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Δςσαπιζηίερ 
 

 
Με κεγάιε ραξά εθθξάδσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη 

ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά θαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηε δεκηνπξγία απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Καηαξράο ζα ήζεια λα επραξηζηψ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή κνπ θ. Ληαξγθφβα 

Παλαγηψηε, ν νπνίνο κνπ εκπηζηεχζεθε ηελ αλάζεζε απηήο ηεο εξγαζίαο θαη πξφζθεξε 

ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

Θεξκέο επραξηζηίεο ζε φζνπο απφ ην ρψξν εξγαζίαο κνπ ζπλέβαιαλ ν θαζέλαο κε ην 

δηθφ ηνπ ηξφπν ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ δηαξθή 

ηνπο ππνζηήξημε, ελζάξξπλζε θαη ππνκνλή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.  
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Περίληψη 
 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

νηθνλνκηψλ ηξηψλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ηεο Διιάδαο, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο 

Ηξιαλδίαο. Ζ επηινγή ησλ ρσξψλ απηψλ έγηλε κε θξηηήξην ηελ έληαμε θαη πξνζθπγή 

ηνπο ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα βνήζεηαο-ζηήξημεο. Σελ ππνγξαθή, δειαδή, δαλεηαθψλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηα επαθφινπζα πξνγξάκκαηα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κε ηελ 

επηηήξεζε ηεο Σξφηθα (δει. Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν). 

Βαζηθφο καο ζηφρνο είλαη λα αλαδείμνπκε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηελ 

ειιεληθή πνξηνγαιηθή θαη ηξιαλδηθή νηθνλνκία επηθεληξψλνληαο ηελ αλάιπζε θαη ην 

ελδηαθέξνλ καο ζηελ πνξεία ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ηνπο κεγεζψλ ηφζν πξηλ φζν θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ μέζπαζε ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.) ην 2007 θαη επεθηείλνληαο ηηο επηπηψζεηο ζηνλ 

επξσπατθφ θφζκν έσο ην 2009.  

Παξάιιεια, ζα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ε έληαμε ηεο Διιάδαο, ηεο Πνξηνγαιίαο 

θαη ηεο Ηξιαλδίαο ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ζε θαζεζηψο πνιπεηνχο 

επηηήξεζεο θαη ιηηφηεηαο, βνήζεζαλ ή επηδείλσζαλ ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο 

αλαδεηθλχνληαο δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο πνιηηηθήο ησλ δαλεηζηψλ.  

Δπηπξνζζέησο, εηδηθή κλεία ζα γίλεη ζε βαζηθά κηθξννηθνλνκηθά θαη 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ηξιαλδηθήο θαη πνξηνγαιηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ ηάζε 

ηνπο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζπγθξίλνληαο  ηα επξήκαηα κε ηελ πνξεία ησλ 

αληίζηνηρσλ ειιεληθψλ δεηθηψλ. Σέινο, ζα δνζεί απάληεζε ζην θαηά πφζν ε αχμεζε 

ηεο θνξνινγίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ζε νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 
   
 

Λέμεηο Κιεηδηά: 

θνξνινγία, θνξνδηαθπγή, θνξναπνθπγή, παξανηθνλνκία, δηαθζνξά, ρξένο, νηθνλνκηθή 

θξίζε, πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, 

νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 



 

 



 

Abstract 
 

The purpose of this thesis is a comparative study of the economies of three 

European countries, Greece, Portugal and Ireland. The selection of these countries was 

to test the integration and application in international aid-support programs. The 

signature, for instance, loan agreements and subsequent fiscal adjustment programs with 

the supervision of the Troika (namely, the trilateral committee of the European Central 

Bank, the European Committee and the International Monetary Fund). 

Our main goal is to highlight similarities and differences in Greek, Portuguese and 

Irish economies by focusing the analysis on their macroeconomic aggregates both 

before and during the last global financial crisis that erupted in the United States of 

America (U.S.A.) in 2007 and subsequently affected, mainly, the southern periphery of 

the EU. 

It will also examine whether the accession of Greece, Portugal and Ireland in the 

International Monetary Fund and the multiannual scheme surveillance and austerity 

helped or worsened the state of their economies highlighting strengths and weaknesses 

of the policy of lenders. 

In addition, special mention will be made in basic microeconomic and 

macroeconomic fundamentals of the Irish and Portuguese economy and their trend over 

the last decade, comparing the findings with the state of the corresponding Greek 

indices. Finally, we will answer the question whether the tax increases can lead to 

increased revenues and economic efficiency. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 
ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα αλάιπζεο θαη 

πξνζέγγηζεο ηεο θνξνινγίαο θαη ζπλαθψλ κε απηή έλλνηεο, φπσο θνξνδηαθπγή θαη 

παξανηθνλνκία, αιιά ηδηαηηέξσο δίλεηαη έκθαζε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηξηψλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ: ηεο Διιάδαο, ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. 

Ζ αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηελ θνξνινγία ησλ ηξηψλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ, 

Διιάδαο-Πνξηνγαιίαο-Ηξιαλδίαο, θαζψο ήηαλ νη ρψξεο ησλ νπνίσλ ηα δεκνζηνλνκηθά 

κεγέζε ηνπο επεξεάζηεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία μέζπαζε ην 2008-2009 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ηηο ψζεζε λα αηηεζνχλ 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο απφ Δπξσπατθή Έλσζε θαη Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζε 

δεχηεξε θάζε. 

Πέξα απφ ηελ παξάζεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο θάζε ρψξαο, φζνλ 

αθνξά ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, ηελ πνξεία ησλ εζφδσλ θαη ηνπ ρξένπο κε ην 

πέξαο ησλ ρξφλσλ, γίλεηαη θαη κία ζχγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο πνπ 

ζπλφδεπε ηελ θάζε ρψξα θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ απηή είρε θπξίσο ζε νηθνλνκηθφ 

θαη φρη θνηλσληθφ επίπεδν.  

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη, φηη δηακέζνπ ηεο ζχγθξηζεο απηήο, ζα δηεμαρζνχλ 

πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα, ζα απνζαθεληζηνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απφθιηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζα εληνπηζηνχλ νη θπξηφηεξεο δηαθνξέο ησλ πξνγξακκάησλ. 

Ζ εξγαζία είλαη ρσξηζκέλε ζε πέληε κέξε-θεθάιαηα. Κάζε θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε 

ελφηεηεο θαη θάζε ελφηεηα ζε επηκέξνπο ελφηεηεο, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα πεξηερνκέλσλ. Δπίζεο, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, παξαηίζεληαη 

πίλαθεο, γξαθήκαηα θαη ππνζεκεηψζεηο. Ζ εξγαζία μεθηλάεη κε ηνλ πξφινγν-πεξίιεςε, 

φπνπ δηαθαίλεηαη ν ζηφρνο θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, γηα λα γίλεη πην νκαιή ε 

πξνεηνηκαζία θαη πεξηγξαθή ηεο εηζαγσγήο ηεο. Ζ εηζαγσγή εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν, 

πεξηγξάθνληαο ηελ δνκή ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα πξνζεγγίδεη ην ζέκα πνπ 

επεμεξγάζηεθε θαη αλαιχζεθε. 

Ζ δηάξζξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζε θεθάιαηα έρεη σο εμήο: 

Κεθάιαην 1ν: 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θνξνινγία. Ύζηεξα απφ έλαλ νξηζκφ 

πεξί ηνπ ηη είλαη θνξνινγία, αθνινπζεί κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο θνξνινγίαο ζην 
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πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη αλαιχεηαη πνηφ είλαη ην ππνθείκελν θαη πνηφ ην αληηθείκελν 

ηεο θνξνινγίαο. Σν πξψην θεθάιαην θαηαιήγεη κε ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ηνπ θφξνπ θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη. 

Κεθάιαην 2ν: 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ παξάζεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχλ ηνπο θνξνινγηθνχο δείθηεο θαη ηα έζνδα απφ ηελ θνξνιφγεζε ζηηο 

εμεηαδφκελεο ρψξεο: Διιάδα, Πνξηνγαιία θαη Ηξιαλδία. 

Κεθάιαην 3ν: 

Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

παξανηθνλνκίαο, σο άκεζα ζρεηηδφκελν ζηνηρείν κε ηελ θνξνινγία θαη ηελ επαθφινπζε 

πνξεία ησλ εζφδσλ. 

Κεθάιαην 4ν: 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε δηαθζνξά. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ηα 

αίηηα, νη ζπλέπεηεο ηεο δηαθζνξάο θαη ηέινο γίλεηαη κλεία ζηνπο δείθηεο κέηξεζήο ηεο. 

Κεθάιαην 5ν: 

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

ηαιαλίδεη νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ζην ρξένο θαη ζην ξφιν ηεο Σξφηθα. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηνλ επίινγν θαη ηελ βηβιηνγξαθία. ηνλ επίινγν 

παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα ηνπ 

ζέκαηνο, γηα ηελ νξζή ζχγθξηζε θαη κειέηε ησλ ηξηψλ ρσξψλ πνπ επεξεαζηήθαλ πην 

έληνλα απφ ηελ θξίζε ρξένπο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο: ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

1.1 Η έννοια τησ φορολογίασ 
 

Ζ θνξνινγία, σο γλσζηφλ, είλαη κία θχξηα πεγή  ησλ εζφδσλ ηνπ θάζε θξάηνπο νη 

δε αληηιήςεηο γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ θφξσλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κέζα ζηε δηαδξνκή ηνπ 

ρξφλνπ, θαζφζνλ ηα ζεκεξηλά θξάηε δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θνξνινγία γηα άληιεζε 

πφξσλ κε ζθνπφ ηελ δηεμαγσγή πνιέκσλ. Σα θξάηε πιένλ δελ απνηακηεχνπλ θαη έρνπλ 

ζαλ ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ αηφκσλ θαη ηελ επηδίσμε κίαο 

γεληθά θνηλσληθήο σθέιεηαο. Με απηά σο δεδνκέλα, νη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί 

ζθνπνί ηεο θνξνινγίαο ζεκεηψλνπλ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ θφξνπ κε ζηφρν ηελ 

κέγηζηε θνηλσληθή σθέιεηα (Κνληφο-Μάλαιεο,2006)
1
. Άιισζηε, ε παξαγσγή 

δεµνζίσλ αγαζψλ θάλεη αλαγθαία ηελ µεηάζεζε παξαγσγηθψλ πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ 

ζην δεµφζην ηνµέα. Σν δεµφζην επνµέλσο πξέπεη λα θαηαβάιιεη ζηνπο ηδηνθηήηεο 

αµνηβή πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά. ∆εδνµέλνπ φµσο φηη ην δεµφζην παξέρεη αγαζά 

δεµφζηα δσξεάλ ζε φινπο, θαη φηη ηα έζνδα απφ ηελ δεµφζηα πεξηνπζία είλαη ειάρηζηα 

ζρεηηθά µε ην θφζηνο παξνρήο ησλ δεµνζίσλ αγαζψλ, ππνρξεψλεη ην θξάηνο λα 

ρξεζηµνπνηήζεη µέζα αλαγθαζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπλεπάγνληαη νηθνλνµηθφ βάξνο 

γηα ηνπο θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνµέα (λνηθνθπξηά, επηρεηξήζεηο). Σν θπξηφηεξν ηέηνην 

µέζν είλαη νη θφξνη, νη νπνίνη δίδνληαη ανξίζησο ππέξ ησλ γεληθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ζθνπψλ ηεο πνιηηείαο. 

ε απηφ ζπλεηέιεζαλ θαη νη ηάζεηο πνπ επηθξάηεζαλ  κεηά ηελ Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε γηα ηελ πληαγκαηηθή θαζηέξσζε ηεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ζηνπο 

θνξνινγνχκελνπο, φπνπ νη θνξνινγνχκελνη ζπλεηζθέξνπλ έθηνηε ζηα δεκφζηα βάξε 

αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο. 

Ζ ζεµαζία, φµσο, ηεο θνξνινγίαο σο πεγήο δεµνζίσλ εζφδσλ ήηαλ µηθξή, 

ζπγθξηλφµελε ηνπιάρηζηνλ µε ηελ θπξίαξρε ζέζε πνπ θαηέρεη, ζηε ζχγρξνλε επνρή, 

ζηηο πεγέο ρξεµαηνδφηεζεο ησλ δεµνζίσλ δαπαλψλ. ηελ αξραηφηεηα νη θξαηηθέο 

αλάγθεο ήηαλ πεξηνξηζµέλεο θαη νη άιιεο πεγέο ρξεµαηνδφηεζεο (εθνχζηεο εηζθνξέο, 

έζνδα απφ δεµφζηα θηήµαηα) θάιππηαλ µεγάιν µέξνο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, έηζη 

                                       
1
 «Γηεζλέο & Δπξσπατθφ Φνξνινγηθφ Γίθαην-Θεκειηψζεηο θαη Δθαξκνγέο»,Λενλάξδνο Αξ. Κνληφο-

Μάλαιεο  
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ψζηε ε ζεµαζία ησλ θφξσλ σο µέζνπ ρξεµαηνδφηεζήο ηνπο λα είλαη ππνβαζµηζµέλε. 

Σν δεµφζην µέζν ηεο θνξνινγίαο αθαηξεί αλαγθαζηηθή αγνξαζηηθή δχλαµε απφ ηνπο 

ηδηψηεο γηα ηελ παξαπέξα µίζζσζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ είλαη αλαγθαίνη 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ δεµνζίσλ αγαζψλ. Έηζη ην θξάηνο δηα ηεο επηβνιήο θφξσλ 

πξνζπαζεί λα θαηαλείµεη ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ δεµνζίσλ αγαζψλ µεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ φπσο επηζπµεί ή φπσο ζεσξεί δίθαην. 

 Ο θόξνο
2
 εμεηαδφκελνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνξνινγνχµελνπ, απνηειεί 

αλαγθαζηηθή νηθνλνµηθή παξνρή ε νπνία φµσο δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο ρξεµαηηθήο 

πνηλήο, δελ είλαη αληάιιαγµα, δελ είλαη ηηµή ε νπνία πιεξψλεηαη γηα ηα αγαζά-

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην θξάηνο, αιιά µηα πιηθή ζπζία. Ο ζεζµφο ηεο θνξνινγίαο 

είλαη γλσζηφο ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα θαη θπξίσο απφ ηελ εµθάληζε ησλ νξγαλσµέλσλ 

θξαηψλ. Ωζηφζν δελ µνηάδεη µε ηηο πεξηζζφηεξεο µεηαβηβάζεηο ρξήµαηνο απφ έλα 

άηνµν ζε έλα άιιν πνπ κπνξεί λα είλαη εζεινληηθέο, 

 

1.2 Ιςτορική Αναδρομή τησ Υορολογίασ 
 

Ζ θνξνινγία ππάξρεη απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη 

ζηφρνπο αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζε θάζε πνιηηεία-θξάηνο. Αξρηθά, ν θφξνο είρε ην ραξαθηήξα ηεο 

δσξεάο, ηνλ θαηέβαιαλ κε άιια ιφγηα εζεινληηθά νη πνιίηεο πξνθεηκέλνπ ην θξάηνο λα 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ (γλσζηφ π.ρ. νη  «Υνξεγίεο» ζηελ Αξραία Αζήλα). ηελ εμέιημε 

αλαπηχρζεθε ε έλλνηα ηεο αληηπαξνρήο θαζψο ην θξάηνο εηζέπξαηηε θφξνπο ζε αληάιιαγκα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξε ζηνπο πνιίηεο ηνπ. Καηφπηλ θαιιηεξγήζεθε ε ηδέα ηεο εζληθήο 

ππνρξέσζεο θαηαβνιήο κε ηνλ θφξν λα νξίδεηαη κνλνκεξψο απφ ην θξάηνο. Σειεπηαία, 

απνηειεί θνηλφ ηφπν πσο ν θφξνο εμππεξεηεί πέξα απφ ηακηεπηηθνχο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ζθνπνχο.   

ηελ αξραηφηεηα, γηα παξάδεηγκα, θαη πξηλ ηελ θνπή λνκίζκαηνο ε θνξνινγία 

είρε ηε κνξθή ηεο ππνρξεσηηθήο θαηαβνιήο αληηθεηκέλσλ ή πξντφλησλ αμίαο ζε 

άξρνληεο ή θξάηε.  Ζ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ (απφ πξντφληα ζε 

ρξήκαηα) έγηλε κεηά ηελ πξψηε «θνπή» λνκηζκάησλ θαη δελ έγηλε ακέζσο αιιά 

                                       
2 Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο ηνπ θόξνπ είλαη: α) Ζ αλαγθαζηηθή εηζθνξά ηνπ πνιίηε πξνο ην 

Γεκφζην ή λνκηθά πξφζσπα, β) Ζ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ρσξίο εηδηθφ αληάιιαγκα, γ) Σν κέζν άζθεζεο 

ηνπ θξάηνπο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ θαη δ) Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ 

ζθνπψλ. 
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ζηαδηαθά. Ωζηφζν, ν ππνινγηζκφο ηεο ππνρξεσηηθήο θαηαβνιήο εμαθνινπζνχζε λα 

γίλεηαη κε βάζε ηελ έθηαζε ησλ θηεκάησλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ αθφκα θαη κεηά ηελ 

εθεχξεζε ηνπ λνκίζκαηνο θαη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα, επηβεβαίσζε 

απνηειεί ν Δλ.Φ.Η.Α. ν θφξνο εθείλνο, δειαδή, πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο 

αθηλήησλ. ε γεληθέο γξακκέο, φκσο, απηφ πνπ έκελε πάληα ζηαζεξφ ήηαλ ε ππνρξέσζε 

ησλ αλζξψπσλ λα θαηαβάιινπλ ρξήκαηα ή πξντφληα-αληηθείκελα ζηνπο άξρνληεο ή ζην 

θξάηνο.  

Έηζη, ζηελ αξραία Αίγππην ππήξρε ε ππνρξέσζε εηζθνξάο πξνο ην θξάηνο ελφο 

κέξνπο ηεο εηήζηαο ζνδεηάο. πγθεθξηκέλα, Ο θαξαψ ζηελ Αξραία Αίγππην 

εμνπζηνδνηνχζε ηνλ βεδίξε πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψλεη ηνπο θφξνπο απφ φιν ην 

βαζίιεην. Οη πνιίηεο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα δειψλνπλ ηα πξνο ην δελ ηνπο θαη ηπρνχζα 

αλαθξίβεηα ζηε δήισζή ηνπο ηηκσξνχληαλ κε καζηίγσκα ή θαη ζαλάησζε αλάινγα κε 

ηελ απφθιηζε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Γεληθά, ζηηο πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο ηηο αξραηφηεηαο (αξραία Αζήλα, πάξηε, 

Ρσκατθή Απηνθξαηνξία) ην πνζφ ηνπ θφξνπ ήηαλ αλάινγν κε ηηο εθηάζεηο γεο πνπ 

θαηείρε ν θάζε πνιίηεο. Ζ αλάγθε θαζνξηζκνχ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ θαζψο θαη 

είζπξαμήο ηνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη πξηλ 

απφ απηέο ζπλήζσο ζε θάζε πεξηνρή ππήξρε έλαο άξρνληαο κε ζηξαηησηηθή, πνιηηηθή 

εμνπζία ή απιά έλαο γαηνθηήκνλαο, ζηνλ νπνίνλ απνδίδνληαλ νη εηζθνξέο θαη απηφο κε 

ηε ζεηξά ηνπ ηηο έζηειλε ζηελ αλψηαηε θξαηηθή αξρή.  Απηέο νη ππεξεζίεο κπνξνχζαλ 

λα επηβάιινπλ θαη πνηλέο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξρε πξνζπάζεηα απνθπγήο 

θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ (θνξνδηαθπγή). Άιισζηε, ε θνξνδηαθπγή αλαπηχρζεθε 

ηαπηφρξνλα κε ηελ θνξνιφγεζε.  ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 

γηλφηαλ ζηηο επηκέξνπο θνηλφηεηεο ή πφιεηο ή αθφκε θη επαξρίεο (ζαηξαπείεο ζηελ 

πεξζηθή απηνθξαηνξία, θένπδα ζηελ κεζαησληθή Δπξψπε) ζηηο νπνίεο ν ηνπηθφο 

άξρνληαο-δηνηθεηήο θαζφξηδε ην πνζνζηφ θνξνιφγεζεο ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ. 

πλήζσο, απηφ ην πνζνζηφ ήηαλ πνιχ πςειφ ψζηε θαη λα είλαη ζπλεπήο σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ θεληξηθή εμνπζία θαη λα κπνξεί λ’ απνθνκίδεη ηεξάζηηα 

νηθνλνκηθά πνζά πξνο ίδηνλ φθεινο.  

  Μεξηθέο θνξέο θφξν δελ πιήξσλαλ κφλν πνιίηεο αιιά θαη νιφθιεξα θξάηε. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο (ζπλήζσο έπεηηα απφ πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ή πξνο απνθπγή 

απηψλ) έλα θξάηνο αλαγθαδφηαλ λα πιεξψλεη έλα πνζφ εηεζίσο ζ’ έλα άιιν θξάηνο 
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έπεηηα απφ ζπκθσλία (ζπλζήθε) πνπ είρε ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζπλέβε ζην 

Μεζαίσλα, φπνπ ζιαβηθά θξάηε πιήξσλαλ ζην Βπδάληην θφξν, ελψ ην ίδην ζε άιιεο 

ηζηνξηθέο πεξηφδνπο πιήξσλε θφξν ζηελ Πεξζία θαη ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. 

Όηαλ έλα θξάηνο,  πέξαλ ηνπ θφξνπ, αλαγθαδφηαλ λα παξαρσξήζεη εδάθε θαη κέξνο 

ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ζ’ έλα άιιν θπξίαξρν θξάηνο, ηφηε θαηέβαιε ην γλσζηφ θφξν 

ππνηέιεηαο. Ζ θνξνινγία ζηελ αξραηφηεηα θαη ην Μεζαίσλα ζπλδέζεθε αθξηβψο κε 

απηφ, δειαδή κε ηελ ζηξαηησηηθή θαηάθηεζε θαη πνιηηηθή θηήζε.  

Άιινη ηξφπνο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ήηαλ ε εθκεηάιιεπζε 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ (νξπρείσλ, δαζψλ, αιπθψλ θηι.) κε ηε κνξθή θξαηηθνχ 

κνλνπσιίνπ ή ε επηβνιή εηζθνξψλ γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαλ κέζα ζηα 

ζχλνξα ηνπ θαζψο θαη ε επηβνιή δαζκψλ ζε εηζαγφκελα πξντφληα.  

 

1.3 κοποί τησ φορολογίασ 
 

Ζ επηβνιή ηεο θνξνινγίαο απνζθνπεί ζηελ εθπιήξσζε θάπνησλ ζθνπψλ, νη 

θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη παξαθάησ: 

1. Σακηεπηηθνί, δειαδή απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε εζφδσλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ππφινηπεο πεγέο εζφδσλ ηνπ θξάηνπο, απηφ ζα είλαη ηθαλφ λα θαιχςεη ηηο 

δεκφζηεο δαπάλεο. 

2. Κνηλωληθνί, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε εθάζηνηε 

θπβέξλεζε εθπιεξψλνληαη κέζα απφ ηε θνξνινγία, κεξηθνί απφ ηνπο 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο είλαη γηα παξάδεηγκα ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηεο 

θνηλσληθήο αληζφηεηαο, ηεο αλεξγίαο. 

3. Οηθνλνκηθνί,  ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ην θξάηνο νδεγείηαη, ηδηαίηεξα ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο, ζε κείσζε ησλ θφξσλ θάπνησλ πξντφλησλ κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ.  

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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1.4 Φαρακτηριςτικά Υορολογικού υςτήματοσ3  
 

Έλα ηδαληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη απηφ ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ είζπξαμε 

ησλ δεκφζησλ εζφδσλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ηφζν γηα ηελ πνιηηεία φζν θαη 

γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο. Ζ αμία ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη ν έληνλνο 

θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο θνξνινγίαο  ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη δε κε δηάθνξνπο 

θαλφλεο, νη νπνίνη είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνη θαη απνηεινχλ ηε ζχδεπμε ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο πείξαο. Πνιινί ζπγγξαθείο αζρνιήζεθαλ κε ηε δηαηχπσζε 

νξηζκέλσλ θαλφλσλ (αξρψλ), φπσο νη αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο, ηακηεπηηθέο αξρέο, 

δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο. Οη αξρέο απηέο άζθεζαλ κεγάιε επηξξνή ζηηο θπβεξλήζεηο 

ησλ θξαηψλ, φκσο, ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ησλ θξαηψλ επέβαιε ηελ ζπκπιήξσζή 

ηνπο γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, 

φπσο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξέο, ηειεπηθνηλσληαθή αλάπηπμε, αλάπηπμε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θ.ιπ. Οη ζπνπδαηφηεξνη, φκσο θαλφλεο είλαη ην Άγγινπ 

Adam Smith, ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ  «Ο πινύηνο ηωλ Δζλώλ» (The wealth of Nations, 

1776 UK) ηνπο δηαηχπσζε.  Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο θαη θαλφλεο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη θαη ζηηο κέξεο 

καο: 

 Να δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθόηεηαο, δειαδή ην θφζηνο είζπξαμεο 

ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην φθεινο ην νπνίν 

απνθνκίδεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν απφ απηή. 

 Να δηέπεηαη απφ ηνλ θαλόλα ηεο θαζνιηθόηεηαο, δειαδή λα αθνξά φινπο ηνπο 

πνιίηεο (εκεδαπνχο αιιά θαη αιινδαπνχο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζε έλα 

θξάηνο) θαη λα ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηεο δίθαηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο 

θαη ηνπ πινχηνπ ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο πεξί θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο. 

 Να είλαη απιό θαη θηιηθό έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεη ηελ εκπινθή πνιιψλ θνξέσλ 

θαη κνλάδσλ θαη ηελ απαινηθή ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

 Να είλαη επέιηθην θαη πξνζαξκνζηηθό κε ζθνπφ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

                                       
3 Με ηνλ φξν «Φνξνινγηθό ύζηεκα» ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ θφξσλ νη νπνίνη επηβάιινληαη ζε κία 

ρψξα ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν (Γεσξγαθφπνπινο-Παηζνπξάηεο, 1993). 
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 Να πιεξνί ην θξηηήξην ηεο θαηαιιειόηεηαο, ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ζα 

πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. 

 Να πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκνζηόηεηαο ζρεηηθά κε ηε 

ζέζπηζε ησλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα δηαιφγνπ ηνπ 

λνκνζέηε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

 Να ηζρχεη ν θαλόλαο απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο
4
. Θα πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη ε θνξνιφγεζε ηνπ ίδηνπ εηζνδήκαηνο δχν θνξέο, θαζψο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θνξνδηαθπγή, ζε δεκηνπξγία άληζεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο θαη 

εμαζζέληζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Να δηέπεηαη απφ ηνλ θαλόλα ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ ζπληήξεζεο, δειαδή ην κέξνο 

ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξννξίδεηαη λα θαιχςεη ηηο απαξαίηεηεο αλάγθεο απηνχ 

αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ δε ζα πξέπεη λα ππάγεηαη ζηε θνξνινγία. 

 

1.5 Σαξινόμηςη Υόρων 
 

Οη θφξνη ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηξία θξηηήξηα: α) Με ην θξηηήξην ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο
5
, β) Με ην θξηηήξην ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, 

γ) Με ην θξηηήξην ηεο θχζεο ηνπ δεκφζηνπ θνξέα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ 

επηβάιιεηαη θαη εηζπξάηηεηαη ν θφξνο (π.ρ. δεκνηηθφο θφξνο θ.ιπ.). Με απηά σο 

δεδνκέλα θαη κε βάζε ην πξψην θξηηήξην ηεο θνξνινγηθήο βάζεο νη θφξνη δηαθξίλνληαη 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ζε θφξνπο εηζνδήκαηνο, β) ζε θφξνπο επί ηεο δαπάλεο θαη ζε 

θφξνπο επί ηεο πεξηνπζίαο. πλεπψο, απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ ε πιεζψξα 

ησλ θφξσλ κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο θαηαηάμεηο θαη θαηεγνξίεο. 

Έηζη, ηα ζπνπδαηφηεξα είδε ησλ θφξσλ κε βάζε ηελ επηθξαηνχζα επηζηεκνληθή 

θαηάηαμε είλαη: 

 Άκεζνη θαη έκκεζνη θόξνη 

χκθσλα κε ηε δεκνζηνλνκηθή άπνςε ην θξηηήξην ηεο επίπησζεο ηνπ θφξνπ 

θαζνξίδεη αλ έλαο θφξνο είλαη άκεζνο ή έκκεζνο. Έηζη άκεζνο είλαη ν θφξνο 

                                       
4 Οη ηξφπνη πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ απνθπγή ηεο δηεζλνχο δηπιήο θνξνιφγεζεο είλαη: α) Ζ κέζνδνο 

ηεο έθπησζεο ηνπ θφξνπ, β) Ζ κέζνδνο ηεο εμαίξεζεο ή απαιιαγήο, γ) Ζ κέζνδνο δηαίξεζεο ή 

θαηαλνκήο. 
5
 Ωο θνξνινγηθή βάζε λνείηαη ην κέγεζνο κε βάζε ην νπνίν ππνινγίδεηαη έλαο θφξνο, κέγεζνο πνπ κπνξεί 

λα είλαη νηθνλνκηθφ ή κε (Γεσξγαθφπνπινο Θ., 1997). 
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πνπ επηβάιιεηαη ζην πξφζσπν πνπ είλαη θαηά ην λφκν ππεχζπλν γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ. Έκκεζνο, απφ ηελ άιιε κεξηά, είλαη ν θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζε 

πξφζσπν ην νπνίν δελ ζα ηελ ππνζηεί ηειηθά θαζψο ζα ηελ επηξξίςεη ζε ηξίην 

πξφζσπν ζηε ζπλέρεηα. Άκεζνο θφξνο ζηε ρψξα καο είλαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο 

θαη ν θφξνο θεθαιαίνπ (θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ), ελψ έκκεζνη 

νη δαζκνί, νη θφξνη θαηαλάισζεο θαη ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ. 

 Πξνζωπηθνί θαη εκπξάγκαηνη θόξνη 

 Πεξηνδηθνί (επαλαιακβαλόκελνη) θαη κε πεξηνδηθνί (εθάπαμ) θόξνη 

 Φόξνη ζην εηζόδεκα  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επηβάιιεηαη ηφζν ζην θπζηθφ φζν θαη ζην λνκηθφ 

πξφζσπν γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε κέζα ζην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ 

έηνο. Σν εηζφδεκα ζην νπνίν επηβάιιεηαη θφξνο δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ηελ 

πεγή πξνέιεπζεο ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: α) Α'-Β' Πεγή: Δηζφδεκα απφ 

αθίλεηα, β) Γ' Πεγή: Δηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο, γ) Γ' Πεγή: Δηζφδεκα απφ 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, δ) Δ' Πεγή: Δηζφδεκα απφ γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο, ε) 

Σ' Πεγή: Δηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ζη) Ε' Πεγή: Δηζφδεκα απφ 

ειεπζέξηα επαγγέικαηα θαη θάζε άιιε πεγή. Σα εηζνδήκαηα, σζηφζν, πνπ 

απνθηά έλα θπζηθφ πξφζσπν κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο.  

 Φόξνη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εηζνδήκαηνο 

 Αλαινγηθνί θαη πξννδεπηηθνί θόξνη 

Αλαινγηθφο είλαη ν θφξνο πνπ ην πνζνζηφ ηνπ παξακέλεη ζηαζεξφ ζε 

νπνηνδήπνηε χςνο θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Πξννδεπηηθφο είλαη ν θφξνο 

φηαλ ην πνζνζηφ ηνπ δελ παξακέλεη ζηαζεξφ αιιά απμάλεη παξάιιεια κε ηελ 

αχμεζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 

Πέξα απφ ηηο θαζηεξσκέλεο θαη ζπλήζεηο δηαθξίζεηο ησλ θφξσλ, ζηηο Ζ.Π.Α. ν M. 

Frieman
6
 εηζήγαγε θαη ηελ έλλνηα ηνπ αξλεηηθνχ θφξνπ γηα ηελ αλαθαηαλνκή ησλ 

                                       
6
 Ο  Milton Friedman ήηαλ επηθαλήο Ακεξηθαλφο νηθνλνκνιφγνο, ζηαηηζηηθνιφγνο θαη ζπγγξαθέαο πνπ 

δίδαμε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν γηα πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο δεθαεηίεο. Σηκήζεθε ην 1976 κε 

ην Βξαβείν Νφκπει γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο θαη είλαη γλσζηφο γηα ηελ έξεπλά ηνπ ζηελ αλάιπζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε λνκηζκαηηθή ηζηνξία θαη ζεσξία, θαη γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

ζηαζεξνπνηεηηθήο πνιηηηθήο. Ωο εγέηεο ηεο Οηθνλνκηθήο ρνιήο ηνπ ηθάγν θαη ησλ κνλεηαξηζηψλ θαη 

ππέξκαρνο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, επεξέαζε πάξα πνιχ ηηο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ επαγγέικαηνο 

ησλ νηθνλνκνιφγσλ. ηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο ήηαλ γλσζηφο γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ 

καθξννηθνλνκία, νηθνλνκηθή ηζηνξία θαη ζηαηηζηηθή. ηνπο επξχηεξνπο θχθινπο ήηαλ γλσζηφο σο 

κεγάινο ππέξκαρνο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ειεπζεξίαο. Μηα έξεπλα κεηαμχ ησλ νηθνλνκνιφγσλ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B3%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1976
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


10 
 

εηζνδεκάησλ, δει. ηελ επηρνξήγεζε πνπ κπνξεί λα ιακβάλνπλ σο βνήζεηα ν 

ρακειφκηζζνη.  

Όπσο πνηθίιινπλ θαη ηα είδε ησλ θφξσλ, έηζη πνηθίινπλ θαη νη απφςεηο ζρεηηθά 

κε ηελ θνξνινγία. Ζ αληίιεςε γηα ην θφξν δηαθέξεη θαηά ηα ζηάδηα χπαξμεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Έηζη βιέπνπκε φηη ζηελ αξρή ν θφξνο είρε ραξαθηήξα δσξεάο. 

Αξγφηεξα, απνηεινχζε αλαγθαζηηθή εηζθνξά θαη ζχκθσλα κε λεφηεξε αληίιεςε 

επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ 

πινχηνπ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηφ 

επηηπγράλεηαη ζηε πξάμε.   

 

1.5 Τποκείμενοι ςτο φόρο 

Τπφθεηληαη ζην θφξν: 

α) θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ ή αιινδαπφ ή έλσζε πξνζψπσλ, εθφζνλ 

αζθεί θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζεο, ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ή ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, 

β) θάζε πξφζσπν, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί πεξηζηαζηαθά παξάδνζε ελφο θαηλνχξγηνπ 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ή κεηαθέξεηαη πξνο άιιν θξάηνο - κέινο. 

Γε ζεσξείηαη φηη αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νη 

κηζζσηνί θαη ινηπά θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί δεζκνχο 

εμάξηεζεο, φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο εξγαζίαο ή ηελ ακνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επζχλε 

ηνπ εξγνδφηε. 

γ) θάζε πξφζσπν, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί επθαηξηαθά πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 6, εθφζνλ κε 

δήισζή ηνπ εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.  

δ) ε θνηλνπξαμία πνπ θαηαζθεπάδεη αθίλεην κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο, θαζψο θαη 

ε θνηλσλία πνπ θαηαζθεπάδεη αθίλεην ζε νηθφπεδν ή αγξνηεκάρην πνπ αλήθεη ζηα κέιε 

ηεο, γηα ηηο παξαδφζεηο θαη απηνπαξαδφζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα κέιε ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7. 

                                                                                                                
θαηέηαμε ηνλ Φξίληκαλ σο ην δεχηεξν πην δεκνθηιή νηθνλνκνιφγν ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, πίζσ απφ 

ηνλ Σδσλ Μέπλαξλη Κέπλο, θαη ν Δθφλνκηζη ηνλ πεξηέγξαςε σο ηνλ νηθνλνκνιφγν κε ηε κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα – ελδερνκέλσο ζε φιν ηνλ 20φ αηψλα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CE%AD%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%9A%CE%AD%CF%85%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/The_Economist
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Σν ειιεληθφ Γεκφζην, νη δήκνη, νη θνηλφηεηεο θαη ηα άιια λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ δε ζεσξνχληαη ππνθείκελνη ζην θφξν γηα ηηο πξάμεηο παξάδνζεο 

αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ελεξγνχλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο 

ηνπο, αθφκε θαη αλ εηζπξάηηνπλ ηέιε, δηθαηψκαηα ή εηζθνξέο. Δλ ηνχηνηο ηα πξφζσπα 

απηά ζεσξνχληαη σο ππνθείκελνη ζην θφξν θαηά ην κέηξν πνπ ε κε ππαγσγή ζην θφξν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο νδεγεί ζε ζηξέβισζε ησλ φξσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. Σα 

πξφζσπα απηά έρνπλ νπσζδήπνηε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην θφξν, εθφζνλ 

αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

εθηφο αλ απηέο είλαη αζήκαληεο. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί ε εηζαγσγή κίαο λέαο νξνινγίαο ζηνλ 

Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο απηήο ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, ε νπνία ζηελ νπζία 

αληηθαηέζηεζε ηνλ φξν λνκηθφ πξφζσπν ή αθξηβέζηεξα ηνλ δηακφξθσζε θαηάιιεια. 

ηελ έλλνηα ηεο λνκηθήο νληφηεηαο πεξηιακβάλεηαη θάζε κφξθσκα εηαηξηθήο ή κε 

νξγάλσζεο αλεμαξηήησο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα 

πνπ δελ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, φπσο ηδίσο ζπλεηαηξηζκφο, νξγαληζκφο, 

ππεξάθηηα ή εμσρψξηα εηαηξεία, θάζε κνξθήο εηαηξεία ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, θάζε 

κνξθήο θαηαπίζηεπκα ή εκπίζηεπκα ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, θάζε 

κνξθήο ίδξπκα ή ζσκαηείν ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, θάζε κνξθή 

πξνζσπηθήο επηρείξεζεο ή νπνηαδήπνηε νληφηεηα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θάζε 

κνξθήο θνηλή επηρείξεζε, θάζε κνξθήο εηαηξείαο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ή πεξηνπζίαο 

ή δηαζήθεο ή θιεξνλνκηάο ή θιεξνδνζίαο ή δσξεάο, θάζε θχζεο θνηλνπξαμία, θάζε 

κνξθήο εηαηξεία αζηηθνχ δηθαίνπ, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εηαηξείεο, θνηλσλίεο αζηηθνχ 

δηθαίνπ
7
. 

 

1.6 Αντικείμενο φόρου 
 

Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη: 

α) ε παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

επαρζή αηηία ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ ελεξγεί κε απηή 

ηελ ηδηφηεηα  

                                       
7 Απφ ην ζεκηλάξην Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ν.4172/2013 (Φ.Δ.Κ. 167/Α'/23.07.2013) κε 

εηζεγεηή ηνλ Κν Γηψξγν Α.Κνξνκειά (Φνξνινγηθφο χκβνπινο, πγγξαθέαο θαη Πξφεδξνο ηνπ 

Η.Ο.Φν.Μ) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δπηκειεηήξην Αξγνιίδαο ζηηο 09.11.2014 
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β) ε εηζαγσγή αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο,  

γ) ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαρζή αηηία ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν, ν νπνίνο ελεξγεί κε απηή ηελ ηδηφηεηα 

ή απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, φηαλ ν πσιεηήο είλαη ππνθείκελνο 

ζην θφξν εγθαηαζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο - κέινο, ελεξγεί κε απηή ηελ ηδηφηεηα θαη 

δελ απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ιφγσ χςνπο πξαγκαηνπνηεζέληνο εηήζηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ. 

Δηδηθά, ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαηλνχξγησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ππάγεηαη ζην 

θφξν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

πξνζψπνπ, 

δ) ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, ηα νπνία ππάγνληαη ζε εηδηθφ θφξν 

θαηαλάισζεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν ή απφ κε ππνθείκελν 

ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξνχληαη: 

α) σο «εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο» ε ειιεληθή επηθξάηεηα, εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αγίνπ 

Όξνπο, 

β) σο «έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο» θαη σο «ηξίην έδαθνο», φπσο απηά θαζνξίδνληαη. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο: Η Υορολογία ςε Ελλϊδα, Πορτογαλία και 
Ιρλανδία 
 

 

2.1 Η οικονομική κρίςη, το Δ.Ν.Σ. και η φορολογία 
 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη  

ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θξάηνπο, φιν θαη πεξηζζφηεξν αθνχγνληαη ιέμεηο φπσο θφξνο, 

θνξνινγία, θνξνινγηθφ λνκνζρέδην, ιέμεηο ζπλδεδεκέλεο κε ηηο ζπζίεο ηνπ απινχ 

πνιίηε ζην δξφκν πξνο ηελ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε. Ση ζεκαίλνπλ φκσο απηέο νη ιέμεηο 

ζηελ πξάμε; Ση δείρλνπλ νη αξηζκνί; 

Με ηνλ φξν νηθνλνκηθή θξίζε ελλννχκε ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κηα 

νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηαξθή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Μία κείσζε δειαδή ζε φια ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 

νηθνλνκίαο, φπσο ε απαζρφιεζε, ην εζληθφ πξντφλ, νη ηηκέο, νη επελδχζεηο θ.ιπ.. Ζ 

κείσζε ζε απηά ηα κεγέζε νδεγεί ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο ζηελ χθεζε.  

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ην ζχλνιν, ζρεδφλ, ησλ ρσξψλ ηνπ δπηηθνχ 

θφζκνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζαλ ζηα κεγάια ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα ησλ Ζ.Π.Α. ε αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ είραλ 

πάξεη νη ακεξηθαλνί πνιίηεο εμαηηίαο ηεο απφηνκεο πηψζεο ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ. 

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ πξέπεη λα πνχκε πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλάπηπμεο 

ζηηο Ζ.Π.Α. βαζίζηεθε ζηηο νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αχμεζε δήηεζεο θαηνηθηψλ 

νδήγεζε θαη ηηο θαηαζθεπέο ζπηηηψλ αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηηο ηηκέο ηνπο ζηα χςε. Οη 

ηξάπεδεο έδηλαλ εχθνια δάλεηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο ηνπ ζπηηηνχ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο απνπιεξσκήο, ζα θξαηνχζαλ εθείλεο ηα 

ζπίηηα. Γεκηνπξγήζεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν κία «θνχζθα» ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ κε 

απνηέιεζκα θάπνηα ζηηγκή νη ηηκέο λα παγψζνπλ θαη λα πέζνπλ απφηνκα. Βιέπνληαο 

φηη δελ κπνξεί ή δελ ηνλ ζπκθέξεη λα ην απνπιεξψζεη, ζηακαηνχζε λα πιεξψλεη ηε 

δφζε ηνπ δαλείνπ ηνπ. Οη ηξάπεδεο βξέζεθαλ κε κεγάιν αξηζκφ αθηλήησλ ζηα ρέξηα 

ηνπο αιιά κε αδπλακία πψιεζεο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα αδπλακία ελίζρπζεο ηεο 

ξεπζηφηεηάο ηνπο. Οη Ζ.Π.Α., γηα λα κελ θαηαξξεχζεη ην ηξαπεδηθφ ηνπο ζχζηεκα, 

αλαγθάζηεθαλ λα ην ρξεκαηνδνηήζνπλ κε ηεξάζηηα πνζά ην νπνία πξνζηέζεθαλ ζην 
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δεκφζην ρξένο. Αιιά, έηζη απμήζεθαλ ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ, κεηψζεθε ε ξεπζηφηεηα 

ζηελ αγνξά θαη ηαπηφρξνλα θαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 Μηαο θαη νη Ζ.Π.Α. απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηνπ πιαλήηε, ε 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε πέξαζε ηαρχηαηα ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, έπιεμε θαη ηα δηθά 

ηνπο ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα (ζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ππήξμε ιίγν-πνιχ κία 

ηέηνηα ππεξδηφγθσζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ). Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ην πάγσκα 

ρνξήγεζεο δαλείσλ (πξνο πνιίηεο θη επηρεηξήζεηο), ηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηειηθά ηελ χθεζε. ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, φια ηα θξάηε πήξαλ 

κέηξα. Παξφιν πνπ ηα κέηξα δηέθεξαλ είραλ σο ζηφρν ηνπο ηελ αλαζέξκαλζε ηεο 

νηθνλνκίαο, ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο.  

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πήξε κέηξα απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008. Κχξηνο ζηφρνο  

ήηαλ ε βειηίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη δηφξζσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

αηειεηψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλαζέξκαλζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

κέζσ ηεο παξνρήο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά γηα ηελ ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

απαζρφιεζεο. Σα κέηξα απηά, φκσο, εξρφηαλ ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ην χκθσλν 

ηαζεξφηεηαο πνπ πξνέβιεπε ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ειιεηκκάησλ (δεκνζηνλνκηθή 

πεηζαξρία) θαη ηε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα.    

 Ζ Διιάδα, σζηφζν, απνδείρηεθε ηδηαίηεξα επάισηε ζηελ θξίζε. ’ απηφ έπαημε 

ζεκαληηθφ ξφιν ε ίδηα ε δνκή ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Ζ Διιάδα, ζε αληίζεζε κε άιιεο 

ρψξεο δε δηαζέηεη ηζρπξή παξαγσγηθή βάζε θαη βαξηά βηνκεραλία θαη ζηήξημε ηελ 

αλάπηπμή ηεο ζε ηνκείο φπσο ε λαπηηιία, ν ηνπξηζκφο θαη ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ηνκείο πνπ πιήηηνληαη πξψηνη ζε πεξίνδν θξίζεο. Δπίζεο, νη ηξάπεδεο ηεο, νη νπνίεο 

αλαπηχρζεθαλ εληππσζηαθά γξήγνξα θη εμαπιψζεθαλ ζηελ ΝΑ Δπξψπε θαη ηα 

Βαιθάληα, βξέζεθαλ εθηεζεηκέλεο ζηα δάλεηα πνπ είραλ ρνξεγήζεη ζηηο πεξηνρέο απηέο 

(θαη ζηελ Διιάδα θπζηθά). Δπηπξνζζέησο, ε ρψξα είρε λ’ αληηκεησπίζεη εθηφο απφ ηελ 

δηφγθσζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, ην πςειφ πνζφ ρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ  

(ίζν πεξίπνπ κε ην Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο) θαη ηηο επηζθαιείο επελδπηηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ηξαπεδψλ θαη άιινπο δνκηθνχο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ 

θξίζε αθφκε πην δχζθνια αληηκεησπίζηκε. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη ε παξακέιεζε 

ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ (ίζσο θαη γηα ιφγνπο πνιηηηθνχο – ςεθνζεξηθνχο), ε 

αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο, ηα πςειά ειιείκκαηα θη ν ππέξκεηξνο 
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δαλεηζκφο πάλσ ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ε αλάπηπμε ηνπ Α.Δ.Π., θαζψο θαη ζην ίδην ην 

εληαίν λφκηζκα, ην επξψ.   

 Σα πςειά ειιείκκαηα, πνπ ζηήξημαλ ηελ αλάπηπμε, ε νπνία  βαζίζηεθε ζηνλ 

δαλεηζκφ, απνηέιεζαλ ηελ αγρφλε ηεο αλαηκηθήο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ην πνπ 

μεθίλεζε ε θξίζε. Οη αλάγθεο γηα ρξήκαηα ήηαλ κεγάιεο, ηα πνζά πνπ κπνξνχζαλ λα 

βξεζνχλ απφ ηε δηεζλή αγνξά ήηαλ ειάρηζηα θη απηά κε απαγνξεπηηθά επηηφθηα, νπφηε 

ε ρψξα αληηκεηψπηζε ην θάζκα ηεο ζηάζεο πιεξσκψλ - ρξενθνπίαο. Γηα λα ην 

αληηκεησπίζεη απηφ ε Δ.Δ., κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ ∆.Ν.Σ., απνθάζηζε λα ζηεξίμεη 

δαλεηαθά ηελ Διιάδα αλαγθάδνληαο ηε ρψξα λα πξνβεί ζε πεξηνξηζκφ ησλ δεκνζίσλ 

εμφδσλ θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηεο πνιηηηθήο.   

 Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηελ νξηδφληηα πεξηθνπή κηζζψλ θαη 

ζπληάμεσλ (κείσζε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο), ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη αχμεζε ησλ έκκεζσλ θαη άκεζσλ θφξσλ. Σα κέηξα απηά κε 

ηε ζεηξά ηνπο ζηέξεζαλ ηελ αγνξά απφ ηελ αλαγθαία ξεπζηφηεηα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην «πάγσκα» ησλ δαλείσλ απφ πιεπξάο ηξαπεδψλ νδήγεζαλ ζε θιείζηκν ρηιηάδεο 

επηρεηξήζεηο θαη κείσζε ηεο απαζρφιεζεο (αχμεζε αλεξγίαο).  

 Ζ θαηάξξεπζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε 

πξνζαξκνγήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο αλάγθαζε ηηο ειιεληθέο 

θπβεξλήζεηο λα πάξνπλ θη άιια αθφκε πην δπζβάζηαρηα κέηξα. Σα πξνβιήκαηα, φκσο, 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο πέξαζαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηνπο πνιίηεο. Σν βηνηηθφ 

επίπεδν έπεζε, ε κηζζνί κεηψζεθαλ ,ε αθξίβεηα, ε θηψρηα θαη ε αλεξγία απμήζεθαλ θαη 

ε ιήςε δαλείσλ έγηλε πνιχ δχζθνιε. ηελ αγνξά, ε πηψζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο 

ήηαλ ηέηνηα πνπ έθξηλε απαγνξεπηηθή ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ρηιηάδσλ επηρεηξήζεσλ 

κε απνηέιεζκα ηελ αθφκε κεγαιχηεξε αλεξγία θαη αθφκε πην βαζηά χθεζε.  

Αλάινγε πνξεία, φρη φκσο ζε ηέηνηα έληαζε, αθνινχζεζαλ θη άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηξιαλδία, νη νπνίεο 

εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ αδπλακηψλ δήηεζαλ ηελ βνήζεηα ηεο Σξφηθα (δειαδή ηε 

βνήζεηα ηξηψλ δπλάκεσλ: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

θαη Δπξσπατθή Έλσζε) κε ζθνπφ λα δηαθχγνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο ρξενθνπίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο ληφκηλν εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Όηαλ κία νηθνλνκία 

βξίζθεηαη είηε ζε χθεζε είηε ζε άλζηζε ην πξψην θαη θπξηφηεξν πξάγκα πνπ 

επεξεάδεηαη είλαη ε θνξνινγία. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ ηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα 
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ηξηψλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηξιαλδία, 

νη νπνίεο βίσζαλ ή θαη εμαθνινπζνχλ λα βηψλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη ησλ παζνγελεηψλ ηνπ θνξνινγηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηνπο ελ 

γέλεη. 

 

2.2 Η ταυτότητα τησ Ελληνικήσ Οικονομίασ 
 

Οη βαζηθνί ππιψλεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αλέθαζελ, ήηαλ ιφγσ 

γεσκνξθνινγίαο ν ηνπξηζκφο θαη ε γεσξγία. Οη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 

έρνπλ ζηεξίμεη ηελ ρψξα ζηα πφδηα ηεο θαηά πεξηφδνπο θξίζεσλ, ελψ δελ είλαη ηπραίν 

φηη ην 2012 θαη κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο ζεκείσζε αλάπηπμε 

ηεο ηάμεο ηνπ 4% παγθνζκίσο ελψ ζηελ Διιάδα νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο απμήζεθαλ 

θαηά 3,5% ζρεηηθά κε ην 2011, ζπλεηζθέξνληαο 16,4% ζην ΑΔΠ – αχμεζε θαηά 0,6% 

ζε ζρέζε κε ην 2011, ελψ θαιχπηεη ην 51,2% ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ειιεληθνχ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, απαζρνιψληαο 1 ζηνπο 5 θαηνίθνπο ηεο ρψξαο πξνζθέξνληαο 

34δηο επξψ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

         Ζ Διιάδα έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 131.944.000 ζηξέκκαηα. Απφ απηά ηα 29,5% 

θαιιηεξγνχληαη, ηα 41,7% είλαη βνζθνηφπηα θαη βνπλά, ηα 21,4% είλαη δάζε θαη 

ζακλφηνπνη, ηα 2% θαιχπηνληαη απφ λεξά-πνηάκηα, ιίκλεο θαη ηέικαηα θαη ηα 5,4% 

νξεηλέο εθηάζεηο. Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ζπκκεηνρή ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα 

ζπγθξηλφκελε κε απηή άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. πγθεθξηκέλα, ε ζπκβνιή ηνπ ελ 

ιφγσ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ην 2012 αλέξρεηαη ζε 3,8% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

Πξντφληνο (ΑΔΠ). Ζ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο έηεηλε λα ζπγθιίλεη κε ηηο νηθνλνκίεο ησλ 

αλαπηπγκέλσλ δπηηθψλ ρσξψλ σζηφζν απηφ δηαθφπεθε απφηνκα ην 1973 ιφγσ ηεο 

πξψηεο κεγάιεο πεηξειατθήο θξίζεο, θάηη πνπ ζπλεηέιεζε θαη ζηελ πηψζε ηεο ρνχληαο. 

Καηά ηε κεηαπνιίηεπζε, απφ ηελ πηψζε ηεο Υνχληαο έσο θαη ην 1985 ην ΑΔΠ ηεο 

Διιάδνο κεγεζχλζεθε, θαηά κέζνλ φξν, πεξηζζφηεξν απφ απηφλ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όκσο ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο δελ άξγεζαλ λα θαλνχλ κε απνηέιεζκα ε ρψξα ην 2013 λα αληηκεησπίδεη ηα 

ςειφηεξα επίπεδα αλεξγίαο απφ ην 1980 θαη κεηά κε ην έιιεηκκα ηνπ ΑΔΠ νινέλα θαη 

λα απμάλεη. Ζ ρψξα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά επίπεδα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δηαθζνξάο θαη ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο 
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ηεο. Λφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο 

γχξηζε ζε αξλεηηθφ πξφζεκν ην 2009, γηα πξψηε θνξά απφ ην 1993. 

. 

Μηα έλδεημε ηεο ηάζεο ππεξρξέσζεο ηα πεξαζκέλα ρξφληα είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

αλαινγία ηδησηηθψλ δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο μεπέξαζε ηηο 100 κνλάδεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2007. Σελ πξσηηά ζηελ επξσδψλε θαη ζηελ 

ΔΔ ησλ 28 ζε φ,ηη αθνξά ην χςνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαηέιαβε ε Διιάδα ην 2012, 

νπφηε ην ρξένο δηακνξθψζεθε ζην 156,9% ηνπ ΑΔΠ. Ζ Διιάδα πξνζπαζεί λα θαιχςεη 

ην ππεξβνιηθφ δεκφζην έιιεηκκα ηεο ζηα ίρλε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

 

2.2.1 Σο φορολογικό ςύςτημα τησ Ελλάδασ 
 

Σν δπζλφεην ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ην επκεηάβιεην ηεο είλαη απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ην πεξηπιέθεη. Οη ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο 

γίλνληαη πνιιέο θνξέο ad hoc, ρσξίο λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα θαη κία ζηξαηεγηθή 

εηζπξάμεσλ εζφδσλ ην θαζηζηά δπζλφεην. Οη ad hoc θαη ζπλερείο αιιαγέο ζηελ 

θνξνινγηθή λνκνζεζία, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο δηελεξγνχληαη απφ φξγαλα κε 

ζρεηηδφκελα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ πξνζθφκηζε εζφδσλ, έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα πξνθαιεί δπζρέξεηεο, ηφζν ζηνπο θνξνινγηθνχο ππαιιήινπο, φζν θαη 

ζηνπο θνξνινγνχκελνπο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ηφζεο ζπρλέο 

αιιαγέο. Απνηειεί επίζεο θξαγκφ ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ πξνθχπηεη. 

 

 

2.2.2 Σα θεμέλια του Ελληνικού Υορολογικού υςτήματοσ 

 
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πληάγκαηφο καο νη Έιιελεο 

Πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ ρσξίο δηαθξίζεηο ζηα δεκφζηα βάξε, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο 

ηνπο. Δπηπιένλ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 78 θαλέλαο θφξνο δελ επηβάιιεηαη 

νχηε εηζπξάηηεηαη ρσξίο ηππηθφ λφκν πνπ θαζνξίδεη ην ππνθείκελν ηεο θνξνινγίαο θαη 

ην εηζφδεκα, ην είδνο ηεο πεξηνπζίαο, ηηο δαπάλεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ή ηηο θαηεγνξίεο 

ηνπο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν λφκνο. Σέινο, ε δεχηεξε παξάγξαθνο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 
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νξίδεη πσο θφξνο ή άιιν νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ βάξνο δελ κπνξεί λα επηβιεζεί κε 

λφκν αλαδξνκηθήο ηζρχνο πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο ην πξνεγνχκελν 

εθείλνπ θαηά ην νπνίν επηβιήζεθε. 

Καηά ην άξζξν 113 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην πκβνχιην, 

απνθαζίδνληαο νκφθσλα ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία θαη κεηά απφ 

δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή 

Δπηηξνπή, εθδίδεη δηαηάμεηο γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ πεξί ησλ θφξσλ 

θχθινπ εξγαζηψλ, ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλαιψζεσο θαη ησλ ινηπψλ εκκέζσλ θφξσλ, 

ζην βαζκφ πνπ ε ελαξκφληζε απηή είλαη αλαγθαία γηα λα εμαζθαιηζζεί ε εγθαζίδξπζε 

θαη ε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη απνθεπρζνχλ νη ζηξεβιψζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο είλαη απηέο πνπ κε δηαθνξά επεξεάδνπλ, ή ηνπιάρηζηνλ 

νθείινπλ λα επεξεάδνπλ, ην Διιεληθφ Φνξνινγηθφ χζηεκα δηακνξθψλνληαο 

αληηζηνίρσο ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπ. 

 

2.2.3 Ιςτορική αναδρομή του Ε.Υ.. 

 
Σν λέν Διιεληθφ Κξάηνο, απφ ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ην 1821 έσο θαη ζήκεξα, έρεη 

δεη ηελ επηβνιή απεηξάξηζκσλ θνξνινγηθψλ λνκνζεηεκάησλ. Ο αξραηφηαηνο θφξνο ηεο 

δεθάηεο, πνπ ίζρπε επί Σνπξθνθξαηίαο, ζπζηεκαηνπνηήζεθε επί  Όζσλα ην 1834 κε 

δηάηαγκα, Σν 1836 επηβιήζεθε θφξνο «επί νηθνδνκψλ θαη επηηεδεπκαηηψλ» θαη 

εθδφζεθε λφκνο «πεξί ραξηνζήκνπ». 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 19νπ αηψλα θαη κέζα ζε έλα δηάζηεκα εηθνζαεηίαο ε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε δηπιαζηάζηεθε κε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο. Σν 

1909 έγηλε λέα θνξνινγηθή αλακφξθσζε κε κείσζε ησλ επηβαξχλζεσλ ησλ ιατθψλ ηάμεσλ 

αιιά κε αχμεζε εηδηθψλ θνξνινγηψλ (θαπλνχ, νηλνπλεχκαηνο θιπ.). Αθνινπζεί ην 1910 ε 

δηαθπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ κε θχξην γλψξηζκα απηήο ηελ εηζαγσγή λέσλ θνξνινγηψλ (επί 

θιεξνλνκηψλ θαη θαζαξψλ πξνζφδσλ). Απφ ηφηε θαη κέρξη ην 1919 παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ 

εζφδσλ απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο θαη κνλνπσιίσλ. 

Σν 1919 είλαη έηνο νξφζεκν θαζψο ςεθίδνληαη λένη θφξνη πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ησλ 

θνξνινγηψλ κέρξη ζήκεξα (π.ρ. θνξνινγία θαζαξψλ πξνζφδσλ θαη θνξνινγία θιεξνλνκηψλ). 

Σελ πεξίνδν 1936-40 επηβάιιεηαη θφξνο πνιπηειείαο θαη έθηαθησλ θεξδψλ. Σν 1948 

θαζηεξψζεθε ην ζχζηεκα ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα 
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ζπζηήλνληαη Σαθηηθά Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα, επαλδξψλνληαη νη Οηθνλνκηθέο Δθνξίεο θαη 

αξθεηά αξγφηεξα επέξρεηαη κεραλνγξάθεζε ησλ ζπζηεκάησλ, επηβάιιεηαη Φφξνο 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πνηληθνπνηείηαη ε θνξνδηαθπγή. 

 

2.2.4 Η φορολογία ςτην Ελλάδα με αριθμούσ 
 

Ζ γλσζηή ξήζε ηνπ Ζξάθιεηηνπ «Σα πάληα ξεη» έξρεηαη λα επηβεβαησζεί ζηελ 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο. χκθσλα κε ηηο 

ηειεπηαίεο δηαηάμεηο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο έρνπλ 

δηακνξθσζεί γηα ην 2014 φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

 

2.2.4.1 Κλίμακεσ και ςυντελεςτέσ φορολογίασ ειςοδήματοσ φυςικών 
προςώπων και ειςόδημα από επιχειρηματική δραςτηριότητα 
 

Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο έρεη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ, φηη επαλαιακβάλεηαη θαηά 

ζηαζεξή ρξνληθή πεξίνδν, ζε εηήζηα πάληα βάζε ζην πξφζσπν ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ θαη επηβάιιεηαη επί ηεο δεκηνπξγίαο ή απφθηεζεο εηζνδήκαηνο. 

Άιισζηε, ε επηβνιή απηνχ ηνπ θφξνπ κε βάζε ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ, 

δηαγξάθεη ην θπξηφηεξν κέιεκα ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ θαη ε θνξνινγία απηή ηνπ 

εηζνδήκαηνο, απνηειεί ηε ζεκειίσζε ηεο άκεζεο θνξνινγίαο ζε φιεο ηηο ρψξεο.  

Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, κε εμαίξεζε ην 

εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία ησλ αμησκαηηθψλ θαη θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ ηνπ 

Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, ππνβάιιεηαη ζε θφξν κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

 

Πίνακαρ 1: Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο εηζνδεκάησλ απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο.  

 

Φοπολογηηέο Διζόδημα 

(Δςπώ) 

Φοπολογικόρ 

Σςνηελεζηήρ 

≤25.000,00 22% 

25.000,01 έωρ και 42.000,00 32% 

>42.000,00 42% 
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Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15 κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ 

ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφ (2.100,00) επξψ, φηαλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη ελφο ρηιηάδσλ (21.000,00) επξψ, ην πνζφ ηεο κείσζεο 

πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ. Γηα θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην νπνίν 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη ελφο ρηιηάδσλ (21.000,00) επξψ, ην πνζφ ηεο κείσζεο 

κεηψλεηαη θαηά εθαηφ (100) επξψ αλά ρίιηα (1.000,00) επξψ ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο. Όηαλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα δχν 

ρηιηάδσλ (42.000,00) επξψ δελ ρνξεγείηαη κείσζε θφξνπ. πγθεθξηκέλα έρνπκε: 

 

Πίνακαρ 2: Παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ θφξνπ  

Κλιμάκιο 

Διζοδήμαηος 

(εσρώ) 

Φορολογικός 

Σσνηελεζηής 

% 

Φόρος 

Κλιμακίοσ 

(εσρώ) 

 

Σύνολο 

Διζοδήμαηος 

(εσρώ) 

Σύνολο 

Φόροσ 

(εσρώ) 

25.000 22% 5.500 25.000 5.500 

17.000 32% 5.440 42.000 10.940 

Υπερβάλλον 42% - - - 

 

 

   Σν θνξνινγηθφ εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία ησλ αμησκαηηθψλ θαη θαησηέξσλ 

πιεξσκάησλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, ππνβάιιεηαη ζε θφξν κε ηνπο αθφινπζνπο 

ζπληειεζηέο: 

 

Πίνακαρ: Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο αμησκαηηθψλ θαη θαησηέξσλ πιεξσκάησλ Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ  

Αξιωμαηικοί 
Καηώηεπο  

Πλήπωμα 

15% 10% 

 

     Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ, κεηά ηελ 

σο άλσ έθπησζε θφξνπ, κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 10% γηα θάζε κία απφ ηηο αθφινπζεο 
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δαπάλεο: α) Έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ππεξβαίλνπλ ην 5% ηνπ θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο (ην πνζφ δελ κπνξεί λα ππεξβεί 

ηηο 3.000€). β) Σν πνζφ ηεο δηαηξνθήο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ έλα ζχδπγν ζηνλ 

άιινλ, εθφζνλ έρεη επηδηθαζηεί θαη δελ θαηαβάιιεηαη βάζεη ζπκβνιαηνγξαθηθήο 

πξάμεο (ην πνζφ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 1.500€). γ) Οη ρξεκαηηθέο δσξεέο πνπ 

θαηαβάιινληαη θαη ε αμία ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ ησλ αζζελνθφξσλ πνπ 

κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ζε ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο, νξγαληζκνχο θαη 

θνηλσθειή ηδξχκαηα, εθφζνλ ηα πνζά ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηα 100€. Σν ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ δσξεψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ δεινχκελνπ εηζνδήκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα, ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε 

ηηο λέεο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 

Πίνακαρ 3: Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο επί ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα  

Φοπολογηηέο Διζόδημα 

(Δςπώ) 

Φοπολογικόρ 

Σςνηελεζηήρ 

≤50.000,00 26% 

>50.000,00 33% 

 

 

     Παξαπάλσ εκθαλίδεηαη ε θνξνινγηθή θιίκαθα γηα εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ηεξνχλ 

απινγξαθηθά βηβιία. 

     Ωζηφζν, ε δηαθνξά έγθεηηαη ζηνπο επηηεδεπκαηίεο θαηά ηα ηξία πξψηα ρξφληα ηεο 

άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. πγθεθξηκέλα, γηα ηα θπζηθά πξφζσπα κε πξψηε 

δήισζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη γηα ηα ηξία πξψηα έηε 

άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ 

ηεο θιίκαθαο κεηψλεηαη θαηά 50%, εθφζνλ ην εηήζην αθαζάξηζην εηζφδεκά ηνπο απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ππεξβαίλεη ηηο 10.000,00 επξψ. Καηά ζπλέπεηα ε 

αλσηέξσ θιίκαθα δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο: 
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Πίνακαρ 4: Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο επί ησλ θεξδψλ γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο  

Φοπολογηηέο Διζόδημα 

(Δςπώ) 

Φοπολογικόρ 

Σςνηελεζηήρ 

≤50.000,00 13% 

 

 

       Σνλ ίδηα θνξνιφγεζε, 13%, ζα πθίζηαληαη ηα θέξδε απφ αηνκηθή αγξνηηθή 

επηρείξεζε. ηελ αληίπεξα φρζε,  ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα φια ηα λνκηθά 

πξφζσπα πνπ ηεξνχλ  δηπινγξαθηθά βηβιία ζα είλαη 26% θαη ν ζπληειεζηήο 

παξαθξάηεζεο κεξηζκάησλ ζε πεξίπησζε δηαλνκήο θεξδψλ είλαη 10%. Οη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο δηακνξθψλνληαη γηα ηελ ρξήζε 2014 ζχκθσλα κε ηε λέν θνξνινγηθή 

λνκνζεζία θαη κέρξη απηή λα αιιάμεη. 

 

 

2.2.4.2 Κλίμακεσ και ςυντελεςτέσ φορολογίασ για το ειςόδημα από 
κεφάλαιο 
 

  Σν εηζφδεκα απφ θεθάιαην  πεξηιακβάλεη ην εηζφδεκα πνπ απνθηά έλα θπζηθφ 

πξφζσπν θαη πξνθχπηεη ζην θνξνινγηθφ έηνο ζε κεηξεηά ή ζε είδνο,  κε ηε κνξθή 

κεξηζκάησλ, ηφθσλ, δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία, 

 Ο φξνο «κεξίζκαηα» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη  απφ κεηνρέο, 

ηδξπηηθνχο ηίηινπο,  ή άιια δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ζε θέξδε ηα νπνία δελ απνηεινχλ 

απαηηήζεηο απφ νθεηιέο (ρξέε), θαζψο θαη ην εηζφδεκα απφ άιια εηαηξηθά δηθαηψκαηα, 

ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη  ηα κεξίδηα νη κεξίδεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνκεξηζκάησλ θαη καζεκαηηθψλ απνζεκαηηθψλ, νη ζπκκεηνρέο ζε θέξδε πξνζσπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, νη δηαλνκέο ησλ θεξδψλ απφ θάζε είδνπο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή 

νληφηεηα , θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο δηαλεκφκελν  πνζφ. Δάλ ε δηαλνκή ησλ 

κεξηζκάησλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, φπσο νξίδεηαη ζην Μέξνο Σέηαξην ηνπ 

Κ.Φ.Δ, ν παξαθξαηνχκελνο θφξνο εμαληιεί ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε κφλν γηα ηα 

θπζηθά πξφζσπα θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο εηζνδήκαηνο  ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε 

βάζε ηνλ Κ.Φ.Δ. 

 Με ηνλ φξν «ηφθνη» λννχκε ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ απαηηήζεηο θάζε 

είδνπο, είηε εμαζθαιίδνληαη κε ππνζήθε είηε φρη, θαη είηε παξέρνπλ δηθαίσκα 
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ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηνπ νθεηιέηε είηε φρη, θαη ηδηαίηεξα εηζφδεκα απφ θξαηηθά 

ρξεφγξαθα, ηίηινπο θαη νκνινγίεο θαη θάζε είδνπο δαλεηαθή ζρέζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξφζζεησλ σθειεκάησλ (premiums), ησλ ζπκθσληψλ 

επαλαγνξάο (repos/reverserepos) θαη αληακνηβψλ ηα νπνία  απνξξένπλ απφ ηίηινπο, 

νκνινγίεο ή ρξεφγξαθα.  Απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο νη ηφθνη 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ 

απνθηνχλ θπζηθά πξφζσπα. Οη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδίδνληαη απφ 

ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), θαη' εθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, έρνπλ ηελ ίδηα 

θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε κε ηνπο ηφθνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδίδεη ην 

Διιεληθφ Γεκφζην ζηελ Διιάδα. Γηα ηνπο ηφθνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα νκφινγα 

απηά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.Δάλ νη ηφθνη ππφθεηληαη ζε 

παξαθξάηεζε θφξνπ, φπσο νξίδεηαη ζην Μέξνο Σέηαξην ηνπ Κ.Φ.Δ, ν 

παξαθξαηνχκελνο θφξνο εμαληιεί ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε κφλν γηα ηα θπζηθά 

πξφζσπα θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο εηζνδήκαηνο  ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε βάζε 

ηνλ Κ.Φ.Δ. 

Ο φξνο «δηθαηψκαηα» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη σο αληάιιαγκα γηα ηε 

ρξήζε ή ην δηθαίσκα ρξήζεο, ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο επί 

ινγνηερληθνχ, θαιιηηερληθνχ ή επηζηεκνληθνχ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ηειενπηηθψλ ηαηληψλ, καγλεηνηαηληψλ γηα ξαδηνθσληθέο 

εθπνκπέο θαη αλαπαξαγσγήο βηληενθαζεηψλ, ινγηζκηθνχ, δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ, πξνλνκίσλ, ζρεδίσλ ή ππνδεηγκάησλ, ζρεδηαγξακκάησλ, 

απφξξεησλ ρεκηθψλ ηχπσλ ή κεζφδσλ θαηεξγαζίαο ή ζε αληάιιαγκα πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ βηνκεραληθή, εκπνξηθή ή επηζηεκνληθή πείξα, θαζψο θαη νη πιεξσκέο γηα ηε 

ρξήζε βηνκεραληθνχ, εκπνξηθνχ ή επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ, γηα ηε ρξήζε ηερληθψλ 

κεζφδσλ παξαγσγήο, ηερληθήο ή ηερλνινγηθήο βνήζεηαο, ηερλνγλσζίαο (knowhow), 

απνηειεζκάησλ εξεπλψλ,  αλαδεκνζίεπζεο άξζξσλ θαη κειεηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

δηθαησκάησλ. Δάλ ην εηζφδεκα απφ δηθαηψκαηα ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, 

φπσο νξίδεηαη ζην Μέξνο Σέηαξην ηνπ Κ.Φ.Δ, ν παξαθξαηνχκελνο θφξνο εμαληιεί ηε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε κφλν γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο 

εηζνδήκαηνο  ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε βάζε ηνλ Κ.Φ.Δ. 
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Σέινο,  ν φξνο  εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ζεκαίλεη ην εηζφδεκα, ζε ρξήκα ή 

ζε είδνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθκίζζσζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηε δσξεάλ 

παξαρψξεζε ρξήζεο  γεο θαη αθηλήησλ. Δηδηθφηεξα ην εηζφδεκα απηφ πξνθχπηεη απφ: 

α) εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο γεο ή αθηλήησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηηξίσλ, θαηαζθεπψλ θαη θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ ηνπο.  

β) εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο κεηαιιείσλ, ιαηνκείσλ, δαζηθψλ 

θαη αγξνηηθψλ εθηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ιηβάδηα, θαιιηεξγήζηκεο γαίεο, 

βνζθήζηκεο γαίεο, θαζψο θαη θάζε είδνπο θαηαζθεπέο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο  ή θάησ απφ απηή, φπσο ηα ηρζπνηξνθεία, νη ιίκλεο,  νη 

δεμακελέο, νη πεγέο θαη ηα θξέαηα. 

γ) εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο απφ ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε θάζε είδνπο δηαθεκηζηηθψλ επηγξαθψλ, 

δ) εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε αθίλεηα. 

Σν εηζφδεκα ζε είδνο απνηηκάηαη ζηελ αγνξαία αμία. Σν εηζφδεκα απφ 

ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε ηεθκαίξεηαη φηη ζπλίζηαηαη ζην ηξία ηνηο 

εθαηφ (3%)ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. Οη αθφινπζεο δαπάλεο εθπίπηνπλ κε 

ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α) αλ ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν εθπίπηεη πνζνζηφ πέληε  ηνηο 

εθαηφ (5%) γηα δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο ή άιιεο πάγηεο θαη 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ αθηλήηνπ. 

β) αλ ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ είλαη λνκηθφ  πξφζσπν δεκνζίνπ  ή ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή θαη ηα θάζε είδνπο ηδξχκαηα απηψλ εθπίπηνπλ 

ζε πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) νη δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, 

αλαθαίληζεο, νη πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηα αθίλεηα απηά Δηδηθά γηα ην 

Άγην Όξνο ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο γηα ηηο δαπάλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αλέξρεηαη ζε εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%), 

γ) ην κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ππεθκίζζσζεο, 

δ) νη δαπάλεο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη έξγσλ απνμήξαλζεο ειψλ ζε πνζνζηφ δέθα 

ηνηο εθαηφ (10%). 

ε)  ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεη, βάζεη λφκνπ, ν εθκηζζσηήο ζην κηζζσηή 

γηα ηε ιχζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο ηνπ αθηλήηνπ. 
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Οη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο επί ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ην θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

Πίνακαρ 5: Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο εηζνδήκαηνο απφ κεξίζκαηα, ηφθνπο θαη δηθαηψκαηα.  

Διζόδεμα από 

μερίζμαηα 

Διζόδεμα από  

ηόκοσς 

Διζόδεμα από 

δικαιώμαηα 

10% 15% 20% 

εκ. Ο θόξνο απηόο παξαθξαηείηαη κε ηελ θαηαβνιή ηωλ ελ ιόγω εηζνδεκάηωλ, 

ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ πεξηπηώζεωλ α', β' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64 

θαη εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέωζε ηωλ δηθαηνύρωλ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. 
 

 

Πίνακαρ 6: Φνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο απφ ελνίθηα.  

Δνοίκια 

(εσρώ) 

Σσνηελεζηής 

(%) 

Φόρος 

Κλιμακίοσ 

(εσρώ) 

Σύνολο 

Διζοδήμαηος 

(εσρώ) 

Σύνολο 

Φόροσ 

(εσρώ) 

≤12.000,00 11% 1.320,00 12.000,00 1.320,00 

>12.001,00 33% - - - 

 

 

2.2.4.3 Ο Υ.Π.Α. ςτην Ελλάδα 
 

Ο ιεγφκελνο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
8
 (αξθηηθφιεμν ΦΠΑ) είλαη έκκεζνο 

θφξνο πνπ επηβιήζεθε απφ ην "Παξάγσγν Γίθαην" ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ζηα θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξφκνηνο φκσο θφξνο πθίζηαηαη θαη ζε πεξίπνπ 30 

θξάηε εθηφο Κνηλφηεηαο ζε δηάθνξεο επείξνπο. πγθεθξηκέλα, Φ.Π.Α. είλαη θάζε 

θφξνο δαπάλεο γηα ηνλ νπνίν θάζε ππνθείκελνο ζ’ απηφλ απνδίδεη ζην Γεκφζην πνζφ 

αλάινγν κε ηελ αμία πνπ πξνζζέηεη ζ’ έλα πξντφλ θαη φρη αλάινγν κε ηελ ζπλνιηθή 

αμία πψιεζεο ηνπ πξντφληνο. Γειαδή πνιχ πην απιά ζα ιέγακε φηη παξεκβαίλεη ην 

                                       
8 Αλάινγα κε ηε θχζε ησλ δαπαλψλ πνπ θαιχπηεη ν Φ.Π.Α. δηαθξίλνπκε δηάθνξεο κνξθέο ηνπ. Οη 

θπξηφηεξεο κνξθέο ηνπ είλαη: α) Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηαλαισηηθήο κνξθήο, β) Φφξνο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο εηζνδεκαηηθήο κνξθήο, γ) Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο κνξθήο Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφληνο θαη δ) Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο κνξθήο εηζνδήκαηνο απφ εξγαζία. 

πκπεξαζκαηηθά, ν Φ.Π.Α. θαιχπηεη φιεο ηηο κνξθέο δαπάλεο ζηελ νηθνλνκία, ζπλήζσο φκσο 

πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλεο κνξθέο θαη θπξίσο ζηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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θξάηνο ζηελ ηηκή πψιεζεο ησλ αγαζψλ πνπ πνπιάεη ε επηρείξεζε θαη πξνζζέηεη κε 

ζπληειεζηή  «επί ηηο εθαηφ (%)» κηα δεχηεξε επί πιένλ αμία πνπ είλαη έκκεζνο θφξνο. 

Ζ επηρείξεζε ζην επίπεδν ηνπ έκκεζνπ θφξνπ παίδεη ην ξφιν ηνπ «θνξνεηζπξάθηνξα». 

Δηζπξάηηεη ην θφξν πνπ πιεξψλεη ν θαηαλαισηήο κέζσ ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηνλ 

απνδίδεη ζην Γεκφζην. Ο έκκεζνο θφξνο δελ επεξεάδεη ην θαζαξφ απνηέιεζκα ηεο 

επηρείξεζεο γηαηί δελ είλαη έζνδν ηεο, αιιά είζπξαμε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ.  Ο 

ΦΠΑ απνδίδεηαη ζηελ αξκφδηα εθνξία ηεο έδξαο, πνπ βξίζθεηαη θαη δξα ε επηρείξεζε 

θάζε κήλα ή θάζε ηξίκελν (γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο ).  Ο ΦΠΑ επνκέλσο επηβάιιεηαη , 

ζηελ ηειηθή ηηκή ελφο αγαζνχ κε  πνιιαπιαζηαζκφ ηεο ηηκήο απηήο επί ηνλ ζπληειεζηή 

πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο επί ην αγαζφ. 

Τπνθείκελνο ζην Φ.Π.Α. είλαη: α)θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ ή 

αιινδαπφ, ή έλσζε πξνζψπσλ εθφζνλ αζθνχλ θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο, ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ή ην 

απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, β) θάζε πξφζσπν ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί 

πεξηζηαζηαθά παξάδνζε ελφο θαηλνχξηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ή 

κεηαθέξεηαη πξνο άιιν θξάηνο-κέινο. Με απιά ιφγηα, ππνθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη 

φπνηνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο παξάγεη ή πνπιάεη αγαζά θαη φπνηνο παξέρεη 

ππεξεζίεο, εθηφο απφ ηνπο κηζζσηνχο, εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ απηή γίλεηαη γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 

Αληηθείκελν ηνπ θόξνπ είλαη: α) Οη παξαδφζεηο αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ, 

δειαδή νη πσιήζεηο θαη νη άιιεο πξάμεηο φπσο αληαιιαγέο, απηνπαξαδφζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε αληάιιαγκα θαη φρη απφ ραξηζηηθή αηηία ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο. β) Ζ εηζαγσγή αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. (Ωο εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

ζεσξείηαη ε Διιεληθή επηθξάηεηα, εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αγίνπ Όξνπο). γ) Ζ 

ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, δειαδή νη εηζαγσγέο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο. Δηδηθά νη ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο ππάγνληαη ζην ΦΠΑ αλεμάξηεηα απφ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηζαγσγέα. Έηζη θαη ν Έιιελαο ηδηψηεο πνπ αγνξάδεη απφ πσιεηή πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο, έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ΦΠΑ. δ) Οη 

ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, 

δειαδή ηζηγάξα, πνηά, πεηξειαηνεηδή. 

Ο ΦΠΑ πηνζεηήζεθε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1987 κε ην λφκν 1642/1986 (ΦΔΚ 

125/Α)  θαη απνηέιεζε ηε βαζηθή θνξνινγηθή κεηαβνιή πνπ έπξεπε λα θάλεη ε ρψξα 
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καο χζηεξα απφ ηελ έληαμε ηεο ζηελ Κνηλφηεηα.  Απφ ηφηε θαη κέρξη ζήκεξα ε 

λνκνζεζία πεξί ΦΠΑ έρεη ππνζηεί πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηφζν ζε 

θνηλνηηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Πξφζθαηα, κε ην λφκν 2859/2000 

θσδηθνπνηήζεθε ζε εληαίν θείκελν.  Ζ θσδηθνπνίεζε απηή ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ζην 

πξψην κέξνο πεξηιακβάλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2859/2000 φπσο ηζρχνπλ κέρξη 

ζήκεξα, θαη ζηελ νπνία γηα ηελ δηεπθφιπλζε φζσλ δηαηξέρνπλ ζηελ παξνχζα 

θσδηθνπνίεζε έρεη γίλεη ζπζρεηηζκφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξαπάλσ λφκνπ κε ηνλ λφκν 

1642/1986. ην δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλνληαη νη θπξηφηεξεο απνθάζεηο, εγθχθιηνη, 

δηαηαγέο θιπ νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ πξψηε εκέξα εθαξκνγήο ηνπ ΦΠΑ ζηε 

ρψξα καο κέρξη θαη ζήκεξα.  Οη πάξα πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ήξζαλ 

λα πξνζηεζνχλ ζηελ πνιππινθφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηε λνκνζεζία πεξί ΦΠΑ, ιφγσ ηνπ 

φηη απηή θαιείηαη λα ξπζκίζεη θαλφλεο ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ. Ο ΦΠΑ εθαξκφδεηαη ζήκεξα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο 

θφξνο απηφο πηνζεηήζεθε εθεί γηα λα αληηθαηαζηήζεη άιινπο έκκεζνπο θφξνπο 

δαπάλεο, πνπ ππήξραλ πξηλ απφ απηφλ. 

Ο ΦΠΑ επηβάιιεηαη ζήκεξα κε δπν ζπληειεζηέο ζ’ φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έλα ρακειφ ζπληειεζηή πνπ θαιχπηεη νξηζκέλα αγαζά θαη  

ππεξεζίεο, πξψηεο αλάγθεο θαη έλα θαλνληθφ πνπ θαιχπηεη φια ηα αγαζά θαη ηηο 

ππεξεζίεο. Οξηζκέλεο ρψξεο φκσο εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνπλ θαη άιινπο 

ζπληειεζηέο. Γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ην ζπκβνχιην Τπνπξγψλ απνθάζηζε φιεο νη ρψξεο λα εηζάγνπλ κφλν δπν 

ζπληειεζηέο,  έλα ρακειφ πάλσ ηνπ 5% θαη έλα θαλνληθφ ζπληειεζηή πάλσ ηνπ 15%  

ηελ Διιάδα ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ νξίδεηαη ζε είθνζη ηξία ηνηο εθαηφ (23%) ζηε 

θνξνινγεηέα αμία, θαη’ εμαίξεζε γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ ν ζπληειεζηήο θφξνπ νξίδεηαη ζε έμη θαη ελλέα ηνηο εθαηφ (6% θαη 9%). 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο ε Διιάδα έρεη απφ ηνπο πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ Δπξψπε, φπσο ζα αλαθεξζεί ζηε ζπλέρεηα. 
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Πίνακαρ 7: πληειεζηέο Φ.Π.Α. ζηελ Διιάδα ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

Σςνηελεζηέρ Φ.Π.Α 

(%) 

Αγαθά 

Και 

Υπηπεζίερ 

23% 

πσιήζεηο εηδψλ έλδπζεο – ππφδεζεο, 

επίπισλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, 

λεφδκεησλ νηθνδνκψλ (πιελ α' 

θαηνηθίαο), νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, 

απηνθηλήησλ, θαπζίκσλ, ηζηγάξσλ, 

αιθννινχρσλ πνηψλ, ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ εηδψλ, πιαζηηθψλ εηδψλ, 

ραξηηθψλ, απνξξππαληηθψλ, εηδψλ 

θαζαξηζκνχ, εηδψλ αηνκηθήο 

θαζαξηφηεηαο, ζρνιηθψλ εηδψλ, παξνρή 

ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ, παξνρή 

ππεξεζηψλ απφ θνκκσηήξηα, ηλζηηηνχηα 

αδπλαηίζκαηνο θαη αηζζεηηθήο, 

γπκλαζηήξηα, παξνρή ππεξεζηψλ απφ 

δηθεγφξνπο, ζπκβνιαηνγξάθνπο, ινγηζηέο, 

θνξνηερληθνχο, νηθνλνκνιφγνπο θαη 

ινηπνχο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. 

13% 

ηξφθηκα, θιάδνο εζηίαζεο, ινγαξηαζκνί 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, χδξεπζεο θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ, εηζηηήξηα κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο, θφκηζηξα ησλ ηαμί, ππεξεζίεο 

επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο παιαηψλ 

θαηνηθηψλ, ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη 

εμεηάζεηο, ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη 

εηζηηήξηα ζεακάησλ 

6,5% 

ηηκέο ησλ θαξκάθσλ, ησλ βηβιίσλ, ησλ 

πεξηνδηθψλ, ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ 

εηζηηεξίσλ ηνπ ζεάηξνπ, ππεξεζίεο 

μελνδνρείσλ θαη ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ 
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2.3 Η Πορτογαλία και το φορολογικό τησ ςύςτημα 

 

Ζ Πνξηνγαιηθή Γεκνθξαηία (Πνξηνγαιηθά: República Portuguesa) βξίζθεηαη ζην 

δπηηθφ άθξν ηεο Ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ ζηε λνηηνδπηηθή Δπξψπε. Βφξεηα θαη αλαηνιηθά 

ζπλνξεχεη κε ηελ Ηζπαλία, ελψ λφηηα θαη δπηηθά βξέρεηαη απφ ηνλ Αηιαληηθφ σθεαλφ. Ζ 

ρψξα πεξηιακβάλεη θαη δχν αξρηπειάγε ζηνλ Αηιαληηθφ, ηηο Αδφξεο θαη ηελ Μαδέξα. 

Έρεη έθηαζε 92.090 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη πιεζπζκφ 10.707.924 θαηνίθνπο, κε 

βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2009. Πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο είλαη ε Ληζαβφλα. 

Όπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, φζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο 

πνξηνγαιηθήο νηθνλνκίαο, ην βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο 

είλαη ε κεγέζπλζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Σν 2012 ε γεσξγία, ε δαζνθνκία θαη ε 

αιηεία ζπλεηζέθεξαλ κφιηο θαηά 2,2% ζην ΑΔΠ (ζε ζχγθξηζε κε 24% ην 1960 θαη 

2,1% ην 2011) απαζρνιψληαο 10,5% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ (έλαληη 9,9% ην 2011), 

ελψ ε βηνκεραλία, θαηαζθεπέο, ελέξγεηα θαη δηαρείξηζε πδάησλ ζπλεηζέθεξαλ 

αληίζηνηρα πνζνζηά 23,4% θαη 25,6% ζην ΑΔΠ θαη ηελ απαζρφιεζε (πεξίπνπ ζηα ίδηα 

επίπεδα κε ην 2011). Σν ππφινηπν ηκήκα ηεο νηθνλνκίαο αθνξά ππεξεζίεο, ζε πνζνζηφ 

79,3% επί ηνπ ΑΔΠ (έλαληη 74,5% ην 2011), φπνπ απαζρνιείηαη ην 63,9% ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. 

Όπσο θαηαδεηθλχνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζηξνθή ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ 

βηνκεραλία. Καηά ηα ινηπά ε δνκή ηεο νηθνλνκίαο θαηά ην 2012 δελ παξνπζίαζε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο, πέξαλ ηεο ζπλέρηζεο ηεο ηάζεο αχμεζεο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ 

θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Πέξα απφ ηελ επέθηαζε ηνπ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ, ζεκαληηθέο αιιαγέο ζπληειέζηεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, ν νπνίνο 

εθζπγρξνλίζζεθε κε ηελ ελζσκάησζε ηερλνινγηψλ θαη ηελ ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε 

ηεο παξαδνζηαθήο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο απφ λένπο θιάδνπο πνπ ζπλεηζέθεξαλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο πνξηνγαιηθήο νηθνλνκίαο, φπσο βηνκεραλία απηνθηλήησλ θαη 

αληαιιαθηηθψλ, ειεθηξνληθψλ, ελέξγεηαο, θαξκάθσλ, θαζψο θαη λέεο ηερλνινγίεο. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ αχμεζε ηνπ θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ ζπκβάιιεη θαηά πνιχ ε 

γεσγξαθηθή ζέζε θαη ην ήπην κεζνγεηαθφ θιίκα, πνπ έρνπλ δψζεη ψζεζε ζηελ 

πνξηνγαιηθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B2%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%87%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B1
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ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλνο είλαη ν θιάδνο ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο Πνξηνγαιίαο, ην 2012 ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο αλήιζε ζε πνζνζηφ 38% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαλαιηζθφκελεο 

ελέξγεηαο ζηε ρψξα, πνζνζηφ κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 2011, νπφηε αλήιζε ζε 46%. 

Ωζηφζν, εάλ δελ ζπλππνινγηζζεί ε παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 27%, έλαληη 25% 

ην 2011. Αλσηέξσ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε θαηά 11% ηεο παξαγσγήο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο, ε νπνία ζπλεηζθέξεη 20% ζηε ζπλνιηθά παξαγφκελε ελέξγεηα απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο. 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο, ε νπνία εκθαλίδεη 

επεθηαηηθή ηάζε, θζάλνληαο πνζνζηά πνιχ πςειά γηα ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. 

χκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη 

ηεο θνξνδηαθπγήο, ην πνζνζηφ ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Πνξηνγαιία αλέξρεηαη ζε 

23%, έλαληη 22,1% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ. ην πνζνζηφ απηφ ζπλεηζθέξνπλ 

θπξίσο θιάδνη ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ, κε πξνεμέρνπζεο ηελ εζηίαζε, πψιεζε 

ελδπκάησλ θαη ηηο θαηαζθεπέο. 

 

2.3.1 Η φορολογία ςτην Πορτογαλία με αριθμούσ 
 

Σα θνξνινγηθά ηµήµαηα ηεο Πνξηνγαιίαο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα είλαη 

πξννδεπηηθά. Έλα άηνµν ζηελ Πνξηνγαιία είλαη ππεχζπλν γηα ην θφξν ζην εηζφδεµά 

ηνπ σο ππάιιεινο θαη σο απηναπαζρνινχµελνο. Έλαο εξγνδφηεο ππνρξεψλεηαη λα 

αθαηξέζεη, άµεζα, θάζε µήλα, ην πνζφ θφξνπ θαη ηελ εζληθή αζθάιεηα πνπ νθείιεηαη 

απφ έλαλ µηζζσηφ εξγαδφµελν. Οξηζµέλεο θαηαβνιέο αθαηξνχληαη απφ ην 

θνξνινγήζηµν εηζφδεµα. 

ηελ Πνξηνγαιία ηα εηζνδήκαηα θαηαηάζζνληαη θαη δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο θαη πεγέο αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο: Α) Δηζφδεκα απφ κηζζσηή 

εξγαζία, Β) Δηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(απηναπαζρνιφπκελνη), Δ) Δηζφδεκα απφ επελδχζεηο, Σ) Δηζφδεκα απφ αθίλεηα-

ελνηθηάζεηο, Ε) Δηζφδεκα απφ ππεξαμία θαη Ζ) Δηζφδεκα απφ ζπληάμεηο. Σν εηζφδεκα, 

έζνδα θαη θέξδε, ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ην Πνξηνγαιηθφ ζχζηεκα θνξνινγίαο λα 
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ππφθεηηαη ζε θνξνινγία αλεμάξηεηα κε ην πνπ ιακβάλεηαη ην εηζφδεκα ζε πνην 

λφκηζκα. 

Πέξα απφ ηηο πεγέο ηνπ εηζνδήκαηνο αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ ηα θξηηήξηα εθείλα 

πξνθεηκέλνπ έλα θπζηθφ πξφζσπν λα θνξνινγεζεί εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πνξηνγαιίαο. 

Σν θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν παξακέλεη ζε πνξηνγαιηθφ έδαθνο παξαπάλσ απφ 183 

εκέξεο, ζπλερφκελεο ή κε, ή δηαζέηεη αθίλεην εληφο ηεο ρψξαο θαη νη ζπλζήθεο 

ππνδειψλνπλ  πσο ζα απνηειέζεη κφληκε θαη ζπλήζε δηακνλή, ηφηε ην πξφζσπν απηφ 

ζα θνξνινγεζεί ζχκθσλα κε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία. Δπηπξφζζεηα, ζηελ 

Πνξηνγαιία θνξνινγνχληαη φια εθείλα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ππεξεηνχλ θαη 

εμππεξεηνχλ ην θξάηνο ζε θνξείο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Πίνακαρ 8: Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Πνξηνγαιία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνπο παξαπάλσ θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο εκθαλίδνληαη πξφζζεηνη θφξνη, φπσο 

γηα παξάδεηγκα πξφζζεηνο θφξνο 3,5% γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ην 

ειάρηζην ή θαηψηαην κηζζφ, επηπιένλ 2,5% πξφζζεηνο θφξνο γηα ηα εηζνδήκαηα άλσ 

ησλ 80.000 επξψ θαη 5% γηα εθείλα ηα εηζνδήκαηα πνπ μεπεξλνχλ ην πνζφ ησλ 250.000 

επξψ. 

Σν πνζνζηφ ηνπ θφξνπ γηα κία επηρείξεζε ζηελ Πνξηνγαιία είλαη 25% κε ηελ 

πξνζζήθε ηνπ 3% σο πξφζζεηνπ θφξνπ γηα ηα εηζνδήκαηα άλσ ηνπ 1,5 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ θαη κέρξη 7,5 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ηνπ 5% γηα ηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 7,5 

εθαηνκκπξίσλ επξψ κε έλα ηνπηθφ θφξν έσο 1,5%. πλνιηθά, ε θνξνινγία πνπ 

Κλιμάκιο 

Διζοδήμαηος 

(εσρώ) 

Φορολογικός  

Σσνηελεζηής 

% 

≤7.000 14.5% 

7.001-20.000 28.5% 

20.001-40.000 37% 

40.001-80.000 45% 

≥80.001 48% 
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επηβάιιεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα κπνξεί λα θζάζεη θαη΄ αλψηαην φξην ζην 

29,5%-31,5%. Δμαίξεζε ησλ παξαπάλσ ζπληειεζηψλ απνηεινχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

εδξεχνπλ ζηε δψλε ειεπζέξνπ εκπνξίνπ ησλ Αδφξσλ, νη νπνίεο θνξνινγνχληαη κε ηνλ 

ρακειφ ζπληειεζηή ηνπ 17,5%.   

 

2.3.2 Ο Υ.Π.Α ςτην Πορτογαλία 
 

Ζ πνξηνγαιηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ηξεηο θαηεγνξίεο ζπληειεζηψλ ΦΠΑ, ηνλ 

θαλνληθφ, ηνλ ελδηάκεζν θαη ηνλ ρακειφ. Ο ρακειφο ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη ζε είδε 

βαζηθήο δηαηξνθήο (π.ρ. ξχδη, δπκαξηθά, ςσκί, αιεχξη, γάια, ηπξηά, ειαηφιαδν, θξέζθα 

θξνχηα, λσπφ/θαηεςπγκέλν θξέαο θαη ςάξη λσπφ/θαηεςπγκέλν ή ζε θνλζέξβα, αιάηη, 

κέιη), εθδφζεηο, βηβιία, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο, επηβαηηθέο 

κεηαθνξέο, αγξνηηθά πξντφληα, θ.ά.. 

Ο ελδηάκεζνο ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλα πξντφληα ηξνθίκσλ/πνηψλ 

(π.ρ. θξαζί, θνλζέξβεο θξεάησλ/ςαξηψλ/ζαιαζζηλψλ, επηηξαπέδην λεξφ), θαζψο θαη ζε 

ζεάκαηα (θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν, ζπλαπιίεο, θιπ). 

Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εζηίαζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη 

πιεζψξαο εηδψλ δηαηξνθήο) επηβαξχλνληαη κε ηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ. 

Οη Απηφλνκεο Γηνηθεηηθά πεξηνρέο ηεο Μαδέξα θαη ησλ Αδφξσλ απνιακβάλνπλ 

πξνλνκηαθφ θαζεζηψο ζε ζρέζε κε ηνλ ΦΠΑ, κε ρακειφηεξνπο αλά θαηεγνξία 

ζπληειεζηέο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίνακαρ 9: πληειεζηέο Φ.Π.Α. ζηελ Πνξηνγαιία ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

 

Σσνηελεζηής 
Ηπειρωηική 

Χώρα 
Μαδέρα Αδόρες 

Κανονικός 23%* 22% 18% 

Δνδιάμεζος 13% 12% 10% 

Χαμελός 6% 5% 5% 

εκείσζε: Απφ 01.01.2015 ν θαλνληθφο Φ.Π.Α ζα απμεζεί ζε 23,25%. 
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2.4 Η Ιρλανδία και το φορολογικό τησ ςύςτημα 
 

Γεκνθξαηία ηεο Ηξιαλδίαο (Ηξιαλδηθά: Poblacht na hÉireann, Αγγιηθά: Republic 

of Ireland) είλαη ην φλνκα ηνπ θξάηνπο πνπ θαιχπηεη θαηά πξνζέγγηζε ηα 5/6 ηεο λήζνπ 

ηεο Ηξιαλδίαο, ζηηο ΒΓ αθηέο ηεο Δπξψπεο. Σν επίζεκν φλνκα ηνπ θξάηνπο είλαη 

Ηξιαλδία (Ηξι.: Éire, Έηξε) θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ φινη νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη νη 

πνιίηεο ηεο Ηξιαλδίαο φηαλ αλαθέξνληαη ζηε ρψξα ηνπο. Δίλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, δηαζέηεη αλεπηπγκέλε νηθνλνκία θαη πιεζπζκφ ιίγν κεγαιχηεξν απφ ηα 

ηέζζεξα εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο (4.517.758 ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ 2009). Σν 

ππφινηπν 1/6 ηεο λήζνπ είλαη γλσζηφ σο Βφξεηα Ηξιαλδία θαη απνηειεί ηκήκα ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Πξσηεχνπζα ηεο Ηξιαλδίαο είλαη ην Γνπβιίλν. 

Ζ αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο Ηξιαλδηθήο Γεκνθξαηίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

κεηαηξάπεθε ζε κηα νηθνλνκία κε θχξηνπο άμνλεο ην εκπφξην, ηηο επελδχζεηο θαη ηε 

βηνκεραλία. Κχξην ξφιν ζηελ αλάπηπμή ηεο παίδνπλ νη εμαγσγέο, αιιά επσθειείηαη θαη 

απφ ηελ άλνδν ησλ θαηαλαισηηθψλ εμφδσλ, ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

επελδχζεσλ. ηα ραξηηά, ε ρψξα είλαη ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, σζηφζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιιά πξντφληα, θπξίσο 

κνπζηθήο, πεξλνχλ κέζα απφ ηε ρψξα γηα λα απνθχγνπλ ηνπο θφξνπο απφ αγαζά 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα 

έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπηζηνχλ ν πιεζσξηζκφο, ε πςειή θνξνινγία, ε 

θαηαμφδεπζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ε απνπζία μέλσλ επελδχζεσλ θαη νη ρακειέο 

εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο.Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1999 ε ρψξα κπήθε ζηελ Δπξσδψλε, 

εγθαηαιείπνληαο ηελ ηξιαλδηθή ιίξα. 

Ωζηφζν, ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ηξιαλδίαο δεη θάησ απφ ηα φξηα ηεο 

θηψρεηαο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο UNICEF, ε Ηξιαλδία έρεη ην έθην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ παηδηθήο θηψρεηαο (16,8%) ζηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν. 

Σν 2010 ε ρψξα ήξζε αληηκέησπε κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Οη 

ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ηεο ΔΔ ελέθξηλαλ ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 2010 ηξηεηέο πξφγξακκα, 

χςνπο ζρεδφλ 90 δηζ. επξψ, γηα νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο Ηξιαλδίαο έπεηηα απφ αίηεκα 

ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο γηα έληαμε ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B9%CF%81%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1999
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/UNICEF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%95
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 Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Ηξιαλδίαο είλαη γεληθά παξφκνην 

κε ην ζχζηεκα θνξνινγίαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

θνξνινγνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο   «Πιεξψζηε θαζψο θεξδίδεηε (PAYE)», κε 

βάζε δειαδή ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα πιεξψζνπλ. Tν ζχζηεκα είλαη αξθεηά 

πξννδεπηηθφ κε ειάρηζην ή θαλέλαλ θφξν ζηνπο ρακεινχο εξγαδνκέλνπο θαη έλα 

πςειφ πνζνζηφ πνπ εθαξκφδεηαη γηα λα νινθιεξψζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηα θνξνινγηθά πνζνζηά είλαη κεηαμχ ησλ ρακειφηεξσλ ζηνλ θφζκν κε 

απνηέιεζκα λα απνηειεί παξάδεηζν πνιιψλ εηαηξηψλ, θαζψο ν θφξνο εηαηξηψλ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 10% θαη 12,5%. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο πξνέξρεηαη απφ ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α), 

ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο θαη άιινπο θφξνπο ζηελ θαηαλάισζε. Σν ηξιαλδηθφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη ζε ζέζε πξψηηζηα λα πιεξψζεη γηα κία ειεχζεξε παηδεία γηα 

φινπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ), ειεχζεξε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, 

γεξαηεηά ζπληάμεηο θαη επίδνκα αλεξγίαο. Έηζη, βέβαηα, ζα κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη 

θαλείο ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Ηξιαλδίαο πξν θξίζεο ή κάιινλ θαη κεηά; 

Ζ Ηξιαλδία είρε ηε θήκε σο θηιηθή πξνο ηηο επηρεηξήζεηο δηθαηνδνζία, αιιά κεηά 

ηελ θξίζε έρεη απνθηήζεη ηε θήκε ηνπ θνξνινγηθνχ παξαδείζνπ. Ο ζπληειεζηήο 

εηαηξηθνχ θφξνπ ηεο Ηξιαλδίαο (12,5%) είλαη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο ζηελ Δπξψπε 

καδί κε απηνχο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Βνπιγαξίαο. Σν ηξιαλδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο 

έρεη απνδεηρζεί πνιχ ειθπζηηθφ γηα ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη κάιηζηα ηεο 

έρεη δνζεί ην ςεπδψλπκν «δηπιφ ηξιαλδηθφ». Οη κεγάιεο εηαηξείεο ηερλνινγίαο φπσο ε 

Apple θαη ε Google θάλνπλ ρξήζε ηεο ηξιαλδηθήο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα 

πιεξψλνπλ πνιχ κηθξφηεξν θφξν. Δπίζεο, εθζέζεηο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

ηζρπξίδνληαη φηη ε Google έρεη δεκηνπξγήζεη εηαηξεία ζηελ Ηξιαλδία πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγεη ηνπο βξεηαληθνχο θφξνπο. 

 

2.4.1 Η φορολογία ςτην Ιρλανδία με αριθμούσ 
 

Ζ θνξνινγία ζα είλαη πιεξσηέα ζην εηζφδεκα πνπ θεξδίδεηαη ζηελ Ηξιαλδία θαη 

ζην εμσηεξηθφ απφ έλα άηνµν πνπ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα ηνπ µφληµνπ θαηνίθνπ ηεο 

Ηξιαλδίαο. Έλαο μέλνο θάηνηθνο πνπ απαζρνιείηαη ζηελ Ηξιαλδία πιεξψλεη θφξν µφλν 

ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ θεξδίδεηαη ζηελ Ηξιαλδία. Δίλαη ζεµαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη 

φζνλ αθνξά ην θνξνινγήζηµν εηζφδεκα απφ έλαλ µκηζζφ, ν εξγνδφηεο ππνρξεψλεηαη 

http://wikipedia.qwika.com/en2el/Excise_duty
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Pensions
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λα αθαηξέζεη ην πνζφ θφξνπ πιεξσηένπ ζε κεληαία βάζε. Έλαο µε µκηζζσηφο πξέπεη 

λα πξνπιεξψζεη ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ ζα αληηζηαζκηζηεί µε ηελ αξρεηνζέηεζε µηαο 

εηήζηαο δήισζεο. Ζ πξνθαηαβνιή θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο δήισζεο πνπ γίλεηαη ην 

πξνεγνχκελν έηνο.  

Κάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν είλαη θάηνηθνο ηεο Ηξιαλδίαο θαη δηακέλεη  ζην 

θξάηνο  ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο θαη έρεη, σζηφζν, ην έλλνκν δηθαίσκα λα 

δηεθδηθήζεη νξηζκέλσλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ θαη εθπηψζεσλ.   

Έλα κε-θάηνηθνο Ηξιαλδίαο κπνξεί λα δηθαηνχηαη αλαθνχθηζε απφ ηνλ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο. Παξφκνηα αλαθνχθηζε είλαη επίζεο δηαζέζηκε ζηνπο  θαηνίθνπο ησλ 

άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο ρψξεο κε ηηο 

νπνίεο ε Ηξιαλδία έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο δηπιήο θνξνινγίαο. Έλα άηνκν πνπ θαηνηθεί 

ζηελ Ηξιαλδία θαη πνπ ιεηηνπξγεί έμσ απφ ηελ Ηξιαλδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα 

έλα νξηζκέλν ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε έλα θνξνινγηθφ έηνο κπνξεί λα δηθαηνχηαη 

έθπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο. Σν πνζφ ηεο έθπησζεο ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν εξγαζίαο ζην 

εμσηεξηθφ. 

Έλα θπζηθφ πξφζσπν είλαη θάηνηθνο Ηξιαλδίαο ζε έλα θνξνινγηθφ έηνο, αλ απηφο/απηή 

πεξλά 183 εκέξεο ή πεξηζζφηεξν ζηελ Ηξιαλδία θαηά ην έηνο απηφ ή μνδεχεη ζπλνιηθά 

280 εκέξεο ζηελ Ηξιαλδία θαηά ην έηνο απηφ θαη ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ 

έηνο. (Παξνπζία ζε έλα θνξνινγηθφ έηνο απφ έλα άηνκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 30 

εκέξεο ζην θξάηνο δελ ινγίδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δνθηκήο δχν εηψλ). Έλα άηνκν 

πνπ δηακέλεη ζηελ Ηξιαλδία γηα ηξία ζπλερή θνξνινγηθά έηε απνθηά ηε ζπλήζε 

δηακνλή ηνπ ζηελ Ηξιαλδία απφ ηελ αξρή ηνπ ηέηαξηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην 

αληίζεην. 

ηελ Ηξιαλδία δελ ππάξρεη έρεη ζπγθεθξηκέλν φξην εηζνδήκαηνο ην νπνίν δελ 

θνξνινγείηαη. Ο Ηξιαλδφο πνιίηεο θαη θνξνινγνχκελνο θνξνινγείηαη απφ ην πξψην 

επξψ. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη αθνξνιφγεην, θάζε θπζηθφ πξφζσπν 

δηθαηνχηαη κία έθπησζε θφξνπ. πγθεθξηκέλα ηζρχνπλ νη παξαθάησ θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο: 

 1.650 επξψ γηα άηνκν ρσξίο εμαξηψκελν παηδί 

 3.300 επξψ γηα έγγακν ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο 

 2.190 επξψ γηα ρήξν ή επηδψλ ζχληξνθν ρσξίο εμαξηψκελν κέινο 

 3.300 επξψ γηα ρήξν ή επηδψλ ζχληξνθν-πελζνχληεο ζην πξψην έηνο 
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 3.300 επξψ γηα κνλνγνλεηθή νηθνγέλεηα κε εμαξηψκελν παηδί 

 5.250 επξψ γηα ρήξν γνλέα ή επηδψλ ζχληξνθν κε εμαξηψκελν παηδί-πξψην έηνο 

κεηά ην πέλζνο 

 3.300 επξψ γηα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο θ.ά. 

Τπάξρνπλ επίζεο θάπνηεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο γηα απνδεκηψζεηο, 

απαζρφιεζε θαη επελδχζεηο, ζπληαμηνδνηηθέο εηζθνξέο, επαγγεικαηηθέο ζπληάμεηο, 

παξνρέο πγείαο θ.ά. Δηδηθή κλεία γίλεηαη γηα ηα άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα φξηα απαιιαγήο θφξνπ εηζνδήκαηνο είλαη 18.000 επξψ γηα 

άγακν, ρήξν ή επηδψλ ζχληξνθν θαη 36.000 επξψ γηα έγγακν ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο. 

 

Πίνακαρ 10: Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο εηζνδήκαηνο απφ ζηελ Ηξιαλδία.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Δηαηξηθφο θφξνο επηβάιιεηαη επί φισλ ησλ θεξδψλ, νπνπδήπνηε θαη αλ 

πξνθχπηνπλ, ησλ εηαηξεηψλ πνπ εδξεχνπλ ζην θξάηνο, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο, θαη 

αιινδαπψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηνπ θξάηνπο κέζσ 

ππνθαηαζηήκαηνο θαη πξαθηνξείνπ. 

Οη εηαηξείεο πιεξψλνπλ ηνλ εηαηξηθφ θφξν, ν νπνίνο επηβάιιεηαη ζηα θέξδε ηεο 

εηαηξείαο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηα έζνδα φζν θαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε. 

Τπάξρνπλ δχν ζπληειεζηέο εηαηξηθνχ θφξνπ: α) 12,5% γηα ην εηζφδεκα ησλ 

ζπλαιιαγψλ, εθηφο αλ ην εηζφδεκα απηφ πξνθχπηεη απφ εμαηξνχκελν εκπφξην
9
 (ζηελ 

πεξίπησζε απηή ν ζπληειεζηήο είλαη 25%) θαη β) 25% γηα ηα εηζνδήκαηα πέξαλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα έζνδα απφ ελνίθηα θαη ηα 

έζνδα απφ επελδχζεηο. 

                                       
9
 Δμαηξνχληαη νη ζπλαιιαγέο εθείλεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηε γε, ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εξγαζία κε κέηαιια θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πεηξειαίνπ. 

Κλιμάκιο 

Διζοδήμαηος 

(εσρώ) 

Φορολογικός  

Σσνηελεζηής 

% 

≤32.800 20% 

≥32.801 41% 



37 
 

2.4.2 Ο Υ.Π.Α ςτην Ιρλανδία 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο αμίαο καδί κε ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο απνηειεί ηελ 

θπξηφηεξε πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηελ ηξιαλδηθή θπβέξλεζε. Οη ζπληειεζηέο ΦΠΑ 

θπκαίλνληαη απφ 0% γηα ηα βηβιία, ηα είδε έλδπζεο θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα 

ζηνηρεία ησλ παηδηψλ, ζε 23% γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ αγαζψλ. Σν πνζνζηφ 13,5% 

εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ην δηαηξνθή, φπσο ην γεχκα ζε 

εζηηαηφξην θαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο. Έλα πνζνζηφ 4,8% ηζρχεη γηα πξνκήζεηα ηνπ 

δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ ιαγσληθψλ. Σέινο, ππάξρεη θαη έλα άιιν είδνο Φ.Π.Α. ην 

ιεγφκελν parking rate κε πνζνζηφ 13,5% θαη ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ζε ιίγεο κφλν 

επξσπατθέο ρψξεο. Ο θφξνο απηφο εθαξκφδεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 

 Δλέξγεηα γηα ζέξκαλζε θαη θσο 

 Σα θηλεηά αγαζά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ 

αθηλήησλ 

 Πξνκήζεηα αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

 Τπεξεζίεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο 

 Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο 

 Οξηζκέλεο εηδηθέο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο 

 Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θσηνγξαθία 

 Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ αλαβάηεο 

 Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηέρλε θαη ηελ αξραηνινγία 

 χληνκεο δηάξθεηαο ελνηθίαζε (ιηγφηεξν απφ 5 εβδνκάδεο) 

 ρνιέο νδεγψλ 

 Οη επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θηεληάηξνπο 

 

    Έλαο επηπιένλ ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. είλαη ν Φ.Π.Α Ηδηνθηεζίαο .χκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ Φ.Π.Α. ηδηνθηεζίαο, ηα επαγγεικαηηθά κηζζψκαηα αθηλήησλ 

απαιιάζζνληαη απφ ηνλ Φ.Π.Α. (κε ηελ επηινγή ελφο εθκηζζσηή λα θνξνινγήζεη ην 

ελνίθην ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο). Ζ πξνκήζεηα ησλ ηδηνθηεηψλ «λέαο ηδηνθηεζίαο» 

ππφθεηληαη ζε Φ.Π.Α. 13,5%. Ζ πψιεζε ηεο «παιηάο ηδηνθηεζίαο» απαιιάζζεηαη απφ 
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ηνλ Φ.Π.Α., εθηφο εάλ ε επηινγή αζθείηαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ πσιεηή θαη ηνλ 

αγνξαζηή. 

Ωζηφζν, θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο απαιιάζζνληαη ηνπ Φ.Π.Α. ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη ε παξάδνζε νξηζκέλσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ηξαπεδηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο, ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη κεηαθνξάο επηβαηψλ. 

 

Πίνακαρ 11: πληειεζηέο Φ.Π.Α. ζηελ Ηξιαλδία. 

 

Σσνηελεζηής 
Ποζοζηό επί 

ηοις εκαηό (%) 

Κανονικός 23% 

Δνδιάμεζος 9 και 13,5% 

Μειωμένος 4,8% 

Parking Rate 13,5% 

 
 

πγθεθξηκέλα, παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθά απφ ηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ 

ππφθεηληαη ζηνλ θάζε ζπληειεζηή είηε απηφο είλαη θαλνληθφ, είηε ελδηάκεζνο, είηε 

κεησκέλνο. 

 Κανονικός Σσνηελεζηής 23%: ηνλ ζπληειεζηή απηφ ππφθεηληαη φια εθείλα ηα 

αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο κε ην κεησκέλν 

ζπληειεζηή Φ.Π.Α. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο: αιθνφι, 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ θαη αμεζνπάξ, CD, 

ππνινγηζηέο, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, θαιιπληηθά, απνξξππαληηθά, ςπγεία, 

έπηπια θαη εμνπιηζκφ, θνζκήκαηα, ραξηνθνπηηθέο κεραλέο, κεραλήκαηα, 

εμνπιηζκφ γξαθείνπ, ηξνθέο θαηνηθίδησλ δψσλ, βελδίλε, ραξηηθά είδε, θαπλφο, 

παηρλίδηα, εξγαιεία, πιπληήξηα, εκθηαισκέλν λεξφ θ .ά. 

 Δνδιάμεζος Σσνηελεζηής 13,5%: ηνλ ζπληειεζηή απηφ ππφθεηληαη ηα θαχζηκα 

(άλζξαθαο, πεηξέιαην ζέξκαλζεο, θπζηθφ αέξην), ειεθηξηθή ελέξγεηα, ακνηβέο 

θηεληάηξσλ, θηήξηα, ππεξεζίεο ζρεηηδφκελεο κε ηε γεσξγία θ.ά. 
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 Διδικός Σσνηελεζηής 9%: ηνλ εηδηθφ απηφ ζπληειεζηή ππφθεηληαη ηα 

εζηηαηφξηα, ηα μελνδνρεία, ν θηλεκαηνγξάθνη, ηα θνκκσηήξηα θαη νη εθεκεξίδεο. 

 Μειωμένος Σσνηελεζηής 4,8%: Ο ζπληειεζηήο απηφ αθνξά εηδηθά θαη 

απνθιεηζηηθά ηελ γεσξγία. Ηζρχεη γηα ηα δψα θαη ηα ιαγσληθά. 

 Σσνηελεζηής 0% : Ο ζπληειεζηήο απηφο εθαξκφδεηαη γηα εμαγσγέο, βηβιία, απφ 

ηνπ ζηφκαηνο θάξκαθα, παηδηθή έλδπζε θαη ππφδπζε. 

 

3.2.5 υγκριτική Ανάλυςη Ελλάδασ-Πορτογαλίασ-Ιρλανδίασ 

 
Ζ ηδηαηηεξφηεηα κίαο ρψξαο δελ έρεη λα θάλεη απνθιεηζηηθά κε ηα κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο, ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη ηελ ηζηνξία ηεο. Όπσο θαη ν 

άλζξσπνο έηζη θαη ε θάζε ρψξα είλαη νη επηινγέο πνπ θάλνπλ νη θάηνηθνί ηεο θαη νη 

πνιηηηθνί ηεο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ηξηψλ απηψλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ ε θνξνινγία επηβάιιεηαη 

θαη εηζπξάηηεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γελ αιιάδνπλ κφλν νη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ αιιά θαη ηα έζνδα απφ ηελ θνξνινγία δελ είλαη 

αλάινγα ησλ δεηθηψλ θνξνινγίαο. 

 

Πίνακαρ 12: Γηαρξνληθή Δμέιημε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ Διιάδα (2010-2014) 

 

Κλιμάκιο 

Διζοδήμαηορ 

(εςπώ) 

Φοπολογικόρ 

Σςνηελεζηήρ 

(%) 

Κλιμάκιο 

Διζοδήμαηορ 

(εςπώ) 

Φοπολογικόρ 

Σςνηελεζηήρ 

(%) 

Κλιμάκιο 

Διζοδήμαηορ 

(εςπώ) 

Φοπολογικόρ 

Σςνηελεζηήρ 

(%) 

2010 2011 & 2012 2013 & 2014 

12.000 0 5.000 0 25.000 22 

4.000 18 7.000 10 17.000 32 

6.000 24 4.000 18 Τπεξβάιινλ 42 

4.000 26 10.000 25    

6.000 32 14.000 35    

8.000 36 20.000 38    

20.000 38 40.000 40    

40.000 40 Άλσ ησλ 100.000 45    

Τπεξβάιινλ 45         
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο 

ζηελ Διιάδα απφ ην 2010 κέρξη θαη ην 2014. Ζ θξίζε επεξέαζε ηνπο δείθηεο θαη απηφ 

είλαη εκθαλέο, θαζψο κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ ην αθνξνιφγεην κεηψλεηαη κέρξη ηελ 

εμάιεηςή ηνπ ην 2014 κε ην λέν θνξνινγηθφ λφκν. Αλάινγε ήηαλ θαη ε πνξεία ησλ 

δεηθηψλ θνξνιφγεζεο ζε Πνξηνγαιία θαη Ηξιαλδία. Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζε 

Πνξηνγαιία θπκαίλνληαλ απφ 10,5% έσο 42% ην 2010 θαη ηα επφκελα ρξφληα απφ 

11,5% έσο 46,5% κέρξη λα θζάζνπλ ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. 

 

 
Γιάγπαμμα 1: Ο θφξνο πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε Διιάδα-

Πνξηνγαιία-Ηξιαλδία (πεγή www.oecd.org) 

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο θαη ελ 

γέλεη ε θνξνινγία επί ηνπ εηζνδήκαηνο σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. Φφξνο πξνζσπηθνχ 

εηζνδήκαηνο νξίδεηαη εθείλνη νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη επί ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο 

(αθαζάξηζην εηζφδεκα κείνλ ηηο επηηξεπφκελεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο) θαη ηα 

θεθαιαηαθά θέξδε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Ο δείθηεο απηφο αθνξά ηελ θπβέξλεζε 

ζην ζχλνιφ ηεο θαη κεηξηέηαη ζε πνζνζηφ ηφζν ηνπ ΑΔΠ φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο 

θνξνινγίαο. 
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Όπσο είλαη εκθαλέο κηιάκε γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο νηθνλνκίεο, νη νπνίεο είραλ σο 

θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ ΣΡΟΗΚΑ, Γ.Ν.Σ θαη Δπξσπατθή 

Έλσζε. Γηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηηο παζνγέλεηεο πνπ κεγέζπλαλ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο. Ζ Ηξιαλδία, σο κία ρψξα ηνπ βνξξά, θαηάθεξε ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα μεπεξάζεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζρέξεηεο ηνπ νίθνπ 

ηεο. ηελ αληίπεξα φρζε Διιάδα θαη Πνξηνγαιία ε κελ πξψηε αθφκα ηαιαλίδεηαη θαη ε 

δε ζηγά-ζηγά  θαηαθέξλεη λα δηαθχγεη ην θίλδπλν. χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, ην 2013 ν θφξνο επί ηνπ πξνζσπηθνχ 

εηζνδήκαηνο σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. ζε Ηξιαλδία θαη Πνξηνγαιία έρεη αλνδηθή πνξεία, 

ελψ ζηελ Διιάδα θαζνδηθή, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο ε ζπληαγή πνπ 

αθνινπζήζεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο δελ ήηαλ ε δένπζα. Αληίζηνηρε είλαη ε 

πνξεία ηεο θνξνινγίαο επί ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ
10

. Ζ θαζνδηθή πνξεία γηα 

Διιάδα είλαη ξαγδαία θαη απφηνκε, αληίζεηα Ηξιαλδία θαη Πνξηνγαιία θάλνπλ βήκαηα 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ. 

 

                                       
10 Ωο θφξνο επί ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ νξίδνληαη νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ 

(κείνλ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα θαη ηηο επηηξεπφκελεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο) ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Καιχπηεη επίζεο ηνπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη επί ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο 

δείθηεο απηφο αθνξά ηελ θπβέξλεζε ζην ζχλνιφ ηεο (ζε φια ηα επίπεδα ηεο θπβέξλεζεο) θαη κεηξηέηαη 

ζε πνζνζηφ ηφζν ηνπ ΑΔΠ φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγίαο. 
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Γιάγπαμμα 2: Ο θφξνο επί ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε Διιάδα-

Πνξηνγαιία-Ηξιαλδία (πεγή www.oecd.org) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο: ΥΟΡΟΔΙΑΥΤΓΗ & ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

πγγελείο έλλνηεο κε ηελ θνξνινγία είλαη ε θνξνδηαθπγή θαη ε παξανηθνλνκία. Ζ 

αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, θπξίαξρν κέιεκα ηεο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

ιηηφηεηαο πνπ πξέζβεπαλ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία πιεξσκήο ησλ 

θφξσλ είηε κε λφκηκν είηε κε παξάλνκν ηξφπν, απνθεχγνληαο ηελ πιεξσκή ησλ 

ππνρξεψζεσλ ζην θξάηνο. Ση ελλννχκε φκσο κε ηνπο φξνπο απηνχο; Πψο ε θξίζε θαη ε 

πνιηηηθή ιηηφηεηαο θαη κεηαξξπζκίζεσλ επεξέαζε ηνπο φξνπο απηνχο; Ζ Διιάδα, ε 

Πνξηνγαιία θαη ε Ηξιαλδία είλαη ζπγθξίζηκεο ρψξεο, αλ ηηο κεηξήζνπκε κε φξνπο 

θνξνδηαθπγήο; 

O αλαγθαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ θφξσλ ζε ρξεκαηηθέο παξνρέο ησλ πνιηηψλ 

πξνο ην θξάηνο, ν νπνίνο κάιηζηα δε ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηα άκεζα αληηιεπηή 

αληηπαξνρή θαη ε επαθφινπζε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, δελ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ εχθνια απνδεθηά απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη πξνθαινχλ ηελ αληίδξαζή 

ηνπο. Ζ αληίδξαζε απηή εθδειψλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη έρεη σο ζηφρν ηε 

κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο επηβάξπλζεο, θάηη πνπ αλ επηηεπρζεί πξνθαιεί κεηαβνιέο 

ζηελ επηδησθφκελε θαηαλνκή ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο θαη ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά 

ζηελ επίηεπμε άιισλ ζηφρσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Οη αληηδξάζεηο απηέο ησλ θνξνινγνχκελσλ ζηε θνξνινγία θαη ζηε κείσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ζε ελεξγεηηθέο 

θαη β) ζε παζεηηθέο. 

Οη παζεηηθέο αληηδξάζεηο αθνξνχλ ηελ επίδξαζε ηεο θνξνινγίαο ζηελ νηθνλνκηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ θνξνινγνχκελσλ, φπσο είλαη ζηα θίλεηξα γηα εξγαζία, γηα 

απνηακίεπζε, γηα επέλδπζε, γηα αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θ.ιπ. 

ηηο ελεξγεηηθέο αληηδξάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζπλήζσο ε θνξνδηαθπγή θαη ε 

θνξναπνθπγή, φπσο επίζεο θαη ε κεηαθνξά νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ 

ηνκέα ηεο επίζεκεο νηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο παξανηθνλνκίαο ζην βαζκφ πνπ απηέο 

γίλνληαη, φπσο πηζηεχεηαη, γηα ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ή ηελ πιήξε 

απνθπγή ηεο θαηαβνιήο θφξνπ. 
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Δπνκέλσο, ζηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ ηα θαηλφκελα, νξίδνληαο ηη αθξηβψο 

λνείηαη σο «παξανηθνλνκία», «θνξνδηαθπγή» θαη «θoξoαπoθπγή» θαη 

απνζαθελίδνληαο ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο . 

 

3.1 Οριςμόσ Παραοικονομίασ  
 

Κάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν φςεηο: ηελ νξαηή θαη ηε κε νξαηή. Καη’ αληηζηνηρία, ζα 

κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο ζην ζχλνιφ ηεο 

απνηειείηαη απφ δχν φςεηο: ηελ επίζεκε (θαηαγξαθφκελε) θαη ηελ «θξπθή» πιεπξά, ηε 

ιεγφκελε παξανηθνλνκία. 

Με νηθνλνκηθνχο φξνπο, ινηπφλ, ν φξνο παξανηθνλνκία αλαθέξεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εμαηηίαο ηεο κεξηθήο ή νιηθήο απφθξπςήο ηνπο 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο δελ θαηαγξάθνληαη ζηηο επίζεκεο εθηηκήζεηο ηεο ζπλνιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο είλαη ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ (GNP) θαη ην αθαζάξηζην 

εγρψξην πξντφλ (GDP). Απνηειεί δειαδή ηεο δηαθνξά κεηαμχ πξαγκαηηθνχ θαη 

δεινχκελνπ GDP θαη GNP. χκθσλα κε αξθεηνχο νηθνλνκνιφγνπο ε παξανηθνλνκία, 

ππφ επξεία έλλνηα, απνηειείηαη απφ α) έλα κείγκα δξαζηεξηνηήησλ εθηφο κεραληζκνχ 

ηεο αγνξάο (φπσο ε παξαγσγή ησλ λνηθνθπξηψλ), β) απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο αγνξάο (φπσο ε απαγνξεπκέλε παξαγσγή θαη δηάζεζε νπζηψλ) 

θαη γ) λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αγνξάο νη νπνίεο δελ θαηαγξάθνληαη γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο (φπσο ε θνξνδηαθπγή ή\θαη θνξνθινπή). Καη νη ηξεηο θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν π.ρ 

νηθνλνκηθφ έηνο. 

Ζ Παξανηθνλνκία είλαη κία πνιχπιεπξε έλλνηα, ην γεγνλφο απηφ κάιηζηα 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ πιεζψξα ησλ νλνκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληα γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ην ίδην αληηθείκελν. πγθεθξηκέλα ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο έρεη 

αλαθεξζεί θαη σο άηππε νηθνλνκία (informal economy), αλεπίζεκε (unofficial), θξπθή 

(hidden), καχξε (black), κε θαηαγεγξακκέλε (unrecorded), ζθηψδεο (shadow), ππφγεηα 

(underground),γθξίδα (grey), παξάιιειε (parallel), δπαδηθή (dual), νηθνλνκία ηνπ 

ιπθφθσηνο (moonlight), κε παξαηεξήζηκε (unobserved) θιπ. 

χκθσλα κε νηθνλνκνιφγνπο, ε παξανηθνλνκία απνηειείηαη απφ: 
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i. Έλα κείγκα δξαζηεξηνηήησλ εθηφο κεραληζκνχ ηεο αγνξάο (φπσο ε παξαγσγή ησλ 

λνηθνθπξηψλ), 

ii. Απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο αγνξάο (φπσο ε 

απαγνξεπκέλε παξαγσγή θαη δηάζεζε νπζηψλ θαη 

iii. Νφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αγνξάο νη νπνίεο δελ θαηαγξάθνληαη γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο (φπσο ε θνξνδηαθπγή ή θαη θνξνθινπή). 

Καη νη ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν π.ρ. νηθνλνκηθφ έηνο. 

 

3.1.1 Προςδιοριςτικοί Παράγοντεσ Παραοικονομίασ 
 

Ζ παξανηθνλνκία απνηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Καηά ζπλέπεηα, ε παξανηθνλνκία επεξεάδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ππφινηπε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, νη νπνίνη είλαη θαηά θχξην ιφγν 

νηθνλνκηθνί. Δθηφο φκσο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ην θαηλφκελν ηεο 

παξανηθνλνκίαο νθείιεηαη θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, φπσο θνηλσληθνχο, δηνηθεηηθνχο, 

ςπρνινγηθνχο. Σα αίηηα βέβαηα ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ε ζεκαζία θαζελφο απφ απηνχο 

ηνπο παξάγνληεο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ επνρή ζε επνρή. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

1. Ο βαζκόο απνδνρήο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Αλ ηα άηνκα ζεσξνχλ φηη ε θξαηηθή 

εμνπζία επηδηψθεη ρσξίο ιφγν λα κεηψζεη ηνπο θαξπνχο ησλ θφπσλ ηνπ ηφηε είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα νδεγεζεί ζηελ παξανηθνλνκία (Gilligan G. and Richardson G., 

2003).  

2. Σν επίπεδν θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο. Μεγάιεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαη 

πςεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο εμεγνχλ ηελ χπαξμε θαη αλάπηπμε ηεο 

παξανηθνλνκίαο (Spicer M.W. and Becker A.). 

3. Θεζκηθνί πεξηνξηζκνί ή έιεγρνη. Οη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη επηβάιινληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. απαγφξεπζε ραξηνπαημίαο, ηνθνγιπθίαο θιπ) 

κπνξνχλ λα σζήζνπλ ηα άηνκα ζηελ παξανηθνλνκία.  

4. Οη δπλαηόηεηα ηνπ θξάηνπο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη πεξηνξηζκό ηεο παξανηθνλνκίαο. 

Ο παξάγνληαο απηφο έρεη λα θάλεη κε ηελ δπζθνιία εληνπηζκνχ ησλ 
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παξανηθνλνκνχλησλ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δπζθνιία απηή ηφζν ηα άηνκα 

κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζηελ παξανηθνλνκία  

5. Σν επίπεδν αλεξγίαο. Θεσξείηαη φηη επεξεάδεη ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο ζηελ 

αλεπίζεκε αγνξά εξγαζίαο.  

6. Σν θαζεζηώο θνηλωληθήο αζθάιηζεο. Οη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζεσξνχληαη κεγάιν θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε απνηέιεζκα λα σζνχλ 

θάπνηνπο ζηελ παξανηθνλνκία.  

7. Σν επίπεδν αλάπηπμεο. Ο βαζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ζεσξείηαη φηη έρεη 

ζεηηθή ζρέζε κε ηελ παξανηθνλνκία  

8. Γηαξζξωηηθνί παξάγνληεο. Αλάινγα κε ηελ δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ εκθαλίδνληαη 

κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο ηάζεηο πξνο ηελ παξανηθνλνκία. Δπηρεηξήζεηο εληάζεσο 

εξγαζίαο (αιινδαπνί εξγάηεο θιπ) ζεσξείηαη φηη έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

θνξνδηαθπγήο. 

 

3.1.2 υνέπειεσ τησ Παραοικονομίασ 
 

Σν θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο αζθεί πνιιέο θαη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

επίζεκε νηθνλνκία. Οη επηδξάζεηο απηέο ζεσξνχληαη θαηά ηεθκήξην αξλεηηθέο 

δεδνκέλνπ φηη ε χπαξμε ηεο παξανηθνλνκίαο έρεη θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο, νη νπνίεο δελ 

πξέπεη λα παξαγλσξίδνληαη ή λα ππνηηκφληαη. 

Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο θαηεγνξηνπνηνχληαη παξαθάησ : 

1. Μείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δίλαη παζηθαλέο 

φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο, ηφζν πην 

αλαμηφπηζηα γίλνληαη ηα επίζεκα ζηνηρεία γηα ην χςνο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. 

2. Μείσζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή επεξεάδεηαη θαζψο ζηελ παξανηθνλνκία φιεο νη 

ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε κεηξεηά κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ε 

δηάζεζε ρξήκαηνο θαη ε πνιηηηθή ησλ επηηνθίσλ. Όζνλ αθνξά ηελ δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή , ε παξανηθνλνκία επεξεάδεη ηα έζνδα ησλ θξαηψλ θαη θαη’ επέθηαζε 

ηελ ηθαλφηεηα γηα δεκφζηεο δαπάλεο. 

3. Γηαζηξέβισζε ηεο πνιηηηθήο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Σα επίζεκα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο απνθιίλνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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4. Τπεξεθηίκεζε ηεο αλεξγίαο. Απηφ πθίζηαηαη δηφηη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ καχξε νηθνλνκία παξνπζηάδεηαη επηζήκσο άλεξγν. 

5. Γηαζηξέβισζε θιαδηθψλ πνιηηηθψλ. Λφγσ ηεο άγλνηαο γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ 

δηαθφξσλ θιάδσλ θαη ην πψο απηά θαηαλέκνληαη  εληφο ηνπ θιάδνπ επεξεάδεηαη 

ε εθηίκεζε γηα ηνλ φγθν θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ. 

Πέξα απφ ηηο αξλεηηθέο, φκσο, ζπλέπεηεο ε παξανηθνλνκία έρεη θαη ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη παξαθάησ: 

1. Μείσζε ηεο αλεξγίαο. 

2. Μείσζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε εληχπσζε φηη κέζσ 

ηεο παξανηθνλνκίαο κεηψλεηαη ε δηαηαξαρή πνπ πξνθαιεί ε επέθηαζε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

3. Ζ παξανηθνλνκία δεκηνπξγεί πξφζζεηε επεκεξία 

 

3.1.3 Μέτρηςη Παραοικονομίασ 
 

πκθψλα κε δεδνκέλα ηνπ παγθνζκίνπ θήκεο γηα ηηο κειέηεο ηνπ γχξσ απφ 

ζέκαηα παξανηθνλνκίαο θαη θνξνδηαθπγήο νηθνλνκνιφγνπ Friedrich Schneider πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.1 ν κέζνο φξνο ηεο παξανηθνλνκίαο  ζηηο 27 ρψξεο 

κέιε ηεο ΔΔ θπκάλζεθε ζε 22,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2003, κεηψζεθε ζε 19.3% ην 2008, 

απμήζεθε ζε 19,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 θαη χζηεξα έπεζε ζην 18,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2012. 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο ζε ζρέζε κε ην έηνο ηεο θξίζεο (2008) κέρξη ζήκεξα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο είρακε κηα κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο . Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο αλάθακςεο απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. Ωο εθ ηνχηνπ, ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο απηήο ηεο κείσζεο 

είλαη πσο ζε κηα νηθνλνκία πνπ αλαθάκπηεη, ηα θίλεηξα ησλ αλζξψπσλ λα πξνβνχλ ζε 

πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ παξανηθνλνκία γηα λα θεξδίζνπλ επηπιένλ ρξήκαηα 

κεηψλνληαη.  

Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ε Διιάδα πνπ ελψ ε νηθνλνκία ηεο δελ έρεη αλαθάκςεη, 

ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο έρεη κείλεη ζηα ίδηα θαη ιίγν ρακειφηεξα επίπεδα κε ην 

2008. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε χθεζε ηεο επίζεκεο νηθνλνκίαο είλαη ηφζν 

κεγάιε ψζηε κεηψλεηαη ε δήηεζε δξαζηεξηνηήησλ παξανηθνλνκίαο ιφγν ησλ κεγάισλ 

απσιεηψλ εηζνδήκαηνο. Έηζη ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα γηα ην έηνο 
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2012 θαηαγξάθεηαη κέρξη θαη θαηά 1,4% κηθξφηεξν απφ ην 2010, δειαδή 24% ηνπ 

ΑΔΠ. Αμηνζεκείσηε είλαη βέβαηα ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο παξανηθνλνκίαο ηεο 

Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε θαη δε κε ην 2003, θαζψο εθείλε ηε ρξνληά 

ην πνζνζηφ ηεο παξανηθνλνκίαο είρε μεπεξάζεη ην κέζν φξν ηεο Δπξψπεο ησλ 27 θαηά 

έμη πνζνζηηαίεο κνλάδεο (22,3% κ.φ. γηα ηελ Δπξψπε ησλ 27 θξαηψλ-κειψλ θαη 28,2% 

γα ηελ Διιάδα). Σν 2003 βαζίιεπε ε παξανηθνλνκία φρη κφλν ζηελ Διιάδα θαη αιιά 

θαη ζε φιεο ηεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ Διιάδα, σζηφζν, ηα πξάγκαηα 

κεγεζχλνληαη θαη ε εθδήισζή ηνπο είλαη πην έληνλε. 

Όζνλ αθνξά ηελ Πνξηνγαιία, ηα πνζνζηά ηεο παξανηθνλνκίαο δελ δηέθεξαλ θαη 

πνιχ απφ ηα αληίζηνηρα ηεο Διιάδαο θαη ησλ άιισλ Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ. Ζ 

παξανηθνλνκία ηεο Πνξηνγαιίαο εθηνμεχζεθε απφ ην 9,3% ηνπ Α.Δ.Π. ηεο ην 1970 ζην 

22,2% ην 2003, γξάθεη ν πνξηνγαιηθφο ηχπνο. χκθσλα κάιηζηα κε έξεπλα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πφξην, ην Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο αλεξρφηαλ ην 2010 ζηα 130 δηζ. 

δνιάξηα, ελψ ε παξάιιειε νηθνλνκία ζηα 32 δηζ. Σα πνζνζηά ηεο παξανηθνλνκίαο 

εμαθνινπζνχζαλ λα αλζνχλ ζηελ Πνξηνγαιία, έρνληαο βέβαηα κία ηάζε κείσζεο, θαη 

λα παξακέλνπλ κέρξη ην 2012 θνληά ζηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (22,2% ην 2003 θαη 

19,4% ηνπ Α.Δ.Π. ην 2012).     

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Ηξιαλδία έρεη θαηνξζψζεη κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ λα 

κεηψζεη ηελ παξανηθνλνκία ή δηαθνξεηηθά ηελ παξάιιειε νηθνλνκία πξνο φθεινο ηεο 

ρψξαο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο. Σα πνζνζηά ηεο παξανηθνλνκίαο φρη απιά είλαη πνιχ 

ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά κάιηζηα ζπγθαηαιέγεηαη 

ζηηο ρψξεο κε ηα κηθξφηεξα πνζνζηά παγθνζκίσο ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, Αλαιπηηθά, ην 2003 ε παξανηθνλνκία 

θαηαιάκβαλε ην 15,4% ηνπ Α.Δ.Π.  ζε ζρέζε κε ην 22,3% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

Δπξψπεο ησλ 27. Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία ηελ έπιεμε γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο ζε ζρέζε κε Διιάδα θαη Πνξηνγαιία, ε Ηξιαλδία πέηπρε κία ζπλερή κείσζε ησλ 

πνζνζηψλ ηεο παξανηθνλνκίαο θζάλνληαο ζην εθπιεθηηθφ πνζνζηφ ηνπ 12,7% ην 2012, 

δειαδή 5,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο επξσπατθήο έλσζεο. 

Σν 2008, φηαλ θαη μέζπαζε ε θξίζε θαη νη παζνγέλεηεο ρξφλσλ βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα, 

νη πηέζεηο πξνο ηελ Ηξιαλδία απφ θάπνηνπο θνξνιάγλνπο ήηαλ έληνλεο θαη ζπλερείο κε 

απψηεξν ζθνπφ  ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Ωζηφζν, ε Ηξιαλδία φρη 

κφλν δελ ππέθπςε αιιά θαη δηθαηψζεθε δηαθπιάηηνληαο ην θεθηεκέλν απφ ηηο 
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Δπξσπατθέο πλζήθεο θαη ηδίσο ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο. Ζ άξλεζε ηεο ρψξαο λα 

πξνρσξήζεη ζε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ηελ νδήγεζε λα δηαθχγεη απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε γξεγνξφηεξα θαη λα κεηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα πνζνζηά ηεο 

παξανηθνλνκίαο. Άιισζηε, έρεη απνδεηρζεί χζηεξα απφ κειέηεο πσο ρψξεο κε πςεινχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ θαη πςειά πνζνζηά καχξεο αγνξάο 

θαη παξανηθνλνκίαο. 

 

Πίνακαρ 13: Μέγεζνο Παξανηθνλνκίαο ζηηο 27 ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ απφ ην 2003 έσο ην 2012 

 

Πηγή : Friedrich Schneider, Γεθέκβξηνο 2011 

 

Αθφκα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία θαξηψλ visa απφ ηε Visa Europe (Visa Europe 

annual report, 2012) ζηελ Διιάδα ε παξανηθνλνκία δηακνξθψλεηαη ζηα 43,2 δηο επξψ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην πνζνζηφ απηφ παξνπζηάδεη κηθξή κεηαβνιή θαζψο δελ έρεη 

ζεκεησζεί ν θαηάιιεινο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα 

ζπκβάιεη ζηελ θάκςε ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο. Δλδεηθηηθφ είλαη πσο 

παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ online θαηαλαισηψλ θαηά 8% γηα ηα έηε 

2010- 2012 κεηψζεθε  ε παξανηθνλνκία θαηά 1,4%  ηνπ ΑΔΠ. Ζ αληίιεςε φηη ηα 

κεηξεηά ηξνθνδνηνχλ ηελ παξανηθνλνκία είλαη πιένλ θνηλή θαη έηζη αλακέλεηαη 

αχμεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα αληηθαηάζηαζε ησλ κεηξεηψλ κε ειεθηξνληθέο 

πιεξσκέο. 

 

3.2 Ορισμός Φοροδιαφυγής 

 

Ζ θνξνδηαθπγή
11

 απνηειεί ζνβαξφ έγθιεκα θαη απάηε ζε βάξνο ηνπ θξάηνο. Σν 

θαηλφκελν απηφ πιήηηεη ηφζν ηελ Διιάδα φζν πνιιέο άιιεο ρψξεο παγθνζκίσο. 

Φνξνδηαθπγή (tax evasion) απνθαιείηαη ε θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξάλνκε 

απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο ελφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε ζθνπφ ηε κείσζε 

ηεο λφκηκεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θαη ηελ απνθπγή ηεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ απφ 

                                       
11 Παξάδεηγκα θνξνδηαθπγήο είλαη ε απφθξπςε ή ππνεθηίκεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ, ε απφθξπςε ή ππνεθηίκεζε ησλ πσιήζεσλ ή θεξδψλ κίαο επηρείξεζεο, ε 

ιαζξαία εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ, ε απφθξπςε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θ.ιπ. 
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ηνλ ππφρξεν. Θεσξείηαη παξάλνκε θαη έληνλα αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαζψο 

παξαβηάδεηαη θαη θαηαζηξαηεγείηαη ν λφκνο. 

Ζ θνξνδηαθπγή εληνπίδεηαη εχθνια ζε εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

κηζζσηέο ππεξεζίεο ή εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, ιφγσ ηεο επθνιίαο δηαζηαχξσζεο 

ζηνηρείσλ - δειαδή ζχγθξηζε εζφδνπ απφ ηνλ έλα ζπκβαιιφκελν θαη δαπάλεο απφ ην 

άιιν – ελψ είλαη δχζθνιν λα εληνπηζζνχλ ζε πεγέο φπσο απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα. 

ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζπλήζσο ε θνξνδηαθπγή αληηκεησπίδεηαη κε επηηφπνπ 

ειέγρνπο, αιιά θαη δηαζηαπξψζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δχζθνιε ε 

δηαζηαχξσζε, ππνινγίδεηαη έλα ηεθκαξηφ εηζφδεκα, ελψ θαηά θαηξνχο 

αλαπξνζαξκφδνληαη ηα ηεθκήξηα δηαβίσζεο. 

 

3.2.1 Αίτια τησ Υοροδιαφυγήσ 
 

Ο θαζεγεηήο θαη πξψελ ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Αγαπεηφο ζε κία κειέηε πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζην Γειηίν Φνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο κε ηίηιν « Σν κέγεζνο ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα» ππνζηεξίδεη φηη νη θπξηφηεξεο αηηίεο χπαξμεο αιιά θαη 

αχμεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη: 1) νη πςεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, 2) ε θαθή 

δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, 3) ε αλεπάξθεηα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, θαη θαηά θχξην 

ιφγν ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ, 4) ε ζπάηαιε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, 5) 

νη επηεηθείο πνηλέο, κέρξη πξφηηλνο, γηα ηηο θνξνινγηθέο παξαβηάζεηο, 6) ε χθεζε θαη 7) 

ν κεγάινο δεκφζηνο ηνκέο, ν νπνίνο ζπλεπάγεηαη πςειφ βαζκφ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ 

ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (θάηη πνπ αιιάδεη εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα). 

 

3.2.2 Προςδιοριςτικοί Παράγοντεσ τησ Υοροδιαφυγήσ 

 

Ζ θνξνδηαθπγή απαληάηαη ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο, αιιά νη 

θνξνινγνχκελνη δελ έρνπλ ηελ ίδηα ηάζε λα θνξνδηαθεχγνπλ. Ζ έθηαζε ηεο, φκσο, 

απηή εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, ππνθεηκεληθνχο θαη αληηθεηκεληθνχο.  

Οη ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έθηαζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

είλαη νη εμήο: 
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1. Σν κέζν κνξθωηηθό θαη πνιηηηζηηθό επίπεδν ηωλ πνιηηώλ ηεο ρώξαο θαη ηδηαίηεξα 

ηωλ θνξνινγνύκελωλ. Όηαλ ην κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη ρακειφ, νη θνξνινγνχκελνη δελ έρνπλ ζπλείδεζε ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ηα έζνδα απφ άιινο θφξνπο δηαηίζεληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ, ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ζπιινγηθέο αλάγθεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο άιινο ππναλάπηπθηεο ρψξεο. 

2. Σν κνξθωηηθό θαη εζηθό επίπεδν ηωλ θνξνηερληθώλ νξγάλωλ. Όηαλ ηα ζηειέρε 

ησλ θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ είλαη κνξθσκέλα θαη ηθαλά, κπνξνχλ λα 

δηακνξθψζνπλ έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ λα πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν 

θνξνδηαθπγήο, θαη λα νξγαλψζνπλ νξζνινγηθά άιινο ππεξεζίεο απηέο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θαηάιιειν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ. Άιινο, νη επζπλείδεηνη ππάιιεινη πξνβαίλνπλ ζηελ ζσζηή εξκελεία 

θαη εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη απνθεχγνπλ ηηο παξάλνκεο άιινο 

παξάλνκεο ζπλαιιαγέο κε ηνπο θνξνινγνχκελνπο. 

Οη αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έθηαζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

είλαη νη παξαθάησ: 

1. Σν επίπεδν άιινο θνξνινγηθήο επηβαξύλζεωο ηνπ αηόκνπ ζε ζρέζε κε ην εηζόδεκά 

ηνπ. Όζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν άιινο κέζεο θνξνινγηθήο επηβαξχλζεσο 

ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηάζε ηνπ γηα θνξνδηαθπγή, δηφηη ν 

πεξηνξηζκφο άιινο ηθαλνπνηήζεσο ησλ αηνκηθψλ ηνπ αλαγθψλ είλαη πεξηζζφηεξν 

αηζζεηφο θαη ην φθεινο απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ελδέρεηαη λα εμνηθνλνκήζεη, 

αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηπρφλ απνθάιπςε άιινο 

θνξνδηαθπγήο. 

2. Ο ηξόπνο θαηαλνκήο ηωλ θνξνινγηθώλ βαξώλ. Όζν πεξηζζφηεξν ε θαηαλνκή ησλ 

θνξνινγηθψλ βαξψλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ γεληθά θξαηνχζα αληίιεςε πεξί 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε ηάζε γηα θνξνδηαθπγή θαη 

αληηζηξφθσο. Πξάγκαηη, φηαλ παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ 

θνξνινγηθψλ βαξψλ κε ηελ ρνξήγεζε αδηθαηνιφγεησλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ 

θαη εμαηξέζεσλ ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηδησηηθψλ θνξέσλ, ηφηε θαιιηεξγείηαη ην 

αίζζεκα ηεο αδηθίαο κεηαμχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, απμάλεη ην επίπεδν ηεο 

ζπλνιηθήο θνξνινγηθήο επηβαξχλζεσο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη δεκηνπξγνχληαη 

άληζνη φξνη αληαγσληζκνχ κεηαμχ επλννχκελσλ θαη κε επηρεηξήζεσλ. 
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3. Η δηάξζξωζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο. Σν είδνο θαη ε ηακηεπηηθή 

ζπνπδαηφηεηα ησλ θαη’ ηδίαλ θφξσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ έθηαζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο. Έηζη, αλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θπξηαξρείηαη απφ άκεζνπο 

θφξνπο, ηφηε ε ηάζε γηα θνξνδηαθπγή είλαη, ceteris paribus, κεγαιχηεξε. 

Αληίζεηα αλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θπξηαξρείηαη απφ έκκεζνπο θφξνπο, ε ηάζε 

γηα θνξνδηαθπγή είλαη κηθξφηεξε, δηφηη ν έιεγρνο ησλ θνξνινγηθψλ νξγάλσλ 

είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνο. 

4. Ο ηξόπνο δηαρείξηζεο ηνπ δεκόζηνπ ρξήκαηνο. Όζν ζπλεηφηεξε είλαη ε δηαρείξηζε 

ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ην θξάηνο, ηφζν αζζελέζηεξε είλαη ε ηάζε ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ γηα θνξνδηαθπγή. 

5. Ο βαζκόο νξγαλώζεωο ηεο αγνξάο θαη ηωλ παξαγωγηθώλ κνλάδωλ. 

Οη Feld θαη Frey (2000) ζεσξνχλ φηη έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ εμεγεί ηε 

θνξνδηαθζγή είλαη ε θνξνινγηθή εζηθή ησλ πνιηηψλ, πνπ ηε ζπλδένπλ κε ζεζκηθά 

ζέκαηα. Οη Gerxhani θαη Schram (2002), εμεηάδνληαο ηελ θνξνδηαθπγή ζε κία 

αλεπηπγκέλε ρψξα θαη ζε κία ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

θνξνδηαθπγή δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ νκάδσλ θαη ρσξψλ. Γηα ηνλ Gerxhani (2002), νη 

δηαθνξέο απηέο απνδίδνληαη ζηε δηαζχλδεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ κε επίζεκσλ 

ζεζκψλ (π.ρ. λφκνη θαη θαλφλεο) θαη ησλ κε επίζεκσλ ζεζκψλ (π.ρ. πξφηππα θαη 

πνιηηηζκφο). 

 

3.2.3 Οι Επιπτώςεισ τησ Υοροδιαφυγήσ 

 

Ζ θνξνδηαθπγή είλαη έλα ζχλζεην θαη δηαξζξσηηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν έρεη 

πνιιέο δπζκελείο ζπλέπεηεο. Οη θπξηφηεξεο ζπλέπεηεο είλαη νη παξαθάησ: 

1. Πξνθαιεί αληζνθαηαλνκή ηωλ θνξνινγηθώλ βαξώλ γηαηί δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη 

φινη νη θνξνινγνχκελνη λα παξαβνχλ ηνλ λφκν θαη δελ έρνπλ φινη νη 

θνξνινγνχκελνη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο λα πξνβνχλ ζε θνξνδηαθπγή. 

Δπνκέλσο άηνκα κε ηελ ίδηα θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα έρνπλ δηαθνξεηηθή 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε.  

2. Μέζσ ηεο θνξνδηαθπγήο κεηώλνληαη ηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο κε 

απνηέιεζκα λα έρεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ 

ηνπ. Ζ πξαθηηθή απηή νδεγεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο ζε ρξφλην 
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έιιεηκκα, αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ θαη απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ 

εηζνδήκαηνο. 

3. Μεηώλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ θνξνινγηθώλ κέηξωλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

4. Γηαηαξάζζεη ηνπο όξνπο αληαγωληζκνύ κεηαμύ ηωλ επηρεηξήζεωλ. Γηφηη νη εηαηξείεο 

πνπ θνξνδηαθεχγνπλ έρνπλ κηθξφηεξν θφζηνο θαη επνκέλσο βξίζθνληαη ζε 

πιενλεθηηθφηεξε ζέζε έλαληη εθείλσλ πνπ δελ θνξνδηαθεχγνπλ.  

5. Δπεξεάδεηαη ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ είλαη ζπλεπείο 

κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ δηεχξπλζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο 

θνξνδηαθπγήο.  

6. Η θνξνδηαθπγή είλαη επθνιόηεξε ζηνπο άκεζνπο θόξνπο (π.ρ. κε δήισζε 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο) ην θξάηνο δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο έκκεζνπο 

θφξνπο. Ζ πξαθηηθή απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ησλ κεζαίσλ θαη 

ρακειψλ εηζνδεκάησλ.  

Δθηφο φκσο απφ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο ππάξρνπλ 

ζπγγξαθείο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνξνδηαθπγή έρεη θαη νξηζκέλεο ζεηηθέο 

επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία ησλ ρσξψλ, γηα παξάδεηγκα ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

θνξνδηαθπγή απμάλεη ηελ δπλαηφηεηα απνηακίεπζεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

κε ζπλέπεηα ηελ επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλαπηχμεσο, επίζεο ε θνξνδηαθπγή 

απνηξέπεη ηελ ππέξκεηξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε. Πην αθξαίεο απφςεηο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε θνξνδηαθπγή έρεη ζεηηθή επίδξαζε αθφκα θαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

3.2.4 Ποιοι ωφελούνται από την φοροδιαφυγή; 
 

«Αλ νη θησρνί είραλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο θνξνδηαθπγήο απφ φ,ηη νη πινχζηνη, ή 

ήηαλ ηθαλφηεξνη ζε απηήλ, ηφηε ν πξννδεπηηθφο πνιηηηθφο (the egalitarian policy maker) 

ζα είρε έλαλ θαιφ ιφγν λα αληηκεησπίδεη ηε θνξνδηαθπγή κε ρακφγειν επηείθεηαο: κέρξη 

ελφο ζεκείνπ ηνπιάρηζηνλ». Απηά είπε ν Frank Cowell, θαζεγεηήο Γεκφζηαο 

Οηθνλνκηθήο ζηε London School of Economics. 

Γλσξίδνπκε, σζηφζν, ηηο αξλεηηθέο παξελέξγεηεο ηεο θνξνδηαθπγήο: ζηεξεί 

πνιχηηκα έζνδα απφ ην θξάηνο, δηαηεξεί ηερλεηά ζηε δσή κε βηψζηκεο επηρεηξήζεηο, 

ζηξεβιψλεη ηελ αγνξά εξγαζίαο σζψληαο πξνο δξαζηεξηφηεηεο κε κεγαιχηεξεο 
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δπλαηφηεηεο απφθξπςεο εηζνδεκάησλ, εηζάγεη «νξηδφληηεο» αληζφηεηεο 

δηαθνξνπνηψληαο ην θαζαξφ εηζφδεκα θνξνινγνπκέλσλ κε ην ίδην πξν θφξνπ 

εηζφδεκα. 

Γλσξίδνπκε, επίζεο, ηηο επξχηεξεο ηνμηθέο επηδξάζεηο ηεο – ή ζα έπξεπε: εάλ είρε 

δίθην ν Φ. Ρνχδβειη, φηη «νη θφξνη είλαη ηα ηέιε ζπλδξνκήο πνπ πιεξψλνπκε γηα ηα 

πξνλφκηα πνπ απνιακβάλνπκε σο κέιε κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο», ηφηε ε 

θνξνδηαθπγή ππνζθάπηεη ηα ζεκέιηα κηαο ηέηνηαο θνηλσλίαο. 

Μήπσο, φκσο, ε θνξνδηαθπγή έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα θαιφ; Όηη, δειαδή, βνεζά 

ηνπο θησρνχο λα ηα βγάινπλ πέξα, πξάγκα δχζθνιν ή αδχλαην εάλ επξφθεηην λα 

πιεξψζνπλ ηνπο θφξνπο πνπ ηνπο αλαινγνχλ. 

 

3.3 Υοροαποφυγή 
 

πγγελήο έλλνηα κε ηε θνξνδηαθπγή είλαη ε έλλνηα ηεο «θνξναπνθπγήο»
12

 (tax 

avoidance). Όπσο θαη ε θνξνδηαθπγή, ε θνξναπνθπγή είλαη ε πιήξεο ή κεξηθή 

απνθπγή ηνπ θφξνπ. Δπνκέλσο, σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζπλέπεηεο ε θνξνδηαθπγή 

θαη ε θνξναπνθπγή δελ δηαθέξνπλ θαζφινπ κεηαμχ ηνπο. Γηαθέξνπλ. φκσο, ζεκαληηθά 

απφ πνιηηηθή θαη εζηθή άπνςε. πγθεθξηκέλα ν φξνο θνξναπνθπγή αλαθέξεηαη ζηε 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο  ρξεζηκνπνηψληαο λφκηκα κέζα θαη 

ηεο «θπγήο γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο» ( tax flight), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ 

ηφπνπ εγθαηάζηαζεο κίαο επηρείξεζεο γηα ηελ απνθπγή πιεξσκήο θφξσλ. 

Σα φξηα σζηφζν κεηαμχ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο είλαη πνιιέο 

θνξέο\ αζαθή. Αλ ζέιεη θαλείο λα αθξηβνινγήζεη, ιφγνο γηα θνξναπνθπγή πξέπεη λα 

γίλεηαη κφλνλ φηαλ απηφο πνπ ηελ θάλεη δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν λα ππνζηεί θπξψζεηο 

γηα ηέηνηεο πξάμεηο ηνπ. Δπνκέλσο, φηαλ ιέκε θνξναπνθπγή, ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ 

λφκηκσλ ελεξγεηψλ ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ, κε ηηο νπνίεο απνβιέπνπλ ζηελ κείσζε ε 

εμάιεηςε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο επηβαξχλζεσο απφ νξηζκέλν ή νξηζκέλνπο θφξνπο. 

Μηα ελέξγεηα γηα λα ζεσξεζεί σο ελέξγεηα θoξoαπoθπγήο ζα πξέπεη ηππηθά λα 

έρεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά (Ν. Σάηζνο, 2001): 

                                       
12 Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο θνξναπνθπγήο είλαη ζε ζρέζε κε ηελ λνκηθή κνξθή 

επηρεηξήζεσλ, κε ηηο παξνρέο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηνλ επαλαπαηξηζκφ 

θεθαιαίσλ, κέζσ δσξεψλ & ΥΑΑ, κε άηππε δσξεά ρξεκάησλ θ.ιπ. 
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 Πξψηνλ, ζρεδφλ πάληνηε ππάξρεη έλα ζηνηρείν αλεηιηθξίλεηαο, εηθνληθφηεηαο ή 

πιαζηφηεηαο. Γειαδή, θαηά θαλφλα νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο θαη δηεπζεηήζεηο δελ 

έρνπλ πξσηαξρηθφ θίλεηξν ηελ επίηεπμε θάπνηνπ νηθνλνκηθνχ ή επηρεηξεκαηηθνχ 

ζηφρνπ, αιιά ηελ απoθπγή θφξνπ. 

 Γεχηεξνλ, ζπρλά νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζηφρν ηε θoξoαπoθπγή εθκεηαιιεχνληαη 

ηηο αδπλακίεο (θελά, αζάθεηεο, θαθή δηαηχπσζε θ.ιπ.) ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο ή εθκεηαιιεχνληαη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία, νη νπνίεο δελ ήηαλ ζηελ πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε (π.ρ. ε απαιιαγή ζηελ 

Διιάδα απφ ηα ηεθκήξηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ αλαςπρήο, θάηη πνπ έρεη 

σο απνηέιεζκα λα δειψλνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο σο επαγγεικαηηθά θαη 

ζθάθε πνπ δελ έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή ηελ ηδηφηεηα). 

 Σξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θoξoαπoθπγήο είλαη ε κπζηηθφηεηα πνπ ηε δηαθξίλεη. 

Γηφηη, απηνί πνπ θνξναπνθεχγνπλ, έρνπλ θάζε ιφγν νη θνξνινγηθέο αξρέο, αιιά 

θαη γεληθά ε θνηλή γλψκε, λα κελ γλσξίδνπλ ή λα πιεξνθνξεζνχλ φζν ην δπλαηφ 

αξγφηεξα ηα λέα κέζα θνξναπνθπγήο, αθνχ ε γλσζηνπνίεζε ησλ κέζσλ απηψλ 

ζα νδεγήζεη αξγά ή γξήγνξα ζηε ιήςε ζρεηηθψλ κέηξσλ. 

Λφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απηψλ ν πεξηνξηζκφο ηεο θνξναπνθπγήο, φπσο 

θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο θνξνδηαθπγήο, απνηειεί ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο βαζηθή 

επηδίσμε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Σα πεξηζψξηα αληηκεηψπηζεο, σζηφζν. ηεο 

θνξναπνθπγήο δελ είλαη κεγάια. 

 

3.4 χέςη Υοροδιαφυγήσ και Παραοικονομίασ 

 

Οη έλλνηεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη έλλνηεο πεξίπινθεο 

θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο. Πνιινί έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπγρένπλ ηηο δχν έλλνηεο 

πξάγκα ην νπνίν δελ είλαη νξζφ θαζψο κπνξνχκε λα έρνπκε ην έλα ρσξίο ην άιιν. 

Πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ ινηπφλ απηέο νη έλλνηεο δηφηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα 

κέηξα ηα νπνία ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο δελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθά.  

Αξρηθά ε θνξνδηαθπγή ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, πξψηνλ ε θνξνδηαθπγή πνπ 

έρεη λα θάλεη κε ηελ ηξέρνπζα ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δεχηεξνλ ε 

θνξνδηαθπγή ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηελ κε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

δηαγξακκαηηθά: 
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Γιάγπαμμα 3: Γηάθξηζε θνξνδηαθπγήο 

Πεγή: Ζιεθηξνληθφ πεξηνδηθφ Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο (Danopoulos G.P. and Znidaric B.) 

 

Γηα ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηα εμήο: ηφζν ε ηξέρνπζα φζν θαη ε κε ηξέρνπζα 

θνξνδηαθπγή είλαη ππνζχλνια ηεο ζπλνιηθήο θνξνδηαθπγήο ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ 

καο δίλεη ηελ ζπλνιηθή θνξνδηαθπγή. Αθνχ ινηπφλ ε θνξνδηαθπγή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηξέρνπζα (εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θιπ) θαη κε ηελ κε 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (θνξνινγία κεηαβηβάζεσλ θιεξνλνκηψλ θιπ) θαη 

ε παξανηθνλνκία κφλν κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα νη δχν απηέο 

έλλνηεο δελ ηαπηίδνληαη. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4Ο: ΔΙΑΥΘΟΡΑ 
 

Ζ δηαθζνξά είλαη έλα ζχλζεην θαη πνιχπιεπξν θαηλφκελν, ην νπνίν ζπλαληάηαη 

ζε φιεο ηηο κνξθέο πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη έρεη δηαβξσηηθέο νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο επηδξάζεηο. Πξάγκαηη, ε δηαθζνξά θαίλεηαη λα επηδξά ηφζν ζηνλ θνηλσληθφ 

ηνκέα κίαο ρψξαο φζν θαη ζηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε κίαο ρψξαο. Ο Slemrod (2003) 

ηνλίδεη φηη ε θνξνδηαθπγή επεξεάδεηαη απφ ηελ απνζηξνθή ησλ λνηθνθπξηψλ γηα 

παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα θαη απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο ηεο 

θπβέξλεζεο. Απφ ηελ άιιε, ε θνξνδηαθπγή επεξεάδεη ηε δηαθζνξά πεξηνξίδνληαο ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα αληιήζεη θεθάιαηα πνπ κπνξεί λα θαηεπζχλεη πξνο 

θεξδνθφξεο επελδχζεηο. 

 

4.1 Οριςμόσ Διαφθοράσ 

 

Με ηνλ φξν δηαθζνξά
13

 λνείηαη ε θαηάζηαζε εθείλε ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

αζέκηηα κέζα, κε ζθνπφ ηελ παξαβίαζε ησλ λφκσλ (κε δσξνδνθίεο, εμππεξεηήζεηο, 

πξνζθνξέο θ.ιπ.) γηα ηδησηηθφ φθεινο. Καηά ηνλ Kaufman (2005), ε έλλνηα ηεο 

δηαθζνξάο νξίδεηαη σο ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, δειαδή ε επηξξνή 

ζηελ άζθεζε δεκφζηαο πνιηηηθήο ππέξ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη εηο βάξνο ηνπ 

ζπλφινπ. 

Σν θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο θπκαίλεηαη απφ κηα μερσξηζηή πξάμε κίαο 

πιεξσκήο, πνπ αληίθεηηαη ζην λφκν κέρξη ηε δπζιεηηνπξγία ελφο πνιηηηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Γπζηπρψο, ε δηαθζνξά είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν θαη 

δελ απνηειεί απνθιεηζηηθφηεηα ησλ αλαπηπζζφκελσλ ή ηξηηνθνζκηθψλ ρσξψλ ή ηεο 

Διιάδαο κνλαρά.  Μάιηζηα έρεη νξηζηεί ε 9
ε
 Γεθεκβξίνπ σο παγθφζκηα εκέξα θαηά ηεο 

Γηαθζνξάο. Δκθαλίδεηαη ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ρσξίο 

πάληνηε λα γίλεηαη αληηιεπηή.  

                                       
13 Μεξηθά παξαδείγκαηα δηαθζνξάο είλαη ε κίδα απφ αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ε 

ππεξηηκνιφγεζε, ν λεπνηηζκφο (ή δηαθνξεηηθά θινπή), εθηξνπή δεκφζησλ πφξσλ γηα ηδησηηθή 

ρξήζε, δηφγθσζε κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ, απάηε θαηά ηελ απνηίκεζε θαη είζπξαμε θφξσλ 

θ.ά. 
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Τπάξρνπλ ηξία είδε δηαθζνξάο, ηα νπνία δηαθξίλνληαη εμαηηίαο ηνπ ηφπνπ θαη 

ηνκέα πνπ απηή εθδειψλεηαη. πγθεθξηκέλα, έρνπκε α) θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

δηαθζνξά, β) ηδησηηθή θαη δεκφζηα δηαθζνξά θαη γ) πνιηηηθή δηαθζνξά. 

 

4.2 Αίηηα Γηαθζνξάο 

 

χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, ε επηδίσμε ηνπ αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο είλαη 

ην θπξίαξρν θξηηήξην πνπ φηαλ επηδηψθεηαη ζε κία αληαγσληζηηθή αγνξά θαηαιήγνπκε 

ζε κία ηζνξξνπία, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη απηφ πνπ ζέιεη ε θνηλσλία.  Με βάζε απηή ηε 

ζεσξία, ινηπφλ, πξνυπνζέηνπκε φηη δελ γίλεηαη ηίπνηα παξάλνκν, ππφζεζε πνπ δελ έρεη 

βάζε ζε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ. Σν αλ έλα άηνκν ζα ιεηηνπξγήζεη ή φρη 

ρξεζηκνπνηψληαο παξάλνκν θέξδνο εμαξηάηαη απφ ην εάλ ην αηνκηθφ φθεινο πνπ ηνπ 

απνθέξεη ε πξάμε απηή εθηηκάηαη φηη είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν θφζηνο ηεο 

πξάμεο απηήο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά κεξηθά απφ ηα αίηηα πνπ 

ζπλεγνξνχλ ζηελ χπαξμε δηαθζνξάο: 

 Δθπαίδεπζε: ε κία θνηλσλία, ηεο νπνίαο νη θάηνηθνη είλαη κνξθσκέλνη θαη 

δηαζέηνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιεθζνχλ ηε δηαθζνξά είλαη πην 

δχζθνιε ε χπαξμε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ θαη ε επέθηαζή ηεο (Glaeser, E et 

al.,2004). 

 ύλζεζε ηεο θνηλωλίαο: Ζ κεγάιε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ είλαη κία αηηία 

πνπ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο (Treisman, 2000). 

 Θξεζθεία: Ζ ζξεζθεία θαη ην εθθιεζηαζηηθφ ζχζηεκα αζθεί επηξξνέο ζηνλ ηξφπν 

δηαθπβέξλεζεο θαη ζηε δηαθζνξά (Treisman, 2000).  

 

4.3 Μέηξεζε ηεο Γηαθζνξάο 

 

Ζ κέηξεζε ηεο δηαθζνξάο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 Γείθηεο Business International (BI): Ο ελ ιφγσ δείθηεο, ν νπνίνο πιένλ 

ζπληάζζεηαη απφ ην Economist Intelligence Unit, πεξηιακβάλεη κία εθηίκεζε ηνπ 

επηπέδνπ ηεο δηαθζνξάο ζε δηάθνξεο ρψξεο. Σα επξήκαηα πξνθχπηνπλ απφ 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ έλα δίθηπν αληαπνθξηηψλ θαη αλαιπηψλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν. 
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 Γείθηεο ICRG (International Country Risk Guide): Ο ελ ιφγσ δείθηεο 

δεκνζηεχεηαη εηεζίσο απφ ηελ Political Risk Services Inc. Ο δείθηεο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ. Σν θφξνπκ ζηελ εηήζηα δεκνζίεπζή ηνπ ππφ 

ηνλ ηίηιν World Competitiveness Report παξαζέηεη θαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε 

θάπνην κέηξν δσξνδνθίαο. 

 Σν Παγθόζκην Βαξόκεηξν γηα ηε Γηαθζνξά (Global Corruption Barometer, GCB): 

Απνηειεί κία έξεπλα θνηλήο γλψκεο αλαθνξηθά κε ηελ δηαθζνξά, ε νπνία 

δηεμάγεηαη απφ ην 2003. 

 Ο Γείθηεο Υξεκαηηζκνύ (Bride Payers Index, BPI): Βαζίδεηαη ζε έξεπλεο εηδηθνχ 

πιεζπζκνχ (αλψηαηα ζηειέρε, επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. 

 Ο Γείθηεο Αληηιακβαλόκελεο Γηαθζνξάο (Corruption Perception Index): Ο 

δείθηεο απηφο ζπληάζζεηαη απφ ηνλ δηεζλή κε θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ Γηεζλήο 

Γηαθάλεηα. 

 

4.4 Ζ Γηαθνξά κε αξηζκνχο 

 

χκθσλα κε ηνλ δείθηε Αληηιακβαλνκέλεο Γηαθζνξάο (CPI), ν νπνίνο 

θαηαηάζζεη ηηο ρψξεο αλάινγα κε ην βαζκφ δηαθζνξάο ζε κία θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 

10, ε Διιάδα βξίζθεηαη γηα ην 2011 ζηελ 80
ε
 ζέζε κε βαζκφ 3,4. Ζ θιίκαθα θαηάηαμεο 

είλαη απφ ην 0 έσο ην 10, φπνπ ν βαζκφο 0 ππνδειψλεη ηε κέγηζηε δηαθζνξά, ελψ φζν 

απμάλεη θαη κέρξη ην 10 ππάξρεη ε αίζζεζε φηη δελ ππάξρεη δηαθζνξά ζηε ρψξα. Έηζη 

ζηελ ρψξα κε ηελ πςειφηεξε (ρακειφηεξε) ηηκή ηνπ δείθηε CPI ε αληίιεςε ηεο 

δηαθζνξάο είλαη ε κηθξφηεξε (κεγαιχηεξε) κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ θαηάινγν. πλεπψο, ν βαζκφο 3,4 ηεο θιίκαθαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Διιάδα 

είλαη ηφζν ρακειφο, πνπ απνδεηθλχεη εχινγα φηη ε δεκφζηα απνγνήηεπζε θαη 

θαηαθξαπγή θαηά ηεο δηαθζνξάο, ηεο αηηκσξεζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο είλαη 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Σν 2011, ζηε  έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκκεηείραλ 182 ρψξεο. Σα 

απνηειέζκαηα θαηακαξηπξνχλ πσο ζηελ θνξπθή ηεο δηαθζνξάο βξίζθνληαη ε νκαιία 

(κε 1,0), ε Βφξεηα Κνξέα (κε 1,0) θαη ε Μηαλκάξ (1,5). ηελ αληίπεξα φρζε, νη ρψξεο 

κε ηα ιηγφηεξα πνζνζηά, ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε απηφλ θαη ηελ έξεπλα, βξίζθνληαη ε 
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Νέα Εειαλδία κε 9,5, ε Γαλία κε 9,4 φπσο θαη ε Φηλιαλδία θαη ε νπεδία κε 9,3. 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ν «παγθφζκηνο ράξηεο» ηεο δηαθζνξάο  γηα ην 2011.  

 

 

 

Χάπηηρ 1: Ο «Παγθφζκηνο Υάξηεο» ηεο Γηαθζνξάο ην 2011 ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε 

Corruption Perceptions Index (CPI). 

 
Πεγή: Transparency International (http://www.transparency.org/cpi2011/results/2010) 

 

 

 

 

 

http://www.transparency.org/cpi2011/results/2010
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5Ο: ΦΡΕΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ & ΣΡΟΙΚΑ 
 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά 

θξάηε, πφζν κάιινλ ηε ζεκεξηλή επνρή εμαηηίαο ηεο θξίζεο ρξένπο πνπ βηψλνπκε, είλαη 

ε δεκηνπξγία πςειψλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ε εκθάληζε ζπζζσξεπκέλνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο. Δμαηηίαο ηνπ πςεινχ δεκφζηνπ ρξένπο πνιιά θξάηε δελ κπνξνχλ λα 

είλαη ζπλεπή ζηηο δεκνζηνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Μία θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο 

κπνξεί λα εθδεισζεί εμαηηίαο δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ άκεζα, φπσο: 

ηελ πνιηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο λα ηεξεί ηηο δεζκεχζεηο ηνπ, ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

δαλεηζηψλ, ην ζπληνληζκφ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, ηε κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο, 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο λα εμππεξεηνχλ ην 

ρξένο, ηελ εμέιημε ησλ επηηνθίσλ, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα (πιεφλαζκα ή έιιεηκκα), 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα εμνηθνλνκεί ρξήκαηα. 

Σν πξφβιεκα ησλ πςειψλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη δεκφζηνπ ρξένπο 

δελ είλαη πξφζθαην. Σν δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα εκθαλίζηεθε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1930 θαη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο αιιά θαη γεληθφηεξα 

ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ε έθηαζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε πεξηνξηζκέλα. Όζνλ αθνξά 

ηελ Διιάδα, ην κεγάιν δεκφζην ρξένο είκαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηε ζχζηαζε ηνπ θξάηνπο κέρξη θαη ζήκεξα. Δίλαη γλσζηή, 

άιισζηε, ε ξήζε ηνπ πξσζππνπξγνχ Υαξίιανπ Σξηθνχπε «δπζηπρώο επηωρεύζακελ» 

φηαλ ην ειιεληθφ δεκφζην ην 1893 αδπλαηνχζε λα θαιχςεη ην ρξένο ηνπ, πνπ 

πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. ηελ πην πξφζθαηε ηζηνξία θαη 

ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ Μεηαπνιηηηθή πεξίνδν θαη θπξίσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε 

Διιάδα αληηκεηψπηζε έληνλα απνζηαζεξνπνηεηηθά θαηλφκελα. Πξαγκαηνπνηήζεθε, 

εηδηθφηεξα, κία ππέξκεηξε δηφγθσζε ησλ θξαηηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ζεκαληηθή 

ζπζζψξεπζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ ρξένπο πνπ ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κε ζθνπφ ηελ έληαμή καο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Απφ ην 2004 θαη κεηά άξρηζε πάιη ε αλνδηθή πνξεία ηνπ δεκφζηνπ 

ειιείκκαηνο κε απνθνξχθσκα ην 2009, φπνπ ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε 

εθηξνρηάζηεθε. Σν θζηλφπσξν ηνπ 2009, ε ειιεληθή νηθνλνκία έθζαζε ζηα πξφζπξα 
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ηεο ρξενθνπίαο εμαηηίαο ηνπ πςεινχ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο θαη ηεο 

αδπλακίαο λένπ δαλεηζκνχ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη 

ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαζψο ε ρψξα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη 

ζεκαληηθέο θαη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο. Ωζηφζν, ε θξίζε ρξένπο θαη ε νηθνλνκηθή 

θξίζε δελ απνηειεί απνθιεηζηηθά ειιεληθφ θαηλφκελν. Σφζν ε Πνξηνγαιία φζν θαη ε 

Ηξιαλδία επεξεάζηεθαλ απφ απηήλ θαη θαηλνκεληθά, ή κέρξη ν ρξφλνο λα απνδείμεη ην 

αληίζεην, ε δηέμνδνο ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

ηξάπεδα θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνηέιεζε κνλφδξνκνο, 

 

5.1 Οικονομική Κρίςη 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε θαηλνκεληθφηεηα ησλ εμειίμεσλ έρεη νδεγήζεη ζε έλαλ 

πινπξαιηζκφ εξκελεηψλ νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα ζνπξεαιηζηηθά ζελάξηα ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο γηα ηελ έμνδν 

απφ ηελ θξίζε. 

Ζ έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο βξίζθεηαη ζηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ ππξνδνηήζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2007 κέζσ ηεο θξίζεο 

ελππφζεθσλ δαλείσλ (θαη ζπλνδεχηεθε απφ κία παξνδηθή πεηξειατθή θξίζε ην 2008), 

πνπ ζηελ ζπλέρεηα νδήγεζε ην 2009 ζε κηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

νηθνλνκηθή θξίζε εμειίρζεθε ζε απηφ πνπ βηψλνπκε ζήκεξα, ζε κία θξίζε 

εμππεξέηεζεο ρξένπο. Ζ έθξεμε ηεο θνχζθαο ησλ αθηλήησλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ζηελ πηψρεπζε ηεο Lehman Brothers, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο πξνθάιεζε φιεζξν ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. Δίλαη πιένλ ζχλεζεο ε θξίζε ηνπ 2008 λα ηαπηίδεηαη κε ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers: κίαο επελδπηηθήο ηξάπεδαο πνπ ιεηηνχξγεζε επί 148 

ρξφληα, πνπ δελ πηνήζεθε απφ έλαλ εκθχιην πφιεκν, δχν παγθφζκηνπο πνιέκνπο, απφ 

ην Κξαρ ηνπ 1929, θαζψο θαη απφ ηηο ππφινηπεο θξίζεηο πνπ έπιεμαλ ηελ Wall Street 

ζπλνιηθά. Αλ θαη ε θξίζε ηνπ 2008 δελ μεθίλεζε απφ ηελ Lehman Brothers, ε 

θαηάξξεπζή ηεο ζπγθιφληζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ηνλ αλάγθαζε λα απνδερζεί φηη ε 

κεηαπνιεκηθή επνρή είρε ηειεηψζεη θαη κία λέα πεξίνδνο γεληθεπκέλεο αλαζθάιεηαο 

ηελ είρε δηαδερζεί. 
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Ζ θξαηηθή παξέκβαζε ζηηο αλεπηπγκέλεο (θαη φρη κφλν) ρψξεο ήηαλ αλαγθαία 

ηφζν γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, φζν θαη γηα ηελ «πθεζηαθή» 

επίδξαζε ηεο απνκφριεπζεο πνπ επήιζε απφ ηελ απνζηαζεξνπνίεζή ηνπ. Ο 

ζπλδπαζκφο ηεο απνκφριεπζεο θαη ηεο έμαξζεο ηεο ηάζεο θπγήο ησλ επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ πξνο ηελ (επαλαπξνζδηνξηζκέλε) «πνηφηεηα», έρνπλ νδεγήζεη ζε κία θξίζε 

ξεπζηφηεηαο πνπ δηαθπβεχεη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ρξένπο. Ζ 

ζπδήηεζε γηα ηα αίηηα ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο ζα πξέπεη βέβαηα λα επεθηαζεί θαη ζε 

καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο νη αληζνξξνπίεο ζηα εκπνξηθά ηζνδχγηα ησλ 

θξαηψλ. Δπίζεο, ε εθηίλαμε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ιφγσ θεξδνζθνπηθψλ 

ζπλαιιαγψλ (κεηά ηελ έθξεμε ηεο θνχζθαο ησλ αθηλήησλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο) ην 

2007-2008, αιιά θαη ηα απαγνξεπηηθά φξηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ κεηαμχ 

επξψ θαη δνιαξίνπ γηα ηελ νηθνλνκία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζπέξλνπλ ππφλνηεο 

θαη γηα κία αζέαηε δηάζηαζε ηεο θξίζεο. Ωζηφζν, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη 

αλεμαξηήησο ηεο ηξνπήο πνπ κπνξεί λα πάξεη κία ζπδήηεζε γηα ηηο ξίδεο θαη ηελ 

εμέιημε ηεο παγθφζκηαο θξίζεο είλαη φηη βξηζθφκαζηε ζε κία δηαδηθαζία απνκφριεπζεο 

(δειαδή κείσζεο ησλ αλεθηψλ επηπέδσλ ρξένπο) σο επαθφινπζν ηεο έθξεμεο κίαο 

πηζησηηθήο θνχζθαο. ε ζρέζε κε ηα φια ηα παξαπάλσ, ε ζεκεξηλή επξσπατθή 

νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί έλα ηξηπιφ πξφβιεκα θαη νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο πνπ 

πξνσζνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ (κέρξη ζηηγκήο ηνπιάρηζηνλ) ηξνθνδνηνχλ κία 

απνπιεζσξηζηηθή δίλε πνπ αθελφο βνπιηάδεη ηηο νηθνλνκίεο ζηελ χθεζε (απμάλνληαο 

ηνλ αξηζκφ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ) θαη αθεηέξνπ, δηαηεξεί ηα ειιείκκαηα ησλ 

θεληξηθψλ ηνπο θπβεξλήζεσλ ζε επηθίλδπλα επίπεδα, κε απνηέιεζκα ηελ δηφγθσζε ησλ 

ρξεψλ ηνπο ζε κε βηψζηκα επίπεδα. Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί πσο ε θξίζε ρξένπο 

πνπ μέζπαζε, εθδειψζεθε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ θάζε κία ρψξα, φπσο αθξηβψο 

δηαθνξεηηθά εθδειψλεηαη θαη κία ίσζε ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο. 
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5.1.1 Σα αίτια τησ Φρηματοοικονομικήσ Κρίςησ του 2008 

 
Όπσο νη Αζελαίνη, ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ην κχζν, αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα έηξεθαλ απφ ηηο ζάξθεο ηνπο ηνλ Μηλψηαπξν, σο αληίηηκν ηεο Μηλσηθήο 

Δηξήλεο, έηζη θαη ν ππφινηπνο θφζκνο ζπληεξνχζε εζεινληηθά ηα νινέλα απμαλφκελα 

ειιείκκαηα ησλ ΖΠΑ – απφ εθεί πξνέξρεηαη θαη ε νλνκαζία «Παγθφζκηνο 

Μηλψηαπξνο». ηελ επνρή ηνπ «θηήλνπο» απηνχ (1973- 2008), ε νηθνπκέλε πέηπρε κηα 

ελδηαθέξνπζα «ζηαζεξή αληζνξξνπία»: κηα πεξίνδν άληζνπ πινπηηζκνχ πνπ βειηίσλε 

ηνπο δείθηεο εληππσζηαθά, παξήγε ηαπηφρξνλα εληππσζηαθφ πινχην θαη κεγάιε 

δπζηπρία, αχμαλε ηηο αληζνξξνπίεο θαη έρηηδε δηαθφξσλ εηδψλ «παιάηηα ζηελ άκκν». 

Θα αλαθεξζνχκε ζε δχν απφ ηα ελ ιφγσ «παιάηηα»
14

. 

 Σν έλα ήηαλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν, ελψ ην 1971 αληηζηνηρνχζε 

ζην 3% ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην 2007 έθηαζε ζην 42%. Απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ε νηθνπκέλε έζηειλε θαζεκεξηλά ζηνπο ηξαπεδίηεο ηεο Wall Street 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα λα ηα κεηαθέξνπλ αιινχ, ήηαλ επφκελν εθείλνη λα 

ζθαξθηζηνχλ ηξφπνπο ψζηε απηά ρξήκαηα λα γελλνχλ λέν ρξήκα γηα φζν ηα θξαηνχζαλ 

ζηα ρέξηα ηνπο (θάηη πνπ αλαθέξεηαη θνκςά κε ηνλ φξν "financial engineerin"). Έηζη ε 

αγνξά «ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ» άξρηζε λα γελλά λέν ηδησηηθφ ρξήκα: ηα 

παξάγσγα, δνκεκέλα νκφινγα θιπ. Παξάιιεια, νη Ακεξηθαλνί εξγαδφκελνη έκελαλ 

άλαπδνη, θαζψο δνχζαλ ζε κηα νηθνλνκία πνπ πινχηηδε, αιιά νη δηθνί ηνπο κηζζνί 

κεηψλνληαλ θαη πνηέ δελ έθηαζαλ ην επίπεδν ηνπ 1973. Ήηαλ θαη απηφ κέξνο ηεο 

πνιηηηθήο πξνζέιθπζεο μέλσλ θεθαιαίσλ: ε ζπξξίθλσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ζηηο 

ΖΠΑ, δειαδή ε θαζίδεζε, κε απιά ιφγηα, ησλ κηζζψλ ησλ ζθιεξά εξγαδφκελσλ 

Ακεξηθαλψλ. Οπφηε εθείλνη άξρηζαλ λα δαλείδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο σο εγγχεζε ηα 

ζπίηηα ηνπο. Έηζη, ε Wall Street θαηέιεμε λα δηαρεηξίδεηαη, απφ ηε κία, ηεξάζηηα μέλα 

θεθάιαηα πνπ έκπαηλαλ ζηε ρψξα θαη, απφ ηελ άιιε, έλα θχκα ρξεψλ πνπ δεκηνπξγείην 

εληφο απηήο. 

Σν δεχηεξν «παιάηη» πνπ ρηίζηεθε ζε άκκν ηελ επνρή ηνπ Παγθφζκηνπ 

Μηλψηαπξνπ ήηαλ ε αγνξά αθηλήησλ, θαζψο ε Wall Street ρξεζηκνπνίεζε ηα εηζξένληα 

απφ ην εμσηεξηθφ θεθάιαηα θαη παξείρε αθεηδψο ζηεγαζηηθά δάλεηα. Όζν πεξηζζφηεξα 

                                       
14 www.inegsee.gr : Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δμειίμεσλ "Ζ Οηθνλνκηθή 

Κξίζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ην 2011" (Γεθέκβξηνο 2011). 
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ρξήκαηα δάλεηδαλ νη ηξάπεδεο γηα αγνξά ζπηηηψλ ζε εξγαδφκελνπο κε παγσκέλνπο 

κηζζνχο, ηφζν αλέβαηλαλ νη ηηκέο ηνπο, ηφζν πην πνιιά ρξήκαηα δαλείδνληαλ νη 

εξγαδφκελνη, ηφζν αλέβαηλαλ θη άιιν νη ηηκέο ησλ ζπηηηψλ θνθ. Έηζη ην «παιάηη» ηεο 

αγνξάο αθηλήησλ ςήισλε φζν γηγαλησλφηαλ ην «παιάηη» ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα. Κη φηαλ ν ηειεπηαίνο δηαπίζησζε φηη ηα θέξδε ηνπ κεγαιψλνπλ θη άιιν κε ηε 

κεηαηξνπή ησλ ρξεψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε παξάγσγα, ηα δχν απηά «παιάηηα» 

γηγαληψζεθαλ ζηεξηδφκελα ην έλα ζην άιιν, έρνληαο σζηφζν θαη ηα δχν ζαζξά 

ζεκέιηα. Με πνιχ απιά ιφγηα, ν ιφγνο πνπ ηα ζεκέιηα ήηαλ ζαζξά ήηαλ φηη ν πιαλήηεο 

δελ ήηαλ αξθεηά κεγάινο γηα λα ρσξέζεη απηέο ηηο εθθάλζεηο «άληζνπ πινπηηζκνχ» πνπ 

πξναλαθέξακε. Σν 2001 ην παγθφζκην εηζφδεκα ήηαλ 49 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Σελ ίδηα ρξνληά ηα παξάγσγα θπκαίλνληαλ ζηα 85 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Έμη 

ρξφληα κεηά, ην παγθφζκην εηζφδεκα αλήιζε ζε 85 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ ψξα 

πνπ ε «αμία» ησλ παξαγψγσλ είρε εθηηλαρζεί ζηα 670 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σελ 

ίδηα επνρή, νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απμήζεθαλ πεξίπνπ θαηά 

125%, ζε κηα πεξίνδν ζρεδφλ κεδεληθψλ απμήζεσλ ζηνπο κηζζνχο ηνπ κέζνπ 

εξγαδφκελνπ. Μηα απιή καηηά ζε απηνχο ηνπο αξηζκνχο είλαη αξθεηή γηα λα αληηιεθζεί 

θαλείο φηη απηά ηα νηθνδνκήκαηα, αθηλήησλ θαη παξαγψγσλ, δελ κπνξνχζαλ παξά λα 

θαηαξξεχζνπλ κε ηηο πξψηεο αλαηαξάμεηο. Ζ θαηάξξεπζε άξρηζε. 

Τπάξρεη γεληθά ζπκθσλία ησλ αλαιπηψλ φηη ηέζζεξηο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο 

παξαγφλησλ πνπ ζεσξνχληαη φηη ζπλέηεηλαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Κξίζεο ηνπ 2008
15

: 

1. Οη παγθόζκηεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο: Σα ηειεπηαία ηξηάληα 

ρξφληα ε Κίλα πέηπρε κηα εμαηξεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ησλ εμαγσγψλ 

βηνκεραληθψλ αγαζψλ ζηηο ΖΠΑ. Οη εμαγσγέο απηέο νδήγεζαλ ζε ηεξάζηηα 

πιενλάζκαηα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Κίλαο, ηα νπνία, φκσο δελ ηξνθνδφηεζαλ 

ηελ εγρψξηα δήηεζε, αιιά ηνπνζεηήζεθαλ ζε νκφινγα ησλ ΖΠΑ θαη άιια 

δνιαξηαθά αμηφγξαθα πνπ θξάηεζαλ ην δνιάξην ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα θαη 

αληίζεηα ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ζηηο ΖΠΑ ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. Ζ εμέιημε 

απηή νδήγεζε ζε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ δαλεηζκνχ ζηηο ΖΠΑ αιιά 

θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο ε θάζε κηα, 

                                       
15 www.eurobank.gr/research: Οηθνλνκία & Αγνξέο (Σφκνο IV, Σεχρνο 8, Γεθέκβξηνο 2009) κε 

ζέκα "Ζ θξίζε ηνπ 2007-2009: ηα αίηηα, ε αληηκεηψπηζε θαη νη πξννπηηθέο" Γθίθαο 

Υαξδνχβειεο 
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νχηε ε Δπξσπατθή Έλσζε (πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο), νχηε ε Ηαπσλία 

(ρακειή εγρψξηα δήηεζε) κπφξεζαλ λα παξέκβνπλ απνηξεπηηθά. 

2. Τπεξβνιηθή Πηζηωηηθή Δπέθηαζε θαη Μόριεπζε: Σα ηειεπηαία δεθαπέληε 

ρξφληα ε πηζησηηθή επέθηαζε ζηηο ΖΠΑ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο ππήξμε εληππσζηαθή, πξνεξρφκελε φρη κφλν απφ ηελ ζρεηηθά κεγάιε 

αχμεζε ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο, αιιά θαη απφ ηελ απίζηεπηε κφριεπζε εληφο θαη 

εθηφο ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θπξίσο ησλ επελδπηηθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ hedge funds. Ζ κφριεπζε απηή, φπσο θαη ζε άιιεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο, ππνζήθεπζε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 

θαη άθεζε ην ζχζηεκα εθηεζεηκέλν ζε ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο. 

3. Αζπκκεηξηθή πιεξνθόξεζε θαη Πξνβιήκαηα Δληνιέα-Δληνινδόρνπ: Ζ 

χπαξμε αζπκκεηξηθήο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα δνκεκέλα πξντφληα (CDOs- 

Collateralized Debt Obligations, CDSsCredit Default Swaps, κ.α.), παξείρε 

ηελ επθαηξία ζηνπο εθδφηεο ηνπο λα αλαιακβάλνπλ ππεξβνιηθφ θίλδπλν κε 

αδηαθαλή ηξφπν, θίλδπλνο ν νπνίνο νχηε ηηκνινγνχηαλ ζσζηά θαη νχηε 

αληηζηαζκηδφηαλ επαξθψο. Σαπηφρξνλα, ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ ησλ εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ, ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ 

hedge funds δελ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ ζπκβαηφηεηα θηλήηξσλ αλάκεζα ζηα 

ζηειέρε θαη ηνπο κεηφρoπο ησλ εηαηξεηψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα επίζεο λα 

αλαιακβάλνληαη ππεξβνιηθνί θίλδπλνη απφ άηνκα ηα νπνία δελ ζα πθίζηαλην ην 

θφζηνο ησλ απνηπρεκέλσλ επηινγψλ ηνπο. 

4. Ρπζκηζηηθά θελά θαη ειιηπήο επνπηεία: Απφ ην 1999 θαη κεηά, ηφζν ζηηο 

ΖΠΑ φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο ππήξμε κηα απνζηξνθή, ε νπνία είρε πνιηηηθφ-

ηδενινγηθφ ππφβαζξν, ζηελ εθαξκνγή (θπξίσο απφ ηε Fed θαη ηελ SEC) 

ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ αλαθνξηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο αλεμέιεγθηεο 

πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη ηεο κφριεπζεο. Σελ ίδηα πεξίνδν, νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί λεσηεξηζκνί, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηνί πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηαρχηαηα δεκηνχξγεζαλ λέεο αγνξέο, ρσξίο φκσο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο θαηάιιεινπο θαλφλεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο θαη ην 

αληίζηνηρν ξπζκηζηηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην. 
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5.1.2 Οι ςυνέπειεσ τησ Οικονομικήσ Κρίςησ 

 

Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δηαθέξνπλ θαη πνηθίινπλ. αθψο θαη νη επηπηψζεηο 

ζηελ θνηλσλία είλαη νπζηαζηηθέο θαη κεγάιεο, σζηφζν ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη δηεζλείο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Όπσο θαζεηί ζηε δσή δελ είλαη κφλν 

καχξν ή ιεπθφ, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008 ππάξρνπλ 

ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 

Αξλεηηθέο Γηεζλείο Δπηπηώζεηο: 

 Σαρεία κεηάδνζε ηεο θξίζεο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. 

 Πξφζζεηα κέηξα ιηηφηεηαο θαη επηζηξνθή χθεζεο ζηελ Δπξσδψλε. 

 Κινληζκφο εκπηζηνζχλεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ακθηβνιίεο γηα ζπλέρηζε 

παγθφζκηαο αλάθακςεο. 

 Γειεηεξίαζε δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ εληφο θαη εθηφο Δπξσδψλεο. 

 Νέα ακθηζβήηεζε βησζηκφηεηαο ηεο Ο.Ν.Δ., εμαζζέληζε ιατθήο ππνζηήξημεο ηεο 

Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο.  

Θεηηθέο Γηεζλείο Δπηπηώζεηο: 

 Υξήζηκν μππλεηήξη γηα ηηο αγνξέο, πνπ νδήγεζε ζε θαιχηεξε απνηίκεζε 

θηλδχλσλ. 

 Βειηίσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ επξψ. 

 Αλάγθε εμπγίαλζεο Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο. 

 

5.2 Δημόςιο Φρέοσ  

 

Λίγν έσο πνιχ νηθνλνκνιφγνη, θπβεξλήζεηο, ηζχλνληεο θαη ν απιφο θφζκνο έρνπλ 

ζπκθσλήζεη ζην πνηέο ήηαλ πξαγκαηηθά νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε ηνπ 2008. 

Ωζηφζν, ε νηθνλνκηθή θξίζε δηφγθσζε ην δεκφζην θαη νηθνλνκηθφ ρξένο ή απηφ 

νδήγεζε ζην λα μεζπάζεη ε θξίζε; 

Ση ελλννχκε, φκσο κε ηνλ φξν Γεκφζην Υξένο; Σν «Γεκόζην Υξένο» είλαη ην 

ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ελφο θξάηνπο πνπ δεκηνπξγείηαη ζε δεδνκέλν ρξνληθφ ζεκείν α) 

απφ ηα δάλεηα πνπ παίξλεη (δεκφζηνο δαλεηζκφο), είηε απφ ην εζσηεξηθφ είηε απφ ην 

εμσηεξηθφ, θαη β) απφ ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρεη θαη γίλνληαη απαηηεηέο. Ο δεκφζηνο 

δαλεηζκφο αθνξά ηνλ θπξίσο θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, πνπ πεξηιακβάλεη θαη 
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φινπο ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο (πνπ ιέγεηαη «ρξένο γεληθήο 

θπβέξλεζεο). Σν δεκφζην ρξένο είλαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πνζψλ πνπ δαλείζηεθε ην 

θξάηνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εηήζησλ ειιεηκκάησλ. Παξφιν πνπ ε κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο δελ νδεγεί θαη ζε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Σν ρξένο είλαη ρξήκαηα 

πνπ ην θξάηνο έρεη ήδε δαλεηζηεί θαη πξέπεη λα απνπιεξσζνχλ.  

Ο νξηζκφο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κπνξεί, φκσο, λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο, 

αλαιφγσο αλ αλαθεξφκαζηε ζην αθαζάξηζην ρξένο (δειαδή ην ζχλνιν ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ) ή ην θαζαξφ (δειαδή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δεκνζίνπ κείνλ 

ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη έλαληη ηξίησλ). Δπίζεο ην ρξένο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο 

εγρψξην ή πξνο ηελ αιινδαπή (αλαιφγσο ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο ησλ πηζησηψλ), 

ή θαη ζε εζληθφ λφκηζκα ή ζε ζπλάιιαγκα (αλαιφγσο ηνπ λνκίζκαηνο ζην νπνίν έρεη 

γίλεη ε έθδνζε ηνπ ρξένπο).  

Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ είλαη λα δηαθξίλνπκε ηελ έλλνηα ηνπ ειιείκκαηνο απφ ηελ 

έλλνηα ηνπ ρξένπο. Σν ρξένο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη ην άζξνηζκα φισλ 

ησλ παξειζφλησλ ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γειαδή ην ρξένο είλαη νη 

ζσξεπηηθέο πιενλάδνπζεο δαπάλεο ηνπ παξειζφληνο πέξαλ ησλ παξειζνπζψλ 

εηζπξάμεσλ. ηελ νηθνλνκηθή νξνινγία ην ρξένο είλαη κηα «κεηαβιεηή απνζέκαηνο» 

(κεηξνχκελε ζε θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή), ελψ ην έιιεηκκα είλαη κηα «κεηαβιεηή ξνήο» 

(κεηξνχκελε ζηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ). 

Δπεηδή ε δηαθνξά ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ κείνλ ηα δεκφζηα έζνδα ηζνχηαη κε ην 

χςνο ηνπ λένπ δαλεηζκνχ, πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ε θπβέξλεζε, ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θάζε έηνπο (κεηξνχκελν ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο) ηζνχηαη κε 

ηε κεηαβνιή ηνπ ρξένπο ζ’ απηφ ην έηνο. Απηή ε ζρέζε δεκφζηνπ ρξένπο θαη 

ειιείκκαηνο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο εμήο:  

 

ΓΒ= ακαθάπιζηο δημοζιονομικό έλλειμμα 

 

φπνπ ΓΒ ε κεηαβνιή ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ ζε 

θπθινθνξία. Σν δεκφζην ρξένο δηαθξίλεηαη σο εμήο: 

 Καζαξφ θαη αθαζάξηζην ρξένο
16

 

                                       
16 Σν αθαζάξηζην ρξένο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ. Ζ 

έλλνηα ηνπ είλαη βαζηθή γηαηί ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην χςνο ησλ δαπαλψλ εμππεξέηεζεο ηνπ 
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 Βξαρππξφζεζκν, κεζνπξφζεζκν θαη πάγην δεκφζην ρξένο
17

 

 Δζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο
18

 

 

5.2.1 Η εξέλιξη του δημόςιου χρέουσ 

 

Ζ πνξεία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, φπσο θαη ε πνξεία ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο, δελ 

είλαη δηαρξνληθά νκνηφκνξθε. Τπάξρνπλ πεξίνδνη άκβιπλζεο δεκνζηνλνκηθψλ 

αληζνξξνπηψλ αιιά θαη πεξίνδνη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ παξαηεξνχληαη έληνλεο 

θαη εθξεθηηθέο θαηαζηάζεηο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα επίπεδα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο 

πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε 

έλα βάζνο δέθα ρξφλσλ, απφ ην 2003 έσο θαη ην 2012. Αλ δνχκε κε κεγαιχηεξε 

πξνζνρή ηα δεδνκέλα, απφ κφλα ηνπο ζα καο απνθαιχςνπλ πσο θάηη δελ πήγαηλε θαιά. 

Απφ ην 2006 θαη 2007 ηα πνζνζηά ηνπ ρξένπο άξρηζαλ λα απμάλνπλ ηαρχηαηα έρνληαο 

κία αλνδηθή ηάζε. 

 

 

                                                                                                                
δεκφζηνπ ρξένπο (θπξίσο ρξενιχζηα θαη ηφθνη), νη νπνίεο απνηεινχλ κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Ζ έλλνηα απηή επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά 

ζην παζεηηθφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα αγλνψληαο ηε ζεκαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαηάζηαζεο. Σν θαζαξό ρξένο πξνθχπηεη απφ ην 

αθαζάξηζην ρξένο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Γειαδή ην 

δεκφζην ρξένο πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο κείνλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

 
17 Βάζε δηαθξίζεσο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ζχκθσλα κε κία άιιε δηάθξηζε, είλαη ε πξνζεζκία 

εμνθιήζεσο. Όζνλ αθνξά ηε πξνζεζκία θαη ηε δπλαηφηεηα εμνθιήζεσο ηνπο ηα δάλεηα 

ηαμηλνκνχληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1.)ηα πάγηα δάλεηα, γηα ηα νπνία ην δεκφζην δελ 

ππνρξενχηαη λα ηα εμνθιήζεη. 2.)ηα εμνθιεηέα δάλεηα, γηα ηα νπνία ην Γεκφζην έρεη αλαιάβεη 

ηελ ππνρξέσζε λα ηα εμνθιήζεη. 

 
18 Απφ ηηο βαζηθφηεξεο δηαθξίζεηο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο είλαη απηή ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 

δεκφζην ρξένο. Ζ δηάθξηζε απηή γίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ ηφπνπ εθδφζεσο θαη ηνπ 

είδνπο ηνπ λνκίζκαηνο ζην νπνίν εθδίδνληαη νη ζρεηηθνί ηίηινη. Έηζη, εζωηεξηθό δεκόζην ρξένο 

είλαη ηα δεκφζηα δάλεηα πνπ εθδίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζην εζληθφ λφκηζκα ηεο 

ρψξαο απηήο, ελψ εμωηεξηθό δεκόζην ρξένο είλαη ηα δεκφζηα δάλεηα πνπ εθδίδνληαη ζην 

εμσηεξηθφ κηαο ρψξαο ζε αιινδαπφ λφκηζκα.  
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Γεμόζιο Χρέος 

Πίνακαρ 14: Γεκφζην ρξένο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Χώπερ/Έηη 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΔΔ (28 ρψξεο) : : : : : : 74,3 79,8 82,3 85,1 

ΔΔ (27 ρψξεο) 61,9 62,2 62,7 61,5 58,9 62,2 74,5 80 82,4 85,2 

Δπξσδψλε (17 

ρψξεο) 69,2 69,6 70,3 68,6 66,4 70,2 80 85,4 87,3 90,6 

Βέιγην 98,4 94 92 87,9 84 89,2 95,7 95,7 98 99,8 

Βνπιγαξία 44,4 37 27,5 21,6 17,2 13,7 14,6 16,2 16,3 18,5 

Γεκνθξαηία ηεο 

Σζερίαο 28,6 28,9 28,4 28,3 27,9 28,7 34,6 38,4 41,4 46,2 

Γαλία 47,2 45,1 37,8 32,1 27,1 33,4 40,7 42,7 46,4 45,4 

Γεξκαλία 64,4 66,2 68,6 68 65,2 66,8 74,5 82,5 80 81 

Δζζνλία 5,6 5 4,6 4,4 3,7 4,5 7,1 6,7 6,1 9,8 

Ηπλανδία 31 29,4 27,2 24,6 24,9 44,2 64,4 91,2 104,1 117,4 

Δλλάδα 97,4 98,6 100 106,1 107,4 112,9 129,7 148,3 170,3 156,9 

Ηζπαλία 48,8 46,3 43,2 39,7 36,3 40,2 54 61,7 70,5 86 

Γαιιία 62,9 64,9 66,4 63,7 64,2 68,2 79,2 82,4 85,8 90,2 

Κξναηία : : : : : : 36,6 44,9 51,6 55,5 

Ηηαιία 104,1 103,7 105,7 106,3 103,3 106,1 116,4 119,3 120,7 127 

Κχπξνο 69,7 70,9 69,4 64,7 58,8 48,9 58,5 61,3 71,5 86,6 

Λεηνλία 14,7 15 12,5 10,7 9 19,8 36,9 44,4 41,9 40,6 

Ληζνπαλία 21 19,3 18,3 17,9 16,8 15,5 29,3 37,8 38,3 40,5 

Λνπμεκβνχξγν 6,2 6,3 6,1 6,7 6,7 14,4 15,5 19,5 18,7 21,7 

Οπγγαξία 58,6 59,5 61,7 65,9 67 73 79,8 82,2 82,1 79,8 

Μάιηα 66 69,8 68 62,5 60,7 60,9 66,5 66,8 69,5 71,3 

Οιιαλδία 52 52,4 51,8 47,4 45,3 58,5 60,8 63,4 65,7 71,3 

Απζηξία 65,3 64,7 64,2 62,3 60,2 63,8 69,2 72,3 72,8 74 

Πνισλία 47,1 45,7 47,1 47,7 45 47,1 50,9 54,9 56,2 55,6 

Ποπηογαλία 59,4 61,9 67,7 69,4 68,4 71,7 83,7 94 108,2 124,1 

Ρνπκαλία 21,5 18,7 15,8 12,4 12,8 13,4 23,6 30,5 34,7 37,9 

ινβελία 27,2 27,3 26,7 26,4 23,1 22 35,2 38,7 47,1 54,4 

ινβαθία 42,4 41,5 34,2 30,5 29,6 27,9 35,6 41 43,4 52,4 

Φηιαλδία 44,5 44,4 41,7 39,6 35,2 33,9 43,5 48,7 49,2 53,6 

νπεδία 51,7 50,3 50,4 45,3 40,2 38,8 42,6 39,4 38,6 38,2 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 38,7 40,3 41,7 42,7 43,7 51,9 67,1 78,4 84,3 88,7 

Ηζιαλδία : : 26 27,9 28,5 70,4 87,9 93 99,1 96,4 

Ννξβεγία 44,3 45,6 44,5 55,4 51,5 48,2 42,8 42,5 28,2 28,8 
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Καηά ηελ πεξίνδν 1975-2012 ν ιφγνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ 

απμήζεθε γηα ηελ Διιάδα απφ 24,6% πεξίπνπ ην 1975 ζε 156,9% ην 2012. 

πγθεθξηκέλα, κέρξη ην 1980 ην ρξένο θπκαηλφηαλ ζε ρακειά επίπεδα πνπ έθζαλαλ 

κέρξη ην 28,4%. Ο ιφγνο ρξένπο άξρηζε λα απμάλεηαη ζεκαληηθά κεηά ην 1981 (34,2%), 

θζάλνληαο ην 1993 πάλσ απφ 100% θαη ζπγθεθξηκέλα έθζαζε ζην 110,1% (ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί σο ηφηε ζηελ ρψξα). Γειαδή επί 13 έηε 

(απφ ην 1980 έσο θαη ην 1993) ην δεκφζην ρξένο ζπζζσξεπφηαλ ηαρχηαηα. Ύζηεξα, 

ιφγσ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο, πνπ πηνζεηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

εληαρζεί ε Διιάδα ζηελ ηφηε ΟΝΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πςεινχο ξπζκνχο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηα πνζνζηά δεκφζηνπ ρξένπο ζηαζεξνπνηήζεθαλ γχξσ ζην 

100% ηνπ ΑΔΠ. Ζ ζηαζεξνπνίεζε απηή ηνπ ρξένπο νθείιεηαη ηφζν ζηα πξσηνγελή 

πιενλάζκαηα φζν θαη ζηελ επηηάρπλζε  ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ. 

(Μαλεζηψηεο & Reischaur, 2002:152) Πνζνζηά θάησ απφ ην 100% ηνπ ΑΔΠ 

μεθίλεζαλ λα θαηαγξάθνληαη ηηο αξρέο ηεο ηειεπηαίαο 10εηίαο κε αξρή ηα έηε 2003 θαη  

2004 κε πνζνζηά 97,4% θαη 98,6% ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα. Ωζηφζν, απφ ην 2008 

μεθίλεζε λα παξνπζηάδεηαη κία αικαηψδε πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο κε πνζνζηά 

112,9% ην 2008, 129,7% ην 2009 θαη κε απνθνξχθσκα ην 2011 φπνπ ην δεκφζην ρξένο 

έθηαζε λα αληηζηνηρεί ζην 170,3% ηνπ ΑΔΠ. ηελ ζπλέρεηα θαηαγξάθεθε κία κείσζε 

ηεο ηάμεο ησλ 13,4 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ ΑΔΠ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε 156,9% ηνπ 

ΑΔΠ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην ρξένο ηεο Διιάδαο απμαλφηαλ ζπλερψο ηα ηειεπηαία 

40 ρξφληα θαη κάιηζηα κε εθζεηηθφ ξπζκφ. Ζ ζπλερήο αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, σζηφζν, 

απέθξππηε ην γεγνλφο φηη ην δεκφζην ρξένο απμαλφηαλ ζηαζεξά αθφκα θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, ε νπνία ραξαθηεξηδφηαλ σο πεξίνδν έληνλεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Δπνκέλσο ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ζηνλ λα 

κελ εθηξνρηαζηεί ν ιφγνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ήηαλ ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

θαη φρη ε αζθνχκελε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, πνπ δεκηνπξγνχζε ζηαζεξά ειιείκκαηα, 

ηα νπνία ήηαλ αλαγθαία λα ρξεκαηνδνηνχληαη κε λέν δαλεηζκφ. (Αξγείηεο,2011:29-30) 

Ζ πνξεία ησλ άιισλ δχν εμεηαδνκέλσλ ρσξψλ δελ δηαθέξεη πνιχ απφ απηή ηεο 

Διιάδαο. Ζ Ηξιαλδία παξά ηε ρακειή θνξνινγία θαη ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ ηεο 

απέδσζαλ σο θνξνινγηθφο παξάδεηζνο θαη σο ην θαιχηεξν κέξνο γηα λα δήζεη θάπνηνο 

θαηάθεξε κέζα ζε ιίγα ρξφληα λα νδεγεζεί θνληά ζην ρείινο ηεο ρξενθνπίαο θαη ηεο 
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θαηαζηξνθήο. Σν ρξένο απφ ην ρακειφ πνζνζηφ ηνπ 31% ζε κνλάδεο ΑΔΠ ηνπ 2003 

θαη κε κία θαζνδηθή πνξεία ηα επφκελα ρξφληα, ην 2008 άξρηζε λα εθηηλάζζεηαη κε 

κνλνπάηηα μέλα γηα ηε ρψξα θαη ηα βιέκκαηα φισλ λα είλαη ζηξακκέλα ζ΄ απηήλ. Όηαλ 

μεζπάεη ε θξίζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη θαηαξξέεη ν ηξαπεδηθφο 

θνινζζφο ηεο   Lehman Brothers, ε θξίζε κεηαθέξεηαη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ 

Αηιαληηθνχ θαη ε θξίζε ρηππάεη ηηο ηξιαλδηθέο ηξάπεδεο. Με ηελ απφθαζε ηεο 

Ηξιαλδίαο λα δηαζψζεη ηηο ηξάπεδέο ηεο, επηιέγεη ηελ αχμεζε ηνπ ρξένπο θαη 

δηαθηλδπλεχεη ηε βησζηκφηεηα ηεο ρψξαο. Έηζη, ινηπφλ, ην 2008 ην ρξένο θζάλεη ζην 

44,2%, ζην 64,4% ην 2009 θαη ην 2011 ζπάεη ην θξάγκα ησλ 100 πνζνζηηαίσλ 

κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θζάλνληαο ην 104,1%  

Σα πνζνζηά ηνπ ρξένπο ηεο Πνξηνγαιίαο είραλ ηελ ίδηα αλνδηθή πνξεία ηφζν κε 

ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηξιαλδία, φζν θαη κε ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Άιιε 

κία ρψξα ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ πνπ παξνπζηάδεη πςειά πνζνζηά ρξένπο. Σα πνζνζηά 

ηνπ ρξένπο γηα ηελ Πνξηνγαιία θπκαίλνληαλ γχξσ ζην 65% ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 

2000, σζηφζν ζηε ζπλέρεηα ηα πνζνζηά απμήζεθαλ ξαγδαία αγγίδνληαο ην 124,1% ηνπ 

Α.Δ.Π. ην 2012. 

ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ηα επίπεδα ρξένπο ζε 

Διιάδα, Πνξηνγαιία, Ηξιαλδία θαη ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο Δπξψπεο ησλ 27 

θξαηψλ-κειψλ. Σα πςειά πνζνζηά ηεο Διιάδαο επηβεβαηψλνπλ ην δχζθνιν θαη καθξχ 

δξφκν πνπ πξέπεη λα δηαλχζεη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ μέζπαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ηα 

πνζνζηά ρξένπο φρη απιά εθηηλάρηεθαλ αιιά ππεξείραλ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο Δπξψπεο. 
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Γιάγπαμμα 4: πγθξηηηθή γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζε Διιάδα-Πνξηνγαιία-

Ηξιαλδία 

 

5.3 Ο ρόλοσ τησ Σρόικα 

 
Πνιιέο θπβεξλήζεηο ζην ηέινο ηνπ 2008, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman 

Brothers, πηνζέηεζαλ επηπιένλ δεκνζηνλνκηθά παθέηα (βι. παξαθάησ πίλαθα) ζηήξημεο 

ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Μάιηζηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα νη Ακεξηθαλνί πίεδαλ γηα 

πεξαηηέξσ επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ Δπξψπε, θαζψο ζεσξνχζαλ ηα 

επξσπατθά κέηξα αλεπαξθή. Πνιινί αλαιπηέο πάλησο, ελ κέζσ θξίζεο ηζρπξίδνληαλ 

φηη ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα ήηαλ αλεπαξθή θαη δε ζα ζηακαηνχζαλ ηελ θξίζε. Σα 

γεγνλφηα επαιήζεπζαλ ηηο ππνςίεο απηέο. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή παξακέλεη ην 

ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν αλαδσπχξσζεο ησλ νηθνλνκηψλ θάησ απφ ηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο θαη ηδίσο ζε κία πεξίνδν κε δπζιεηηνπξγίεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 
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Πίνακαρ 15: Γεκνζηνλνκηθά Παθέηα ζηελ αξρή ηεο θξίζεο (πεγή European Commision, 

Economist Intelligence Unit) 

Γεμοζιονομικά Πακέηα 

   

 Κόζηορ % ΑΔΠ 2009 

ΖΠΑ   

2008 $168δηζ. 1,20% 

2009-19 $789δηζ. 5,50% 

Δ.Δ-16   

2009-10 €245δηζ. 2,60% 

Κίνα   

2009-10 CHY 4ηξηζ. 13,00% 

   

Γεμοζιονομικό Έλλειμμα 

(%Α.Δ.Π.) 

   

 2008 2009 

ΖΠΑ -6,40% -11,30% 

Εώνη ηος Δςπώ -2,00% -6,40% 

Κίνα -0,40% -3,80% 

 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο απαηηνχζε δηεζλή ζπληνληζκφ. Απηφ έγηλε εκθαλέο 

πνιχ ζχληνκα. Σν ξφιν ηνπ ζπληνληζκνχ αλέιαβε λα παίμεη ε νκάδα ρσξψλ ησλ G-20, 

ε νκάδα ησλ 19 πνιππιεζέζηεξσλ θξαηψλ ζπλ ηελ Δ.Δ.. Δπεηδή ε θξίζε ήηαλ δηεζλήο, 

ε νκάδα ησλ G-20 αλαδείρηεθε θπζηνινγηθά σο ην θπξηφηεξν φξγαλν δηαβνχιεπζεο θαη 

ζπληνληζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ππέξ-ζθηάδνληαο ηελ 

παξαδνζηαθή νκάδα ησλ πινπζηφηεξσλ ρσξψλ, ησλ G -8. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο, 

σζηφζν πνπ έγηλαλ, ε θξίζε εληάζεθε ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2009 θαη ν θφβνο 

θαηάξξεπζεο  θαη ληφκηλν ζπλερηδφηαλ. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνιχ γξήγνξα 

κεηαηξάπεθε ζε νηθνλνκηθή, θαζψο ηα πξνβιήκαηα κεηαδφζεθαλ ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία. Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, άιισζηε, βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο 

ζχγρξνλεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δνκήο. 

Πνιχ γξήγνξα ε Οηθνλνκηθή Κξίζε απεηιεί θαη ηελ Δπξψπε. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2008, νη εγέηεο ηεο Δ.Δ. ζπκθσλνχλ ζε έλα ζρέδην ηφλσζεο, έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε 

αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 

2009, ε Δ.Δ. δίλεη εληνιή ζηελ Διιάδα, καδί κε ηελ Γαιιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ 
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Ηξιαλδία λα κεηψζνπλ ηα ειιείκκαηα ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο. Έλα ρξφλν πεξίπνπ 

αξγφηεξα, ην 2010, ε ειιεληθή θπβέξλεζε αξρίδεη ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

ζηαζεξφηεηαο, κε θχξην ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο, θαη καδί κε ηελ Διιάδα 

αξρίδνπλ λα δηαθαίλνληαη ηα πξνβιήκαηα ζε Πνξηνγαιία θαη Ηξιαλδία. 

Γηα λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ζηελ Δπξψπε, ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δ.Δ. ππήξμε ζηαδηαθή εθαξκνγή κέηξσλ ιηηφηεηαο. Οη εγέηεο ηεο Δ.Δ. ζπκθψλεζαλ γηα 

ηελ πηνζέηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκθψλνπ, πνπ απνηειείηαη απφ πνιηηηθέο ξπζκίζεηο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζπλνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δέζκεπζεο 

ηεο θάζε ρψξαο πνπ ζπκκεηέρεη λα εηζαγάγεη κία ηζνξξνπεκέλε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ-ζχληαγκά ηνπο.  Με ηελ νηθνλνκηθή 

θαηαζηξνθή θαη ρξενθνπία λα ρηππάεη ηε πφξηα ζε Διιάδα, Ηξιαλδία θαη Πνξηνγαιία, 

ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ ρσξψλ απηψλ κε ζθνπφ ηελ δηάζσζε ηεο απνηειεί 

κνλφδξνκνο. Σελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έξρεηαη λα 

βνεζήζεη νηθνλνκηθά θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν
19

, ε ηξηκεξήο έλσζε απηή ελ 

ζπληνκία απνθαιέζηεθε σο Σξφηθα. 

 

5.3.1 Πορτογαλία και Σρόικα 

 
«ην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ κεραληζκνχ ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο 

(ΔΜΥ), ζα παξαζρεζνχλ δάλεηα χςνπο 78 δηζ. επξψ, σο κέξνπο ηεο δέζκεο 

ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο, βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ δηαπξαγκαηεχζεθαλ ε Δπηηξνπή 

θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν κε ηηο πνξηνγαιηθέο αξρέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Σν ηξηεηέο πξφγξακκα ζπλεπάγεηαη κεηαξξπζκίζεηο 

ζηηο αγνξέο εξγαζίαο θαη πξντφλησλ ηεο Πνξηνγαιίαο, θαζψο θαη ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηεο ηνκέα θαη ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, κε κείσζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ηεο ειιείκκαηνο ζε πνζνζηφ ρακειφηεξν ηνπ 3% ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εζληθνχ πξντφληνο έσο ην 2013…». Σν παξαπάλσ θείκελν απνηειεί απφζπαζκα απφ ην 

αλαθνηλσζέλ ηχπνπ ηεο 3088ε ζχλνδνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ζέκα «Οηθνλνκηθά θαη Γεκνζηνλνκηθά Θέκαηα» πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο, ηνλ 

                                       
19 Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) είλαη  έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο ν νπνίνο επηβιέπεη ην 

παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα παξαθνινπζψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη 

ηα ηζνδχγηα πιεξσκψλ θαη πξνζθέξνληαο νηθνλνκηθή θαη ηερληθή βνήζεηα φηαλ ηνπ δεηεζεί. 
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Μάην ηνπ 2011. Ζ έγθξηζε ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Πνξηνγαιίαο, 

χςνπο 78 δηζ.επξψ εγθξίζεθε απφ ην Eurogroup, ην Ecofin θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν θαη δέζκεπε ηελ επφκελε θπβέξλεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ. ην 

πξφγξακκα ζα ζπκκεηείραλ εμίζνπ: 

 ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, 

 ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, 

 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θαζέλα απφ ηνπο ηξεηο θνξείο ζα ήηαλ 26 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ. Σν πξφγξακκα δηάζσζεο ηεο Πνξηνγαιίαο είρε θαη ηξεηο θχξηνπο άμνλεο: 

 Γεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη δηόξζωζε ηνπ ππεξβάιινληνο 

ειιείκκαηνο κέρξη ην 2013. Ζ πξνζαξκνγή απηή ζα γηλφηαλ κε 

ζσζηφηεξν έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, κε αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, θαζψο θαη κε έλα αξθεηφ θηιφδνμν πξφγξακκα 

ηδησηηθνπνηήζεσλ. 

 Αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη ελδπλάκωζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα. Σν θφζηνο 

γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Πνξηνγαιία 

εθηηκάηαη ζηα 12 δηζ. 

 Αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ελίζρπζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο, κε 

θαζηέξσζε επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο θαη κείσζε ηνπ αλά κνλάδα 

θφζηνπο εξγαζίαο. 

Σν ζρέδην ζηήξημεο πξνβιέπεη ηξηεηέο πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο 

θαη ζπλνιηθή δηάξθεηα επηά εηψλ ζηε δαλεηνδφηεζε ηεο ρψξαο. Λίγεο απφ ηηο 

δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο ήηαλ νη εμήο: απφ ην 2009 ε Πνξηνγαιία πάγσζε ηνπο κηζζνχο 

ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ ην 2010 ηνπο κείσζε θαηά 5% - παξάιιεια κε ην πάγσκα ησλ 

ζπληάμεσλ, πξνρψξεζε ζε πεξηθνπή ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ έσο θαη θαηά 25% 

θαη ηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ θαηά δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζην 23%. Δλ γέλεη ε ιηηφηεηα 

θαη ε πεξηθνπή ραξαθηήξηδαλ ηηο θηλήζεηο, κεηαξξπζκίζεηο ηεο Πνξηνγαιίαο.  

Απφ ην Μάην ηνπ 2014 ε Πνξηνγαιία βξίζθεηαη θαη επίζεκα εθηφο κλεκνλίνπ, 

σζηφζν ε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο βξίζθεη ηε Ληζαβφλα αληηκέησπε κε κία πιεηάδα 

πξνθιήζεσλ. χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο eurostat, ην ΑΔΠ ππέζηε αλαπάληερε 

χθεζε θαη ε αλεξγία παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα. Σν κέιινλ ζα δείμεη πσο ζα 
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εμειηρζνχλ ηα πξάγκαηα. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην ηέινο ηνπ Μλεκνλίνπ δελ 

ζεκαίλεη ην ηέινο ηεο επνπηείαο. Αμησκαηνχρνη ηεο Κνκηζηφλ θαη ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ζα επηζθέπηνληαη ηελ Πνξηνγαιία, γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, δχν θνξέο θάζε ρξφλν έσο ην 2035, νπφηε ε λνηηνεπξσπατθή 

ρψξα ζα έρεη απνπιεξψζεη ην 75% ησλ δαλείσλ πνπ έιαβε. 

 

5.3.2 Ιρλανδία και Σρόικα 

 

ηηο 28 Ννεκβξίνπ 2010 νη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ ηεο Δπξσδψλεο ζπκθψλεζαλ 

κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα λα ρνξεγήζνπλ 

έλα δάλεην ζηελ Ηξιαλδία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν ζρέδην δηάζσζεο ηεο Ηξιαλδίαο πξνέβιεπε 

ζπλνιηθά δάλεηα 85 δηο επξψ απφ ηα νπνία: 

 ηα 67,5 δηο ζα ήηαλ εμσηεξηθή βνήζεηα (ζα ρνξεγνχληαλ εμίζνπ απφ ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή) θαη 

 ηα 17,5 δηο ζα ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηεο Ηξιαλδίαο. 

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γαλία θαη ε 

νπεδία, αλ θαη δε ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπξσδψλε, ζα ζπκκεηείραλ ζην παθέην 

δηάζσζεο ηεο Ηξιαλδηθήο νηθνλνκίαο θαηά 3,8 δηο, 0,4 δηο θαη 0,6 δηο αληίζηνηρα.  

Σν ζρέδην δηάζσζεο γηα ηελ Ηξιαλδία βαζίδεηαη ζε ηξεηο θχξηνπο άμνλεο: 

 Αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη ελδπλάκωζε ηνπ Ιξιαλδηθνύ ηξαπεδηθνύ 

ζπζηήκαηνο κε 35 δηο. 

 Γεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή γηα λα δηαζθαιηζηεί ε βηωζηκόηεηα ηνπ 

Ιξιαλδηθνύ ρξένπο θαη δηόξζωζε ηωλ ειιεηκκάηωλ έωο ην 2015. 

 Αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε κείωζε ηνπ αλά κνλάδα θόζηνπο 

εξγαζίαο θαη θαζηέξωζε επέιηθηωλ κνξθώλ εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη ε νηθνλνκία άκεζα πην αληαγσληζηηθή θαη λα επαλέιζεη ζηελ 

αλάπηπμε. 

Ζ Ηξιαλδία ήηαλ ε πξψηε ρψξα ηεο Δπξσδψλεο πνπ ρηχπεζε ε παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ην 2008. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, ε ηξιαλδηθή θπβέξλεζε, 

αθφηνπ είρε εγγπεζεί φια ηα δάλεηα πνπ είραλ δψζεη ηξαπεδίηεο ηεο, έθηαζε ζην ρείινο 
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ηεο ρξενθνπίαο θαη δήηεζε ηε βνήζεηα ηεο Δπξσδψλεο. Ζ ηξφηθα νινθιήξσζε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2013 ηελ ηειεπηαία ηεο επηζεψξεζε θαη ηνλ Γεθέκβξην, κεηά απφ πέληε 

ρξφληα ζθιεξήο ιηηφηεηαο, ε ρψξα ζα βγεη θαη επίζεκα απφ ην Μλεκφλην. Αλ θαη ε 

ζπλέρεηα ζα είλαη δχζθνιε γηα ηνπο Ηξιαλδνχο, φιε ε Δπξψπε κηιά γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ Ηξιαλδία.  

 

5.3.3 Ελλάδα και Σρόικα 

 
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε δίλε ζηελ νπνία έρεη ππνπέζεη ε Διιάδα νδεγεί ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε λα ππνγξάςεη κε ηελ Δ.Δ. θαη ην Γ.Ν.Σ. ην κλεκφλην, ην νπνίν 

ζηελ νπζία είλαη κία δαλεηαθή ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δίδνληαλ ρξήκαηα 

ζηε ρψξα κε αληάιιαγκα λα ιεθζνχλ θάπνηα κέηξα. Σα κέηξα απηά ζηφρεπαλ ζηε 

κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη ηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηνπ θξάηνπο, θπξίσο κέζσ ηεο θνξνινγίαο. ε γεληθέο γξακκέο ηα κέηξα 

πεξηιάκβαλαλ (εθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ, 2010): 

 Πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο, κε αθαίξεζε ησλ δψξσλ 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη πεξηνξηζκφ ησλ επηδνκάησλ, θάπνηα απφ ηα νπνία 

ζα θαηαξγνχληαλ. 

 Αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ Φ.Π.Α. 

 Αχμεζε ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζηα θαχζηκα, ηνλ θαπλφ θαη ην 

αιθνφι. 

 Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη είζπξαμεο νθεηιψλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο νθεηιέηεο. 

 ηήξημε ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Σνκέα κε παξνρή θεθαιαηαθήο ππνζηήξημεο 

ζηηο ηξάπεδεο. 

 Καζνξηζκφο αλψηαηνπ νξίνπ εμφδσλ γηα θάζε Τπνπξγείν. 

 Αλαπξνζαξκνγή ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ. 

 Δηζαγσγή εληαίνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 65 έηε. 

 Απειεπζέξσζε επαγγεικάησλ. 

 Μείσζε ησλ ακνηβψλ γηα ηηο ππεξσξίεο ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα, εηζαγσγή κηζζψλ 

ρακειφηεξσλ ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ γηα επάισηεο νκάδεο, θ.ά. 
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Σα κέηξα απηά ζα έπξεπε λα εθαξκνζηνχλ ζηαδηαθά απφ ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε, ελψ αλά ηξίκελν ζα γηλφηαλ έιεγρνο απφ ηελ Σξφηθα, έηζη ψζηε λα 

δηαπηζηψλεηαη θαηά πφζν εθαξκφδνληαη ηα κέηξα απηά θαη πνηα είλαη ε απφδνζή ηνπο 

ηειηθά. Μεηά ην πξψην κλεκφλην, αθνινχζεζε ην κεζνπξφζεζκν θαη ην δεχηεξν 

κλεκφλην. Ζ ιηηφηεηα, σζηφζν, δελ έθεξε ζηελ Διιάδα ηα αλάινγα απνηειέζκαηα.  

Ζ απάληεζε ηεο επξσδψλεο ζην πξφβιεκα ηεο βπζηδφκελεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ήηαλ ε επηβνιή πηινηηθήο ιηηφηεηαο. Ζ ίδηα ζπληαγή αθνινπζήζεθε θπζηθά 

θαη κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο πνπ είραλ παξφκνην πξφβιεκα (Ηξιαλδία-

Πνξηνγαιία-Ηζπαλία-Ηηαιία), ελψ θαη άιιεο ρψξεο πξνεηνηκάδνπλ ην έδαθνο γηα ηελ 

επηβνιή κέηξσλ ιηηφηεηαο ή έρνπλ αξρίζεη ήδε λα ηα επηβάιινπλ. 

 

5.3.4 ύγκριςη Ελλάδασ-Πορτογαλίασ-Ιρλανδίασ 

 
Καηά θαηξνχο ε Δ.Δ θαη ην ΓΝΣ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνβιέςνπλ ηελ πνξεία 

ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ησλ ρσξψλ πνπ είραλ εληαρζεί ζε πξφγξακκα 

πξνζαξκνγήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Παξαθάησ, ζπγθεληξψλνπκε ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ Δ.Δ.- ΓΝΣ γηα ηελ εμέιημε ηεο αλάπηπμεο, ηεο αλεξγίαο, ηνπ δεκφζηνπ 

ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο ηελ πεξίνδν 2009-2014, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηα 

πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο ησλ ηξηψλ ρσξψλ (Διιάδα, Ηξιαλδία, Πνξηνγαιία). Απφ ηε 

ζχγθξηζε απηή, ινηπφλ, πξνθχπηνπλ ηα εμήο πνιχ ελδηαθέξνληα
20

:  

1. Απφ πιεπξάο αλάπηπμεο, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αξρηθψλ ζρεδηαζκψλ ηεο 

ηξφηθαο θαη ησλ πην πξφζθαησλ πξνβιέςεσλ ηεο Κνκηζηφλ είλαη ηεξάζηηεο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο (-22 πνζνζηηαίεο κνλάδεο), κεγάιεο γηα ηελ Πνξηνγαιία (-

5,4%) θαη κέηξηεο έσο κηθξέο γηα ηελ Ηξιαλδία (-1,4% αληίζηνηρα).  

2. ‘Όζνλ αθνξά ην πνζνζηφ αλεξγίαο, νη Δ.Δ.-ΓΝΣ ππνιφγηδαλ ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Διιάδαο κία αχμεζε 5,1% ηελ πεξίνδν 2009-2014 θαη ηψξα πξνβιέπνπλ αχμεζε 

16,2% (θαη απηή εμσπξαγκαηηθά ππνηνληθή), ελψ γηα ηελ Πνξηνγαιία ππνιφγηδαλ 

αξρηθά κία αχμεζε 2% θαη ηψξα κηιάλε γηα 6,2%, ελψ γηα ηελ Ηξιαλδία έβιεπαλ 

κείσζε 1,1% θαη ηψξα πξνβιέπνπλ αχμεζε 2,1%. 

                                       
20 Γνμάξαο Γεκήηξηνο (2014), «Ο.Ν.Δ.-Διιάδα-Πνξηνγαιία θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε» 

 



80 
 

3. ρεηηθά κε ηα δεκφζηα ειιείκκαηα, ησλ νπνίσλ ν πεξηνξηζκφο ήηαλ θαη ν 

βαζηθφο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο, νη δηαθνξέο είλαη ζπγθξηηηθά νη 

κηθξφηεξεο δπλαηέο (κηθξφηεξεο ηνπ 1%).  

4. Σέινο, απφ ηε ζθνπηά ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο/ΑΔΠ νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ 

δελ είλαη δηφινπ επθαηαθξφλεηεο, κε ηελ Διιάδα λα θαηέρεη ηα ζθήπηξα κε απφθιηζε 

26,8% κεηαμχ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ πξνβιέςεσλ γηα ην 2014, ηελ Πνξηνγαιία λα 

αθνινπζεί κε 17,1% θαη κφλν ηελ Ηξιαλδία λα απνθιίλεη νξηαθά κε 1%.  

Έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζεκείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 

εμειίμεσλ ζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ηελ αλεξγία αθνξά ηε δπζθνιία πεξηνξηζκνχ 

ηεο αλεξγίαο ζηα κεζνδηαζηήκαηα φπνπ ζεκεηψλεηαη άλνδνο ηνπ ΑΔΠ κηαο ρψξαο. Γηα 

παξάδεηγκα, παξαηεξνχκε πσο ηε δηεηία 2011-2012, πνπ ε Ηξιαλδία ζεκείσζε κηθξή 

άλνδν ηνπ ΑΔΠ ηεο (1% εηεζίσο), ην πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε 1% αληί λα κεησζεί. 

Αληίζηνηρα, ην 2010, φπνπ ην ΑΔΠ ηεο Πνξηνγαιίαο απμήζεθε 1,9%, ε αλεξγία, αληί 

λα κεησζεί έζησ ειαθξά, απμήζεθε 1,4%. Απφ ηηο δηαπηζηψζεηο απηέο κπνξνχκε λα 

θαηαιάβνπκε πφζν δχζθνιν είλαη λα κεησζεί ε αλεξγία αθφκε θαη αλ ε νηθνλνκία 

αλαθάκπηεη, θαη φηη ζα ρξεηαζηνχλ πνιχ πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο γηα λα δεκηνπξγεζεί 

απαζρφιεζε πνπ ζα αληηζηξέςεη ην αλνδηθφ ξεχκα ηεο αλεξγίαο. 

 πκπεξαζκαηηθά, ζε Διιάδα θαη Πνξηνγαιία νη πξνβιέςεηο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζηεξίρζεθαλ ζε ιάζνο ππνζέζεηο θαη δελ έγηλε πξνζπάζεηα αλαζεψξεζεο ησλ ζηφρσλ, 

απνηέιεζκα λα κελ έρνπκε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ην άξζξν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ησλ Blanchard θαη 

Leigh
21

, ην νπνίν δείρλεη φηη ήηαλ ιαλζαζκέλε ε ππφζεζε ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ 

πνιιαπιαζηαζηψλ δαπαλψλ, γεγνλφο πνπ ηειηθά εκβάζπλε ηελ θξίζε νδεγψληαο ζε 

κεγαιχηεξε ηεο πξνβιεπφκελεο χθεζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Μφλν ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Ηξιαλδίαο νη απνθιίζεηο είλαη ζρεηηθά κηθξέο. Ζ κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ 

ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. δελ επηηεχρζεθε κέζσ ηεο 

ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ ή ηεο ζηαζεξήο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ, αιιά 

πξσηίζησο κε ηελ ζπγθξάηεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο αθξαίαο 

πνιηηηθήο ιηηφηεηαο. Μηα ηφζν ηζρπξή κείσζε ηνπ ΑΔΠ δελ έρεη κφλν θαηαζηξνθηθέο, 

θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. Απνδπλακψλεη επίζεο ηηο παξαγσγηθέο δνκέο καθξνπξφζεζκα, 

                                       
21 http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf 
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θαηλφκελν γλσζηφ σο «πζηέξεζε», δειαδή ην γεγνλφο φηη ε χθεζε ζα πξνθαιέζεη 

καθξνρξφληα δεκηά πνπ δελ ζα αλαηξαπεί κε ηελ αλάθακςε πνπ ζα αθνινπζήζεη. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ήκεξα αλαδχεηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ επηηαθηηθή ε αλάγθε εθηέιεζεο κίαο 

ηφζν απνδνηηθήο φζν θαη απνηειεζκαηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σα θξάηε, πφζν 

κάιινλ εθείλα πνπ αληηκεησπίδνπλ δεκνζηνλνκηθέο δπζρέξεηεο, επηδίδνληαη ζε κία 

αγσληψδε πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο εζφδσλ, νη νπνίεο πξσηίζησο επεξεάδνπλ 

δξακαηηθά ηα εππαζή θνηλσληθά ζηξψκαηα. πλαθφινπζα ζηα πξφζπξα 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο ρξενθνπίαο, ε θνηλσλία νδεγείηαη ζε δηιιήκαηα θαη 

ζπγθξνχζεηο. Ωο αδήξηηε πξνβάιιεη πιένλ ε αλάγθε γηα νηθνλνκηθνθνηλσληθή 

αλάθακςε κέζσ ηεο ξηδηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσλίαο πνπ βξίζθεηαη ζε ηέικα, 

θαζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα θνηλσληθή θξίζε, θξίζε ζθέςεο, 

πξνηχπσλ θαη ζηελ νπζία ην εθαιηήξην γηα κία ξηδηθή θαη νπζηαζηηθή αιιαγή. Ζ ξηδηθή 

απηή αιιαγή λννηξνπίαο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη ηε 

Λπδία ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο, θαζψο 

δηακέζνπ απηήο είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξηζηνχλ φιεο εθείλεο νη παζνγέλεηεο θαη νη 

πνιηηηθέο, πνπ σζάλ γάγγξαηλα ηαιαλίδνπλ αλζξψπνπο θαη θξάηε. 

   πγθεθξηκέλα, γίλεηαη έθδειν απφ ηελ παξνχζα εξγαζία πσο θάζε ρψξα, ηφζν 

ε Διιάδα φζν θαη ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηξιαλδία, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε πνηθίια 

ζέκαηα φζνλ αθνξά ηελ δεκνζηνλνκηθή ηνπο πνιηηηθή. Έλα πξφγξακκα 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη πξνζαξκνγήο πνπ πέηπρε ζε κία ρψξα δε ζεκαίλεη 

απφιπηα φηη ην ίδην ζα επηηχρεη ζε κία άιιε ππφ άιιεο ζπλζήθεο θαη δηαθνξεηηθή 

λννηξνπία. Ζ κειέηε αλέδεημε πσο παξφιν πνπ ε Διιάδα παξνπζηάδεη απφ ηνπο 

πςειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζηελ επξσδψλε, απηφ δελ ζπλάδεη κε ηα 

αλάινγα θνξνινγηθά έζνδα. ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ε Ηξιαλδία, ε νπνία επηκέλεη θαη 

επηηπγράλεη νη ρακεινί θνξνινγηθνί ηεο ζπληειεζηέο λα ηεο απμάλνπλ ηα έζνδα θαη νη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν λα επηιέγνπλ ην Γνπβιίλν γηα έδξα ησλ 

πνιπεζληθψλ ηνπο.  

ην θξίζηκν εξψηεκα, ινηπφλ, αλ θαη θαηά πφζν ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο 

επηθέξεη απνηειέζκαηα νπζηαζηηθά, ηελ απάληεζε έρνπλ δψζεη πνιιέο έξεπλεο θαη 

κειέηεο. Με ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ κπνξνχκε λα έρνπκε βξαρππξφζεζκα 

απνηειέζκαηα, σζηφζν ν καθξνπξφζεζκνο ραξαθηήξαο ηεο πνιηηηθήο απηήο είλαη ππφ 

απζηεξή αίξεζε θαη ακθηζβήηεζε. Πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα απφ απηά πνπ βαζίδνληαη ζηνπο 
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θφξνπο, φπσο καο απέδεημε ην πξφζθαην παξειζφλ. Δηδηθά, φηαλ ε πεξηζηνιή ησλ 

δαπαλψλ θαη ησλ εμφδσλ ζπλνδεχεηαη απφ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη νπζηαζηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, ηφηε ζίγνπξα ζα έρνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.  

Όξνη φπσο θνξνδηαθπγή, παξανηθνλνκία θαη δηαθζνξά αλ δελ θαηαπνιεκεζνχλ 

εμνινθιήξνπ θαη απφ ηε ξίδα ηεο γέλεζήο ηνπο, θάζε άμηα θαη ηθαλή πξνζπάζεηα πνπ ζα 

γίλεηαη δελ ζα θέξλεη θαξπνχο θαη φια ζα μεθηλνχλ θαη πάιη απφ ην κεδέλ. 

Καηαιήγνληαο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ βηψλεη ε 

πθήιηνο θαη ηελ ηαιαλίδεη ηα ηειεπηαία επηά ρξφληα, είλαη εθαιηήξην γηα λέα 

μεθηλήκαηα. Έλαο νηθνλνκηθφο θχθινο έρεη δηαθπκάλζεηο, άλνδν θαη θάζνδν, χθεζε θαη 

άλζηζε κίαο νηθνλνκίαο, κφλν πνπ δε κπνξνχκε κε αθξίβεηα λα πξνβιέςνπκε ηελ 

δηάξθεηα θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα επέιζεη ε θαζεκηά. πλεπψο, θχξην κέιεκα 

φισλ καο νθείιεη λα είλαη ε γλψζε πνιηηηθψλ ηνπ παξειζφληνο θαη απφ ηα ιάζε πνπ 

έρνπλ γίλεη λα πξνεηνηκαζηνχκε κε ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα ηελ επφκελε θάζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ πνπ πεξηκέλεη ηελ νηθνλνκία. Άιισζηε, ην κφλν ζίγνπξν ζηελ 

νηθνλνκία είλαη φηη ηα πάληα κεηαβάιινληαη, θαηά ηελ γλψζηε ξήζε Σα πάληα ξεη ηνπ 

Ζξάθιεηηνπ, ε νπνία επηβεβαηψλεηαη ζηηο κέξεο καο  ην πεξηβάιινλ κεηαβάιιεηαη 

δηαξθψο. 
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