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Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως σήμερα

Κουτσουρεμένο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό αναμένεται να δοθεί φέτος το κοινωνικό
μέρισμα.
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Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι ώρας γνωστά από τα χείλη του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη το μέρισμα θα αφορά συγκεκριμένες πληθυσμιακές κατηγορίες όπως
είναι οι πολύτεκνες οικογένειες, οι οικογένειες που κάποιο μέλος του είναι ΑμεΑ καθώς και
οι μακροχρόνια άνεργοι.

Όμως με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη θα το δικαιούνται συνολικά
περίπου 200.000 άτομα τούτο σημαίνει ότι θα μπει ξεκάθαρος «κόφτης» που θα αφήνει
απέξω αρκετούς πολίτες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες. Και τούτο με δεδομένο
ότι μόνο οι μακροχρόνια άνεργοι στην Ελλάδα, όσοι δηλαδή είναι άνεργοι για έναν και
παραπάνω χρόνο, ξεπερνούν τις 570.000. Κατά συνέπεια ούτε το ένα τρίτο των
μακροχρόνια ανέργων της χώρας δεν θα λάβουν το επίδομα.

Όπως μας εξηγεί ο φοροτεχνικός Μαρίνος Μαρκεζίνης, με δεδομένο ότι πέρυσι οι
δικαιούχοι του μερίσματος ήταν περί τα 1,3εκ. φέτος περίπου το 15% αυτών θα δει το
χρώμα του χρήματος ενόψει Χριστουγέννων. Και τούτο διότι, πέραν του ότι το
υπερπλεόνασμα είναι τελικά μειωμένο σε σχέση με πέρυσι, η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει
χρήματα από το υπερπλεόνασμα σε άλλους σκοπούς.

Έτσι κόβονται χρήματα από κοινωνικό μέρισμα για να δοθούν περίπου 140εκ. ευρώ στις
κερδοφόρες επιχειρήσεις ως επιστροφή από την προκαταβολή φόρου του 2008. Για
παράδειγμα, σύμφωνα με τον κ. Μαρκεζίνη, μια επιχείρηση μπορεί να πάρει επιστροφή
μέχρι και 25.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα κόβονται από το κοινωνικό μέρισμα ενώ θα
μπορούσαν, όπως συνηθίζεται, να δίνονταν του χρόνου από τον προϋπολογισμό.

Επίσης η κυβέρνηση θα αντλήσει από το υπερπλεόνασμα ένα κονδύλι 70εκ. ευρώ για του
μειωμένο φέτος επίδομα θέρμανσης. Πέραν αυτού θα δώσει ένα σημαντικό κομμάτι στη
ΔΕΗ ενώ θα κρατήσει και ένα ποσό ως «μαξιλαράκι» για αναδρομικά συντάξεων που δεν
έχουν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό. Έτσι φέτος αναμένεται να διανεμηθεί ένα ποσό
περίπου 150-200εκ. ευρώ όταν πέρυσι είχαν διανεμηθεί περί τα 710εκ., το 2017 είχα δοθεί
720εκ. ευρώ και το 2016 περίπου 620εκ. ευρώ.

Τούτο σημαίνει ότι μεγάλες μερίδες συμπολιτών που στο μεσοδιάστημα δεν πλούτισαν,
άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α.. δεν θα πάρουν κοινωνικό
μέρισμα παρά το γεγονός ότι το έχουν απόλυτη ανάγκη. Τα χρήματα αυτά, όπως
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επισημαίνει και ο κ. Μαρκεζίνης, σχεδόν στο σύνολό τους έπεφταν στην πραγματική
οικονομία καθώς οι κατηγορίες των πολιτών που έπαιρναν το κοινωνικό μέρισμα δεν είχαν
τη δυνατότητα να το αποταμιεύσουν, αλλά έσπευδαν να καλύψουν σημαντικές τους
ανάγκες, ειδικά ενόψει Χριστουγέννων.

«Εκτιμώ ότι αυτή η διαφορά θα φανεί και μάλιστα κατά πολύ στη φετινή χριστουγεννιάτικη
περίοδο με τους εμπόρους να βλέπουν σημαντική μείωση στον τζίρο τους», σχολιάζει οκ.
Μαρκεζίνης.
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