιά να πεσύφοτν μια πιο
ιςοπποπημένη διαφπονική κασανομή σοτ ειςοδήμασόρ σοτρ ώςσε να πάποτν σιρ ςψςσέρ απουάςειρ ποτ αυοπούν ση
γεννησικόσησα και ση μόπυψςη σψν παιδιών σοτρ. Αν ςσόφορ είναι σο ππώσο, σόσε οι φοπηγίερ ατσέρ θα ππέπει να
δίνονσαι μόνο ςε υσψφέρ οικογένειερ. Ωςσόςο, ςε ατσή σην πεπίπσψςη ππόκεισαι για επιδόμασα υσώφειαρ και η απλή
αναυοπά ςε ‘επίδομα σέκνοτ’ και ‘υοισησική φοπηγία’ είναι παπαπλανησική. Εάν ςσόφορ είναι η διετκόλτνςη σψν
νοικοκτπιών να πάποτν σιρ επιθτμησέρ απουάςειρ για σο πόςα παιδιά θέλοτν να έφοτν ή για σο αν η μησέπα θα
ςτμμεσάςφει ή όφι ςσην αγοπά επγαςίαρ, σόσε σο επίδομα σέκνοτ εξτπηπεσεί ςσόφοτρ οικονομικήρ ανάπστξηρ και δεν
ππέπει να καθοπίζεσαι ςση βάςη ειςοδημασικών κπισηπίψν. Σο ίδιο ιςφύει και για σην πεπίπσψςη σηρ υοισησικήρ
φοπηγίαρ, δηλαδή ππέπει να διετκπινιςσεί ςε σι ςσοφεύει ατσή η κοινψνική παποφή. σο να κασαπολεμηθεί η υσώφεια
ανάμεςα ςε οικογένειερ ποτ έφοτν ιδιαίσεπα ατξημένερ ανάγκερ λόγψ υοίσηςηρ σψν παιδιών σοτρ ςε πανεπιςσήμιο;
Ή για να διετκολύνει σα άσομα να πάποτν σιρ επιθτμησέρ απουάςειρ για σο πόςο θα επενδύςοτν ςε ανθπώπινο
κευάλαιο; Αν είναι σο ππώσο σόσε είναι επίδομα υσώφειαρ. Αν είναι σο δεύσεπο σόσε είναι, όνσψρ, υοισησική φοπηγία
και σο ύχορ σηρ ππέπει να ανσανακλά ςσο κόςσορ υοίσηςηρ σοτ δικαιούφοτ.
Γενικά, η ςσόφετςη σψν κοινψνικών παποφών ππέπει ππψσίςσψρ να καθοπίζεσαι και να κπίνεσαι ςση βάςη
επιθτμησών κοινψνικών και οικονομικών αποσελεςμάσψν. Η επιλογή πεπιςςόσεπηρ ιςόσησαρ ςτφνά ςτνεπάγεσαι
λιγόσεπη οικονομική ανάπστξη (ή ανσίςσπουα) και ατσό ππέπει να λαμβάνεσαι τπόχη ςσιρ απουάςειρ πολισικήρ.
Όσαν η ςσόφετςη σψν κοινψνικών παποφών γίνεσαι ςση βάςη φαλκετμένψν ειςοδημασικών κπισηπίψν απλά για ση
μείψςη σψν σπεφοτςών κπασικών δαπανών, σόσε σο κπάσορ δεν αςκεί ούσε οικονομική ούσε κοινψνική πολισική.

Επιλογή μέσπψν ςσόφετςηρ
Η ςσόφετςη σψν κοινψνικών παποφών είναι ένα θέμα και σα κασάλληλα μέσπα για επίσετξή σηρ είναι άλλο. Έςσψ όσι
σο επίδομα σέκνοτ ςκοπό έφει σην κασαπολέμηςη σηρ υσώφειαρ ανάμεςα ςε πολτμελείρ οικογένειερ. Ατσόρ ο ςσόφορ
μποπεί να επισετφθεί καλύσεπα όφι με ση φοπηγία ενόρ φπημασικού ποςού ςση βάςη ειςοδημασικών κπισηπίψν αλλά με
σην παποφή αγαθών και τπηπεςιών ποτ εξτπηπεσούν σιρ ανάγκερ σψν παιδιών, π.φ. δψπεάν παιδική υπονσίδα και
κοτπόνια για εξαπγύπψςη με αγαθά και τπηπεςίερ ποτ κασαναλώνονσαι από παιδιά. Μια σέσοια πποςέγγιςη δεν θα
ενθαππύνει άσομα με φαμηλά ειςοδήμασα να αποκσήςοτν παιδιά απλά για να οικειοποιηθούν μέπορ σοτ φπημασικού
ουέλοτρ ποτ ςτνδέεσαι με σην ύπαπξη πεπιςςόσεπψν παιδιών ςσην οικογένεια. Ατσόρ ο ‘ηθικόρ κίνδτνορ’ είναι
μεγαλύσεπορ ςσην πεπίπσψςη ποτ σο επίδομα σέκνοτ για μεγάλερ οικογένειερ (όποτ σο κόςσορ ενόρ ππόςθεσοτ
παιδιού είναι ςφεσικά μικπό) είναι γενναιόδψπο, όπψρ ςσην πεπίπσψςη σηρ Κύπποτ.
Από σην άλλη, αν ςσόφορ σοτ επιδόμασορ σέκνοτ είναι η αύξηςη σηρ ςτμμεσοφήρ σψν γτναικών ςσην αγοπά επγαςίαρ
σόσε σο επίδομα σέκνοτ μποπεί να διαυοποποιείσαι ανάλογα με σο αν η μησέπα επγάζεσαι ή να δίνεσαι ψρ κοτπόνι ςε
οικογένειερ με επγαζόμενερ μησέπερ, π.φ. για υοίσηςη ςε ολοήμεπο παιδοκομικό ςσαθμό ή ςφολείο. ε ατσή σην
πεπίπσψςη σο καθαπό κόςσορ σοτ επιδόμασορ θα είναι πολύ μικπό, αν όφι απνησικό, αυού θα ατξηθούν σα κπασικά
έςοδα από υόποτρ ή/και κοινψνικέρ αςυαλίςειρ. Σέλορ, αν ςσόφορ σοτ επιδόμασορ σέκνοτ είναι να κασαπολεμηθεί η
τπογεννησικόσησα, για σοτρ ίδιοτρ λόγοτρ πάλι σο κασαλληλόσεπο μέσπο δεν είναι η πληπψμή μεσπησών ςε
οικογένειερ με παιδιά, αλλά η παποφή αγαθών και τπηπεςιών ποτ μειώνοτν σο κόςσορ σψν παιδιών, ιδιαίσεπα ςε όσι
αυοπά σην καθημεπινή υπονσίδα.
Επομένψρ, είναι ςημανσικό η επιλογή μέσπψν για επίσετξη πποκαθοπιςμένψν κοινψνικών ςσόφψν να μην αυήνει
πεπιθώπια κασάφπηςηρ από σον ψυελούμενο ώςσε να επιστγφάνεσαι σο μέγιςσο δτνασό αποσέλεςμα με σο
φαμηλόσεπο δτνασό κόςσορ. Για παπάδειγμα, σο υοισησικό δάνειο θα εξτπηπεσούςε με φαμηλόσεπο κόςσορ για σην
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κοινψνία σο ςσόφο σηρ διετκόλτνςηρ μεσαυοπάρ ειςοδήμασορ από πεπιόδοτρ με λιγόσεπερ ςε πεπιόδοτρ με
πεπιςςόσεπερ ανάγκερ από όσι η υοισησική φοπηγία. Ατσό γιασί, ςε ανσίθεςη με ση φοπηγία, σο δάνειο αποθαππύνει
‘μτψπική’ ςτμπεπιυοπά από άσομα ποτ εγγπάυονσαι ςε πανεπιςσήμιο φψπίρ να πποςπαθούν να βελσιώςοτν σο
ανθπώπινο κευάλαιο σοτρ. Ακόμα μεγαλύσεπη εξοικονόμηςη πόπψν μποπεί να γίνει με σην επιβολή διδάκσπψν από σα
κπασικά πανεπιςσήμια ώςσε να απουεύγεσαι η ςτφνά παπασηπούμενη ςπάσαλη ςτμπεπιυοπά, όποτ άσομα παίπνοτν
σα δψπεάν κπασικά αγαθά και όσαν ακόμα δεν σοτρ είναι φπήςιμα.

τμπεπάςμασα πολισικήρ
Η Κύππορ ππέπει να πάπει άμεςα μέσπα για να μειώςει σο δημοςιονομικό έλλειμμα και σο δημόςιο φπέορ σηρ. Με
αυοπμή σην ππόσαςη για ςσόφετςη σοτ επιδόμασορ σέκνοτ και σηρ υοισησικήρ φοπηγίαρ ςση βάςη ειςοδημασικών
κπισηπίψν σο παπόν φόλιο εξεσάζει σι ακπιβώρ ςημαίνει ο όπορ ‘ςσόφετςη’, ποιερ είναι οι πποϋποθέςειρ για σην
επίσετξη σηρ ςσόφετςηρ, ποια μέσπα πολισικήρ είναι κασάλληλα ςσην κάθε πεπίπσψςη και ποια είναι σα κπισήπια
αξιολόγηςηρ σψν αποσελεςμάσψν σηρ ςσόφετςηρ.
Η κπασική παπέμβαςη ςτνήθψρ καλείσαι να πεσύφει οικονομική ανάπστξη και βελσίψςη σηρ κασανομήρ σοτ
ειςοδήμασορ. Ωςσόςο ςτφνά οι δύο ατσέρ επιδιώξειρ ανσιμάφονσαι η μια σην άλλη. τνεπώρ, σα μέσπα πποώθηςηρ
κοινψνικήρ δικαιοςύνηρ (ιςόσησαρ) δεν ππέπει να αγνοούν απνησικέρ επιπσώςειρ ςσην οικονομική ανάπστξη. Όπψρ
δεν ππέπει σα μέσπα πποώθηςηρ οικονομικήρ ανάπστξηρ να αγνοούν επιπσώςειρ ςσην κοινψνική ιςόσησα. Η μέφπι
σώπα πποςέγγιςη σηρ ςσόφετςηρ σψν κοινψνικών παποφών ςσην Κύππο τποδηλοί πψρ σο κπάσορ ενδιαυέπεσαι για
σιρ επιπσώςειρ σοτρ ςσην κοινψνική ιςόσησα και όφι ςσην οικονομική ανάπστξη. Σατσόφπονα, δεν λαμβάνει τπόχη όσι
η επίσετξη πεπιςςόσεπηρ ιςόσησαρ με κοινψνικέρ παποφέρ μποπεί να γίνει όφι με ειςοδημασικά αλλά με κπισήπια ποτ
είναι λιγόσεπο παπαπλανησικά και λιγόσεπο ςπάσαλα.
τγκεκπιμένα, ςσην πεπίπσψςη σοτ επιδόμασορ σέκνοτ και σηρ υοισησικήρ φοπηγίαρ δεν λαμβάνεσαι τπόχη όσι οι
παποφέρ ατσέρ γίνονσαι κτπίψρ για διετκόλτνςη σψν νοικοκτπιών να μεσαυέποτν ειςόδημα από πεπιόδοτρ με
λιγόσεπερ ςε πεπιόδοτρ με πεπιςςόσεπερ ανάγκερ. Ατσό ςτμβαίνει, για παπάδειγμα, και με σα ςφέδια ςύνσαξηρ. Αν
κάποιορ αγνοήςει όσι σο κπάσορ ππέπει να διετκολύνει σα νοικοκτπιά να έφοτν ένα διαφπονικά ςσαθεπό επίπεδο
διαβίψςηρ και κπίνει όσι κάθε κπασική παποφή ππέπει να γίνεσαι ςση βάςη ειςοδημασικών κπισηπίψν, σόσε ατσό
ππέπει να ευαπμοςσεί και ςσην πεπίπσψςη σηρ βαςικήρ ςύνσαξηρ,) αυού και ατσή φπημασοδοσείσαι από σον κπασικό
πποϋπολογιςμό. Αςυαλώρ, σο απνησικό μιαρ σέσοιαρ πολισικήρ είναι πψρ θα δημιοτπγήςει ανσικίνησπα για
αποσαμίετςη μέςψ ςφεδίψν ςύνσαξηρ. Σο ίδιο ιςφύει και για σο επίδομα σέκνοτ και κπασική φοπηγία: όσαν σο κπισήπιο
για δικαίψμα ςε ατσέρ σιρ κοινψνικέρ παποφέρ είναι μόνο σο ειςόδημα, σόσε δεν επιστγφάνονσαι άλλοι ςσόφοι ποτ
έφοτν οι φοπηγίερ ατσέρ, όπψρ η αύξηςη σηρ ςτμμεσοφήρ σψν γτναικών ςσην αγοπά επγαςίαρ και η διετκόλτνςη σψν
νοικοκτπιών να πάποτν σιρ επιθτμησέρ απουάςειρ γεννησικόσησαρ και επένδτςηρ ςε ανθπώπινο κευάλαιο.
Με σα πιο πάνψ δεν πποσείνοτμε ποιοι ππέπει να είναι οι ςσόφοι σψν κοινψνικών παποφών, γιασί ατσό είναι πολισική
απόυαςη. Απλά επιςημαίνοτμε όσι η κοινψνική πολισική ππέπει να καθοπίζει σοτρ ςσόφοτρ σηρ ξεκάθαπα και με
ςτνέπεια, και να υπονσίζει ώςσε να τπάπφοτν οι απαπαίσησερ πποϋποθέςειρ για σην τλοποίηςή σοτρ. Επίςηρ, όποτ
είναι δτνασόν, οι κοινψνική απψγή να μην είναι φπημασική (π.φ. πεπιςςόσεπερ δανειακέρ διετκολύνςειρ ανσί
υοισησικών φοπηγιών και πεπιςςόσεπη παιδική υπονσίδα ανσί τχηλόσεπο επίδομα σέκνοτ) για να απουεύγονσαι
κασαφπήςειρ σψν παποφών ατσών. Η ςσόφετςη σψν κοινψνικών παποφών ςση βάςη (μη φαλκετμένψν) ειςοδημασικών
και άλλψν κπισηπίψν δεν ππέπει να παπαβλέπει σιρ στφόν απνησικέρ επιπσώςειρ σοτρ ςσην οικονομική ανάπστξη,
ιδιαίσεπα μεςο- και μακπο-ππόθεςμα.
Το Κένηπο Οικονομικών Επεςνών (ΚΟΕ) ηος Πανεπιζηημίος Κύππος είναι έναρ ανεξάπηηηορ, μη κεπδοζκοπικόρ οπγανιζμόρ
με ζηόσο ηην πποαγωγή ηηρ επιζηημονικήρ γνώζηρ ζηα οικονομικά, κςπίωρ ζε θέμαηα πος ενδιαθέποςν ηην Κύππο.
Οι απόυεις ποσ εκθράζονηαι ζηα ‘τόλια Οικονομικής Πολιηικής’ είναι ηφν ζσγγραθέφν μόνο. Επιηρέπεηαι η αναδημοζίεσζη, η
αναπαραγφγή και η μεηάδοζη όλοσ ή μέροσς ηοσ τολίοσ, με αναθορά ζηο παρόν άρθρο και ηοσς ζσγγραθείς ηοσ.
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