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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας γίνεται με σκοπό την μελέτη δύο φαινομένων, 

που απασχολούν αιώνες τώρα πολλούς οικονομολόγους και έχουν γίνει αμέτρητες 

προσπάθειες για την καταπολέμησή τους. Δυστυχώς, καμία από αυτές τις προσπάθειες 

δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, παρά μονάχα τον περιορισμό τους, ως έναν 

βαθμό, ο οποίος όμως δεν είναι και τόσο ικανοποιητικός. Επικρατούν από την αρχαιότητα 

μέχρι σήμερα και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία, τόσο της χώρας μας, αλλά και 

παγκοσμίως, είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς.  

Λόγος γίνεται για το φαινόμενο της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής στην 

Ελλάδα. Έχουν γίνει μείζονα θέματα την τελευταία πενταετία, κατά την διάρκεια της  

οποίας, αρκετές χώρες βρίσκονται σε κρίσιμη οικονομική κατάσταση. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, αναφέρονται κάποιες έννοιες, που θα βοηθήσουν 

στην καλύτερη κατανόηση του θέματος. Τέτοιες έννοιες είναι: η φορολογία, το Α.Ε.Π. και 

η φοροαποφυγή. Στη συνέχεια, θα υπάρχει μια ανάλυση των εννοιών της φοροδιαφυγής 

και της παραοικονομίας, καθώς και η μεταξύ τους σχέση. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι 

λόγοι, για τους οποίους οι πολίτες έχουν οδηγηθεί σε αυτή την συμπεριφορά, οι 

παράγοντες δημιουργίας των φαινομένων και οι τομείς και μέθοδοι με τους οποίους 

παρουσιάζονται.  

Κλείνοντας, θα υπάρχουν οι συνέπειες αυτών, οι τρόποι καταπολέμησης και ο 

επίλογος, όπου θα περιλαμβάνει μια σύνοψη όλης της εργασίας, έχοντας σαν στόχο, την 

προτροπή για την καταπολέμηση των δύο αυτών φαινομένων, καθώς το να εξαλειφθούν 

είναι αρκετά δύσκολο έως αδύνατο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έννοιες Φορολογίας - Α.Ε.Π. - Φοροαποφυγής 

Φορολογία είναι η καταβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους και χωρίζεται 

σε άμεση και έμμεση. Άμεσος φόρος είναι το χρηματικό ποσό, που καταβάλλει στο 

κράτος ο πολίτης που ζει σε αυτό, ως ποσοστό του εισοδήματός του. Έμμεσος φόρος είναι 

οι καταναλωτικοί φόροι, χρηματικά ποσά δηλαδή, που ενσωματώνονται στην τιμή των 

εμπορευμάτων ή των παρεχομένων υπηρεσιών και που επίσης αποτελούν κρατικό έσοδο. 

Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Είναι ένας 

έμμεσος φόρος που σχετίζεται με την κατανάλωση. Υπολογίζεται δηλαδή κατά την 

συναλλαγή, σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου. Καθιερώθηκε με τον Ν.1642/1986 και 

τέθηκε σε εφαρμογή την 01/01/1987 και αποτελεί την σημαντικότερη πηγή εσόδων του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

Το Α.Ε.Π., δηλαδή το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, αποτελεί τον βασικό οικονομικό 

δείκτη μιας χώρας, εφόσον αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγηση της εξέλιξης πολλών 

οικονομικών μεταβλητών και κοινωνικών δεικτών. Αποτελεί δηλαδή, τον οικονομικό 

εκείνο δείκτη, ο οποίος εκφράζει την συνολική παραγωγή ή το συνολικό εισόδημα. Σε 

μεγάλο βαθμό εκφράζει το βιοτικό επίπεδο και την ανάπτυξη της οικονομίας, στην οποία 

αναφέρεται ¹. 

Φοροαποφυγή καλείται, η εφαρμογή καλά σχεδιασμένων λογιστικών πρακτικών, 

που αποτελούν απόρροια προσεκτικής μελέτης της εμπορικής νομοθεσίας, της 

φορολογικής πρακτικής, των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

δικαστικών και υπουργικών αποφάσεων, που μοναδικό στόχο έχει, την μείωση της 

φορολογητέας ύλης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου. Πραγματοποιείται στα πλαίσια 

ενός καλά μελετημένου φορολογικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τον οποίο, 

δημιουργούνται διάφορα σενάρια και εναλλακτικές, μέχρι να προσδιοριστεί ο ελάχιστος 

δυνατός φόρος, μέσα στα πλαίσια του νόμου. Η έννοια της φοροαποφυγής συνδέεται 

αρκετά με αυτήν της φοροδιαφυγής. Διαφέρουν όμως σημαντικά, από πολιτική και ηθική 

άποψη. Δηλαδή με την φοροαποφυγή, οι φορολογούμενοι αποφεύγουν την καταβολή 

του φόρου με νόμιμο τρόπο, ο οποίος δεν επιφέρει κυρώσεις για τους ίδιους, ενώ, το 

αντίθετο συμβαίνει με την φοροδιαφυγή. Γι’ αυτό συχνά παρατηρείται η χρησιμοποίηση 

του όρου «νόμιμη φοροδιαφυγή», αντί του όρου «φοροαποφυγή». 

1  Κοψιαύτης Α. (2011), Το φαινόμενο της παραοικονομίας, E-magazine 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1. Ορισμός Φοροδιαφυγής 

Οι δημόσιες δαπάνες καλύπτονται από τους φόρους, δηλαδή τις εισπράξεις του 

δημόσιου τομέα από τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Οι φόροι αυτοί 

μπορούν να θεωρηθούν από οικονομική άποψη, ως η αμοιβή του δημόσιου τομέα για τα 

αγαθά που προσφέρει στην οικονομία, όπως είναι οι υπηρεσίες παιδείας, υγείας, κ.τ.λ. 

Επίσης, μπορούν να θεωρηθούν και ως αναγκαστική αποταμίευση της οικονομίας, η 

οποία χρησιμοποιείται για την κάλυψη των παραγωγικών δαπανών του δημοσίου. Πολλοί 

πολίτες προσπαθούν να αποφύγουν κατά ένα μέρος τους φόρους και έτσι εμφανίζεται το 

φαινόμενο της φοροδιαφυγής. 

Με τον όρο φοροδιαφυγή λοιπόν, εννοούμε, κάθε παράνομη απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης, ενός φυσικού ή νομικού προσώπου. Θεωρείται παράνομη και 

έντονα αντικοινωνική συμπεριφορά, διότι η μη καταβολή του οφειλόμενου φόρου γίνεται 

με την παραβίαση ή καταστρατήγηση του νόμου.  

Συμπληρωματικά, ένας ορισμός, ο οποίος θεωρείται ότι αποδίδει αρκετά την έννοια 

της φοροδιαφυγής, είναι αυτός του Department of the Treasury, που αποτυπώθηκε το 

1983. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, φοροδιαφυγή είναι: 

• Το τμήμα του φόρου εισοδήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε εισόδημα, που 

θα έπρεπε -με βάση την ισχύουσα νομοθεσία- να δηλώνεται οικειοθελώς 

από τους φορολογούμενους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, αλλά για 

οποιονδήποτε λόγο δεν δηλώνεται. 

• Το τμήμα εκείνο των άμεσων και έμμεσων φόρων, το οποίο, με βάση την 

ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, θα πρέπει να εισπράττεται και να 

αποδίδεται εθελοντικά στο κράτος, αλλά για κάποιον λόγο, αυτό δεν φθάνει 

ποτέ στο δημόσιο ταμείο ¹.  

• Οι φόροι, οι οποίοι δεν καταβλήθηκαν στο κράτος, λόγω φορολογικών 

απαλλαγών και κινήτρων, χωρίς να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα2.  

 

¹ Κανελλόπουλος Κ.Α., 1985, Αθήνα 
2 Παυλόπουλος, 1987, «Η παραοικονομία στην Ελλάδα: Μια πρώτη ποσοτική οριοθέτηση», Αθήνα 
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• Οι τόκοι που αντιστοιχούν στο τμήμα εκείνο των φόρων, που καταβάλλονται 

με καθυστέρηση και μετά την λήξη του οικείου δημοσιονομικού έτους1.              

• Η μη είσπραξη των οφειλόμενων φόρων, μετά  την βεβαίωσή τους. 

Ωστόσο, άλλοι συγγραφείς περιλαμβάνουν στην έννοια της φοροδιαφυγής και τις 

φορολογικές απαλλαγές, οι οποίες δόθηκαν σε φορολογουμένους, χωρίς να επιτευχθούν 

οι σκοποί για τους οποίους χορηγήθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Μανεσιώτης Μ., 1991, «Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, τα δημόσια οικονομικά στην Ελλάδα, τα οικονομικά»  
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1.2. Ορισμός Παραοικονομίας 

Αρχικά, πρέπει να επισημανθεί ότι, η έννοια της οικονομικής δραστηριότητας, η 

οποία δεν καταγράφεται, είτε γιατί την αποκρύπτουν οι φορολογούμενοι, είτε γιατί οι 

στατιστικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση -ώστε να μπορέσουν να 

την εντοπίσουν- εμφανίζεται με ποικιλία όρων. Ο όρος που έχει επικρατήσει στην χώρα 

μας, είναι αυτός της «παραοικονομίας».  

Η έννοια της παραοικονομίας έχει χρησιμοποιηθεί με μεγάλη ελαστικότητα, 

προκειμένου να χαρακτηρίσει διαφορετικές σε εύρος εννοιολογικές κατηγορίες. Οι μέχρι 

τώρα ορισμοί και έννοιες, έχουν προκαλέσει αρκετή σύγχυση στους μελετητές και 

οικονομολόγους. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να διασαφηνισθεί, ποιό είναι το 

ακριβές περιεχόμενο του όρου αυτού, ώστε να μπορέσουν να αποφευχθούν οι 

οποιεσδήποτε παρεξηγήσεις. 

Ο ορισμός της παραοικονομίας που έχει δοθεί σε σχέση με την φοροδιαφυγή, 

δηλαδή ο χαρακτηρισμός όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, που διαφεύγουν την 

φορολογία -ανεξάρτητα από τον τρόπο που ορίζονται από εθνικολογιστική σκοπιά- ως 

δραστηριοτήτων που συναποτελούν την παραοικονομία, έχει τις εξής αδυναμίες: 

• Το κριτήριο αυτό πάσχει ως αίτιο. Η επιθυμία για φοροδιαφυγή, σαφώς και 

αποτελεί σπουδαίο λόγο υπάρξεως και αναπτύξεως της παραοικονομίας. 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, για τους οποίους  τμήμα της 

οικονομικής δραστηριότητας διαφεύγει από την προσοχή των μηχανών 

καταγραφής. 

• Η δυνατότητα διαφυγής από την προσοχή των φορολογικών αρχών, δεν 

ταυτίζεται και με την δυνατότητα διαφυγής από την προσοχή των 

εθνικολογιστικών αρχών.  

Όπως είναι γνωστό, οι υπηρεσίες εθνικών λογαριασμών σε όλες τις χώρες, 

καταλήγουν σε εκτιμήσεις του μεγέθους της οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με 

τις ενδείξεις που τους παρέχονται από διάφορες πηγές πληροφόρησης. Από αυτό 

προκύπτει ότι, μέρος των δραστηριοτήτων που διαφεύγουν την φορολογία, ή και το 

σύνολο αυτών, δεν διαφεύγουν και από την εθνικολογιστική στατιστική σύλληψη, 

τουλάχιστον όχι στην ίδια έκταση. 
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 Ύστερα από συνάντηση εμπειρογνωμόνων που έγινε τον Μάϊο του 1981, το βασικό 

συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι, μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων, που 

θεωρείται από διάφορους ερευνητές να αποτελούν την κρυφή οικονομία, 

περιλαμβάνεται στους εθνικούς λογαριασμούς. Αυτό γίνεται διότι, οι εκτιμήσεις των 

εθνικών λογαριασμών, δεν υιοθετούν τις πληροφορίες που παρέχουν οι φορολογικές 

στατιστικές υπηρεσίες, χωρίς πρώτα να τις προσαρμόσουν και με βάση άλλων στοιχείων, 

όπως είναι τα στοιχεία απασχολήσεως, οικογενειακών προϋπολογισμών, κ.τ.λ.. 

Εξίσου ακατάλληλοι είναι οι ορισμοί της παραοικονομίας, που οριοθετούν την 

έννοια του Α.Ε.Π., με κριτήρια διαφορετικά από αυτά του ισχύοντος συστήματος εθνικών 

λογαριασμών. Οπότε, δεν θα έπρεπε πλέον να γίνεται λόγος περί παραοικονομίας, 

κρυφής οικονομίας κ.α., αλλά περί διαφορετικής εννοιολογικής προσέγγισης, στο θέμα 

της μέτρησης της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Στο σημείο αυτό όμως, 

προκύπτει ένα άλλο θέμα, αυτό της καταλληλότητας του Α.Ε.Π., ως δείκτη οικονομικής 

μετρήσεως της παραγωγικότητας, το οποίο ξεπερνά τα όρια της παρούσας εργασίας και 

δε θα εξεταστεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η παραοικονομία έχει ορισθεί να 

περιλαμβάνει, όλη τη μη μετρούμενη  οικονομική δραστηριότητα 1.  

Σήμερα, η έννοια που έχει επικρατήσει για την παραοικονομία και προς την οποία 

συγκλίνουν οι περισσότεροι μελετητές και οικονομολόγοι, είναι η εξής: 

Η παραοικονομία ή η υποδόρια οικονομία, αφορά στις οικονομικές εκείνες 

δραστηριότητες, οι οποίες, ενώ δημιουργούν εισοδήματα συντελεστών παραγωγής και 

επομένως θα έπρεπε να καταγράφονται στις επίσημες στατιστικές εκτιμήσεις της 

συνολικής οικονομικής δραστηριότητας -όπως είναι το Α.Ε.Π.- εξαιτίας της ολικής ή 

μερικής απόκρυψής τους από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ή εξαιτίας αδυναμιών των 

τελευταίων, είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνονται στις επίσημες εκτιμήσεις της.  

Συνεπώς, με βάση αυτόν τον ορισμό: 

• Μόνο η προστιθέμενη αξία αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος. 

• Οικονομικές δραστηριότητες όπως, η εργασία των νοικοκυριών, 

αποκλείονται. 

• Όσο καλύτερη είναι η στατιστική οργάνωση μιας χώρας, τόσο μικρότερη θα 

είναι η μη καταγραφόμενη οικονομική δραστηριότητα.  
1   E. L. Feige, «How big is the Irregular Economy», Challenge Nov/Dec, 1979 
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Τέλος, καλό θα ήταν να αναφερθεί πως, στην διεθνή βιβλιογραφία, ο όρος 

παραοικονομία, μπορεί να συναντηθεί με τις ονομασίες «shadow economy-σκιώδης 

οικονομία», «informal-άτυπη», «hidden-κρυφή», «parallel-παράλληλη», «black-μαύρη», 

«moonlight-οικονομία του λυκόφωτος», «unrecorded-μη καταγραφόμενη», 

«underground-υπόγεια», «grey-γκρίζα», «dual-δυαδική», «unobserved-μη 

παρατηρήσιμη», κ.α..  
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1.3. Σχέση Φοροδιαφυγής-Παραοικονομίας 

Οι έννοιες της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας είναι έννοιες περίπλοκες και 

συνεχώς μεταβαλλόμενες. Πολλοί πιστεύουν πως οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται, 

πράγμα που δεν είναι ορθό, διότι μπορούμε να έχουμε φοροδιαφυγή, χωρίς να έχουμε 

παραοικονομία ή και αντίστροφα. Πρέπει λοιπόν, οι δύο αυτές έννοιες να διαχωριστούν, 

αλλιώς τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους δεν θα είναι 

αποτελεσματικά. 

Καταρχήν η φοροδιαφυγή χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτήν που έχει να κάνει 

με την τρέχουσα συνολική οικονομική δραστηριότητα και στη φοροδιαφυγή που έχει να 

κάνει με την μη τρέχουσα συνολική οικονομική δραστηριότητα. 

Διαγραμματικά:    

 

Πηγή εικόνας: e- περιοδικό επιστήμης και τεχνολογίας (Danopoulos G.P and Znidaric B.) 

 
Για τα παραπάνω ισχύουν τα εξής: τόσο η τρέχουσα, όσο και η μη τρέχουσα 

φοροδιαφυγή, είναι υποσύνολα της συνολικής φοροδιαφυγής, το άθροισμα των οποίων 

μας δίνει την συνολική φοροδιαφυγή. 

Αφού λοιπόν, η φοροδιαφυγή σχετίζεται με την τρέχουσα (εισόδημα συντελεστών 

παραγωγής του τρέχοντος έτους κ.τ.λ.) και με την μη τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα 

(φορολογία μεταβιβάσεων κληρονομιών κ.τ.λ.) και η παραοικονομία σχετίζεται μόνο με 

την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα, είναι φυσικό οι δύο αυτές έννοιες να μην 

ταυτίζονται. 

Οι μεγαλύτερες και πιο περίπλοκες διαφορές επομένως, στη σχέση φοροδιαφυγής- 

παραοικονομίας, στρέφονται στην περίπτωση της τρέχουσας οικονομικής 
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δραστηριότητας. Οι διαφορές αυτές γίνονται κατανοητές με την βοήθεια του παρακάτω 

πίνακα:    

Συνολικά εισοδήματα 

συντελεστών 

παραγωγής (και ποσά 

των έμμεσων φόρων) 

που πρέπει να  

καταγραφούν και να  

αποδοθούν στις  

οικονομικές 

υπηρεσίες. 

(Δραστηριότητες  

φοροδιαφυγής ή μη  

φοροδιαφυγής). 

Συνολική τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα που πρέπει 

να καταγραφεί στους Εθνικούς Λογαριασμούς. 

(Κρυμμένη και παρατηρήσιμη οικονομία). 

 Καταγραφόμενη Μη καταγραφόμενη 

Δηλωμένες 

δραστηριότητες 

I.   

Όχι φοροδιαφυγή 

Όχι παραοικονομία 

II. 

Όχι φοροδιαφυγή 

Παραοικονομία 

Μη δηλωμένες 

δραστηριότητες 

III. 

Φοροδιαφυγή 

Όχι παραοικονομία 

IV. 

Φοροδιαφυγή και 

παραοικονομία 

      

Από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι έχουμε την οριζόντια διάσταση, η 

οποία επεξηγεί την τρέχουσα δραστηριότητα, που πρέπει να καταγραφεί, αλλά για 

κάποιους λόγους, ένα κομμάτι αυτής δεν καταγράφεται. Ως εκ τούτου έχουμε δύο 

περιπτώσεις της παραοικονομίας, την καταγραφόμενη και τη μη καταγραφόμενη. Η 

κάθετη διάσταση, περιλαμβάνει τα εισοδήματα, που προκύπτουν από τη συνολική 

οικονομική δραστηριότητα και φορολογούνται άμεσα και από τις τρέχουσες συναλλαγές, 

που φορολογούνται έμμεσα. 

Επιπλέον, με βάση τον πίνακα, μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα τεταρτημόρια. 

Στον πρώτο, έχουμε την ιδανική κατάσταση, όπου δεν έχουμε ούτε φοροδιαφυγή, ούτε 

παραοικονομία. Στην περίπτωση αυτή, οι φορολογικές αρχές είναι ενήμερες και μπορούν 

να εντοπίσουν ολόκληρη την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, ο κάθε 

φορολογούμενος δεν αποκρύπτει το πραγματικό του εισόδημα, ή οι οικονομικές 

υπηρεσίες είναι τόσο αποτελεσματικές, ώστε μπορούν να ελέγξουν τον καθένα 

φορολογούμενο.  

Στο δεύτερο τεταρτημόριο, μπορούμε να διακρίνουμε την περίπτωση, κατά την 

οποία αν και η προστιθέμενη αξία μερικών δραστηριοτήτων, για διάφορους λόγους, δεν 
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καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς, παρόλα αυτά, τα αντίστοιχα εισοδήματα 

που αποκτώνται, δηλώνονται κανονικά. Ακόμα, οι φόροι που προκύπτουν από τα 

εισοδήματα αυτά, πληρώνονται από τους υπόχρεους. Εδώ, έχουμε κυρίως, νέες 

οικονομικές δραστηριότητες, για τις οποίες δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα το κατάλληλο 

θεσμικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μην παρακολουθούνται από τις στατιστικές 

υπηρεσίες. 

Στο τρίτο τεταρτημόριο, παρουσιάζεται η περίπτωση φοροδιαφυγής, χωρίς όμως να 

υπάρχει παραοικονομία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εθνικοί λογαριασμοί, καταγράφουν 

την προστιθέμενη αξία στην οικονομία από κάποιες δραστηριότητες, αλλά τα εισοδήματα 

και οι συναλλαγές από αυτές, δεν δηλώνονται. 

Στο τέταρτο και τελευταίο τεταρτημόριο, παρατηρείται η περίπτωση φοροδιαφυγής 

και παραοικονομίας ταυτόχρονα. Τα εισοδήματα που κερδίζονται στην παραοικονομία, 

όχι μόνο διαφεύγουν από τις στατιστικές υπηρεσίες, αλλά και οι αντίστοιχοι φόροι αυτών 

των εισοδημάτων, δεν εισπράττονται από τις οικονομικές υπηρεσίες.  

Σε αυτό το τεταρτημόριο βλέπουμε ότι τα δυο αυτά φαινόμενα συνυπάρχουν, χωρίς 

να ταυτίζονται. Στον βαθμό, που η φοροδιαφυγή είναι αιτία της παραοικονομίας -

ανεξάρτητα από την εννοιολογική διαφορά τους-  τότε επιφέρουν σχεδόν τα ίδια 

αποτελέσματα στο οικονομικό σύστημα. Ο περιορισμός όμως, του ενός εκ των δύο 

φαινομένων, θα μπορούσε να οδηγήσει και στον περιορισμό του άλλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ιστορική Αναδρομή 

Η φορολογία έχει τις καταβολές της στην αρχαιότητα, όπου πρωτοεμφανίζεται ως 

υποχρέωση των πολιτών να καταβάλλουν αντικείμενα ή προϊόντα αξίας, σε άρχοντες ή 

κράτη. Συνήθως ανά περιοχή υπήρχε ένας άρχοντας με στρατιωτική ή πολιτική εξουσία, ή 

ήταν απλώς ένας γαιοκτήμονας στον οποίο αποδίδονταν οι εισφορές και αυτός με τη 

σειρά του τις έστελνε στην ανώτατη κρατική αρχή. 

Αξιοσημείωτο φαινόμενο της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα, είναι η παροχή 

υπηρεσιών από τους άρχοντες, με αντάλλαγμα το δικαίωμα της είσπραξης των φόρων 

μιας περιοχής και για δικό τους όφελος. Στον ελλαδικό χώρο, όπως παρατηρήθηκε επί 

Βυζαντίου, οι εισφορές καταβάλλονταν στην κοινότητα αντί σε κάποιον άρχοντα και η 

κοινότητα με τη σειρά της, τα απέδιδε στο κράτος. Υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις, όπου ο 

φορολογούμενος δεν είναι ένας πολίτης ή ένας περίοικος (κάτοικος χωρίς πολιτικά 

δικαιώματα) μιας περιοχής, αλλά ένα ολόκληρο κράτος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα 

αναγνωρισμένο κράτος, καταβάλλει υποχρεωτική εισφορά σε ένα άλλο, μετά από σχετική 

συνθήκη που είχε υπογραφεί. Αυτό συνέβαινε στον Μεσαίωνα, όπου σλαβικά κράτη 

πλήρωναν φόρο στο Βυζάντιο, ενώ το ίδιο σε άλλες ιστορικές περιόδους,  πλήρωνε φόρο 

στην Περσία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Παράλληλα όμως με την φορολογία, γεννιέται και ένα άλλο φαινόμενο -ως φυσική 

απόρροια του πρώτου - το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Αυτό είχε σαν συνέπεια την 

δημιουργία ειδικών οργανώσεων συλλογής φόρων, ώστε να εξασφαλιστεί η είσπραξη των 

φόρων και ο ακριβής υπολογισμός του κάθε φόρου, όπως επίσης και η επιβολή της 

προβλεπόμενης ποινής, σε κάθε έναν που εντοπίζεται να φοροδιαφεύγει. Διαπιστώνουμε 

λοιπόν ότι, το ύψος των φόρων,  καθώς και η είσπραξή τους, απασχολούσε και συνεχίζει 

να απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τους κυβερνώντες, ιδιαίτερα όποτε παρατηρείται 

οικονομική κρίση, όπως αυτή που βιώνουμε στις μέρες μας. 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει απώλεια οικονομικών πόρων λόγω της 

φοροδιαφυγής. Όπως υπολόγισε η Ευρωπαϊκή επιτροπή, το 2011, λόγω των παραβάσεων 

των κανόνων απόδοσης της φορολογίας, της μη καταβολής του Φ.Π.Α και της 

φορολογικής βελτιστοποίησης της Ε.Ε., το συνολικό Α.Ε.Π. της μειώθηκε κατά 1,5%, 
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περίπου 200 δις ευρώ. Οι ειδικοί διαπιστώνουν πως, αν επιστραφούν όλοι οι 

απολεσθέντες από την φοροδιαφυγή πόροι, είναι εφικτό να λυθούν όλα τα οικονομικά 

προβλήματα της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας στο σύνολό τους.  

Στην Ελλάδα, όπως θα παρατηρήσουμε και στο διάγραμμα που ακολουθεί, η 

φοροδιαφυγή πλησιάζει τα 28 δις ετησίως. Μάλιστα, όπως τόνισε αρμόδιο στέλεχος της 

υπηρεσίας καταπολέμησης της φοροδιαφυγής: «η ευρηματικότητα των Ελλήνων στο 

θέμα της φοροδιαφυγής, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο» 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, 1993, «Φορολογικό καθεστώς, παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», 

Αθήνα 
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ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 
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Όπως η φοροδιαφυγή, έτσι και η παραοικονομία, δεν αποτελεί φαινόμενο που 

εμφανίστηκε πρόσφατα. Η συνειδητοποίηση της ύπαρξης της διεθνώς, χρονολογείται στα 

τέλη της δεκαετίας του ’70, μετά την δημοσίευση άρθρου του Peter Gutmann, στο οποίο 

υποστηριζόταν για πρώτη φορά ότι, στις Ηνωμένες Πολιτείες η μη δηλούμενη οικονομική 

δραστηριότητα αποτελούσε ένα σημαντικό ποσοστό του επίσημου Α.Ε.Π. της χώρας. 

Ποσοστό, που με συντηρητικές εκτιμήσεις ανερχόταν στο 10% αυτού. Το άρθρο αυτό 

όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε το ενδιαφέρον των οικονομολόγων, για την διερεύνηση 

της φύσεως, του μεγέθους, των αιτιών και των επιπτώσεων του φαινομένου της 

παραοικονομίας. 

Σήμερα, η παραοικονομία είναι μεγαλύτερη και σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχεται 

στο 12% του Α.Ε.Π. των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, γεγονός, 

το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις, τόσο στην διαμόρφωση, όσο και στην 

αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. 

Στην Ελλάδα, παρότι την δεκαετία του ΄80 υπήρχαν ίχνη της παραοικονομίας, μόλις 

την δεκαετία του ΄90 άρχισαν προσπάθειες εκτιμήσεώς της. Όπως ανέδειξε η έρευνα του 

Βρετανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Υποθέσεων, η χώρα μας ξεχώρισε, ως η χώρα με το 

μεγαλύτερο ποσοστό παραοικονομίας, ανάμεσα στις 21 χώρες-μέλη του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). 

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό 

παραοικονομίας στην Ευρώπη, καθώς η σκιώδης οικονομία της άγγιξε το 24% του Α.Ε.Π. 

το 2012, ποσό που προσεγγίζει τα 45 δις ευρώ (δηλαδή περίπου το ¼ του Α.Ε.Π. της 

χώρας). Παρόλα αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μειωμένο σε 

σχέση με το 2011, όπου άγγιζε το 24,3% του Α.Ε.Π. της χώρας. 
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Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.-28, ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ Α.Ε.Π (2013) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1. Παράγοντες-Αίτια Δημιουργίας της Φοροδιαφυγής 

Η ύπαρξη της φοροδιαφυγής σε μια χώρα, εξαρτάται κυρίως από δυο παράγοντες. 

Πρώτον, από την τάση των φορολογούμενων για φοροδιαφυγή και δεύτερον, από την 

ικανότητα της φορολογούσας αρχής να περιορίσει την τάση αυτή. Έχει διαπιστωθεί ότι 

ένα μεγάλο ποσοστό των φορολογουμένων που φοροδιαφεύγουν, το κάνουν επειδή 

πιστεύουν ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα να εντοπιστούν από τις φορολογικές αρχές. 

Μερικοί παράγοντες που οδηγούν στην φοροδιαφυγή είναι οι εξής: 

• ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης επηρεάζει πολύ την τάση για φοροδιαφυγή 

γιατί, όσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση από έναν φόρο, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

τάση για φοροδιαφυγή. Ο περιορισμός της ικανοποίησης των ατομικών αναγκών 

του φορολογούμενου (διατροφή, ένδυση, κ.τ.λ.), είναι περισσότερο αισθητός, και 

το όφελος από το ποσό του φόρου που ενδέχεται να εξοικονομήσει, αντισταθμίζει 

τον κίνδυνο που συνεπάγεται η τυχόν αποκάλυψη της φοροδιαφυγής. 

• ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ 

Όταν το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο του πληθυσμού είναι χαμηλό, οι 

φορολογούμενοι δεν έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι τα έσοδα από τους 

φόρους διατίθενται για την χρηματοδότηση του κόστους παραγωγής των δημοσίων 

αγαθών (παιδεία, υγεία, ασφάλεια, κ.τ.λ.), τα οποία ικανοποιούν συλλογικές 

ανάγκες. Όσο υψηλότερο επομένως, είναι το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού 

μιας χώρας, τόσο υψηλότερο είναι και το επίπεδο της φορολογικής τους 

συνείδησης. 

• ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Όταν τα στελέχη των φοροτεχνικών υπηρεσιών (εφορία, Σ.Δ.Ο.Ε., κ.τ.λ.) είναι 

μορφωμένα και ικανά, μπορούν να διαμορφώσουν ένα φορολογικό σύστημα, που 

να περιορίζει την τάση για φοροδιαφυγή. Το σύστημα αυτό, θα πρέπει να είναι 

ορθολογικά σχεδιασμένο και να περιέχει τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό 

και ειδικευμένο προσωπικό. Όταν λοιπόν, οι υπηρεσίες και τα συστήματα δεν 
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πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, επόμενο είναι, να υπάρχει εκτεταμένη 

φοροδιαφυγή. 

• Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΑΓΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ 

Όσο περισσότερες νόμιμες εκπτώσεις ή απαλλαγές προβλέπει η νομοθεσία, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η τάση των άλλων φορολογουμένων, που δεν δικαιούνται τέτοιες 

εκπτώσεις ή απαλλαγές, να αποφύγουν με παράνομα μέσα την καταβολή του 

απαιτούμενου φόρου. Η αλήθεια είναι ότι, όταν παραβιάζεται η αρχή της δίκαιης 

κατανομής των φορολογικών ‘’βαρών’’ , τότε δημιουργείται το αίσθημα της αδικίας 

μεταξύ των φορολογουμένων. Επιπλέον, αυξάνεται το επίπεδο της συνολικής 

φορολογικής επιβάρυνσης, καθώς τα ποσά που θα κατέβαλαν όσοι απαλλάσσονται 

από την φορολογία, θα πρέπει να καταβληθούν από τους υπόλοιπους ιδιωτικούς 

φορείς.  

Το γεγονός αυτό, όπως είναι φανερό, έχει πολύ μεγάλη σημασία στην περίπτωση 

των επιχειρήσεων, όπου οι δικαιούμενες τις νόμιμες εκπτώσεις βρίσκονται σε 

πλεονεκτικότερη θέση -από άποψη ανταγωνισμού-  από τις επιχειρήσεις που δεν 

δικαιούνται τέτοιες εκπτώσεις, με συνέπεια οι τελευταίες να παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη τάση για φοροδιαφυγή. 

• ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

Σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της τάσης των φορολογουμένων για 

φοροδιαφυγή, έχει το ύψος των ποινών που επιβάλλονται. Όσο μεγαλύτερες είναι 

οι ποινές, τόσο μικρότερη είναι η τάση των φορολογουμένων για φοροδιαφυγή και 

αντίστροφα. 

• Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

Ένα από τα πιο σημαντικά, κατά γενική ομολογία, αίτια που ωθεί τους 

φορολογουμένους να φοροδιαφεύγουν, είναι ο τρόπος διαχείρισης των χρημάτων 

από το κράτος. Όταν οι φορολογούμενοι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους 

χρησιμοποιούνται σωστά και παραγωγικά από το κράτος, τότε αναπτύσσεται μια 

σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αυτών των δυο φορέων και έτσι ελαχιστοποιείται η 

τάση για φοροδιαφυγή. 
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Όταν όμως το κράτος σπαταλά αυτά τα χρήματα και κάνει κακή διαχείριση αυτών, 

τότε ο φορολογούμενος χάνει κάθε εμπιστοσύνη και αισθάνεται ότι το κράτος τον 

εκμεταλλεύεται. Σαν αντίδραση λοιπόν -και είναι λογικό- ο φορολογούμενος, 

καταφεύγει σε άλλες μεθόδους για να δείξει την αγανάκτησή του. Μια από αυτές, 

είναι το να μην αποδίδει στο κράτος τον φόρο που του αντιστοιχεί. 

• ΒΑΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Όταν η οικονομία είναι οργανωμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ένα μέρος των 

συναλλαγών να γίνεται σε είδος, η δυνατότητα φοροδιαφυγής είναι μεγαλύτερη 

από ότι σε μια οικονομία όπου οι συναλλαγές γίνονται με χρήματα. Επίσης, όταν 

έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις, που δεν είναι τόσο οργανωμένες λογιστικά, όσο 

μια μεγάλη επιχείρηση, τότε η τάση για φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη. 

• Η ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το είδος και η ταμιευτική σπουδαιότητα των φόρων, που απαρτίζουν το 

φορολογικό σύστημα μιας χώρας, προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την έκταση της 

φοροδιαφυγής. Εάν το φορολογικό σύστημα κυριαρχείται από άμεσους φόρους, 

όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, τότε η τάση για φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη, 

γιατί οι ιδιωτικοί φορείς, έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αποκρύψουν την 

φορολογητέα ύλη. Τα νοικοκυριά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κ.τ.λ. το 

επιτυγχάνουν αυτό, δηλώνοντας εισόδημα μικρότερο από το πραγματικό και από 

την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις, μεταφέροντας μέρος από τα κέρδη τους σε 

λογαριασμούς αποσβέσεων, διαφόρων εξόδων, κ.α..  

Αντιθέτως, αν το φορολογικό σύστημα κυριαρχείται από έμμεσους φόρους, η τάση 

για φοροδιαφυγή είναι μικρότερη, επειδή ο έλεγχος των φορολογικών οργάνων 

είναι αποτελεσματικότερος. Αυτό οφείλεται στο ότι οι φορολογούμενες μονάδες 

είναι λιγότερες (μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις) και επιπλέον είναι υποχρεωμένες 

να τηρούν λογιστικά βιβλία, από τα οποία προκύπτει η φορολογητέα ύλη (π.χ. 

Φ.Π.Α.). 
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3.2. Λόγοι Ύπαρξης της Παραοικονομίας   

Το φαινόμενο της παραοικονομίας, απασχολεί τόσο το ευρύ κοινό, όσο και τους 

φορείς της κρατικής πολιτικής πολλών χωρών, για τρείς κυρίως λόγους, όπως 

προβλήθηκαν από τον Tanzi το 1980 και είναι οι εξής: 

• Η ανάπτυξη της παραοικονομίας, μπορεί να ερμηνευθεί, ως η αντίδραση του 

κοινωνικού συνόλου στις σημαντικές επιβαρύνσεις, που θεωρείται ότι 

προκαλούν στα άτομα και τις επιχειρήσεις οι κρατικές δραστηριότητες (όπως 

η υψηλή φορολογία και ο εκτεταμένος έλεγχος της οικονομίας). 

• Στο μέτρο που η ανάπτυξη της παραοικονομίας προκαλείται κυρίως από την 

αύξηση του φορολογικού βάρους, μια αύξηση των φορολογικών 

συντελεστών, είναι δυνατόν να έχει σαν συνέπεια τη μείωση των 

φορολογικών εσόδων. Αυτό είναι δυνατό, να οδηγήσει σε ακόμα 

μεγαλύτερη διεύρυνση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού. 

• Αν εξαιτίας της εκτεταμένης παραοικονομίας, τα μέτρα της οικονομικής 

πολιτικής, στηρίζονται σε λανθασμένους επίσημα μετρημένους δείκτες της 

κατάστασης της οικονομίας (ποσοστό ανεργίας, ρυθμός οικονομικής 

μεγέθυνσης, κ.τ.λ.), τα μέτρα αυτά είναι δυνατό να είναι όχι μόνο 

εσφαλμένου μεγέθους, αλλά και εσφαλμένης κατεύθυνσης. 

Το γενικότερο ενδιαφέρον, αναφορικά με τη μελέτη της παραοικονομίας, οφείλεται 

στις σημαντικές επιπτώσεις που έχει. Οι οικονομικού χαρακτήρα επιπτώσεις της, μπορεί 

να υποστηριχθεί ότι αναφέρεται κυρίως στον σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα της 

δημοσιονομικής πολιτικής, της νομισματοπιστωτικής πολιτικής, της πολιτικής 

απασχόλησης, της πολιτικής διανομής του εισοδήματος και της κλαδικής πολιτικής. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η λειτουργία της παραοικονομίας σημαίνει ότι, τα επίσημα 

στατιστικά στοιχεία και οι επίσημοι στατιστικοί δείκτες, όπου στηρίζεται ο σχεδιασμός της 

οικονομικής πολιτικής, παραποιούν την οικονομική πραγματικότητα. Δεν παρέχουν 

δηλαδή, μια σωστή απεικόνιση των σημαντικότερων τουλάχιστον μακροοικονομικών 

προβλημάτων. 

Θεωρείται επίσης από πολλούς ερευνητές ότι, η παραοικονομία, αποτελεί ένα 

σημαντικό τμήμα της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο μάλιστα 
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αυξάνεται με υψηλότερους ρυθμούς από ότι η επίσημη οικονομία, πράγμα που 

συμβάλλει στην αύξηση της σοβαρότητας των επιπτώσεών της. 
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3.3. Προσδιοριστικοί Παράγοντες Παραοικονομίας       

• ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

Είναι προφανές ότι οι υψηλοί άμεσοι φόροι (ceteris paribus), αποτελούν ισχυρό 

κίνητρο εμφάνισης και μεγέθυνσης της παραοικονομίας. Οι υψηλοί φορολογικοί 

συντελεστές, αναγνωρίζονται γενικά, ως ένας από τους βασικούς προσδιοριστικούς 

παράγοντες της παραοικονομίας.  

Οι παραγωγικές μονάδες, προκειμένου να αποφύγουν την υψηλή φορολογική 

επιβάρυνση, αποκρύπτουν ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής τους 

δραστηριότητας. Αν και τα δυο είδη φορολογίας (άμεσοι κα έμμεσοι φόροι) 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παραοικονομίας, ωστόσο οι έμμεσοι φόροι 

αποτελούν πιο ισχυρό κίνητρο, συγκριτικά με τους άμεσους, διότι η φοροδιαφυγή, 

με την οποία σχετίζεται η παραοικονομία, ωφελεί συγχρόνως τόσο τους αγοραστές, 

όσο και τους πωλητές. 

Όσον αφορά το επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης, τονίζεται ότι από το 

επίπεδο αυτό, εξαρτάται η ροπή των φορολογουμένων για φοροδιαφυγή και 

επομένως, το μέγεθος της φοροδιαφυγής και παράλληλα αυτό της παραοικονομίας.  

• ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Είναι γεγονός, πως ακόμα και να μην υπήρχε η φορολογία, θα είχαμε  

παραοικονομία, εξαιτίας των διαφόρων θεσμικών περιορισμών που επιβάλλονται 

στις οικονομικές δραστηριότητες. Οι περιορισμοί αυτοί επιβάλλονται, είτε γιατί 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες είναι εγκληματικές ή παράνομες, είτε για 

την προαγωγή ορισμένων κοινωνικοοικονομικών σκοπών, όπως είναι η προστασία 

της εργασίας και της κατανάλωσης. Θεσμικοί περιορισμοί που επιβάλλονται σε 

νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες, είναι η θέσπιση κατώτατων ορίων μισθών και 

ημερομισθίων, η καθιέρωση αδειών εργασίας για τους αλλοδαπούς, οι συνθήκες 

ασφαλείας και υγιεινής, κ.α..  

• ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

Τα κίνητρα για την αναζήτηση εργασίας, επηρεάζονται άμεσα από το ύψος της 

ανεργίας. Τα κίνητρα αυτά είναι περισσότερο ισχυρά όταν στους ανέργους 
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παρέχεται το επίδομα ανεργίας. Αυτό έχει σαν συνέπεια, να δέχονται προτάσεις για 

προσφορά των υπηρεσιών τους στην παραοικονομία και με χαμηλή αμοιβή. Επίσης,  

οι επιχειρήσεις συχνά οδηγούνται στην ανεύρεση ανειδίκευτης εργασίας, στην μη 

επίσημη αγορά εργασίας. Σε αγορές εργασίας που διακρίνονται για την 

ελαστικότητά τους, όπως συμβαίνει στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όσο 

μεγαλύτερο είναι το ποσοστό ανεργίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραοικονομία. 

• ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Το μέγεθος της παραοικονομίας επηρεάζεται σημαντικά από τις εισφορές για την 

χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καταβάλλονται κατά ένα 

μέρος από τους εργαζόμενους και κατά το υπόλοιπο από τους εργοδότες. 

Παράλληλα με την αύξηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, που παρατηρείται 

σε πολλές χώρες, αυξάνονται αντίστοιχα και οι κοινωνικές παροχές προς τους 

εργαζόμενους, το ύψος των οποίων συχνά, σχετίζεται αρνητικά με το μέγεθος του 

εισοδήματος. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα μέλη του εργατικού δυναμικού 

παρακινούνται να δηλώσουν χαμηλότερο από το πραγματικό τους εισόδημα, 

προκειμένου να απολαμβάνουν ορισμένες κοινωνικές παροχές. 

Ιδιαίτερη σημασία, έχουν τα υψηλά επιδόματα ανεργίας, τα οποία παρακινούν 

αρκετά μέλη του εργατικού δυναμικού, να παραμένουν ¨τεχνικά άνεργοι¨ -δηλαδή 

για την επίσημη οικονομία να θεωρούνται άνεργοι- και να απασχολούνται στην 

παραοικονομία. 

• Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

Ο βαθμός ευκολίας, με την οποία ένα άτομο αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα 

στα πλαίσια της παραοικονομίας, παραβαίνοντας τους ισχύοντες θεσμικούς 

περιορισμούς, προσδιορίζεται από την στάση του απέναντι στο κράτος και τους 

φορείς της κρατικής εξουσίας. Αυτή η ψυχολογική στάση, χαρακτηρίζεται ως 

επίπεδο φορολογικής ηθικής ή φορολογικής συνείδησης. Αν ένα άτομο, θεωρεί το 

κράτος ως καταπιεστική δύναμη και διαπιστώνει ότι οι φορείς τις κρατικής 

πολιτικής, δεν ενδιαφέρονται για την αύξηση της ευημερίας του, αλλά αντίθετα  

προσπαθούν να του αφαιρέσουν ότι κερδίζει από την εργασία του, το άτομο αυτό 

φυσικό είναι να στραφεί πιο εύκολα στην παραοικονομία. 
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• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Δεδομένου ότι η παραοικονομία συνδέεται με παράβαση κανόνων του κράτους, 

είτε αυτοί αναφέρονται στην υποχρέωση δήλωσης του εισοδήματος στις αρμόδιες 

φορολογικές υπηρεσίες, είτε στην υποχρέωση συμμόρφωσης προς τους ισχύοντες 

θεσμικούς περιορισμούς, θεωρητικά, θα πρέπει να καταβάλλονται από τους φορείς 

της κρατικής πολιτικής, προσπάθειες περιορισμού της. 

Συχνά όμως διαπιστώνεται, πως η παραοικονομία γίνεται ανεκτή και μάλιστα 

μερικές φορές ενισχύεται άμεσα από το κράτος, είτε γιατί εξυπηρετεί τα 

συμφέροντα ορισμένων ατόμων ή κοινωνικών ομάδων, που είναι σε θέση να 

επηρεάζουν τις αποφάσεις των φορέων της κρατικής πολιτικής, είτε γιατί θεωρείται 

ότι συμβάλλει  -τουλάχιστον βραχυχρόνια- στην προαγωγή ορισμένων βασικών 

σκοπών της οικονομικής πολιτικής, όπως είναι η αύξηση της απασχόλησης, η 

οικονομική μεγέθυνση και η βελτίωση της θέσης του ισοζυγίου πληρωμών.    

• ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Προσδιοριστικός παράγοντας της παραοικονομίας θεωρείται και το επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης. Όταν το πραγματικό διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα 

είναι χαμηλό, τα άτομα έχουν ισχυρότερα κίνητρα να αναζητούν τρόπους 

απόκτησης πρόσθετου εισοδήματος 1. Είναι περισσότερο διατεθειμένοι να 

εργαστούν αποκλειστικά στην ανεπίσημη οικονομία, ώστε να επωφεληθούν είτε 

μισθολογικά (ύστερα από συμφωνία με τον εργοδότη), λόγω της μη καταβολής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, είτε από κοινωνικές παροχές, όπως το επίδομα 

ανεργίας. 

Η χρησιμοποίηση ανασφάλιστης εργασίας, αποτελεί συχνά επιδίωξη και των 

επιχειρήσεων, καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν μείωση του κόστους 

παραγωγής και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους.  

Τέλος, άλλοι πιθανοί λόγοι, οι οποίοι συντελούν στη διεύρυνση της 

παραοικονομίας είναι η ύπαρξη υψηλού κόστους συναλλαγών, η ύπαρξη υψηλής 

αβεβαιότητας και οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και εργοδοτικές εισφορές, οι 

οποίες γίνονται αναπόφευκτα υψηλότερες, καθώς η παραοικονομία και η 

φοροδιαφυγή μεγεθύνονται. 
1 Frey and Weck-Hanneman, 1984, σ. σ. 37-38 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1. Τομείς και Μέθοδοι Φοροδιαφυγής 

Το μέγεθος της φοροδιαφυγής διαφέρει από χώρα σε χώρα και η έκτασή της 

εξαρτάται από την δομή της κάθε χώρας, το μέγεθος των επιχειρήσεων, την λογιστική 

τους οργάνωση, από την διάρθρωση και λειτουργία του φορολογικού συστήματος και 

από την δομή των φοροτεχνικών υπηρεσιών. Η φοροδιαφυγή εκδηλώνεται με μέσα και 

πρακτικές, που διακρίνονται για την ευρηματικότητά και την συνθετότητά τους, αλλά και 

με απλές μεθόδους. Το μέγεθος της φοροδιαφυγής στη χώρα μας, είναι ιδιαίτερα υψηλό 

σε σχέση με τις άλλες χώρες. Εντοπίζεται κυρίως: 

• ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Αφορά κυρίως τους μισθούς και τις συντάξεις. Παρατηρείται όμως και το φαινόμενο 

κατά το οποίο, έχουμε αδήλωτη εργασία και παράλληλα δίδεται και το επίδομα 

ανεργίας.   

• ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 

Αυτό γίνεται με την απόκρυψη ενοικίασης κάποιου ακινήτου ή με τη δήλωση 

μικρότερου μισθώματος από το πραγματικό. 

• ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Για παράδειγμα, πώληση αγροτικών προϊόντων χωρίς παραστατικά ή σε ποσότητες 

μικρότερες από τις πραγματικές. 

• ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Όπως π.χ. είναι η μη έκδοση Δ.Π.Υ. (Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών) από γιατρό σε 

ασθενή, ή η έκδοση αυτού, αλλά με ποσό μικρότερο από το πραγματικό, πράγμα 

που δεν μπορεί να διαπιστωθεί λόγω του ιατρικού απορρήτου. 

• ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Οι συνηθισμένες μέθοδοι στην κατηγορία αυτή είναι, η υπερτιμολόγηση των 

εισαγωγών και η υποτιμολόγηση των εξαγωγών, η υποτίμηση της αξίας των 
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απογραφέντων αγαθών της εταιρίας και η διόγκωση διαφημιστικών ή άλλων 

δαπανών. 

• ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Ο κατασκευαστικός τομέας είναι από τους κλάδους με την μεγαλύτερη δυνατότητα 

φοροδιαφυγής. Οι τεχνικές εταιρίες λαμβάνουν εικονικά τιμολόγια για την 

διόγκωση των δαπανών τους, εμφανίζουν εικονικές ώρες εργασίας και εικονικές 

συνεργασίες. Έχουμε μετακίνηση τιμολογίων υλικών και εργασίας από την μια 

οικοδομή στην άλλη, προκειμένου να μην πληρωθεί ο Φ.Π.Α. και οι μηχανικοί 

δηλώνουν κόστος εργασίας αυτό που προβλέπεται από το ελάχιστο κόστος 

οικοδομής, ενώ η αμοιβή τους είναι πολλαπλάσια. 

• ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Στον φόρο αυτόν, όταν κληρονομούνται ακίνητα, ισχύουν τα ίδια με την μεταβίβαση 

ακινήτων. Όταν όμως πρόκειται για κινητά περιουσιακά στοιχεία ή χρήματα, η 

φοροδιαφυγή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, γιατί τα περιουσιακά αυτά στοιχεία 

μεταβιβάζονται εύκολα χωρίς να απαιτείται πάντοτε η τήρηση κάποιων νομικών ή 

άλλων διαδικασιών. 

• ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Συνήθως γίνεται με την υποβολή δήλωσης με μειωμένη την αξία των ακινήτων. 

• ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Οι κυριότερες μέθοδοι φοροδιαφυγής στην περίπτωση αυτή είναι η νόθευση και η 

λαθρεμπορία. Στα καύσιμα η φοροδιαφυγή εντοπίζεται κυρίως στο πετρέλαιο. Στο 

αλκοόλ επιτυγχάνεται με την παράνομη εισαγωγή και διάθεση αλκοολούχων 

ποτών, όπου εκτός από τον ειδικό φόρο, δεν καταβάλλεται και ο φόρος 

πολυτελείας. Στα καπνικά προϊόντα συντελείται μέσω της λαθραίας εισαγωγής και 

διάθεσης προϊόντων καπνού.  
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• ΣΤΟΝ Φ.Π.Α. 

Ο Φ.Π.Α. θεωρείται ένας φόρος, ο οποίος περιορίζει την φοροδιαφυγή. Αυτό 

συμβαίνει διότι, με την σταδιακή χρεοπίστωση του στα διάφορα συναλλακτικά 

στάδια, δημιουργεί κατά μια έννοια, αντίθετα συμφέροντα μεταξύ πωλητή και 

αγοραστή και επομένως η φοροδιαφυγή μειώνεται. Η συνηθέστερη μορφή 

φοροδιαφυγής σε αυτόν τον τομέα είναι οι αγοραπωλησίες, χωρίς ή με ανακριβή 

έκδοση παραστατικών. 

• ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Το παραεμπόριο εκδηλώνεται, είτε με την διάθεση παράνομων ειδών, τα οποία 

προέρχονται από τρίτες χώρες (Κίνα, Ταϋλάνδη, Ταϊβάν, Κορέα, κ.τ.λ.) και 

εισάγονται ή διακινούνται εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε 

προέρχονται από επιχειρήσεις που δεν έχουν εκδώσει τα προβλεπόμενα νόμιμα 

παραστατικά. Το παραεμπόριο, ασκείται κυρίως σε μη στεγάσιμους χώρους, όπως 

σε λαϊκές αγορές, σε παζάρια, σε εμπορικούς δρόμους ή κοντά σε σταθμούς 

λεωφορείων, σε πεζόδρομους, κ.ο.κ..  

• ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Εδώ παρατηρείται η μέθοδος διπλών συμβολαίων, με συμβόλαια μεταξύ των 

ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, εξωτερικού και εσωτερικού, 

προκειμένου να εμφανίσουν μικρότερα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 

ένα μέρος των εσόδων, να παραμείνει σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Επίσης 

έχουμε την μη ή ανακριβή έκδοση  φορολογικών στοιχείων, από την παροχή 

υπηρεσιών και τις παρεπόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες (όπως η χρήση 

θαλάσσιων μέσων ψυχαγωγίας, ομπρελών, υπηρεσιών καθαριστηρίων, σάουνας, 

κομμωτηρίων, κ.τ.λ.). Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες, εμφανίζονται σαν υπηρεσίες 

«πακέτου», ενώ στην πραγματικότητα εισπράττεται χρηματικό ποσό, το οποίο όμως 

δεν εμφανίζεται πουθενά. 

• ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Παρατηρείται φοροδιαφυγή μέσω της πρακτικής των υπερτιμολογήσεων – 

υποτιμολογήσεων. Ειδικότερα έχουμε το transfer pricing (μεταφορά τιμολόγησης), 

το οποίο αποσκοπεί στην συρρίκνωση της φορολογικής επιβάρυνσης ενός 
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πολυεθνικού ομίλου, μέσω του καθορισμού μη πραγματικών τιμών, των μεταξύ 

τους συναλλαγών. Ακόμα, φοροδιαφυγή εντοπίζεται και μέσω των διογκούμενων 

δαπανών (management fees) και των αυξημένων ποσοστών δικαιωμάτων 

(royalties), που τιμολογούνται μεταξύ των εταιριών του ομίλου. 

• ΣΤΙΣ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (OFFSHORE) 

Αυτές ιδρύονται με κύριο σκοπό, την απόκρυψη εσόδων και κερδών από 

παράνομες δραστηριότητες (π.χ. ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λαθρεμπόριο 

ναρκωτικών, κ.τ.λ.), την μικρότερη δυνατή φορολογική επιβάρυνση και κατ’ 

επέκταση, την απαλλαγή φορολογίας από την χώρα της μόνιμης διαμονής τους. 
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4.2. Τομείς και Μέθοδοι Παραοικονομίας 

Η παραοικονομική δραστηριότητα, αποτελεί πιθανά, τη βασική ιδιαιτερότητα της 

ελληνικής οικονομίας σε σχέση με αυτές των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε., λόγω της 

μεγάλης έκτασης που έχει λάβει. Η ελληνική παραοικονομική δραστηριότητα, μαζί με την 

φοροδιαφυγή, έχουν συμβάλλει αρκετά στα υψηλά δημόσια ελλείμματα. Η 

παραοικονομία στην Ελλάδα, εντοπίζεται κυρίως: 

• ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται εισοδήματα που αποκτώνται από μια 

δεύτερη (εκτός από την κανονική) εργασία. Επίσης, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, 

το εισόδημα ατόμων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, ενώ στην πραγματικότητα 

εργάζονται κάπου παράνομα και το εισόδημα της εργασίας αυτής δε δηλώνεται. 

• ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν δραστηριότητες, όπως το λαθρεμπόριο (καυσίμων, 

ποτών, ναρκωτικών, τσιγάρων, κ.α.), τοκογλυφία, παραεμπόριο (πλανόδιο εμπόριο 

από οικονομικούς μετανάστες και στεγασμένο εμπόριο, χωρίς όμως την έκδοση 

αντίστοιχων παραστατικών πώλησης), μαύρο χρήμα (χρηματισμοί- διαφθορά), 

ιεροσυλία, κ.τ.λ.. Μόνο δύο χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), περιλαμβάνουν  κάποιο οικονομικό ποσοστό στους εθνικούς 

λογαριασμούς τους. Αυτές είναι οι Η.Π.Α. και η Ιταλία, στις οποίες τα υποτιθέμενα 

ποσοστά παράνομων δραστηριοτήτων, είναι αρκετά χαμηλά από εκείνα που 

υποστηρίζουν οι ειδικοί. 

• ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

Όπως είναι η διάθεση ειδών παραγόμενων από τα νοικοκυριά, π.χ. κατασκευή 

κοσμημάτων, ειδών χειροτεχνίας, επιδιορθώσεις ενδυμάτων,  κ.λπ.. 

• ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ 

Η ύπαρξη της παραοικονομίας σε αυτόν τον τομέα, πραγματεύεται κυρίως το 

ατομικό εισόδημα ή τις δαπάνες, που στην πραγματικότητα όμως, είναι δαπάνες 

μιας επιχείρησης, στην οποία εργάζεται ο ¨δράστης¨ της παραοικονομίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1. Συνέπειες της Φοροδιαφυγής 

5.1.1. Αρνητικές συνέπειες της φοροδιαφυγής 

Όπως είναι επόμενο, το γεγονός ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, φυσικό είναι να 

δημιουργήσει κάποιες συνέπειες, είτε αυτές είναι αρνητικές, είτε είναι θετικές. 

Ξεκινώντας, θα εξετάσουμε τις αρνητικές συνέπειες, οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

• Πρώτον και κύριον, αποτελεί μια σοβαρή αιτία ύπαρξης του δημόσιου 

ελλείμματος, μια και προκαλεί έλλειψη οικονομικών πηγών για το κράτος, 

με αποτέλεσμα το τελευταίο να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδά του. Το 

γεγονός αυτό οδηγεί τις κυβερνήσεις σε αυξημένο εσωτερικό δανεισμό, 

πράγμα που σημαίνει αύξηση των επιτοκίων, προκειμένου να 

προσελκυσθούν ιδιωτικά κεφάλαια προς κάλυψη του ελλείμματος. 

Παράλληλα, οδηγεί και σε εξωτερικό δανεισμό, όπου έχουμε λιγότερη 

ανεξαρτησία και ελευθερία οικονομικών και άλλων πηγών για την χώρα, 

αλλά και αύξηση του δημόσιου χρέους, λόγω των υψηλών επιτοκίων του 

εξωτερικού δανεισμού. 

• Επίσης, έχουμε την δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών, μια και 

κάποια επαγγέλματα μπορούν να φοροδιαφεύγουν και κάποια όχι. Αυτό με 

τη σειρά του, όχι μόνο δημιουργεί ανισότητα ως προς την επιβάρυνση των 

φορολογουμένων, αλλά οι φόροι αυξάνονται συνεχώς για τους μη 

φοροδιαφεύγοντες, λόγω της έλλειψης δημοσίων εσόδων. Με αυτόν τον 

τρόπο, μπορεί να επηρεασθεί η φορολογική συνείδηση των 

φορολογουμένων που είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, το οποίο έχει 

σαν αποτέλεσμα την διεύρυνση του φαινομένου της φοροδιαφυγής. 

• Στην συνέχεια, το ¨καθεστώς¨ της φοροδιαφυγής οδηγεί σε κακό 

καταμερισμό των πηγών πλούτου, δεδομένου ότι οι πολίτες συχνά 

επιλέγουν να κάνουν διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, έχοντας σαν 

κριτήριο, το επίπεδο ευκολίας της φοροδιαφυγής και όχι αυτό της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. 

• Σαν επακόλουθο της παραπάνω συνέπειας έχουμε, την νόθευση στον τομέα 

του ανταγωνισμού, όπου κάποιες επιχειρήσεις με οριακή κερδοφορία, 
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χρησιμοποιούν την φοροδιαφυγή σαν πλεονέκτημα, προκειμένου να 

μειώσουν το κόστος τους, πράγμα που απέχει πολύ από τον τέλειο 

ανταγωνισμό. Με αυτόν τον τρόπο, αποθαρρύνονται οι επιχειρήσεις στο να 

στραφούν σε νέες επενδύσεις και σε ανάληψη ρίσκων  για αύξηση της 

κερδοφορίας τους, αφού αυτό μπορούν να το επιτύχουν με την 

φοροδιαφυγή. 

• Επιπρόσθετα, για την κυβέρνηση η αύξηση της φοροδιαφυγής σημαίνει, 

υψηλά κόστη συναλλαγών και διοικήσεως, εφόσον πρέπει να δημιουργήσει 

και να καταστήσει αποτελεσματικό και λειτουργικό όλον εκείνον τον 

ελεγκτικό μηχανισμό που είναι απαραίτητος, για να κάνει την φοροδιαφυγή 

δυσκολότερη. Θα πρέπει ακόμα, να θεσπίζει νόμους όσο το δυνατόν  

αποτελεσματικότερους κατά της φοροδιαφυγής και αυτό σημαίνει επιπλέον 

κόστος συναλλαγής. 

• Μια εξίσου σημαντική συνέπεια της φοροδιαφυγής είναι ότι, πολλά ιδιωτικά 

εισοδήματα δεν συμπεριλαμβάνονται στις επίσημες έρευνες και στατιστικές, 

όπως είναι αυτή του Α.Ε.Π., που δείχνουν την πραγματική κατάσταση της 

οικονομίας. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει, ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να 

έχει πραγματική εικόνα της κατάστασης και είναι πολύ πιθανό, να προβεί σε 

λανθασμένες ενέργειες σε σχέση με την οικονομία, ενώ ταυτόχρονα, 

υπάρχει ο κίνδυνος να επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που 

επιδιώκει. Να δημιουργήσει δηλαδή περισσότερα  προβλήματα από αυτά 

που θέλει να επιλύσει. 

• Ακόμα, αν λάβουμε σαν δεδομένο ότι οι δραστηριότητες των φοροφυγάδων 

πληρώνονται πάντοτε τοις μετρητοίς, η φοροδιαφυγή μειώνει την 

ελαστικότητα της ζήτησης ρευστού στις αλλαγές των κρατικών επιτοκίων, 

κάτι που σημαίνει, μεγαλύτερες δυσκολίες στην εφαρμογή νομισματικής 

πολιτικής. 
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5.1.2. Θετικές επιδράσεις της φοροδιαφυγής 

Ωστόσο, εκτός από τις αρνητικές συνέπειες που έχει η φοροδιαφυγή, πολλοί 

πιστεύουν πως υπάρχουν και κάποιες θετικές επιδράσεις, τόσο για την οικονομία, όσο και 

για την οικονομική συμπεριφορά των ατόμων. Αυτές είναι: 

• Σε πρώτο επίπεδο για τον φορολογούμενο και τις επιχειρήσεις, από την 

στιγμή που θεωρείται ότι η φοροδιαφυγή είναι το μόνο μέσον που έχουν 

στην διάθεσή τους και τους δίνει την δυνατότητα αποταμίευσης. Με αυτόν 

τον τρόπο μάλιστα, επιταχύνονται και οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης. 

• Επίσης, θετικό μπορεί να θεωρηθεί και το γεγονός ότι, μπορεί να δώσει την 

δυνατότητα για πραγματοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

δεν θα υπήρχαν καθόλου λόγω της φορολογίας. 

• Ακόμα, οι δημόσιες δαπάνες είναι ανάλογες με τα φορολογικά έσοδα, άρα 

δεν υφίσταται μεταφορά του φορολογικού βάρους σε άλλους 

φορολογούμενους. 

• Τέλος, οι δημόσιες δαπάνες, έχουν λιγότερο όφελος απ’ ότι οι ιδιωτικές, 

άρα αυξάνεται και το κοινωνικό όφελος. 
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5.2. Συνέπειες της Παραοικονομίας 

5.2.1. Αρνητικές συνέπειες της παραοικονομίας 

Όπως η φοροδιαφυγή, έτσι και η παραοικονομία, έχει σαν φυσική απόρροια 

κάποιες επιπτώσεις. Παρακάτω, θα αναλυθούν οι αρνητικές επιδράσεις που ασκεί, τόσο 

στο σχεδιασμό, όσο και στην αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής, 

επηρεάζοντας τον καθορισμό των στόχων και των μέσων της, καθώς και των περιορισμών 

του οικονομικού συστήματος. Συγκεκριμένα, έχουμε ότι: 

• Η αύξηση του μεγέθους της ¨σκιώδους οικονομίας¨ είναι συνέπεια της 

φορολογίας και σε συνδυασμό με την αύξηση των φορολογικών 

συντελεστών, αναμενόμενο είναι, να φέρουν μείωση των εσόδων από 

φόρους, που συνεπάγεται και επιπλέον έλλειμμα στον προϋπολογισμό. 

• Οι επίσημοι δείκτες, όπως για παράδειγμα η ανεργία, στους οποίους 

βασίζεται η οικονομική πολιτική, δίνουν λανθασμένο μέγεθος -εξαιτίας της 

παραοικονομίας- και συνεπώς, τα μέτρα που λαμβάνονται είναι προς την 

λάθος κατεύθυνση. 

• Επίσης, η αύξηση της ¨άτυπης οικονομίας¨ αποτελεί αντίδραση των πολιτών 

στην μεγάλη πίεση από τις κρατικές δραστηριότητες (μεγάλη φορολογία, 

πολυνομία, κ.α.). 

• Δημιουργεί στρεβλώσεις, σε ότι αφορά στην οικονομική διάρθρωση, στη 

διανομή στο εισόδημα, στη δημοσιονομική κατάσταση, στην 

παραγωγικότητα και στην διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Το 

τελευταίο έχει σαν συνέπεια, να δημιουργείται εσφαλμένη εικόνα κάποιων 

σημαντικών μεγεθών, όπως είναι του πληθωρισμού, του ρυθμού 

οικονομικής ανάπτυξης και του ποσοστού ανεργίας 1. 

• Επιπρόσθετα, επηρεάζεται σημαντικά η αξιοπιστία των επίσημων 

στατιστικών  στοιχείων, που αφορούν το ύψος των διάφορων 

μακροοικονομικών μεγεθών. Τέτοια είναι, το Α.Ε.Π., οι αποταμιεύσεις, το 

επίπεδο των τιμών, η απασχόληση, οι επενδύσεις, κ.α., τα οποία δεν 

αποτυπώνουν την πραγματικότητα, εφόσον καλύπτουν τμήμα μόνο της 

συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Η αναξιοπιστία τους αφορά, τόσο 

το απόλυτο μέγεθός τους, όσο και την εκτίμηση του ρυθμού μεταβολής τους  
1 Παυλόπουλος, 2002, « Η Παραοικονομία στην Ελλάδα: Επανεξέταση» 
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και είναι απόλυτα φυσιολογικό, να επηρεάζεται η επιλογή των μέσων και η 

αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής 1. 

• Αναπόφευκτη είναι και η δημιουργία ενός φαύλου κύκλου, αφού η 

αναποτελεσματικότητα των οικονομικών προγραμμάτων, που βασίζονται σε 

λανθασμένα στοιχεία, μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για ακόμα 

μεγαλύτερη αύξηση της παραοικονομίας. 

Κατά τους Βαβούρα Ι.-Μανωλά Γ., 2004, μια μεταβολή στο μέγεθος της 

παραοικονομίας, αποτυπώνεται σε μεταβολές, σε τρείς βασικούς δείκτες:  

• Στους νομισματικούς δείκτες, εφόσον οι συναλλαγές στην ¨σκιώδη 

οικονομία¨, πραγματοποιούνται συνήθως με μετρητά. Ως εκ τούτου, 

επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά η ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς 

σκοπούς. 

• Στους δείκτες απασχόλησης, γιατί το ποσοστό των απασχολουμένων στην 

επίσημη οικονομία ως προς τον πληθυσμό, μειώνεται όσο αυξάνεται ο 

αριθμός των απασχολουμένων στην παραοικονομία. 

• Στους δείκτες παραγωγής και δαπάνης, αφού μειώνεται ο συντελεστής της 

εργασίας στην επίσημη οικονομία, όταν αυξάνεται η παραοικονομία, εξ’ 

αιτίας του γεγονότος ότι μέρος του εργατικού δυναμικού στρέφεται σε 

αυτήν. 

Περιορίζεται παράλληλα, η αποτελεσματικότητα της μακροοικονομικής πολιτικής, 

νομισματικής ή δημοσιονομικής. Συγκεκριμένα, αρνητικά επηρεάζεται η 

αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής, για τον λόγο ότι η ύπαρξη της 

παραοικονομίας μειώνει τα έσοδα από τους φόρους.  Άρα: 

• Περιορίζεται και η δυνατότητα του κράτους να πραγματοποιεί δημόσιες 

δαπάνες, με αποτέλεσμα να προσφέρονται μικρότερης ποσότητας και 

χαμηλότερης ποιότητας δημόσια αγαθά. 

• Αυξάνεται το σχετικό φορολογικό βάρος της επίσημης οικονομίας, με την 

αύξηση των φορολογικών συντελεστών, που έρχεται σαν συνέπεια της 

απώλειας φορολογικών εσόδων, λόγω της παραοικονομίας, το οποίο με 

την σειρά του, οδηγεί σε αύξηση της ροπής των φορολογουμένων για 

φοροδιαφυγή και επιπλέον αύξηση της παραοικονομίας. Διαπιστώνεται 

επομένως, ότι λειτουργεί σαν φαύλος κύκλος. 
1 Τάτσο Ν., 2001, «Παραοικονομία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα» 
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• Η έλλειψη λοιπόν φορολογικών εσόδων, οδηγεί σε ελλειμματική διαχείριση 

και πληθωριστικές πιέσεις 1. 

Αρνητικές συνέπειες έχει και στην αποτελεσματικότητα της νομισματοπιστωτικής 

πολιτικής, που έχει να κάνει με την σταθεροποίηση της οικονομίας. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, οι συναλλαγές στην ¨άτυπη οικονομία¨ πραγματοποιούνται με μετρητά. 

Συνεπώς, έχουμε μείωση της ελαστικότητας ζήτησης του χρήματος, ως προς το επιτόκιο. 

Σαν απόρροια έχουμε την παρααγορά αγαθών και υπηρεσιών, η οποία οδηγεί στην 

παρααγορά χρήματος, όπως είναι η τοκογλυφία, οι παράνομες πωλήσεις συναλλάγματος, 

η προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών, κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων, 

κ.τ.λ.. 

Από την ύπαρξη της παραοικονομίας, επηρεάζεται και η πολιτική βελτίωσης της 

διανομής του εισοδήματος, εφόσον τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, είναι εικονικά 

και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, παρά μονάχα σε έναν μικρό βαθμό, το οποίο 

όμως δεν είναι άξιο εμπιστοσύνης και δεν είναι ικανό να αποδώσει τα εισοδήματα των 

διαφόρων εισοδηματικών κατηγοριών του πληθυσμού, είτε αναφερόμαστε σε 

διαφορετικές επαγγελματικές τάξεις, είτε σε ίδιες.  

Συμπληρωματικά, μεγάλος είναι ο αριθμός των ατόμων που, ενώ στα επίσημα 

στατιστικά στοιχεία, καταγράφονται ως άνεργοι, στην πραγματικότητα απασχολούνται 

στον τομέα της παραοικονομίας (αδήλωτη εργασία), όπως επίσης και των  ατόμων που 

εκτός από την απασχόλησή τους στην επίσημη οικονομία, απασχολούνται και στην 

¨άτυπη οικονομία¨. Αυτό οδηγεί στην εικόνα μιας ανεργίας διογκωμένης και στην επιλογή  

-από τους φορείς της οικονομικής πολιτικής- στρατηγικών απασχόλησης, οι οποίες όμως, 

δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας. 

Τέλος, σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις της, γύρω από τον όγκο και την 

διάρθρωση της παραγωγής, δηλαδή, τους κλαδικούς δείκτες παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητας, με αποτέλεσμα να νοθεύεται η οικονομική πραγματικότητα και να 

επιλέγονται κλαδικές πολιτικές, που όμως δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές 

ανάγκες. 

 

1 Παυλόπουλος Π., 2002, «Η Παραοικονομία στην Ελλάδα: Επανεξέταση» 
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5.2.2. Θετικές επιδράσεις της παραοικονομίας 

Ωστόσο και στην παραοικονομία παρατηρούνται κάποιες θετικές επιδράσεις, 

κυρίως στην συνολική οικονομική δραστηριότητα. 

Συνεπώς έχουμε ότι: 

• Η δημιουργία της παραοικονομίας, οδηγεί σε αύξηση του ανταγωνισμού -

στον επίσημο τομέα- και σε εξαναγκασμό της δημόσιας διοικήσεως να 

προβεί σε πρακτικές που ενθαρρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

• Το μεγαλύτερο τμήμα των εισοδημάτων που δημιουργούνται με την 

παραοικονομία, δαπανώνται σε αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στην 

επίσημη οικονομία, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξή της. 

• Σε οικονομίες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, όπου η 

επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, εκτιμάται ότι, η 

παραοικονομία μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αναδείξεως 

επιχειρηματικών ταλέντων, μέσω της εμπειρίας που αποκτάται, σχετικά με 

τον τρόπο λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς και αναζήτησης του κέρδους. 

• Μπορεί να αναδείξει ένα δυναμικό επιχειρηματικό πνεύμα, το οποίο είναι 

ικανό να φέρει θετικά αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα και 

αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, να βοηθήσει στην βελτίωση των 

εξαγωγών, αλλά και να συμβάλλει στον περιορισμό της δραστηριότητας, 

από την πλευρά του κράτους.   

• Οι δραστηριότητες στην παραοικονομία, δημιουργούν νέες θέσεις, στον 

τομέα της μερικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα να απασχολούνται άτομα, 

που διαφορετικά θα ήταν άνεργοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1. Μέτρα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής 

Η ικανότητα της φορολογούσας αρχής να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά, την τάση 

αυτή των φορολογουμένων για φοροδιαφυγή, εξαρτάται από τον βαθμό οργάνωσης των 

φοροτεχνικών υπηρεσιών και την ποιότητα των φοροτεχνικών οργάνων, από το σύστημα 

που χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, από την διάρθρωση του 

φορολογικού συστήματος και τέλος από τον βαθμό λογιστικής οργάνωσης των 

οικονομικών μονάδων. Είναι προφανές πως αν οι φορολογούμενοι αισθάνονται, ότι το 

κράτος είναι σε θέση να εντοπίσει την φοροδιαφυγή, η τάση τους για μια τέτοια ενέργεια, 

θα ήταν περιορισμένη και αντίστροφα. 

Η φοροδιαφυγή, έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική οικονομία και δεν μπορεί να 

εξαλειφθεί εύκολα. Γι’ αυτό, προτείνονται κάποια μέτρα για την αντιμετώπισή της, που 

είναι τα παρακάτω: 

• ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι έλεγχοι αυτοί, θα πρέπει να γίνονται με βάση το προφίλ των φοροφυγάδων, 

καθώς και με τυχαία επιλογή. Ο έλεγχος με βάση το προφίλ θα επικεντρώνεται 

κυρίως σε πρόσωπα και επιχειρήσεις, που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

φοροδιαφυγής. Με την τυχαία επιλογή, θα γίνονται έλεγχοι σε πρόσωπα και 

επιχειρήσεις, που δεν ταιριάζουν με το προφίλ των φοροφυγάδων. Έτσι, θα 

διαπιστώνονται τα επίπεδα φοροδιαφυγής και θα λαμβάνονται τα κατάλληλα 

μέτρα. 

• Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 

Για να ενισχυθεί ο ρόλος των αποδείξεων στη βελτίωση των φορολογικών εσόδων, 

αξίζει να διευρυνθεί η πιθανότητα, να αυξηθεί η έκπτωση φόρου για συγκεκριμένες 

δαπάνες, ακόμα και αν αυτό γίνεται εις βάρος κάποιων φορολογικών εσόδων. Με 

αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξει μια μεταστροφή στην νοοτροπία των 

φορολογουμένων και θα θεωρείται πλέον αυτονόητο το να εκδίδει κάποιος 
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αποδείξεις, για οποιαδήποτε υπηρεσία και να παρέχει και έτσι να δηλώνει τους 

φόρους του. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και την 

προστασία των κρατών-μελών, καθιέρωσε από το 1993, το σύστημα VIES -όπου 

παρακολουθούνται οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές- για την ορθή απόδοση του Φ.Π.Α.. Σε κάθε περίπτωση ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών, ελέγχεται ο τρόπος εξόφλησης καθενός τιμολογίου, αν δηλαδή 

υπάρχει παραστατικό τράπεζας για την είσπραξη ή την πληρωμή, κατά περίπτωση, 

του σχετικού ποσού. Όταν δεν υπάρχουν τέτοια παραστατικά και η επιχείρηση 

ισχυρίζεται ότι η συναλλαγή έγινε με μετρητά και χωρίς την μεσολάβηση κάποιας 

τράπεζας, τότε η υπόθεση θα θεωρείται ύποπτη και θα διενεργείται έρευνα εις 

βάθος. 

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Από 01/01/2011, έχει αποφασιστεί ότι όλες οι συναλλαγές μεταξύ των 

επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας και οι μισθοδοσίες πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά, 

μέσω τραπεζικών επαγγελματικών λογαριασμών. Αυτό το μέτρο βέβαια, δεν 

τηρείται ακόμα πλήρως από όλες τις επιχειρήσεις, αλλά γίνονται προσπάθειες για 

την ολική επίτευξη αυτού. 

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

Σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό λογαριασμό, έχουμε και την ηλεκτρονική 

τιμολόγηση και την πιστοποίηση της ηλεκτρονικής υπογραφής, όπου η εφαρμογή 

αυτών, θα γίνεται μεταξύ των επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου. 

Ήδη από 01/01/2011 έχει αποφασιστεί ότι, τα τιμολόγια για συναλλαγές άνω των 

3000€, γίνονται δεκτά μόνο μέσω ηλεκτρονικής υποβολής.  

• ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Σε αυτόν τον τομέα, απαιτείται η δημιουργία εξειδικευμένης υπηρεσίας, η οποία θα 

ελέγχει τους ιδιώτες με μεγάλα εισοδήματα, αξιοποιώντας στοιχεία και 

πληροφορίες, που συλλέγονται από διάφορους τομείς. Εξειδικευμένη υπηρεσία με 

αποστολή την διερεύνηση, την μεθοδολογία,  τον έλεγχο και τον εντοπισμό της 
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φοροδιαφυγής σε τομείς του παραεμπορίου, καθώς και την αντιμετώπιση του, σε 

συνεργασία με άλλους φορείς. 

• ΠΑΙΔΕΙΑ 

Ο χώρος της παιδείας, θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί σε όλες του τις βαθμίδες, από 

το Δημοτικό μέχρι και το Πανεπιστήμιο. Κρίνεται σκόπιμο να διδάσκονται οι 

μαθητές-φοιτητές, από την αρχή της μαθησιακής τους δραστηριότητας, τις σωστές 

ηθικές αρχές, για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται στο μέλλον, ως πιθανοί 

επιχειρηματίες ή μισθωτοί, ώστε να έχουν αυξημένη φορολογική συνείδηση, σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας.  

• ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Καλείται ο κάθε πολίτης να γίνει ενεργός, αλλά ταυτόχρονα να τροποποιηθεί  και η 

νομοθεσία της χώρας και να αναβαθμιστεί η δημόσια διοίκηση. 

• ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Αυτό το μέτρο στοχεύει στο να υπάρξει μια απλοποιημένη νομοθεσία, ώστε να είναι 

κατανοητή από όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτου ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου,  

κ.τ.λ.. Ταυτόχρονα, να υπάρχει ενίσχυση σε πληροφοριακά συστήματα, όπως είναι 

το TAXIS, ώστε να πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι και διασταυρώσεις 

φορολογικών στοιχείων. 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

Θα πρέπει επίσης να υπάρχει σωστή και αποτελεσματική διαχείριση και κατανομή 

των φόρων, που καταβάλλονται από τους πολίτες στο κράτος και στοχευμένη 

δημοσιονομική πολιτική στην μείωση των κρατικών δαπανών. Επιτυγχάνοντας αυτό, 

θα μπορέσει να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, γεγονός, το οποίο θα ενισχύσει την 

εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Καταβάλλοντας οι πολίτες, τους φόρους 

που αντιστοιχούν στον καθένα και βλέποντας, ότι τα χρήματα αυτά που 

καταβάλλονται στο κράτος, αξιοποιούνται σωστά, καλύπτοντας ανάγκες όπως π.χ. 

υγεία, παιδεία, κ.α., τότε και μόνο τότε οι φορολογούμενοι μπορούν να 

εμπιστευτούν το κράτος, καθώς βλέπουν την κοινωνία μέσα στην οποία ζουν, να 

αναπτύσσεται. Αποτελεί λοιπόν, σημαντικό κίνητρο για τους πολίτες, να αποδίδουν 
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στο κράτος αυτά που του ανήκουν και με αυτόν τον τρόπο, να έχουμε μείωση της 

φοροδιαφυγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 

 



6.2. Μέτρα Καταπολέμησης της Παραοικονομίας 

Κατά καιρούς, έχουν δημοσιευτεί αρκετά σχέδια νόμου από την ελληνική βουλή, 

προκειμένου να βρουν τους κατάλληλους τρόπους να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της 

παραοικονομίας. Αρκετοί από αυτούς τους νόμους έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ακόμα 

περισσότεροι όμως έχουν ¨παγώσει¨, χωρίς να εφαρμοστούν. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται μερικοί από αυτούς: 

• ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι σύγχρονες φορολογικές διευθύνσεις πραγματοποιούν, όλο και περισσότερο τα 

τελευταία χρόνια, διάφορες στρατηγικές, οι οποίες αποσκοπούν στην εμπέδωση και 

υιοθέτηση της φορολογικής συνείδησης από τους φορολογούμενους. Σε αυτές τις 

στρατηγικές  προβλέπεται ακόμη, η διαχρονική αύξηση της εθελούσιας 

συμμόρφωσης, από τους φορολογουμένους, στις φορολογικές αρχές. Με αυτόν τον 

τρόπο, θα επιτυγχάνεται σταδιακή μείωση του κόστους του φορολογικού ελέγχου 

και επίσης θα αποκαλύπτονται από τους ίδιους τους φορολογουμένους, 

παραβάσεις και παρατυπίες που θα έχουν διαπραχθεί. 

• ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

Ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα είναι, η φορολογούσα αρχή να δώσει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους 

φορολογούμενους και κυρίως, με τους νέους επιχειρηματίες, που τώρα βγαίνουν 

στην αγορά εργασίας. Η εμπειρία δείχνει ότι, η ειδική αντιμετώπιση των νέων 

επιτηδευματιών, μέσω της εκπαίδευσης και καθοδήγησης, δημιουργεί σε έναν 

βαθμό οφέλη, όπως για παράδειγμα, αυξημένη εθελούσια συμμόρφωση με τους  

κανόνες των φορολογικών αρχών.   

• ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Θα πρέπει να προβλέπεται η παροχή κινήτρων στους φορολογούμενους, ώστε να 

αποκαλύπτουν περιπτώσεις για τις οποίες, θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία ότι 

όντως έχουν λάβει χώρα, από την στιγμή που σε αυτές τις περιπτώσεις οι 
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φορολογούμενοι θα απαλλάσσονται από πρόστιμα, κυρώσεις και ότι άλλο 

προβλέπει ο νόμος για την συγκάλυψη.  

• ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

Στον τομέα αυτό θα πρέπει, ό,τι νόμιμες εκπτώσεις ή απαλλαγές προβλέπει ο νόμος 

για τους φορολογούμενους, να μην αποκρύπτονται, αλλά να δίνονται και να 

μπορέσουν έτσι φορολογούμενοι και κράτος να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης. 

• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Είναι ιδιαίτερα  σημαντικό να επανακτηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα σε 

φορολογούμενους και κράτος, η οποία με την πάροδο των χρόνων έχει κλονιστεί 

σημαντικά, ώστε να έρθει η αποκατάσταση του πνεύματος της συνεργασίας και της 

εμπιστοσύνης και να χτιστεί πάνω σε νέες βάσεις. 

• ΟΡΘΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

Είναι αναγκαίο να υφίσταται δίκαιη φορολόγηση και το φορολογικό βάρος, να 

ανταποκρίνεται και να είναι σύμφωνο, με τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας. 

• ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

Το κράτος πρέπει να στοχεύσει στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, με την 

συμμετοχή διάφορων αντιπροσώπων, οι οποίοι θα εποπτεύουν και θα ελέγχουν την 

σωστή τήρηση του νόμου.  

• ΣΥΧΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Ένα μέτρο που θα ήταν αρκετά αποδοτικό, είναι η πραγματοποίηση συχνότερων 

ελέγχων από τα αρμόδια τμήματα, όπως είναι η Σ.Δ.Ο.Ε., για την καλύτερη 

αντιμετώπιση του φαινομένου.  

• ΠΑΙΔΕΙΑ 

Όπως για την φοροδιαφυγή, έτσι και  για την παραοικονομία, μεγάλη σημασία έχει 

η παιδεία, όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν φορολογικά μαθήματα, σε όλες 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Για όσους ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις γνώσεις 
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τους γύρω από την φορολογία, θα ήταν πολύ χρήσιμη, η παρακολούθηση 

μεταπτυχιακών μαθημάτων, όπως π.χ. χρηματοοικονομικής λογιστικής, κ.α..  

• ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Η απλοποίηση της νομοθεσίας πρέπει να είναι  προτεραιότητα, ώστε να μπορεί ο 

επιχειρηματίας, να γνωρίζει με ξεκάθαρο τρόπο, ποιες είναι οι φορολογικές του 

υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές ¨κακού τύπου¨ συναντήσεις 

εφοριακών και επιχειρηματιών. 

• ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Εξίσου σημαντικό είναι να χρησιμοποιείται σύγχρονη τεχνολογία, για να υπάρχει 

ένα σύστημα συνολικής παρακολούθησης των περιουσιακών στοιχείων των 

φορολογούμενων. 

• Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στην ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας, 

ολόκληρου του δημόσιου τομέα και όχι μόνο των φοροελεγκτικών αρχών, με την 

βελτίωση των μεθόδων οργάνωσης και διοίκησής του, όπως επίσης και με την 

βελτίωση της ποιότητας και των ρυθμών χρήσης των εισροών του. 

• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Θα πρέπει να υπάρξει αυστηρή καταγραφή των αλλοδαπών, καθώς είναι γενικώς 

αποδεκτό πως το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων που απασχολείται χωρίς 

ασφάλιση, είναι μετανάστες. Αυτό συμβαίνει διότι είναι επικερδές για τους 

επιχειρηματίες, καθώς προσφέρουν αρκετά χαμηλό μισθό, που δεν ανταποκρίνεται 

στην δουλειά που μπορεί να αποδίδουν οι εργαζόμενοι, είτε στις ώρες που μπορεί 

να εργάζονται στην επιχείρηση του. Από την άλλη πλευρά, επωφελούνται και οι 

αλλοδαποί μετανάστες, διότι μπορούν να εργαστούν χωρίς άδεια παραμονής, 

έχοντας εξασφαλίσει ένα μικρό εισόδημα για να μπορέσουν να καλύψουν τις 

πρώτου είδους ανάγκες (π.χ. στέγαση, τροφή, ενδυμασία, κ.α.). 

Σε αυτόν τον τομέα λοιπόν, θα πρέπει οι επιχειρηματίες να γίνουν πιο 

ευαισθητοποιημένοι, ώστε να μην καταφεύγουν στην παράνομη απασχόληση 

αλλοδαπών, αλλά να είναι αντίθετοι, προλαμβάνοντας έτσι ένα μεγάλο κομμάτι της 

παραοικονομίας. Η παροχή κινήτρων και στήριξης από το κράτος θα βοηθήσει σε 

αυτή την κατεύθυνση.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Αξιοσημείωτο είναι λοιπόν και ταυτόχρονα λυπηρό, το γεγονός ότι όλο και 

περισσότεροι στρέφονται στην φοροδιαφυγή και στην παραοικονομία, προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Όπως έχει αποδειχτεί, το κυριότερο αίτιο 

δημιουργίας αυτών των φαινομένων, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης από τους 

φορολογούμενους προς το κράτος και η αίσθηση ότι τα χρήματά τους δεν αξιοποιούνται 

σωστά. 

Η αντιμετώπιση και η εκτόνωση των φαινομένων αυτών, αποτελεί και ανέκαθεν 

αποτελούσε πρωταρχικό στόχο όλων των κυβερνήσεων. Η πάταξη αυτών, έχει ιδιαίτερη 

σημασία και είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί, καθώς θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο όχι 

μόνο οι πολίτες αυτής της χώρας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, να ανακουφιστούν για 

να μπορέσει άλλωστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη, η ευημερία και η άνθηση σε αρκετούς 

τομείς.  

Αυτό όμως, μπορεί να γίνει αποτελεσματικά, μόνο μέσα σε ένα πλαίσιο 

γενικότερων μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, τόσο δραστικών ώστε, να μπορέσουν να 

ανατρέψουν την όλη κατάσταση. Μια σωστή και καλά οργανωμένη προσπάθεια θα 

επιφέρει σημαντικά φορολογικά έσοδα, τα οποία με την σειρά τους, θα συμβάλλουν 

σημαντικά, στην μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. 

Παράλληλα θα έχει σαν στόχο, να ¨διδάξει¨ τους πολίτες και να τους βοηθήσει να 

συνειδητοποιήσουν, το μέγεθος της σπουδαιότητας που έχει η καταβολή των φόρων και 

η τήρηση του νόμου, είτε είναι αρεστή, είτε όχι, χτίζοντας έτσι σχέσεις εμπιστοσύνης 

μεταξύ τους. Ο μόνος τρόπος όμως για να επιτευχθεί αυτό, είναι να ευαισθητοποιηθούν 

όλοι οι φορολογούμενοι και να αποδίδουν του φόρους που τους αντιστοιχούν, χωρίς να 

επιβαρύνουν τον συνάνθρωπό τους με την μη καταβολή αυτών. Λίγη καλή θέληση και 

υπομονή λοιπόν, από μέρους των πολιτών -σε συνεργασία και με το κράτος-, θα φέρει 

μακροχρόνια τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

«Στην Ελλάδα, τα νούμερα ευημερούν», είχε λεχθεί πριν από αρκετά χρόνια, όπου η 

οικονομία στην χώρα μας βρισκόταν σε άνθηση. Ας είναι λοιπόν αυτή η φράση, μια ευχή, 

ώστε να ξαναέρθουν τέτοιες μέρες ευημερίας και οικονομικής ανάκαμψης στην χώρα 

μας. 
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