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τη διαρροή εγκεφάλων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προτείνει έναν τρόπο για τον μετριασμό των επιπτώσεων που έχει η διαρροή 
εγκεφάλων στις ευρωπαϊκές χώρες. Αναφέρει ότι ένα από τα πιθανά αποτελέσματα της 
παγκοσμιοποίησης είναι ότι οι κάτοικοι μιας χώρας Α, η οποία έχει επενδύσει στην 
εκπαίδευση και την κατάρτισή τους, μεταβαίνουν στη συνέχεια σε μια χώρα Β, όπου 
μπορούν, για παράδειγμα, να απαιτήσουν υψηλότερες οικονομικές απολαβές για τις ειδικές 
τους δεξιότητες, επιτρέποντας στη χώρα Β να καρπώνεται τα οφέλη των επενδύσεων της 
χώρας Α, ενώ η χώρα Α χάνει φορολογικά έσοδα, με αποτέλεσμα να διαθέτει λιγότερους 
πόρους για την εκπαίδευση. Με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, ο 
αναφέρων συστήνει την εισαγωγή φορολογικού συστήματος κατά Pigou, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί για τη διόρθωση των ανισορροπιών της αγοράς οι οποίες δημιουργούνται από το 
εκάστοτε κοινωνικό κόστος, με άλλα λόγια για την αντιμετώπιση των «εξωτερικών 
παραγόντων» ή «εξωτερικοτήτων». Ο αναφέρων περιγράφει το εν λόγω σύστημα μέσω 
δειγματοληπτικού υπολογισμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο αναφέρων, γερμανικής υπηκοότητας, προτείνει να καθιερωθεί χρηματική ικανοποίηση για 
τις χώρες που πλήττονται από τη «διαρροή εγκεφάλων». Ο αναφέρων περιγράφει καταρχήν 
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το ζήτημα: Μια χώρα Α αφιερώνει σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών της. Εντούτοις οι κάτοικοι αυτοί μεταβαίνουν στη 
συνέχεια σε μια χώρα Β, όπου μπορούν να απαιτήσουν υψηλότερες οικονομικές απολαβές 
για τις ειδικές τους δεξιότητες, επιτρέποντας στη χώρα Β να καρπώνεται τα οφέλη των 
επενδύσεων της χώρας Α, χάρη στα φορολογικά έσοδα από τα εισοδήματα των μεταναστών.
Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η χώρα Β θεωρείται ως εκ τούτου «καιροσκόπος», η οποία 
καρπώνεται τα οφέλη από το χαμηλότερο κόστος (χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση λόγω 
των χαμηλότερων δαπανών για την εκπαίδευση), το οποίο οφείλεται σε εξωτερικούς 
παράγοντες. Κατά συνέπεια η χώρα Α δεν θα είναι πλέον σε θέση να χρηματοδοτήσει την 
εκπαίδευσή της και η συνακόλουθη δυσλειτουργία της αγοράς θα δημιουργούσε ανεπάρκειες. 

Ο αναφέρων υποβάλλει στη συνέχεια πρόταση για την αντιμετώπιση του ζητήματος. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα το κύριο πρόβλημα συνίσταται στο γεγονός ότι ο φόρος 
εισοδήματος επιβάλλεται στη χώρα απασχόλησης και όχι στη χώρα που παρέσχε την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, γεγονός στο οποίο οφείλεται το υψηλό εισόδημα. Ο 
αναφέρων προτείνει να εξουδετερωθεί ο συγκεκριμένος εξωτερικός παράγοντας μέσω της 
επιβολής φόρου κατά Pigou, ο οποίος πρέπει να επιβληθεί σε όλους τους κατοίκους της 
χώρας Β και να καταβληθεί έπειτα στη χώρα Α. Ο αναφέρων παρέχει επίσης αναλυτικό 
μαθηματικό τύπο υπολογισμού των απαραίτητων ποσών που αντιστοιχούν στον εν λόγω 
φόρο, προκειμένου να καλύπτονται οι εξωτερικοί παράγοντες.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

α) Ορισμός του φόρου κατά Pigou

Ο φόρος κατά Pigou αποτελεί φόρο που επιβάλλεται σε δραστηριότητες της αγοράς, οι οποίες 
δημιουργούν εξωτερικό κόστος (κόστος εις βάρος τρίτων). Ο φόρος αυτός υποτίθεται ότι 
διορθώνει τις ανεπάρκειες της αγοράς, πράγμα που επιτυγχάνεται εάν ο φόρος εξισωθεί με το 
εξωτερικό κόστος. Όταν δημιουργείται εξωτερικό κόστος, το κοινωνικό κόστος μιας 
δραστηριότητας δεν καλύπτεται από το ιδιωτικό της κόστος. Σε ανάλογη περίπτωση 
δημιουργείται ανεπάρκεια στην αγορά, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερ-κατανάλωση 
του προϊόντος. Η περιβαλλοντική ρύπανση αναφέρεται συχνά ως παράδειγμα ανάλογου 
εξωτερικού κόστους. 

Ο φόρος κατά Pigou επιβάλλεται κατά κανόνα στην κατανάλωση ή χρήση πόρων, όπως π.χ. 
στην περίπτωση των προϊόντων καπνού ή των περιβαλλοντικών ζητημάτων· ο φόρος κατά 
Pigou επομένως διαθέτει τα χαρακτηριστικά έμμεσου φόρου (όπως π.χ. ο ΦΠΑ ή οι ειδικοί 
φόροι κατανάλωσης).  Εντούτοις θεωρείται αυτονόητο ότι στην περίπτωση της χρηματικής 
ικανοποίησης για τη διαρροή εγκεφάλων ο φόρος κατά Pigou θα επιβαλλόταν ως πρόσθετος 
φόρος στο φόρο εισοδήματος, ώστε να προκύψει το εκ των προτέρων υπολογισμένο ποσό της 
χρηματικής ικανοποίησης που πρέπει να καταβάλει η χώρα Β στη χώρα Α. Η λειτουργία του 
φόρου κατά Pigou στο εν λόγω πλαίσιο θα αντιστοιχούσε ως εκ τούτου στη λειτουργία 
άμεσου φόρου. 

Για προφανείς λόγους είναι μάλλον αδιανόητο τα κράτη μέλη να επιβάλουν ομόφωνα έναν 
ανάλογο φόρο κατά Pigou, ιδίως επειδή τα έσοδα από το συγκεκριμένο φόρο θα έπρεπε να 
καταβάλλονται σε άλλο κράτος μέλος.  

β) Ανάλυση
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Στο παρόν στάδιο εξέλιξης του δικαίου της Ένωσης η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την 
άμεση φορολογία είναι περιορισμένη και εμπίπτει ουσιαστικά στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.  Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να διαρθρώνουν και να διαμορφώνουν το φορολογικό 
καθεστώς τους σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές ανάγκες τους και τους στόχους των 
πολιτικών τους, να προσδιορίζουν τους απαραίτητους συσχετισμούς για την άσκηση των 
φορολογικών τους δικαιωμάτων και να αποφασίζουν τι πρέπει να φορολογηθεί και με ποιο 
συντελεστή. Ωστόσο κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής τα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις συνθήκες της ΕΕ. 
Συγκεκριμένα τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να εισάγουν διακρίσεις με κριτήριο την 
εθνικότητα ή να εισάγουν και να συντηρούν διακρίσεις εναντίον υπηκόων των κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους, οι οποίοι απολαμβάνουν των ελευθεριών τους 
σύμφωνα με τις συνθήκες της ΕΕ.  Δεν μπορούν επίσης να επιβάλλουν αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στις ελευθερίες αυτές.

Είναι επομένως αμφίβολο αν στην παρούσα φάση ένας ανάλογος φόρος κατά Pigou θα 
μπορούσε να βασιστεί στις διατάξεις που προβλέπουν οι ισχύουσες συνθήκες όσον αφορά τη 
λήψη νομοθετικών μέτρων.

Από πρακτικής άποψης θα ήταν άλλωστε δύσκολο να θεωρήσουμε ότι θα υπάρξει η 
απαραίτητη ομοφωνία, ώστε το Συμβούλιο να εγκρίνει ανάλογη πρωτοβουλία. Υπάρχουν 
σαφώς κράτη μέλη, από τα οποία πολλά πρόσωπα με υψηλά προσόντα μεταβαίνουν σε άλλα 
κράτη μέλη, αναζητώντας απασχόληση με υψηλότερες απολαβές.  Παρ΄ όλα αυτά οι ίδιες 
χώρες που υποδέχονται εργαζόμενους από άλλα κράτη μέλη διαμαρτύρονται για ανάλογα 
φαινόμενα, ότι δηλαδή χάνουν ανθρώπινο δυναμικό με υψηλά προσόντα, που μεταβαίνει σε 
άλλες χώρες, κυρίως εκτός ΕΕ, όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής.  Εξ ορισμού οι χώρες αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ενός ανάλογου 
συστήματος χρηματικής ικανοποίησης για τη διαρροή εγκεφάλων.  Κάτι τέτοιο θα επηρέαζε 
ενδεχομένως αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, καθότι ο φόρος κατά Pigou θα αύξανε το κόστος εργασίας, 
εφόσον θα αυξάνονταν οι πρόσθετοι φόροι.  

Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η κατάσταση ενδέχεται να αλλάξει με 
την πάροδο του χρόνου και τα κράτη μέλη που ήταν παραδοσιακά χώρες «παραγωγής» 
μεταναστών να μετατραπούν σε χώρες υποδοχής. Εκτός αυτού θα πρέπει να 
συνυπολογιστούν τα εμβάσματα των εργαζόμενων προς τις χώρες προέλευσής τους, τα οποία 
συχνά αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ των συγκεκριμένων χωρών.  Πέραν 
τούτου, στις περιπτώσεις όπου τα πρόσωπα με τα υψηλά προσόντα επιστρέφουν στη χώρα 
προέλευσής τους έχοντας αποκτήσει επιπλέον εκπαίδευση και εμπειρία στη χώρα 
απασχόλησης, το κράτος μέλος προέλευσής τους θα όφειλε να καταβάλει χρηματική 
ικανοποίηση για τα συγκεκριμένα επιπλέον προσόντα. 

Οι αναλύσεις αυτές δείχνουν ότι η εν λόγω χρηματική ικανοποίηση για τις διαρροές 
εγκεφάλων θα ήγειρε ερωτήματα που υπερβαίνουν κατά πολύ τις προτάσεις του 
αναφέροντος.

Συμπέρασμα

Συνεπώς η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα 
λάμβανε υπόψη τις προτάσεις του αναφέροντος θα ήταν προβληματική τόσο όσον αφορά τη 
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νομική της βάση όσο και σε σχέση με τις πιθανότητες να καταλήξουν σε συμφωνία τα κράτη 
μέλη.


