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Μπορεί να ενσωματωθεί ποσοστό της σκιώδους οικονομίας στο πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα; Ποιες οι προτάσεις για την

καταπολέμηση της σκιώδους οικονομίας προς την ελληνική κυβέρνηση;

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, μεταξύ άλλων, θα δοθούν κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Interna onal

Conference on Interna onal Business 2016» (20‐22 Μαΐου 2016), που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους

του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace, στην οδό Μοναστηρίου 305, από τις 9:30 το πρωί της Παρασκευής 20 Μαΐου 2016.

Τα θέματα της παραοικονομίας, της διαφθοράς, των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη. Τα

δεδομένα για το ελληνικό χρέος και το ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα/πλεόνασμα θα μεταβάλλονται και τα δεδομένα της

παραοικονομίας θα προσαρμόζονται στις εκάστοτε μακροοικονομικές μεταβολές, οπότε η συνεχής παρακολούθηση της συγκεκριμένης

πράξης επιβάλλεται.

Ένας από τους βασικούς ερευνητές στην μελέτη και έρευνα πεδίου στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ήταν ο κυριότερος από τους σύγχρονους

μελετητές της παραοικονομίας, καθηγητής Friedrich Schneider. Η εμπειρία του ερευνητή κ. Schneider είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει

πραγματοποιήσει παρόμοιου μεγέθους έρευνες σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία και έχει εκτιμήσει επίπεδα τα

διαφθοράς και παραοικονομίας σε 145 χώρες ανά τον κόσμο.

Η ερευνητική ομάδα καταδεικνύει ότι το μέσο μέγεθος της ελληνικής σκιώδους οικονομίας αγγίζει το 25% του επίσημου ΑΕΠ,

αναδεικνύει τους προσδιοριστικούς της παράγοντες και αποσαφηνίζει τις προϋποθέσεις για την απορρόφησή της από την επίσημη

οικονομία, ώστε επιταχυνθεί η έξοδος από την παρούσα πολυδιάστατη κρίση (άρθρο για την παραοικονομία στην Ελλάδα – An

explora on of the Greek shadow economy: Can its transfer into the official economy provide economic relief amid the crisis? – που

δημοσιεύθηκε στο «Journal of Economic Issues» το Μάρτιο του 2016).

Συνέντευξη Τύπου

Με την ευκαιρία της διοργάνωσης του συνεδρίου, θα δοθεί συνέντευξη Τύπου, με ομιλητές τους εισηγητές στο συνέδριο, Ιωάννη

Κωνσταντινίδη και Βασίλειο Βλάχο στην αίθουσα «Καλλιπάτειρα», στον ημιώροφο του ξενοδοχείου Grand Hotel την Τετάρτη 18

Μαΐου και ώρα 12:00, κατά την οποία θα παρουσιαστούν κρίσιμα στοιχεία για την παραοικονομία στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της

διοργάνωσης: h p://www.icib.eu/
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Μπορεί να ενσωματωθεί ποσοστό της σκιώδους
οικονομίας στο πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα;
Ποιες οι προτάσεις για την καταπολέμηση της
σκιώδους οικονομίας προς την ελληνική
κυβέρνηση; Δικαιολογείται από την κοινή γνώμη η
απόκρυψη μέρους των οικονομικών
δραστηριοτήτων; Πώς αντιδρά η κοινή γνώμη
απέναντι στη φοροδιαφυγή των άλλων; Ποιο το
μέγεθος της ελληνικής παραοικονομίας; Γιατί οι
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Έλληνες φοροδιαφεύγουν; Θα βοηθήσει την
Ελλάδα μία μείωση της παραοικονομίας να βγει
από την κρίση;

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, μεταξύ άλλων, θα δοθούν
κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο
«International Conference on International Business 2016»
(20-22 Μαΐου 2016), που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel
Palace, στην οδό Μοναστηρίου 305, από τις 9:30 το πρωί της
Παρασκευής 20 Μαΐου 2016.

Τα θέματα της παραοικονομίας, της διαφθοράς, των
ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους είναι πλέον στην
ημερήσια διάταξη. Τα δεδομένα για το ελληνικό χρέος και το
ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα/πλεόνασμα θα
μεταβάλλονται και τα δεδομένα της παραοικονομίας θα
προσαρμόζονται στις εκάστοτε μακροοικονομικές μεταβολές,
οπότε η συνεχής παρακολούθηση της συγκεκριμένης πράξης
επιβάλλεται.

Ένας από τους βασικούς ερευνητές στην μελέτη και έρευνα
πεδίου στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ήταν ο κυριότερος από τους
σύγχρονους μελετητές της παραοικονομίας, καθηγητής
Friedrich Schneider. Η εμπειρία του ερευνητή κ. Schneider
είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει πραγματοποιήσει παρόμοιου
μεγέθους έρευνες σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η
Αυστρία και έχει εκτιμήσει επίπεδα τα διαφθοράς και
παραοικονομίας σε 145 χώρες ανά τον κόσμο.

Η ερευνητική ομάδα καταδεικνύει ότι το μέσο μέγεθος της
ελληνικής σκιώδους οικονομίας αγγίζει το 25% του επίσημου
ΑΕΠ, αναδεικνύει τους προσδιοριστικούς της παράγοντες και
αποσαφηνίζει τις προϋποθέσεις για την απορρόφησή της από
την επίσημη οικονομία, ώστε επιταχυνθεί η έξοδος από την
παρούσα πολυδιάστατη κρίση (άρθρο για την παραοικονομία
στην Ελλάδα – An exploration of the Greek shadow economy:
Can its transfer into the official economy provide economic
relief amid the crisis? – που δημοσιεύθηκε στο «Journal of
Economic Issues» το Μάρτιο του 2016).
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12/05/2016, 16:37 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από Voria.gr

Διεθνής συνέδριο με τίτλο «International Conference on International Business 2016»
διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Διεθνής συνέδριο με τίτλο «International Conference on International Business 2016» διοργανώνει το

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace, από από τις 9.30 το

πρωί και τις 20 έως τις 22 Μαΐου.

"Μπορεί να ενσωματωθεί ποσοστό της σκιώδους οικονομίας στο πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα; Ποιες

οι προτάσεις για την καταπολέμηση της σκιώδους οικονομίας προς την ελληνική κυβέρνηση;

Δικαιολογείται από την κοινή γνώμη η απόκρυψη μέρους των οικονομικών δραστηριοτήτων; Πώς

αντιδρά η κοινή γνώμη απέναντι στη φοροδιαφυγή των άλλων; Ποιο το μέγεθος της ελληνικής

παραοικονομίας; Γιατί οι Έλληνες φοροδιαφεύγουν; Θα βοηθήσει την Ελλάδα μία μείωση της
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παραοικονομίας να βγει από την κρίση;", είναι κάποια από τα ερωτήματα, που όπως αναφέρει σχετική

ανακοίνωση θα δοθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Τα θέματα της παραοικονομίας, της διαφθοράς, των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους είναι πλέον

στην ημερήσια διάταξη. Τα δεδομένα για το ελληνικό χρέος και το ελληνικό δημοσιονομικό

έλλειμμα/πλεόνασμα θα μεταβάλλονται και τα δεδομένα της παραοικονομίας θα προσαρμόζονται στις

εκάστοτε μακροοικονομικές μεταβολές, οπότε η συνεχής παρακολούθηση της συγκεκριμένης πράξης

επιβάλλεται.

Ένας από τους βασικούς ερευνητές στην μελέτη και έρευνα πεδίου στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ήταν ο

κυριότερος από τους σύγχρονους μελετητές της παραοικονομίας, καθηγητής Friedrich Schneider. Η

εμπειρία του ερευνητή κ. Schneider είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει πραγματοποιήσει παρόμοιου

μεγέθους έρευνες σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία και έχει εκτιμήσει επίπεδα τα

διαφθοράς και παραοικονομίας σε 145 χώρες ανά τον κόσμο.

Η ερευνητική ομάδα καταδεικνύει ότι το μέσο μέγεθος της ελληνικής σκιώδους οικονομίας αγγίζει το

25% του επίσημου ΑΕΠ, αναδεικνύει τους προσδιοριστικούς της παράγοντες και αποσαφηνίζει τις

προϋποθέσεις για την απορρόφησή της από την επίσημη οικονομία, ώστε επιταχυνθεί η έξοδος από την

παρούσα πολυδιάστατη κρίση (άρθρο για την παραοικονομία στην Ελλάδα – An exploration of the Greek

shadow economy: Can its transfer into the official economy provide economic relief amid the crisis? –

που δημοσιεύθηκε στο «Journal of Economic Issues» το Μάρτιο του 2016).

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

επισκέπτονται την ιστοσελίδα της διοργάνωσης: http://www.icib.eu/
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Μπορεί να ενσωματωθεί ποσοστό της σκιώδους οικονομίας στο πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα; 

Ποιες οι προτάσεις για την καταπολέμηση της σκιώδους οικονομίας προς την ελληνική κυβέρνηση;
Δικαιολογείται από την κοινή γνώμη η απόκρυψη μέρους των οικονομικών δραστηριοτήτων; Πώς
αντιδρά η  κοινή γνώμη απέναντι  στη φοροδιαφυγή των άλλων;  Ποιο  το  μέγεθος  της ελληνικής
παραοικονομίας;  Γιατί  οι  Έλληνες  φοροδιαφεύγουν;  Θα  βοηθήσει  την  Ελλάδα  μία  μείωση  της
παραοικονομίας να βγει από την κρίση;

Απαντήσεις  στα  ερωτήματα  αυτά,  μεταξύ  άλλων,  θα  δοθούν  κατά  τη  διάρκεια  του  διεθνούς
συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International Business 2016» (20-22 Μαΐου), που
συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace,
στην οδό Μοναστηρίου 305, από τις 9:30 το πρωί της Παρασκευής 20 Μαΐου 2016.

Τα θέματα της παραοικονομίας, της διαφθοράς, των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους είναι
πλέον στην ημερήσια διάταξη. Τα δεδομένα για το ελληνικό χρέος και το ελληνικό δημοσιονομικό
έλλειμμα/πλεόνασμα θα μεταβάλλονται και τα δεδομένα της παραοικονομίας θα προσαρμόζονται
στις εκάστοτε μακροοικονομικές μεταβολές, οπότε η συνεχής παρακολούθηση της συγκεκριμένης
πράξης επιβάλλεται.

Ένας από τους βασικούς ερευνητές στην μελέτη και έρευνα πεδίου στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ήταν ο
κυριότερος από τους σύγχρονους μελετητές της παραοικονομίας, καθηγητής Friedrich Schneider. Η
εμπειρία του ερευνητή κ. Schneider είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει πραγματοποιήσει παρόμοιου
μεγέθους έρευνες σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία και έχει εκτιμήσει επίπεδα τα
διαφθοράς και παραοικονομίας σε 145 χώρες ανά τον κόσμο.

Η ερευνητική ομάδα καταδεικνύει ότι το μέσο μέγεθος της ελληνικής σκιώδους οικονομίας αγγίζει το
25% του επίσημου ΑΕΠ, αναδεικνύει τους προσδιοριστικούς της παράγοντες και αποσαφηνίζει τις
προϋποθέσεις για την απορρόφησή της από την επίσημη οικονομία, ώστε επιταχυνθεί η έξοδος από
την παρούσα πολυδιάστατη κρίση (άρθρο για την παραοικονομία στην Ελλάδα – An exploration of
the Greek shadow economy: Can its transfer into the official economy provide economic relief amid
the crisis? – που δημοσιεύθηκε στο «Journal of Economic Issues» το Μάρτιο του 2016).
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Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ, ήτοι σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, υπολογίζεται ότι  ανέρχεται

κατά  μέσο όρο η  σκιώδης οικονομία  στην Ελλάδα την  τελευταία  15ετία,  κάτι  που σημαίνει  ότι

οικονομική δραστηριότητα ίσης αξίας με το ένα τέταρτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της

χώρας υφίσταται μεν, αλλά δεν δηλώνεται στην επίσημη οικονομία. Η επίδοση αυτή τοποθετεί την

Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της λίστας των χωρών με την ογκωδέστερη σκιώδη οικονομία στην

Ευρώπη,  ενώ  η  μεγαλύτερη  τάση  των  Ελλήνων,  αλλά  και  γενικότερα  των  κατοίκων  των

μεσογειακών  κρατών  (συγκριτικά  με  άλλες  περιοχές  της  Ευρώπης),  ν'  αντλούν  μέρος  του

εισοδήματός  τους  από  δραστηριότητες  στη  σκιά  της  επίσημης  οικονομίας  αποδίδεται  σε

παράγοντες όπως η υψηλή φορολογία, η φορολογική ηθική, η γραφειοκρατία, αλλά και προσωπικά

κίνητρα.

Για λόγους συγκρίσεων αξίζει να αναφερθεί ότι σε χώρες όπως η Αυστρία και το Λουξεμβούργο η

σκιώδης οικονομία είναι μικρότερη από 10% του ΑΕΠ, ενώ τον τίτλο της χώρας με τη χαμηλότερη

παραοικονομία  παγκοσμίως  κατέχει  σταθερά  η  Ελβετία.  Στη  Γερμανία  το  αντίστοιχο  ποσοστό

ανέρχεται  σε  14%-15%,  ενώ  σε  χώρες  όπως  η  Ισπανία  και  η  Πορτογαλία  στο  20%.  "Αν

καταφέρουμε να φτάσουμε έστω στα επίπεδα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αυτό σημαίνει ότι

ένα  5%  του  ΑΕΠ  θα  μπορούσε  να  προστεθεί  στην  οικονομία"  επισήμανε  ο  επιστημονικός

συνεργάτης  του  έργου  "Θαλής”,  Βασίλης  Βλάχος,  ενόψει  του  διεθνούς  συνεδρίου  με  τίτλο

"International Conference on International Business 2016", που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) στις 20-22 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη.

Όπως διευκρίνισε,  το  μέγεθος της σκιώδους οικονομίας μπορεί  να υπολογιστεί  μόνο εμμέσως,

καθώς άμεσα θα μπορούσαν να το καταγράψουν μόνο οι εφορίες. Λαμβανομένου υπόψη αυτού

του γεγονότος το φαινόμενο μελετήθηκε -και  μετρήθηκε- στο πλαίσιο του έργου "Θαλής",  όπου

συντονιστής ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), Αριστείδης Μπιτζένης, κι

ένας από τους βασικούς ερευνητές στη μελέτη και έρευνα πεδίου ο Αυστριακός καθηγητής Φρίντριχ

Σνάιντερ (Friedrich Schneider), ο οποίος έχει εκτιμήσει τα επίπεδα διαφθοράς και παραοικονομίας

σε 145 χώρες.

"Δεν μπορεί ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων να ταυτίζεται με τον φοροφυγά”
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"Απαιτούνται νομοθετικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις για την εξασφάλιση της σταθερότητας

του φορολογικού πλαισίου αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπισης των οφειλετών. Δεν μπορεί ο

οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων να ταυτίζεται με τον φοροφυγά. Επιβάλλεται επίσης οι έλεγχοι να

αυξηθούν σε αριθμό και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Για να φανεί η ανάγκη ενίσχυσης, αρκεί να

πούμε ότι μέχρι πρότινος ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός στη Βόρεια Ελλάδα στελεχωνόταν

από μόνο πέντε  άτομα και  ίσως τώρα να  έχουν μείνει  μόνο δύο"  υποστήριξε  ο  κ.Βλάχος στη

διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το 1/3 των πολιτών θεωρεί δικαιολογημένη την απόκρυψη οικονομικών δραστηριοτήτων

από τρίτους

Στο μεταξύ, σύμφωνα με έρευνα σε δείγμα 3.527 ατόμων, που παρουσίασε ο επίκουρος καθηγητής

του  ΠΑΜΑΚ,  Ιωάννης  Κωνσταντινίδης,  σχεδόν  το  1/3  των  συμμετεχόντων  δικαιολογεί  την

απόκρυψη μέρους των οικονομικών δραστηριοτήτων τρίτων. Το 30% δικαιολογεί τη φοροδιαφυγή

και  το  25%  την  εισφοροδιαφυγή,  με  την  ανοχή  να  είναι  μεγαλύτερη  μεταξύ  των  ανθρώπων

μεγαλύτερης  ηλικίας  (με  διαφορές  στατιστικά  σημαντικές).  Κατά  τους  μελετητές  ίσως  αυτό  να

αποτελεί δείγμα χαλάρωσης των αντιστάσεων των πολιτών ως αποτέλεσμα της εμπειρίας τους.

Ερωτηθέντες αν θεωρούν ότι η συνεισφορά τους στην οικονομία είναι ανταποδοτική, σχεδόν εννέα

στους  δέκα ερωτηθέντες  (ποσοστό 86%) απάντησαν "όχι",  ενώ κληθέντες  να σχολιάσουν γιατί

έχουν αυτή την  άποψη απάντησαν ώς εξής:  το  78% εκτιμά ότι  η  κατανομή των βαρών στους

πολίτες είναι άδικη και το 70% εκτιμά ότι η ποιότητα ή η ποσότητα των δημόσιων υπηρεσιών είναι

χαμηλή. Γενικά διαφαίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα αίσθηση για ύπαρξη αδικίας σε

διάφορα επίπεδα.

Το υψηλό πρόστιμο και όχι η ηθική αποτρέπει τη φοροδιαφυγή

Στο  ερώτημα  "πώς  αντιδράτε  στη  φοροδιαφυγή  των  άλλων;"  οι  συμμετέχοντες  στην  έρευνα

"μοιράστηκαν"  σε  δύο  στρατόπεδα:  το  47%  των  ερωτηθέντων  απάντησε  ότι  δεν  πρέπει  να

καταβάλλουν τους φόρους τους και ίσο ποσοστό ότι επιβάλλεται να το κάνουν.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ακόμη ποιοι παράγοντες εκτιμούν ότι αποθαρρύνουν τους πολίτες

από τη φοροδιαφυγή και, κατά τις απαντήσεις τους, η ηθική ...δεν παίζει τον σημαντικότερο ρόλο.

Συγκεκριμένα,  απαντώντας  στο  ερώτημα  (πολλαπλές  απαντήσεις),  το  υψηλό  πρόστιμο

εμφανίστηκε ώς το βασικό φόβητρο (70%) και ακολούθησαν: η ταλαιπωρία που προκύπτει όταν το

παράπτωμα αποκαλυφθεί (58%) και τη μετέπειτα αντιμετώπισή από τις φορολογικές αρχές (56%).

Η ηθική συγκέντρωσε μόλις ένα 42% ώς αποτρεπτικός παράγοντας για τη φοροδιαφυγή. Κατά τα

λοιπά, πάνω από επτά στους δέκα πολίτες (72%) εκτιμούν ότι η πιθανότητα οι ελεγκτικές αρχές να

συγκαλύψουν  φορολογικές  παραβάσεις  έναντι  αμοιβής  είναι  μεγάλη,  ενώ  το  76%  πιστεύει  ότι

υπάρχει διαφθορά στα κλιμάκια των ελεγκτικών αρχών.

Πολεοδομίες και νοσοκομεία πρωταγωνιστούν στο "φακελάκι" σύμφωνα με τους πολίτες
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Στο  πλαίσιο  άλλης  έρευνας,  αυτή  τη  φορά  σε  δείγμα  1.769  ατόμων,  που  παρουσίασε  ο

κ.Κωνσταντινίδης, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σε ποιες δημόσιες υπηρεσίες θεωρούν συχνότερη

τη δωροδοκία και σε κλίμακα από το ένα (καθόλου συχνή) έως το επτά (πολύ συχνή), έδωσαν την

υψηλότερη ...βαθμολογία στις πολεοδομίες (έξι), ενώ ακολούθησαν νοσοκομεία (5,8), ΔΟΥ (5,6),

τελωνεία (5,5) και δημόσιες συγκοινωνίες (5,3).

Δωροδοκία και στον ιδιωτικό τομέα

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπαρκτή θεωρείται η διαφθορά και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού

τομέα: το 25% θεωρεί ότι η δωροδοκία είναι υπαρκτή αλλά μεμονωμένη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις,

αφού  -κατά  το  40%-  αν  δεν  σε  εξυπηρετήσει  ο  υπάλληλος  που  ζητά  ¨φακελάκι",  κάποιος

συνάδελφός του θα το κάνει νόμιμα.

Κατά  τα  λοιπά,  το  ένα  τέταρτο  των  ερωτηθέντων  θεωρεί  ότι  στην  περίπτωση  χαμηλόβαθμων

υπαλλήλων,  το  αδήλωτο  εισόδημα  που  προέρχεται  από  δωροδοκία  είναι  υψηλότερο  από  το

επίσημο εισόδημα, ενώ στην περίπτωση του προϊσταμένου το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 43%.

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  και  οι  απόψεις  των  πολιτών  σε  σχέση  με  την  αδήλωτη

-"μαύρη"- εργασία (πολλαπλές απαντήσεις), η οποία όπως πιστεύουν αφορά κατά κύριο λόγο τους

μετανάστες  (87%),  αλλά  και  τους  φοιτητές  (85%),  τους  νέους  ως  18  ετών  (82%),  τους

συνταξιούχους (69%) και τις γυναίκες (62%). Η αδήλωτη εργασία θεωρούν ότι είναι συνηθέστερη

στον κλάδο της εστίασης (81%),  αλλά και  στις  κατασκευές (69%),  τα καταλύματα (68%) και  τη

μεταποίηση (62%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

http://www.capital.gr/story/3126774/-diaxronika-sto-25-tou-episimou-aep-i-skiodis-oikonomia-

tin-teleutaia-15etia
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Τελευταία νέα
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Σοκαριστικά παραμένουν τα στοιχεία σχετικά με τη σκιώδη οικονομία στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας, στο πλαίσιο του έργου «Θαλής», που θα
παρουσιαστεί στο διεθνές συνέδριο που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις

Ζώδια Τετάρτης (25/05)
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Με Τσίπρα και Μητσοτάκη συναντάται ο

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Στο 25% του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα την τελευταία 15ε... http://www.patrisnews.com//nea-enimerosi/oikonomia/sto-25-toy-aep-i-s...

1 of 5 25/5/2016 10:05 πμ



20-22 Μαΐου.

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ, ήτοι σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, υπολογίζεται ότι ανέρχεται κατά
μέσο όρο η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία, κάτι που σημαίνει ότι οικονομική
δραστηριότητα ίσης αξίας με το ένα τέταρτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας
υφίσταται μεν, αλλά δεν δηλώνεται στην επίσημη οικονομία. 

Η επίδοση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της λίστας των χωρών με την
ογκωδέστερη σκιώδη οικονομία στην Ευρώπη, ενώ η μεγαλύτερη τάση των Ελλήνων, αλλά και
γενικότερα των κατοίκων των μεσογειακών κρατών (συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ευρώπης), ν'
αντλούν μέρος του εισοδήματός τους από δραστηριότητες στη σκιά της επίσημης οικονομίας
αποδίδεται σε παράγοντες, όπως η υψηλή φορολογία, η φορολογική ηθική, η γραφειοκρατία, αλλά
και προσωπικά κίνητρα.

Για λόγους συγκρίσεων αξίζει να αναφερθεί ότι σε χώρες όπως η Αυστρία και το Λουξεμβούργο η
σκιώδης οικονομία είναι μικρότερη από 10% του ΑΕΠ, ενώ τον τίτλο της χώρας με τη χαμηλότερη
παραοικονομία παγκοσμίως κατέχει σταθερά η Ελβετία. 

Στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 14%-15%, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία και η
Πορτογαλία στο 20%. 

«Αν καταφέρουμε να φτάσουμε έστω στα επίπεδα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αυτό σημαίνει
ότι ένα 5% του ΑΕΠ θα μπορούσε να προστεθεί στην οικονομία» επισήμανε ο επιστημονικός
συνεργάτης του έργου “Θαλής”, Βασίλης Βλάχος, ενόψει του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο
«International Conference on International Business 2016», που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) στις 20-22 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη.

Όπως διευκρίνισε, το μέγεθος της σκιώδους οικονομίας μπορεί να υπολογιστεί μόνο εμμέσως, καθώς
άμεσα θα μπορούσαν να το καταγράψουν μόνο οι εφορίες. 

Λαμβανομένου υπόψη αυτού του γεγονότος το φαινόμενο μελετήθηκε -και μετρήθηκε- στο πλαίσιο
του έργου "Θαλής", όπου συντονιστής ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ),
Αριστείδης Μπιτζένης, κι ένας από τους βασικούς ερευνητές στη μελέτη και έρευνα πεδίου ο
Αυστριακός καθηγητής Φρίντριχ Σνάιντερ (Friedrich Schneider), ο οποίος έχει εκτιμήσει τα επίπεδα
διαφθοράς και παραοικονομίας σε 145 χώρες.

«Δεν μπορεί ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων να ταυτίζεται με τον φοροφυγά»

«Απαιτούνται νομοθετικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις για την εξασφάλιση της σταθερότητας του
φορολογικού πλαισίου αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπισης των οφειλετών. Δεν μπορεί ο
οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων να ταυτίζεται με τον φοροφυγά. Επιβάλλεται επίσης οι έλεγχοι να
αυξηθούν σε αριθμό και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Για να φανεί η ανάγκη ενίσχυσης, αρκεί να
πούμε ότι μέχρι πρότινος ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός στη Βόρεια Ελλάδα στελεχωνόταν από
μόνο πέντε άτομα και ίσως τώρα να έχουν μείνει μόνο δύο» υποστήριξε ο κ.Βλάχος στη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου.

Το 1/3 των πολιτών «δικαιολογεί» την απόκρυψη οικονομικών δραστηριοτήτων

Στο μεταξύ, σύμφωνα με έρευνα σε δείγμα 3.527 ατόμων, που παρουσίασε ο επίκουρος καθηγητής
του ΠΑΜΑΚ, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, σχεδόν το 1/3 των συμμετεχόντων δικαιολογεί την
απόκρυψη μέρους των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Το 30% δικαιολογεί τη φοροδιαφυγή και το 25% την εισφοροδιαφυγή, με την ανοχή να είναι
μεγαλύτερη μεταξύ των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας (με διαφορές στατιστικά σημαντικές). Κατά
τους μελετητές ίσως αυτό να αποτελεί δείγμα χαλάρωσης των αντιστάσεων των πολιτών ως
αποτέλεσμα της εμπειρίας τους.

Ερωτηθέντες αν θεωρούν ότι η συνεισφορά τους στην οικονομία είναι ανταποδοτική, σχεδόν εννέα
στους δέκα ερωτηθέντες (ποσοστό 86%) απάντησαν "όχι", ενώ κληθέντες να σχολιάσουν γιατί
έχουν αυτή την άποψη απάντησαν ώς εξής: το 78% εκτιμά ότι η κατανομή των βαρών στους
πολίτες είναι άδικη και το 70% εκτιμά ότι η ποιότητα ή η ποσότητα των δημόσιων υπηρεσιών είναι
χαμηλή.

Γενικά διαφαίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα αίσθηση για ύπαρξη αδικίας σε διάφορα
επίπεδα.

Το υψηλό πρόστιμο και όχι η ηθική αποτρέπει τη φοροδιαφυγή

Στο ερώτημα "πώς αντιδράτε στη φοροδιαφυγή των άλλων;" οι συμμετέχοντες στην έρευνα
“μοιράστηκαν" σε δύο στρατόπεδα: το 47% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν πρέπει να
καταβάλλουν τους φόρους τους και ίσο ποσοστό ότι επιβάλλεται να το κάνουν.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ακόμη ποιοι παράγοντες εκτιμούν ότι αποθαρρύνουν τους πολίτες από
τη φοροδιαφυγή και, κατά τις απαντήσεις τους, η ηθική ...δεν παίζει τον σημαντικότερο ρόλο. 

Συγκεκριμένα, απαντώντας στο ερώτημα (πολλαπλές απαντήσεις), το υψηλό πρόστιμο εμφανίστηκε
ώς το βασικό φόβητρο (70%) και ακολούθησαν: η ταλαιπωρία που προκύπτει όταν το παράπτωμα
αποκαλυφθεί (58%) και τη μετέπειτα αντιμετώπισή από τις φορολογικές αρχές (56%). 

Η ηθική συγκέντρωσε μόλις ένα 42% ώς αποτρεπτικός παράγοντας για τη φοροδιαφυγή. Κατά τα
λοιπά, πάνω από επτά στους δέκα πολίτες (72%) εκτιμούν ότι η πιθανότητα οι ελεγκτικές αρχές να
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Συμφωνία για την εκταμίευση των 10,3 δισ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκταμίευση 10,3 δισ.με πρόσθετα μέτρα (VIDEO)

Σε μαραθώνια εξελίσσεται η συνεδρίαση του Eurogroup. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης
προσανατολίζονται σε κλείσιμο της αξιολόγησης και εκταμίευση της δόσης, ύψους 10,3 δισ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαραθώνιο θρίλερ για το χρέος στο Eurogroup, στα δύο
σπάει η δόση

συγκαλύψουν φορολογικές παραβάσεις έναντι αμοιβής είναι μεγάλη, ενώ το 76% πιστεύει ότι
υπάρχει διαφθορά στα κλιμάκια των ελεγκτικών αρχών.

Πολεοδομίες και νοσοκομεία πρωταγωνιστούν στο «φακελάκι» 

Στο πλαίσιο άλλης έρευνας, αυτή τη φορά σε δείγμα 1.769 ατόμων, που παρουσίασε ο κ.
Κωνσταντινίδης, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σε ποιες δημόσιες υπηρεσίες θεωρούν συχνότερη τη
δωροδοκία και σε κλίμακα από το ένα (καθόλου συχνή) έως το επτά (πολύ συχνή), έδωσαν την
υψηλότερη ...βαθμολογία στις πολεοδομίες (έξι), ενώ ακολούθησαν νοσοκομεία (5,8), ΔΟΥ (5,6),
τελωνεία (5,5) και δημόσιες συγκοινωνίες (5,3).

Δωροδοκία και στον ιδιωτικό τομέα

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπαρκτή θεωρείται η διαφθορά και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα: το
25% θεωρεί ότι η δωροδοκία είναι υπαρκτή αλλά μεμονωμένη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αφού -κατά το 40%-
αν δεν σε εξυπηρετήσει ο υπάλληλος που ζητά ¨φακελάκι", κάποιος συνάδελφός του θα το κάνει νόμιμα.

Κατά τα λοιπά, το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων θεωρεί ότι στην περίπτωση χαμηλόβαθμων
υπαλλήλων, το αδήλωτο εισόδημα που προέρχεται από δωροδοκία είναι υψηλότερο από το επίσημο
εισόδημα, ενώ στην περίπτωση του προϊσταμένου το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 43%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των πολιτών σε σχέση με την αδήλωτη -"μαύρη"-
εργασία (πολλαπλές απαντήσεις), η οποία όπως πιστεύουν αφορά κατά κύριο λόγο τους μετανάστες
(87%), αλλά και τους φοιτητές (85%), τους νέους ως 18 ετών (82%), τους συνταξιούχους (69%)
και τις γυναίκες (62%). 

Η αδήλωτη εργασία θεωρούν ότι είναι συνηθέστερη στον κλάδο της εστίασης (81%), αλλά και στις
κατασκευές (69%), τα καταλύματα (68%) και τη μεταποίηση (62%).
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Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ, ήτοι σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ,
υπολογίζεται ότι ανέρχεται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία στην
Ελλάδα την τελευταία 15ετία, κάτι που σημαίνει ότι οικονομική
δραστηριότητα ίσης αξίας με το ένα τέταρτο του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος της χώρας υφίσταται μεν, αλλά δεν δηλώνεται στην επίσημη
οικονομία.

Η επίδοση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της λίστας των
χωρών με την ογκωδέστερη σκιώδη οικονομία στην Ευρώπη, ενώ η
μεγαλύτερη τάση των Ελλήνων, αλλά και γενικότερα των κατοίκων των
μεσογειακών κρατών (συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ευρώπης), ν' αντλούν
μέρος του εισοδήματός τους από δραστηριότητες στη σκιά της επίσημης
οικονομίας αποδίδεται σε παράγοντες όπως η υψηλή φορολογία, η
φορολογική ηθική, η γραφειοκρατία, αλλά και προσωπικά κίνητρα.

Για λόγους συγκρίσεων αξίζει να αναφερθεί ότι σε χώρες όπως η Αυστρία και
το Λουξεμβούργο η σκιώδης οικονομία είναι μικρότερη από 10% του ΑΕΠ, ενώ
τον τίτλο της χώρας με τη χαμηλότερη παραοικονομία παγκοσμίως κατέχει
σταθερά η Ελβετία. Στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε
14%-15%, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία στο 20%. "Αν
καταφέρουμε να φτάσουμε έστω στα επίπεδα της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας, αυτό σημαίνει ότι ένα 5% του ΑΕΠ θα μπορούσε να προστεθεί
στην οικονομία" επισήμανε ο επιστημονικός συνεργάτης του έργου “Θαλής”,
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καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), Αριστείδης Μπιτζένης, κι
ένας από τους βασικούς ερευνητές στη μελέτη και έρευνα πεδίου ο Αυστριακός
καθηγητής Φρίντριχ Σνάιντερ (Friedrich Schneider), ο οποίος έχει εκτιμήσει τα
επίπεδα διαφθοράς και παραοικονομίας σε 145 χώρες.

“Δεν μπορεί ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων να ταυτίζεται με τον
φοροφυγά”

"Απαιτούνται νομοθετικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις για την εξασφάλιση
της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου αλλά και για τον τρόπο
αντιμετώπισης των οφειλετών. Δεν μπορεί ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων
να ταυτίζεται με τον φοροφυγά. Επιβάλλεται επίσης οι έλεγχοι να αυξηθούν σε
αριθμό και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Για να φανεί η ανάγκη ενίσχυσης,
αρκεί να πούμε ότι μέχρι πρότινος ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός στη
Βόρεια Ελλάδα στελεχωνόταν από μόνο πέντε άτομα και ίσως τώρα να έχουν
μείνει μόνο δύο" υποστήριξε ο κ.Βλάχος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το 1/3 των πολιτών θεωρεί δικαιολογημένη την απόκρυψη οικονομικών
δραστηριοτήτων από τρίτους

Στο μεταξύ, σύμφωνα με έρευνα σε δείγμα 3.527 ατόμων, που παρουσίασε ο
επίκουρος καθηγητής του ΠΑΜΑΚ, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, σχεδόν το 1/3 των
συμμετεχόντων δικαιολογεί την απόκρυψη μέρους των οικονομικών
δραστηριοτήτων τρίτων. Το 30% δικαιολογεί τη φοροδιαφυγή και το 25% την
εισφοροδιαφυγή, με την ανοχή να είναι μεγαλύτερη μεταξύ των ανθρώπων
μεγαλύτερης ηλικίας (με διαφορές στατιστικά σημαντικές). Κατά τους
μελετητές ίσως αυτό να αποτελεί δείγμα χαλάρωσης των αντιστάσεων των
πολιτών ως αποτέλεσμα της εμπειρίας τους.

Ερωτηθέντες αν θεωρούν ότι η συνεισφορά τους στην οικονομία είναι
ανταποδοτική, σχεδόν εννέα στους δέκα ερωτηθέντες (ποσοστό 86%)
απάντησαν "όχι", ενώ κληθέντες να σχολιάσουν γιατί έχουν αυτή την άποψη
απάντησαν ώς εξής: το 78% εκτιμά ότι η κατανομή των βαρών στους πολίτες
είναι άδικη και το 70% εκτιμά ότι η ποιότητα ή η ποσότητα των δημόσιων
υπηρεσιών είναι χαμηλή. Γενικά διαφαίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων στην
έρευνα αίσθηση για ύπαρξη αδικίας σε διάφορα επίπδα.

Το υψηλό πρόστιμο, και όχι η ηθική, αποτρέπει τη φοροδιαφυγή

Στο ερώτημα "πώς αντιδράτε στη φοροδιαφυγή των άλλων;" οι συμμετέχοντες
στην έρευνα “μοιράστηκαν" σε δύο στρατόπεδα: το 47% των ερωτηθέντων
απάντησε ότι δεν πρέπει να καταβάλλουν τους φόρους τους και ίσο ποσοστό
ότι επιβάλλεται να το κάνουν.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ακόμη ποιοι παράγοντες εκτιμούν ότι
αποθαρρύνουν τους πολίτες από τη φοροδιαφυγή και, κατά τις απαντήσεις
τους, η ηθική ...δεν παίζει τον σημαντικότερο ρόλο. Συγκεκριμένα,
απαντώντας στο ερώτημα (πολλαπλές απαντήσεις), το υψηλό πρόστιμο
εμφανίστηκε ώς το βασικό φόβητρο (70%) και ακολούθησαν: η ταλαιπωρία
που προκύπτει όταν το παράπτωμα αποκαλυφθεί (58%) και τη μετέπειτα

Ανακοινώθηκαν οι ακροαματικότητες
των ραδιοφώνων στην Θεσσαλονίκη
από τις 18/1 ως 10/4/2016.  
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Στο πλαίσιο άλλης έρευνας, αυτή τη φορά σε δείγμα 1.769 ατόμων, που
παρουσίασε ο κ.Κωνσταντινίδης, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σε ποιες
δημόσιες υπηρεσίες θεωρούν συχνότερη τη δωροδοκία και σε κλίμακα από το
ένα (καθόλου συχνή) έως το επτά (πολύ συχνή), έδωσαν την υψηλότερη
...βαθμολογία στις πολεοδομίες (έξι), ενώ ακολούθησαν νοσοκομεία (5,8),
ΔΟΥ (5,6), τελωνεία (5,5) και δημόσιες συγκοινωνίες (5,3).

Δωροδοκία και στον ιδιωτικό τομέα

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπαρκτή θεωρείται η διαφθορά και στις
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα: το 25% θεωρεί ότι η δωροδοκία είναι
υπαρκτή αλλά μεμονωμένη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αφού -κατά το 40%- αν
δεν σε εξυπηρετήσει ο υπάλληλος που ζητά "φακελάκι", κάποιος συνάδελφός
του θα το κάνει νόμιμα.

Κατά τα λοιπά, το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων θεωρεί ότι στην περίπτωση
χαμηλόβαθμων υπαλλήλων, το αδήλωτο εισόδημα που προέρχεται από
δωροδοκία είναι υψηλότερο από το επίσημο εισόδημα, ενώ στην περίπτωση
του προϊσταμένου το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 43%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των πολιτών σε σχέση με
την αδήλωτη -"μαύρη"- εργασία (πολλαπλές απαντήσεις), η οποία όπως
πιστεύουν αφορά κατά κύριο λόγο τους μετανάστες (87%), αλλά και τους
φοιτητές (85%), τους νέους ως 18 ετών (82%), τους συνταξιούχους (69%) και
τις γυναίκες (62%). Η αδήλωτη εργασία θεωρούν ότι είναι συνηθέστερη στον
κλάδο της εστίασης (81%), αλλά και στις κατασκευές (69%), τα καταλύματα
(68%) και τη μεταποίηση (62%).
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Τα νέα των τραπεζών

Home (http://bankinfo.gr) » Οικονομία (http://bankinfo.gr/category/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc

%ce%af%ce%b1/) » Στο 25% του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία

Σοκαριστικά παραμένουν τα στοιχεία σχετικά με τη σκιώδη οικονομία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα

συμπεράσματα έρευνας, στο πλαίσιο του έργου «Θαλής», που θα παρουσιαστεί στο διεθνές συνέδριο που

συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 20-22 Μαΐου.

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ, ήτοι σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, υπολογίζεται ότι ανέρχεται κατά μέσο όρο

η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία, κάτι που σημαίνει ότι οικονομική δραστηριότητα ίσης

αξίας με το ένα τέταρτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας υφίσταται μεν, αλλά δεν δηλώνεται

στην επίσημη οικονομία.

Η επίδοση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της λίστας των χωρών με την ογκωδέστερη σκιώδη

οικονομία στην Ευρώπη, ενώ η μεγαλύτερη τάση των Ελλήνων, αλλά και γενικότερα των κατοίκων των

μεσογειακών κρατών (συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ευρώπης), ν’ αντλούν μέρος του εισοδήματός τους

από δραστηριότητες στη σκιά της επίσημης οικονομίας αποδίδεται σε παράγοντες, όπως η υψηλή φορολογία, η

φορολογική ηθική, η γραφειοκρατία, αλλά και προσωπικά κίνητρα.

Για λόγους συγκρίσεων αξίζει να αναφερθεί ότι σε χώρες όπως η Αυστρία και το Λουξεμβούργο η σκιώδης

οικονομία είναι μικρότερη από 10% του ΑΕΠ, ενώ τον τίτλο της χώρας με τη χαμηλότερη παραοικονομία

παγκοσμίως κατέχει σταθερά η Ελβετία.

Στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 14%-15%, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία

στο 20%.

«Αν καταφέρουμε να φτάσουμε έστω στα επίπεδα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αυτό σημαίνει ότι ένα 5%

του ΑΕΠ θα μπορούσε να προστεθεί στην οικονομία» επισήμανε ο επιστημονικός συνεργάτης του έργου

“Θαλής”, Βασίλης Βλάχος, ενόψει του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International

Business 2016», που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) στις 20-22 Μαΐου 2016 στη

Στο 25% του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα την
τελευταία 15ετία
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Θεσσαλονίκη.

Όπως διευκρίνισε, το μέγεθος της σκιώδους οικονομίας μπορεί να υπολογιστεί μόνο εμμέσως, καθώς άμεσα θα

μπορούσαν να το καταγράψουν μόνο οι εφορίες.

Λαμβανομένου υπόψη αυτού του γεγονότος το φαινόμενο μελετήθηκε -και μετρήθηκε- στο πλαίσιο του έργου

“Θαλής”, όπου συντονιστής ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), Αριστείδης Μπιτζένης,

κι ένας από τους βασικούς ερευνητές στη μελέτη και έρευνα πεδίου ο Αυστριακός καθηγητής Φρίντριχ Σνάιντερ

(Friedrich Schneider), ο οποίος έχει εκτιμήσει τα επίπεδα διαφθοράς και παραοικονομίας σε 145 χώρες.

«Δεν μπορεί ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων να ταυτίζεται με τον φοροφυγά»

«Απαιτούνται νομοθετικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις για την εξασφάλιση της σταθερότητας του

φορολογικού πλαισίου αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπισης των οφειλετών. Δεν μπορεί ο οφειλέτης

βεβαιωμένων φόρων να ταυτίζεται με τον φοροφυγά. Επιβάλλεται επίσης οι έλεγχοι να αυξηθούν σε αριθμό και

να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Για να φανεί η ανάγκη ενίσχυσης, αρκεί να πούμε ότι μέχρι πρότινος ολόκληρος

ο ελεγκτικός μηχανισμός στη Βόρεια Ελλάδα στελεχωνόταν από μόνο πέντε άτομα και ίσως τώρα να έχουν

μείνει μόνο δύο» υποστήριξε ο κ.Βλάχος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το 1/3 των πολιτών «δικαιολογεί» την απόκρυψη οικονομικών δραστηριοτήτων

Στο μεταξύ, σύμφωνα με έρευνα σε δείγμα 3.527 ατόμων, που παρουσίασε ο επίκουρος καθηγητής του

ΠΑΜΑΚ, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, σχεδόν το 1/3 των συμμετεχόντων δικαιολογεί την απόκρυψη μέρους των

οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το 30% δικαιολογεί τη φοροδιαφυγή και το 25% την εισφοροδιαφυγή, με την ανοχή να είναι μεγαλύτερη μεταξύ

των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας (με διαφορές στατιστικά σημαντικές). Κατά τους μελετητές ίσως αυτό να

αποτελεί δείγμα χαλάρωσης των αντιστάσεων των πολιτών ως αποτέλεσμα της εμπειρίας τους.

Ερωτηθέντες αν θεωρούν ότι η συνεισφορά τους στην οικονομία είναι ανταποδοτική, σχεδόν εννέα στους δέκα

ερωτηθέντες (ποσοστό 86%) απάντησαν “όχι”, ενώ κληθέντες να σχολιάσουν γιατί έχουν αυτή την άποψη

απάντησαν ώς εξής: το 78% εκτιμά ότι η κατανομή των βαρών στους πολίτες είναι άδικη και το 70% εκτιμά ότι η

ποιότητα ή η ποσότητα των δημόσιων υπηρεσιών είναι χαμηλή.

Γενικά διαφαίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα αίσθηση για ύπαρξη αδικίας σε διάφορα επίπεδα.

Το υψηλό πρόστιμο και όχι η ηθική αποτρέπει τη φοροδιαφυγή

Στο ερώτημα “πώς αντιδράτε στη φοροδιαφυγή των άλλων;” οι συμμετέχοντες στην έρευνα “μοιράστηκαν” σε

δύο στρατόπεδα: το 47% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν πρέπει να καταβάλλουν τους φόρους τους και ίσο

ποσοστό ότι επιβάλλεται να το κάνουν.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ακόμη ποιοι παράγοντες εκτιμούν ότι αποθαρρύνουν τους πολίτες από τη

φοροδιαφυγή και, κατά τις απαντήσεις τους, η ηθική …δεν παίζει τον σημαντικότερο ρόλο.

Συγκεκριμένα, απαντώντας στο ερώτημα (πολλαπλές απαντήσεις), το υψηλό πρόστιμο εμφανίστηκε ώς το

βασικό φόβητρο (70%) και ακολούθησαν: η ταλαιπωρία που προκύπτει όταν το παράπτωμα αποκαλυφθεί

(58%) και τη μετέπειτα αντιμετώπισή από τις φορολογικές αρχές (56%).

Η ηθική συγκέντρωσε μόλις ένα 42% ώς αποτρεπτικός παράγοντας για τη φοροδιαφυγή. Κατά τα λοιπά, πάνω

από επτά στους δέκα πολίτες (72%) εκτιμούν ότι η πιθανότητα οι ελεγκτικές αρχές να συγκαλύψουν

φορολογικές παραβάσεις έναντι αμοιβής είναι μεγάλη, ενώ το 76% πιστεύει ότι υπάρχει διαφθορά στα κλιμάκια

των ελεγκτικών αρχών.

Πολεοδομίες και νοσοκομεία πρωταγωνιστούν στο «φακελάκι»

Στο πλαίσιο άλλης έρευνας, αυτή τη φορά σε δείγμα 1.769 ατόμων, που παρουσίασε ο κ. Κωνσταντινίδης, οι

συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σε ποιες δημόσιες υπηρεσίες θεωρούν συχνότερη τη δωροδοκία και σε κλίμακα
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από το ένα (καθόλου συχνή) έως το επτά (πολύ συχνή), έδωσαν την υψηλότερη …βαθμολογία στις

πολεοδομίες (έξι), ενώ ακολούθησαν νοσοκομεία (5,8), ΔΟΥ (5,6), τελωνεία (5,5) και δημόσιες συγκοινωνίες

(5,3).

Δωροδοκία και στον ιδιωτικό τομέα

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπαρκτή θεωρείται η διαφθορά και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα: το

25% θεωρεί ότι η δωροδοκία είναι υπαρκτή αλλά μεμονωμένη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αφού -κατά το 40%-

αν δεν σε εξυπηρετήσει ο υπάλληλος που ζητά ¨φακελάκι”, κάποιος συνάδελφός του θα το κάνει νόμιμα.

Κατά τα λοιπά, το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων θεωρεί ότι στην περίπτωση χαμηλόβαθμων υπαλλήλων, το

αδήλωτο εισόδημα που προέρχεται από δωροδοκία είναι υψηλότερο από το επίσημο εισόδημα, ενώ στην

περίπτωση του προϊσταμένου το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 43%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των πολιτών σε σχέση με την αδήλωτη -“μαύρη”- εργασία

(πολλαπλές απαντήσεις), η οποία όπως πιστεύουν αφορά κατά κύριο λόγο τους μετανάστες (87%), αλλά και

τους φοιτητές (85%), τους νέους ως 18 ετών (82%), τους συνταξιούχους (69%) και τις γυναίκες (62%).

Η αδήλωτη εργασία θεωρούν ότι είναι συνηθέστερη στον κλάδο της εστίασης (81%), αλλά και στις κατασκευές

(69%), τα καταλύματα (68%) και τη μεταποίηση (62%).

Source link (http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500078161)

Tags: ^ κορυφή ιστοσελίδας (http://bankinfo.gr/tag/%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%ae-%ce

%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82/), Blogs

(http://bankinfo.gr/tag/blogs/), In Mail Pro (http://bankinfo.gr/tag/in-mail-pro/), in Φορολογία (http://bankinfo.gr

/tag/in-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1/), in.gr (http://bankinfo.gr

/tag/in-gr/), meteorologos.gr (http://bankinfo.gr/tag/meteorologos-gr/), powered by (http://bankinfo.gr

/tag/powered-by/), RSS (http://bankinfo.gr/tag/rss/), Shopping (http://bankinfo.gr/tag/shopping/), SOS εκπέμπει

η ελληνική μικροζυθοποιία (http://bankinfo.gr/tag/sos-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%ad%ce%bc%cf%80

Related

Αισιόδοξος ο Σόιμπλε για

συμφωνία με την Ελλάδα

(http://bankinfo.gr/2016/05

/11/%ce%b1%ce%b9%cf

%83%ce%b9%cf%8c%ce

%b4%ce%bf%ce%be%ce

%bf%cf%82-%ce%bf-%cf

%83%cf%8c%ce%b9%ce

%bc%cf%80%ce%bb%ce

%b5-%ce%b3%ce%b9%ce

%b1-%cf%83%cf%85%ce

%bc%cf%86%cf%89%ce

%bd%ce%af%ce%b1-%ce

%bc%ce%b5-%cf%84/)

ΤτΕ: Στα 600 εκατ. ευρώ το

κόστος της προσφυγικής κρίσης

για την Ελλάδα φέτος

(http://bankinfo.gr/2016/02

/25/%cf%84%cf%84%ce

%b5-%cf%83%cf%84%ce

%b1-600-%ce%b5%ce%ba

%ce%b1%cf%84-%ce%b5

%cf%85%cf%81%cf%8e-

%cf%84%ce%bf-%ce%ba

%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf

%cf%82-%cf%84%ce%b7

%cf%82-%cf%80%cf%81

%ce%bf%cf%83%cf%86

%cf%85/)

Παπαδήμος: Τρεις πυλώνες για

την ανάπτυξη (http://bankinfo.gr

/2016/02/26/%cf%80%ce

%b1%cf%80%ce%b1%ce

%b4%ce%ae%ce%bc%ce

%bf%cf%82-%cf%84%cf

%81%ce%b5%ce%b9%cf

%82-%cf%80%cf%85%ce

%bb%cf%8e%ce%bd%ce

%b5%cf%82-%ce%b3%ce

%b9%ce%b1-%cf%84%ce

%b7%ce%bd-%ce%b1%ce

%bd%ce%ac%cf%80%cf%84/)

Στο 25% του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα την τελευταία 15ε... http://bankinfo.gr/2016/05/19/στο-25-του-αεπ-η-σκιώδης-οικονομία-στην-ε/

3 of 8 25/5/2016 10:01 πμ



Στο 25% του ΑΕΠ η παραοικονομία | dete.gr http://dete.gr/στο-25-του-αεπ-η-παραοικονομία/

1 of 9 25/5/2016 10:16 πμ



Στο 25% του ΑΕΠ η παραοικονομία | dete.gr http://dete.gr/στο-25-του-αεπ-η-παραοικονομία/

2 of 9 25/5/2016 10:16 πμ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19.05.2016

Ετικέττες:

Tο μέσο μέγεθος της παραοικονομίας αγγίζει το 25% του επίσημου ΑΕΠ στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του

καθηγητή Φρέντριχ Σνάιντερ, ο οποίος είναι ο κυριότερος από τους σύγχρονους μελετητές της παραοικονομίας.

Η εμπειρία του ερευνητή κ. Σνάιντερ είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει πραγματοποιήσει παρόμοιου μεγέθους

έρευνες σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία και έχει εκτιμήσει επίπεδα της διαφθοράς και της

παραοικονομίας σε 145 χώρες ανά τον κόσμο.

Τα θέματα της παραοικονομίας, της διαφθοράς, των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους είναι πλέον στην

ημερήσια διάταξη. Τα δεδομένα για το ελληνικό χρέος και το ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα/πλεόνασμα θα
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μεταβάλλονται και τα δεδομένα της παραοικονομίας θα προσαρμόζονται στις εκάστοτε μακροοικονομικές

μεταβολές, οπότε η συνεχής παρακολούθηση της συγκεκριμένης πράξης επιβάλλεται.

Μπορεί να ενσωματωθεί ποσοστό της σκιώδους οικονομίας στο πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα; Ποιες οι

προτάσεις για την καταπολέμηση της σκιώδους οικονομίας προς την ελληνική κυβέρνηση; Γιατί οι Ελληνες

φοροδιαφεύγουν; Θα βοηθήσει την Ελλάδα μία μείωση της παραοικονομίας να βγει από την κρίση;

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, μεταξύ άλλων, θα δοθούν κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο

«International Conference on International Business 2016» (20-22 Μαΐου 2016), που συνδιοργανώνει το

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace, στην οδό Μοναστηρίου 305,

από τις 9.30 το πρωί της Παρασκευής 20 Μαΐου 2016.

Με την περιήγησή σας στο kathimerini.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.  (http://www.kathimerini.gr/termsofuse )

Εντάξει!

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

(/861027/article/oikonomia

/die8nhs-oikonomia

/dhmosionomikes-kai-politikes-

isorropies-anazhtei-h-iapwnia)

ΕΛΛΑΔΑ (/861032/article

/epikairothta/ellada/to-mega-

akrovatei-anamesa-se-lysh--

kai-se-loyketo)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

(/861036/article/oikonomia

/ellhnikh-oikonomia/pros-

nea-ry8mish-gia-lh3ipro8esmes-

asfalistikes-eisfores)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

(/860930/article/oikonomia

/ellhnikh-oikonomia

/19-apokratikopoihseis-enekrine-

h-kyvernhsh-ypo-thn-piesh-

twn-8esmwn)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

(/861005/article/oikonomia

/ellhnikh-oikonomia/tsakalwtos-

h-symfwnia-arxh-e3odoy-

ths-xwras-apo-thn-yfesh)

Στο 25% του ΑΕΠ η παραοικονομία | Ελληνική Οικονομία | Η ΚΑΘΗΜ... http://www.kathimerini.gr/860308/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia...

2 of 2 25/5/2016 10:12 πμ



on 19 Μαΐου 2016. Posted in ΕΛΛΑΔΑ

Tο μέσο μέγεθος της παραοικονομίας αγγίζει το 25% του επίσημου ΑΕΠ στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα
του καθηγητή Φρέντριχ Σνάιντερ, ο οποίος είναι ο κυριότερος από τους σύγχρονους μελετητές της
παραοικονομίας.

Η εμπειρία του ερευνητή κ. Σνάιντερ είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει πραγματοποιήσει παρόμοιου μεγέθους
έρευνες σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία και έχει εκτιμήσει επίπεδα της διαφθοράς και της
παραοικονομίας σε 145 χώρες ανά τον κόσμο.

Τα θέματα της παραοικονομίας, της διαφθοράς, των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους είναι πλέον στην
ημερήσια διάταξη. Τα δεδομένα για το ελληνικό χρέος και το ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα/πλεόνασμα
θα μεταβάλλονται και τα δεδομένα της παραοικονομίας θα προσαρμόζονται στις εκάστοτε μακροοικονομικές
μεταβολές, οπότε η συνεχής παρακολούθηση της συγκεκριμένης πράξης επιβάλλεται.

Μπορεί να ενσωματωθεί ποσοστό της σκιώδους οικονομίας στο πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα; Ποιες οι
προτάσεις για την καταπολέμηση της σκιώδους οικονομίας προς την ελληνική κυβέρνηση; Γιατί οι Ελληνες
φοροδιαφεύγουν; Θα βοηθήσει την Ελλάδα μία μείωση της παραοικονομίας να βγει από την κρίση;

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, μεταξύ άλλων, θα δοθούν κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου με
τίτλο «International Conference on International Business 2016» (20-22 Μαΐου 2016), που συνδιοργανώνει
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace, στην οδό Μοναστηρίου
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Μάιος 19, 2016 10:00
Κατηγορία - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ, ήτοι σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, υπολογίζεται ότι
ανέρχεται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία, κάτι
που σημαίνει ότι οικονομική δραστηριότητα ίσης αξίας με το ένα τέταρτο του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας υφίσταται μεν, αλλά δεν δηλώνεται στην
επίσημη οικονομία.

Η επίδοση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της λίστας των χωρών με την ογκωδέστερη
σκιώδη οικονομία στην Ευρώπη, ενώ η μεγαλύτερη τάση των Ελλήνων, αλλά και γενικότερα των
κατοίκων των μεσογειακών κρατών (συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ευρώπης), ν' αντλούν μέρος του
εισοδήματός τους από δραστηριότητες στη σκιά της επίσημης οικονομίας αποδίδεται σε παράγοντες
όπως η υψηλή φορολογία, η φορολογική ηθική, η γραφειοκρατία, αλλά και προσωπικά κίνητρα.
Για λόγους συγκρίσεων αξίζει να αναφερθεί ότι σε χώρες όπως η Αυστρία και το Λουξεμβούργο η
σκιώδης οικονομία είναι μικρότερη από 10% του ΑΕΠ, ενώ τον τίτλο της χώρας με τη χαμηλότερη
παραοικονομία παγκοσμίως κατέχει σταθερά η Ελβετία. Στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται
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σε 14%-15%, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία στο 20%. "Αν καταφέρουμε να φτάσουμε
έστω στα επίπεδα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αυτό σημαίνει ότι ένα 5% του ΑΕΠ θα μπορούσε
να προστεθεί στην οικονομία" επισήμανε ο επιστημονικός συνεργάτης του έργου “Θαλής”, Βασίλης
Βλάχος, ενόψει του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International Business
2016», που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) στις 20-22 Μαΐου 2016 στη
Θεσσαλονίκη.
Όπως διευκρίνισε, το μέγεθος της σκιώδους οικονομίας μπορεί να υπολογιστεί μόνο εμμέσως, καθώς
άμεσα θα μπορούσαν να το καταγράψουν μόνο οι εφορίες. Λαμβανομένου υπόψη αυτού του γεγονότος
το φαινόμενο μελετήθηκε -και μετρήθηκε- στο πλαίσιο του έργου "Θαλής", όπου συντονιστής ήταν ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), Αριστείδης Μπιτζένης, κι ένας από τους
βασικούς ερευνητές στη μελέτη και έρευνα πεδίου ο Αυστριακός καθηγητής Φρίντριχ Σνάιντερ
(Friedrich Schneider), ο οποίος έχει εκτιμήσει τα επίπεδα διαφθοράς και παραοικονομίας σε 145 χώρες.
“Δεν μπορεί ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων να ταυτίζεται με τον φοροφυγά”
"Απαιτούνται νομοθετικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις για την εξασφάλιση της σταθερότητας του
φορολογικού πλαισίου αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπισης των οφειλετών. Δεν μπορεί ο οφειλέτης
βεβαιωμένων φόρων να ταυτίζεται με τον φοροφυγά. Επιβάλλεται επίσης οι έλεγχοι να αυξηθούν σε
αριθμό και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Για να φανεί η ανάγκη ενίσχυσης, αρκεί να πούμε ότι μέχρι
πρότινος ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός στη Βόρεια Ελλάδα στελεχωνόταν από μόνο πέντε άτομα
και ίσως τώρα να έχουν μείνει μόνο δύο" υποστήριξε ο κ.Βλάχος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Το 1/3 των πολιτών θεωρεί δικαιολογημένη την απόκρυψη οικονομικών δραστηριοτήτων από
τρίτους
Στο μεταξύ, σύμφωνα με έρευνα σε δείγμα 3.527 ατόμων, που παρουσίασε ο επίκουρος καθηγητής του
ΠΑΜΑΚ, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, σχεδόν το 1/3 των συμμετεχόντων δικαιολογεί την απόκρυψη
μέρους των οικονομικών δραστηριοτήτων τρίτων. Το 30% δικαιολογεί τη φοροδιαφυγή και το 25% την
εισφοροδιαφυγή, με την ανοχή να είναι μεγαλύτερη μεταξύ των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας (με
διαφορές στατιστικά σημαντικές). Κατά τους μελετητές ίσως αυτό να αποτελεί δείγμα χαλάρωσης των
αντιστάσεων των πολιτών ως αποτέλεσμα της εμπειρίας τους.
Ερωτηθέντες αν θεωρούν ότι η συνεισφορά τους στην οικονομία είναι ανταποδοτική, σχεδόν εννέα
στους δέκα ερωτηθέντες (ποσοστό 86%) απάντησαν "όχι", ενώ κληθέντες να σχολιάσουν γιατί έχουν
αυτή την άποψη απάντησαν ώς εξής: το 78% εκτιμά ότι η κατανομή των βαρών στους πολίτες είναι
άδικη και το 70% εκτιμά ότι η ποιότητα ή η ποσότητα των δημόσιων υπηρεσιών είναι χαμηλή. Γενικά
διαφαίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα αίσθηση για ύπαρξη αδικίας σε διάφορα επίπδα.
Το υψηλό πρόστιμο, και όχι η ηθική, αποτρέπει τη φοροδιαφυγή
Στο ερώτημα "πώς αντιδράτε στη φοροδιαφυγή των άλλων;" οι συμμετέχοντες στην έρευνα
“μοιράστηκαν" σε δύο στρατόπεδα: το 47% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν πρέπει να καταβάλλουν
τους φόρους τους και ίσο ποσοστό ότι επιβάλλεται να το κάνουν.
Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ακόμη ποιοι παράγοντες εκτιμούν ότι αποθαρρύνουν τους πολίτες από τη
φοροδιαφυγή και, κατά τις απαντήσεις τους, η ηθική ...δεν παίζει τον σημαντικότερο ρόλο.
Συγκεκριμένα, απαντώντας στο ερώτημα (πολλαπλές απαντήσεις), το υψηλό πρόστιμο εμφανίστηκε ώς
το βασικό φόβητρο (70%) και ακολούθησαν: η ταλαιπωρία που προκύπτει όταν το παράπτωμα
αποκαλυφθεί (58%) και τη μετέπειτα αντιμετώπισή από τις φορολογικές αρχές (56%). Η ηθική
συγκέντρωσε μόλις ένα 42% ώς αποτρεπτικός παράγοντας για τη φοροδιαφυγή. Κατά τα λοιπά, πάνω
από επτά στους δέκα πολίτες (72%) εκτιμούν ότι η πιθανότητα οι ελεγκτικές αρχές να συγκαλύψουν
φορολογικές παραβάσεις έναντι αμοιβής είναι μεγάλη, ενώ το 76% πιστεύει ότι υπάρχει διαφθορά στα
κλιμάκια των ελεγκτικών αρχών.
Πολεοδομίες και νοσοκομεία πρωταγωνιστούν στο “φακελάκι" σύμφωνα με τους πολίτες
Στο πλαίσιο άλλης έρευνας, αυτή τη φορά σε δείγμα 1.769 ατόμων, που παρουσίασε ο
κ.Κωνσταντινίδης, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σε ποιες δημόσιες υπηρεσίες θεωρούν συχνότερη τη
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δωροδοκία και σε κλίμακα από το ένα (καθόλου συχνή) έως το επτά (πολύ συχνή), έδωσαν την
υψηλότερη ...βαθμολογία στις πολεοδομίες (έξι), ενώ ακολούθησαν νοσοκομεία (5,8), ΔΟΥ (5,6),
τελωνεία (5,5) και δημόσιες συγκοινωνίες (5,3).
Δωροδοκία και στον ιδιωτικό τομέα
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπαρκτή θεωρείται η διαφθορά και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα: το 25% θεωρεί ότι η δωροδοκία είναι υπαρκτή αλλά μεμονωμένη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις,
αφού -κατά το 40%- αν δεν σε εξυπηρετήσει ο υπάλληλος που ζητά "φακελάκι", κάποιος συνάδελφός
του θα το κάνει νόμιμα.
Κατά τα λοιπά, το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων θεωρεί ότι στην περίπτωση χαμηλόβαθμων
υπαλλήλων, το αδήλωτο εισόδημα που προέρχεται από δωροδοκία είναι υψηλότερο από το επίσημο
εισόδημα, ενώ στην περίπτωση του προϊσταμένου το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 43%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των πολιτών σε σχέση με την αδήλωτη -"μαύρη"-
εργασία (πολλαπλές απαντήσεις), η οποία όπως πιστεύουν αφορά κατά κύριο λόγο τους μετανάστες
(87%), αλλά και τους φοιτητές (85%), τους νέους ως 18 ετών (82%), τους συνταξιούχους (69%) και τις
γυναίκες (62%). Η αδήλωτη εργασία θεωρούν ότι είναι συνηθέστερη στον κλάδο της εστίασης (81%),
αλλά και στις κατασκευές (69%), τα καταλύματα (68%) και τη μεταποίηση (62%).

Πηγή: www.imerisia.gr
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Αποκαλυπτική έρευνα: Στο 25% του
ΑΕΠ η γκρίζα οικονομία και η
φοροδιαφυγή

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ, ήτοι σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, υπολογίζεται ότι
ανέρχεται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία, κάτι
που σημαίνει ότι οικονομική δραστηριότητα ίσης αξίας με το ένα τέταρτο του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας υφίσταται μεν, αλλά δεν δηλώνεται στην
επίσημη οικονομία.

Η επίδοση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της λίστας των χωρών με την
ογκωδέστερη σκιώδη οικονομία στην Ευρώπη, ενώ η μεγαλύτερη τάση των Ελλήνων, αλλά και
γενικότερα των κατοίκων των μεσογειακών κρατών (συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ευρώπης), ν'
αντλούν μέρος του εισοδήματός τους από δραστηριότητες στη σκιά της επίσημης οικονομίας
αποδίδεται σε παράγοντες όπως η υψηλή φορολογία, η φορολογική ηθική, η γραφειοκρατία, αλλά
και προσωπικά κίνητρα.

Για λόγους συγκρίσεων αξίζει να αναφερθεί ότι σε χώρες όπως η Αυστρία και το Λουξεμβούργο η
σκιώδης οικονομία είναι μικρότερη από 10% του ΑΕΠ, ενώ τον τίτλο της χώρας με τη χαμηλότερη
παραοικονομία παγκοσμίως κατέχει σταθερά η Ελβετία. Στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό
ανέρχεται σε 14%-15%, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία στο 20%. "Αν
καταφέρουμε να φτάσουμε έστω στα επίπεδα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αυτό σημαίνει ότι
ένα 5% του ΑΕΠ θα μπορούσε να προστεθεί στην οικονομία" επισήμανε ο επιστημονικός συνεργάτης
του έργου “Θαλής”, Βασίλης Βλάχος, ενόψει του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «International
Conference on International Business 2016», που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(ΠΑΜΑΚ) στις 20-22 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη.

Όπως διευκρίνισε, το μέγεθος της σκιώδους οικονομίας μπορεί να υπολογιστεί μόνο εμμέσως, καθώς
άμεσα θα μπορούσαν να το καταγράψουν μόνο οι εφορίες. Λαμβανομένου υπόψη αυτού του
γεγονότος το φαινόμενο μελετήθηκε -και μετρήθηκε- στο πλαίσιο του έργου "Θαλής", όπου
συντονιστής ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), Αριστείδης Μπιτζένης, κι
ένας από τους βασικούς ερευνητές στη μελέτη και έρευνα πεδίου ο Αυστριακός καθηγητής Φρίντριχ
Σνάιντερ (Friedrich Schneider), ο οποίος έχει εκτιμήσει τα επίπεδα διαφθοράς και παραοικονομίας σε
145 χώρες.

“Δεν μπορεί ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων να ταυτίζεται με τον φοροφυγά”

X. A. Αθηνών (Γενικός δείκης)
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"Απαιτούνται νομοθετικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις για την εξασφάλιση της σταθερότητας του
φορολογικού πλαισίου αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπισης των οφειλετών. Δεν μπορεί ο
οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων να ταυτίζεται με τον φοροφυγά. Επιβάλλεται επίσης οι έλεγχοι να
αυξηθούν σε αριθμό και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Για να φανεί η ανάγκη ενίσχυσης, αρκεί να
πούμε ότι μέχρι πρότινος ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός στη Βόρεια Ελλάδα στελεχωνόταν από
μόνο πέντε άτομα και ίσως τώρα να έχουν μείνει μόνο δύο" υποστήριξε ο κ.Βλάχος στη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου.

Το 1/3 των πολιτών θεωρεί δικαιολογημένη την απόκρυψη οικονομικών δραστηριοτήτων
από τρίτους

Στο μεταξύ, σύμφωνα με έρευνα σε δείγμα 3.527 ατόμων, που παρουσίασε ο επίκουρος καθηγητής
του ΠΑΜΑΚ, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, σχεδόν το 1/3 των συμμετεχόντων δικαιολογεί την απόκρυψη
μέρους των οικονομικών δραστηριοτήτων τρίτων. Το 30% δικαιολογεί τη φοροδιαφυγή και το 25%
την εισφοροδιαφυγή, με την ανοχή να είναι μεγαλύτερη μεταξύ των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας
(με διαφορές στατιστικά σημαντικές). Κατά τους μελετητές ίσως αυτό να αποτελεί δείγμα χαλάρωσης
των αντιστάσεων των πολιτών ως αποτέλεσμα της εμπειρίας τους.

Ερωτηθέντες αν θεωρούν ότι η συνεισφορά τους στην οικονομία είναι ανταποδοτική, σχεδόν εννέα
στους δέκα ερωτηθέντες (ποσοστό 86%) απάντησαν "όχι", ενώ κληθέντες να σχολιάσουν γιατί
έχουν αυτή την άποψη απάντησαν ώς εξής: το 78% εκτιμά ότι η κατανομή των βαρών στους πολίτες
είναι άδικη και το 70% εκτιμά ότι η ποιότητα ή η ποσότητα των δημόσιων υπηρεσιών είναι χαμηλή.
Γενικά διαφαίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα αίσθηση για ύπαρξη αδικίας σε διάφορα
επίπδα.

Το υψηλό πρόστιμο, και όχι η ηθική, αποτρέπει τη φοροδιαφυγή

Στο ερώτημα "πώς αντιδράτε στη φοροδιαφυγή των άλλων;" οι συμμετέχοντες στην έρευνα
“μοιράστηκαν" σε δύο στρατόπεδα: το 47% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν πρέπει να
καταβάλλουν τους φόρους τους και ίσο ποσοστό ότι επιβάλλεται να το κάνουν.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ακόμη ποιοι παράγοντες εκτιμούν ότι αποθαρρύνουν τους πολίτες από
τη φοροδιαφυγή και, κατά τις απαντήσεις τους, η ηθική ...δεν παίζει τον σημαντικότερο ρόλο.
Συγκεκριμένα, απαντώντας στο ερώτημα (πολλαπλές απαντήσεις), το υψηλό πρόστιμο εμφανίστηκε
ώς το βασικό φόβητρο (70%) και ακολούθησαν: η ταλαιπωρία που προκύπτει όταν το παράπτωμα
αποκαλυφθεί (58%) και τη μετέπειτα αντιμετώπισή από τις φορολογικές αρχές (56%). Η ηθική
συγκέντρωσε μόλις ένα 42% ώς αποτρεπτικός παράγοντας για τη φοροδιαφυγή. Κατά τα λοιπά,
πάνω από επτά στους δέκα πολίτες (72%) εκτιμούν ότι η πιθανότητα οι ελεγκτικές αρχές να
συγκαλύψουν φορολογικές παραβάσεις έναντι αμοιβής είναι μεγάλη, ενώ το 76% πιστεύει ότι
υπάρχει διαφθορά στα κλιμάκια των ελεγκτικών αρχών.

Πολεοδομίες και νοσοκομεία πρωταγωνιστούν στο “φακελάκι" σύμφωνα με τους πολίτες

Στο πλαίσιο άλλης έρευνας, αυτή τη φορά σε δείγμα 1.769 ατόμων, που παρουσίασε ο
κ.Κωνσταντινίδης, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σε ποιες δημόσιες υπηρεσίες θεωρούν συχνότερη
τη δωροδοκία και σε κλίμακα από το ένα (καθόλου συχνή) έως το επτά (πολύ συχνή), έδωσαν την
υψηλότερη ...βαθμολογία στις πολεοδομίες (έξι), ενώ ακολούθησαν νοσοκομεία (5,8), ΔΟΥ (5,6),
τελωνεία (5,5) και δημόσιες συγκοινωνίες (5,3).

Δωροδοκία και στον ιδιωτικό τομέα
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπαρκτή θεωρείται η διαφθορά και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα: το 25% θεωρεί ότι η δωροδοκία είναι υπαρκτή αλλά μεμονωμένη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις,
αφού -κατά το 40%- αν δεν σε εξυπηρετήσει ο υπάλληλος που ζητά "φακελάκι", κάποιος
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Γνώμες
Ο Ντράγκι και η αξιολόγηση

Αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες η ΕΚΤ
και ο M. Draghi είχαν δηλώσει ότι η Ελλάδα θα
πρέπει να συμπληρώσει μία σειρά από
προϋποθέσεις για να είναι σε θέση να
συμμετάσχει στο πρόγραμμα χαλάρωσης.

Η Θέση μας
Φόροι, φόροι, φόροι

Μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση να δείχνει ότι
ολοκληρώνει τη στροφή προς τον ρεαλισμό,
αλλά ουσιαστικώς δεν είναι έτσι. Η επιλογή
«φόροι, φόροι, φόροι» δεν είναι επιλογή που
οδηγεί σε ανάκαμψη.

Κερδοσκόπος
Ο Κερδοσκόπος γράφει: Tα μηνύματα του
Eurogroup

Η νευρικότητα στο Χρηματιστήριο είναι
δικαιολογημένη και οδηγεί αρκετούς στην
αποκόμιση κερδών
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Δοκιμάστε άλλο

συνάδελφός του θα το κάνει νόμιμα.

Κατά τα λοιπά, το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων θεωρεί ότι στην περίπτωση χαμηλόβαθμων
υπαλλήλων, το αδήλωτο εισόδημα που προέρχεται από δωροδοκία είναι υψηλότερο από το επίσημο
εισόδημα, ενώ στην περίπτωση του προϊσταμένου το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 43%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των πολιτών σε σχέση με την αδήλωτη -"μαύρη"-
εργασία (πολλαπλές απαντήσεις), η οποία όπως πιστεύουν αφορά κατά κύριο λόγο τους μετανάστες
(87%), αλλά και τους φοιτητές (85%), τους νέους ως 18 ετών (82%), τους συνταξιούχους (69%)
και τις γυναίκες (62%). Η αδήλωτη εργασία θεωρούν ότι είναι συνηθέστερη στον κλάδο της εστίασης
(81%), αλλά και στις κατασκευές (69%), τα καταλύματα (68%) και τη μεταποίηση (62%).
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Ασφαλιστικού Γράφει ο Γιώργος Κουτρουμάνης
Πρώην Υπουργός Εργασίας

Τα εξώφυλλα των εφημερίδων

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ NEWSLETTER

Γραφτείτε στο δωρεάν καθημερινό

newsletter του "ΚΕΡΔΟΣ online" για να

λαμβάνετε στο email σας τη σημαντικότερη

ειδησιογραφία της ημέρας καθώς και

έκτακτη ενημέρωση.
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Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικά παραμένουν τα στοιχεία
σχετικά με τη σκιώδη οικονομία στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας, στο πλαίσιο
του έργου «Θαλής», που θα παρουσιαστεί στο διεθνές

συνέδριο που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 20-22 Μαΐου.

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ, ήτοι σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, υπολογίζεται ότι ανέρχεται κατά μέσο
όρο η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία, κάτι που σημαίνει ότι οικονομική
δραστηριότητα ίσης αξίας με το ένα τέταρτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας υφίσταται μεν,
αλλά δεν δηλώνεται στην επίσημη οικονομία.

Η επίδοση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της λίστας των χωρών με την ογκωδέστερη
σκιώδη οικονομία στην Ευρώπη, ενώ η μεγαλύτερη τάση των Ελλήνων, αλλά και γενικότερα των κατοίκων
των μεσογειακών κρατών (συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ευρώπης), ν' αντλούν μέρος του εισοδήματός
τους από δραστηριότητες στη σκιά της επίσημης οικονομίας αποδίδεται σε παράγοντες, όπως η υψηλή
φορολογία, η φορολογική ηθική, η γραφειοκρατία, αλλά και προσωπικά κίνητρα.

Για λόγους συγκρίσεων αξίζει να αναφερθεί ότι σε χώρες όπως η Αυστρία και το Λουξεμβούργο η σκιώδης
οικονομία είναι μικρότερη από 10% του ΑΕΠ, ενώ τον τίτλο της χώρας με τη χαμηλότερη παραοικονομία
παγκοσμίως κατέχει σταθερά η Ελβετία.

Στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 14%-15%, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία και η
Πορτογαλία στο 20%.

«Αν καταφέρουμε να φτάσουμε έστω στα επίπεδα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αυτό σημαίνει ότι ένα
5% του ΑΕΠ θα μπορούσε να προστεθεί στην οικονομία» επισήμανε ο επιστημονικός συνεργάτης του έργου
“Θαλής”, Βασίλης Βλάχος, ενόψει του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «International Conference on
International Business 2016», που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) στις 20-22
Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη.

Όπως διευκρίνισε, το μέγεθος της σκιώδους οικονομίας μπορεί να υπολογιστεί μόνο εμμέσως, καθώς άμεσα
θα μπορούσαν να το καταγράψουν μόνο οι εφορίες.

Λαμβανομένου υπόψη αυτού του γεγονότος το φαινόμενο μελετήθηκε -και μετρήθηκε- στο πλαίσιο του
έργου "Θαλής", όπου συντονιστής ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ),
Αριστείδης Μπιτζένης, κι ένας από τους βασικούς ερευνητές στη μελέτη και έρευνα πεδίου ο Αυστριακός
καθηγητής Φρίντριχ Σνάιντερ (Friedrich Schneider), ο οποίος έχει εκτιμήσει τα επίπεδα διαφθοράς και
παραοικονομίας σε 145 χώρες.

«Δεν μπορεί ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων να ταυτίζεται με τον φοροφυγά»

«Απαιτούνται νομοθετικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις για την εξασφάλιση της σταθερότητας του
φορολογικού πλαισίου αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπισης των οφειλετών. Δεν μπορεί ο οφειλέτης
βεβαιωμένων φόρων να ταυτίζεται με τον φοροφυγά. Επιβάλλεται επίσης οι έλεγχοι να αυξηθούν σε αριθμό
και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Για να φανεί η ανάγκη ενίσχυσης, αρκεί να πούμε ότι μέχρι πρότινος
ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός στη Βόρεια Ελλάδα στελεχωνόταν από μόνο πέντε άτομα και ίσως τώρα
να έχουν μείνει μόνο δύο» υποστήριξε ο κ.Βλάχος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
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Το 1/3 των πολιτών «δικαιολογεί» την απόκρυψη οικονομικών δραστηριοτήτων

Στο μεταξύ, σύμφωνα με έρευνα σε δείγμα 3.527 ατόμων, που παρουσίασε ο επίκουρος καθηγητής του
ΠΑΜΑΚ, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, σχεδόν το 1/3 των συμμετεχόντων δικαιολογεί την απόκρυψη μέρους
των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το 30% δικαιολογεί τη φοροδιαφυγή και το 25% την εισφοροδιαφυγή, με την ανοχή να είναι μεγαλύτερη
μεταξύ των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας (με διαφορές στατιστικά σημαντικές). Κατά τους μελετητές ίσως
αυτό να αποτελεί δείγμα χαλάρωσης των αντιστάσεων των πολιτών ως αποτέλεσμα της εμπειρίας τους.

Ερωτηθέντες αν θεωρούν ότι η συνεισφορά τους στην οικονομία είναι ανταποδοτική, σχεδόν εννέα στους
δέκα ερωτηθέντες (ποσοστό 86%) απάντησαν "όχι", ενώ κληθέντες να σχολιάσουν γιατί έχουν αυτή την
άποψη απάντησαν ώς εξής: το 78% εκτιμά ότι η κατανομή των βαρών στους πολίτες είναι άδικη και το 70%
εκτιμά ότι η ποιότητα ή η ποσότητα των δημόσιων υπηρεσιών είναι χαμηλή.

Γενικά διαφαίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα αίσθηση για ύπαρξη αδικίας σε διάφορα
επίπεδα.

Το υψηλό πρόστιμο και όχι η ηθική αποτρέπει τη φοροδιαφυγή

Στο ερώτημα "πώς αντιδράτε στη φοροδιαφυγή των άλλων;" οι συμμετέχοντες στην έρευνα “μοιράστηκαν"
σε δύο στρατόπεδα: το 47% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν πρέπει να καταβάλλουν τους φόρους τους
και ίσο ποσοστό ότι επιβάλλεται να το κάνουν.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ακόμη ποιοι παράγοντες εκτιμούν ότι αποθαρρύνουν τους πολίτες από τη
φοροδιαφυγή και, κατά τις απαντήσεις τους, η ηθική ...δεν παίζει τον σημαντικότερο ρόλο.

Συγκεκριμένα, απαντώντας στο ερώτημα (πολλαπλές απαντήσεις), το υψηλό πρόστιμο εμφανίστηκε ώς το
βασικό φόβητρο (70%) και ακολούθησαν: η ταλαιπωρία που προκύπτει όταν το παράπτωμα αποκαλυφθεί
(58%) και τη μετέπειτα αντιμετώπισή από τις φορολογικές αρχές (56%).

Η ηθική συγκέντρωσε μόλις ένα 42% ώς αποτρεπτικός παράγοντας για τη φοροδιαφυγή. Κατά τα λοιπά,
πάνω από επτά στους δέκα πολίτες (72%) εκτιμούν ότι η πιθανότητα οι ελεγκτικές αρχές να συγκαλύψουν
φορολογικές παραβάσεις έναντι αμοιβής είναι μεγάλη, ενώ το 76% πιστεύει ότι υπάρχει διαφθορά στα
κλιμάκια των ελεγκτικών αρχών.

Πολεοδομίες και νοσοκομεία πρωταγωνιστούν στο «φακελάκι»

Στο πλαίσιο άλλης έρευνας, αυτή τη φορά σε δείγμα 1.769 ατόμων, που παρουσίασε ο κ. Κωνσταντινίδης, οι
συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σε ποιες δημόσιες υπηρεσίες θεωρούν συχνότερη τη δωροδοκία και σε κλίμακα
από το ένα (καθόλου συχνή) έως το επτά (πολύ συχνή), έδωσαν την υψηλότερη ...βαθμολογία στις
πολεοδομίες (έξι), ενώ ακολούθησαν νοσοκομεία (5,8), ΔΟΥ (5,6), τελωνεία (5,5) και δημόσιες
συγκοινωνίες (5,3).

Δωροδοκία και στον ιδιωτικό τομέα

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπαρκτή θεωρείται η διαφθορά και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα:
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το 25% θεωρεί ότι η δωροδοκία είναι υπαρκτή αλλά μεμονωμένη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αφού -κατά το
40%- αν δεν σε εξυπηρετήσει ο υπάλληλος που ζητά ¨φακελάκι", κάποιος συνάδελφός του θα το κάνει
νόμιμα.

Κατά τα λοιπά, το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων θεωρεί ότι στην περίπτωση χαμηλόβαθμων υπαλλήλων, το
αδήλωτο εισόδημα που προέρχεται από δωροδοκία είναι υψηλότερο από το επίσημο εισόδημα, ενώ στην
περίπτωση του προϊσταμένου το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 43%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των πολιτών σε σχέση με την αδήλωτη -"μαύρη"-
εργασία (πολλαπλές απαντήσεις), η οποία όπως πιστεύουν αφορά κατά κύριο λόγο τους μετανάστες (87%),
αλλά και τους φοιτητές (85%), τους νέους ως 18 ετών (82%), τους συνταξιούχους (69%) και τις γυναίκες
(62%).

Η αδήλωτη εργασία θεωρούν ότι είναι συνηθέστερη στον κλάδο της εστίασης (81%), αλλά και στις
κατασκευές (69%), τα καταλύματα (68%) και τη μεταποίηση (62%).

Πηγή: news.in.gr

Είσαι μέλος; Συνδέσου και σχολίασε
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21/05/2016, 03:09 | ΑΠΟΨΗ από Μακεδών

Η φοροδιαφυγή δεν στιγματίζει πλέον αυτόν που την ασκεί, αλλά γίνεται αποδεκτή και
θεωρείται ως άμυνα πλέον στην φορομπηχτική πολιτική του κράτους.

Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας, σε ρεπορτάζ της Άννης Καρολίδου στη voria.gr πριν

από λίγες μέρες, με ληφθέντα στοιχεία από τους εισηγητές Ιωάννη Κωνσταντινίδη και Βασίλειο Βλάχο

του διεθνούς συνεδρίου "International Conference on International Business 2016", που διοργανώνει το

Πανεπιστήμιο "Μακεδονία" από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή.

Δείχνουν τελικά, πως η φοροδιαφυγή δεν στιγματίζει πλέον αυτόν που την ασκεί, όπως κάποιες εποχές

που η κοινωνία ήταν συντηρητική, αλλά γίνεται αποδεκτή και θεωρείται ως άμυνα πλέον στην

φορομπηχτική πολιτική του κράτους, αλλά και σε όλα τα μέτρα που λαμβάνει αυτό για να φέρει

δυσκολίες στην επιχειρηματικότητα, αντί να την ενθαρρύνει.
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Για όσους φίλους αναγνώστες δεν έχουν εξοικείωση με τους οικονομικούς όρους, σημειώνω άλλη

κατάσταση είναι η φοροαποφυγή, η οποία διαφέρει από την έννοια της φοροδιαφυγής.

Συμφώνως προς την Τράπεζα της Ελλάδος (Φοροαποφυγή-Φοροδιαφυγή, Τεύχος 13-14 Ιούλιος-

Αύγουστος 2011), η φοροαποφυγή ορίζεται ως η οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία ή τρόπος, για την

αποφυγή πληρωμής φόρων. Γίνεται δηλαδή η κατάλληλη χρήση λογιστικών πρακτικών, με κατάλληλο

φορολογικό σχεδιασμό, ώστε να προσδιοριστεί ο ελάχιστος δυνατός φόρος, στο πλαίσιο του νόμου.  

Η φοροδιαφυγή απεναντίας είναι συνδεδεμένη με το μαύρο χρήμα και την παραοικονομία, με χρήση

αθέμιτων μέσων για την επίτευξή της. Οφείλω όμως να σημειώσω, πως η δραματική κατάσταση στην

οποία περιήλθαν οι Έλληνες, δεν προτιμάται η φοροδιαφυγή για πλουτισμό, αλλά μάλλον για επιβίωση.

Και ίσως, η μεγάλη παραοικονομία, μαζί με τον ισχύοντα ακόμη παραδοσιακό οικογενειακό δεσμό, είναι

τα δυο κύρια στοιχεία που μας επιτρέπουν να είμαστε ακόμη όρθιοι, όσο είμαστε.

Με βάση τους αριθμούς, που έχουν υπόψη οι Ευρωπαίοι, για την ελληνική οικονομία απορούν πώς ζούμε

ακόμη. Γι’ αυτό και εκπλήσσονται, όταν έρχονται στην Ελλάδα ως περιηγητές, που βλέπουν διαφορετική

εικόνα από αυτήν που έχουν σχηματίσει. Προφανώς, επειδή δεν διαθέτουν τα δύο ανωτέρω στοιχεία που

ανέφερα.

Από την έρευνα προκύπτει πως η παραοικονομία στην Ελλάδα συνεχίζει να είναι πολύ μεγάλη, από τις

υψηλότερες στην Ευρώπη, αφού αντιστοιχεί περίπου στο 25% του ΑΕΠ, δηλαδή κοντά στα 45-46 δισ.

ευρώ. Ομολογώ, πως θεωρώ μικρό το ποσοστό, περιμένοντας να είναι μεγαλύτερο. Ίσως, επειδή σε

παρόμοια έρευνα που έγινε πριν από αρκετά χρόνια στην Ιταλία έδειξε πως τα ποσοστά παραοικονομίας

που έδειχναν τα στοιχεία των Υπηρεσιών, αποδείχθηκε πως ήσαν μικρότερα των πραγματικών.

Αλλά, ακόμη και αν είναι ακριβή τα στοιχεία, 45 δισ. ευρώ είναι ένα τεράστιο ποσό, ώστε ένα μέρος

μόνον αν συλληφθεί, θα λύσει πολλά προβλήματα της οικονομίας μας. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο,

ούτε με τους «μυστικούς εφοριακούς-τουρίστες» που είχε εμπνευσθεί ο ανεκδιήγητος Βαρουφάκης. (Πού

ειρήσθω εν παρόδω, δεν είναι δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μεγαλοδημοσιογράφων εν Ελλάδι, που

τον είχαν καθημερινώς στα τηλεπαράθυρα ως αυθεντία, δημιουργώντας έναν σταρ).

Καλό είναι να κρατήσουμε στη μνήμη μας, ότι οι πολίτες δικαιολογούν την φοροδιαφυγή σε μεγάλα

ποσοστά. Το συντριπτικό ποσοστό του 86% θεωρεί ότι η συνεισφορά του δεν είναι ανταποδοτική. Το

78% θεωρεί ότι η κατανομή των φορολογικών βαρών είναι άδικη και, η ποιότητα και ποσότητα των

δημοσίων υπηρεσιών, είναι χαμηλή, σύμφωνα με το 70% των ερωτηθέντων.

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως η ηθική δεν είναι αυτή που θα τους κάνει να ενταχθούν στη νόμιμη

οικονομία. Με άλλα λόγια η φορολογική ηθική αποτελεί ζητούμενο. Και εξήγησα ανωτέρω, ότι τώρα

πρόκειται κυρίως για επιβίωση, και όχι για πλουτισμό. Τα νόμιμα έσοδα, όπως διαμορφώθηκαν από την

κυβερνητική πολιτική, δεν επαρκούν.

Και ένα άλλο στοιχείο χρειάζεται να θυμόμαστε, ή καλύτερα να λάβουν υπόψη τους οι αρμόδιοι. Τι θα

αποθάρρυνε κάποιον από το να φοροδιαφύγει; Υψηλά πρόστιμα θα αποθάρρυναν το 70%, η μετέπειτα

αντιμετώπιση από την Εφορία το 56% ,ενώ η ταλαιπωρία που θα προέκυπτε από την αποκάλυψη του

παραπτώματος, το 58%. Η ηθική και ο διασυρμός, θα αποθάρρυναν επίσης, αλλά σε μικρότερο , 42%.

Ο επιχειρηματικός κόσμος υποστηρίζει πως η ένταξη των παράνομων δραστηριοτήτων στη νόμιμη

οικονομία, θα περιορίσει την ζημία. Για να επιτευχθεί αυτό έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις,

όπως για σταθερότητα στο φορολογικό σύστημα, τόνωση του περί δικαίου αισθήματος των

φορολογουμένων (με καταδίκη των «υψηλών» διαπλεκομένων στην πράξη, και όχι στα λόγια) ,
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περισσότερους και αυστηρότερους ελέγχους, συγκρότηση ομάδων που θα κυνηγήσουν την αδήλωτη

εργασία, πρόστιμα με την επιβολή εισφοράς επί του τζίρου σε περιπτώσεις "μαύρης" εργασίας, μείωση

των φορολογικών συντελεστών.

+

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
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