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Δπραξηζηίεο  

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή, θ. Μεηξάθν Θεφδσξν, γηα 

ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηνπ θαη ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή, θ. Βεληέξε Γεκήηξην, γηα ηνλ 

επηηπρή ζπληνληζκφ ηνπ ζην ζχλνιν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο 

ζεκαληηθέο ππνδείμεηο ηνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα,  

επραξηζηψ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο 

ζεκαληηθέο γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαη πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηεχξπλζε ησλ 

εκπεηξηψλ κνπ.  

Ηδηαηηέξσο επραξηζηψ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ αέλαε θαη αγφγγπζηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημή ηνπο. Σέινο, ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ Μαλσιάθν Αιέμαλδξν, 

Σζίηζν Ησάλλε θαη Θαλάζα Γεψξγην γηα ηελ αγάπε ηνπο θαη ηελ εζηθή ηνπο 

ζπκπαξάζηαζε. 
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 Πεξίιεςε                                           

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

είλαη λα αλαιχζεη ηελ εμέιημε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο κεηά ηελ 

κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο ζηελ  Διιάδα. 

Πεξηγξάθεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ησλ κλεκνλίσλ θπξίσο κέζα απφ 

ηηο αιιεπάιιειεο απμήζεηο ησλ 

έκκεζσλ θφξσλ (Φ.Π.Α θαη Δ.Φ.Κ).  

Δμεηάδεη θαηά πφζν νη επηβαξχλζεηο 

απηέο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ επηβνιή 

λέσλ άκεζσλ θφξσλ ή ηελ αχμεζε ησλ 

ήδε πθηζηακέλσλ έρνπλ επεξεάζεη ηα 

εηζνδήκαηα ησλ λνηθνθπξηψλ. Σέινο, 

αλαιχεη ηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο ηεο 

θηψρεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο θαη ηελ 

επηδείλσζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαηεηακέλεο ιηηφηεηαο κέζα απφ έλα 

άδηθν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Abstract 

 
The objective of the present Msc 

dissertation is to analyze the evolution 

of public debt and budget deficit after 

the dictatorship period and during the 

Greek crisis. It describes the tax system 

as it modified in the last years of 

memorandums mainly through the 

increases of the indirect taxes (VAT and 

Excises duties). It examines how much 

these inconveniences had affected the 

household incomes in conjunction with 

the enforcement of new direct taxes or 

with the rise of the already existing 

direct taxes. Finally, it analyzes the 

social indicators of poverty and 

inequality and their aggravation during 

the extended austerity through an unfair 

and inefficient tax system. 
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Δηζαγσγή 

 

 Ζ ζεκεξηλή θξίζε μεθίλεζε σο θξίζε ελππφζεθσλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ 

(ρξεκαηνπηζησηηθή), κεηεμειίρζεθε δηεζλψο ζε θξίζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο 

(νηθνλνκηθή θξίζε θαη χθεζε) θαη εμειίζζεηαη ζε θξίζε εηζνδήκαηνο. ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ε πεξίνδνο ηεο θξίζεο δηήξθεζε ζηα πιαίζηα κηαο αζηαζνχο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο θαη δπζρέξεηαο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ηελ Διιάδα, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη απμήζεη θαηαθφξπθα ηε δήηεζε γηα θνηλσληθή πξνζηαζία. 

κσο, ε πξνζθνξά ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

χθεζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο ζην επίπεδν δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεη 

θελά, δηνηθεηηθέο αζηνρίεο θαη ιάζε. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη δελ ήηαλ 

πξνεηνηκαζκέλν θαηάιιεια γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ.  

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα απνηππψζεη ηηο αιιαγέο ζηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο θαη ηνπο λένπο θφξνπο (άκεζνπο θαη έκκεζνπο) πνπ επηβιήζεθαλ κέζσ 

ησλ πνιηηηθψλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο επίζεο λα 

εξεπλήζεη αλ ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ζπκβάιιεη ζηελ επηδείλσζε ησλ δεηθηψλ ηεο 

θηψρεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αλάιπζε αλαθέξεηαη ζε κηα πεξίνδν 

(2009-2014) θαηά ηελ νπνία νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηα εηζνδήκαηα θαη ζηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηδηαίηεξα δπζκελείο ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο 

χθεζεο.  

Σν Κεθάιαην 1 αλαιχεη ηελ εμέιημε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο απφ ηελ πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο έσο θαη ην 2014 θαη 

εμεγεί ηελ επηξξνή ησλ κεγεζψλ απηψλ δηαρξνληθά ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. ηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα αίηηα ηεο ειιεληθήο θξίζεο, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζήο ηεο κέζα απφ ηελ επαλαπξνζέγγηζε ησλ πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, ησλ 

κέηξσλ θαη δξάζεσλ. 

 Σν Κεθάιαην 2 θαηαγξάθεη ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πζηέξεζεο εζφδσλ ηνπ 

θξάηνπο, φπσο είλαη ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ επζχλεηαη αθελφο γηα κηα 

ρξφληα επηθξαηνχζα θαηάζηαζε απφθξπςεο πξαγκαηηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, 

θπξίσο απφ ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, θαη αθεηέξνπ γηα ηε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. Δπίζεο, πεξηγξάθεη ηε δνκή ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο πξηλ ηε ςήθηζε ησλ λφκσλ πεξί αλαινγηθήο ζχληαμεο, νη 
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νπνίνη επαλαθαζνξίδνπλ ηνλ αλαδηαλεκεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα κε έλα πην θηιειεχζεξν 

ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 ηε ζπλέρεηα, ην Κεθάιαην 3 παξνπζηάδεη ηα δεκφζηα έζνδα θαη ηηο δεκφζηεο 

δαπάλεο σο πνζνζηά ηνπ Α.Δ.Π ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο Δ.Δ κε ηηο ηειεπηαίεο λα 

παξακέλνπλ πςειφηεξεο ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο, παξφιν πνπ ην ειιεληθφ θξάηνο 

ππνρξενχηαη λα πεξηθφςεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ηνπ κέζα απφ ην πξφγξακκα 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Δπηπξφζζεηα, πεξηγξάθεη ηε δηάξζξσζε ηεο θνξνινγίαο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ έρεη σο θχξην ππιψλα ηηο δηαδνρηθέο απμήζεηο ζηελ έκκεζε 

θνξνινγία. πσο είλαη γλσζηφ νη έκκεζνη θφξνη δελ επηβάιινληαη ζην εηζφδεκα, αιιά 

επεξεάδνπλ φια ηα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο θαηαλάισζεο. 

Γεδνκέλνπ απηνχ, ελδεηθηηθά παξαηεξνχκε φηη ηα έζνδα απφ ηελ αχμεζε ησλ Δηδηθψλ 

Φφξσλ Καηαλάισζεο ζε δεκνθηιείο θαηεγνξίεο πξντφλησλ δελ έρνπλ λα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα ζε αληίζεζε κε ηα έζνδα απφ ηνπο θφξνπο ζηελ πεξηνπζία πνπ 

παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε. 

ην Κεθάιαην 4 γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη κεηαβνιέο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε λέα θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ (κηζζψλ – ζπληάμεσλ) θαη 

επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί ε αλαδηαλεκεηηθή επίδξαζε απφ ηελ αχμεζε ηεο έκκεζεο 

θνξνινγίαο. Δπίζεο, απεηθνλίδεηαη ε δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηα επίπεδα ησλ δαπαλψλ 

αλά δεθαηεκφξην ηνπ πιεζπζκνχ φζν θαη αλά ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο βαζηθψλ 

εηδψλ θαηαλάισζεο. Ζ κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ απνηππψλεη κε ζαθήλεηα ηηο 

επηπηψζεηο ηεο χθεζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο ζην επίπεδν δηαβίσζεο ηνπ πιεζπ-

ζκνχ πνπ επηδεηλψλεηαη ξαγδαία. 

 Σν Κεθάιαην 5 μεθηλά κηα πεξηγξαθή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

αληζφηεηαο απφ ηα πξψηα ρξφληα εκθάληζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Γηα 

παξάδεηγκα, ην πνζνζηφ ζρεηηθήο θηψρεηαο ηνπ πιεζπζκνχ φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

δεδνκέλα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ (2009-2014) εκθαλίδεη ειαθξηά αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ην 

2009, ελψ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην πνζνζηφ απφιπηεο θηψρεηαο παξνπζηάδεη 

αμηνζεκείσηε άλνδν. Σν γεγνλφο απηφ –φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα– 

θαηαδεηθλχεη ηελ αχμεζε ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ζε βάξνο ησλ 

ρακειφηεξσλ θιηκαθίσλ. Δπίζεο, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα αίηηα αχμεζεο ηεο 

θηψρεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο, αμηνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ζε 

ηη βαζκφ ε θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη ζπκβάιιεη ζηε κείσζή ηνπο κέζα απφ ηηο 

επηδνκαηηθνχ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο πνπ φκσο ιεηηνπξγνχλ απνζπαζκαηηθά.  
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Κεθάιαην 1: Σν Γεκόζην ρξένο θαη ην δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα 

 

1.1      Οξηζκόο ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο 

 

 

Σν δεκφζην ρξένο είλαη ε νλνκαζηηθή αμία φισλ ησλ πθηζηάκελσλ 

αθαζάξηζησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ζην ηέινο ηνπ έηνπο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νπνίσλ ηα αληίζηνηρα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 

Σν δεκφζην ρξένο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε επέθηαζε ησλ πξνζσπηθψλ ρξεψλ, 

δεδνκέλνπ φηη ηα άηνκα απνηεινχλ ηε ξνή εζφδσλ γηα ηελ θπβέξλεζε, ζχκθσλα κε 

ηνπο νξηζκνχο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Λνγαξηαζκψλ (ΔΟΛ). 

Σν δεκφζην ρξένο θαηέρεηαη απφ νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθφ επίπεδν (θεληξηθή 

θπβέξλεζε, νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε, θ.ι.π). Οη θπβεξλήζεηο γηα λα θαιχςνπλ ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα δαλείδνληαη απφ ηελ έθδνζε θηλεηψλ αμηψλ θξαηηθά 

ρξεφγξαθα θαη γξακκάηηα, ελψ ρψξεο πνπ είλαη ιηγφηεξν θεξέγγπεο δαλείδνληαη απφ 

ππεξεζληθά φξγαλα, φπσο είλαη ην  Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. 

Ζ δπλακηθή ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο, νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζηνλ άκεζν έιεγρν ησλ αζθνχλησλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, φπσο είλαη νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ε δεκηνπξγία πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη 

παξάγνληεο, φπσο ν ξπζκφο αλάπηπμεο, νη κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, ηνπ πιεζσξηζκνχ 

θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, νη νπνίνη δελ βξίζθνληαη ζηνλ άκεζν έιεγρν ησλ 

αζθνχλησλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, αιιά επεξεάδνπλ ηελ δπλακηθή ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο. 

Οη ρψξεο κε ηα ηζρπξά λνκίζκαηα είλαη ζε ζέζε λα εμάγνπλ θαη λα πξνζειθχνπλ 

λέεο επελδχζεηο, έηζη ψζηε λα απνπιεξψλεηαη ην ρξένο πξνο ηνπο πηζησηέο. Αληίζεηα, 

ηα θξάηε κε ηζρλή νηθνλνκία αληηκεησπίδνπλ ζπρλά πηψζε ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ην ρξένο λα κελ θαζίζηαηαη βηψζηκν θαη λα 

νδεγνχληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε ρξένπο ή ζε πηψρεπζε.  
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ην δηάγξακκα 1.1 απνηππψλεηαη ε εμέιημε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απφ ηε 

κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν έσο θαη ην 2014 εθθξαδφκελν σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 

 

Γηάγξακκα 1.1 Εξέλιξη Δημοζίος Φπέοςρ 1974-2014 

 
Πεγή:  ΔΛΣΑΣ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 

 

Ζ εμέιημε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαηά ηελ πεξίνδν 1974-2014 ήηαλ ε 

δπζκελέζηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καηά ηελ 

πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο ζεκείσζε κηθξή αχμεζε, ιφγσ ηεο 

απνκφλσζεο ηεο ρψξαο θαη ην δεκφζην ρξένο δηακνξθψζεθε ζην 20,8% ηνπ ΑΔΠ. Ζ 

δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο μεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, κε πνιηηηθέο αζξφσλ 

παξνρψλ απφ ηελ θπβέξλεζε, αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ (κηζζνχο, ζπληάμεηο) θαη 

δηεχξπλζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Ωο απνηέιεζκα, ην ρξένο ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε θαη 

απφ ην 28,6% ηνπ ΑΔΠ αλήιζε ζην 57,1% ηνπ ΑΔΠ ην 1987. 

 Σν 1990 ην δεκφζην ρξένο αλέξρεηαη ζην 80,7% ηνπ ΑΔΠ κε ηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα λα είλαη αλεπαξθή θαη ην Γεκφζην λα δαλείδεηαη κε πςειά επηηφθηα 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ θάιπςε κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ. πλέπεηα απηψλ, 

αιιά θαη ησλ ειιεηκκάησλ πνπ πξνέθππηαλ απφ νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα είλαη φηη ην ρξένο ζηα ηέιε ηνπ 1993 θζάλεη ζην 100,5% ηνπ ΑΔΠ θαη 

εμαθνινπζεί λα θηλείηαη αλνδηθά κε ηηο κεηέπεηηα θπβεξλήζεηο. 

Καηά ην έηνο 2004, ην ρξένο κεηψλεηαη ειαθξψο (98,6%) εμαηηίαο ηεο 

πξνεηνηκαζίαο θαη δηεμαγσγήο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νη 
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πξνβιέςεηο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ήηαλ ηδηαίηεξα αηζηφδνμεο
1
. Απνθνξχθσκα 

ηεο αχμεζεο ηνπ ρξένπο ηε δεθαεηία ηνπ 2000 ήηαλ ην 2008 πνπ έθιεηζε ζην 112,9% 

ηνπ ΑΔΠ, κε απνηέιεζκα ηελ ππαγσγή ηεο Διιάδνο ζηε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ 

Διιείκκαηνο ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, πξνθαιψληαο ζεκαληηθή εμαζζέλεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ κε ην δεκφζην ρξένο λα θηάλεη ην 129,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 θαη ην 148,3% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2010.  

Ζ ζπλερηδφκελε άλνδνο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ δελ επέηξεπε λέα έθδνζε 

νκνιφγσλ, ελψ ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί γηα ηηο καθξννηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο νδήγεζε ζε αιιεπάιιειεο ππνβαζκίζεηο ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

Διιάδνο.
2
 Οη εμειίμεηο απηέο παξάηεηλαλ δξακαηηθά ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ ηεο 

νηθνλνκίαο, επεξέαζαλ ηηο πξνζδνθίεο θαη θιφληζαλ ηελ εκπηζηνζχλε, γεγνλφο ην 

νπνίν νδήγεζε ζε ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ζε 

δηεχξπλζε ηεο δηαθνξάο απνδφζεσλ κεηαμχ ειιεληθψλ θαη γεξκαληθψλ νκνιφγσλ. 

Δλ ζπλερεία, ην ρξένο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο κεηψζεθε ζεκαληηθά (159,4% 

ηνπ ΑΔΠ) ζε ζρέζε κε ην 2011 πνπ έθηαλε ζην 172 % ηνπ ΑΔΠ. Μεηά αθνινχζεζε ην 

PSI θαη απφ ην πξφγξακκα επαλαγνξάο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ, ην άκεζν φθεινο ζην 

ρξένο ήηαλ 51,2 δηζ. επξψ (2012:159,4%). Παξάιιεια, νη ηφθνη απνπιεξσκήο ηνπ 

ρξένπο είλαη πνιχ ιηγφηεξνη, ελψ νη ιήμεηο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ έρνπλ επηκεθπλζεί 

ζε βάζνο ρξφλνπ, δίλνληαο αλάζα ζηνπο επφκελνπο πξνυπνινγηζκνχο.  

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ήηαλ ε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ψζηε 

απηφ λα θαηαζηεί βηψζηκν. Ωζηφζν, ηα πξνγξάκκαηα απηά εμειηθηηθά απέηπραλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνυπνζέζεηο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη εμφδνπ ηεο Διιάδαο 

απφ ηελ θξίζε.  Παξά ην άκεζν φθεινο πνπ είρακε κε ην PSI, ην «θνχξεκα» ηνπ ρξένπο 

απνξξνθήζεθε πιήξσο απφ ηελ αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ. Σν απνηέιεζκα απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ χθεζε πνπ ηειηθά πξνθάιεζε ε ιηηφηεηα εθηφμεπζε ην πνζνζηφ ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ζην 177%  ηνπ ΑΔΠ ην 2013.  

 Σν 2014 ην δεκφζην ρξένο παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα ζην 178,6% ηνπ ΑΔΠ. 

Σν κέγεζφο ηνπ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηνπο δαλεηζηέο θαη θαζηζηά επηθπιαθηηθέο 

ηηο αγνξέο, απνηξέπνληαο φζνπο ζρεδηάδνπλ λα επελδχζνπλ ζηελ πξαγκαηηθή 

                                                 
1
 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην έηνο 2006 (2007), Αζήλα 

2
  Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην έηνο 2014 (2015), Αζήλα 

 



  

12 

 

νηθνλνκία. Οη πξννπηηθέο κεγέζπλζεο ηεο ρψξαο είλαη δπζκελείο, παξά ηηο πξνζδνθίεο 

γηα αλάθακςε ιφγσ κεησκέλεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνιηηηθήο αβεβαηφηεηαο, 

ζπλερηδφκελεο πεξηνξηζηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, πςεινχ ρξένπο θιπ. 

ηελ Διιάδα, απφ ην 2008 έσο θαη ζήκεξα ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

παξακέλεη αξλεηηθφο κε ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ λα είλαη 

ζεηηθά θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία λα παξακέλεη ζε θαηάζηαζε χθεζεο.  

 

1.2      Οξηζκόο ηνπ Γεκνζηνλνκηθνύ Διιείκκαηνο  

 

Σν Γεκνζηνλνκηθφ Έιιεηκκα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα πξαγκαηνπνηεζέληα 

δεκφζηα έζνδα θαη ζηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκφζηεο δαπάλεο ζε ζπγθεθξηκέλν 

νηθνλνκηθφ έηνο. Σν δεκφζην έιιεηκκα εθθξάδεηαη ζπλήζσο σο πνζνζηφ επί ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (Α.Δ.Π) θαη απνηειεί βαζηθφ δείθηε νηθνλνκηθήο 

πνξείαο γηα κηα ρψξα. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηα δεκφζηα έζνδα θαη ηηο δεκφζηεο 

δαπάλεο εκθαλίδεηαη σο έιιεηκκα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζπλεπάγεηαη 

δαλεηζκφ είηε εζσηεξηθφ είηε εμσηεξηθφ γηα ην θξάηνο. 

Σν δηάγξακκα 1.2 πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. 

Μέρξη θαη ην 1970 ην έιιεηκκα θηλνχληαλ ζε ρακειά επίπεδα ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, επεηδή νη θπβεξλήζεηο επέηξεπαλ ειιείκκαηα κφλν γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ.  

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 δηαπηζηψλνπκε ζπλερή ειιείκκαηα πνπ 

νθείινληαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ. 

ε απηφ ζπκβάιινπλ θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο, φπσο είλαη νη δχν πεηξειατθέο θξίζεηο 

ηελ πεξίνδν εθείλε πνπ θιφληζαλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη αχμεζαλ ξαγδαία ηελ 

αλεξγία. 
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Γηάγξακκα 1.2  Εξέλιξη Δημοζιονομικοω Ελλείμμαηορ 1974-2014  

 

 
 

Πεγή:  ΔΛΣΑΣ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ιφγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο πνπ εθαξκφδεη ε ρψξα κε ζηφρν ηελ έληαμή ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε, πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά ηα ειιείκκαηα. «Σν δηάζηεκα απηφ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άζθεζε πεξηνξηζηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο «ζθιεξήο δξαρκήο» θαη έρνληαο σο ζηφρν 

ηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο
3
». 

Δλδεηθηηθά, ην 1995 ε Διιάδα παξνπζηάδεη έιιεηκκα κφιηο 9,1 % θαη ηειηθά θεξδίδεη 

ηελ είζνδφ ηεο ζηε ΟΝΔ  ζηε δεθαεηία ηνπ 2000. 

Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο, ε ειιεληθή νηθνλνκία άξρηζε λα 

ιεηηνπξγεί ζε έλα ζηαζεξφ καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ εμαζθάιηδε ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα καθξνρξφληα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ΟΝΔ 

απνηέιεζε ην φρεκα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιεηκκαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

                                                 
3
Αξγείηεο Γ., Γαθέξκνο Γ., Νηθνιαΐδε Μ. (2011), Κξίζε Γεκνζίνπ ρξένπο ζηελ Διιάδα- αηηίεο θαη  

πξννπηηθέο 
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ζπλαιιαγψλ θαη γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ 

Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο
4
.  

Σν 2004 ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο δηακνξθψζεθε ζην 6,1% ηνπ 

ΑΔΠ θαη ζην πιαίζην απηφ ε Διιάδα πηέζηεθε λα ιάβεη κηα ζεηξά κέηξσλ, φπσο ήηαλ ε 

κείσζε ησλ δαπαλψλ, ε ζπγθξάηεζε ησλ πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην θαη ε θνξνινγηθή 

κεηαξξχζκηζε
5
. Σα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ, ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη 

ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο, ζα πξέπεη λα ζπγθξαηνχλ ην 

δεκνζηνλνκηθφ ηνπο έιιεηκκα ζε ρακειά επίπεδα θαη λα ιακβάλνπλ άκεζεο 

πξσηνβνπιίεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Σν έιιεηκκα ζα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη 

ην 3% ηνπ ΑΔΠ θαη αληίζηνηρα ην πνζνζηφ ηνπ ρξένπο λα κελ μεπεξλάεη ην 60% ηνπ 

ΑΔΠ. Ζ δηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ, φηαλ έλα 

απφ ηα θξάηε ηεο ππεξβεί ην αλψηαην φξην ειιείκκαηνο θαη αλ δελ ιεθζνχλ έγθαηξα 

κέηξα επηβάιινληαη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο. 

Ζ ρξεσθνπία ηνπ Ακεξηθαληθνχ θνινζζνχ Lehman Brothers θαη ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ αθνινχζεζε ην 2008 άξρηζε λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο 

ρψξεο παγθνζκίσο, νη θπβεξλήζεηο ησλ νπνίσλ έιαβαλ έθηαθηα κέηξα γηα λα ζηεξίμνπλ 

ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνπο ζχζηεκα. Οη εμειίμεηο απηέο δελ κπνξνχζαλ λα κελ έρνπλ 

αληίθηππν θαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία εμαηηίαο ηνπ δηνγθσκέλνπ ρξένπο, ησλ ζπλερψλ 

ειιεηκκάησλ θαη ηεο άξξεθηεο ζρέζεο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκφζηνπ ηνκέα 

ιφγσ ηεο ζπλερνχο  ρξεκαηνδφηεζεο απηνχ. Παξφια απηά, κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 2008, 

ε πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο παξνπζίαδε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

βαζηδφκελε θπξίσο ζηελ εγρψξηα θαηαλάισζε θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ πνπ 

ζε κεγάιν πνζνζηφ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ εηζξνέο θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ. Σελ 

πεξίνδν απηή ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ππεξέβε ην 9,8% ηνπ ΑΔΠ.  

Οη εμειίμεηο ηνπ 2008 έδεηρλαλ φηη ε νηθνλνκία φδεπε πξνο επηδείλσζε, γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψζεθε ηνλ επφκελν ρξφλν. πγθεθξηκέλα, ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο έθζαζε ζην 15,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2009. Σν ηξαπεδηθφ καο ζχζηεκα άξρηζε 

λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, αθνχ νη ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο  

ηθαλφηεηαο πεξηφξηδαλ ηελ πξφζβαζε ησλ ηξαπεδψλ ζηε δηεζλή δηαηξαπεδηθή αγνξά.
6
 

Οη εμειίμεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ ππαγσγή ηεο Διιάδνο ζηε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ 

Διιείκκαηνο ηνλ Απξίιην ηνπ 2009.  

                                                 
4
 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην έηνο 2013 (2014), Αζήλα 

5
 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην έηνο 2006 (2007), Αζήλα 

6
  Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην έηνο 2013 (2014), Αζήλα 
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 Δίλαη γεγνλφο φηη γηα ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο επζχλνληαη πνιινί παξάγνληεο 

θαη ρξφληεο αδπλακίεο πνπ δελ μεπεξάζηεθαλ κε απνηέιεζκα ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα θαη ην δεκφζην ρξένο λα εθηνμεπηνχλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Ζ επηδείλσζε 

ησλ δεηθηψλ απηψλ νθείινληαη ζηε κε έγθαηξε θαη ζπζηεκαηηθή ιήςε κέηξσλ πνπ ήηαλ 

απαξαίηεηα γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ήδε ππέξνγθνπ ρξένπο θαη ζηε κε ιήςε ηέηνησλ  

πνιηηηθψλ πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ζπλζήθεο νκαιφηεξεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
7
. 

Οη αξλεηηθέο εμειίμεηο ηνπ 2009 ζπλερίζηεθαλ θαη εληάζεθαλ ηνπο πξψηνπο 

κήλεο ηνπ 2010. Ζ θξηζηκφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο νδήγεζε ζε 

ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο θαη ζε κεγάιε δηεχξπλζε ηεο δηαθνξάο απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ 

θαη ησλ γεξκαληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Ζ ζπλερηδφκελε άλνδνο ηνπ θφζηνπο 

δαλεηζκνχ θαη ε αδπλακία έθδνζεο λέσλ νκνιφγσλ αλάγθαζε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε 

λα αηηεζεί ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ψζηε λα θαιχςεη ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ κλεκνλίνπ απηνχ ήηαλ ν πεξηνξηζκφο ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ 

ρξένπο κέζσ κηαο ζεηξάο ζθιεξψλ κέηξσλ, φπσο ε απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηψλ 

επαγγεικάησλ, νη απνθξαηηθνπνηήζεηο, νη ζπγρσλεχζεηο ή ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, νη κεηαξξπζκίζεηο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ζην ζχζηεκα 

πγείαο, ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θ.ιπ. Κάπνηα απφ απηά ηα κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ ζα 

κεηψζνπλ ην έιιεηκκα ζην 10,2% ηνπ ΑΔΠ.  

Ζ Διιάδα ην 2011 αηηείηαη επηκήθπλζε απνπιεξσκήο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη κείσζε ηνπ επηηνθίνπ, ελψ ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα 

εγθξίλεηαη λέα νηθνλνκηθή βνήζεηα θαη εζεινληηθή αληαιιαγή ειιεληθψλ νκνιφγσλ 

απφ ην ειιεληθφ δεκφζην πνπ θαηέρνπλ ηδηψηεο επελδπηέο κε λέα νκφινγα κε 

παξάιιειε, φκσο, πεξηθνπή ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο θαηά 50% (PSI). Με ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεηξά εληάζεσλ, πνιηηηθψλ 

αλαηαξαρψλ, αιιαγέο θπβεξλήζεσλ θαη πξφσξσλ εθινγψλ, ην έιιεηκκα ζα θιείζεη ζην 

10,2% ηνπ ΑΔΠ. 

 Ζ αξλεηηθή εμέιημε ηνπ ειιείκκαηνο ζπλερίδεηαη θαη ην 2012 πνπ αγγίδεη ην 

8,8% ηνπ ΑΔΠ κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα λα παξακέλεη ζε βαζηά χθεζε θαη ηελ 

                                                 
7
 Meghir C., Vayanos D. & Vettas N. (2010) The economic crisis in Greece: a time of reform and   

opportunity, Discussion Paper. Greek Economists for Reform 
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αλεξγία λα απμάλεηαη ξαγδαία. Ζ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη νη εθαξκνδφκελεο 

κεηαξξπζκίζεηο ζπλερίζηεθαλ εληνλφηεξα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απνκείσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο, αιιά θαη ην λέν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο. Αξλεηηθά επέδξαζε, 

επίζεο, ε αδπλακία ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ιφγσ ησλ δεκηψλ πνπ ππέζηε ηφζν απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ PSI, φζν θαη απφ ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ «θφθθηλσλ» δαλείσλ. 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε βαζηά χθεζε αλαγθαζκέλε 

λα πξνβεί ζε κεγάιεο καθξννηθνλνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο πξνζαξκνγέο. Παξά φκσο ηε 

βαζηά χθεζε, ην Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο ζεκείσζε πξφνδν γηα 

πξψηε θνξά θαη επεηεχρζε πξσηνγελέο πιεφλαζκα, εμέιημε πνπ ζα απνηξέςεη ηελ 

πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ελψ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα κεηψζεθε 

ζην 3,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 (ζε ζρέζε κε ην 2013 πνπ δηακνξθψζεθε ζην 12,7%). Ζ 

βειηίσζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αλ θαη βαζίζηεθε ζε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, 

ε νπνία νδήγεζε ζε επηβάξπλζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ζε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο.  

 Μεηαμχ ησλ εηψλ 2009-2014, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα πεξηνξίζηεθε θαηά 

11 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο (απφ ην 15,7% ζην 3,6% ηνπ ΑΔΠ), ελψ ε εθηέιεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο 

κεγαιχηεξνπ απφ 810 εθαη. επξψ. Μπνξεί ην ελδερφκελν εμφδνπ ηεο Διιάδαο απφ ηε 

δψλε ηνπ επξψ λα έρεη μεπεξαζηεί πξνο ην παξφλ, παξφια απηά ην θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ θφζηνο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ.
8
 

1.3      Η επηξξνή ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο ζηελ νηθνλνκία 

 

Μέρξη ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε Διιάδα ήηαλ πξσηαζιεηήο ζηελ 

αλάπηπμε. Δηδηθά κεηά ηελ είζνδφ ηεο ζηε δψλε ηνπ επξψ, πέηπρε ξπζκνχο αλάπηπμεο 

πνπ μεπεξλνχζαλ απηνχο ησλ άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ. Ζ αλάπηπμε απηή, φκσο, 

πξνήιζε απφ ηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα θαηαλαισηηθή δαπάλε πνπ κε ηε ζεηξά ηεο 

ζηεξίρηεθε ζε δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ρακεινχ θφζηνπο.  

Καηά ηελ πεξίνδν 2000-2008, ε απμαλφκελε ηδησηηθή θαη δεκφζηα 

θαηαλαισηηθή δαπάλε νδήγεζε ζε έλα δηαξθψο δηεπξπλφκελν εκπνξηθφ έιιεηκκα, 

θαζψο ε εγρψξηα παξαγσγή δελ επαξθνχζε λα θαιχςεη ηε δήηεζε, ελψ ην ρακειφ χςνο 

ησλ εγρψξησλ θαη μέλσλ επελδχζεσλ δελ επαξθνχζε γηα λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ζηα 

                                                 
8
 ΔΛΗΑΜΔΠ (2014),Success Story:Μηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε, Φηιίλεο Κ. 
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απαηηνχκελα επίπεδα. Ζ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο δελ απέθηεζε εμσηεξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ιφγσ ηνπ δηαξθνχο εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

ζρεηηθά κηθξέο ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επελδχζεηο ρξεκαηνδνηήζεθαλ θπξίσο κε 

εγρψξηα θεθάιαηα. Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θάιπςαλ κφλν ην 5%-6% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ.  

Σελ πεξίνδν 2008-2010 ε ειιεληθή παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

ζπξξηθλψζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεγαιχηεξν ηνπ 1,5%. Ζ χθεζε απηή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα δηαξθή δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ηε δαλεηνδφηεζε απφ ην 

Γ.Ν.Σ, ηελ Δ.Κ.Σ θαη ηελ Δ.Δ. αχμεζαλ ην δεκφζην ρξένο ζηα επίπεδα ηνπ 172% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2011. Ο ππεξδαλεηζκφο θαη ε ππεξθαηαλάισζε ηνπ δεκνζίνπ ηξνθνδφηεζε 

ηελ ππεξθαηαλάισζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπληεξψληαο ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα.  

Ζ ειιεληθή αλάπηπμε ζηεξίρηεθε ζε ρακειέο εγρψξηεο επελδχζεηο θαη ζε πςειή 

εγρψξηα δήηεζε πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ θηελφ δαλεηζκφ θαη έλαλ ππεξρξεσκέλν 

δεκφζην ηνκέα. Σαπηφρξνλα, ηα δεκφζηα έζνδα κεηψζεθαλ θαηά 3 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο, θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ εζφδσλ πξνεξρφηαλ απφ έκκεζνπο θφξνπο (π.ρ. 

ΦΠΑ) πνπ φκσο δελ εηζπξάηηνληαλ εμαηηίαο ηεο θνξνδηαθπγήο. Ωο εθ ηνχηνπ ε 

θπβέξλεζε θαηέθπγε ζηε ιχζε ηνπ δαλεηζκνχ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη –απφ ην 2010 

θαη κεηά – απφ ηνλ Μεραληζκφ ηήξημεο. 

Ζ ειιεληθή θξίζε ρξένπο δξνκνινγεί κε επψδπλν ηξφπν ηηο δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα λα αλαζηξαθνχλ νη ηάζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ. Ζ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο 

θαη αλάπηπμεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηνπο Θεζκνχο επηθέξνπλ ηε ζπξξίθλσζε ηεο 

εγρψξηαο δήηεζεο, θπξίσο ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο, αιιά θαη ηελ επηβξάδπλζε ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ Κξάηνπο. 

Δπνκέλσο, ε επίηεπμε πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ζα εμαξηεζεί απφ ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ε αλαθαηαλνκή πφξσλ πξνο φθεινο ησλ 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο εμσζηξέθεηαο.  

Ζ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ κείσζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο θαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ρξένπο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ 

πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ, ηα επηηφθηα θαη θπξίσο ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο. κσο, ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη νη κλεκνληαθέο 

ξπζκίζεηο γίλνληαη απνζπαζκαηηθά θαη δίρσο κεηαξξπζκηζηηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ 
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ππεξβνιηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, ε έιιεηςε αλαπηπμηαθψλ κέηξσλ θαη ε 

έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο νδεγνχλ ζε αδηέμνδν ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  

 

1.4  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο ειιεληθήο θξίζεο  

 

«Οη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απνηππψλνληαη 

ζηε ζπλερή επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη ζηα δηαηεξνχκελα Διιείκκαηα ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ηζνδπγίνπ Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ, ζην χςνο ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο 

πνπ θαζηζηνχλ ηελ νηθνλνκία αθφκε πην επάισηε ζηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ηεο 

δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ιεηηνπξγνχλ απνζηαζεξνπνηεηηθά θαη πεξηνξίδνπλ ηα 

απνζέκαηα αλάπηπμεο ρψξαο
9
».  

Σα ειιείκκαηα, ην δεκφζην ρξένο, ε άληζε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ 

θαη ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ είλαη νη ζπλέπεηεο ρξφλησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ θαη 

πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη αλαηξνθνδνηνχλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 

δεκηνπξγψληαο αληζφηεηεο ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

 Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί βάζε ησλ κλεκνληαθψλ δεζκεχζεσλ 

θαη ησλ πξνγξακκάησλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζρεηίδνληαη κε κέηξα φπσο: 

 Μείσζε ησλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ  

 Αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ 

 πξξίθλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κέζσ θαηαξγήζεσλ ή ζπγρσλεχζεσλ δνκψλ  

 Πεξηνξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην  

 Μείσζε ησλ δαπαλψλ ζηελ πγεία 

 Πψιεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο  

 Αχμεζε ηεο θνξνινγίαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ έκκεζε θνξνινγία  

(π.ρ. Αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηαδηαθά απφ 19% ζε 21% θαη ηειηθά ζην 23% , 

θαζηέξσζε εληαίνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ, αχμεζε ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ 

απφ ην 11% ζην 13% θαη ηνπ ππεξκεησκέλνπ απφ ην 5,5% ζην 6,5%, επηβνιή 

έθηαθησλ εηζθνξψλ ζηνπο θνξνινγνχκελνπο κε πςειά εηζνδήκαηα, θ.ι.π) . 

                                                 
9
 Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, (2011), Ζ Κξίζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη ε 

αληηκεηψπηζε ηεο, Αζήλα, ζει.1.-2 
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 Ζ επηβνιή νηθνλνκηθψλ κέηξσλ πξνβιέπεηαη φηη καθξνρξφληα ζα αληηζηξέςεη 

ην αξλεηηθφ θιίκα, αιιά βξαρπρξφληα ζα νδεγήζεη ζε κηα πεξίνδν παξαηεηακέλεο 

χθεζεο, θαζψο ε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

ελεξγνχο δήηεζεο. Σν ηειεπηαίν ζπκβαίλεη γηαηί ε κείσζε ησλ κηζζψλ, ησλ ζπληάμεσλ 

θαη ησλ εηζνδεκάησλ ζεκαίλεη παξάιιειε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο γηα πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο θαη θαη΄ επέθηαζε χθεζε ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο. ε φια απηά πξέπεη 

λα πξνζηεζεί θαη ην πξνβιεκαηηθφ αλαπηπμηαθφ κνληέιν πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε καθξνρξφληα δνκηθά πξνβιήκαηα θαη 

έληνλε έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο.
10

 

Γηα λα επαλέιζεη ε ρψξα, ινηπφλ, ζηελ αλάπηπμε δηαζθαιίδνληαο ηελ 

επξσπατθή ηεο πξννπηηθή, πξέπεη λα εμαιείςεη ηηο δεκνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, λα 

βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα εληζρχζεη ηελ εμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο, λα 

εθζπγρξνλίζεη ην θξάηνο, λα θαηαζηήζεη αληαγσληζηηθή ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ θαη 

λα πεξηνξίζεη ην βάξνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Με άιια ιφγηα, ρξεηάδεηαη 

επαλαπξνζέγγηζε ησλ πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη 

δξάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ηήξημε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ θαη ελίζρπζε ησλ 

θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ. 

 ηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο κε ηε ζηήξημε ηεο  

 Μείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο   

 Μεηαξξχζκηζε ηνπ Φνξνινγηθνχ πζηήκαηνο 

 Δμπγίαλζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο  

 Απζηεξφ πιαίζην επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Δλίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά 

Ζ βησζηκφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο 

πξνυπνζέηνπλ κηα δηαθνξεηηθή ζεηξά κέηξσλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο φζν θαη 

ζην ζχλνιν ηεο Δπξσδψλεο. Απαηηνχληαη άκεζα πξσηνβνπιίεο ζε πνιηηηθφ επίπεδν πνπ 

ζα νδεγήζνπλ ζηε ξηδηθή αλακφξθσζε ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο –έηζη ψζηε λα απμεζνχλ ηα έζνδα απφ ηελ άκεζε 

θνξνινγία–, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

                                                 
10

 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην έηνο 2009 (2010), Αζήλα 
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δαπαλψλ. Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαίνο «ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ κνληέινπ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο ρψξαο κε έκθαζε ζηελ έξεπλα ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη εμαγσγηθέο ηεο 

επηδφζεηο».
11
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 Αξγείηεο Γ., Γαθέξκνο Γ., Νηθνιαΐδε Μ. (2011), Κξίζε Γεκνζίνπ ρξένπο ζηελ Διιάδα- αηηίεο θαη  

πξννπηηθέο, Αζήλα, ζει.62-63 
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Κεθάιαην 2:  Βαζηθνί παξάγνληεο πζηέξεζεο δεκνζίσλ εζόδσλ 

 

2.1       Φνξνδηαθπγή: Σν θόζηνο θαη ε θαηαπνιέκεζή ηεο  

 

Με ηνλ φξν «θνξνδηαθπγή» ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ παξάλνκσλ ελεξγεηψλ ησλ 

ηδησηηθψλ θνξέσλ κέζσ ησλ νπνίσλ απνβιέπνπλ ζηε κείσζε ή ζηελ εμάιεηςε ηεο 

θνξνινγηθήο ηνπο ππνρξέσζεο. Με άιια ιφγηα, θνξνδηαθπγή ελλννχκε θάζε 

απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο ελφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. Θεσξείηαη 

παξάλνκε θαη έληνλα αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, δηφηη ε κε θαηαβνιή ηνπ 

νθεηιφκελνπ θφξνπ απνηειεί παξαβίαζε ή θαηαζηξαηήγεζε ηνπ λφκνπ. 

Ζ θνξνδηαθπγή πεξηνξίδεη  ηηο δπλαηφηεηεο κηα ρψξαο λα απμήζεη ηα έζνδα θαη 

λα πινπνηήζεη ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο, δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ παξακέλνπλ ζε ππεξάθηηεο πεξηνρέο (off-shore), αδήισηα θαη αθνξνιφγεηα, κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη ηα δεκφζηα έζνδα. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, 

πξνθαιείηαη έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ην θαζηζηά αλίθαλν λα θαιχςεη ηα έμνδά 

ηνπ. Έηζη, ινηπφλ ην θξάηνο νδεγείηαη αδηακθηζβήηεηα ζε απμεκέλν εζσηεξηθφ 

δαλεηζκφ πνπ κεζνπξφζεζκα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ.
12

 

Μηα δεχηεξε επίδξαζε ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη ε αδηθία πνπ εηζαγάγεη ζην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ε ππνλφκεπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο πνπ απνηειεί 

ηξνρνπέδε γηα επλντθφηεξν θαη δηθαηφηεξν θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Άιισζηε, βαζηθφο 

ζηφρνο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηνπο 

πινχζηνπο θαη πην εχπνξνπο ζηνπο θησρνχο θαη ιηγφηεξν επθαηάζηαηνπο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαινγηθφηεηα ζηε ζπιινγή ησλ θφξσλ απφ ηνπο έρνληεο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα έζνδα γηα ηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ, πξνο φθεινο 

πινχζησλ θαη θησρψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ηα λνηθνθπξηά κε ρακειφ 

εηζφδεκα αλαιακβάλνπλ δπζαλάινγν κεξίδην ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο.  

Απνηειεί επίζεο πξφθιεζε γηα ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ηζνλνκία. Ζ δηθαηνζχλε 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

πιεπξάο νη αλαγθαίεο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο. ηαλ παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο 

δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, κε ηε ρνξήγεζε εμαηξέζεσλ ζε νξηζκέλεο 

                                                 
12

 Φιεβνηφκνπ Μ. θαη Μαηζαγγάλεο Μ. (2010), Γηαλεκεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα, 

Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ηνπ LSE, έγγξαθν εξγαζίαο, Αζήλα  

 



  

22 

 

θαηεγνξίεο, ηφηε θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο κεηαμχ ησλ θνξνινγνχκελσλ 

θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνθαιεί αδξάλεηα ζηελ νηθνλνκία ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

έιιεηςεο επελδχζεσλ, ηεο έιιεηςεο απνηακηεχζεσλ θαη ηεο πξνηίκεζεο ησλ αηφκσλ λα 

δηνρεηεχνπλ ηα θεθάιαηα θαη ηηο θαηαζέζεηο ηνπο πξνο πην αζθαιείο θαη ζηαζεξέο 

νηθνλνκηθά ρψξεο.  

Ζ θνξνδηαθπγή έρεη έλα επηπιένλ θφζηνο: λα απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ πςειήο αλάπηπμεο θαη ηερλνινγίαο. Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ θαηαθέξλνπλ λα απνθχγνπλ ηνπο θφξνπο είλαη ζπλήζσο κηθξνκεζαίεο 

(π.ρ. εζηηαηφξηα θαη λπρηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο). Ζ απψιεηα ησλ εζφδσλ πνπ 

ζπληειείηαη, αλαδηακνξθψλεη θάζε θνξά ηνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο ην νπνίν απνζαξξχλεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα επέλδπζεο απφ 

μέλα θεθάιαηα. 

 Ζ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα απφ κηα 

ζεηξά κέηξσλ βειηίσζεο ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ηελ πξνψζεζε 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ θνξνινγηθψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν. Μεξηθά  απφ απηά ηα κέηξα ζα  κπνξνχζαλ λα είλαη: 

 Ζ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο κε 

ηαθηηθνχο θαη πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζε ηδηψηεο  θαη επηρεηξήζεηο.  

 Ζ επηβνιή ππνρξεσηηθψλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ πάλσ απφ έλα νξηζκέλν 

φξην ή ε παξνρή θηλήηξσλ- θνξνινγηθέο εθπηψζεηο, ψζηε λα πξνσζεζεί ε 

απφδνζε ηνπ Φ.Π.Α κέζσ ησλ  απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 Ο θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο θαηά ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη ηδίσο ν 

εληνπηζκφο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ εθαξκφδνπλ πξφηππα θαιήο δηαθπβέξλεζεο 

ζε θνξνινγηθά ζέκαηα. 

 Ζ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζηηο ηξίηεο ρψξεο πνπ επηζπκνχλ λα 

ζπκκνξθσζνχλ. 

Ζ ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα θξάηε- κέιε 

ηεο Δ.Δ ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ αλάπηπμε ελφο ηζρπξφηεξνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ζηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ νθεηιέηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηα πιαίζηα ηεο 

ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο θαη ηεο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο εηζπξαθηέσλ 

απαηηήζεσλ. Ωζηφζν, έρεη ζπλάςεη δηκεξείο ζρέζεηο θαη κε ρψξεο εθηφο Δ.Δ θπξίσο ζε 

επίπεδν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 
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2.2      Ο δεκόζηνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα 

 

 ηελ Διιάδα κέρξη πξφζθαηα ν δεκφζηνο ηνκέαο ήηαλ αξθεηά πξνζηαηεπκέλνο, 

ρσξίο φκσο λα θαηαθέξλεη λα πξνζθέξεη πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα λα 

ζεσξείηαη ππεξβνιηθά κεγάινο.  

 Σν κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απνηειεί κηα πεγή ζπλερνχο αληηπαξάζεζεο 

απφςεσλ γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία. «Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα 

είλαη ειάρηζηνο θαη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή λφκνπ θαη ηάμεο, ζηε δηαζθάιηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο, ζηνλ εθνδηαζκφ ηεο θνηλσλίαο κε βαζηθέο ππνδνκέο θαη 

δεκφζηα αγαζά θαη ζηε ζέζπηζε βαζηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα».
13

 

 Σν ζπλνιηθφ κηζζνινγηθφ θφζηνο γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο είλαη 

πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ: γηα παξάδεηγκα, ην 2009 νη δαπάλεο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π αλήιζαλ ζην 54% γηα ηελ ακνηβή θπξίσο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ήηαλ 51%. 

Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη παξά ηα δχν πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί ζηε ρψξα θαη ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ ηα 

ζπλνδεχνπλ, νη δεκφζηεο δαπάλεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζπλερίδνπλ θαη απμάλνληαη 

ζεκαληηθά κέρξη θαη ην 2013 ζε πνζνζηφ 60,7% ζε αληίζεζε κε απηφ ηεο Δ.Δ πνπ είλαη 

θαηά κέζν φξν 48,6%. Ωζηφζν, ην 2014 νη δεκφζηεο δαπάλεο κεηψλνληαη θαηά 10,8 

κνλάδεο, φκσο παξακέλνπλ απμεκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο Δ.Δ  

(48,1%). 
14

Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη βαζηθφο ζηφρνο ησλ δχν απηψλ πξνγξακκάησλ  

ήηαλ ε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είηε κέζσ κεηψζεσλ ησλ 

κηζζψλ θαη ησλ επηδνκάησλ είηε κέζσ κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
15

 

  Ζ κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 

ελέρεη πνιιέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηελ πνιππινθφηεηα, αιιά θαη ηε 

κνλαδηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ην θξάηνο παξέρεη ζηνπο πνιίηεο. Σν πην 

ζπλεζηζκέλν κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παγθνζκίσο είλαη ην χςνο ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. Ο δείθηεο πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν 

                                                 
13

 Ράπαλνο, Β (2009), «Μέγεζνο θαη Δχξνο Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα», Ίδξπκα 

Οηθνλνκηθψλ & Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ) Κείκελν εξγαζίαο, Αζήλα, ζει. 5 
14

   Βι. ζρεη. πίλαθεο 3.1.1 θαη 3.1.2  
15

 Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ (2013), Δπηπηψζεηο ησλ πεξηνξηζηηθψλ πνιηηηθψλ ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, δεκφζηα αγαζά θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, Αζήλα 
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Government Effectiveness Indicator ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη κεηξά ηελ πνηφηεηα 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα νη κεηαθνξέο, ε παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ε εθπαίδεπζε), ηελ αλεμαξηεζία ηνπο απφ 

πνιηηηθέο πηέζεηο, ην βαζκφ γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ πνηφηεηα ζηε δηακφξθσζε θαη 

εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο θπβέξλεζεο.  

Οη ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, φπσο νη ρψξεο ηεο Βφξεηαο 

Δπξψπεο, επηηπγράλνπλ πςειφηεξα επίπεδα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαιχηεξε 

πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ επλνψληαο παξάιιεια ηε ζπζζψξεπζε αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή. Σν κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπο είλαη απφ 

ηα κεγαιχηεξα ζηελ Δ.Δ ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα πνπ ν δείθηεο ιακβάλεη αξθεηά 

ρακειή ηηκή, απνηππψλνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν 

πξφβιεκα ππνζηειέρσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα επηδεηλψζεθε ιφγσ ησλ νξηδφληησλ 

πεξηθνπψλ ζηνπο κηζζνχο, ζηα επηδφκαηα θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 

έηζη ψζηε λα κεησζεί ην δηνηθεηηθφ θφζηνο.
16

 Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη 

ζπγρσλεχζεηο νξγαληζκψλ, ε εηδηθή εθθαζάξηζε ή αλαδηάξζξσζε ησλ δεκηνγφλσλ 

εηαηξεηψλ, ε θαηάξγεζε δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, φπσο ε ΔΡΣ πνπ ιεηηνχξγεζε σο  

ΝΔΡΗΣ κε ιηγφηεξν πξνζσπηθφ θαη πξνυπνινγηζκφ. 

ε θάζε πεξίπησζε, δελ ππάξρεη θακία ζεσξεηηθή έλδεημε ή πξαθηηθή απφδεημε 

φηη ε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αξθεί πάληα απφ κφλε ηεο γηα λα 

νδεγήζεη ηελ Διιάδα ζε ιηγφηεξε θαθνδηνίθεζε ή ιηγφηεξε δηαθζνξά ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε. Δίλαη ρξήζηκν, επνκέλσο, λα δνζεί έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ παξαγφλησλ 

εθείλσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. 

παξανηθνλνκία, δηαθζνξά), ε νπνία ζρεηίδεηαη κε κηα θαιχηεξε δηάξζξσζε ησλ 

δαπαλψλ θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ είζπξαμεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Ράπαλνο, Β (2009), «Μέγεζνο θαη Δχξνο Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα», Ίδξπκα 

Οηθνλνκηθψλ & Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ) Κείκελν εξγαζίαο, Αζήλα 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/mc_countries.asp
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2.3         Η δνκή ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

      Σν ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα έρεη ππνζηεί θαη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 

αλαζεσξήζεηο θαη αιιαγέο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα αδπλακίαο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ αλαγθψλ ιφγσ ηεο 

δηαξθνχο δηφγθσζεο ησλ ειιεηκκάησλ. 

 Ζ θξίζε απηή νθείιεηαη ζε εγγελείο αδπλακίεο θπξίσο ιφγσ ηεο παληεινχο 

απνπζίαο θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζε εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ηα λέα νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά δεδνκέλα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε ξαγδαία επηδείλσζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο 

θ.ι.π. 
17

  

 Σν ειιεληθφ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα δεκφζην, ππνρξεσηηθφ, 

«αληαπνδνηηθφ» -pay-as-you-go- (έλαληη θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ) ζχζηεκα 

πνπ ππεξεηεί θνηλσληθνχο ζηφρνπο, ζχκθσλα κε ην νπνίν απηνί πνπ εξγάδνληαη ζήκεξα 

πιεξψλνπλ ηηο ζπληάμεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα κηθηφ ζχζηεκα, κε 

ζηνηρεία θαη απφ ηα δχν θιαζηθά ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο Beveridge θαη Bismark. Μέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζθέξνληαη ζπληάμεηο γήξαηνο πνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ην κηζζφ 

θαη ηα ρξφληα αζθάιηζεο, αλαπεξίαο θαη επηδψλησλ.  

Οη ηξεηο βαζηθνί ππιψλεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  είλαη νη εμήο :  

 Οη εξγαηηθέο εηζθνξέο  

 Οη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο  

 Ζ θξαηηθή ζπλεηζθνξά (πξφθεηηαη γηα ηνπο θφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

γεληθή θαη πξννδεπηηθή θνξνινγία αλάινγα κε ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

θάζε αηφκνπ) 

 Σν ζχζηεκα απηφ δε δεκηνπξγνχζε ειιείκκαηα φζν ε αλαινγία εξγαδνκέλσλ 

πξνο ζπληαμηνχρνπο ήηαλ πεξίπνπ 4 πξνο 1. ήκεξα, φκσο ν ζεκεξηλφο ιφγνο είλαη 

ρακειφηεξνο ηνπ 2 πξνο 1 θαη κε πεξαηηέξσ πησηηθή ηάζε.  Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη 

νη θχξηεο πξνθιήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 1) ε αλαινγία απηή ζα κεησζεί πεξαηηέξσ 

ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε απνηέιεζκα νη ζπληαμηνχρνη λα είλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ λα κελ 

επαξθνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 2) ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζα κεηψλεη ηα έζνδα 

                                                 
17

  Πφξηζκα ηεο  Δπηηξνπήο Δηδηθψλ γηα ην Αζθαιηζηηθφ, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη πξνηάζεηο  γηα 

ηελ  αλακφξθσζε ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (2010),  Αζήλα 
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ησλ ηακείσλ ιφγσ κε θαηαβνιήο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, 3) ε χπαξμε ειιεηκκάησλ 

ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ιφγσ θαθήο δηαρείξηζεο, 4) ε αχμεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ ιφγσ 

ησλ πξφσξσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη 5) ε αδπλακία ειέγρνπ ηνπ αθξηβνχο αξηζκνχ 

ζπληαμηνχρσλ.
 18

 Δπηπξφζζεηα, δηαπηζηψλνπκε φηη ην θαηλφκελν ηεο εηζθνξνδηαθπγήο 

ιακβάλεη νινέλα θαη απμαλφκελα πνζνζηά κε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θφζηνο, 

δεδνκέλνπ φηη ππνλνκεχεη ην χςνο ησλ παξνρψλ πνπ δηθαηνχληαη νη αζθαιηζκέλνη.  

Σν λέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα ςεθίζηεθε κε ηνπο εθαξκνζηηθνχο 

λφκνπο 3863/2010 θαη 3865/2010 ζηα πιαίζηα ηεο πηνζέηεζεο ηνπ Μλεκνλίνπ, ηεο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Μηα  

κεηαξξχζκηζε αλαγθαία, αθνχ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

ην έιιεηκκα ζα άγγηδε ζηαδηαθά ην  12,5% ηνπ ΑΔΠ έσο ην 2050. 

Πην αλαιπηηθά, ν λ.3863/2010 εηζαγάγεη ηελ έλλνηα ηεο βαζηθήο ζχληαμεο, 

δειαδή ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, αιιά ε 

επζχλε ρξεκαηνδφηεζεο αλαινγεί ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ρνξεγείηαη κεηά 

ηελ 01.01.2015. Ο ραξαθηήξαο ηεο βαζηθήο ζχληαμεο εμαξηάηαη επνκέλσο απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν λφκνο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο είηε σο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα 

παξνρή γηα θησρνχο αλαζθάιηζηνπο είηε σο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο κέζσ ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ θνηλσληθναζθαιηζηηθή παξνρή.  

πγρξφλσο, ζεζπίδεηαη θαη ε αλαινγηθή ζχληαμε πνπ απνηειεί ηνλ θχξην θνξκφ 

ηεο ζπλνιηθήο ζχληαμεο θαη ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη ε βαζηθή ζχληαμε. Ζ ζέζπηζή ηεο 

βαζίζηεθε ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο κεηαμχ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ ζε 

αηνκηθφ επίπεδν. H ζχληαμε πιένλ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ εηζθνξψλ 

απφ φιν ηνλ εξγαζηαθφ βίν θαη φρη σο κέξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνχ ή ησλ ηειεπηαίσλ 

κηζζψλ. Σν γεγνλφο απηφ αλαηξέπεη ην αλαδηαλεκεηηθφ κνληέιν θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ ίζρπε κέρξη ηψξα εηζάγνληαο θεθαιαηνπνηεηηθά ζηνηρεία, κε ηελ εθαξκνγή κηαο 

αηνκηθήο αλαινγηθήο ζχληαμεο, πνπ πξαθηηθά ηδησηηθνπνηνχλ ηε ιεηηνπξγία ελφο 

δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο.
19

 

Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο θηψρεηαο ησλ ειηθησκέλσλ θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα 

                                                 
18 ΗΝΔ- ΓΔΔ (2012) πζηήκαηα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Αζήλα 
19

 Βεληέξεο Γ., (2011), Κνηλσληθή Πνιηηηθή ζε Οηθνλνκηθή Κξίζε; Ζ ηξηηνθνζκηθή «ειιεληθή» απάληεζε (2010-

11), Αζήλα Δπ. Δηαηξεία Κνηλσληθήο  Πνιηηηθήο 
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ρνξεγεί ζπληάμεηο ζηνπο ησξηλνχο θαη ζηνπο κειινληηθνχο ζπληαμηνχρνπο. Παξάιιεια, 

ηα λέα κέηξα ζα εγγπεζνχλ έλα βηψζηκν ζχζηεκα θαη ζα ζηνρεχνπλ ζηελ απινπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ κε απνηέιεζκα λα επηηεπρζεί ε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

ηνλ πίλαθα 2.3.1 παξνπζηάδνληαη δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξηλ ην ξπζκηζηηθφ λφκν: ε επίζεκε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο θαη ε κέζε ζχληαμε σο % 

(φπνπ ν κέζνο φξνο είλαη ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο). 

 

Πίλαθαο 2.3.1   Ηλικία ζςνηαξιοδψηηζηρ και ποζοζηψ αναπλήπυζηρ ζςνηάξευν  

 Δπίζεκε Ηιηθία 

πληαμηνδόηεζεο 

 

 

Μέζε ζύληαμε σο % 

ησλ 

κέζσλ απνδνρώλ 

δηάξθεηαο δσήο 

(πνζνζηό αλαπιήξσζεο) 

Διιάδα 58 95,7 

ΟΟΑ 63,2 60,8 

ΟΟΑ, 2009 (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 

 

χκθσλα κε πίλαθα 2.3.1, νη εξγαδφκελνη ζηελ Διιάδα κπνξνχζαλ λα 

ζπληαμηνδνηνχληαη ζηα 58 ρξφληα κε πιήξε ζχληαμε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη 37 ρξφληα εξγαζίαο ζε αληίζεζε κε ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο  ηνπ 

ΟΟΑ πνπ είλαη θαηά κέζν φξν ηα 63,2 ρξφληα. Δπηπιένλ, ε κέζε ζχληαμε είλαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ: είλαη 95,7% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

απνδνρψλ δηάξθεηαο δσήο ηνπ εξγαδνκέλνπ, έλαληη ελφο κέζνπ φξνπ ηνπ ΟΟΑ ηνπ 

60,8%. Πην ζπγθεθξηκέλα ε θνηλσληθή ζπλεηζθνξά πνπ ε θπβέξλεζε ιακβάλεη απφ ηνλ 

κέζν εξγαδφκελν είλαη 44% ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ηνπ εξγαδνκέλνπ, κε ην 28% 

λα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ην 16% απφ ηνλ εξγαδφκελν. Πεξίπνπ ην 60% 

πεγαίλεη ζηηο ζπληάμεηο, θαη ην ππφινηπν πεγαίλεη ζε άιιεο θνηλσληθέο παξνρέο, φπσο ε 

αζθάιηζε πγείαο.  

Αο ππνζέζνπκε φηη ηα άηνκα δνπλ κέρξη ην πξνζδφθηκν δσήο ηνπο πνπ είλαη 

πεξίπνπ ηα 80 έηε γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο θαη φηη δελ ππάξρεη αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. Δάλ ηα άηνκα εξγάδνληαη γηα 37 ρξφληα θαη ζπληαμηνδνηνχληαη ζηα 58, 
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απηφ ζεκαίλεη 37/22 = 1,68 εξγαδφκελνπο λα πιεξψζνπλ γηα θάζε ζπληαμηνχρν. Άξα 

ε αλαινγία 1 πξνο 2 πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ κεηψλεηαη θαη θαζηζηά ην 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα κε βηψζηκν.  

Πξφζθαηε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 

έξρεηαη λα θξνχζεη ηνλ θψδσλα, επηζεκαίλνληαο φηη ε κείσζε ησλ γελλήζεσλ, ε 

αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαη ε αλεξγία δηαηεξνχλ ηηο δαπάλεο γηα ζπληάμεηο ζε 

πςειά επίπεδα. Ζ Διιάδα, μεθηλψληαο απφ ηελ πιένλ αξλεηηθή αθεηεξία, κε 

ζπληαμηνδνηηθέο δαπάλεο ηεο ηάμεσο ηνπ 16,2% ηνπ ΑΔΠ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

κεηαμχ ησλ 28 θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνινγίδεη κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ 

πνπ έρνπλ γίλεη ζην αζθαιηζηηθφ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα λα πεξηνξίζεη ηηο δαπάλεο ηεο 

θαηά ηνπιάρηζηνλ 2 κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ην 2060 (14,3%).
20

 

  Παξφια απηά, νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

είραλ σο ζθνπφ ηελ «ηζνξξνπία» κεηαμχ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ θαη θπξίσο ηε κείσζε 

ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, ηελ επηκήθπλζε ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Θενδσξνπιάθεο  Μ., Κνπκαξηαλφο Β., (2012) πζηήκαηα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: Αζθαιηζηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζχζηεκα θνηλσληθήο πεξίζαιςεο,  Αζήλα 
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Κεθάιαην 3:  Σν θνξνινγηθό ζύζηεκα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο  
 
 

3.1       Σα δεκόζηα έζνδα θαη νη δεκόζηεο δαπάλεο  

 

ηελ Διιάδα, ζήκεξα, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο δελ έρνπλ ηα αλακελφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σηο 

ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εζφδσλ κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ ειιεηκκάησλ θαη ηελ θξίζε ρξένπο 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία πνπ ππξνδνηεί ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ηε κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ πεξαηηέξσ χθεζε θαη ζηαζηκφηεηα θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζπλνιηθφ πνζφ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαηαλέκεηαη σο εμήο:  

 80% δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ,  

 20% δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο άκεζνπο 

θφξνπο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (πεξίπνπ 80%) πξνέξρεηαη απφ ηελ θνξνιφγεζε ησλ 

κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ θαη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ (πεξίπνπ 20 %) απφ ηηο 

ππφινηπεο νκάδεο επηηεδεπκαηηψλ. Δπίζεο, γηα νξηζκέλεο νκάδεο θνξνινγνπκέλσλ 

ππάξρεη κηα κεγάιε αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

θαη ησλ δεισζέλησλ εηζνδεκάησλ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ην πξφβιεκα ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα πνπ αλαιχζακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

Ζ αδπλακία αθελφο λα απμεζνχλ ηα έζνδα ιφγσ ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αθεηέξνπ ε άκεζε ππνρξέσζε γηα επίηεπμε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ιφγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο νδεγεί ζηε ζνβαξή 

πεξηθνπή ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα θαηαλάισζε, κηζζνχο, ζπληάμεηο, θνηλσληθά 

επηδφκαηα θαη γηα ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο, επηδεηλψλνληαο ηελ χθεζε θαη 

πεξηνξίδνληαο ηελ αλάπηπμε.  

Οη Πίλαθεο 3.1.1 θαη 3.1.2. παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

θαη δεκνζίσλ δαπαλψλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δ.Δ-27, σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, θαηά ηα έηε 2009-2014.  
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Πίλαθαο 3.1.1 Τα δημψζια έζοδα 

Γεκόζηα Έζνδα, σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ, 

θαηά ηα έηε 2009-2014 

EΔ-27 Διιάδα  

2009  44,5  38,4 

2010 44,1 40,6 

2011 44,7 43,9 

2012 45,4 46,3 

2013 45,5 48,3 

2014 45,2 46,3 

Μέζνο όξνο  44,9 43,9 

Πεγέο: Eurostat θαη ΔΛΣΑΣ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 

 

 

Πίλαθαο 3.1.2 Οι δημψζιερ  δαπάνερ 

Γεκόζηεο δαπάλεο, σο πνζνζηό ηνπ 

ΑΔΠ, θαηά ηα έηε 2009-2014 

EΔ-27 Διιάδα  

2009  51,0  54,0  

2010 50,6 51,4 

2011 49,0 54,2 

2012 49,3 55,1 

2013 48,6 60,7 

2014 48,1 49,9 

Μέζνο όξνο  49,4 54,2 

Πεγέο:  Eurostat θαη ΔΛΣΑΣ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 

 

Οη δξακαηηθέο εμειίμεηο θαη ε έληνλε χθεζε ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Μλεκνλίνπ πεξηφξηζαλ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο (ελδεηθηηθά 2012:54% θαη 2014: 49,9%, 

κ.φ 54,2%), φκσο παξακέλνπλ ζε πςειφηεξν επίπεδν ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ (ελδεηθηηθά 2012: 51% θαη 2014:48,1%, κ.φ. 49,4%), 

Δπίζεο, παξαηεξψληαο ηα ζηνηρεία, δηαπηζηψλνπκε φηη ε βαζηθή δηαθνξά 

έγθεηηαη ζηα έζνδα θαη φρη ζηηο δαπάλεο. πγθεθξηκέλα, ελψ ηα έζνδα κέζα ζηελ 

πεληαεηία 2009-2014 απμήζεθαλ πεξίπνπ 5%, νη δαπάλεο παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 9%. Απηή ε δηαθνξά δελ πξνθχπηεη ιφγσ ησλ ρακειψλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ γηα ηα εηζνδήκαηα, αιιά ιφγσ ηνπ εθηεηακέλνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

θνξνδηαθπγήο. 
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3.2        Η δηακόξθσζε ησλ θνξνινγηθώλ εζόδσλ  

 

Ζ κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ δηαηεξήζεθε ην ίδην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

ήηαλ ηελ πεξίνδν 1994 – 2001, φπνπ ν θαηψηαηνο ζπληειεζηήο ήηαλ ζην 5% θαη ν 

αλψηαηνο ζην 45%. Απφ εθεί θαη πέξα ε θνξνινγηθή πνιηηηθή άιιαδε θαηά κέζν φξν 

θάζε 3 ρξφληα θαη ε απνπζία ζηαζεξήο θνξνιφγεζεο καηαίσλε θάζε ζρέδην λέσλ 

επελδχζεσλ.  

ηνπο πίλαθεο 3.2.1 θαη 3.2.2 έρνπλ θαηαγξαθεί νη εηζπξάμεηο απφ άκεζνπο 

θφξνπο, έκκεζνπο θφξνπο, ην ζχλνιν ηνπο θαη ην πνζνζηφ επί ηνπ Σαθηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2009-2014. Πξνηνχ αλαιπζνχλ ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

απηψλ. Οη άκεζνη  πεξηιακβάλνπλ ηνπο θφξνπο: 

  ην εηζφδεκα: Φπζηθψλ πξνζψπσλ, Ννκηθψλ πξνζψπσλ, Δηδηθήο Καηεγνξίαο       

(θφξνο επί ησλ ηφθσλ, ζηα θέξδε απφ ιαρεία θ.ι.π) 

    ηελ  πεξηνπζία 

    Πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ  

    ηηο εηζθνξέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζπληαμηνδφηεζεο, θ.ι.π. 

  Έθηαθηνη θφξνη π.ρ έθηαθηε εηζθνξά 

Οη έκκεζνη πεξηιακβάλνπλ ηνπο θφξνπο: 

  πλαιιαγψλ: ΦΠΑ θαη Λνηπνί Φφξνη πλαιιαγψλ. 

  Καηαλάισζεο: Αζθαιίζηξσλ, Σέιε Σαμηλφκεζεο Ορεκάησλ, Δ.Φ.Κ ζηα 

ελεξγεηαθά πξντφληα, ζηα αιθννινχρα θαη ζηα θαπληθά, Σέιε Κπθινθνξίαο 

Ορεκάησλ 

 Μεηαβίβαζεο θεθαιαίσλ 

 Υαξηνζήκνπ 

 Πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδαο 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο είλαη ν πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ηεο 

έκκεζεο θνξνινγίαο. Μεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Ο.Κ, νη απμήζεηο ζηνπο 

θφξνπο ήηαλ ην βαζηθφ κέηξν πνιηηηθήο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο 

γηα λα ειέγμνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη λα ζπκκνξθσζεί ε ρψξα κε ηα 

δεκνζηνλνκηθά θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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Οη κεγάιεο απμήζεηο ζηελ έκκεζε θνξνινγία έγηλαλ κεηά ην 2009 θαη νη 

απμήζεηο αθνξνχζαλ φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ, θαζψο θαη ηνπο εηδηθνχο θφξνπο 

θαηαλάισζεο, νη ζπληειεζηέο ησλ νπνίσλ ππεξδηπιαζηάζηεθαλ. Ζ πςειφηεξε 

αξλεηηθή κεηαβνιή ζεκεηψζεθε ηε δηεηία 2009 – 2010, φπνπ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ελίζρπζε ηα ηακεηαθά ηνπ δηαζέζηκα θαηά 16% ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ην 

2009. Ζ κέγηζηε ηηκή ησλ άκεζσλ θφξσλ παξαηεξήζεθε ην 2009 κε ην πνζφ λα αγγίδεη 

ηα 21,4 δηο επξψ, ελψ νη έκκεζνη θφξνη έθηαζαλ ηα 28,2 δηο.  

πλέπεηα φισλ απηψλ, νη πνιίηεο αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο νδεγψληαο ηνπο ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ επηδεηλψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ νηθνλνκία, αθνχ ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο απμάλεηαη, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία εηζπξάηηνπλ ιηγφηεξεο εηζθνξέο, 

ελψ άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα δεκηνπξγνχλ δεκηέο. 

Λφγσ ηεο κεησκέλεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα λνηθνθπξηά θαη νη επηρεηξήζεηο 

θνξνδηαθεχγνπλ ή/θαη θαζπζηεξνχλ λα θαηαβάινπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

Απφ εθεί θαη πέξα αξρίδεη ε πηψζε ζηηο εηζπξάμεηο εμαηηίαο ηεο επηβνιήο 

ζθιεξφηεξσλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ, παγψκαηνο ηεο αγνξάο θαη θιεηζίκαηνο θπξίσο 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Με ην πξφγξακκα πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηελ Σξφηθα, 

έρνπλ επηβιεζεί λέεο κεγάιεο απμήζεηο θπξίσο ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο, σο κέξνο ησλ 

κέηξσλ ιηηφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνπκε φηη ην 2010 ν θφξνο ζηελ αθίλεηε 

πεξηνπζία απμήζεθε πάλσ απφ ην 100%, ελψ ην 2012 είρακε επηπιένλ επηβάξπλζε ζηα 

αθίλεηα ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 144%. Ζ αχμεζε απφ ηελ  είζπξαμε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θφξσλ είλαη ζεκαληηθή (16%) απφ ηε κία ρξνληά ζηελ άιιε (2009 & 2010) κε 

κηθξφηεξεο απνθιίζεηο ηα έηε 2011-2013θαη ζηαζεξνπνίεζε ην 2014 ζηα 45,6 δηο επξψ. 

 

Πίλαθαο 3.2.1  Άμεζοι και έμμεζοι θψποι ζε εκαη. Εςπϊ 

ΔΣΗ ΑΜΔΟΙ ΦΟΡΟΙ ΔΜΜΔΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΝΟΛΟ 

2009 21.431 28.293 49.724 

2010  20.224 31.042 51.266 

2011 20.318  28.632  48.951  

2012 21.096 26.083 47.179 

2013 20.058 24.556 44.614 

2014 21.396 24.228 45.624 

ΤΝΟΛΟ 124.523 
 

162.384 287.357 

Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 
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Ζ ζηήξημε ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ έκκεζε θνξνινγία κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο φρη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλν θαη ηέηνηνπ είδνπο θνξνινγηθά ζπζηήκαηα 

ζπλαληψληαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπνπ ν εληνπηζκφο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο 

είλαη δχζθνινο, ηα εηζνδήκαηα είλαη ρακειά θαη ε νξγάλσζε ηνπ εηζπξαθηηθνχ 

κεραληζκνχ ειάρηζηε. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζε απηέο ηηο ρψξεο, γηα λα απμάλνπλ ηα 

έζνδά ηνπο αλαγθαζηηθά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έκκεζε θνξνινγία (Πίλαθαο 3.2.2). 

Άιισζηε, νη έκκεζνη θφξνη ζπλεπάγνληαη απνθιίζεηο απφ ηηο αξρέο ηεο 

θνξνινγηθήο ηζφηεηαο, δηφηη ζε πεξηφδνπο χθεζεο, φπσο απηή πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, πιήηηνπλ ηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε, ελψ ε αχμεζε ησλ γεληθψλ 

θαη εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο πξνθαιεί άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ δηφηη νη θφξνη είλαη 

ελζσκαησκέλνη ζηηο ηηκέο. 

 

Πίλαθαο 3.2.2  Σωνθεζη θοπολογικϊν εζψδυν ανά καηηγοπία ηος Τ.Π 

ΔΣΗ ΑΜΔΟΙ ΦΟΡΟΙ % ΔΜΜΔΟΙ ΦΟΡΟΙ % 

2009 43,1 56,9 

2010  39,4 60,6 

2011 41,5 58,5 

2012 44,7 55,3 

2013 45,0 55,0 

2014 46,9 53,1 

Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 

 

3.3      Η δηακόξθσζε ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο 

 

ηνλ πίλαθα 3.3.1 παξνπζηάδεηαη ε δνκή ησλ βαζηθψλ έκκεζσλ ζπληειεζηψλ 

θφξσλ. «ηε ρψξα καο νη έκκεζνη θφξνη εμαθνινπζνχλ λα απνθέξνπλ πεξίπνπ ην 60% 

ησλ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, παξά ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα, κε βάζε ην 

επίπεδν ηνπ ΑΔΠ, αλήθεη πιένλ ζηηο αλεπηπγκέλεο θαη φρη ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο».
21

  

Σν 2010, κε ηελ επηβνιή ησλ επεηγφλησλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, 

ζεκαηνδνηήζεθε κηα αιιαγή ζηε ινγηθή θαζνξηζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ ΔΦΚ, νη νπνίνη 

κεηά απφ ηξεηο δηαδνρηθέο απμήζεηο δηακνξθψζεθαλ ζε επίπεδν πςειφηεξν απφ ην 

                                                 
21

 Καπιάλνγινπ-Ράπαλνο (2014), Πνηνη πιεξψλνπλ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο ζηελ Διιάδα; Πξψηεο 

ελδείμεηο ζηελ  πεξίνδν ηεο θξίζεο, Βνπιή ησλ Διιήλσλ,ζει. 11 
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ειάρηζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ θνηλνηηθή νδεγία πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα 

δεκφζηα έζνδα. Απηφ ζπλέβε γηα παξάδεηγκα ζηελ ακφιπβδε βελδίλε φπνπ ν ΔΦΚ 

απμήζεθε θαηά 63% ζπγθξηηηθά κε ην επίπεδν ηνπ 2009. Ζ αχμεζε απηή κεηαθίλεζε ην 

ζπληειεζηή ΔΦΚ ζηελ Διιάδα απφ ηελ πεξηνρή ησλ ειάρηζησλ ζπληειεζηψλ ζε κηα 

ζεκαληηθά πςειφηεξε ζέζε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε ησλ ζπληειεζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηα θξάηε κέιε. Δηδηθφηεξα γηα ηηο βελδίλεο ν ζπληειεζηήο ΔΦΚ απμήζεθε απφ 

359€/ΥΛΣ ζε 670€/ΥΛΣ, ν νπνίνο είλαη ν 5νο πςειφηεξνο ζπληειεζηήο ΔΦΚ κεηαμχ 

απηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα θξάηε-κέιε θαη αξθεηά πςειφηεξνο απφ ηνλ ειάρηζην 

θνηλνηηθφ ζπληειεζηή (359€/ΥΛΣ). 

 

Πίλαθαο 3.3.1  Δομή βαζικϊν έμμεζυν ζςνηελεζηϊν θψπυν 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΦΠΑ Καλνληθφο:19% 

Μεησκέλνο:9% 
Τπεξκεησκέλνο:

4,5% 

1ε 

αύμεζε: 

Καλνληθφο:21% 

Μεησκέλνο:10% 

Τπεξκεησκέλνο:5
% 

2ε 

αύμεζε: 
Καλνληθφο:23% 

Μεησκέλνο:11% 

Τπεξκεησκέλνο: 
5,5% 

 

 

3ε 

Αύμεζε: 
Καλνληθφο:23% 

Μεησκέλνο:13% 

Τπεξκεησκέλνο:
6,5% 

 

4ε 

αύμεζε: 

Καλνληθφο:23% 

Μεησκέλνο:13-
23% 

(αλάινγα ην 

πξντφλ) 
Τπεξκεησκέλνο:

6,5% 

 

Καλνληθφο:23% 

Μεησκέλνο:13-
23% 

(αλάινγα ην 

πξντφλ) 
Τπεξκεησκέλνο:

6,5% 

Καλνληθφο:23% 

Μεησκέλνο:13-
23% (αλάινγα ην 

πξντφλ) 

Τπεξκεησκέλνο:
6,5% 

Καλνληθφο:23% 

Μεησκέλνο: 
13-23% 

(αλάινγα ην 

πξντφλ) 
Τπεξκεησκέλνο:

6,5% 

Δ.Φ.Κ ζηελ 

ακόιπβδε 

βελδίλε 
359€ /ρηιηφιηηξν 
 

1ε  

αύμεζε:410€ 
επξψ/ρηιηφιηηξν 

2ε 

αύμεζε:530€/ρηι

ηφιηηξν 
3ε αύμεζε:610€/ 

ρηιηφιηηξν 

4ε 

αύμεζε:670€/ρηι

ηφιηηξν 

 

 

 

670€/ρηιηφιηηξν 

 

 

670€/ρηιηφιηηξν 

 

 

670€/ρηιηφιηηξν 

 

 

670€/ρηιηφιηηξν 

Δ.Φ.Κ ζην 

πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 

 

 

21€/ρηιηφιηηξν 

 

 
 

21€/ρηιηφιηηξν 

 

1ε  

αύμεζε: 
60€/ρηιηφιηηξν 

 

2ε  

αύμεζε 

(εμίζσζε κε ην 

πεηξέιαην 

θίλεζεο): 

330€/ρηιηφιηηξν 

 
 

330€/ρηιηφιηηξν 

 
 

230€/ρηιηφιηηξν 
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Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 

 

ρεηηθά κε ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ν ζπληειεζηήο ΔΦΚ απμήζεθε απφ 

21€/ΥΛΣ (πνπ είλαη ν ειάρηζηνο θνηλνηηθφο ζπληειεζηήο ΔΦΚ) ζε 60€/ΥΛΣ ην 2011 

θαη ζε 330€/ΥΛΣ ην 2012, κε ηελ εμίζσζε ησλ ζπληειεζηψλ ΔΦΚ ηνπ πεηξειαίνπ 

θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο, κέηξν ην νπνίν εθαξκφζηεθε κέρξη θαη ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν 

2013-2014. Ζ αικαηψδεο απηή αχμεζε έθεξε ζην πξνζθήλην ην επίδνκα ζέξκαλζεο, ην 

νπνίν θαηαβαιιφηαλ ζηηο επάισηεο θπξίσο θνηλσληθά νκάδεο. Καηά ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν 2014-2015 εθαξκφδεηαη ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο θαηά 30%, ήηνη 230€/ΥΛΣ.  

Αλαθνξηθά κε ηα έζνδα απφ ηνλ ΔΦΚ πνπ επηβάιιεηαη ζηηο βελδίλεο απηά 

αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηά απφ ηέζζεξηο δηαδνρηθέο 

απμήζεηο γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ αληίζηνηρσλ εζφδσλ θαηά 45,69%. Απφ 

ην 2011 κέρξη θαη ζήκεξα ηα ελ ιφγσ έζνδα παξνπζηάδνπλ πησηηθή πνξεία, ιφγσ ηεο 

γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα, ε νπνία σζηφζν 

πεξηνξίδεηαη θαηά ηα έηε 2003-2014.  

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Φ.Κ ζηελ  

αηζπιηθή 

αιθνόιε  
1.090€/100 ιίηξα 

άλπδξεο 

 

1ε  

αύμεζε:1.308€/1

00 ιίηξα άλπδξεο 
αηζπιηθήο 

αιθνφιεο 

2ε 

αύμεζε:1.570€/1

00 ιίηξα άλπδξεο 

αηζπιηθήο 
αιθνφιεο 

3ε 

αύμεζε:1.884€/1
00 ιίηξα άλπδξεο 

αηζπιηθήο 

αιθνφιεο 

4ε 

αύμεζε:2.450€/1

00 ιίηξα άλπδξεο 
αηζπιηθήο 

αιθνφιεο 
 

 

 

2.450€/100 ιίηξα 

άλπδξεο 
αηζπιηθήο 

αιθνφιεο 

 

 

 

2.450€/100 ιίηξα 

άλπδξεο 
αηζπιηθήο 

αιθνφιεο 

 

 

 

2.450€/100 ιίηξα 

άλπδξεο 
αηζπιηθήο 

αιθνφιεο 

 

 

 

2.450€/100 

ιίηξα άλπδξεο 
αηζπιηθήο 

αιθνφιεο 

 

Φνξνινγηθή 

επηβάξπλζε 

ζηα θαπληθά 

(% αλά ΜΣ 

ζηα ηζηγάξα) 

  

 

 

73,5 %  

1ε αύμεζε:    

79.0%  

2ε  

αύμεζε: 

82.4%  

3ε  

αύμεζε: 

85.7%  

 
 

 

 

83.7%  

 

 

 

83.7% 
 

4ε αύμεζε: 

89.6% 

 

 

88.8% 

 

 

85.8%  
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Πίλαθαο 3.3.2   Έζοδα απψ Ε.Φ.Κ 2009-2014  

 

 Οηλνπλεπκαηώδ

ε 

Μεηαβνιή Δλεξγεηαθά 

πξντόληα 

Μεηαβνι

ή 

Καπληθά Μεηαβνι

ή 

2009 357.147.557 € 12,08% 6.273.597.673 

€ 

4,77% 3.246.805.64

8 € 

2,32% 

2010 468.394.432 € 31,14% 8.351.083.809 

€ 

33,11% 3.691.732.88

4 € 

13,70% 

2011 463.614.131 € -1,02% 7.497.675.492 

€ 

10,21% 3.888.679.30

9 € 

5,33% 

2012 406.301.237 € -12,4% 7.031.111.364 

€ 

-6,2% 3.435.694.54

9 € 

-11,6% 

2013 403.909.053 € -0,006% 6.452.945.562 

€ 

-8,2% 3.185.067.26

7 € 

-7,3% 

2014 389.749.479 € -3,5% 6.157.691.615 

€ 

-4,58% 3.054.087.90

5 € 

-4,1% 

 

Αλαθνξηθά κε ηα έζνδα απφ ηνλ ΔΦΚ πνπ επηβάιιεηαη ζην πεηξέιαην 

εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) ζέξκαλζεο, απηά αθνινπζνχλ κηα δηαθνξεηηθή πνξεία. 

Καηά ηα έηε 2009 θαη 2010, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ ηεο εμνκνίσζεο ησλ 

ζπληειεζηψλ Δ.Φ.Κ. ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο κε θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο 

επηζηξνθήο θφξνπ, κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «Ήθαηζηνο», ηα αληίζηνηρα 

έζνδα εκθαλίδνληαη θαηά πνιχ πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηα έζνδα ηνπ 2011.
22

 Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ηεισληζκνί ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κέρξη θαη ην 2010 

                                                 
22

 Αγγεινπνχινπ Γ., Εσγξαθάθεο η., χςαο Π. (2010), Δπίπησζε ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο ζηνπο 

δείθηεο θηψρεηαο θαη αληζφηεηαο ζηελ Διιάδα 

 

Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 
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πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηνλ πςειφ ζπληειεζηή ΔΦΚ (κε επηζηξνθή θφξνπ) θαη φρη 

απεπζείαο κε ηνλ ρακειφ ζπληειεζηή φπσο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ κέηξνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεγάιε κείσζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ 

πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο θαηά 44% νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε απηφ ην 

γεγνλφο.  

Καηά ηα έηε 2012 θαη 2103 παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ζηα έζνδα απφ ηνλ 

ΔΦΚ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ιφγσ ηεο δηαδνρηθήο αχμεζεο ηνπ ζρεηηθνχ 

ζπληειεζηή (απφ 21€/ΥΛΣ ζε 60€/ΥΛΣ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε 330€/ΥΛΣ), ελψ νη 

αληίζηνηρεο πνζφηεηεο αθνινπζνχλ πησηηθή πνξεία. Σέινο, γηα ην έηνο 2014 ηα ελ ιφγσ 

έζνδα εκθαλίδνληαη κεησκέλα ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή ΔΦΚ θαηά 30% θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ, σζηφζν νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο παξνπζηάδνπλ 

κηα κηθξή αχμεζε. 

 ηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ηε θνξνιφγεζε ησλ θαπληθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ησλ ηζηγάξσλ. Έσο ην έηνο 2012 ε δνκή ηνπ θφξνπ ζηα ηζηγάξα είρε σο εμήο: Ζ 

εθάζηνηε ηηκή αλαθνξάο δηακφξθσλε αληίζηνηρα κε πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαλ απφ ην 

λφκν ηφζν ην πάγην ζηνηρείν ηνπ θφξνπ, ην ειάρηζην πνζφ ζπλνιηθνχ θφξνπ είζπξαμεο 

θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε απφ Δ.Φ.Κ. θαη Φ.Π.Α. Σν Ννέκβξην 

ηνπ 2012 ζεζκνζεηήζεθαλ δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο κεηαβιήζεθε νπζηαζηηθά ε δνκή ηνπ 

θφξνπ ησλ ηζηγάξσλ θαη επηρεηξήζεθε ε απινπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο ησλ 

ηζηγάξσλ θαη ε θαιχηεξε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ εζφδσλ. 

  Ζ δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεη ε δνκή ηνπ θφξνπ ησλ ηζηγάξσλ απφ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2012 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δνκή, παξφιν πνπ δηαηεξείηαη ε 

ππνρξεσηηθά κεηθηή δνκή ηνπ θφξνπ, ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηηκή αλαθνξάο, 

δειαδή ε .Μ.Σ. ιηαληθήο πψιεζεο ησλ ηζηγάξσλ δελ νξίδεηαη πιένλ σο βάζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ. πλνπηηθά, νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζήκεξα πξνβιέπνπλ, 

αθελφο ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζε επξψ σο πάγην θφξν θαη ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζε επξψ σο 

ειάρηζην πνζφ ζπλνιηθνχ θφξνπ (πάγηνπ θαη αλαινγηθνχ) γηα φια ηα ηζηγάξα θαη 

αθεηέξνπ ζπληειεζηή αλαινγηθνχ θφξνπ σο πνζνζηφ ηεο εθάζηνηε ηηκήο ιηαληθήο 

πψιεζεο ησλ ηζηγάξσλ. 

Απφ 5.11.2012 ζηα ηζηγάξα θαη ηα πξντφληα πνπ εμνκνηψλνληαη κε απηά ν 

εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο δηαξζξψλεηαη: 
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     α) ε έλαλ πάγην θφξν, ν νπνίνο επηβάιιεηαη αλά κνλάδα πξντφληνο, ην πνζφ 

ηνπ νπνίνπ είλαη 80 επξψ αλά ρίιηα (1.000) ηεκάρηα ηζηγάξσλ (1 θνξνινγηθή κνλάδα) 

θαη είλαη ην ίδην γηα φιεο ηηο πνζφηεηεο ησλ ηζηγάξσλ. 

     β) ε έλαλ αλαινγηθφ θφξν, ν ζπληειεζηήο ηνπ νπνίνπ είλαη 20% θαη 

ππνινγίδεηαη ζηελ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ρηιίσλ (1.000) ηεκαρίσλ ηζηγάξσλ θαη είλαη ν 

ίδηνο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ηζηγάξσλ. 

Απφ 13.1.2014, ζηα ηζηγάξα θαη ηα πξντφληα πνπ εμνκνηψλνληαη κε απηά, ν 

εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο κεηαβιήζεθε σο εμήο: 

     α) Ο πάγηνο θφξνο απμήζεθε απφ 80 επξψ ζε 82,5 επξψ αλά ρίιηα (1.000) 

ηεκάρηα ηζηγάξσλ (1 θνξνινγηθή κνλάδα)  

     β) Ο ζπληειεζηήο ηνπ αλαινγηθνχ θφξνπ παξέκεηλε ζην 20% ζηελ ηηκή 

ιηαληθήο πψιεζεο ρηιίσλ (1.000) ηεκαρίσλ ηζηγάξσλ θαη 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 2010 κε ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηξεηο ζεκαληηθέο δηαδνρηθέο απμήζεηο ηεο θνξνινγίαο ησλ 

ηζηγάξσλ, αιιά θαη ησλ άιισλ πξντφλησλ θαπλνχ. Σαπηφρξνλα, επέξρνληαη δχν 

δηαδνρηθέο απμήζεηο ζην γεληθφ ζπληειεζηή Φ.Π.Α., νη νπνίεο επεξεάδνπλ επίζεο ηε 

δηακφξθσζε ησλ επί κέξνπο ζπληειεζηψλ Δ.Φ.Κ. Παξά ηε κεγάιε αχμεζε ηεο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο φισλ ησλ ηζηγάξσλ, νη ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο δελ 

απμήζεθαλ αλάινγα.  

Ωο απνηέιεζκα, είλαη εκθαλήο ε ζπλερψο πησηηθή ηάζε ησλ εζφδσλ απφ ην 

2012 έσο ην 2014, κε απνηέιεζκα ηα έζνδα απφ ηνλ Δ.Φ.Κ. θαπληθψλ ην 2014 λα είλαη 

ιηγφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ 2009, παξά ηε κεγάιε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ 

Δ.Φ.Κ. ζηα πξντφληα απηά θαηά ηα ηειεπηαία έηε. Ζ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ Δ.Φ.Κ. 

ζηα ηζηγάξα θαη ηδηαίηεξα ε αχμεζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ θφξνπ θαη ηνπ ειαρίζηνπ 

νδήγεζε ζε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ησλ ηζηγάξσλ θαη ην 

γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρψξαο θαίλεηαη 

φηη είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη ν 

παξαθάησ πίλαθαο (3.3.3) κε ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε ηζηγάξσλ: 
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 Πίλαθαο 3.3.3  Καηανάλυζη ηζιγάπυν (1000 Φ.Α.) 

ΔΣΗ ΠΟΟΣΗΣΔ 

2009 34.050.131,00 

2010 24.004.753,00 

2011 25.629.837 

2012 19.399.366 

2013 17.181.603  

2014 17.170.214 

Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 

 

Καηά ην έηνο 2010 ηα έζνδα απφ ηνλ ΔΦΚ ζηα αιθννινχρα πξντφληα 

απμήζεθαλ θαηά 31,10% θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο δηαδνρηθέο απμήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο ζπληειεζηέο ΔΦΚ. εκεηψλεηαη φηη ην 2010 ζηα πιαίζηα 

ησλ έθηαθησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηε ζηήξημε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξείο δηαδνρηθέο απμήζεηο ζηνπο ζπληειεζηέο ΔΦΚ γηα ηα 

αιθννινχρα πξντφληα φπνπ ζπλνιηθά ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 87%, ελψ ην 2009 είρε ήδε 

πξνεγεζεί αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο ηάμεο ηνπ 20%. χκθσλα θαη κε ηνπο 

επίζεκνπο θνηλνηηθνχο πίλαθεο γηα ηνπο εθαξκνδφκελνπο ην 2014 ζπληειεζηέο ΔΦΚ ε 

ρψξα καο, ζε φηη αθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο, θαηέρεη πιένλ - 

κεηά ηηο δηαδνρηθέο απμήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο ζπληειεζηέο Δηδηθνχ 

Φφξνπ Καηαλάισζεο θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010 (ζπλνιηθά θαηά 124,77%) ζηα 

πιαίζηα θαη ησλ έθηαθησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηε ζηήξημε ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκίαο - ηελ 5ε ζέζε  κεηαμχ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δ.Δ.  

Σα επφκελα έηε 2011-2014, παξνπζηάδεηαη ζηαδηαθή κείσζε ησλ εζφδσλ κε 

απνηέιεζκα ην έηνο 2014 ηα έζνδα λα θπκαίλνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε απηά 

ηνπ 2010. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ ελ ιφγσ 

πξντφλησλ ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα. 

 Ο ΦΠΑ απνηειεί έκκεζν θφξν “επξείαο βάζεο” ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ζε φιεο 

ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη απνδίδεη ζηε ρψξα καο ηα πεξηζζφηεξα έζνδα απφ νπνηνδήπνηε 



  

40 

 

άιιν θφξν.
23

 πγθεθξηκέλα, ην 2011 ηα δπλεηηθά έζνδα απφ ην ΦΠΑ, κε βάζε ηνπο 

ζπληειεζηέο θαη ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία, αλέξρνληαλ ζε €24,8 δηζεθ. 

Αληί απηνχ ηνπ πνζνχ εηζπξάρζεθαλ κφιηο €16,8 δηζεθ.. Ζ απφθιηζε απηή (“πζηέξεζε 

ΦΠΑ”) αληηζηνηρεί ζην 4,7% ηνπ ΑΔΠ.  

Αληίζηνηρα ην 2012 ε Διιάδα παξνπζίαζε ζεκαληηθή απψιεηα εζφδσλ ηεο 

εηζπξάηηνληαο 14,9δηζ. επξψ, θαηά πνιχ ιηγφηεξν απφ ηα αλακελφκελα έζνδα. Ζ ίδηα 

εηθφλα εκθαληδφηαλ ην έηνο 2013 κε ηηο εηζπξάμεηο απφ ηνλ ΦΠΑ λα πέθηνπλ θάησ απφ 

ηα 14 δηο. επξψ θαη  ην 2014 λα αγγίδνπλ ηα 13,6 δηζ. επξψ παξά ηε δηαηήξεζε ζε 

πςειά επίπεδα ζπληειεζηψλ, αλαδεηθλχνληαο φηη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

είζπξαμε ΦΠΑ νθεηιφηαλ ζηελ άλνδν ηνπ θχξηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ, ζηελ άλνδν ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο, αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή ζχλζεησλ κεζφδσλ θνξναπνθπγήο. 

  

Πίλαθαο 3.3.4  Έζοδα απψ ΦΠΑ Δ.Ο.Υ & Τελυνείυν ζε διρ εςπϊ 

ΔΣΗ ΔΟΓΑ ΦΠΑ Γ.Ο.Τ & ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ 

2009 16.582   

2010 17.374 

2011 16.887 

2012 14.956 

2013 13.856 

2014 13.574 

Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 

 

3.4      Βαζηθέο αδπλακίεο ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο 

 
 

Οη δχν ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ πξνθαινχλ ηε θνξνινγηθή αβεβαηφηεηα είλαη 

νη ζπρλέο αιιαγέο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ε αιιαγή απφςεσλ απφ ηε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε. 

  Υαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010 κέρξη ηα 

κέζα ηνπ 2013 ςεθίζηεθαλ 20 λφκνη γηα αιιαγέο ζηε θνξνινγία. Δλδηαθέξνλ επίζεο 

                                                 
23

 ΗΟΒΔ (2015), Σα δεδνκέλα ηεο Οηθνλνκίαο: Υαξαθηεξηζηηθά, έζνδα θαη επηδξάζεηο ηνπ ΦΠΑ, Αζήλα 
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παξνπζηάδεη θαη ν αξηζκφο ησλ εγθπθιίσλ πνπ εμέδσζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηελ 

ίδηα πεξίνδν. Ζ απμαλφκελε έθδνζε εγθπθιίσλ θάλεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

πνιχπινθν θαη αδηαθαλέο, ψζηε ηφζν ην θφζηνο δηαρείξηζήο ηνπ φζν θαη ην θφζηνο 

ζπκκφξθσζεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ λα απμάλεη αικαησδψο. Με δεδνκέλε ηελ 

πνιπλνκία θαη ηελ πνιππινθφηεηα είλαη θπζηθφ λα αλαθχπηνπλ ακθηζβεηήζεηο γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη λα παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα 

αλεπίιπηεο δηαθνξέο.  

Δπίζεο, ην ζέκα ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο απαζρνιεί φιν θαη πην έληνλα ην 

ελδηαθέξνλ θπβεξλήζεσλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα κάιηζηα 

ησλ κλεκνλίσλ πνπ ππέγξαςε ε ρψξα καο είλαη ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. Αξθεηά έρνπλ γίλεη σο πξνο απηφλ ηνλ ζηφρν φπσο : ε κείσζε 

θαη ζπγρψλεπζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθνξηψλ, ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεισλείσλ, ε 

ζχζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ε δηεπθφιπλζε ζηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ εληζρχνληαο ηελ ακνηβαία δηνηθεηηθή ζπλδξνκή, ε απμεκέλε 

πξνζβαζηκφηεηα ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, κέηξα δειαδή πνπ απνβιέπνπλ ζηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο.  

Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε σο βαζηθή αδπλακία ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ εθηεηακέλε παξανηθνλνκία θαη θνξνδηαθπγή. Ζ 

θνξνδηαθπγή πέξα απφ ηελ απψιεηα εζφδσλ πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ην Γεκφζην, 

πξνθαιεί θαη ζνβαξέο ζηξεβιψζεηο ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη επεξεάδεη ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο καο. Ωζηφζν, γη’ απηφ 

ην ζέκα έρεη γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο εξγαζίαο. 

 

3.5      Οη επηπηώζεηο ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο θνξνινγίαο  

 

Οη θφξνη επεξεάδνπλ ηελ επεκεξία ησλ θαηαλαισηψλ, δηφηη πεξηνξίδνπλ ην 

εηζφδεκά ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αγνξαζηηθή θαη απνηακηεπηηθή ηνπο δχλακε. 

ηελ έκκεζε θνξνινγία δελ ππνινγίδεηαη ε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ κε 

απνηέιεζκα νη ρακειφηεξεο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο λα πιήηηνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ ηηο πςειφηεξα εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο, δειαδή δελ ππάξρεη δίθαηε θαηαλνκή ησλ 

θνξνινγηθψλ βαξψλ αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο.  

Αληίζεηα, νη άκεζνη θφξνη επηβάιινληαη απεπζείαο ζην θπζηθφ πξφζσπν θαη 

πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο βάζε ηνπ εηζνδήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. 
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Απηφο ν ηξφπνο θνξνιφγεζεο απνηειεί έλα δίθαην θνηλσληθά θνξνινγηθφ ζχζηεκα γηα 

ηνπο πνιίηεο, δηφηη ζπλεηζθέξνπλ αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη 

ηαπηφρξνλα ην θξάηνο εηζπξάηηεη ηνπο θφξνπο ρσξίο λα πιήηηεη ηηο ρακειφηεξεο 

εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο. 

Σν ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο, νη νπνίνη δελ ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρα πςειά θνξνινγηθά έζνδα. Οη 

ζπλερείο κεηαβνιέο ησλ θνξνινγηθψλ παξακέηξσλ δελ έρνπλ θάπνην νπζηαζηηθφ 

απνηέιεζκα πάλσ ζηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ θφξσλ. Οη έκκεζνη θφξνη, θπξίσο Δ.Φ.Κ 

θαη Φ.Π.Α, απμάλνπλ δηαξθψο ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ θαη κεηψλνπλ ην πξαγκαηηθφ 

εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηεο θησρνπνίεζεο ησλ κεζαίσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ. 

πλνπηηθά, παξνπζηάδνπκε θάπνηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο: 

 Οη δηαδνρηθέο κεηαβνιέο ζηνπο ζπληειεζηέο Φ.Π.Α απφ ην πξψην έηνο 

εθαξκνγήο ησλ Μλεκνλίσλ. 

 Ζ επηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ, άλσ 

ησλ 12.000 επξψ κε ζπληειεζηή 1% - 4%, αλάινγα κε ην εηήζην εηζφδεκα ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

 Οη κεηαβνιέο ζηελ θιίκαθα θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ε 

θαηάξγεζε ζεηξάο θνξναπαιιαγψλ, κε απνηέιεζκα ζρεδφλ φια ηα θπζηθά 

πξφζσπα λα επηβαξχλνληαη κε θφξν. 

 Οη απμήζεηο ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζε θαπληθά πξντφληα, 

αιθννινχρα θαη θαχζηκα  

 Οη δηαδνρηθέο απμήζεηο ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ. 

 Ζ ελίζρπζε ησλ ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο απφ θαηνρή θαη ρξήζε αθηλήησλ, 

απηνθηλήησλ, ζθαθψλ θ.ιπ 

 Ζ επηβνιή ηέινπο επηηεδεχκαηνο ζε φινπο ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη 

ζηνπο επηηεδεπκαηίεο, θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. 

 

 

 

 



  

43 

 

Πίλαθαο 3.5.1 Έζοδα Κπαηικοω Πποχπολογιζμοω (ζε εκαη. Εςπϊ) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Φ.Δ  Φ. Π 10.841 9.398 8.285 9.970 

 

7.971 

 

7.926 

Φ.Δ  Ν.Π 3.813 3.167 2.760 1.715 1.681 2.655 

ΦΟΡΟΗ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
 

526 

 

487 

 

1.172 

 

2.857 

 

2.991 

 

3.474 

ΛΟΗΠΟΗ 

ΑΜΔΟΗ 

ΦΟΡΟΗ 
6.251 7.172 8.101 3.118 2.752 2.978 

ΦΠΑ  16.582 17.374 16.887 14.956 13.856 13.618 

ΔΦΚ 9.569 11.822 10.131 9.625 8.995 8.702 

ΛΟΗΠΟΗ 

ΔΜΜΔΟΗ 

ΦΟΡΟΗ 
416 385 339 318 355 380 

Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Δηζεγεηηθέο Δθζέζεηο Πξνυπνινγηζκψλ ηνπ θξάηνπο) 

 

ηνλ πίλαθα 3.5.1 παξαηεξνχκε φηη ε εμέιημε ησλ εζφδσλ δελ είλαη 

νκνηφκνξθε ζηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο δελ απέδσζε ελψ ζηαδηαθά κεηψλεηαη αηζζεηά. Ζ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία 

κείσζε εζφδσλ θαηαγξάθεθε ζην θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ιφγσ ηεο 

πηψζεο ζηα θέξδε  ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ωζηφζν,  ε ζπλεηζθνξά ησλ θφξσλ 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζεκεηψλεη ξαγδαία αχμεζε απφ ην 2009 έσο ην 2014 ιφγσ ηεο 

θιηκαθσηήο αχμεζεο ησλ θφξσλ ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο ζεκαληηθνχ χςνπο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο. 

 Παξά ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α, νη εηζπξάμεηο απφ 

έκκεζνπο θφξνπο ζηελ πεξίνδν 2009 – 2014 κεηψζεθαλ ιφγσ πεξηνξηζκνχ ζηελ 

θαηαλάισζε θαη ηεο εθηεηακέλεο θνξνδηαθπγήο. Ζ θαηεγνξία θφξσλ κε ηε κηθξφηεξε 

κείσζε εζφδσλ είλαη απηή ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο πνπ κφλν ην 2010 

εκθάληζε ζεκαληηθή αχμεζε. ηε ζπλέρεηα φκσο ηα έζνδα απφ ηνπο εηδηθνχο θφξνπο 

θαηαλάισζεο κεηψζεθαλ ζεκαληηθά, ιφγσ ηεο ξαγδαίαο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ζε 

θαχζηκα, πξντφληα θαπλνχ θαη αιθννινχρα. 
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 Κεθάιαην 4: Οη επηπηώζεηο ζηα εηζνδήκαηα 
 

4.1      Η εμέιημε ησλ εηζνδεκάησλ Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 

 

Οπδέπνηε ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο ππήξμε κία ηφζν 

παξαηεηακέλε πεξίνδνο αζηάζεηαο φζν απηή πνπ βηψλεη ε ειιεληθή νηθνλνκία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Ζ δηαρξνληθή πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ε ζπλερψο κεηαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή πνιηηηθή έρεη δεκηνπξγήζεη έλα δνθεξφ θιίκα αβεβαηφηεηαο. 

 Γηα ην ιφγν απηφ θαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη 

έλα πην θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο επελδχζεηο πνπ δε ζα 

απνζαξξχλνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη έλα ζηαζεξφ θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ζέβεηαη ηνπο 

θαλφλεο ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Άιισζηε, ε εηήζηα έθζεζε ηεο Δ.Δ γηα 

ηηο θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 2015 ζπκπεξαίλεη φηη ε χπαξμε ελφο δηάθαλνπ, 

απινχ θαη ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη φηη είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Πίλαθαο 4.1.1  Εξέλιξη Ειζοδημάηυν Φ.Π. 2010-2014 

 2010 

 

2014 

 

Γηαθνξά % 

Κιηκάθην 

εηζόδεκα ζε € 

Πιήζνο 

Γειώζεσλ 
Δηζόδεκα 

Πιήζνο 

Γειώζεσλ 
Δηζόδεκα 

Πιήζνο 

Γειώζεσλ 

% 

Δηζόδεκα 

% 

0-12.000 2.782.288 20,7 3.700.00 16,0 33,0 -22,7 

12.001-20.000 1.258.528 19,9 1.100.000 17,0 -12,6 -14,4 

20.001-30.000 752.086 18,4 555.000 14,0 -26,2 -24,0 

30.001-50.000 604.731 23,1 400.000 14,0 -33,9 -39,4 

50.001-100.000 244.884 15,9 110.000 7,1 -55,1 -55,2 

100.001+ 38.549 5,8 25.000 5,0 -35,1 -13,5 

ΤΝΟΛΟ 5.681.066 103,7 5.890.000 73,1 3,7 -29,5 

Πεγή:  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 
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Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία (πίλαθαο 4.1.1) δηαπηζηψλνπκε φηη ε θξίζε έρεη 

εμαλεκίζεη ηα εηζνδήκαηα ηεο αλψηεξεο κεζαίαο ηάμεο κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ 

φζνη έρνπλ ρακειά εηζνδήκαηα. Ζ κεζαία ηάμε ζηελ Διιάδα θαηαξξέεη ππφ ην βάξνο 

ηεο ππεξθνξνιφγεζεο, ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο απνηακίεπζεο θαη ηεο πεξαηηέξσ 

θησρνπνίεζήο ηεο πνπ είλαη βέβαην φηη ζα πξνθαιέζνπλ νη πξνσζνχκελεο πνιηηηθέο 

αλαδηαλνκήο εηζνδήκαηνο.  

πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε ηα ζπλνιηθά δεισκέλα εηζνδήκαηα κηζζσηψλ θαη 

ζπληαμηνχρσλ πνπ ππνρψξεζαλ ζην δηάζηεκα 2010-2014 θαηά 29,5% θαη ηε δξακαηηθή 

κείσζε ησλ πςειψλ κεζαίσλ εηζνδεκάησλ (30.000-100.000 επξψ, ζπλνιηθή κείσζε 

47,3%). Ζ θαηαλνκή ηεο ππνρψξεζεο απηήο φκσο έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο ηα 

δεισκέλα εηζνδήκαηα ζηα θιηκάθηα €20.000 έσο €50.000 ππνρψξεζαλ θαηά €13,5 δηο. 

θαη ηα εηζνδήκαηα ζηα θιηκάθηα €50.000 έσο €100.000 ππνρψξεζαλ θαηά €8,8δηο. 

Αληίζηνηρα, απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ δειψζεσλ εηζνδήκαηνο θάησ ησλ €12.000 κε ην 

άζξνηζκα λα νδεγεί ζηελ πξναλαθεξφκελε κείσζε εηζνδεκάησλ.  

χκθσλα κε έξεπλεο, ην κέζν ειιεληθφ λνηθνθπξηφ ζηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο 

απψιεζε 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ ιφγσ αχμεζεο ηεο επηβάξπλζεο 

ζε θφξνπο εηζνδήκαηνο, πινχηνπ θ.ι.π. θαη ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Ζ αχμεζε ησλ 

ρακειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ θιηκαθίσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ 

ζην πιαίζην ησλ αζξφσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη απφ ηελ 

εγθαηάιεηςε απφ αξθεηνχο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ηδηφηεηαο ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο δηαηήξεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επηηεδεπκαηία. 

 Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ε θξίζε κείσζε ηα εηζνδήκαηα ησλ 

πινπζηφηεξσλ πνπ απνηεινχλ ηνπο ηζρπξφηεξνπο ηξνθνδφηεο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Ζ κείσζε ησλ 

πςειφηεξσλ εηζνδεκάησλ δελ είλαη κφλν απνηέιεζκα ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπο ζε 

ρακειφηεξα θιηκάθηα ή ηεο ζηξνθήο πξνο ηε θνξνδηαθπγή – είλαη θαη απνηέιεζκα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζην εμσηεξηθφ πνιιψλ επαγγεικαηηψλ ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο. 

Κξίζηκε κεηαβνιή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απνηέιεζε, επίζεο, ε αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο ζην 27% θαη νη πξφζζεηεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο (πξφζζεηνο θφξνο 

εηζνδήκαηνο θαη πεξηνπζίαο, επηβνιή ΔΔΣΖΓΔ, ΔΝΦΗΑ, πξφζζεηνη Δηδηθνί Φφξνη 

Καηαλάισζεο) πνπ κείσζαλ ην κεησκέλν εηζφδεκα θαηά αθφκα 8,3%. 
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4.2 Γηάξζξσζε θόξσλ θαη εηζνδεκάησλ 

 

Ζ πξφζθαηε κειέηε ησλ Γηαλλίηζε θαη Εσγξαθάθε (2015) γηα ηελ εμέιημε ησλ 

θφξσλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηελ πεξίνδν 2008-2012 θαηαγξάθεη, κεηαμχ άιισλ, ηε 

ζπξξίθλσζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ κηζζσηή εξγαζία, ιφγσ ησλ κεηψζεσλ ησλ 

απνδνρψλ, ησλ απνιχζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ησλ εηζνδεκάησλ 

ηα νπνία απνηεινχλ ηηο πην απνδνηηθέο πεγέο πιεξσκήο θφξσλ γηα ην θξάηνο. 

Γηαθξίλεη ηα εηζνδήκαηα κε βάζε ηηο πεγέο θαη ηα θαηαηάζζεη ζε δέθα θαηεγνξίεο 

(ζηελ θαηεγνξία 1 ηα ρακειφηεξα, ζηελ θαηεγνξία 10 ηα πςειφηεξα). 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα απφ 

κηζζνχο θαη ακνηβέο εξγαδνκέλσλ κεηψζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή θαηά κέζν φξν 22,6%, 

πνπ φκσο γηα ην ζχλνιν ησλ κηζζψλ ήηαλ 27,4% θαη γηα ηηο άιιεο πεγέο εηζνδήκαηνο 

θπκαίλεηαη απφ 20% κέρξη 54%.  

ηνλ πίλαθα 4.2.1 παξαηεξνχκε φηη ην 10% ησλ λνηθνθπξηψλ (σο λνηθνθπξηά, 

ινγίδνληαη νη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ εηζνδήκαηα απφ εμαξηεκέλε εξγαζία, θαζψο θαη 

φζνη έρνπλ εηζνδήκαηα απφ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξα επαγγέικαηα) κε ηα 

κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα (κε κέζν εηζφδεκα ηηο €89.775 ην ρξφλν), απψιεζε ην 

εηζφδεκα ηνπ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε απηή, θαηά 30,3%. Σα λνηθνθπξηά απηά 

αληηκεηψπηζαλ κηα αχμεζε ηνπ κέζνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο 

απφ 16,87% ην 2008 ζην 23,75%. 

 

Πίλαθαο 4.2.1  Διάπθπυζη μέζος ειζοδήμαηορ ανϊηεπηρ-καηϊηεπηρ κλίμακαρ 2008-2012 

ΑΝΩΣΔΡΟ 10% 2008 2012 Μεηαβνιή 

Μέζν Δηζφδεκα 89.775 62.549 -30,3% 

Μέζνο Φφξνο 15.142 14.855 -1,9% 

Μέζν Γηαζ. Δηζφδεκα 74.612 47.694 -36,1% 

Μέζνο Φνξνι. 

πληειεζηήο 
16,87% 23,75% 6,88% 

ΚΑΣΩΣΔΡΟ 70% 2008 2012 Μεηαβνιή 

Μέζν Δηζφδεκα 11.295 9.392 -16,8% 

Μέζνο Φφξνο 411 866 110,8% 

Μέζν Γηαζ. Δηζφδεκα 10.884 8.526 -21,7% 

Μέζνο Φνξνι. 

πληειεζηήο 
3,64% 9,22% 5,59%   

Πεγή:  Macroeconomic Policy Institute (απφ ηε κειέηε Γηαλλίηζε-Εσγξαθάθε, 2015) 
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Αληίζηνηρα, ε κέζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζην 70% ησλ θνξνινγνπκέλσλ κε 

ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα ππεξδηπιαζηάζηεθε κεηαμχ 2008 θαη 2012 θαη ηα 

αζζελέζηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα (κε κέζν εηζφδεκα θάησ ησλ €9.392 ην ρξφλν) 

πιεξψλνπλ πιένλ κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 9,22% έλαληη 3,64% ην 2008, θπξίσο 

ιφγσ ηεο επίπησζεο ηεο θνξνιφγεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  

Δπηπξφζζεηα, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία νη εηζπξάμεηο ηνπ θξάηνπο 

απμήζεθαλ θαηά 110,8%, αληαλαθιψληαο ην ζπλδπαζκφ ελφο κηθξφηεξνπ θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή θαη κηαο κηθξφηεξεο κείσζεο ησλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ πξν θφξσλ θαηά 

16,8% ζε ζρέζε κε ηα αλψηεξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα.  

 

Πίλαθαο 4.2.2  Διαθοπά θοπολψγηζηρ ςτηλϊν - σαμηλϊν ειζοδημάηυν 

Πεγή:  Macroeconomic Policy Institute (απφ ηε κειέηε Γηαλλίηζε-Εσγξαθάθε, 2015) 

  

ε φ,ηη αθνξά ηε θνξνιφγεζε ζηνλ πίλαθα 4.2.2 θαίλεηαη μεθάζαξα ε άληζε 

επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ. Ζ δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ησλ 

θνξνινγνχκελσλ εηζνδεκαηηθψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έγηλε θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο ήηαλ κεγάιε θαη ζπλέπεζε κε κηα ζπγθπξία δξακαηηθήο 

ζπξξίθλσζεο ηεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Διιήλσλ. Καη απηφ εμαηηίαο αθελφο ηεο 

θαηάξγεζεο ηνπ αθνξνινγήηνπ ησλ 12.000 επξψ  θαη αθεηέξνπ ηεο θνξνιφγεζεο φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ αθηλήησλ.  

Παξνπζηάδνληαη, ινηπφλ, ηα ζηνηρεία ησλ άκεζσλ θφξσλ πνπ θαηέβαιαλ νη 

αζζελέζηεξνη εηζνδεκαηηθά πνιίηεο (απφ ην 1 σο ην 5 ηεο θιίκαθαο) κε αχμεζε 

125,9%, ελψ νη θφξνη πνπ θαηέβαιαλ νη ηζρπξφηεξνη εηζνδεκαηηθά (απφ ην 6 σο ην 10 

ΑΜΔΟΙ ΦΟΡΟΙ Μεηαβνιή 2008-2012 

Υακειφηεξα εηζνδήκαηα 

 (θιίκαθα 1-5) 
125,9% 

Τςειφηεξα εηζνδήκαηα  

(θιίκαθα 6-10) 
-9% 

ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΣΩΝ  

Υακειφηεξα εηζνδήκαηα 

 (θιίκαθα 1-5) 
1.420,1% 

Τςειφηεξα εηζνδήκαηα  

(θιίκαθα 6-10) 
1.071.1% 

ΤΝΟΛΟ 

Υακειφηεξα εηζνδήκαηα 

 (θιίκαθα 1-5) 
337,7% 

Τςειφηεξα εηζνδήκαηα  

(θιίκαθα 6-10) 
9% 
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ηεο θιίκαθαο) κε κείσζε 9%. Δπίζεο, αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηνπο θφξνπο ησλ 

αθηλήησλ γηα ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο πνπ γηα ηα πςειά εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα απμήζεθαλ 

θαηά 1.071,1%, ελψ γηα ηα θησρφηεξα «ζηξψκαηα» θαηά 1.420,1% ζπλνιηθά ε 

θνξνιφγεζε ησλ αζζελέζηεξσλ «ζηξσκάησλ» απμήζεθε θαηά 337,7% ελψ ησλ 

πςειφηεξσλ ζηξσκάησλ απμήζεθε κφιηο θαηά 9%.  

 

4.3      Η αλαδηαλεκεηηθή επίδξαζε ησλ ζπληάμεσλ 

 

πσο ήδε έρνπκε θαηαγξάςεη παξαπάλσ ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ζπξξηθλψζεθε ιφγσ ησλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ αθνξνχλ 

ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ζηελ εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηα κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα, 

ζηε θνξνινγία αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο κέζσ 

ηνπ Φ.Π.Α θαη ησλ Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο.  

ηε κειέηε ησλ Γηαλλίηζε θαη Εσγξαθάθε (2015) αλαθέξεηαη φηη ηα ζπλνιηθά 

εηζνδήκαηα φισλ ησλ λνηθνθπξηψλ απφ ζπληάμεηο απμήζεθαλ θαηά 12,8% ζε €29,1 δηο 

ην 2012 ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη φηη ν αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ κε εηζφδεκα απφ 

ζπληάμεηο απμήζεθε θαηά 17,4%. Παξαηεξνχκε ινηπφλ κηα επηδείλσζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

εηζνδεκάησλ αλάκεζα ζηνπο κηζζσηνχο πνπ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ηξνθνδφηεο ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σνλίδεηαη, σζηφζν, φηη ν κφλνο θνηλσληθά 

θαη νηθνλνκηθά βηψζηκνο ηξφπνο βειηίσζεο απηνχ ηνπ ηζνδπγίνπ είλαη ε ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ε ζπλεπαθφινπζε ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ αληίζηνηρσλ εηζνδεκάησλ. 

Ο πίλαθαο 4.3.1 αληαλαθιά ηηο θαηαλνκέο κε βάζε ηα εηζνδήκαηα (κηζζνί θαη 

ζπληάμεηο) ησλ λνηθνθπξηψλ ην 2008 θαη ην 2012 θαη δηαπηζηψλνπκε φηη ζην 

ρακειφηεξν εηζνδεκαηηθφ ζηξψκα ησλ λνηθνθπξηψλ ην κεξίδην ησλ κηζζψλ κεηψζεθε 

απφ 40% ην 2008 ζε 28,2% ην 2012. ηα λνηθνθπξηά κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ε κείσζε 

είλαη πεξίπνπ 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη ζην πςειφηεξν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ ην 

κεξίδην ησλ κηζζψλ απμήζεθε ειαθξά. 

 Αληίζεηα, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληαμηνχρσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ  

αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ζπληάμεηο. ην ρακειφηεξν εηζφδεκα ησλ 

λνηθνθπξηψλ κε εηζφδεκα απφ ζπληάμεηο ην κεξίδην ησλ ζπληάμεσλ απμήζεθε απφ 

32,8% ζε 36,6%. ηα λνηθνθπξηά κεζαίνπ εηζνδήκαηνο απφ ζπληάμεηο ε αχμεζε είλαη 
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πεξίπνπ 13 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Παξφκνηα εηθφλα θαη ζην πςειφηεξν εηζφδεκα ησλ 

λνηθνθπξηψλ απφ ζπληάμεηο πνπ έρνπλ απμεζεί απφ 16,8% ζε 27,1%.  

 

Πίλαθαο 4.3.1  Καηανομή ειζοδημάηυν ζηα νοικοκςπιά επί % 

2008 1-5 6-7 8-10 ΤΝΟΛΟ 

Μηζζνί 40 41,9 38,9 39,6 

πληάμεηο  32,8 27,7 16,8 21,3 

2012 1-5 6-7 8-10 ΤΝΟΛΟ 

Μηζζνί 28,2 38,1 39,5 37,2 

πληάμεηο  36,6 39,5 27,1 31,1 

Πεγή: Δπεμεξγαζκέλα ζηνηρεία (Δ.Ο.Π) ΔΛ.ΣΑΣ & ζηνηρεία Εσγξαθάθε-Γηαλλίηζε 

 

Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ λέσλ ζπληαμηνχρσλ 

απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη θπξίσο ρακεινζπληαμηνχρνη (ιφγσ πξφσξεο 

ζπληαμηνδφηεζεο). Ωζηφζν, ζε έξεπλεο έρεη παξαηεξεζεί φηη, παξφιν πνπ ην πνζνζηφ 

ησλ ζπληαμηνχρσλ έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ησλ 

κηζζσηψλ, ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο ακβιχλζεθε κε ηελ θαηαβνιή ησλ 

ζπληάμεσλ. Γειαδή παξαηεξνχκε φηη ε ζεκαληηθή πεξηθνπή ησλ ζπληάμεσλ ζηε 

δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κεηψλεη ηε δηαλεκεηηθή ηνπο 

επίδξαζε, δηφηη νη ζπληάμεηο θπξίσο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε  ηεο νηθνλνκηθήο 

αληζφηεηαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κηα κειινληηθή θξίζε ζα επεξεάζεη πεξηζζφηεξν ηα 

λνηθνθπξηά ζηα κεζαία θαη ρακειφηεξα εηζνδήκαηα, γηα ηα νπνία νη ζπληάμεηο είλαη κηα 

ζρεηηθά ζεκαληηθή πεγή εηζνδήκαηνο. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπκπεξαίλνπκε επίζεο φηη ε θαηαλνκή ηνπ 

θνξνινγηθνχ βάξνπο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο θνηλσληθά δίθαηε θαη δελ 

ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, θπξίσο ιφγσ ηεο 

αληθαλφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο λα εληνπίζεη ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα. 

Έηζη θαηά θχξην ιφγν, απηνί πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ είλαη νη κηζζσηνί 

θαη νη ζπληαμηνχρνη πνπ αδπλαηνχλ λα απνθξχςνπλ ηα εηζνδήκαηα ηνπο. Φέξνπλ ην 

βάξνο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη, εάλ ιεθζεί ππφςε φηη είλαη απηνί πνπ 

θαηαβάινπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκκέζσλ θφξσλ, απηφ ζεκαίλεη φηη 

ρξεκαηνδνηνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη φηη επηβαξχλνληαη κε 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο.  
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Παξφκνηα εηθφλα αληηκεησπίδνπκε θαη ζην θαηλφκελν ηεο αληζφηεηαο, αθνχ 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4.3.2, ν δείθηεο αληζφηεηαο ζηα λνηθνθπξηά πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηνπο κηζζνχο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην δείθηε αληζφηεηαο ησλ 

λνηθνθπξηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ζπληάμεηο θαηά ηα έηε 2009-2012. Σν 2012, ν 

δείθηεο Gini ζηα λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ σο εηζφδεκα ηηο ζπληάμεηο έρεη κεησζεί θαηά 

3,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2009. 

 

  Πίλαθαο 4.3.2 Μεηαβολή δείκηη Gini 2009-2012  

ΓΔΙΚΣΗ GINI 2009 2012 

Μηζζνί 
0.422 0.434 

πληάμεηο 
0.388 0.353 

Πεγή: Δπεμεξγαζκέλα ζηνηρεία (Δ.Ο.Π) ΔΛ.ΣΑΣ & ζηνηρεία Εσγξαθάθε-Γηαλλίηζε 

 

Δίλαη ζαθέο, γηα αθφκε κία θνξά, φηη νη ζπληάμεηο ήηαλ έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ θξίζε θαη ηε 

κείσζε ησλ αληζνηήησλ, αθφκε θαη αλ απηφ ζρεηίδεηαη κε επξχηεξεο 

απνζηαζεξνπνηεηηθέο επηπηψζεηο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα. 

 

4.4       Η επίδξαζε ησλ θόξσλ ζηα εηζνδήκαηα 

 

 Ζ Διιάδα, φπσο έρνπκε ήδε αλαιχζεη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, μερσξίδεη ιφγσ ηνπ αζπλήζηζηα πςεινχ πνζνζηφ ησλ έκκεζσλ θφξσλ ζην 

ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο.  

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα εμεηάζνπκε ηηο επηπηψζεηο ζηα εηζνδήκαηα απφ ηηο 

απμήζεηο ησλ θφξσλ (άκεζσλ- έκκεζσλ) πνπ επηβιήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ 

δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο.  
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 Πίλαθαο 4.4.1  Ποζοζηά μείυζηρ ηυν ειζοδημάηυν απψ ηην επιβολή ηυν θψπυν 

 Σν κέζν εηζόδεκα 

 ησλ λνηθνθπξηώλ 
Ννηθνθπξηά κε ην 

ρακειόηεξν εηζόδεκα  

2008-2012 -23,1% -17,9% 

Άκεζνη Φφξνη 2,26% 1,66% 

Φφξνη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 3,21% 6,46% 

Έκκεζνη Φφξνη 3,35% 3,37% 

Πνζνζηό % 

κείσζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο ιόγσ 

επηβνιήο ησλ 

θόξσλ -8,82% -11,49% 

πλνιηθή κείσζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο -31,92% -29,39% 

Πεγή: Δπεμεξγαζκέλα ζηνηρεία (ΔΟΠ) ΔΛ.ΣΑΣ & ζηνηρεία Εσγξαθάθε-Γηαλλίηζε 

 

Καηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηνπ 2008 θαη ηνπ 2012, ην κέζν εηζφδεκα ησλ 

λνηθνθπξηψλ ππέζηε κείσζε θαηά 23,1%. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ηα λνηθνθπξηά κε 

ρακειφ εηζφδεκα ππέζηεζαλ κηθξφηεξε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ην κέζν 

λνηθνθπξηφ (17,9%). Ωζηφζν, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ έκκεζσλ θφξσλ (θπξίσο ηνπ 

θφξνπ ηδηνθηεζίαο) ε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ήηαλ πςειφηεξε (11,49%) γηα ηα 

θησρφηεξα λνηθνθπξηά απφ ην κέζν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ (8,82%). Ωο 

απνηέιεζκα απηψλ ησλ επηβαξχλζεσλ, ηα λνηθνθπξηά κε ρακειφ εηζφδεκα 

αληηκεησπίδνπλ κηα ζπλνιηθή κείσζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαηά 29,39% ζε αληίζεζε 

κε ηε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ θπκαίλεηαη 

πεξίπνπ ζηα ίδηα πνζνζηά (31,92%). 

ζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ζηνλ ΦΠΑ, πιήηηνληαη ηα άηνκα ζην πςειφηεξν 

δεθαηεκφξην ηνπ εηζνδήκαηνο, δηφηη πιεξψλνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηφο 

ηνπο ζε ΦΠΑ απφ φ,ηη ηα άηνκα ζην θησρφηεξν δεθαηεκφξην. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε πξψηε θαηεγνξία αηφκσλ γεληθά μνδεχεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο ζε αγαζά πνπ ππφθεηληαη ζε πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο. 

Παξαδείγκαηνο ράξε, ε αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ ηδησηηθή λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε έρεη 

αλαγθάζεη ηα θησρά λνηθνθπξηά λα κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαη λα 

ζηξαθνχλ ζηε δεκφζηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ε νπνία φκσο έρεη δερηεί 

αιιεπάιιειεο κεηψζεηο ζε αληίζεζε κε ηα πινπζηφηεξα λνηθνθπξηά.  
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Οη θφξνη αθίλεηεο πεξηνπζίαο έρνπλ επεξεάζεη ηα λνηθνθπξηά κε ηα πςειφηεξα 

θαη ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα. Σα πινπζηφηεξα λνηθνθπξηά επιήγεζαλ θπξίσο απφ ην  

θφξν αιιειεγγχεο πνπ πιεξψζεθε θαηά θχξην ιφγν απφ ην αλψηεξν 30% ηεο 

εηζνδεκαηηθήο θιίκαθαο θαη σο ζπλέπεηα, ν θφξνο απηφο δελ επεξέαζε ζρεδφλ θαζφινπ 

ηα ρακειά εηζνδήκαηα. Ζ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ζηα αθίλεηα θπξίσο ην 2011, 

νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο αληζφηεηαο, δηφηη ην κεξίδην ησλ ρακειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ 

δεθαηεκνξίσλ ζηελ ηδηνθηεζία είλαη πςειφηεξν απφ ην κεξίδηφ ηνπο ζην ζπλνιηθφ 

εηζφδεκα. 

 πλνςίδνληαο, ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά αληηκεησπίδνπλ κηα αχμεζε ηεο 

έκκεζεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο πεξίπνπ 30% θαηά κέζν φξν ηα ηειεπηαία ρξφληα 

κε ηα  θησρά λνηθνθπξηά λα έρνπλ ππνθαηαζηήζεη ηηο δαπάλεο ηνπο κε αληίζηνηρα 

εκπνξεχκαηα ή ππεξεζίεο πνπ δελ ζίγνληαη απφ ηελ πςειή θνξνιφγεζε. ε φια απηά 

φκσο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ην γεγνλφο ηεο δηαξθνχο πζηέξεζεο ησλ εηζνδεκάησλ 

ηνπο θαη ηεο πεξηθνπήο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πξνυπνινγηζκνχ.  

 

4.5      Η αλαδηαλεκεηηθή επίδξαζε ησλ Δηδηθώλ Φόξσλ Καηαλάισζεο 

 

 χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία νη θφξνη επί ησλ ηξνθίκσλ, ησλ θαπληθψλ, ηεο 

ζηέγαζεο θαη ηεο πγείαο είλαη κε πξννδεπηηθνί, ελψ νη θφξνη γηα ηα είδε έλδπζεο, 

νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, αλαςπρήο θαη νη κεηαθνξέο είλαη έληνλα πξννδεπηηθνί. ε γεληθέο 

γξακκέο, νη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο είλαη κάιινλ πξννδεπηηθνί, αιιά πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ μερσξηζηά. Oη αλαδηαλεκεηηθέο ηνπο επηπηψζεηο είλαη ζεκαληηθέο ζηα 

κεζαία εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα, ελψ ηα ρακειφηεξα θαη ηα αλψηεξα δεθαηεκφξηα δελ 

έρνπλ επεξεαζηεί ηφζν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαδηαλεκεηηθή επίδξαζε ησλ εηδηθψλ θφξσλ 

θαηαλάισζεο ζηα αιθννινχρα πνπ θαηαλαιψλνληαη ζην ζπίηη είλαη πξννδεπηηθή, αιιά 

πνζνηηθά ακειεηέα. 
24

Αληίζεηα, ε επίδξαζε ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο ζηα πξντφληα 

θαπλνχ είλαη πνζνηηθά ζεκαληηθή, αιιά έληνλα κε πξννδεπηηθή. Σα θησρφηεξα 

λνηθνθπξηά έρνπλ πεξηθφςεη ηηο δαπάλεο ηνπο ή έρνπλ αιιάμεη ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο θαη ζχκθσλα κε έξεπλεο ππάξρεη έλα θχκα παξάλνκσλ πξντφλησλ θαπλνχ 

θαη εκπνξίνπ αιθννινχρσλ πνηψλ, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή απψιεηα θνξνινγηθψλ 

                                                 
24 Μεηξάθνο Θ., Σζαθιφγινπ Π. (1999), Ζ αλαδηαλεκεηηθή επίδξαζε ησλ εηδηθψλ θφξσλ  θαηαλάισζεο, 

Οηθνλνκηθφ δειηίν, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  
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εζφδσλ. Άιισζηε, φζν πςειφηεξνη είλαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, ηφζν ηζρπξφηεξν 

είλαη ην θίλεηξν γηα ην παξάλνκν εκπφξην. Έηζη, ινηπφλ παξαηεξνχκε φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο γηα ηελ θάιπςε ηεο αγνξάο 

ηξνθίκσλ θαη γηα ηε ζηέγαζή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

Ζ επίδξαζε ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζηα θαχζηκα ζέξκαλζεο είλαη 

επίζεο κε πξννδεπηηθή. Έηζη, ινηπφλ, ηα λνηθνθπξηά, ηδίσο ρακεινχ θαη κεζαίνπ 

εηζνδήκαηνο είηε επηιέγνπλ λα κελ αγνξάζνπλ πεηξέιαην ζέξκαλζεο είηε ζηξέθνληαη 

ζηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζέξκαλζεο ή ζε ζηεξεά θαχζηκα (θαπζφμπια, pellets, θ.ιπ.), 

πξνθαιψληαο ην θαηλφκελν ηεο αηζαινκίριεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 

 Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο αχμεζεο ζηε βελδίλε πνιιά λνηθνθπξηά απνθεχγνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα απηνθίλεηά ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζνπλ θαχζηκα. Σα θησρφηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα δελ 

επεξεάδνληαη πνιχ απφ ηηο απμήζεηο ζηα θαχζηκα θίλεζεο ζε αληίζεζε κε ηα 

πςειφηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα πνπ είλαη θάηνρνη πνιιψλ θαη αθξηβψλ 

απηνθηλήησλ. ε θάζε φκσο πεξίπησζε, νη πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ ελέξγεηα, θπξίσο ηνπ 

πεηξειαίνπ, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο απμάλνληαο ηφζν ηνλ 

αξηζκφ ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ φζν θαη ηε ζπλνιηθή αληζφηεηα. 

 

Πίλαθαο 4.5.1 Εηήζια δαπάνη ανά πποφψν ανά ειζοδημαηικψ δεκαηημψπιο 

 Γηαθνξά 

εηήζηαο 

ζπλνιηθήο 

δαπάλεο  

Αιθννινύρα 

κεξίδην % ηεο 

θαηαλάισζεο  

Καπληθά 

κεξίδην % ηεο 

θαηαλάισζεο 

 

Πεηξέιαην 

θίλεζεο κεξίδην 

% ηεο 

θαηαλάισζεο 

Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο κεξίδην 

% ηεο 

θαηαλάισζεο 

 09/13 % 2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 

1 -24,5 0.44 0.24 2.04 2.85 1.85 1.91 5.07 3.10 

2 -24,1 0.52 0.53 3.30 2.52 3.65 3.05 4.19 2.81 

3 -24,9 0.49 0.55 3.42 3.01 4.23 4.34 3.45 3.52 

4 -27 0.51 0.56 3.89 3.62 5.43 5.31 2.73 2.88 

5 -27,4 0.52 0.63 3.54 3.34 5.05 5.31 2.62 2.71 

6 -26,7 0.69 0.75 2.91 3.50 5.16 6.37 2.58 3.22 

7 -26,9 0.51 0.85 2.75 3.71 5.40 6.29 2.31 3.16 

8 -26,6 0.60 0.72 2.29 3.28 4.89 7.12 2.01 2.49 

9 -25,5 0.45 0.76 2.01 3.26 4.64 6.30 1.73 2.52 

10 -18 0.49 0.86 1.41 1.79 3.50 4.79 1.21 1.68 

κ.ό -24,1 0.52 0.73 2.43 2.89 4.43 5.46 2.21 2.53 

Πεγή: Δπεμεξγαζκέλα ζηνηρεία (Δ.Ο.Π) ΔΛ.ΣΑΣ & ζηνηρεία Εσγξαθάθε-Γηαλλίηζε 



  

54 

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.5.1, ε εηήζηα κέζε δαπάλε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ δεθαηεκνξίσλ κεηψζεθε θαηά 24,1% κεηαμχ 2009 θαη 2013. Οη 

κεγαιχηεξεο κεηψζεηο θαηαγξάθεθαλ ζε λνηθνθπξηά κεηαμχ ηνπ 4νπ θαη 5νπ 

δεθαηεκνξίνπ, δειαδή ζηα εηζνδήκαηα ηνπ κέζνπ λνηθνθπξηνχ. Ζ πηψζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

έκκεζεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο απφ ην 2011 θαη κεηά θαη ζηε κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ.  

 Δθηφο απφ ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ 

επίζεο αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, νη νπνίεο νδεγνχλ 

ζε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Γηα παξάδεηγκα ην κεξίδην θαηαλάισζεο 

αιθννινχρσλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζην ρακειφηεξν δεθαηεκφξην έρεη κεησζεί 

θαηά ην ήκηζπ ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2009. Ζ ξαγδαία αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή  Δ.Φ.Κ 

ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ην 2012, φπσο είδακε ζηνλ πίλαθα 3.3.1, θαη εμίζσζήο ηνπ κε 

ην ζπληειεζηή γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο έπιεμε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ην θαηψηαην 

εηζνδεκαηηθφ δεθαηεκφξην αθνχ πεξηφξηζε ηε δαπάλε ηνπ θαη πξνζαλαηνιίζηεθε ζε 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζέξκαλζεο πνιιέο θνξέο βιαβεξέο γηα ηνλ άλζξσπν. ην 

αληίζεην ζπκπέξαζκα, θαηαιήγνπκε παξαηεξψληαο ην πεηξέιαην θίλεζεο πνπ γηα ηνπο 

εηζνδεκαηηθά αζζελέζηεξνπο ηα κεξίδηα θαηαλάισζεο παξακέλνπλ ζε πνιχ ρακειά 

επίπεδα, γεγνλφο ην νπνίν απνδεηθλχεη φηη δελ είλαη θάηνρνη κεηαθνξηθψλ κέζσλ ή 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, φπσο νη πινχζηνη πνπ ζπλήζσο είλαη 

θάηνρνη πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο κέζνπ. 

Κάηη ηέηνην, σζηφζν, δελ παξαηεξείηαη ζηα αλψηεξα δεθαηεκφξηα πνπ θαηέρνπλ 

ζρεηηθά πςειά κεξίδηα θαηαλάισζεο γηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο. Δπίζεο, παξά ηηο 

επαλαιακβαλφκελεο απμήζεηο ζηα αιθννινχρα πξντφληα ηελ πεξίνδν ηνπ 2010 νη 

πινπζηφηεξνη δηπιαζίαζαλ ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο δαπάλε. 
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Κεθάιαην 5: Φηώρεηα- Αληζόηεηα- Κνηλσληθή Πνιηηηθή 
 
 

5.1     Μέηξεζε ηεο θηώρεηαο θαη ηεο αληζόηεηαο: νξηζκνί θαη πξνζεγγίζεηο 

 

 «Ζ θηψρεηα απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν ην νπνίν ζπληίζεηαη απφ 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία, φπσο αλαθέξεη ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή. 

Ζ πνζνηηθή δηάζηαζε ηεο θηψρεηαο αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε επαξθψλ πφξσλ γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλζξψπηλσλ 

αλαγθψλ. Ωζηφζν, ε έλλνηα ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηα 

άηνκα, ηελ θνηλσλία θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία εμεηάδεηαη». Ζ πνηνηηθή 

δηάζηαζε ηεο θηψρεηαο αθνξά ζηελ αδπλακία πξφζβαζεο αηφκσλ ή νκάδσλ ζηνπο 

θνηλσληθνχο πφξνπο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 

Ζ θηψρεηα θαηαγξάθεηαη κε δχν κνξθέο, σο απφιπηε θηψρεηα θαη σο ζρεηηθή 

θηψρεηα. Ζ απφιπηε θηψρεηα εμεηάδεη ηελ επηβίσζε ησλ αλζξψπσλ θαη παξαπέκπεη ζε 

θαηαζηάζεηο αηφκσλ πνπ ζηεξνχληαη βαζηθψλ αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο, φπσο θαηαζηάζεηο ππνζηηηζκνχ, έιιεηςε πφζηκνπ 

λεξνχ, έλδπζεο, ζηέγαζεο, θαξκάθσλ, εθπαίδεπζεο θαη πιεξνθφξεζεο. Ζ ηξαηεγηθή 

ηεο Ληζαβφλαο, ε νπνία δξνκνινγήζεθε ην 2000, δεκηνχξγεζε κεραληζκφ επνπηείαο 

θαη ζπληνληζκνχ πνπ πξνέβιεπε ράξαμε ζηφρσλ, κέηξεζε ηεο θηψρεηαο βάζεη ελφο 

ζπλφινπ απφ δείθηεο θαη κεγέζε αλαθνξάο, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα θξάηε κέιε 

θαη εζληθά ζρέδηα δξάζεο θαηά ηεο θηψρεηαο.  

Ωο θαηψθιη ηεο απφιπηεο θηψρεηαο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα νξίδεη ηε δηαβίσζε 

κε ιηγφηεξν απφ έλα δνιάξην ηελ εκέξα. Μία απφ ηηο βαζηθέο θαηλνηνκίεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, ε 

νπνία εγθξίζεθε ην 2010, ήηαλ ν λένο θνηλφο ζηφρνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πνπ ζπλίζηαην ζηε κείσζε θαηά 25% ηνπ 

αξηζκνχ ησλ Δπξσπαίσλ πνπ δηαβηνχλ θάησ απφ ην εζληθφ φξην θηψρεηαο θαη ζηελ 

έμνδν 20 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ απφ ηε θηψρεηα.  

 Ζ ζρεηηθή θηψρεηα αλαθέξεηαη ζε λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ ην βηνηηθφ επίπεδν 

απέρεη ηφζν πνιχ απφ ην γεληθφ βηνηηθφ επίπεδν ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη 

δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεζηζκέλεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Πξνζδηνξίδεηαη δειαδή απφ θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο θαη νξίδεηαη ζε 

άκεζν ζπζρεηηζκφ κε ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζε κία θνηλσλία ζε κηα 

νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Απφ ην 2003, ε κέηξεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζρεηηθήο 
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θηψρεηαο απφ ηελ Δ.Δ δηελεξγείηαη απφ ηηο Έξεπλεο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ 

Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ (EU-SILK) ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα Κ-Μ ηεο Δ.Δ θαη 

ε EUROSTAT.  

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε δεδνκέλν ην ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ αλάπηπμεο, 

φπνπ ν ζηφρνο δελ είλαη πιένλ κφλν ε  θάιπςε ελφο βαζηθνχ επηπέδνπ επηβίσζεο, αιιά 

ε πξφζβαζε νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ ζην ζχλνιν ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζε 

έλα αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο, νη ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζηε 

ζρεηηθή θηψρεηα, ρσξίο σζηφζν απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ πνπ επηβηψλνπλ ζε ζπλζήθεο 

αθξαίαο θηψρεηαο (π.ρ. άζηεγνη θαη νξηζκέλεο νκάδεο ηζηγγάλσλ θαη κεηαλαζηψλ). 

Ζ κέηξεζε ηεο θηψρεηαο εθηηκάηαη κέζσ αξθεηψλ δεηθηψλ. Γηα λα κεηξήζνπκε 

ηε θηψρεηα, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα κεηαβιεηή κε ηελ νπνία λα θαζνξίδνπκε 

ην επίπεδν ηεο αηνκηθήο επεκεξίαο. Ζ κεηαβιεηή είλαη είηε ην εηζφδεκα, είηε ε 

θαηαλάισζε. Δπίζεο είλαη αλάγθε λα νξηζηεί ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο ή ηεο 

θαηαλάισζεο θάησ απφ ην νπνίν έλα άηνκν ζεσξείηαη θησρφ. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

βαζίδνληαη θπξίσο ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα.  

Μεηά ηελ επηινγή ηεο πξνζδηνξηζηηθήο κεηαβιεηήο είλαη αλάγθε λα νξηζηεί ην 

επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο θάησ απφ ην νπνίν έλα άηνκν ζεσξείηαη φηη είλαη θησρφ ζε 

ζχγθξηζε κε άιια άηνκα ζηελ θνηλσλία. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη κηα γξακκή θηψρεηαο ζην 60% ηνπ δηάκεζνπ (ή ηνπ κέζνπ) 

εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ επίζεο δχν αθφκε γξακκέο θηψρεηαο ζην 40% θαη ζην 50% 

ηνπ δηάκεζνπ (ή ηνπ κέζνπ) εηζνδήκαηνο.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε γξακκή ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο επεξεάδεηαη αλεμαξηήησο 

ηνπ επηπέδνπ ηεο απφ ηελ θαηαλνκή εηζνδήκαηνο θαη επνκέλσο απφ ην βηνηηθφ επίπεδν 

ηεο θνηλσλίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζρεηηθή θηψρεηα κπνξεί λα κελ δηαθνξνπνηείηαη 

πνιχ, αθφκε θαη ζε πεξίνδν βαζηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο εάλ ε θαηαλνκή εηζνδήκαηνο 

παξακέλεη ζηαζεξή. 
25

 

 Αθνχ πξνζδηνξηζηεί ε γξακκή θηψρεηαο θαη ππνινγηζηεί ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αξθεηνί δείθηεο θηψρεηαο. Ο πην θνηλφο δείθηεο 

θηψρεηαο είλαη ε αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ θησρψλ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Απηή 

ππνινγίδεηαη σο ε αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ κε δηαζέζηκν εηζφδεκα θάησ απφ 
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  Αλδξηνπνχινπ, Δ. & Π. Σζαθιφγινπ (2010), «Γπλακηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηψρεηαο ζηελ 

Διιάδα», Μειέηεο αξ. 4, Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δμειίμεσλ, INE/ΓΔΔ, Αζήλα 
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ηε γξακκή θηψρεηαο (q), δει. ππνινγίδεη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη 

θάησ ηνπ 60% ηνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο πξνο ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (n).  Έηζη 

έρνπκε: 

 

 

   H=    q 

             n                
 

                                                                                                              

Σα ηειεπηαία ρξφληα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ έρνπλ εθαξκνζηεί πνιηηηθέο 

ιηηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο κε ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ 

αληζφηεηα. Ο επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνο δείθηεο γηα ηελ αληζφηεηα είλαη ν δείθηεο 

Gini, νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ θπκαίλνληαη απφ 0 (ηέιεηα ηζφηεηα) έσο 1 (πιήξεο 

αληζφηεηα), φπνπ ην 0 ζεκαίλεη φηη ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο είλαη φια ίζα θαη ην 1 φηη 

ππάξρεη έλα ηεξάζηην θελφ κεηαμχ ηνπο. Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη κε ηνλ εμήο 

ηχπν: 

                  

   

Ο δείθηεο Gini παξνπζηάδεη ηελ αλακελφκελε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζνδεκάησλ 

δχν αηφκσλ ζηνλ πιεζπζκφ. Δίλαη επαίζζεηνο ζε κεηαβηβάζεηο ζην κέζν ηεο 

εηζνδεκαηηθήο θαηαλνκήο. Παξφια απηά ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, θαζψο εξκελεχεηαη 

εχθνια θαη κπνξεί λα δψζεη ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα είηε ζηελ ίδηα ρψξα, είηε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Οξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ «αζξνηζηηθψλ κεξηδίσλ» ηνπ 

πιεζπζκνχ θαηαλεκεκέλνπ, αλάινγα κε ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο, πξνο ην 

«αζξνηζηηθφ κεξίδην» ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο φινπ ηνπ πιεζπζκνχ.  

ε αληίζεζε κε ην Γείθηε S80/S20, ν Γείθηεο Gini δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

αθξαίεο ηηκέο θαη κεηξά ηελ θαηαλνκή ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο ζε έλα πιεζπζκφ. 

ζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ Γείθηε Gini ηφζν πεξηζζφηεξν ηζνθαηαλεκεκέλα είλαη 

ηα εηζνδήκαηα. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε εηζνδεκαηηθή 

αληζνθαηαλνκή. 

Έλαο δεχηεξνο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν δείθηεο θαηαλνκήο 

εηζνδήκαηνο ζε πεκπηεκφξηα, ν S80/S20. Ζ αλαινγία S80/S20 ππνινγίδεηαη σο ν ιφγνο 
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ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ εηζπξάηηεη ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ κε ην πςειφηεξν 

εηζφδεκα (ην αλψηαην πεκπηεκφξην) πξνο εθείλν πνπ εηζπξάηηεη ην 20% ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ην ρακειφηεξν εηζφδεκα (ην θαηψηαην πεκπηεκφξην). Απνηππψλεη 

δειαδή ην κεξίδην ηνπ ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πινπζηφηεξνπ 20% ηνπ 

πιεζπζκνχ  (πινπζηφηεξν ηκήκα) πξνο ην αλάινγν εηζφδεκα ηνπ θησρφηεξνπ 20% ηνπ 

πιεζπζκνχ (θησρφηεξν ηκήκα).  

Ο S80/S20 επεξεάδεηαη απφ ηηο αθξαίεο ηηκέο ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. 

ηαλ ν Γείθηεο S80/S20 ιακβάλεη κηα ηηκή ι.ρ. 6,6 ηφηε ζπκπεξαίλεηαη φηη ην κεξίδην 

ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πινπζηφηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 6,6 θνξέο πςειφηεξν 

απφ ην κεξίδην ηνπ θησρφηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνχ. ζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ 

Γείθηε S80/S20 ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην ράζκα κεηαμχ ηνπ πινπζηφηεξνπ 20% πξνο ην 

θησρφηεξν 20% ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία γηα ηελ κέηξεζε θαη ηε κειέηε ηεο δηαρξνληθήο κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ 

αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη ε απεηθφληζε 

ησλ εηζνδεκαηηθψλ κεξηδίσλ πνπ θαηέρνπλ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ζηηο θακπχιεο Lorenz, ε νπνία ζεκειηψζεθε κε ην ζεψξεκα ηνπ Atkinson 

θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαξηήζεηο αηνκηθήο ρξεζηκφηεηαο 

θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο. Δπίζεο, κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ Cowell, «δείθηεο 

αληζφηεηαο είλαη έλα κέηξν ζπλνπηηθήο απεηθφληζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηα εηζνδήκαηα ησλ κειψλ ελφο πιεζπζκνχ». Σέηνηνη δείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά 

γηα ηε ζχγθξηζε δηαθφξσλ θαηαλνκψλ φπσο είλαη ην εηζφδεκα γηα ηελ απφιπηε 

κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ηεο αληζφηεηαο ελφο πιεζπζκνχ θ.ιπ. 
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5.2      Η εμέιημε ηεο θηώρεηαο ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο   

 

Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, ε ιηηφηεηα θαη νη παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ 

κλεκνλίσλ κε ηηο θαίξηεο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο έρνπλ επεξεάζεη δξακαηηθά 

ηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο, ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηεο θηψρεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο 

αληζφηεηαο θαη ηεο πιηθήο απνζηέξεζεο. 

 Οη ξπζκνί θησρνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα απνηππψλνληαη ζην 

δηάγξακκα 5.2.1 κε ηε δηαθχκαλζε ηνπ δείθηε ζρεηηθήο θηψρεηαο θαη ηνπ δείθηε 

απφιπηεο θηψρεηαο απφ ην 2009 έσο θαη ην 2014.  

 

Γηάγξακκα 5.2.1  Η εξέλιξη ηηρ ζσεηικήρ και απψλςηηρ θηϊσειαρ 

 

      Πεγή: ΔΛΣΑΣ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 

 
 Ζ θηψρεηα ζηελ Διιάδα πξηλ απφ ηελ θξίζε ήηαλ ζε ζηαζεξά αιιά ζεκαληηθά 

πςειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαηλφηαλ λα ππάξρεη κηα βειηίσζε 

σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ήηαλ ήδε θησρνί, ζε κηα πεξίνδν ξαγδαίαο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (2004-2008) ε θηψρεηα δελ είρε κεησζεί ζπλνιηθά. 
26
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 Καηζίθαο Γ.,  Καξαθίηζηνο Α. θ.ά (2014),  Έθζεζε γηα ην θνηλσληθφ πξνθίι ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηε θηψρεηα, 

ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηελ αληζφηεηα πξηλ θαη κεηά απφ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο, Αζήλα 
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 Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε θηψρεηα ζηελ Διιάδα έρεη απμεζεί φρη κφλν επεηδή 

ε θξίζε είλαη βαζηά θαη παξαηεηακέλε, αιιά θαη δηφηη ην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο απέηπρε λα ελεξγνπνηήζεη κεραληζκνχο ζηήξημεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

θησρψλ θαη ησλ αλέξγσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο 

πηψζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ, ην πνζνζηφ ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο ζηελ 

Διιάδα απμήζεθε ειαθξά (απφ 19,7% ην 2009 ζε 23,1% ην 2012 θαη 2013), 

παξνπζηάδνληαο σζηφζν ην 2014 ειαθξά θάκςε ηεο ηάμεο ηνπ 1%.  

 Ζ ειαθξά άλνδνο απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη  νη κεηξήζεηο ηεο ζηεξίδνληαη 

ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ή ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ζρεηηθή 

γξακκή θηψρεηαο. Ο ζπκβαηηθφο δείθηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

δηακέζνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη θάζε έηνο. Έηζη, ινηπφλ φηαλ ην 

κέζν εηζφδεκα θηλείηαη έληνλα πησηηθά εμαηηίαο ηεο επηβνιήο ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ 

πεξηθνπψλ ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, αληηζηνίρσο κεηψλεηαη θαη ην φξην θηψρεηαο.  Ζ 

κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηξαγηθά θελά πνπ 

παξνπζηάδεη ην θνηλσληθφ δίρηπ αζθαιείαο, απεηιεί λα παξαζχξεη νιφθιεξεο 

νηθνγέλεηεο απφ ηελ ζρεηηθή ζηελ απφιπηε θηψρεηα. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

απηνχ ζην ζεκεξηλφ δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζα απαηηήζεη ζηξνθή θαη 

αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

 Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ν δείθηεο ηεο απφιπηεο θηψρεηαο (πξνθχπηεη αλ 

δηαηεξήζνπκε δηαρξνληθά ακεηάβιεην ην φξην ηεο θηψρεηαο βάζεη ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ 2008) παξνπζηάδεη ζεκαληηθή άλνδν θαη δείρλεη ηε 

δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηελ Διιάδα. Παξαηεξνχκε φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δηακνξθψζεθε ην 2014 ζην 48%, εκθαλίδνληαο ξαγδαία άλνδν 

ζε ζρέζε κε ην 2009. Ζ εμέιημε απηή πξαθηηθά ππνδειψλεη φηη πεξηζζφηεξνη απφ 4 

ζηνπο 10 θαηνίθνπο ζηελ Διιάδα είραλ δηαζέζηκν εηζφδεκα κηθξφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ 

νξίνπ θηψρεηαο ηνπ 2009.  

 Ζ εξγαζία γίλεηαη επηζθαιήο, ε ππεξρξέσζε νδεγεί ζε αδηέμνδν θαη ην 

ππνηππψδεο θνηλσληθφ θξάηνο απνδνκείηαη, ηα άηππα δίθηπα ζηήξημεο εμαζζελνχλ θαη 

δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν ζηα αδχλακα κέιε ηνπο. Καζψο νη 

κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο πεξηθφπηνληαη,, δελ ρσξάεη ακθηβνιία φηη ζα ππάξμεη 
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πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο απφιπηεο θηψρεηαο θαη άλζξσπνη πνπ δελ είλαη θησρνί ζήκεξα 

ζα έιζνπλ πην θνληά ζην φξην θηψρεηαο.
 27

 

 

5.3      Η εμέιημε ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζόηεηαο ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 

 

Παξάιιεια κε ηε «δηφγθσζε» ηεο θηψρεηαο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε δηεχξπλζε 

ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαγξαθή ηεο 

νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο Gini, ν νπνίνο δελ επεξεάδεηαη απφ 

ηηο αθξαίεο ηηκέο ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο (δηάγξακκα 5.3.1). Ζ κέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε έρεη αλαιπζεί παξαπάλσ.  

Ο ζπληειεζηήο  Gini θπκάλζεθε ζην 34,5% εκθαλίδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ 

1,4 κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ην 2009. Σν παξαπάλσ πνζνζηφ εξκελεχεηαη σο εμήο: αλ 

επηιέμνπκε δχν ηπραία άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ αλακέλνπκε φηη ην εηζφδεκά ηνπο ζα 

δηαθέξεη θαηά 34,5% ηνπ κέζνπ φξνπ. Καηά ηελ πεληαεηία ν Γείθηεο Gini απμήζεθε 

θαηά 4,2%. Μηθξή κείσζε (-0,6%) παξνπζηάζηεθε ην 2010, ελψ ε κεγαιχηεξε 

πνζνζηηαία αχμεζε εκθαλίζηεθε ηελ ηξηεηία 2010-2012. Απφ ην 2012 έσο ην 2014 

άξρηζε κηα απνθιηκάθσζε ηνπ ξπζκνχ ηεο αχμεζεο ρσξίο αλαζηξνθή κε κέγηζηε ηηκή 

απηή ηνπ 2014. 

 

 Γηάγξακκα 5.3.1 Η εξέλιξη ηος δείκηη GINI 

 

    Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 

                                                 
27

 Μαηζαγγάλεο, Μ., Υ. Λεβέληε, Δ. Καλαβίηζα, Μ.Φιεβνηφκνπ (2016), Μηα Απνδνηηθφηεξε Πνιηηηθή 

γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αθξαίαο Φηψρεηαο, Γηαλένζηο Οξγαληζκφο Έξεπλαο θαη Αλάιπζεο 
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Αληίζηνηρα ζην δηάγξακκα 5.3.2 παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηνπ Γείθηε 

S80/S20 κεηαμχ ησλ εηψλ 2009 θαη 2014. Ο δείθηεο S80/S20, ν νπνίνο κεηξά ην 

κεξίδην ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ απνζπά ην πινπζηφηεξν 20% ηνπ πιεζπζκνχ 

σο πνιιαπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ κεξηδίνπ πνπ απνζπά ην θησρφηεξν 20% ηνπ 

πιεζπζκνχ, είλαη έλαο ηέηνηνο δείθηεο πνπ εμ νξηζκνχ είλαη επαίζζεηνο ζε κεηαβνιέο 

ζηα άθξα ηεο θαηαλνκήο θαη θαζφινπ ζην κέζν. Ζ έληνλε απηή αχμεζε ηεο αληζφηεηαο 

θαλεξψλεη φηη ε πεξηζηνιή ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ δαπαλψλ γηα 

θνηλσληθή πξνζηαζία επηβάξπλε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ εθείλα ηα εηζνδεκαηηθά 

ζηξψκαηα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο, δειαδή ηα ρακειφηεξα. 
28

 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε S80/S20 απμήζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν απφ φηη ε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή Gini: απφ 5,8 ην 2009 ζε 6,6 ην 2012 θαη ην 2013 θαη ζε 6,5 ην 2014. πσο 

παξαηεξνχκε, ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα απμήζεθε θαηά 12,1%. Με άιια ιφγηα, ην 

αλψηεξν 20% ηεο εηζνδεκαηηθήο θιίκαθαο ήηαλ πέληε θαη θάηη θνξέο πινπζηφηεξν απφ 

ην θησρφηεξν 20% ην 2009, ελψ ην 2013 ήηαλ ζρεδφλ εθηά θνξέο πινπζηφηεξν, 

ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ. 

 

Γηάγξακκα 5.3.2  Η εξέλιξη ηος δείκηη S80/S20 

 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ (επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία) 
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 Παπαζενδψξνπ Υ., Μηζζφο  Β.(2013), Αληζφηεηα, θηψρεηα θαη νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη  
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 Παξαηεξψληαο ηνπο δχν δείθηεο αλακθίβνια ζπκπεξαίλνπκε φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο νη θησρνί έγηλαλ θησρφηεξνη θαη νη πινχζηνη πινπζηφηεξνη, 

νδεγψληαο ζε επηδείλσζε ηεο αληζφηεηαο. Σα έηε 2012-2014 σζηφζν ην επίπεδν ηεο 

αληζφηεηαο δείρλεη λα παξακέλεη ζηαζεξφ. Έλαο ιφγνο πνπ παξέκεηλε ζρεδφλ 

ακεηάβιεηε ε αληζφηεηα είλαη ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε κειέηε ησλ Εσγξαθάθε-

Γηαλλίηζε (2015)
29

 φηη ηα πςειά εηζνδήκαηα κεηψζεθαλ πην πνιχ απφ ηα ρακειά 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε θησρνπνίεζε ζεκαληηθφηαηνπ ηκήκαηνο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, θπξίσο ζε φξνπο απφιπηεο θηψρεηαο, αιιά θαη ελ κέξεη ζε φξνπο ζρεηηθήο 

θηψρεηαο. Γειαδή απηνί πνπ βξίζθνληαλ επίπεδν ζρεηηθήο θηψρεηαο βίσζαλ ηελ 

απφιπηε θηψρεηα, ελψ νκάδεο πνπ δελ αλήθαλ ζε απηέο ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ ηψξα 

ζηεξνχληαη ηελ πξφζβαζε ζε θαζεκεξηλέο αλάγθεο. 

 

5.4       Αηηίεο αύμεζεο ηεο θηώρεηαο θαη ηεο αληζόηεηαο 

 

Σν πξφβιεκα ηεο θηψρεηαο ζηελ Διιάδα είλαη δηαρξνληθφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

ην επίπεδν ηεο θηψρεηαο είλαη κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

  Ζ θχξηα αηηία ηεο θηψρεηαο είλαη ε αλεξγία θαη ηδηαίηεξα ε καθξνρξφληα 

αλεξγία θαη απνηειεί ην βαζηθφ ιφγν πνπ ηα άηνκα αδπλαηνχλ λα έρνπλ επαξθείο 

πφξνπο δηαβίσζεο. Έλαο ιφγνο πνπ απμήζεθε ε αλεξγία, πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

είλαη φηη δελ ειήθζεζαλ έγθαηξα κέηξα γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ παξαγσγηθψλ 

δνκψλ ηεο Διιάδαο θαηά ηελ είζνδφ ηεο ζην πεδίν ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο.  

Ζ κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, 

απνηειεί άιιε κία βαζηθή αηηία γηα ηε θηψρεηα πνπ βηψλνπλ νη Έιιελεο. Δηδηθφηεξα, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά 

έραζαλ κφιηο ζε έλα ρξφλν, εηζφδεκα χςνπο 2,6 δηο επξψ, ην νπνίν έθζαζε ζηα 30,4 

δηζ. επξψ απφ 33 δηο επξψ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί κία αθφκε πην εθξεθηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ ήδε δχζθνιε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα. Οη ρακεινί κηζζνί κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζπλδένληαη κε ηε κεξηθή απαζρφιεζε, ηε ρακειή εμεηδίθεπζε, ην άδηθν 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ηελ απνπζία πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα νπζηαζηηθή 

άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη φρη ξνπζθεηνινγηθήο.  
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Έλαο ηξίηνο ιφγνο είλαη ε κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο (δείθηεο 

S80/20) πνπ, φπσο παξαζέζακε ζηα ζηνηρεία παξαπάλσ, αληηθαηνπηξίδεη ηε ρακειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο θαη ζπλεγνξεί πσο ην 

θνηλσληθφ θξάηνο ζηελ Διιάδα απεδείρζε αλεπαξθέο ηφζν πξηλ αιιά θπξίσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Ζ κεγαιχηεξε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ παξαηεξήζεθε απφ ην 23,9% ην 2009 ζην 22% ηνπ ΑΔΠ ην 2013. Ζ κείσζε φκσο 

ζε πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο είλαη κεγαιχηεξε, αθνχ νη θνηλσληθέο δαπάλεο κεηψζεθαλ 

αλάινγα κε ηε κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ηεο ρψξαο.  

Μία εμίζνπ ζεκαληηθή αηηία είλαη φηη ε δεκφζηα εθπαίδεπζε παξνπζηάδεη 

ζνβαξέο πζηεξήζεηο. ηελ Διιάδα νη αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε δηεπξχλνληαη θαη δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, αιιά δηαπηζηψλνληαη 

αθφκε θαη εληφο ηνπ ίδηνπ λνκνχ. πσο άιισζηε ππάξρνπλ αληζφηεηεο ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, εηδηθά ζε φηη αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
30

  

Πέξαλ φκσο ησλ άιισλ αηηηψλ ππάξρνπλ θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ 

απμάλνπλ ηα πνζνζηά ηεο θηψρεηαο. Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη νη 

εμήο:  

         Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα πνπ επηβαξχλεη θπξίσο ηα ρακειά 

εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα. 

         Ζ θνξνδηαθπγή  θαη ε εηζθνξνδηαθπγή 

 Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο έρνπλ 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε ρψξα καο θαη έρνπλ νδεγήζεη ζε επηδείλσζε ηνπο θνηλσληθνχο 

δείθηεο. πσο είλαη αλακελφκελν απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ παξαδνζηαθά ζηηο πεξηζζφηεξν 

«επάισηεο» θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο νη λένη, νη γπλαίθεο, ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη 

κεηαλάζηεο θ.ά. Σα κεζαία θαη θησρά λνηθνθπξηά κε κε εξγαδφκελα κέιε (θπξίσο 

ζπληαμηνχρνη), ηα αγξνηηθά λνηθνθπξηά, αιιά θαη νη νηθνγέλεηεο κε αξρεγφ άηνκν 

ρακειήο εηδίθεπζεο αληηκεησπίδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο. 

Ζ ρψξα καο, σζηφζν, θάλεη πξσηαζιεηηζκφ θαη ζην θαηλφκελν ηεο αληζφηεηαο, 

φπσο είδακε θαη πξνεγνπκέλσο θαζψο ην πινπζηφηεξν 20% ηνπ πιεζπζκνχ ιακβάλεη 

εηζνδήκαηα 6,5 θνξέο κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε ην θησρφηεξν 20%, γεγνλφο πνπ καο 
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θέξλεη ζηελ πξψηε ζέζε καδί κε ηε Βνπιγαξία εληφο ηεο Δ.Δ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

κάιηζηα επέηεηλε ηηο αδηθίεο απηέο, θαζψο θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία ην 10% ησλ 

θησρφηεξσλ λνηθνθπξηψλ είρε απψιεηα εηζνδήκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 86%, ελψ νη 

απψιεηεο ηνπ 30% ησλ πςειφηεξσλ εηζνδεκάησλ δελ μεπέξαζαλ ην 17% - 20%.  

Δπηπιένλ, νη θησρφηεξνη Έιιελεο επηβαξχλζεθαλ θνξνινγηθά θαηά 337,7%, 

ελψ νη εχπνξνη κφλν θαηά 9%, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην 4
ν
 Κεθάιαην. Σα 

ζηνηρεία απηά αλ ζπλδπαζηνχλ κε ην νηθνλνκηθφ αδηέμνδν ηεο ρψξαο, ηελ πνιηηηθή 

αζηάζεηα, ηελ πςειή αλεξγία ζηνπο λένπο, ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο θαη ην έιιεηκκα 

δεκφζησλ παξνρψλ είλαη επφκελν λα δηεπξχλνληαη νη εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο, ηδίσο 

ζηα ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη εξγαδφκελνη κε 

ρακειή εηδίθεπζε θαη εθπαίδεπζε, επνκέλσο κε ιηγφηεξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

απαζρφιεζεο. 

 

5.5      Ο ξόινο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηε θηώρεηα θαη ηελ αληζόηεηα 

 

 Ζ ηξηζδηάζηαηε θξίζε (νηθνλνκηθή, δεκνζηνλνκηθή θαη θνηλσληθή) ηα ηειεπηαία 

ρξφληα δελ άθεζε αλεπεξέαζην θαη ην θνηλσληθφ θξάηνο. Σν θνηλσληθφ θξάηνο σο 

ππνζχζηεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη σο ζηφρν, κε ηε ρνξήγεζε ησλ παξνρψλ 

ζε είδνο θαη ζε ρξήκα, λα αλαδηαλείκεη ηνπο πφξνπο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ θνηλσλία 

ακβιχλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πξσηνγελή αληζνθαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ 

θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο. Απνηειεί έλα θνηλσληθφ ζεζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο.  

Ζ Διιάδα πξν θξίζεο δελ ππνιεηπφηαλ ζεκαληηθά απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ ζην 

κεξίδην ησλ δαπαλψλ γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, αιιά νη 

επηδφζεηο ζηνλ ηνκέα θαηαπνιέκεζεο θαηλνκέλσλ θηψρεηαο θαη αληζφηεηαο ήηαλ 

εμαηξεηηθά ρακειέο θαη ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ππνρξεκαηνδνηνχληαλ.  

 Με ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο ρξένπο, ε «λέα ειιεληθή θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη 

κηα αθξαία πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή εηζπξαθηηθνχ ραξαθηήξα. Δίλαη κηα πνιηηηθή πνπ 

δηακνξθψζεθε ειέσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη εθαξκφδεηαη πάζε θνηλσληθή ζπζία.»
31

  

Μεηψζεθαλ νη παξνρέο (ζπληάμεηο θχξηεο θαη επηθνπξηθέο, εθάπαμ, θνηλσληθά 
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επηδφκαηα, θιπ) θαη νη θνηλσληθέο δαπάλεο πεξηνξίδνληαη δξαζηηθά κε απνηέιεζκα ζηηο 

νκάδεο πνπ παξαδνζηαθά είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλεο ζηε θηψρεηα λα πξνζηίζεληαη 

ζπλερψο λέεο νκάδεο, νη νπνίεο ζην παξειζφλ δελ απνηεινχζαλ νκάδα πςεινχ 

θηλδχλνπ.  

 Σν θχξην εξγαιείν θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα κείσζε ηεο θηψρεηαο παξακέλεη ην 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα. Σν δίρηπ αζθαιείαο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο είλαη πην 

ζπγθξνηεκέλν απφ φ,ηη ηζρχεη γηα άιιεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα  

νη ζπληάμεηο ππέζηεζαλ ζνβαξέο πεξηθνπέο αλάινγα κε ην χςνο ηνπο θαη ηελ ειηθία 

ηνπ ζπληαμηνχρνπ. Παξφια απηά ην πνζνζηφ ησλ πεξηθνπψλ ησλ ρακειψλ ζπληάμεσλ 

ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ ηηο κεηψζεηο ησλ ρακειψλ κηζζψλ. 

  πσο έρνπκε αλαθέξεη ζην 2
ν 

Κεθάιαην, ν λ.3863/2010 (κε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηελ 01.01.2015) εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο βαζηθήο θαη αλαινγηθήο ζχληαμεο. 

Γειαδή, φζνη ειηθησκέλνη αθφκε θαη αλ δε δηέζεηαλ επαξθέο ηζηνξηθφ αζθάιηζεο 

δηθαηνχληαλ βαζηθή ζχληαμε, ελψ αθφκε θαη κε ειάρηζηα έηε αζθάιηζεο ζα κπνξνχζαλ 

λα ιάβνπλ αλαινγηθή ζχληαμε αληίζηνηρε κε ηηο εηζθνξέο ηνπο. Γηαζέηεη ζνβαξά 

πιενλεθηήκαηα, ππφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ησλ 

ειηθησκέλσλ, φκσο ζε βάζνο ρξφλνπ δηαθαίλνληαη δπζνίσλεο πξννπηηθέο γηα ηνπο 

κειινληηθνχο ζπληαμηνχρνπο πνπ ζα ιακβάλνπλ ρακειέο ζπληάμεηο εμαηηίαο ηεο 

αλαζθάιηζηεο εξγαζία, ησλ  επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θ.ι.π. Δπηπιένλ, νη 

ζπληαμηνχρνη πνπ είραλ ρακειφ εηζφδεκα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ ην Δπίδνκα 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ (ΔΚΑ) ζπκπιεξσκαηηθά απφ ην 

αζθαιηζηηθφ ηνπο ηακείν.  

 Ο ηνκέαο ηεο αλεξγίαο αληηκεησπίδεηαη κε ηα ηαθηηθά επηδφκαηα αλεξγίαο κφλν 

ζε φζνπο είλαη βξαρππξφζεζκα άλεξγνη θαη κε ρακεινχ χςνπο θαη ζχληνκεο δηάξθεηαο 

επηδφκαηα καθξνρξφληαο αλεξγίαο, κε απνηέιεζκα λα βπζίδνληαη νη καθξνρξφληα 

άλεξγνη ζηε θηψρεηα. Απφ ην 2011 ην επίδνκα αλεξγίαο επεθηείλεηαη θαη ζηνπο 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ δηέθνςαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, 

εθφζνλ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 
32

Σα επηδφκαηα θνηλσληθήο βνήζεηαο δε 

κεηψλνπλ επί ηεο νπζίαο ηε θηψρεηα, αθνχ ιφγσ ιαζεκέλεο ζηνρνζέηεζεο ή 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απφ επηηήδεηνπο, θαηαβάιινληαη ζε αλζξψπνπο πνπ 

δελ έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε. Γελ αξθνχλ φκσο κφλν απηά, αιιά ρξεηάδεηαη λα 
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βαζίδνληαη ζε έλα ελεξγφ θνηλσληθφ θξάηνο, κε ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ 

πξνζεγγίζεσλ πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε, εμαζθαιίδνληαο γηα εθείλνπο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα δήζνπλ αμηνπξεπψο κε ζηήξημε ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο.  

  Έλα αθφκε κέηξν θνηλσληθήο πνιηηηθήο απνηέιεζε ε εηζνδεκαηηθή ζηήξημε ησλ 

θησρψλ λνηθνθπξηψλ γηα ηηο δαπάλεο ζηέγαζεο κέζσ ηεο επηδφηεζεο ελνηθίνπ απφ ηνλ  

ΟΔΚ κέρξη ην 2012 πνπ θαηαξγήζεθε ν νξγαληζκφο. κσο, ε επηδφηεζε απηή 

πεξηνξηδφηαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ θαηάξγεζε ηνπ ΟΔΚ έζεζε 

ηέινο θαη ζηηο ππφινηπεο δξάζεηο ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο (π.ρ. ην πξφγξακκα αλέγεξζεο 

επηδνηνχκελσλ θαηνηθηψλ).  

 ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ αλαζθαιίζησλ 

ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θπξίσο ιφγσ ηεο πςειήο αλεξγίαο θαη ηεο αλαζθάιηζηεο 

εξγαζίαο, ε νπνία ηείλεη λα θαιπθζεί είηε κε ηελ επέθηαζε ηεο αζθάιηζεο ζε αλέξγνπο, 

απφξνπο θαη ζε άιιεο επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο είηε κέζσ ησλ θνηλσληθψλ 

θαξκαθείσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ επξέσο ζηνπο Ο.Σ.Α θαη 

ζηηο Μ.Κ.Ο.
33

 Δπίζεο, παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο θαηά πεξίπνπ 30% ιφγσ αχμεζεο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο (βι. αχμεζε ηνπ 

Φ.ΠΑ). Σαπηφρξνλα, φκσο, ν ηνκέαο ηεο πγείαο πιήηηεηαη απφ ηελ θαηάξγεζε θαη ηηο 

ζπγρσλεχζεηο λνζνθνκείσλ θαη πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, ηελ έιιεηςε θξεβαηηψλ, 

πξνζσπηθνχ θαη βαζηθνχ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ζηα λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο. 

  ζνλ αθνξά ηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε, ε θπβέξλεζε ην 2014 ρνξήγεζε ην 

θνηλσληθφ κέξηζκα ππφ ηε κνξθή ηνπ έθηαθηνπ επηδφκαηνο θπξίσο ζε ρακειά 

εηζνδεκαηηθά λνηθνθπξηά, σο επηζηξνθή ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο πνπ είρε 

επηηεπρζεί ράξε ζηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν 

θαηαβάιιεηαη ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα ζηα ρακειά εηζνδεκαηηθά λνηθνθπξηά 

πνπ μεθίλεζε πηινηηθά ζε 13 δήκνπο ηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ. 

Σν ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα παξέρεη έλα δίρηπ αζθαιείαο ζε φζνπο δελ κπνξνχλ 

λα επσθειεζνχλ απφ ηηο παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ακβιχλεη ηνλ παζεηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ επηδνκαηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο.
34

 Σν Διάρηζην 

Δγγπεκέλν Δηζφδεκα δελ είλαη παζεηηθφ κέηξν, αιιά ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ ελεξγφ 
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ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ ζε επηκέξνπο δξάζεηο. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη δηθαηνχρνη, νη 

αδπλαηνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ελεξγεηηθέο δξάζεηο επαλέληαμεο. 
35

 

  Μέηξα ιακβάλνληαη θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ εηζνδήκαηνο θησρψλ νηθνγελεηψλ πνπ 

παξαηεξνχκε ηε ζεζκνζέηεζε ελφο εληαίνπ επηδφκαηνο ζηήξημεο ηέθλσλ. Ζ αμία ηνπ 

λένπ επηδφκαηνο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην εηζφδεκα θαη ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Σν λέν επίδνκα αληηθαζηζηά ηηο δχν θαηεγνξίεο πνπ κέρξη πξφηηλνο απνιάκβαλαλ 

νηθνγελεηαθέο παξνρέο, φπσο ήηαλ νη πνιχηεθλνη, νη ππάιιεινη ησλ ΓΔΚΟ, ησλ 

Σξαπεδψλ θαη ηνπ Γεκνζίνπ θαη άθελαλ αθάιππηε ηε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ησλ 

νηθνγελεηψλ κε πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Σν εληαίν απηφ επίδνκα ζπληζηά βειηίσζε θαη 

εμνξζνινγηζκφ ησλ εηζνδεκαηηθψλ εληζρχζεσλ ζηηο νηθνγέλεηεο κε παηδηά θαη 

θαηαβάιιεηαη βάζεη ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. Ωζηφζν, δηαηεξείηαη ε 

πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ησλ πνιπηέθλσλ κε ην εηδηθφ επίδνκα ηξηηέθλσλ θαη 

πνιπηέθλσλ κε ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα λα γίλνληαη απζηεξά.
36

 

 Παξφκνηα είλαη ε εηθφλα θαη ζηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα: ην ειιεληθφ 

ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο απνδίδεη ρεηξφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ πνιηηηθή ελίζρπζεο ησλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ αθνξά ζε επηδνκαηηθά 

θπξίσο πξνγξάκκαηα γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ: αλέξγνπο θαη 

καθξνρξφληα αλέξγνπο (επίδνκα αλεξγίαο ΟΑΔΓ), ρακεινζπληαμηνχρνπο (ΔΚΑ), 

αλαπήξνπο (ζπληάμεηο αλαπεξίαο), ην επίδνκα πνιπηέθλσλ, ην νηθνγελεηαθφ επίδνκα 

θαη άιια πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Αλ θαη νξηζκέλα απφ ηα κέηξα θηλνχληαη πξνο 

ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, ππνλνκεχνληαη απφ ηελ αλεπάξθεηα πφξσλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο θαη απφ ηελ πεξηθνπή ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ. Δπίζεο, ηα 

ζπγθεθξηκέλα επηδφκαηα δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα, ιεηηνπξγνχλ απνζπαζκαηηθά θαη φρη ζηε βάζε κηαο εληαίαο πνιηηηθήο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ησλ αληζνηήησλ. Άιισζηε, πξφζθαην δεκνζίεπκα 

ησλ Θ. Μεηξάθνπ-Μ. Μπφηζαξε
37

 απνδεηθλχεη φηη νη θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο 

(εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπληάμεσλ) θαηέγξαςαλ ηε κηθξφηεξε πνζνζηηαία κείσζε ηνπ 

ζπληειεζηή Gini θαη ιεηηνχξγεζαλ αλαπνηειεζκαηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο 
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ρψξεο ηεο επξσδψλεο πνπ δαπαλνχλ πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ ΑΔΠ γηα θνηλσληθέο 

παξνρέο.  

 Παξαηεξνχκε κε βάζε ηελ θαηαγξαθή πνπ έγηλε παξαπάλσ φηη ε θνηλσληθή 

πνιηηηθή πνπ αζθείηαη ζηελ ρψξα καο θαη νη θνηλσληθέο παξνρέο πνπ δίλνληαη, 

βαζίδνληαη ζηνλ έιεγρν ησλ πφξσλ ησλ δηθαηνχρσλ (βάζεη δεισζέληνο εηζνδήκαηνο). 

Σέηνηνπ ηχπνπ θηιειεχζεξα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζία έρνπλ δπζκελείο 

επηπηψζεηο θαζψο ε πςειή θνξνδηαθπγή, ε γξαθεηνθξαηία θαη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

εληείλνπλ ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο παξνρήο επηδνκάησλ. Δλ 

αληηζέζεη κε ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζπζηήκαηα µε θαζνιηθέο θνηλσληθέο 

παξνρέο, νη νπνίεο δίλνληαη ρσξίο λα πξνεγείηαη έιεγρνο ησλ πφξσλ ησλ δηθαηνχρσλ. 

  ζνη θνξνδηαθεχγνπλ ζα έρνπλ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζηα επηδφκαηα, αθνχ ηα 

δεισκέλα ζηελ εθνξία εηζνδήκαηά ηνπο ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα ιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο 

παξνρέο. Αληηζέησο, επάισηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ µε αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο 

ζρεηηθήο γξαθεηνθξαηίαο ζα αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηνπο 

πφξνπο  ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
38

.Οη ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ζα 

απνδπλακψζνπλ πεξαηηέξσ ηνλ αλαδηαλεκεηηθφ ξφιν ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, θαζηζηψληαο ην αλίζρπξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο.  
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πκπεξάζκαηα 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 δεκηνχξγεζε κηα «ηξχπα» ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ρψξαο, πνπ ήδε βξηζθφηαλ ζε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Ζ 

ειιεληθή θπβέξλεζε εηζέπξαμε δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζην bailout ην 2010 απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Απφ ηφηε, ε Διιάδα 

αληηκεησπίδεη έλα δίιεκκα: είηε λα επηιέμεη ηηο δηαζψζεηο θαη λα ππνκείλεη ηελ 

ιηηφηεηα ή λα απνξξίςεη ηνπο φξνπο ηεο δηάζσζεο πνπ πηζαλφηαηα νδεγήζνπλ ζηελ 

πξνεπηινγή λα κείλεη εμ νινθιήξνπ έμσ απφ ηελ επξσδψλε. Έηζη, πηέδεηαη αλάκεζα ζε 

έλα ζπληξηπηηθφ βάξνο ρξένπο – 178,6% ηνπ ΑΔΠ (2014) - θαη ζε κηα βαζηά θξίζε πνπ 

θαζηζηά δχζθνιν λα εηζπξάμεη ηα πξνβιεπφκελα έζνδα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο ηεο.  

Ζ απμεκέλε θνξνινγία θπξίσο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή αιιαγή ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα άδηθν, πνιχπινθν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ ην νπνίν απνηειεί 

ηξνρνπέδε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο. Μεηαμχ απηψλ, ε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο πνπ έγηλε ιηγφηεξν πξννδεπηηθή, ε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζεκέλεο Αμίαο, ε αχμεζε ησλ Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο ζηα 

θαχζηκα, ζηα αιθννινχρα θαη ηα θαπληθά, ε θαζηέξσζε ηνπ Δληαίνπ Σέινπο Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο θαη ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ζηα αθίλεηα, νδήγεζαλ ζην λα κεησζεί 

ζεκαληηθά ε πξαγκαηηθή αγνξαζηηθή δχλακε ησλ πνιηηψλ.  

πσο παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο, ε κέζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζην 70% 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ κε ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα ππεξδηπιαζηάζηεθε κεηαμχ 2008 

θαη 2012 θαη ηα αζζελέζηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα (κε κέζν εηζφδεκα θάησ ησλ 

€9.392 ην ρξφλν) πιεξψλνπλ πιένλ κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 9,22% έλαληη 3,64% ην 

2008. Ζ ζπλνιηθή θνξνιφγεζε (άκεζνη θφξνη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ 

αθηλήησλ) ησλ ρακειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ απμήζεθε θαηά 337,7% ελψ 

γηα ηηο αλψηεξεο εηζνδεκαηηθά ηάμεηο απμήζεθε κφιηο θαηά 9%. Πξσηαζιεηέο 

ζπλεηζθνξάο ζηνπο θφξνπο είλαη νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνχρνη πνπ απνηεινχλ ηα 

κεζαία ζηξψκαηα.  

Ωζηφζν, πέξαλ ηεο άκεζεο θνξνινγίαο, θησρά θπξίσο λνηθνθπξηά 

επηβαξχλζεθαλ απφ ηελ αχμεζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ (θπξίσο ηνπ Δ.Φ.Κ) πνπ θαη’ 

επέθηαζε αχμεζε ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ηα αλάγθαζε λα κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο 

ηνπο γηα αγαζά. Δλδεηθηηθά, ε αχμεζε ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο κείσζε ηελ 
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θαηαλαισηηθή δαπάλε θαηά ην ήκηζπ ζην ρακειφηεξν εηζνδεκαηηθφ δεθαηεκφξην ην 

2013 ζε ζρέζε κε ην 2009. Απηφ θαηαδεηθλχεη ζαθψο ηελ πίεζε πνπ έρνπλ ππνζηεί νη 

θησρφηεξεο ηάμεηο, ιφγσ ησλ πεξηθνπψλ θαη ην γεγνλφο φηη ηείλνπλ λα δαπαλνχλ 

κεγαιχηεξε αλαινγία ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο ζε αλαγθαία αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

 ηφρνο ηεο εξγαζίαο, ινηπφλ, είλαη λα αλαδείμεη ην πξφβιεκα ηεο 

ππεξθνξνιφγεζεο ζηελ Διιάδα θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

θπξίσο γηα ην θησρφηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηέρεη ηα ιηγφηεξα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Άιισζηε, φζν ζπλερίδνληαη νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο 

δαλεηζηέο θαη αλαγθάδνπλ ηηο θπβεξλήζεηο λα ηηο εθαξκφζνπλ ρσξίο θνηλσληθφ 

δηάινγν, θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη θνηλσληθφ ζρεδηαζκφ,
39

 νη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο 

δηεπξχλνληαη ζπλερψο πεξηιακβάλνληαο ηνλ θίλδπλν «λέεο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ» 

θαη νδεγψληαο ηηο παξαδνζηαθά θησρέο νκάδεο λα βηψζνπλ ηελ απφιπηε θηψρεηα. 

Θα πεξίκελε θαλείο ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο λα έρεη ελεξγφ ξφιν 

παξφια απηά απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα αλαπνηειεζκαηηθφ. Ζ επίδξαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο πεξηνξίδεηαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ζην ξφιν ησλ 

ζπληάμεσλ
40

, νη νπνίεο φκσο έρνπλ ππνζηεί νξηδφληηεο πεξηθνπέο ιφγσ ηεο κε 

βησζηκφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο απμαλφκελεο αλεξγίαο θαη ηεο 

έληνλεο εηζθνξνδηαθπγήο. Αληίζεηα, νη ινηπέο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο ζε ρξήκα 

(ηαθηηθά επηδφκαηα, έθηαθηα επηδφκαηα θ.ι.π) δελ θαηάθεξαλ λα ζπκβάιινπλ δξαζηηθά 

ζηελ απνξξφθεζε ησλ «θξαδαζκψλ» ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο. 

  πκπεξαζκαηηθά, ε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο κέζσ κηαο 

νπζηαζηηθήο αλακφξθσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ιεθζεί σο 

θπξίαξρε επηδίσμε ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ. Απαηηνχληαη πξνζεθηηθά βήκαηα πνπ 

πξέπεη λα μεθηλήζνπλ εζσηεξηθά απφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο. Δθηφο φκσο απφ ην δηθαηφηεξν θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα, είλαη απαξαίηεηε ε αιιαγή ζηε δηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο κε άληιεζε εκπεηξηψλ απφ ρψξεο µε ζνζηαιδεκνθξαηηθφ ζχζηεκα 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, πνπ απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο ζηε δηαρείξηζε 
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 Βεληέξεο Γ., (2011), Κνηλσληθή Πνιηηηθή ζε Οηθνλνκηθή Κξίζε; Ζ ηξηηνθνζκηθή «ειιεληθή» απάληεζε (2010-

11), Αζήλα Δπ. Δηαηξεία Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
40

 Καηζίθαο Γ.,  Καξαθίηζηνο Α. θ.ά (2014),  Έθζεζε γηα ην θνηλσληθφ πξνθίι ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηε 
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ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο.
41

 Κάηη ηέηνην 

πξνυπνζέηεη αιιαγή ησλ θπβεξλεηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ σο πξνο ηε δηαδηθαζία 

θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη σο πξνο ην ξφιν ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ πηνζέηεζε ελφο δηθαηφηεξνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ πνπ δελ ζα ζηεξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ζηηο ζπληάμεηο, ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε κείσζε ηεο 

θηψρεηαο  θαη ηεο αληζφηεηαο. 

 ε κηα ρψξα, φκσο, φπσο ε Διιάδα πνπ βηψλεη γηα αθφκε κία ρξνληά 

αζθπθηηθέο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο κέζσ ηεο επηβνιήο λέσλ επψδπλσλ κέηξσλ 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη πεξηθνπψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  πξσηνθαλή γηα ηα 

ηζηνξηθά ρξνληθά χθεζε δελ ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο. Σν λενθηιειεχζεξν 

ζχζηεκα πνπ πξνσζείηαη απφ ηνπο δαλεηζηέο νδεγεί ζηελ ζηαδηαθή ηζνπέδσζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη εκπνξεπκαηνπνηεί ζπζίεο εηψλ, κε πξσηαξρηθφ ηνπ ζηφρν 

ηε κείσζε ηνπ ππέξνγθνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Με άιια ιφγηα, ε θνηλσληθή πνιηηηθή 

αδπλαηεί λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα απνξξνθήζεη ηνπο θξαδαζκνχο 

ηεο θξίζεο, αιιά παξακέλεη έξκαην ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. 
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